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Тҥбі бір тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетін, діні мен тілін, ҿнері мен ҽдебиетін 

зерттеу мҽселесі бҥгінгі кҥнге дейін ҿзектілігін жойған жоқ. «Тюркология» немесе 

«Тҥркітану» деп аталатын осы бір ғылым саласының тарихы соңғы бір-екі ғасырды 

қамтығанымен де, тҥркі тілі мен ҽдебиетіне, соның ішінде тҥркілік сҿз ҿнеріне деген 

қызығушылық орта ғасырлардан басталғанын кҿреміз. Мҧның жарқын дҽлелі ретінде орта 

ғасырлық тҥркі жазба ҽдебиет ҿкілдері мен тҥркінің тіліне жанашырлықпен қараған 

М.Қашқари, Ҽ.Науаи секілді саңлақтарды ерекше атап ҿтуге болады. Десек те, тҥркілердің 

арғы-бергі тарихы мен дҥниетанымын зерттеу мен зерделеуге Батыс жҽне орыс 

ориенталистері мен шығыстанушылары қызығушылығының артуы аймақтану саласының 

ішінде «Тюркология» деген бағыттың  дамуына кҿп септігін тигізді. Соның нҽтижесінде 

тҥркілердің ҿткені мен келешегін зерттеуге деген қҧлшыныс пайда болды. 

Алайда, жасыратыны жоқ, кешегі кҥнге дейін Тҥркітану дегенде, негізінен, тҥркі 

жҧртының тілдік ерекшеліктері мен диалектілік қҧрылымы ғана сҿз болып келді.  

Басқа тҥркі халықтарының ҽдебиеттану саласына қарағанда қазақ ғалымдары бҧл ортақ 

тақырып жҿнінде кҿп іздене қойған жоқ. Кҿршілес жатқан ҿзбек, татар, ҽзірбайжан, тҥрік 

секілді халықтар ҿздерінің жазба мҧрасының тарихын кҿне дҽуірлерден бастауға қол 

жеткізген уақытта, қазақ ҽдебиеттану ғылымы алғашында ХVІІІ ғасыр, бертін келе ХV 

ғасырдағы ақын-жыраулардың шығармашылығының тҿңірегінен арыға бара алған жоқ. 

Сондықтан да кҿне мҽтіндер мен асыл мҧраларға баратын, сол саланы игерген ғалымдар 

санаты ҿсіп жетілмеді, тҥркітанушылар мектебі де қалыптаспады. Осы жағын ескере келгенде 

ҿзге бауырлас халықтардың ортақ рухани мҧраға деген қызығушылығының қай деңгейде 

ҿрбігенін ҿткен ғасырдың 60–70 жж. шыққан ҽдебиет тарихына қатысты зерттеулерінен, 

ғылыми еңбектерінен аңғаруға болады. Ал сол уақытта қабаттас шыққан  қазақ ҽдебиеттану 

саласы ҿзінің жҧтаңдығымен ерекшеленеді деуге толық негіз бар. 

Дегенмен 80-ші жылдардың басына қарай тілші ғалымдардың «сҥзгісінен» ҿткен ҽдеби 

ескерткіштерге деген қызығушылық арта тҥсті. Соның нҽтижесінде Қарахандықтар билігі мен 

Алтын Орда тҧсындағы біраз жҽдігерлер қазақшаға тҽржімаланып, зерттеу нысанына 

айналғанын жоққа шығара алмаймыз. Сол жылдардан бастау алған ортақ тҥркі жазба 

мҧрасына деген қызығушылық еліміз егемендік алған соң жаңа қырынан кҿтеріліп,  тың 

серпіліске  ие болды десек артық айтқандық емес. Арысы кҿне дастандар, сына жазулы 

ескерткіштер, берісі Ислам мҽдениетінен кейін дҥниеге келген жазба жҽдігерлер біртіндеп 

ғылыми айналымға тҥсе бастады. Ҽсіресе, сына жазулы Кҥлтегін һҽм Тоныкҿк ескерткіштері 

кҿшірмесінің Астанаға алып келінуі бҧл салаға тың серпіліс берді. Соның нҽтижесінде тҥркі 

байырғы тарихы мен кҿне  мҽдениетіне қатысты біраз еңбектер жазылды. Ғалымдардың осы 

салаға деген қызығушылығы артып, жергілікті жерлер мен орталықтардан Тҥркітану 

орталықтары бой кҿтерді. Солардың ішінде Тҥркістандағы Тҥркология ғылыми-зерттеу 

институтын ерекше атап ҿткен жҿн. 

Тҥркітануға деген қызығушылық артқанымен де, осы ғылымды қай деңгейде алып шығу 

мҽселесіне келгенде біраз кемшін тҧстар жоқ емес. Ең басты мҽселе – осы саланы терең 

тҥсінетін  ғалымдардың  аздығы.  Басқа тарихи кезеңді айтпағанның ҿзінде, Исламнан  кейінгі  
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ҿркениеттің аясында қалам тербеген ҽдеби жҽдігерлерді тҥпнҧсқада оқитын, сол асыл 

шығармаларды сол заман тҧрғысынан тҥсінетін ҽрі бҥгінгі ғылым сҧранысы деңгейінде 

пайымдайтын мамандар жоқтың қасы. Тҥркітану саласы жалаң ҧранмен немесе қызба 

эмоциямен шешілмейтінін ескерсек, осы салада мынадай қажеттіліктерді шешуді басты 

міндет етіп қойған дҧрыс.  

Ең бастысы кҿне һҽм орта ғасырлық тҥркі жҽдігерлерінің мҽтіндерін тҥгелдей дерлік 

шығаруды қолға алған жҿн. Себебі – тҥркітанудың (тек тҥркітанудың ғана емес, барша 

қоғамдық ғылымдардың) мҽтін екендігі белгілі. Оны жариялауда екі тҥрлі принцип ҧстанып, 

біріншісі асыл мҽтін қалпында, екіншісі транскрипция мҽселесін шешкен дҧрыс. Себебі осы 

уақытқа дейін тҥркі жазба мҧраларына қатысты ортақ транскрипция мҽселесі анықталған жоқ. 

Оның ҿзін екі мҽселеде қарастырып, таза араб мҽтіндеріне жҽне тҥркі сҿздеріне ыңғайланған 

тҥрде жасаған орынды. 

Сондай-ақ  кейінгі кездері орта ғасырда жазылған тҥркі жазба жҽдігерлерін белгілі бір 

ҧлттың ғана еншісіне тағылып, сол халықтың ғана тҿл шығармасы ретінде қарастыру белең 

алғаны белгілі. Бҥгінгі кҥндері қазақ пен ҿзбектің, татар мен башқҧрттың, тҥркімен мен 

тҥріктің ғалымдары арасында тҥсінбеушіліктің туып жатуы соның айғағы. Ортақ шығарманы 

жеке ҧлттық деңгейде ғана емес, оны салыстырмалы-типологиялық тҧрғыда қарастырғанда 

ғана шығарманың шынайы кҿркемдігі ашылатындығы айдан анық. Ҿкінішке орай, бҥгінгі 

ғалымдарда осы жағы белең алып келеді. Сол ҥшін де тҥркітанушылар қатары орта ғасырлық 

жазба жҽдігерлер мҽселесіне келген уақытта тек ҧлтты кҿрсетіп қана қоймастан, алдына тҥркі 

сҿзін қосқаны орынды болар еді деп ойлаймын. Мысалы, тҥркі-татар, тҥркі-қазақ, тҥркі-ҿзбек, 

тҥркі-башқҧрт деген секілді. 

Осындай негізгі мҽселелер шешілгенде ғана тҥркітану саласы жемісті  еңбек берері анық.  

Бҧрынғы Кеңес Одағында Тҥркологиялық конференциялар ҿтіп тҧрды. Ең алғашқы 

Тҥркологиялық конференция 1967 жылы бҧрынғы Ленинград қаласында ҿтті. Оның 

қорытындылары «Тҥркологиялық жинақ» (Тюркологический сборник) болып 1970 жылы 

жарық кҿрді. ҤІ Тҥркологиялық конференция 1973 жылы тағы да сол Ленинградта ҿткен. Ал 

ең алғашқы Бҥкілодақтық тҥркологиялық конференция 1926 жылы Баку қаласында ҿтті. ІІ 

бҥкілодақтық тҥркологиялық конференция 1976 жылы Алматыда ҿтіп, онда мҧндай 

конференцияны ҽрбір 4 жыл сайын ҿткізіп тҧру туралы қаулы алынған. Содан кейінгі ІІІ 

конференция 1980 жылы Ташкентте, ІҤ БТК 1985 ж. Ашхабадта, Ҥ БТК 1988 ж. Фрунзеде 

(Бішкек) ҿтті. 

Шет елдерде тҥркологияға байланысты ҧйымдар мен қоғамдар қҧрылды. Мысалы, 1927 

жылы «Тҥрік тіл қоғамы» (Тҥрк дил қурумы) Тҥркияда, 1952 жылы ГФР-де «Орал-Алтай 

қоғамы» қҧрылды. Дҥниежҥзі Тҥркітанушыларының бас қосатын халықаралық ғылыми 

ҧйымы – «Халықаралық тҧрақты алтаистикалық конференция» - ПИАК 1959 жылы қҧрылған. 

Кеңес тҥркологтары комитеті қҧрылып, оның органы «Советская тюркология» журналы Баку 

қаласында 1970 жылдан бастап жарияланып тҧрды. Бҧл журнал 1991 жылдан кейін 

«Тюркология» атымен шыға бастады. Кейін жариялануын тоқтатты. Шетелдерде: Тҥркияда – 

«Тҥрк дили», «Тҥрк дуниясы», Австрияда – «Akta orientalia» тҽрізді мерзімдік басылымдар 

бар. 

А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университетінде 2002 жылдан бастап 

«Тҥркология» журналы жарық кҿре бастады, І (2002) жҽне ІІ (2004) Халықаралық 

Тҥркологиялық Конгрестер ҿткізілді. 2001-ші жылы Л.Н.Гумилев ат. Еуразиялық Мемлекеттік 

Университетіне Кҥлтегін ескерткішінің кҿшірмесінің қойылуы «Байырғы тҥркі ҿркениеті: 

жазба ескерткіштер» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияда салтанатты тҥрде 

атап ҿтілді. Сондай-ақ кҿне тҥркі жазба ескерткіштері тақырыбына арнап А.Ясауи ат. ХҚТ 

университетінде семинар жҽне дҿңгелек ҥстелдер, Ғылым жҽне Білім министрлігінің Тіл 

Комитетімен бірлесіп конференциялар ҿткізіліп келеді.  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

5 

 

 
 

Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының директоры философия жҽне теология 

ғылымдарының докторы Досай Кенжетай. Оның тҥркология саласына жазған монографиясы, 

оқулық, мақалалары бар. «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша «Дҽстҥрлі 

тҥркілік дҥниетаным жҽне оның қазақ философиясы тарихындағы орны» атты еңбегі І-ші 

томынан орын алды. Сонымен қатар, Қожа Ахмет Йасауи, Фараби, Баласағҧни, Сығнаки, 

Бақырғани еңбектеріне жазған зерттеулері жҧртшылыққа кеңінен танылған. Біздегі «бір ҿзі 

бір институт» – академик Рахманқҧл Бердібайдың ҿзі неге тҧрады?! Ол кісінің бҧл саладағы 

еңбегі ҧшан теңіз.  «Байкалдан Балқанға дейінгі» тҥркілік кеңістікті кҿктей ҿтіп, тҥбі бір тҥркі 

халқының ортақ шығу тегі мен тарихын танытқан еңбегі, тек қазақ ҽдебиеті мен фольклоры 

ҥшін ғана емес, бҥкіл тҥркілік ҽлемде қолдау тауып отыр. Сол еңбегінде тҥркі халықтарының 

жер атауларының кҿп бҧрмаланғандығы турасында айтады: «1769-1774 жылдардағы орыс-

тҥрік соғыстарының салдарынан Қырым хандығы Тҥркиеден ажыратылады. 1783 жылы 

Ресейдің қатын патшасы Екінші Екатерина Қырым жерін Ресейге қосу жҿнінде жарлық 

шығарды. Осы жарлықта Қырым халқының тҧрмыс дҽстҥріне, дініне, қҧқыларына қысым 

кҿрсетілмейді делінгенімен, кҿп ҧзамай отаршылдар ойына келген озбырлығын жедел тҥрде 

жҥзеге асыра бастайды. Кҿп жерлердің аты ҿзгертіліп, грек сҿздерімен алмастырылды. 

Мҽселен, Ақмешіт шаһары Симферополь, Ақжар – Севастополь, Кефе – Феодосия, Ескі 

Кермен – Левкополь, Кезлеу – Евпатория деп аталатын болды. Қырымның жерін тҥрлі 

ҽкімшіліктерге бҿлшектеп қосудың да мақсаты жергілікті халықты ыдырату, тҥптің тҥбінде 

оларды азшылыққа айналдыру болатын. Қырымды Ресей жаулап алғанға дейін мҧнда орыстар 

мҥлде жоқ еді. Ендігі жерде Қырым жерлерін патшалық ҽкімдері бҿлшектеп иемдене 

бастады»,-деп жазады. Осы еңбегі ҥшін Р.Бердібай «Тҥркі дҥниесіне қызмет» наградасымен 

марапатталды.  

Сондай-ақ белгілі тҥркітануші-тілші ғалым Ҽ.Қайдар да біздің осы ғылыми-зерттеу 

институтта жҧмыс істейді. Академик Ҽ.Қайдар мырзаның тікелей атсалысуымен қазақстандық 

тҥркітанушы ғалым Ҽмір Нҽжіптің артында қалған мҧраларын қайта жарыққа шығарғалы 

отырмыз. Атақты ғалым Ҽ.Нҽжіп дҥниеден ҿтерінде жазған бар дҥниесін, ҽлі жарық кҿрмеген 

қҧнды еңбектерін қазақ ғалымдарына аманат ретінде қалдырған болатын. Тҥркология 

саласында ҿзіндік орны бар осындай ғалымның еңбектерінің біздің Тҥркология ғылыми-

зерттеу институтынан шығуын біз ҥшін ҥлкен мҽртебе деп білеміз. Мҧндай жауапты істі Ҽмір 

Нҽжіптің шҽкірті тҥркітанушы Ҽжібай Керімнің ҿзі тікелей қолға алып отыр. Осы уақытқа 

дейін Ҽ.Нҽжіптің «Литературный язык Мамлюкского Египта ХІҤ- века» (2004), «Регионы и 

этапы формирование тюркских письменных языков и литератур» (2007) деген кітаптары 

жарыққа шығып ҥлгерді. Алла қаласа, қалған мҧраларын да жақын уақытта шығарамыз деп 

ойлаймын.   

Профессор Қ.Ергҿбек те осы саланың ҽдебиет ғылымы бойынша майталманы. Атақты 

тҥрколог, Бейсенбай Кенжебаев атындағы Тҥркітану музейін ашып отыр. Сайран Ҽбушҽріп 

қазақ ҿркениеті мен мемлекеттілігі тарихымен айналысып, 50-ге жуық ғылыми ізденістері 

жарық кҿріп ҥлгерген. 

О.Бекжан да кҿп жылдан бері кҿне тҥркі руналық жазба ескерткіштерін зерттеумен 

айналысып келеді. 2002 жылдың 03 қаңтарынан бастап А. Ясауи атындағы Халықаралық 

Қазақ-Тҥрік Университетінің жанындағы Ғылым Орталығы Тҥркология ғылыми-зерттеу 

институтында аға ғылыми қызметкер қызметін атқарып келеді. 

Осы жылдың 12 желтоқсанында «Кҿне тҥркі кҥл жазба ескерткіштері тілінің 

семиотикалық негіздері» атты докторлық диссертациясын Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия 

университетіндегі Диссертациялық кеңеске қорғауға тапсырды. 

Сонымен қатар Б.Ҽбжет, Т.Қыдыр жҽне т.б. жас ғалымдар тҥркологияда жемісті де 

табысты еңбек етіп келеді. Т.Қыдыр Университет жанындағы Жас тҥркологтар қоғамын 

басқарады. 
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Ҽдетте, кейбіреулер тҥркологиялық зерттеу нысанын тек тіл жҽне ҽдебиетпен ғана 

шектейді. Бірақ тҥркі халықтарының маңызды этностық ерекшеліктерін тек тіл мен ҽдебиет 

шеңберінде ғана шектеп қоюға болмайды. Ендеше, тҥркологиялық зерттеулер тарихи-

ҽлеуметтік, пҽлсафалық, этнологиялық, діни жҽне ҿркениеттік мҽселелерді де қамтуы лҽзім. 

Солардың бірі – «Ежелгі тҥрік ҿркениетінің бастаулары». «Тегіңді іздесең, тереңнен ізде» 

деген жай айтыла салмаған ғой. Бҧл тақырып шынында да барша тҥркілердің ортақ тарих – 

тағдырымен байланысты. Сондықтан, бҧл тақырыпты ҽрі қарай тереңдете зерттеу керек-ақ. 

Мҧндай зерттеудің методологиялық маңызы зор. 

Ал шынында да бҧл сҿз кҿне қытай деректерінде (б.д.д. 2205 жыл) кездеседі. Ендеше тҥркі 

тарихы мен ҿркениетін, оның хронологиясы мен бастауын б.з. І мыңжылдығының І 

жартысымен байланыстыру жаңсақ ой-пікірге жетелейді. Міне, осы сияқты мҽселелер ҿзінің 

зерттеушілерін кҥтіп тҧр. Бҧдан тысқары, тҥрік ҿркениеті ҽсіресе, қазіргі уақыттағы 

Елбасының кҿтерген «Орталықазиялық одақ мҽселесі» кҥн тҽртібіне қойылуда. Осылардың 

дҽйектемесін беру де тҥріктанушылардың міндетіне жатады. Тіпті қазақ мемлекеттілігінің 

кҿне тарихын жазу ісі де тҥріктанудың ортақ мҽселелерін жете тҥсінумен байланысты.  

Біздер тҥрік тарихы мен ҿркениетінің ерте кезеңдерін, яғни б.д.д. мыңжылдықтар 

соқпақтарын кеңінен жҽне батыл тҥрде институттарымыздың ғылыми нысанына айналдырып 

сҿз етуіміз керек. Жҽне де б.з. І мыңжылдығындағы ҥзілмей келе жатқан тарихи 

сабақтастықты назардан тыс қалдырмауымыз лҽзім. Сонда ғана қазақ тарихы мен 

мемлекеттілігінің бастауларын дҧрыс жолда бағамдай алып, таптаурынды стереотиптерден 

арыла аламыз. 

Орта ғасырлардағы жҽне жаңа замандағы тҥрік ҿркениетінің ерекшеліктері ҿзінің 

зерттеушілерін кҥтіп отырғаны да жасырын емес. Сондай-ақ қазіргі замандағы тҥркі 

халықтары мҽдениеттерінің ортақ, ҧқсас, етене жақын тҧстары мен тҧтастығын кҿпшілік 

жҧртқа кеңінен танытудың маңызы зор тарихи іс-қызмет екендігі айдан анық. 

Институттың негізгі бағыттары: тіл, ҽдебиет, текстология, мҽдениет жҽне тарих. Осы 

бағыттар негізінде «Мҽдениет пен ҿркениет теориялары», «Қорқыт ата музыкасы», «Орхон 

ескерткіштерінің текстологиясы», «Ежелгі Қаңлылардың жазуы», 30 томдық тҥркі 

классикалық поэзиясы, текстология бойынша Иасауи мҽдениетіне қатысты 50-ден астам 

ортағасырлық қолжазбалар зерттеліп жатыр. Келешекте осы бағыттар негізінде жеке-жеке 

бҿлімдер қалыптастыру міндеті тҧр. Иасауитану зерттеулері де басты міндеттердің бірі.  

Бҧл конгресті мамырдың 18-21 жҧлдыздары болады деп жоспарлап отырмыз. Конгреске 

70-тен астам шетелдік ғалымдар  мен 30-дан астам отандық ғалымдар қатысқалы отыр. 

Дайындық жҧмыстары жҥріп жатыр. Ҽртҥрлі іс-шаралар да қарастырылған. Осы мҽселе 

бойынша қызығушылық танытқан барлық ғалымдарға, келем деушілерге есігіміз ашық. 

Келетін қонақтарға сыйлық ретінде Тҥркология ғылыми-зерттеу институты дайындаған 

«Тҥркі ҽлемінің тарихи тҧлғалары» атты тҥрік дҥниесінің атақты жҥз ғҧламасы туралы 

жазылған ҧжымдық еңбектің ағылшынша нҧсқасын дайындап қойдық, жақында университет 

баспасынан шығарып, конгреске келген қонақтарға сыйлаймыз деген ниетіміз бар. 

Ҽлемдік деңгейдегі тҥркітанушы ғалымдардың басын қосып, осы саладағы жетістіктеріміз 

бен кемшіліктерімізді саралай отырып, болашақ міндеттерімізді анықтап алсақ дейміз. Осы 

арқылы тҥркітану саласына тың серпіліс берсек деген ой бар. Ол ҥшін ҽуелі Тҥркология 

ғылыми-зерттеу институтының зерттеу аясын кеңейтіп, тиісті ғалымдарды дайындап, тҥркі 

халықтарының рухани тҧтастығын зерттеуді тереңдету басты назарда тҧр. Бҧл салада 

Университет жанынын шығатын «Тҥркология» журналы арқылы байланыс орнатып отырмыз. 

Ғалымдардың тҥркітану саласына қатысты ғылыми-зерттеу мақалалары осы журналда 

жарияланып келеді. Сондай-ақ, ҿткен конгресте қабылданған Тҥркология ассоциациясын 

қайта жаңғырту, оның жҧмысын жандандыру жоспарда бар. Ҽрине, мҧның бҽрі қыруар 

еңбекті қажет етері анық. Бірақ тҥркі дҥниесінің болашағы ҥшін жасаған еңбегіміз еш 

кетпейді деп ойлаймыз.   
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TÜRKOLOJĠNĠN ARAġTIRMALARI MESELELERĠ 

 

 

Aynı kökten gelen Türk halklarının tarihi ile kültürünü, dini ile dilini, sanatı ile edebiyatını 

inceleme konusu; bugüne kadar önemini yitirmemiĢtir. ―Türkoloji‖ diye adlandırdığımız bu bilim 

dalının tarihi son bir-iki asırlık  dönemi kapsasa bile, Türk dili ile edebiyatına, özellikle de Türk söz 

sanatına olan ilginin Orta asırlardan baĢladığını görmekmekteyiz. Bunun delili olarak Orta Çağ Türk 

yazılı edebiyatının temsilcileri KaĢgarlı Mahmut ile AliĢir Nevai gibi ünlü alimlerimizi örnek olarak 

verebiliriz. Batı ve Rus oryantalistleri ile Doğu kültürü uzmanlarının Türklerin tarihi ile düĢünce 

sistemini araĢtırmaya olan yoğun ilgisi, ―Türkoloji‖ sahasının  geliĢmesinde çok etkili olmuĢtur. 

Sonuçta bu durum, Türklerin geçmiĢi ile geleceğinin araĢtırmaya bir atılım oldu. Oysaki, bügüne 

kadar Türk bilimi derken, Türk halklarının dil özellikleri ile lehçe yapısı en önemli konulardan birini 

oluĢturmuĢtu. 

Diğer Türk halklarının edebiyat bilimiyle mukayese ettiğimizde, Kazak bilim adamlarının bu 

ortak konu üzerinde fazla araĢtırma yapamadığını görmekteyiz. Özbek, Tatar, Azerbaycan ve  

Türkler  kendi yazılı miraslarını çok eski dönemlerden baĢlatırken, Kazak edebiyat bilimi ilk baĢta 

ХVIII yüzyıl, sonra da ХV yüzyıllardan daha ileriye geçemedi. Bu nedenle eski metinler ile değerli 

kaynakları  inceleyebilen uzman bilim adamlarının sayısı artmadı, Türkoloji ekolü de oluĢmadı. 

Bunu goz önünde bulundurduğumuzda diğer kardeĢ halkların ortak manevi mirasa olan ilgisinin 

hangi seviyede geliĢtiğini,  geçen yüz yılın 60-70‘li yıllardaki edebiyat tarihi ile  ilgili 

araĢtırmalarından ilmi eserlerinden görebiliriz. Aynı dönemde ortaya  çıkan Kazak edebiyat biliminin 

ise  bu açıdan  çok geride olduğunu fark etmek mümkündür. 

Bununla birlikte diğer bir konuya da değinmek gerekmektedir. Nitekim 80-li yılların baĢlarında 

dilci uzmanların ―süzgüsünden‖ geçen edebi eserlere olan ilgi arttı. Bunun sonuncunda Karahanlılar 

hakimiyeti ile Altın Ordu dönemindeki bazı eserler, Kazakçaya tercümesinin, araĢtırma alanına 

dönüĢtüğünü  söyleyebiliriz. 

O senelerden baĢlayan ortak Türk yazılı miraslarına olan  ilgi, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 

yeni açıdan  yükselip, geliĢti diyebiliriz. Eski destanlar, Orhun  abideleri, Ġslam kültüründen sonra 

ortaya çıkan  yazılı kaynaklar yavaĢ-yavaĢ ilim alemine sürülmeye baĢladı. Özellikle Kültegin ve 

Tonyukuk abidelerinin kopyalarının Astana‘ya getirilmesi, bu sahadaki araĢtırılmaların hız 

kazanmasını sağladı. Bunun sonucunda  Türklerin çok eski tarihi ile kültürüne ait eserler yazıldı. 

Bilim adamlarının  bu sahaya olan ilgileri arttı, yerel Türkoloji merkezleri açıldı. Türkistan 

Ģehrindeki ―Türkoloji Bilimsel-AraĢtırma Enstitüsünü‖ onlardan biri saymak gerekir. Türk bilimine 

ilgi artsa bile, bu sahanın seviyesini yükseltmek konusunda biraz eksiklikler de yok değildir. En 

önemli problemlerden birisi de bu sahadaki bilim adamlarının sayısının çok az oluĢudur. Diğer tarihi 

dönem değerlendirilmese bile, Ġslam‘dan sonraki uygarlık çerçevesinde edebi eserleri orijinal haliyle 

okuyabilen, o eski metinleri kendi döneminin düĢüncesine uygun biçimde algılayan ve bügünkü ilmî 

ihtiyaçlar açısından değerlendiren uzmanlar yok denecek kadar azdır. 

Türkoloji biliminin sloganlarla veya duygusal sözlerle çözülemeyeceğini dikkate alırsak, bu 

sahada bu gibi önemli ihtiyaçların çözüm bulması gerekir. En önemlisi Eski ve Orta Çağ Türk edebi 

eserlerinin metinleri tamamen yayınlanması  doğru olacaktır. Çünkü Türkolojinin (sadece 

Türkololjinin değil, diğer sosyal ilimlerin) tarihî metinlerden  meydana gelmektedir. Bu metinleri 

yayınlamakta iki prensipin uygulanması gerekir: Birincisi, metni kendi Ģeklinde yayınlamak, ikincisi 

transkripsyon problemini çözmek. Çünkü bugüne kadar Türkler‘in yazılı eserleriyle ilgili ortak 

transkripsyon meselesi belirlenmemiĢtir. Bu konuyu iki açıdan ele almak gerekir ki, Arapça 

metinlerle Türkçe kelimelere uygun bir biçimde yapılması doğru olacaktır. 
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Bununla birlikte, son zamanlarda Orta Çağda yazılan Türk yazılı eserlere belli bir millete ait 

miras olarak bakmak ve sadece o halkın milli  eseri olarak değerlendirmeler yapıldığı aĢikardır. 

Günümüzde Kazaklarla Özbeklerin, Tatarlarla BaĢkurdların, Türkmenlerle Türklerin bilim adamları 

arasında meydana gelen bu tür anlaĢılmazlıklar bunun net delili olarak gösterilebilir. Ortak eserler bir 

milletin değil, onu karĢılaĢtırmalı tipolojik açıdan ele aldığımızda gerçek sanatsal yönü ortaya 

çıkabilir.  

Maalesef, bügünkü bilim adamları arasında bu tür anlaĢılmazlıklar yer almaktadır. Bunun için 

Türk bilim adamları Orta Çağdaki yazılı eserler üzerine çalıĢırken, bu eserler için sadece bir milletin 

adını değil, ―Türk‖ kelimesinin kullanılmasının daha uygun olacağını diye düĢünmekteyiz. Mesela: 

Türk- Tatar, Türk-Kazak, Türk-Özbek, Türk-BaĢkurt gibi. 

Bunun gibi çok önem taĢıyan problemlerin çözümü bulunursa  Türkoloji sahası için yararlı olur. 

Eski Sovyetler Birliğinde Türkoloji ile ilgili konferansları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk Türkoloji 

konferansı 1967 senesinde eski Leningrad Ģehrinde gerçekleĢti. Bu konferansın sonuçları ―Türkoloji 

toplamı‖ (Турколгический сборник) olarak 1970 senesinde yayımlandı. VI. Türkoloji konferansı 

1973 senesinde yine Leningrad Ģehirinde gerçekleĢtirildi. Ama Sovyetler Birliği düzeyindeki ilk 

konferans, 1926 yılında Bakü Ģehirinde II-si ise 1976 yılında Almatı‘da geçti. Sonuçta bunun gibi 

konferansların 4 senede bir düzenlenmesine karar alındı. Bundan sonra  III. konferans (1980) 

TaĢkentte, IV. konferans 1985 AĢkabadta, V.cisi (1988) Frunzede (BiĢkek) gerçeklenmiĢti. Sovyetler 

Birliği dıĢındaki ülkelerde de Türkolojiyle ilgili kurumlar ve merkezler meydana gelmiĢtir. Örneğin, 

1927 senesinde Türkiyede ―Türk Dil Kurumu‖ 1952 yılında Almanyada ―Oral-Altay Kurumu‖ 

kuruldu. Bütün Dünya Türk bilim adamlarının bir araya getirecek uluslararası bilimsel  kurum, - 

―Uluslararası geleneksel Altaystik konferans‖ PĠAK 1959 yılında kuruldu. Sovyet Türkologları 

Komitesi kurularak, onun yayın iĢleri merkezi olarak ―Sovyetskaya Türkologia‖ dergisi 1970 

yılından itibaren Bakü Ģehrinde yayınlana baĢladı. Dergi 1991 yılından sonra ―Türkologia‖ adıyla 

çıkmaya devam etti. Diğer ülkelerde: örneğin Türkiyede – ―Türk Dil Kurumu ‖, ―Türk Dünyası‖, 

Avusturya‘da – ―Akta Oriyentalia ‖ gibi günlük yayınlar vardır. 

A.Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde 2002 yılından itibaren ―Türkologia‖ dergisi 

yayınlanmaktadır. I. (2002) ve II (2004) Uluslararası Türkoloji  kongreleri düzenlendi. 2001 yılında 

L. N. Gumulev Avrasya Devlet Üniversitesine Kültegin abidesinin kopyasını getirilerek: ―Eski Türk 

Uygarlığı: Yazılı Abideler‖ adıyla görkemli bir Ģekilde uluslararası ilmi-teorik konferans düzenlendi. 

Bununla birlikte eski Türk yazılı eserleri konusuyla ilgili  A. Yesevi Uluslararası Kazak-Türk 

Üniversitesinde seminerler, Milli Eğitim Bakanlıgının Dil Komitesi ile birlikte düzenlediği 

konferanslar gerçekleĢtirilmektedir. Türkoloji  Bilimsel-AraĢtırmalar Enstitüsü BaĢkanı Prof.Dr. 

Dosay Kenjetay‘ın  Türkolojiyle ilgili yazdığı monografiler, ders kitabları, makaleleri mevcuttur. 

―Medeni Miras‖ programı çerçevesinde ―Geleneksel Türk DüĢünce Sistemi ve Onun Kazak Felsefesi 

Tarihindeki yeri‖ adlı eserin I.ci ciltinde yer almaktadır. Bununla birlikte Hoca Ahmet Yesevi, 

Farabi, Yusuf Hashacib, Sığanaki, Bakırgani eserleriyle  ile ilgili yazdığı bilimsel makaleleri 

okuyucular tarafından tanılmıĢtır.  

Tek baĢına bir enstitü sayılan Ord. Prof. Dr. Rahmankul Berdibayın  bu sahadaki emeği 

büyüktür. Baykal‘dan Balkan‘a kadar  geniĢ bir alana yayılmıĢ olan Türk halkları ortaya  çıkıĢ 

tarihini tanıtan çalıĢması  sadece Kazak edebiyatı ile folkloru için değil, bütün Türk halkları 

tarafından desteklenen bu çalıĢmada Türk halklarının yer adlarının saptırıldığı konusuna 

değinilmiĢtir. 1769-1774 yıllarındaki Türk - Rus savaĢları sonucunda  Kırım Hanlığı Türkiyeden 

bölünür. 1783 yılında Çarlık Rusyanın çariçesi Ikinci Ekaterina Kırım topraklarını Rusya‘yla 

birleĢtirmek konusunda karar çıkarır. Bu kararda Kırım halkının milli geleneğine, dinine, hukuksal 

yapısına baskı kullanılmayacağı, söz konusu olsa bile, aradan çok zaman geçmemesine rağmen 

sömürgeci taraf  kendi baskılarını  uygulamaya koymuĢtur. ġehir  adlar Yunanca  kelimeler ile 

değiĢtirildi. Mesela: AkmeĢit, Ģehri-Simferopol, Akjar-Sevastopol, Kefe-Feodosya, Eski Kermen-

Levkopol, Kezlev-Evpatoriya diye değiĢtirildi. Kırımın bölgesini türlü valiliklere parçalamakla  

yöresel halkın birliğini bozmak ve onları parçalara ayırarak azınlık duruma düĢürmeyi 
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planlamıĢlardı. Çarlık Rusya Kırım topraklarını feth edene kadar burada Ruslar tamamen yoktu. 

Kırım toprakların Çarlık Rusya valilikleri tarafından parçalanarak kendi aralarında paylaĢmaya 

baĢladı. ĠĢte bunun gibi önemli konulara değinen bu eseri için R. Berdibay ―Türk Dünyasına Hizmet‖ 

ödülüyle onurlandırıldı.  

Yine bir  ünlü Türk bilimadamı, dil uzmanı A.Kaydar bizim bilimsel- araĢtırma enstitümüzde 

çalıĢmaktadır. Ord. Prof. Dr. A. Kaydar Beyin kendisi ile birlikte Kazakistan‘lı  Türkoloji bilim 

adamları Emir Necib‘ten arta kalan mirasları yeniden yayınlamaktayız. Ünlü bilim adamı ölümünden 

önce kendi eserlerinden yayınlanmayan değerli çalıĢmalarını Kazak bilim adamlarına emanet olarak 

bırakmıĢtı. 

Türkoloji sahasında büyük önemi bulunan  E. Necib‘in  çalıĢmaları Türkistan Ģehrindeki 

Türkoloji Bilimsel-AraĢtırma Enstitüsü tarafından  yayına sunulması bizim için onur vericidir. Bu 

önemli görevi Emir Necib‘in öğrencisi  Türkolog A. Kerim kendi görevi üstlendi. Bugüne kadar A. 

Necib‘in ―Literaturnıy Yazik Mamlukskogo Egipeta ХIV-veka‖ (2004), ―Regionı i Etapı 

Formirovanie Turkskih Pismennih Yazıkov i Leteratur‖ (2007) adlı kitapları yayınlandı. Diğer 

eserlerini de önümüzdeki günlerde yayına sunmayı düĢünülmekteyiz. 

Prof. Dr. K. Ergöbek Türkoloji sahasının edebiyat dalında ün kazanmıĢtır. Ünlü Türkolog, 

Beysenbay Kenjebayev‘in Türkoloji  müzesini açtı. Sayran AbuĢarib‘in Kazak medeniyeti ve devlet 

tarihi ile ilgili yazdığı 50‘den fazla ilmi eserleri yayınlanmıĢtır. O. Bekjan ise senelerce eski Türk 

runik yazılı eserlerini inceleme çalıĢmalarıyla uğraĢmaktadır. 3 Ocak 2002 yılından bu yana 

A.Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Türkoloji Bilimsel-AraĢtırma Enstitüsünde görev 

almaktadır. 

12 Aralık 2008‘de ― Köne Türki Jazba EskertkıĢterı Tilinin Semiontikalık Negızderı‖ konulu 

doktora tezini L.N. Gumulev Avrasya Üniversitesinde savunmaya sunmuĢtur. 

B. Abjet, T. Kıdır gibi diğer genç bilim adamları ise Türkoloji dalında baĢarıyla  çalıĢmaktadır. 

T. Kıdır Üniversite  genelinde ―Genç Türkologlar‖ kurumunu yönetmektedır. Bazıları Türkolojinin  

araĢtırma alanını sadece dil ve edebiyatla  sınırlandırmakta yetiniyor. Oysa Türk halklarının etnik 

özelliklerini dil ve edebiyatla sınırlandırmak doğru değildir. Türkoloji çalıĢmalarının tarihi, sosyal, 

felsefi, etnolojik, dini ve medeni problemleri de kapsaması gerekiyor. 

Bunlardan birisi de - ―Eski Türk Medeniyetinin  kaynakları konusudur‖. ―Soyunu arasan 

derinden ara‖-sözü  boĢuna söylenmemiĢtir. Bu konu gerçekten de Türk halklarının ortak tarihi ile ve 

kaderiyle bağlantılıdır. Bu nedenle, bu konunun derinden araĢtırılması gerekmektedir. Bu tür 

çalıĢmaların metodolojik önemi büyüktür. Gerçekten de bu söylediklerimiz eski Çin kaynaklarında 

(2205y) vardır. Demek ki, Türk tarihi ile medeniyetin, onun kronolojisi ile baĢlangıç noktasını 

milattan önceki I binyıllığın I kısmıyla baĢlatmak yanlıĢ görüĢlere götürür. ĠĢte, bunun gibi 

problemler kendi araĢtırmacılarını beklemektedir. Bunun dıĢında Türk medeniyeti özellikle 

günümüzde  CumhurbaĢkanı N. Nazarbayev‘in ―Avrasya birliği‖ problemi, bunlara bilimsel yanıtlar 

vermek ve Türkolojinin vazifesi sayılmaktadır. Kazak devletinin eski tarihini yazmak iĢi de 

Türkolojinin ortak problemlerini bilmekle mümkün olacaktır. Biz Türk tarihi ile medeniyetinin  eski 

dönemlerini, geniĢ çapta cesurca ele alarak enstitümüzün bilimsel alanına dönüĢtürmemiz gerekiyor. 

ĠĢte o zaman Kazak  tarihi ile medeniyetinin kaynaklarını doğru yolda değerlendirir ve önceki 

kalıplardan kurtulmuĢ oluruz. 

Orta Çağ ve Yeni Çağdaki Türk medeniyetinin özellikleri kendi araĢtırmacılarını beklemektedir. 

Ayrıca Türklerin kültürünün ortak benzer noktalarının tanıtılması iĢinin de çok önemli bir faliyet 

olduğu söyleyebiliriz. Enstitümüzün temel hedef noktaları: dil, edebiyat, tekstoloji, kültür ve tarihdir. 

Bu hedefler ―kültür ve medeniyet teorileri‖, ―Dede Korkut Müziği‖, ―Orhun Abidelerinin 

tekstolojisyi‖, ―Eski Kanglıların yazısı‖, 30 ciltten oluĢan Türk  klasik nazımı, tekstolojyle  ilgili  

Yesevi kültürüne ait 50‘den fazla Orta Çağa ait el yazmaları incelenmektedir. Gelecekte bu hedef 

temelinde ayrı-ayrı bölümlerin oluĢması gerekir. Yesevi ilimi de  çok  önemli  çalıĢmalardan biri 

sayılır. 

Kongre 18-20 Mayıs günleri arasında düzenlenecektir. Kongre‘ye 70‘den fazla yabancı bilim 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

10 

 
 

adamları, 30‘dan fazla kendi bilim adamlarımız katılacaktır. Hazırlık iĢleri sürdürülmektedir. 

Katılmak isteyen bilim adamlarına  her zaman kapımız açıktır. Gelecek olan  konuklarımıza da 

hediye olarak Türkoloji Bilimsel-AraĢtırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ―Dünya Türklerinin 

Tarihi ġahısları‖ adlı  Türk Dünyasının ünlü yüz bilgini içeren çalıĢmanın Ġnglizce nüshasını 

hazırlamıĢ bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda Üniversitemizin yayın evinden yayınlayarak kongre 

delegelerine sunmayı hedefliyoruz. 

Dünya seviyesindeki Türkoloji bilim adamlarını bir araya getirerek, bu sahada elde ettiğimiz 

baĢarılarla eksikliklerimizi değerlendirmek ve gelecekteki vazifelerimizi net bir Ģekilde 

belirlemeliyiz. Böylece Türkoloji bilimi sahasında güçlü bir uyanıĢı hedefliyoruz. Bunun için 

Türkoloji Bilimsel-AraĢtırma Enstitüsünün araĢtırma, inceleme alanını geniĢletmek, gereken bilim 

adamlarını hazırlamak, Türk halklarının manevi birliğini araĢtırmayı derinleĢtirmek gerekir. Bunun 

üzerine üniversite tarfından ―Türkoloji‖ dergisi ile iliĢki kurmaktayız. Bilim adamlarımızın 

Türkolojiyle ilgili çalıĢmaları, makaleleri adı geçen dergide yayınlanmaktadır. Yine bir değinilecek 

konu ise geçen kongrede kararlaĢtırılan Türkoloji Birliği‘ni yeniden ele almak, onun faaliyetlerini 

geliĢtirmek planlarıda yapılmaktadır. Elbette, bunların hepsi çok zor ve kapsamlı bir çalıĢmayı 

gerektirir. Fakat Dünya Türkleri‘nin geleceği için yapmıĢ olduğumuz hizmet boĢ sayılmayacaktır 

diye düĢünüyoruz. 
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Prof. Dr. Osman HORATA 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Mütevelli Heyet BaĢkanı 

 

 

 

 

 

Öncelikle, yer kürenin farklı coğrafyalarından gelerek kongremizi onurlandıran siz değerli 

meslektaĢlarımı,  Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak konuk edebilmekten duyduğum memnuniyeti 

ifade etmek istiyorum. Köklü geçmiĢ ile güçlü gelecek arasında sağlam bir köprü olabilmek amacıyla 

yola koyulan, Türkiye ve Kazakistan dostluğunun bu sembol kurumuna hoĢ geldiniz! Bu toplantımız, 

ümit ediyorum ki birçok yeni dostluğun yanında, yeni fikirlerin, yeni etkinliklerin ve yeni 

çalıĢmaların da baĢlamasına vesile olacaktır. 

DüĢünürler, hepimizin hayatının önemli bir kesitine ev sahipliği yapan, geride bıraktığımız 20. 

yüzyılın, savaĢları ve felaketleriyle insanlık tarihinin en dehĢet verici asrı olduğu konusunda 

birleĢirler.  Ġnsanın hayallerini zorlayan, bilim ve teknoloji alanındaki baĢ döndürücü geliĢmeler ise, 

ne yazık ki bu trajik tablonun gölgesinde kalır. SavaĢlar, felaketler ve hızlı değiĢim, yetiĢen kuĢakları 

geçmiĢle organik iliĢkiden yoksun bir zeminde, yani tarihinden kopuk bir Ģekilde sürekli ―Ģimdiki 

zaman‖ içinde yaĢamak zorunda bırakır.  Tarih, yani kimlik Ģuuru büyük bir erozyona uğrar ve 

kimlik sorunu çağın sorunu hâline gelir.  

Geride bıraktığımız yıl dünyaya veda eden, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından Cengiz 

Aytmatov da, ―geçmiĢin ya da daha çok kiĢinin çağdaĢ deneyimini önceki kuĢakların deneyimine 

bağlayan toplumsal mekanizmaların yok olmasını‖, 20. yüzyılın en karakteristik ve en ürkütücü 

fenomenlerinden biri olarak görür ve bu asrı ―kan‖la ―iktidar‖ın birleĢtiği Ģansız bir dönem olarak 

niteler.  

Ġnsan, yani kimlikler üzerindeki bu büyük baskı, Fransız Ġhtilali sonrasında 19. yüzyılda öne 

çıkmaya baĢlayan fakat imparatorluk ve sömürgecilik anlayıĢlarının bastırdığı uluslaĢma/milliyetçilik 

düĢüncesini, 20. yüzyıl siyasetinin merkezine oturtur. Bu sebeple bu yüzyıl, imparatorlukların 

yerlerini birer birer ulus devletlere bırakmak zorunda kaldığı, bir taraftan küreselleĢme kendine yer 

bulmaya çalıĢırken   milliyetçilik düĢüncesinin de kök saldığı bir asır olmuĢtur.  

Bugün Türkiye ve Orta Asya‘da odaklaĢan,  Avrupa ve Balkanlardan Avustralya ve Amerika‘ya 

kadar yayılan Türk dilli devlet ve topluluklar da, hepinizin bildiği gibi 20. yüzyılın sarsıntılarının 

odağında yer alan talihsiz uluslardan oldular. Bu toplulukların önemli bir kısmı, tarihleriyle organik 

bağlarını koparma sürecine girmiĢken; bildiğiniz gibi yine aynı yüzyıl,  bu süreci tersine çevirecek 

fırsatlar da ortaya koymuĢtur.    

Kimliğin en bariz göstergesi dildir. 1990‘lı yıllarda bağımsızlıklarına kavuĢan Kırgızistan, 

Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya içindeki özerk cumhuriyetlerde yapılan 

araĢtırmalar; 1926-1989 arası süreçte bunlar arasında  kendi dilini ana dili olarak kabul oranında 

ciddi bir düĢüĢ gerçekleĢtiğini göstermektedir. Kendi dillerini ana dili kabul etmenin yanında, ana 

dilini konuĢma ve yazma yeteneğindeki kayıp ise çok daha büyüktür.  Bu dönemde bilhassa gençler 

arasında ana dilini kullanma isteğinde önemli bir azalma olmuĢtur. Dilbilimcilere göre, dil değiĢimi 

çok yavaĢ olmakta ve bunun gerçekleĢmesi birkaç kuĢağı almakta; iki dilli durumlarda ise üç 

kuĢaktan öteye geçmemektedir.  

Tarihin önümüze yeni fırsatlar koyduğu, dil ve tarih Ģuurunun çok önem kazandığı bu süreçte, 

Türkologlara ve Türkoloji araĢtırmalarına önemli sorumluluklar düĢmektedir. Öncelikle, egzotik 

meraklarla, daha sonra bazı güçlerin sömürgecilik anlayıĢlarının bir aracı olarak yaygınlaĢan 

Türkoloji araĢtırmaları; 21. yüzyılda ulus devletleri güçlendirme ve bunun temelini oluĢturan 
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kimlik/tarih Ģuurunu geliĢtirme çabalarının en önemli aracı olarak çok daha önem ve ivme 

kazanacaktır.  

Bu sebeple, bu sürecin siz değerli Türkologlara, Türkolojiye 21. yüzyılda büyük sorumluluklar 

yüklediğini bir kere daha vurgular; farklı ülkelerden kongremize katılarak bu sorumluluğunuzun 

bilincinde olduğunuzu gösterdiğiniz için hepinize teĢekkür eder, yeni Türkoloji kongrelerinde tekrar 

buluĢabilmek ümidiyle hepinize baĢarılar dilerim. 
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проф.док. Осман ХОРАТА 
А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті 

Ҿкілетті Кеңес Тҿрағасы 

 

 
Алдымен, жер шарының ҽртҥрлі аймақтарынан келіп конгресімізге нҽр беріп, ҥлкен 

қҧрметке бҿлеп жатқан ҽріптестеріме А.Ясауи университеті атынан ризашылығымды 

білдіремін. Тамыры тереңге жайылған тарих пен жарқын болашақ арасында кҿпір болуды 

мақсат тҧтқан, Тҥркия мен Қазақстан елдері арасындағы достық символының айғағы болып 

табылатын тҥркі ҽлемінің қанатты оқу ордасына қош келдіңіздер! Бҧл конгресс, бірнеше жаңа 

достық қарым-қатынастармен қатар, жаңа ой-пікірлердің туындауына, маңызды іс-шаралар 

мен қарқынды ҽрі тың ізденістердің басталуына арқау болады деген ҥміттемін. 

Ғалымдар ҿз еңбектерінде, ҿміріміздің маңызды бҿлігіне иелік етіп, артта қалған ХХ-шы 

ғасыр ҿзінің соғыстарымен, қайғы-қасіреттерімен адамзат тарихының ең ҥрейлі ғасыры болып 

табылатындығын алға тартады. Адамзаттың арман-қиялдарын сан-саққа жетелеген ғылым мен 

техниканың бас айналдыратын жетістіктері ҿкінішке орай, трагедиялық кҿріністің 

кҿлеңкесінде қалуда. Соғыстар, қайғы-қасіреттер жҽне қарқынды ҿзгерістер, ҿсіп келе жатқан 

жас ҧрпақтың тарихпен органикалық байланысы ҥзілген жерде, яғни ҿткен тарихтан бейхабар 

кҥйде тек қазіргі заман ағымымен ҿмір сҥруіне мҽжбҥрлейді. Сҿйтіп, тарих ҿзінің мҽн-

маңызын жоғалтып, адамзат санасы ҥлкен эрозияға ҧшырайды. 

Ҿткен жылы мҽңгілік дҥниеге қауышқан ХХ-шы ғасырдағы біртуар жазушылардың бірі 

Шыңғыс Айтматов та « адамзаттың қазіргі тҽжірибесін бҧрынғы ҧрпақтардың тҽжірибесімен 

байланыстыратын қоғамдық механизмдердің болмауын », ХХ-шы ғасырдың ең қорқынышты 

қҧбылыстарының бірі ретінде қабылдайды жҽне бҧл ғасырды қан мен биліктің бірлескен 

дҽуірі деп сипаттайды. 

Адамзат баласына кҿрсетілген қысым, Француз тҿңкерісінен кейін ХІХ-шы ғасырда кең 

етек ала бастағанымен, империялық жҽне отарлау саясаттарының негізінде туындаған 

ҧлтшылдық туралы пікірді ХХ-шы ғасырдың басты саяси идеясына айналдырған. Сондықтан 

да бҧл ғасыр, империялардың жеке-жеке мемлекеттер болып бҿлінуіне қажеттілік туындатқан, 

сондай-ақ  бір жағынан жаһандану ҥдерісі кеңінен қанат жайып жатқанда, екінші жақтан 

ҧлтшылдық туралы пікірдің де тамыр жайлаған ғасыры болып табылады. 

Бҥгінде Тҥркия мен Орта Азияда шоғырланған, Европа мен Балкан тҥбегінен Австралия 

жҽне Америкаға дейін тараған тҥркі тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтар да, баршаға 

мҽлім екеніндей ХХ-шы ғасырдың кҥйзелістерін басынан ҿткізген бақытсыз елдер болып 

табылады. 

Адамзаттың ең айқын кҿрсеткіші тіл болып табылады. Ҿткен ғасырдың 90-шы жылдары 

тҽуелсіздікке қол жеткізген Қырғызстан, Қазақстан, Тҥрікменстан, Ҽзірбайжан жҽне Ресей 

Федерациясы қҧрамындағы автономиялы республикаларда жҥргізілген зерттеулер 

нҽтижесінде, 1926-1989 жылдар аралығында осы аталмыш елдерде ҿздерінің тілдерін ана тілі 

ретінде қабылдау кҿрсеткішінің тҿмендегендігі анықталған. Ҿздерінің тілдерін ана тілі 

ретінде қабылдаудан гҿрі, ана тілінде сҿйлеу жҽне жазу қабілеттерінің ҧмытылуы ҥлкен 

қасірет болып табылады. Бҧл дҽуірде ҽсіресе, жастар арасында ана тілінде сҿйлеу кҿрсеткіші 

айтарлықтай тҿмендеген. Тіл білімі мамандарының пікіріне қарағанда, тілдің ауысуы ҿте баяу 

жҥретін ҥдеріс жҽне бҧл ҥдерістің толық жҥзеге асуы ҥшін ҿмірге бірнеше ҧрпақтың келіп-

кетуі қажет. Сондай-ақ, қос тілділік жағдайында бҧл ҥдеріс, ҥш ҧрпаққа дейін жалғасады. 

Тарих алдымызға ҥлкен мҥмкіндіктер тудырған, тіл мен тарих ҧғымдарына аса мҽн 

берілген осы шақта, тюркологтарға жҽне тюркологиялық зерттеулерге аса маңызды 

жауапкершіліктер жҥктеледі. Алдымен, экзотикалық қызығушылықтармен, одан кейін кейбір 

кҥштердің отарлау саясатының бітімгері ретінде тараған тюркологиялық зерттеулер, ХХІ-ші 

ғасырда тҥркі тілдес мемлекеттерді кҥшейтуде жҽне оның негізін қҧрайтын адамзат, 
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тарих ҧғымдарын дамытуда ең маңызды бітімгер ретінде ҥлкен мҽртебелерге жҽне қарқынды 

даму жолына қол жеткізеді. 

Сондықтан да, осы кезеңнің қҧрметті тюркологтар сіздерге, тюркологияға ХХІ-ші ғасырда 

ҥлкен жауапкершіліктер жҥктейтіндігін тағы қайталай келе, ҽртҥрлі елдерден келіп, 

конгресімізге қатысып осы жауапкершілікті сезінгендеріңізді кҿрсеткендеріңіз ҥшін 

барлығыңызға алғысымды білдіре отырып, келесі тюркология конгресінде тағы да бас 

қосармыз деген ҥмітпен барлығыңызға табыс тілеймін. 
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Резюме: В этой статье рассматривается этнический состав тюркских народов.  Для определения этнического состава 

древнего населения памятники материальной культуры оказываются непригодными, ибо в них не фиксируется и не 

содержатся следы языка — самого важного показателя особенностей этноса. 

Владение методами сравнительно-исторической морфонологии, т.е. методами лингвоархеологии позволяет 

установить древние этнические корни тюрков, следовательно, и современных тюркских народов. 

В традиционной исторической науке утверждают, что тюрки появились лишь в VI-VII в.н.э. в регионе Алтайских 

гор, и отсюда они якобы как кочевники распространились по всей Евразии, началось якобы так называемое великое 

переселение народов. 

Лингвистическая археология, вооружившись методами сравнительно-исторической морфонологии, доказывает 

тюркоязычность населения многих регионов Евразии еще в IV тыс. до н.э.  

Автор статьи, исходя из возможностей лингвоархеологии, попытался доказать в основном тюркоязычность региона 

Северного Причерноморья еще задолго до н.э. с тем, чтобы показать несостоятельность теории переселения в Северное 

Причерноморье тюрков лишь в IV в. н.э., т.е. якобы в период начала вымышленного великого переселения народов. 

В статье автором высказаны соображения относительно этнических корней казахского народа. Как и все народы, 

казахский народ образовался в результате консолидации многих местных тюркских и тюркизированных племен.  

 

Ключевые слова: лингвоархеология, этноним, Зороастризм, Авеста, племена. 

 
Мы все хорошо осведомлены в сущности науки археологии. Объектами ее изучения 

являются остатки материальной культуры. Результаты археологических исследований очень 

много дают для выяснения некоторых вопросов древней истории,  особенно истории 

дописьменного периода. Но для определения этнического состава древнего населения 

памятники материальной культуры оказываются не пригодными, ибо в них не фиксируется и 

не содержатся следы языка — самого важного показателя особенностей этноса. 

Имея ввиду этот недостаток  археологии, ученые в деле определения этнического состава 

древнего населения дописьменного периода использовали лингвистические данные. 

Например, еще в конце ХVII в. Андрей Лызлов, в XVIII в. В.Н.Татищев в своих исторических 

исследованиях наряду с другими данными свободно пользовались и лингвистическими 

материалами. В ХIХ в. использование языковых данных для получения информации об 

истории носителей языков в дописьменный период стало традицией. Швейцарский лингвист 

А.Пикте в середине ХIХ в. ввел для обозначения такого направления исторического 

исследования специальный термин лингвистическая палеонтология [Долгопольский А.Б., 

1975, 113]. Нельзя сказать, что этот термин был удачным, ведь палеонтология изучает 

организмы минувших геологических периодов, она не связана с историей общества. Поэтому,  

по-видимому, представитель Казанской лингвистической школы  В.А.Богородицкий в 1892 

году ввел термин лингвистическая археология [Богородицкий В.А., 1892. — С.1-8]. 

Но это направление лингвоисторической науки до сих пор продолжает влачить жалкое 

существование, ибо в индоевропеистике оно не давало желаемых результатов тем, кто при его 

помощи пытался  доказать  индоираноязычность древних тюркоязычных племен ар/ари, ас/яс, 

сак/сака, скъдъ (скиф), кусюн/кусан/кушан, парды/барды (парфян), тохар/дагар и др. По 

результатам тюркской лингвистической археологии эти этнонимы являются тюркскими, 

состоят из тюркских слов, следовательно, называют тюркоязычные племена и народы. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Этноним ар/ир ‗мужчины, люди‘ у Геродота применяется как ари. Ученые считали его 

этнонимом индоевропейцев, фашисты придумали «безупречную» арийскую расу. В 

действительности на основе этнонима ар/ир образовано около 40 тюркских этнонимов, а у 

индоевропейских народов нет ни одного этнонима, образованного на основе ар/ир. 
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Покажем несколько тюркских этнонимов, образованных с участием ар/ир. В III тыс. до 

н.э. в Передней Азии жили субары, т.е. ары, имеющие отношение к суб ‗вода источник, река‘. 

В процессе применения его в различных диалектных окружениях он принял формы 

сумар/сумер/шумер/ суар/hуар/шуар(шор)/сабир/себер и т.д. Эти изменения очень легко 

объясняются путем применения методики морфонологии. Из этих вариантов лишь шумер не 

отнесен к тюркам. Он безусловно тюркский этноним. 

Морфонологическими вариантами одного и того же слова являются этнонимы тавр, 

дагар, тохар, туар, тюэр+ок>тюрк. Тохар считается индоиранским, но оно — наряду с 

дагар, т.е. европейским названием тюрков,  безусловно тюркский этноним. 

Ок-ар‗окские ары‘ (ок ‗ племя‘) в результате морфонологических изменений преобразился 

в огур: ок-ар>огор>огур. 

Ок-ас ‗окские асы‘ принял форму ок-ас>огос>огус>огуз. Следовательно, огур-огуз   

являются словом разного происхождения, здесь нет чувашского ротацизма. 

Сак/сака с аффиксом обладания -лы/-ды принял форму сакады ‗племена, в составе 

которых имеются саки‘; с течением времени в результате редуцирования сакады принял 

форму съкъдъ>скъдъ, а в текстах Геродота — скиде. В старорусском языке межзубный [д] 

передавался через [ф], получилось скифе>скиф, которое  ошибочно считается индоиранским. 

Этнонимы парфы, барды, парды образованы от бар ‗достаток, есть‘ при помощи аффикса 

-ды, барды/барлы/варлы ‗богатый‘. В древнерусском [д–th] передавался через [ф], поэтому от 

парды в русском образовался парфы, затем парфян. В татарском и азербайджанском это 

слово звучит как барды, в Средней Азии — как парды (вспомните произношение слова 

Фергана как Пергана). Племена парды (рус. парфяны) в III в. до н.э. от Месопотамии до 

Индии создали очень сильную империю. 

В результате определения  этнонима сюн/hун этнонимом ас образовался этноним  ас-

сюн>ассун>усунь ‘асские сюны‘, определения этнонима сюн словом ку ‗белый, светлый‘ 

образовался этноним кусюн>кусан>косан>кушан>кошан>хошан ‗белые сюны‘. Среди них 

кушаны ошибочно признаны индоиранцами. 

Слово кыу/ку ‗светлый, белый‘ принимало различные формы: ка (в словах касан, 

касак/казах), кыф/кып  (в словах кыwсак/кыфсак>кыпчак), каф (в слове кыwкас>кафкас 

‗белые скалистые горы‘). 

Владение методами сравнительно-исторической морфонологии, т.е. методами 

лингвоархеологии позволяет установить древние этнические корни тюрков, следовательно, и 

современных тюркских народов. 

В традиционной исторической науке утверждают, что тюрки появились лишь в VI—VII 

в.н.э. в регионе Алтайских гор, и отсюда они якобы как кочевники распространились по всей 

Евразии, началось якобы  так называемое великое переселение народов. 

Лингвистическая археология, вооружившись методами сравнительно-исторической 

морфонологии, доказывает тюркоязычность населения многих регионов Евразии еще в IV 

тыс. до н.э.  

Сейчас, исходя из возможностей лингвоархеологии, попытаемся доказать в основном 

тюркоязычность региона Северного Причерноморья еще задолго до н.э. с тем, чтобы показать 

несостоятельность теории переселения в Северное Причерноморье тюрков лишь в IV в. н.э., 

т.е. якобы в период начала вымышленного великого переселения народов. 

В традиционной исторической науке древнее название Черного моря дается как греческое, 

Pont  Euxenos, т.е. Понт Евксинский букв. Понт гостеприимный, т.е. море гостеприимное. 

Понт — это тюркское название со значением ‗гостеприимный, богатой едой, кормилец‘. Bün 

– у Махмуда Кашгарлы ‗похлебка, суп или еда‘. Слово пунты/бунлы ‗богатый едой‘, 

‗гостеприимный‘.  
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По результатам исследований О.И.Севостьяновой мы знаем, что греки еще в VII—VI в. до 

н.э. в ходе колонизации берегов Понта возвели города Фанагория и Пантикапей. В 

действительности греки лишь расширили  прежние тюркские населенные пункты Фанагория 

и Пантикапей [Закиев М.З., 2003, 39].  

Фанагорию построили еще задолго до греческой колонизации тюрки-оногуры (hуногуры), 

поэтому это населенный пункт называется как Һуногур. В греческом языке звука [h] нет, он 

передавался как [ф], поэтому слово hуногур>hоногур на греческом звучал как 

Фоногур>Фаногория. 

Город Пантикапей стоял на Керченском проливе,  закрывал и открывал путь в Понт, 

поэтому назывался воротами Понта, по-тюркски: Понтыкапы> Понтикапей, позже этот 

город получил другое тюркское название: Кереш, т.е. вход в Понт, которое фонетически 

изменялось как Керчь (от Кереш> Керчь). 

Доказательством того, что в тюркских регионах тюрки жили еще задолго до н.э., не 

пришли только во время вымышленного переселения народов, является то, что многие 

тюркские этнонимы древности называли не индоираноязычных племен, а непременно тюрков. 

Это мы видели выше. 

Традиционная историческая наука из вышеприведенных тюркских этнонимов выделяют 

некоторые и считает их названиями ираноязычных племен. Обычно ираноязычными 

считаются племена, носившие этнонимы ар/ир (в виде арий), сак/сака, скъдъ (рус. скиф), 

сакды/согды, барды/парды (рус. парфян), кусан/косан/кушан, тохар/дагар, усунь/ас-сюн, 

суар-ас-м<hуар-ас-м< хорасм>хорезм. 

Как одно из неопровержимых доказательств их ираноязычности приводится то, что эти 

якобы ираноязычные племена в I тысячелетии до н.э. якобы на иранском языке создали 

религиозное учение Зороастризм. Сохранившиеся в памяти народа отрывки этого учения в IV 

в. н. э. в Мидии-Азербайджане собраны в один сборник Авеста. Все тексты этого сборника 

признаны ираноязычными, ибо их создали вышеназванные якобы ираноязычные племена. 

Историки, в том числе и тюркологи, в этом не сомневаются [Бойс Мэри, 1987, с. 8—9]. 

Наши лингвоархеологические исследования показали, что вышеперечисленные племена 

были не ираноязычными, а тюркоязычными. Исходя из этого, мы считаем, что надо серьезно 

подумать и о «национальности» создателей религии Зороастризм. 

Тексты авесты, т.е. авестийский язык, более 100 лет изучается на основе персидского 

языка, и в итоге индоиранисты пришли к выводу, что авестийский не похож на иранский, что 

«произошел полный отрыв авестийского языка от живых иранских языков» [Расторгуева B.C., 

1970, с. 55]. Этот вывод индоиранистов говорит о том, что язык текстов Авесты не был 

иранским, и создатели Зороастризма не были ираноязычными. 

Исходя из признания создателей Зороастризма тюркоязычными, мы должны организовать 

тщательное изучение текстов Авесты на основе тюркских языков. Естественно, это огромная 

работа, требующая много времени и старательного труда нескольких поколений авторов. Мы 

здесь попробуем расшифровать морфонологическое строение и семантические особенности 

лишь трех основных слов этого религиозного учения, а именно слов авеста, зороастр и 

заратуштра — имени основного пророка и реформатора этой религии. 

Слово авеста восходит к тюркскому авуч ‗ладонь‘, авучта ‗в ладони — горсти‘, 

применяемое здесь в смысле ‗горсть молитв‘ — ‗сборник молитв‘. 

Слова заратуштра и зороастр индоиранцы объясняли следующим образом: 

заратуштра — это иранское имя, где часть уштра — ‗верблюд‘, первая часть зарат — 

‗желтый, старый, погоняющий‘. Заратуштра — в целом ‗обладающий старым верблюдом‘ 

[Дорошенко Е.А., 1982, с. 7]. А слово зороастр - это измененный греками фонетический 

вариант иранского слова заратуштра, следовательно, оно также связано с ‗верблюдом‘. 
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Тюркская лингвистическая археология подсказывает нам, что слово зороастр восходит к 

тюркскому джараштр (в тат. среднем диалекте — җараштр, в тат. литер. — йараштр, 

киргиз., корень жара ‗быть пригодным‘, ‗примерять‘, ‗приспосабливаться‘). Тюркский [дж–

җ] часто чередуется с [з], а звук [ш] — с [с]. Корень джара/йара принимает форму 

совместного залога -ыш/-ш: джараыш/йарааш/зараас ‗приспособиться друг к другу‘. Далее 

идет -тр — аффикс понудительного залога: джараштр/йараштыр/зарастр, которое легко 

произносится и как зороастр ‗заставляй, понуждай, способствуй людям не враждовать друг с 

другом, а приспособиться друг к другу‘. По нашему мнению, именно здесь (а не в верблюдах) 

кроется вся философия Зороастризма. 

Когда слово йара/джара необходимо применять в значении 'приспособить кого-то к себе', 

тогда оно принимает форму понудительного залога: джарат/ йарат.  

Слово джарат в формах совместного и понудительного залогов джаратыштра 

(йаратыштыра) в условиях тюрко-иранского двуязычия легко может принять форму 

заратуштра. Таким образом, учитывая значение совместного и понудительного залогов, 

семантика слова заратуштра заключается в следующем: пророк Заратуштра понуждает 

людей приспособиться друг к другу, любить друг друга. 

Основная задача Зороастризма — понуждать людей любить друг друга, 

приспособиться друг к другу, не враждовать между собой — продолжалась и в других 

мировых религиях: в Буддизме, Христианстве и Исламе. 

Тюркский анализ слов   зороастр и заратуштра показывает, что эти слова родственны 

не только по своим семантическим, но и по грамматическим особенностям. Это убеждает нас 

в том, что тюркоязычный анализ слов авеста, зороастр и заратуштра не может быть 

опровергнут. 

Все слова текста Авеста должны быть проанализированы таким же образом на основе 

тюркской морфонологии. Если часть слов не будет поддаваться тюркскому анализу, то в этих 

случаях надо применять иранскую морфонологию, ибо в регионах создания Зороастризма 

тюрко-иранское двуязычие наших дней могло существовать и в древности. 

Поскольку наша конференция проходит в Казахстане, постольку необходимо высказать 

свои соображения относительно этнических корней и казахского народа. Как и все народы, 

казахский народ образовался в результате консолидации многих местных тюркских и 

тюркизированных племен. Почти во всех исторических трудах признается, что основным 

этническим компонентом казахов являются древние саки. Как известно, древние племена 

сак/сака/скъдъ/скиде (русск. скиф) в традиционной исторической науке признаны ошибочно 

индоираноязычными. В действительности этот этноним не наблюдается ни в одном 

современном индоираноязычном народе, он сохранился в этнонимах тюркоязычных народов: 

саха/сака ‗якуты‘, сагай/сакай  ‗часть хакасов‘, сакас/hакас/хакас ‗хакасы‘, сакар ‗сакские 

люди‘ (часть туркмен), касак/казах, кыусак/кыпсак/кыпчак/кыпшак. 

То, что основным компонентом казахов считается саки, совершенно справедливо, но 

казахские ученые, по нашему мнению, допускают ошибку в том, что вслед за индоиранскими 

учеными считают саков индоираноязычными племенами [Казахстан, 2007, 15, 225]. 

Что касается, происхождения этнонима казах, то оно до сих пор является предметом 

острых дискуссий. Абдуали Кайдар  перечислил 121 этимологию этнонима казах [Абдуали 

Кайдар, 2008, 345-402[. Наши лингвоархеологические исследования, проведенные на основе 

сравнительно-исторической морфонологии, дают возможность предложить 122-ую 

этимологию этнонима казах. 

Этноним казах этимологически состоит из ка (ку>ко>ка ‗белый, светлый‘) и сак 

(варианты: сака, сакады>скъдъ (рус. скиф.), кусак>косак>касак в целом означает ‗белые, 

светлые саки‘). Чтобы познать этимологию части ка приведем этимологию слова казан. В 

первых русских летописях оно пишется как кусян, т.е. ку-сөн ‗белые, светлые 

сюны/hуны/хунны‘. По мере потери своего значения ‗белый, светлый‘ слово кыу/ку приняла 
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форму ко, затем и кa. Таким же образом произошло изменение кыу-ку этнонима 

кусак>косак>казах. Адекватность такого толкования доказывается кроме того тем, что 

первоначальная форма этого этнонима кыусак ‗белые саки‘ в дальнейшем получила 

морфонологическое изменение в двух направлениях:1) кыyсак>кыфсак>кыпcак>кыпчак 

>кыпшак, 2) кыусак>косак>касак>казах ‗белые, светлые саки‘. 

В процессе формирования казахского народа вокруг саков  консолидировались еще и 

такие древнтюркские племена как ас/яс, сюн/һун/хунны, каңлы/канг-лы [Акceлеу Сайдембек, 

2008, 53; Койшыгаpa Салгарулы, 2008, 521].   

Еще самых древних хорезмийцев соседи иранцы называли кангха, где -ха иранский 

показатель множественного числа, канг/каң — это по-тюркски прародитель [Закиев М.З., 

2003, 277]. 

Тюркские племена ас/яс, которые еще в древнейшие времена распространились по 

многим регионам Евразии, жили и в казахских степях. Следы их сохранились в топониме 

Яс/Яссы — в названии древней столицы казахов, кроме того, слово алаш как второе название 

казахов также содержит этноним ас/аш. Алаш восходит к олы аш/улы ас ‗великие асы‘. 

Племена под названием усунь принимали также активное участие в образовании 

казахского народа. Как показывают результаты лингвоархеологических исследований, 

этноним усунь образовался от двух древних тюркских этнонимов: ас и сюн = ассюн, где по 

законам морфонологии [ю] во втором слоге уподобил себе и первый звук [а], превратив его в 

[у]:  ассюн>уссун>усунь. 

В формировании казахского народа приняли участие и племена, называемые этнонимом 

тюрк, который состоит из частей: ту/тау ‗гора‘, эр ‗мужчины, люди‘, ок ‗род, племя‘: ту-эр-

oк ‗племя горных людей‘. Здесь под влиянием звука [э] во втором слоге часть ту/тау 

принимает форму тю. По законам морфонологии слово ту-эр-ок начинает произноситься как 

тюрк. Племенам под руководством тюрков в VI в. на Алтае удается создать каганат 

(государство), который под названием господствующего племени был назван Тюркским 

каганатом [Кляшторный С.Г. 1977, 416]. Поскольку этот каганат расширил свои владения и в 

казахские степи, постольку тюрки также вошли  в число племен, образовавших казахский 

народ. Естественно, специальные казахские исторические исследования установят еще и 

другие этнические корни казахов. 

Таким, образом, лингвоархеология, проводящая исследования методами сравнительно-

исторической морфонологии, позволяет более точно определить этнические корни древних 

юрков и современных тюркоязычных народов. 
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СОЗДАНИЕ ЯЗЫКА ОРТАТЮРК КАК ОСНОВА ПРОРЫВНОГО  

ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  

 
Резюме: После достижения независимости Республикой Казахстан  и казахской нацией делаются большие усилия 

для подъема внутригосударственного и международного социального статуса казахского языка. Принята и проводится в 

жизнь государственная программа по поддержке развития казахского языка как государственного языка страны. Созданы 

центры по обучению казахскому языку. В связи с этим, повышение социального статуса казахского языка, являющегося 

государственным языком Республики Казахстан, выступает как одна из важнейших задач общества и государства, а также 

является актуальной и значимой темой сегодняшнего дня.  

Для прорывного ускоренного повышения социального статуса казахского языка требуются оригинальные решения.  

Решением этой проблемы является  создание  среднетюркского языка  ортатюрк. 

Для достижения этой цели предложен проект. 

 

Цель проекта:  Обеспечить научную основу для прорывного инновационного модернизационного повышения 

внутригосударственного и международного социального статуса казахского языка, посредством создания 

близкородственного среднетюркского языка ортатюрк, имеющего потенциальные возможности для превращения в 

международный язык признаваемый ООН.      

В статье предложен проект прорывного инновационного модернизационного повышения внутригосударственного и 

международного социального статуса казахского языка посредством  создания близкородственного среднетюркского 

языка ортатюрк. 

 

 

Актуальность и значимость темы. Повышение социального статуса казахского языка, 

являющегося государственным языком Республики Казахстан, выступает как одна из 

важнейших задач общества и государства в формировании и сохранении национальной и 

государственной идентичности в процессе глобализации, включения независимого Казахстана 

в мировое сообщество в качестве нового независимого государства. Актуальность этой задачи 

повышается также в связи с задачей прорывного вхождения Казахстана в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира посредством модернизационного инновационного развития. 

Сложившаяся ситуация. После достижения независимости Республикой Казахстан и 

казахской нацией делаются большие усилия для подъема внутригосударственного и 

международного социального статуса казахского языка. Принята и проводится в жизнь 

государственная программа по поддержке развития казахского языка как государственного 

языка страны. Созданы центры по обучению казахскому языку и традициям. Однако в этом 

направлении есть еще много трудностей и нерешенных проблем. Значительная часть 

населения Казахстана не знает в достаточной мере казахского языка, ни в разговорной, ни в 

письменной его форме. Особенно высок процент незнающих казахский язык среди таких 

крупных этнических групп казахстанского населения как русские, украинцы, немцы, корейцы, 

евреи. Есть значительная по численности группа представителей казахской нации, 

предпочитающая использование русского языка. Эти социальные группы в основном 

пользуются русским языком, не уделяя достаточного внимания изучению казахского языка. 

Значительная часть делопроизводства в стране не ведется на государственном языке. Не 

достаточным для современного уровня развития мировой цивилизации является уровень 

развития терминологической системы казахского языка и объем информации, имеющейся на 

казахском языке. В межнациональной и в международной системе коммуникации казахский 

язык используется недостаточно активно. В этих функциях в основном используются русский 

и английский языки. В комплексе эти факторы понижают социальный статус и имидж 

казахского языка, создавая о нем ошибочное мнение как о неконкурентоспособном с 

«мировыми языками», сугубо национальном языке, отвлекающем у представителей своей и 

других  наций  время  и  силы  на  его  изучение.  Для   прорывного   ускоренного   повышения  
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социального статуса казахского языка требуются оригинальные нестандартные решения, так 

как стандартные решения не дают ожидаемого эффекта в требуемые сроки, несмотря на очень 

большие выделяемые средства. 

Дальнейшие меры и ожидаемые результаты.  

Цель проекта: Обеспечить научную основу для прорывного инновационного 

модернизационного повышения внутригосударственного и международного социального 

статуса казахского языка посредством создания близкородственного среднетюркского языка 

ортатюрк, имеющего потенциальные возможности для превращения в международный язык 

признаваемый ООН.  

Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: 

1) создать среднетюркский язык ортатюрк; 

2) создать координированную и унифицированную систему алфавитов национальных 

тюркских языков и языка ортатюрк; 

3) создать координированную терминологическую систему тюркских языков и языка 

ортатюрк.  

Ожидаемые результаты: Древний Туран, Туркестан, находясь на пути между ведущими 

государствами, цивилизациями, культурами Востока и Запада, Севера и Юга, выступал как 

крупный морской и сухопутный перекресток на Великом Шелковом пути. Тюркский язык в 

течение многих столетий был ведущим международным языком на этом пути, фактически 

одним из ведущих мировых языков этих столетий. В современную эпоху нового 

возрождения, Ренессанса Тюркского мира усредненный язык «ортатюрк» мог бы стать 

седьмым международным, мировым языком, признаваемым ООН наряду с английским, 

русским, испанским, французским, китайским и арабским языками.  

Среднетюркский язык ортатюрк в лексическом аспекте будет близок к языку Абая, 

одного из последних классиков, писавших на литературном тюркском языке до 

юридического превращения этого языка в мертвый язык в 1924 году. Эта шовинистическая, 

отрицающая право наций на самоопределение акция была осуществлена в ходе так 

называемого «национально-государственного размежевания в Средней Азии», 

произведенного посредством массового террора под руководством Сталина без выявления 

свободного волеизъявления народа Туркестана. 

Реализация данного проекта совершенствования системы функционирования тюркских 

языков и письменностей выступила бы как фактор прорывного, инновационного, 

модернизационного социального развития государств и наций, входящих в Тюркскую, 

Центрально-азиатскую цивилизацию и мировой цивилизации в целом. 

Вклад в социально-экономическое развитие Казахстана: Для социально-

экономического развития Казахстана выполнение данного проекта имело бы большое 

значение, так как позволило бы оперативно, без очень больших затрат собственных 

ресурсов, коллективными усилиями всех тюркоязычных народов и структур ООН, получать 

основную мировую информацию и передавать миру свою информацию на 

близкородственном мировом языке ортатюрк. Это подняло бы социальный статус и имидж 

казахского языка почти до уровня международных, мировых языков. В свою очередь, это 

привело бы к повышению и его внутригосударственного социального статуса.  

В эпоху современной информационной цивилизации роль быстрого освоения мировой 

информации и распространения своей информации в мировом информационном 

пространстве имеет стратегическое значение для успешного прорывного инновационного 

модернизационного развития и повышения конкурентоспособности Казахстана. 

Возможные негативные последствия в случае отказа от данной программы. Будет 

упущена стратегически важная историческая и геополитическая возможность 

самосохранения и успешного саморазвития Казахстана, казахской нации и казахского языка 

на основе опоры на сотрудничество и взаимопомощь родственных тюркских народов. 
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Казахский язык, может быть, будет оттеснен из основных сфер социальной жизни такими 

международными, мировыми языками как русский, английский и китайский языки или 

подвергнется их очень сильному деформирующему воздействию. В результате этого 

языковая, национальная и государственная идентичность населения Казахстана может 

испытать большие колебания и стать нестабильной в процессе глобализации и мощного 

воздействия нетюркских геополитических факторов. Это противоречит национальным 

интересам и национальной безопасности Казахстана и казахской нации. 

Существующие точки зрения по данному вопросу: Вопрос о создании языка ортатюрк 

является одной из актуальных проблем современной тюркологии. Существуют следующие 

основные варианты решения проблемы языка межтюркского межнационального общения: 

1) Признание английского языка как лидирующего мирового языка, который знают 

многие представители тюркских народов в качестве языка межтюркского межнационального 

общения; 

2) Признание русского языка как одного из мировых языков, который знают многие 

тюркские народы в качестве языка межтюркского межнационального общения; 

3) Признание одного из национальных тюркских языков в качестве языка межтюркского 

межнационального общения; 

4) Возрождение языка «тюрки» в качестве языка межтюркского межнационального 

общения; 

5) Создание среднетюркского языка «ортатюрк» методом усреднения тюркских языков и 

признание его в качестве языка межтюркского межнационального общения. 

6) Синтетический вариант по отношению к четвертому и пятому  вариантам, в этом 

варианте можно, приняв за основу фонетику и грамматику «тюрки», в аспекте лексики 

использовать усреднение лексики современных тюркских языков. 

Первый вариант на первый взгляд имеет преимущество ускорения процесса приобщения 

народов относящихся к тюркской языковой группе к информации мировой значимости, 

основная масса которой сейчас имеется на английском языке. Однако этот вариант имеет в 

качестве недостатка то, что специфическая родственность тюркских наций при этом 

игнорируется и этот крупнейший ресурс для информационного прорыва, возникший у 

тюркских народов волей истории за счет труда и борьбы многих поколений наших предков, не 

используется, а отбрасывается. При этом даже близкородственные тюркские нации при таком 

общении оказываются, вынуждены  использовать в межнациональном общении язык очень 

далекий от их родных языков и языка их предков. Этот вариант также приводит к нарушению 

равноправия национальных языков мира, путем предоставления привилегий английскому 

языку и принижения статуса других национальных языков, в том числе всех тюркских языков. 

К тому же подавляющее большинство носителей тюркских языков не знает английского языка 

на достаточно высоком уровне. Для массового изучения и освоения английского языка 

потребуются десятилетия очень тяжелого труда по изучению этого неродственного языка, 

произойдет огромная неэффективная растрата, истощение жизненного времени и энергии 

тюркских наций. При этом у англоговорящих наций могут развиться высокомерие и 

шовинистическое отношение к другим, в том числе и тюркским, нациям.  

Второй вариант на первый взгляд позволяет использовать знание русского языка, 

имеющееся у более двадцати тюркских наций бывшего СССР, возникшее от того, что в 

течение длительного времени этнические территории этих наций входили в империи 

созданные русской нацией на завоеванных ею территориях. Это как бы облегчает 

межтюркское общение. Однако, около половины тюркоязычных личностей мира не знают 

русского языка (тюрки в Турции, Иране, Китае, Афганистане, Европейском Союзе, 

Саудовской Аравии, Америке и др.) и поэтому в полной мере межтюркское общение русский 

язык не может обеспечить. Снижается уровень владения русским языком во многих 

постсоветских республиках и во многих постсоциалистических странах и в связи с этим 
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уменьшается роль русского языка как мирового языка. Снижается информационная 

привлекательность русского языка в конкуренции с английским языком. Однако и этот 

вариант имеет в качестве существенного недостатка то, что специфическая родственность 

тюркских наций при этом игнорируется и этот крупнейший исторически сформировавшийся 

ресурс для информационного прорыва, не используется, а отбрасывается. При этом даже 

близкородственные тюркские нации при таком общении оказываются, вынуждены  

использовать в межнациональном общении язык очень далекий от их родных языков и языка 

их предков. Этот вариант также приводит к нарушению равноправия национальных языков 

мира, путем предоставления привилегий русскому языку и принижения статуса других 

национальных языков, в том числе всех тюркских языков. И для массового изучения и 

освоения русского языка потребуются десятилетия очень тяжелого труда по изучению этого 

неродственного языка, произойдет огромная неэффективная  растрата, истощение жизненного 

времени и энергии тюркских наций. При этом у русской нации разовьется высокомерие и 

шовинистическое отношение к другим, в том числе и тюркским, нациям. 

Третий вариант, т.е. признание одного из национальных тюркских языков в качестве 

языка межтюркского межнационального общения имеет ряд принципиальных недостатков. 

Во-первых, это нарушает равноправие и равенство национальных тюркских языков между 

собой. Во-вторых, трудно прийти к консенсусу при определении того, какой из национальных 

языков следует признать в качестве языка межтюркского межнационального общения. В-

третьих, все специфические характерные черты и недостатки избранного национального 

языка вынуждены будут изучать все тюркские нации. В-четвертых, неравноправие языков, 

привилегированность одного из них приведет к потере дружбы, братской духовной близости и 

стремления к сотрудничеству между тюркскими нациями. В-пятых, у нации, язык которой 

выбран для использования в качестве языка межтюркского межнационального общения, 

начнут появляться высокомерие и шовинистическое отношение к другим тюркским нациям.  

Четвертый вариант, т.е. возрождение языка «тюрки» в качестве языка межтюркского 

межнационального общения. Этот вариант в принципе можно осуществить, если тюркские 

народы сочтут целесообразным это сделать. Однако будут сложности в связи с тем, что язык 

«тюрки» отстал от языковой жизни, так как более восьмидесяти лет назад в 1924 году он был 

объявлен мертвым языком и перестал функционировать. Поэтому в этом языке не будет 

многих терминов для понятий возникших или актуализировавшихся после 1924 года. Этот 

недостаток можно было бы преодолеть посредством создания для «нового тюрки» 

дополнительной терминологической системы для  современных понятий методом усреднения 

терминов, используемых в современных тюркских языках. Но даже в этом случае сохранятся 

трудности, связанные с тем, что язык «тюрки» ближе всего к языкам тюркских наций, 

большинство представителей которых приняло ислам и значительный компонент арабской 

лексики. «Тюрки», в определенной мере, удален от языков ряда тюркских наций, 

большинство представителей которых перешли не в  мусульманскую религию, а в другие 

религиозные системы. К таким языкам относятся чувашский, якутский, тувинский, 

гагаузский, хакасский, алтайский, долганский, караимский и другие языки. Ещѐ одним 

моментом, усложняющим введение «тюрки» в качестве общетюркского языка является то, что 

он очень насыщен лексикой иранского происхождения, так как формировался в южном 

регионе ареала тюркских народов, где было очень сильное влияние иранских языков. Поэтому 

многие тюркские языки не испытавшие такое мощное иранское влияние будут затрудняться в 

освоении языка «тюрки». 

Пятый вариант, создание среднетюркского языка «ортатюрк» методом усреднения 

тюркских языков, признание его в качестве языка межтюркского межнационального общения, 

языка информации имеющей общетюркское и мировое значение и достижение признания его 

в качестве одного из языков ООН [1]. Этот вариант обеспечивает равноправие и равенство 

всех тюркских языков между собой, не предоставляет привилегий и не создает ущемления 
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прав и достоинства каждого из тюркских народов. Каждый из тюркских народов имеет право 

использовать свой тюркский язык как государственный язык в своем национальном 

государстве и развивать его в меру своих возможностей. А при решении очень крупных задач, 

которые не под силу отдельному тюркскому народу, таких как освоение общемировой 

информации и внесение на этой основе большого вклада в мировую цивилизацию, каждая 

тюркская нация будет иметь возможность добровольно и в меру своих интересов и желаний 

дополнительно использовать язык «ортатюрк» как наиболее близкий родственный язык из 

признанных ООН мировых языков. Механизм усреднения при создании норм языка 

«ортатюрк» дает также и близость к языку предков современных тюркских народов и 

внесение в язык ортатюрк основной части своего языкового наследия каждой из тюркских 

наций. 

Шестой вариант, в этом варианте можно, приняв за основу фонетику и грамматику 

«тюрки», в аспекте лексики использовать усреднение лексики современных тюркских языков. 

Многие недостатки четвертого варианта останутся и в этом варианте, так как арабское и 

иранское влияние проникло не только в лексику языка «тюрки», но и в его фонетику и 

грамматику. Использование метода усреднения для лексического уровня языка в шестом 

варианте лишь частично улучшает его по сравнению с четвертым вариантом,  но этот вариант 

в связи со своей непоследовательностью и половинчатостью уступает пятому варианту.  

В целом представляется целесообразным реализовать пятый вариант, так как он имеет 

много преимуществ по сравнению с другими вариантами. 

Создание усредненного языка ортатюрк, выступающего в функциях добровольно 

признанного нейтрального языка межнационального общения, накопления информации 

общетюркской и общечеловеческой значимости способствовало бы развитию 

взаимопонимания и равноправного сотрудничества между тюркскими народами, социально-

экономическому, политико-правовому, информационно-коммуникативному, профессионально-

квалификационному, духовно-интеллектуальному развитию личностей и социальных групп, 

как Казахстана и Тюркского мира, так и всей Мировой цивилизации. 
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ATATÜRK‟ÜN TÜRK DÜNYASININ MESELELERĠNE BAKIġI 

Özet: Yeni Türk devletinin kurucusu olan Atatürk, Türk dünyasının ana meselelerinin aĢağıdaki gibi sıralanabileceğine 

inanmaktadır. Dini ve kültürel taassup, gayri milli eğitim sistemi, çok kültürle iliĢkilerin olumsuz etkileri ve Türk toplumlarındaki 

aydın-halk ayrımı. Kültürel temelde o daha istiklal harbi günlerinde ayrı ayrı Türk halklarını birleĢtirmeye çalıĢtı. Büyük Millet 

Meclisi döneminde farklı Türk gruplarını birlikte çalıĢmaya ikna etmek için bir heyet gönderdi. Türkiye Cumhuriyetinin ilk on 

yılında Türk Tarih ve Dil Kurumların bu kültürel amacı gerçekleĢtirmek için kurdu. Onun fikirlerindeki isabet BaĢkurt ordu 

birlikleri kumandanı Zeki Velidi Togan‘ın anılarıyla doğrulanmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kemal Atatürk, Türkistan, Türk Tarih Kurumu, Büyük Millet Meclisi, Zeki Velidi Togan.  

  

Atatürk, Türk-Ġslam milletlerinin yirminci yüzyılın baĢında hemen tamamen sömürge idarelerine 

düĢmesine yol açan sebepleri değerlendirirken milletin tarihine ve özüne yönelik değerlendirmelere 

dikkat çekmektedir. Tarih boyunca geçirdiği aĢamalar ve yayıldığı coğrafyalarda yaĢadığı kültürel 

iletiĢim ve etkileĢimlerin önemine dikkat çekmektedir. Bu çerçevede birkaç madde halinde 

özetleyebileceğimiz görüĢlerini uygulamada ortaya koyduğu çizgiyi de dikkate alarak 

değerlendireceğiz.  

 

Farklı Kültür Temaslarının Olumsuz Etkileri 

Atatürk, Ġran, Arap ve Bizans ile iliĢkilerin millet anlayıĢında olumsuz tesirler bıraktığı 

kanaatindedir. Nitekim milli mücadelenin askeri safhasının sonunda siyasi aĢamayı baĢlattığında 

toplumun her kesimi ile yaptığı görüĢmelerde bunu Ģöyle ifade etmiĢtir:   

           
 ―Türkler an‘anat ve teamül-i milli itibariyle sakim Ģeylere malik değillerdi. Türk ananât-ı içtimaiyesinin 

pek çoğu hakikat-ı islamiyeye mutabık ve yakındı. Lakin Türkler bulundukları saha, yaĢadıkları menatık 

itibarıyla bir taraftan Ġran ve diğer taraftan Arap ve Bizans milletleriyle hal-i temasta idiler. ġüphe yok 

ki, temasların milletler üzerinde tesirleri görülür. Türklerin temas ettiği milletlerin o zamanki 

medeniyetleri ise tefessühe baĢlamıĢtı. Türkler bu milletlerin sakim adatından, fena cihetlerinden 

müteessir olmaktan men-i nefs edememiĢlerdir. Bu hal kendilerinde müĢevveĢ, gayr-i ilmi, gayri insani 

zihniyetler tevlidinden hâli kalmamıĢtır. ĠĢte sükûtumuzun belli baĢlı sebeplerinden birini bu nokta teĢkil 

ediyor‖ (Atatürk 1997:143). 

 

Taassup Fikri:  

Atatürk‘e göre geri kalmanın sebeplerinden ikincisi taassuptur. Daimi savaĢlar ve din farklılığı 

dolayısıyla batıdaki geliĢmeleri takip ihtiyacının duyulmaması çağdaĢ seviyeden uzak kalmaya yol 

açan baĢlıca sebeplerdendir: 

 
―Ġslam âlemine dâhil cem‘iyat ile âlem-i hıristiyaniyet kitleler arasında birbirini gayr-i kabil-i afv gören 

bir husumet mevcuttur. Ġslamlar, Hıristiyanların, Hıristiyanlar Ġslamların ebedi düĢmanları oldular. 

Birbirlerine kâfir, mutaassıp nazariyle baktılar. Ġki dünya yekdiğeriyle asırlardan beri bu taassup ve 

husumetle yaĢadı. Bu husumetin neticesidir ki, Ġslam âlemi Garbın her asır bir Ģekil ve reng-i nevin alan 

terakkiyatından uzak kalmıĢtı. Çünkü ehl-i Ġslam o terakkiyata adem-i tenezzülle, nefretle bakıyordu. 

Aynı zamanda iki kitle arasında uzun asırlardır devam eden husumet ilcasıyla Ġslam âlemi silahını bir an 

elinden bırakmamak mecburiyetinde bulunuyordu. ĠĢte silahla bu iĢtigali daimi, hiss-i husumetle Garbın 

teceddüdatına adem-i iltifat, inhitatımızın abab ve avamilinden diğer mühim bir sebebini teĢkil eder. 

(Atatürk 1997:143–144). 

 

Aydın – Halk Arasındaki AnlayıĢ Farklılığı 

Bütün bu sebeplerin yanında ülke içerisini sağlam tutarak geliĢmeyi sağlama adına görülen en büyük 

engel toplumun aydın ve halk kesimi arasındaki fikir ve ideal ayrılığıdır. Atatürk, yeni devrin 

eĢiğinde gençlerle yaptığı durum muhasebesinde:  
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 ―ġimdiye kadar terakki edemeyiĢimizin, en alt kademede kalıĢımızın, memleketimizin baĢtanbaĢa bir 

harabe oluĢunun sebebi aslisini Ģu nokta teĢkil etmektedir: Ġslam âlemi iki sınıf ayrı heyetlerden 

mürekkeptir. Biri ekseriyeti teĢkil eden avâm, diğeri ekalliyeti teĢkil eden münevveran. Bozuk zihniyetli 

milletlerde ekseriyet-i azime baĢka hedefe, münevver denen sınıf baĢka zihniyete maliktir. Bu iki sınıf 

arasında zıddiyet-i tamme, muhalefet-i tamme vardır. Münevveran kitle-i asliyeyi kendi hedefine sevk 

etmek ister; kitle-i halk ve avâm ise bu sınıf-ı münevvere tabi olmak istemez. O da baĢka bir istikamet 

tayinine çalıĢır. Sınıf-ı münevver telkinle, irĢatla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre iknaya 

muvaffak olamayınca baĢka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre baĢlar. Halkı 

istibdatta bulundurmaya kalkar. Artık burada asıl tahlili noktaya geldik. Halkı ne birinci usul ile ne de 

tahakküm ve istibdat ile kendi hedefimize sürüklemeye muvaffak olamadığımızı görüyoruz‖  diyerek 

neden? Sorusunu sormuĢtur. ( Atatürk 1997:144.). 

  

Atatürk, bu köklü ayrılığı gidermek, bir bütün halinde aynı hedefe yürümek ve milleti yürütmek için 

de temel bir yol göstermektedir:  

 
 ―Bunda muvaffak olmak için münevver sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında tabi bir intibak olmak 

lazımdır. Yani sınıf-ı münevverin halka telkin edeceği mefkûreler, halkın ruh ve vicdanından alınmıĢ 

olmalı. Hâlbuki bizde böyle mi olmuĢtur? O münevverlerin telkinleri milletimizin umk-ı ruhundan 

alınmıĢ mefkûreler midir? ġüphesiz hayır, münevverlerimiz içinde çok iyi düĢünenler vardır. Fakat 

umumiyet itibarıyla Ģu hatamız da vardır ki tetkikat ve tetebbuatımıza zemin olarak alelekser kendi 

memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi, kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı 

almayız. Münevverlerimiz belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz. 

Münevverlerimiz milletimi en mesut millet yapayım der. BaĢka milletler nasıl olmuĢsa onu da aynen 

öyle yapayım der. Lakin düĢünmeliyiz ki böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuĢ değildir. Bir 

millet için saadet olan bir Ģey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve Ģerait birini mesut ettiği 

halde diğerini bedbaht edebilir. Onun için bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü 

ilminden, keĢfiyatından, terakkiyatından istifade edelim. Lakin unutmayalım ki, asıl temeli kendi 

iĢimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz‖. (Atatürk 1997:145)  

 

Atatürk‘ün bu konuda önerdiği yöntem bir yanıyla çok basit ama bir o kadar da zordur:  

 
 ―Milletimizin tarihini, ruhunu, ananatını, sahih, salim, dürüst bir nazarla görmeliyiz. Ġtiraf edelim ki, 

hala ve hala münevverlerimizin gençleri arasında halk ve avama tetabuk muhakkak değildir. Memleketi 

kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye baĢlamadan evvel bu iki zihniyet 

arasındaki tetabuku tevlid etmek lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürümesini tacil etmesi, 

biraz da münevverlerin çok hızlı gitmesi lazımdır. Lakin halka yaklaĢmak ve halkla kaynaĢmak daha çok 

ve daha ziyade münevverlere teveccüh eden bir vazifedir‖. (Atatürk 1997:145)  

 

Tabiidir ki, bunun için de bazı Ģartlar vardır:  

 
 ―Gençlerimiz ve münevverlerimiz ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını evvela kendi dimağlarında 

iyice takarrür ettirmeli, onları halk tarafından iyice kabil-i hazım ve kabil-i kabul bir hale getirmeli, 

onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.‖ ….―Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, 

terakkiye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa muhataplarının samimiyetle kendilerine hadim 

olduklarına kani olursa her türlü hareketi derhal kabule amadedir. Bunun için gençlerin her Ģeyden evvel 

millete emniyet bahĢ etmesi lazımdır.‖ Bunun için mefkûremizi vuzuhla ifade etmeliyiz. Onu imanla 

duymalı ve onu çok sebatkarane takip etmeliyiz. ġahsi menafiimizden hasis emellerimizden tecerrüde 

ancak böyle canlı ve alevli mefkûre sayesinde muvaffak olacağız‖. (Atatürk 1997:145–146). 

 

Milli Eğitim ve Milli Kültürü Ġhmal 

Esası böyle belirledikten sonra Atatürk‘ün üzerinde durduğu diğer temel mesele uygulanan 

politikalar olmuĢtur. Milleti bir ve beraber yürütme yolunda en önemli araç olarak eğitimi gören  
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Atatürk daha kurtuluĢ savaĢının en sıkıntılı günlerinde topladığı Maarif kongresinde yeni dönemi 

yönlendirecek yeni anlayıĢı ortaya koymaktaydı. Atatürk bu sahadaki yanlıĢların yıkıcı etkileri 

olduğunu ifade etmektedir:  

 

16–21 Temmuz 1921 Maarif kongresini açıĢ konuĢmasından:  

 
 ―ġimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi tedenniyatında en mühim 

bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken eski devrin 

hurafatından ve evsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden Ģarktan ve garptan 

gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak seciye-i milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür 

kastediyorum. Çünkü deha-yı millimizin inkiĢaf-ı tammı ancak böyle kültür ile temin olunabilir. 

Laalettayin bir ecnebi kültürü Ģimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar 

ettirebilir. Kültür (haraset-i fikriye) zeminle mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir‖. (Atatürk 

1997:20.).  

 

Milli kültür kaynaklı ve ameli bir terbiyenin önemine değinen Atatürk, dünya üzerindeki Türk-Ġslam 

kitlelerinin zorluklarla karĢılaĢmasında eğitim konusundaki gayri milli durumun önemli yeri olduğu 

kanaatini sık sık dile getirmiĢtir. 22 Eylül 1924, Samsun Öğretmenleriyle konuĢma:  

 
 ―Efendiler yeryüzünde üç yüz milyonu mütecaviz Ġslam vardır. Bunlar ana, baba, hoca terbiyesiyle, 

terbiye ve ahlak almaktadırlar. Fakat maalesef hakikat-i hadise Ģudur ki bütün bu milyonlarca insan 

kütleleri Ģunun veya bunun esaret ve zillet zincirleri altındadır. Aldıkları manevi terbiye ve ahlak onlara 

bu esaret zincirlerini kırabilecek meziyeti insaniyeyi vermemiĢtir, veremiyor. Çünkü hedef-i terbiyeleri 

milli değildir…‖ (Atatürk 1997:205-206). 

                 
―Terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, Ģanlı ve âli bir heyet-i içtimaiye halinde yaĢatır, ya bir milleti 

esarete ve sefalete terk eder. Efendiler, milli terbiyenin ne demek olduğunu, bilmekte artık bir gûna 

teĢevvüĢ kalmamalıdır. Bir de milli terbiye esas olduktan sonra onun lisanını, usulünü, vasıtalarını da 

milli yapmak zarureti gayr-i kabil-i münakaĢadır. Milli terbiye ile inkiĢaf ve ilâ edilmek istenilen genç 

dimağları bir taraftan da paslandırıcı, uyuĢturucu, hayalî zevaitle doldurmaktan dikkatle içtinap etmek 

lazımdır‖. (Atatürk 1997:205–206)  

 

Atatürk‟ün Dil-Tarih ve Kültür Birliği ÇalıĢmaları 

Türk ve Ġslam kitlelerinin sıkıntıları üzerinde düĢünüp söz söylerken birini diğerinden ayırt etmeyen 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kültür ve eğitim politikaları için daha savaĢın en Ģiddetli 

zamanlarında harekete geçerek gösterdiği aynı kararlılığı o günlerde Türk dünyası için de göstermiĢ 

bir liderdir. Gerçekten de Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi sıfatıyla M. Kemal PaĢa, 11 Ekim 1920 

tarihinde ―TBMM azasından Tevfik RüĢtü, Ġsmail Suphi, Besim Atalay ve Fuat Beylerin tetkikat-ı 

ilmiye olarak Moskova sefaret heyetiyle birlikte gideceklerinden izinli sayılmalarını‖ istemiĢtir. 

PaĢa:  

                    
 ―Rusya‘ya bir sefaret heyeti gönderiyoruz. Bu heyet-i sefaret esasen malum olan ve mazbut olan 

kadrosu dâhilindedir. Fakat Rusya‘da ve Rusya ile temasta na mütenahi Ġslam kitleleri vardır. Bu Ġslam 

kitleleri için de bizim ifa edebileceğimiz birtakım hususi, mahrem ve fevkalade vazaifimiz vardır. 

Bittabi bu vazaifin mahiyeti ilan edilerek oraya memur heyet gönderilemez. Sırf bu vazaif-i mahsusayı 

ifa ettirebilmek, takip ettirebilmek icabında izhar edilebilmek üzere heyet-i sefaretin kadrosuna heyet-i 

ilmiye namıyle bir heyet ilave edilmiĢtir. Heyet-i ilmiye denildiği zaman manasından istidlal edildiği 

gibi orada yalnız tedkikat-ı ilmiye yapacak değildir. Ġfade ettiğim gibi vazaif-i mahsusa ifa edecektir.‖ 

(Atatürk 1999:154). 

 

Hemen ifade etmeliyiz ki Mustafa Kemal PaĢa‘nın bu teĢebbüsü Ġttihat ve Terakki liderlerinin gerek 

Anadolu  gerekse Türk  dünyasına yönelik  iktidar  ve muhalefette oldukları  dönem tasavvurlarından  
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tamamen farklıdır. Türkiye‘deki mücadeleyi ve baĢarısını esas aldıktan baĢka Türkistan 

coğrafyasındaki Türklerin arasındaki birliği sağlayıp Sovyetlere karĢı milli varlık ve birliklerini 

muhafaza etmeye yol gösterme, yardımcı olma Ģeklindedir. Ancak bunu yaparken devleti ve milleti 

sorumlu duruma düĢürmemek için de gerekli tedbiri almıĢtır. Nitekim millet adına hesap verme 

mevkiinde bulunan Meclisten izin isterken de bu hususu ifade etmiĢtir: ―ilmiye heyeti meclisi temsil 

etmeyecektir. Oradaki sefir-i kebirin riyasetinde ve refakatinde icrayı vazife edeceklerdir‖. (Atatürk 

1999:153).  

 

Ġlim heyeti ve Türkistan Milli Birliği  

Ali Fuat PaĢa‘nın büyükelçilik heyetinin yanında heyet-i ilmiye olarak gönderilen ekipten Ġsmail 

Suphi Bey kısa bir süre sonra Türkistan‘a gitmiĢtir. 1921 Temmuz ayı sonlarında Buhara‘ya varan 

Ġsmail Suphi Bey‘in vazifesi Atatürk‘ün direktifleri istikametinde ―Türkistan Milli Birliği‖nin 

kuruluĢu için Türkistan liderleri arasında arabuluculuk yapmaktı. Atatürk‘ün çabasının ilk elden 

muhatabı Z.V.Togan, onun vazifesini nasıl yerine getirdiğini Ģöyle ifade etmiĢtir:  

 
 ―O resmen, güya komünist Partisi taraftarı bir Türk mebus olarak seyahat ediyordu. Bu cihetten 

Türkistan‘da serbest gezmek imkânını elde etmiĢti. Hatta Hive‘ye bile gidip geldi. Fakat kendisi Mustafa 

Kemal PaĢa tarafından vazifelendirilmiĢti. Bu zat Buhara‘da iken benimle birkaç defa görüĢtükten sonra 

benim ricamı kabul ederek o zaman birbirlerine rakip Özbek ve Tacik zümreleriyle görüĢtü. Türkistan 

Milli Birliğinin yani müĢterek komitesinin kurulmasının bir çıkmaza uğramıĢ olmasından endiĢe duydu, 

tarafların bir akĢam bir yerde toplanmalarını teklif etti. 30 Temmuz akĢamı Mirza Abdülkadir‘in evinde 

toplandık. Ġsmail Suphi Bey önce taraflarla konuĢarak MüĢterek komite riyasetine beni intihap 

etmelerini teklif etmiĢ, onun bu teklifi kabul edilmiĢti. AkĢam toplantısında güzel bir nutuk söyledi. 

Aynı teklifi yaptı. Ġttifakla kabul ettiler. Merkez komitenin diğer azaları da orada intihap edildi. Bununla 

ben Ağustos 2 de Türkistan Milli Birliğinin yani MüĢterek komitesinin reisi sıfatıyla faaliyete geçtim. 

Bu kritik günlerde yani Türkiye‘den Mustafa Kemal PaĢa tarafından gönderilen bu mebusun Kazak 

AlaĢ-Orda mümessillerinin, bilhassa DinĢe‘nin ve Afgan sefiri Abdürresul Han‘ın Türkistan için bir 

milli mücadele merkezi kurulmasında kati ve nihai tesirleri oldu‖. (Togan 1999:332) Bu bilgileri 

Mehmet Saray, Atatürk‘ün Sovyet Politikası adlı kitabında zikretmiĢtir. (Saray 1985:75).    

 

Atatürk‘ün millî birlik kurmalarına çalıĢtığı Türkmenlerin Türkiye hakkındaki fikirleri ise onun 

yönteminin doğruluğunu ve Ġttihatçılara nazaran gerçekçiliğini bütünüyle ortaya koymaktadır. Cemal 

ve Enver PaĢaların Türkistan‘daki faaliyetlerini siyasi ve fikri bakımlardan hayalci bulan Zeki Velidi 

―Türkiye‘nin müttefiklerle haklı ve hayati hesapları ile Türkistan‘ın Sovyetlerle ölüm kalım 

mücadelesini birleĢtirmek mümkün olmadığından Enver PaĢa‘nın bu propagandasına çok canımız 

sıkılıyordu‖ demekteydi. Ona göre,  

 
―Türkistan‘da avam ancak Osmanlı halifesini bilir. O da Türkiye sultanıdır. Türkiye Türklerin Türkçe 

konuĢtuğunun farkında değildir. Münevverler bunu bilir ama kültür birliğimizden habersizdirler. Diğer 

taraftan Ruslar Panislamizm ve Pantürkizmi o kadar menfur bir Ģey olarak gösteriyorlar ki, Ruslarla iĢ 

gören insanlar bu mefkûrelerden uzak durmak lüzumunu hissediyorlar. Hiç unutulmamak icap eden 

diğer bir husus ta bura Türk halkının ancak kendi dertleriyle meĢgul olmaları, Türk siyasi vahdeti 

meselelerini hiç iĢitmemiĢ olmalarıdır. Fikri hacılar bile bilmez. Bilen varsa Ġstanbul‘da tahsil görüp 

gelen birkaç talebeden ve Türk Yurdu okuyucularından ibarettir. BaĢka kimse yoktur.  Burada herkes 

Türkistancıdır. Hazar denizinin güneyinde Ġranlı, kuzeyinde Rus ahalinin kesafetine dair istatistik 

malumatı olan adamlar Türkiye ile Türkistan‘ın müĢterek siyasi davası olacağını düĢünmezler bile. 

Aradaki münasebetlerin ancak Ġslamiyet ve Türk kültürü esasında inkiĢaf ettirileceği yolunda 

propaganda yapılabilir. Buna vaziyet müsaittir. Her Türkmen, Özbek ve Kazak, ‗kuvveti varsa Türk 

gelsin bizi alsın‘ der. Panislamizm ve Pantürkizm‘den kaçınır görünen münevver Rusların bu iĢin 

mümkün olmasına inanmaları yüzünden korktuğunu görünce, bu fikre inandığından, Rusların kendisine 

karĢı münasebetinin sertleĢeceğini görür. Yoksa Türklerin vahdetini istemeyen münevver ortada yoktur. 

Hayal peĢinde koĢup Rus‘u boĢuna kızdırmayalım, der. Yahut da sadece gafildir‖. (Togan 1999:332).  
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Milli Mücadele sırasında Moskova‘ya Büyükelçi olarak gönderilen Ali Fuat PaĢa heyetinin maruz 

kaldığı muamele ve elçilik heyetinin geri gelmesi üzerine ifade ettiği tavır sadece o günlerin değil bu 

iliĢkinin devam ettiği her dönemin hareket düsturu olacak mahiyettedir: ―Garplılar gaflet edecek 

olurlarsa eskisinden daha kuvvetli emperyalist bir Rusya meydana çıkabilir. Verdiğiniz malumattan 

anlaĢıldığına göre haklarımızdan hiç birisinin feda edilmesine razı olmamıĢsınız, çok doğru bir yol 

takip etmiĢsiniz. Sizi oyuna getirmek için birçok çarelere baĢvurmuĢlar, fakat aldanmamıĢsınız. 

Sovyet Rusya ile daima iyi komĢu olmaya gayret etmeliyiz. Fakat ne haklarımızdan en küçük bir Ģey 

feda etmeliyiz ve ne de oyunlarına kapılmalıyız‖. (Cebesoy 1982:452).  

 

Atatürk‘ün Cumhuriyetin ilânından sonraki hamlelerinin Türk Dünyasındaki dil, fikir ve kültür 

konularındaki geliĢmelerle paralelliği dikkat çeken bir diğer husustur. Nitekim 1928‘de 

gerçekleĢtirilen harf inkılâbı öncesi 26 ġubat–6 Mart 1926 tarihlerinde Bakü‘de, Türk dünyasından 

131 fikir adamının iĢtirakiyle toplanan ―Türkiyat Kongresi, altı muhalif, 9 çekimsere karĢı yüz bir 

oyla Latin harflerinin Türk ve Tatar lisanlarınca kabulüne karar vermiĢti. (Tutanaklar:373-375).   O 

günlerde olayı gündeme getiren Haftalık Mecmua bu karar hakkında Ģunları yazıyordu:   

 
―Tahmin edileceği üzere, muhtelif Türk devletleri tarafından yeni harflerin kabulünü tavsiyeden 

ibarettir. Zira Bakû konferansının verdiği kararları infaz edecek, bir kuvve-i te‘yidiyyesi yoktur. Fakat 

bütün Türk milletlerinin temsil edildiği büyük bir kongrede yükselen yüz bir ses harflerin kabulü için en 

büyük bir kuvve-i te‘yidiyyedir. Müstenkif kalan altı reyden bir kısmının Türkiye heyet-i murahhasasına 

ait reyler olduğunu iĢitmek Türkiye Türklerini üzecektir. Latin harflerinin Türkiye‘de kabulü bir 

emrivakidir. Azerbaycan‘da kabul edilmiĢlerdir. Memleketimizde de bugün değilse yarın kabul edilecek. 

Türkiye Türklerini inkılâpçı tanıyan ve maarif nurunun memleketlerine Türkiye‘den gireceğine inanan 

Rusya‘daki Türkler nazarında Türk heyet-i murahhasasının bu tereddütü iyi bir tesir hâsıl etmemiĢ olsa 

gerektir. Latin harflerini kabul etmek demek garplı olmak demektir. Gariptir ki memleketimize garplılık 

garptan değil Ģarktan gelir‖ (Haftalık Mecmua 1926: C.1, S. 36).  

 

Öte yandan Kongre heyetinin baĢkanı sıfatıyla olumsuz oy kullanan Fuat Köprülü de neden karĢı 

olduğunu anlatan yazılar kaleme almakta ve Millî Mecmua‘da yayınlamaktaydı. (Köprülü 1926:75). 

[Bu konudaki toplu yazılar için bkz.: Kazım YetiĢ, Atatürk ve Türk Dili 31, Ankara 2005.] Bu 

tartıĢmalardan kısa bir süre sonra Atatürk Türkiye‘de Latin esaslı yeni Türk alfabesi uygulamasını 

hayata geçirecektir.  

 

Sonuç 

Türk Ġstiklal Harbi sırasındaki gösterilen çabalara rağmen ortaya çıkan netice birlik beraberlik 

çabalarının dil, tarih ve kültür birliği esasında devam ettirilmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur. 

Cumhuriyetin ilk on yılında yapılanları bilhassa yeni fikir ve ideoloji bakımından yeterli görmeyen 

ve eleĢtirenlere karĢı Atatürk düĢüncesine ve dönemine hâkim temel anlayıĢı çok net sözlerle ifade 

etmiĢtir.  

 

Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yıl kutlamalarında Ziraat Bankası genel müdürlük binasındaki 

baloya iĢtiraki sırasında kendisine yöneltilen, ―PaĢam, ben size, sizden Ģikâyete geldim. Evvela 

bürokrasiden Ģikâyet edeceğim. Sen reformlar yaptın, ama yapıyı değiĢtirmedin. Osmanlı‘dan kalma 

köhne zihniyet değiĢmedi. Cumhuriyet de kalkınma da maddi iĢlerdir. Ġdeal değildir. Gençlik ideoloji 

ister. Ġdeoloji tutulmaz, yaklaĢtıkça uzaklaĢır Gençlik nereye gidecek?‖ sorusuna muhatap olan 

Atatürk, soruyu soran gence hitaben: ―Sen Türk müsün?‖ diye sorduktan sonra ―Türklükten büyük 

ideal olur mu?‖ diyerek de düĢüncesinin yönünü ortaya koymuĢtur. Sadece Türkiye Türklerini değil 

dünya Türklüğünü düĢünmek gerektiğini ifade eden Atatürk,  ―Biz on beĢ milyonuz. Dünyadaki 

Türkler on beĢ milyondan ibaret değil. ġu haritaya bak. Dünyanın her tarafında Türkler yaĢıyor. Bu 

gün için siyasi bir vahdet düĢünülemez. ÇeĢitli engeller var. GüneĢ dil teorisi üzerinde durmam 

bunun için. Dil-tarih inkılâbını yaymak istiyorum. Meseleye bir kültür birliğinden baĢlamak lazımdır. 
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Evvela lehçemizi düzeltelim. Türkiye‘de konuĢulan Türkçe bütün Türk âleminde anlaĢılmalıdır. 

Zamanla kültür vahdeti siyasi vahdete eriĢir.  Ama yüz sene sonra, ama elli sene sonra… Bundan 

büyük ideal olur mu?‖ (Çağlayangil 1999:43–44.)   sorusu ile hem kendi anlayıĢını hem de onu takip 

edeceklere takip edilecek esas ideali göstermiĢtir. 
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О ТЮРКСКОЙ ФАЛЬСАФЕ 
 

Резюме. Тюркская фальсафа является ядром тенгрианства как открытого мировоззрения, которое может быть 

определено как онтологическая форма познания, в котором онтологическому познанию предшествует онтическое, 

обеспечивающее ему не только «творческое», но в большей степени постоянную открытость, «раздвижение» горизонта. В 

тенгрианстве преобладают созерцание и мудрость как формы познания бытия. Мудрость есть отношение к жизни, 

смерти, вечности и конечности, к бытию в целом. Метафизика тенгрианства и заключается в его онтичности, в познании 

Тенгри как сущего.  

 

Ключевые слова: тюркская фальсафа, метафизика, Тенгри, прототюркский, гуннский. 

 
Если взять учебники и учебные пособия по философии, то наиболее распространенным 

определением философии является определение ее как науки о наиболее общих законах 

движения и развития природы, общества и мышления. Такое понимание все более и более 

вызывает возражения. Этот подход к философии начал складываться в Новое время, 

утвердился в марксистско-ленинской философии и несет на себе отпечаток, в какой-то 

степени, догматической предопределенности. В истории философии различные школы 

придерживались собственных позиций и не претендовали на всеобщность философии, в том 

смысле, что она должна открывать законы природы, общества и мышления, то есть быть 

наукой всех наук. Такая постановка, приводящая к методологической и телеологической 

неопределенности, к тому же, подрывала престиж самой философии и ее влияние на 

общественные и мировоззренческие реалии.   

Все больше социальная и философская мысль склоняется к тому, что философия 

представляет собой особый вид духовной деятельности, детерминированной развивающимся 

мышлением, и в строгом виде она не  является наукой, по крайней мере, в том смысле, как мы 

понимаем математику, физику, химию, историческую науку, лингвистику и т.д.  

Исходя из того, что тенгрианство являлось открытым и универсальным мировоззрением 

тюркских народов, необходимо отметить, что тенгрианство как феномен тюркской культуры 

органично включает в себя и тюркскую фальсафу. В свою очередь, тюркская фальсафа 

черпала и черпает свои философские идеи из тенгрианства. Так же как мы говорим о 

древнегреческой культуре и древнегреческой философии, европейской культуре и 

европейской философии, мы должны дифференцировать тюркскую фальсафу как 

самостоятельный феномен. Во многом этому как раз и способствует раскрытие проблемы 

тенгрианства.  

Тюркская фальсафа является ядром тенгрианства как открытого мировоззрения, которое 

может быть определено как онтологическая форма познания, в котором онтологическому 

познанию предшествует онтическое, обеспечивающее ему не только «творческое», но в 

большей степени постоянную открытость, «раздвижение» горизонта. В тенгрианстве 

преобладают созерцание и мудрость как формы познания бытия. Мудрость есть отношение к 

жизни, смерти, вечности и конечности, к бытию в целом. Метафизика тенгрианства и 

заключается в его онтичности, в познании Тенгри как сущего.  

Во-вторых, именно трансцендентальное воображение дает возможность онтического 

познания Тенгри и делает тенгрианство всегда открытым. Способность воображения 

обеспечивает развертывание онтического познания как движение от Истины и к Истине. По 

сути, вся жизнь в тюркской культуре строится на воображении. Предельными проявлениями, 

когда воображение создает культурные формы, могут служить айтыс или наречение именем 

ребенка, творчество акынов и жырау. В своей деятельности человек всегда пытается 

подняться над эмпирикой своей жизни, трансцендировать над жизнью. Если птицы умеют  
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летать, то человек в своем творческом воображении способен на трансценденцию духа, на 

полет духа над обыденностью жизни. Мы больше чувствуем и воображаем, чем логически и 

рассудочно думаем. 

Наконец, в-третьих, тенгрианство в своей метафизической сути объемлет человеческое. 

Одно из главных понятий-концептов тенгрианства – это «адамгершiлiк».  

Обычно этот концепт воспринимается как аксиологический, раскрывающий этику 

отношений между людьми. Человек должен относиться к другому, как к Человеку прежде 

всего. Но «адамгершiлiк» и онтологично, когда выступает своего рода сущностью бытия. 

Людей объединяет их самость – «человеческое». Оно выступает одновременно и как сущность 

бытия. 

В центре метафизики тенгрианства находится идея Тенгри как Единого Сущего. Здесь 

идея не «закрыта» идеями Перводвигателя или Первопричины, исходящих из логического 

познания, являющихся своего рода лишь умозрительными логическими конструкциями. 

Создание этих конструкций продиктовано, скорее всего, невозможностью получения 

конечных знаний, познания Истины Бытия, но в то же время слепым стремлением необходимо 

получить логический результат своего теоретизирования, необходимо показать 

приобретенные знания как продвижение к пониманию Бытия.  

Эта идея и не «закрыта» идеей Единого Творца, Создателя. Спекулятивная религиозно-

философская мысль, начиная рассуждения о Первосущем и Истине, сводит всегда их к Богу, 

трансцендентальное для определенности обращается в трансцендентального Бога. 

В тенгрианстве она остается «открытой»: Тенгри – это трансценденция, это 

непостижимое Оно, которое проявляется в трансцендентальный «Космос-Небо», 

охватывающий Все, или в Природу, наделенную Жизнью, или в Человеческое как сущность 

бытия. Проявляется троичность как Целостность Трансцендентального Сущего Начала.  

Для понимания этих рассуждений обратимся вначале к самому слову «Тенгри» и его 

этимологии. Слово «Тенгри» в древнетюркских письменных памятниках и в «Диван лугат 

ат-тюрки» Махмуда Кашгари пишется как «Тҽңри». В разных культурных традициях, 

сохраняя свои основные смысл и значение, оно пишется и читается по-разному: у алтайцев – 

«Теңри», у якутов - «Таңра», у монголов - «Тҽңер», у бурят - «Тҽңери». В некоторых 

современных тюркских языках (в том числе и казахском) это слово читается и пишется как 

«Тѐнiр». Само слово Тенгри прототюркское, впоследствии перешедшее в гуннский язык. Оно 

состоит из двух корней «Тҽң» и «рi», первый корень означает «Небо», второй – «Человек».  

Термин «Таң» в гуннском и древнетюркском означает зарю, восход, Начало всего, когда 

«Свет озаряет Все», когда «Все просыпается и начинает жить».  

Если взять позднее древнетюркское понятие «Тҽң» - оно означает равный, подобный. 

«Ри» - с прототюркского и гуннского языков означает «человек». В современных тюркских 

языках слово «ер» (iр) означает мужчину. Поэтому герменевтический дискурс может дать нам 

несколько вариантов интерпретации ключевого понятия-концепта Тенгри.  

Во-первых, Тенгри как первоначало Всего, но это начало - в Небесном Первочеловеке. 

Человек-Небо или Небесный человек - Начало Всего. Во-вторых, Первоначало, которое дает 

жизнь всему – это жизненное первоначало, это сама Жизнь. 

Таким образом, понятие Тенгри это ни в коем случае не просто Небо, это не просто 

Небесный Бог, не просто и не только Бог-творец. 

Скорее всего, и другое понятие «Кҿк» - Небо – это идея человека. Отсюда вытекает миф 

об Адаме и Еве. Адам – это земное пространство, Хавва – воздушное пространство, если брать 

буквально, если же следовать мифологическому восприятию, то это первоначальная идея, это 

проявленное «сознание» Тенгри, то есть Небо это всего лишь проявление Тенгри. 

В прототюркском языке слово «Тҽң» означало не природное небо, а первоначало, это то, 

что охватывает Все. Конечно же, можно говорить и о древнем пантеизме, или пантеизме, как 

атрибутивном способе человеческого мышления и восприятия, как форме осознания 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

33 

 

 
 

действительности, своего рода методологии мифологического мышления. Но в данном 

случае, когда мы говорим, что Тенгри - это «Все», это не ограничивается рамками пантеизма в 

понимании данного термина, принятого в философии. 

Здесь можно отметить очень близкие параллели (порою пересекающиеся) между 

понятием Логоса, берущего свое начало в древнегреческой философии, и понятием Тенгри. 

«Логос – первоначально – слово, речь, язык; позже, в переносном смысле – мысль, понятие, 

разум, смысл, мировой закон; у Гераклита и стоиков – мировой разум, идентичный с 

безличной, возвышающейся даже над богами закономерностью Вселенной, с судьбой. Иногда, 

уже у стоиков, Логос понимается как личность, как Бог.  

Тенгри как «Ой» и «Сҿз» (мысль и слово) пронизывает все. «Бҽрiнiң Тҽңрiсi бар» (у всего 

есть Тенгри) – Тенгри является основанием и началом всего.    

Тенгри – это «Начало», эзотерическое «Оно», недостижимая и непознаваемая 

Абсолютная Истина, Абсолютный Дух, он не поддается простому рациональному 

определению. А в соединении с человеком, через «принятие» его человеком и в контексте 

человеческого, тенгрианство можно определять и как открытое мировоззрение человека, 

направленное и «вовне», и «внутрь себя», и на отношения внешнего и внутреннего мира, это 

мировоззрение, основанное на Жизни. Здесь можно прийти еще к одной из 

основополагающих традиций и оснований тенгрианства – «человек» сам выступает как 

субстанция мира, именно «человеческое» является первоосновой мира, отсюда 

доминирование в тюркском мировоззрении личностного, человеческого начала. 

Такую интерпретацию подтверждает и перевод слова «Кҿк». У М. Кашгари этимология 

этого слова передается следующим образом:  

...«Кҿк: кҿк аспан. Мақалда былай деп келедi: «Кҿкке тҥкiрсе, жҥзге тҥсер». Бҧл: мақал 

«басқаға жамандық iстесң, ҿзiңе қайтады». Перевод: Кҿк: кҿк, небо. В пословице говорится 

так: «Если плюнешь в Небо, попадет в лицо». Эта пословица имеет смысл: «Зло, причиненное 

другому, вернется тебе». Здесь Кашгари берет тюркское слово «Кҿк» как небо и передает его 

персидским словом «Аспан» – небо. 

«Кҿк: рең; тҥс. Кҿк тҥс. Кҿк тон. Сондықтан, аспан тҥстi нҽрсенiң бҽрiне осы сҿз 

қолданылады». Перевод: Кҿк: цвет; вид. Небесный цвет. Небесный тон. Поэтому все 

небесного цвета передается этим словом. 

«Кҿк: кҿк. Кент кҿгi - Кент кҿгi; Қаланың кҿк баулары, кҿк ағаштар». Перевод: Кҿк: 

зелень. Городская зелень. Городские зеленые сады, молодые зеленые деревья. 

«Кҿкиҥк: қыстақтарда, тҥркмендердi» ҥлкен дҽрежелi адамдарына берiлетiн ат». Перевод: 

Кјкуюк: в кишлаках у туркмен это имя присваивается знатным людям [6].  

Таким образом, этимология тюркского слова «Кҿк» сложна и неоднозначна. «Кјк» 

понимается и в значении цвета. В современных тюркских языках принято говорить «Кјк 

аспан» и понимать под этим «голубое небо», и обо всех вещах, что имеют небесный цвет. Но 

оно имеет и значение «знатного, заветного, главного», т.е. «священного, божественного». В 

современных тюркских языках очень часто употребляется слово «кјке». Его используют, 

когда хотят выразить и любовь, и почтение, и уважение, возвысить человека в своих глазах и 

в глазах других. 

Как пишет Алишер Навои: «Слово «Кҿк» тоже употребляется в нескольких значениях, 

одно из них – небо, другое созвучие, мелодия, гармония, мотив; этим же словом называют 

появление зелени, а также самое траву или зелень…» [7]. Этот отрывок дает нам еще один 

важный аспект концепта «Кјк» - гармонии как свойства Природы. 

Здесь необходимо отметить часто встречающуюся в исторической литературе ошибку 

перевода «Кҿк тҥрк», как «голубые тюрки». Это ошибка переносится из книги в книгу и берет 

начало в переводах письменных памятников первыми русскими исследователями тюркской 

культуры. Когда мы говорим «Кҿк тҥрк» мы должны понимать это как «Знатные тюрки», 

«Главные тюрки», наконец, как «Священные тюрки» или «Небесные тюрки».   
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Сущностное же значение понятия «Кҿк» - это Начало Жизни, отсюда понятие – «Кҿк 

шықты». Наверное, этим и объясняется «неприятие» и несоответствие метафизике 

тенгрианства, как самого словосочетания «Кҿк Тҽңірі», так и его перевода в значении Неба. 

«Кҿк Тҽңри» скорее нужно понимать как «Священный Тенгри» или, точнее, Тенгри как 

Начало жизни, что соответствует тому, что Тенгри «распределяет» Жизнь и Время, 

отпущенное человеку, он является источником и началом Жизни. В данном случае Жизнь 

выступает как энтелехия Тенгри. 

Идея метафизики тенгрианства подтверждает и анализ мировоззренческих концептов-

формул, которые содержатся в древнетюркских письменных памятниках. 

Большая надпись в честь Кюльтегина начинается словами: «Yza kok tanri asra jaguz jir 

kuluntukda, akin ara kisi oglu kulunmus» которые переведены следующим образом: «Когда 

было сотворено (или возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (букв.: бурая) земля, 

между (ними) обоими были сотворены (или: возникли) сыны человеческие (т.е.: люди)». 

Во-первых, основной перевод и перевод в скобках носят совершенно разный смысловой 

характер, в зависимости от принятия которых возникают и совершенно разные 

мировоззренческие конструкции. В первом случае контекст перевода таков, что Тенгри сам 

выступает как Бог, как Бог Творец, который сотворил и небо (как природный феномен), и 

землю, и человека. Эта традиция была продолжена во многих религиозных традициях и 

наиболее актуализировалась в монотеистических религиях откровения семитской культурной 

традиции. Хотя, если Тенгри взято как Небо, тогда остается непонятным, кто же сотворил все? 

Видимо, все-таки переводчики имели в виду Тенгри как Бога Творца.  

Во втором случае и небо, и земля, и человек «возникают» сами по себе. Нет Творца, а, 

следовательно, и нет творения. Но опять же Тенгри берется как Небо. Тогда мы можем 

говорить о том, что в этом случае присутствует совершенно оригинальное миропонимание 

древних тюрков. Тенгри не имеет начала, не имеет причины, он сам Начало и Причина, он 

извечен и беспричинен, а Небо, земля (Природа), человек его «проявление», говоря 

современным рациональным языком, «он эманирует в них» или «они возникают из его 

жизненной энтелехии».  

Если в семитской традиции человек создан «по образу и подобию», то здесь человек 

«возник (явился)», но не «по образу и подобию». Если первая основана на 

противоположности «творец-тварь» и обещанием вечной жизни после смерти, то во второй 

Тенгри распределяет лишь время и счастье, а человек родился чтобы обрести счастье в этой 

жизни и умереть. При этом народ, следующий и поклоняющийся Тенгри, следующий заветам 

предков, обретет счастье - будет народом. 

    

Если Тенгри сверху не давило 

и Земля внизу не разверзлась, 

тюркский народ, кто мог погубить твое 

государство и его законы? 

Тюркский народ, покайся!       

       [8]. 

Следуя логике интерпретаторов, мы должны вроде бы выбрать одну из позиций. В разной 

литературе, посвященной вопросам тюркской культуры, встречается и первое, и второе 

понимание. Человек в его мировоззренческой сути, казалось бы, не может следовать двум 

разным установкам. Его вера должна предполагать какую-то целостность, следование одной 

идее, которая заложена в данной культурной традиции. Он следует ей, в силу ее 

доминирования в его сознании.  

Возникают вопросы. Возможно ли принципиальное соединение двух этих идей? Не 

являются ли они противоположными? Возможно ли, что в древнетюркской традиции 

присутствовали обе мировоззренческие установки, обе мировоззренческие идеи? Может быть, 
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действительно древнетюркская традиция включала в себя обе мировоззренческие установки, а 

потому и носила характер открытого мировоззрения, рефлексирующего на сложность и 

многогранность самой реальности?   

На наш взгляд, в первом случае Тенгри – это Бог монотеистической традиции (о чем 

подробно будет сказано в следующем параграфе). Во втором случае - изначально Тенгри 

понималось как Трансцендентальное Сущее Начало и вбирало в себя Пространство (Космос-

Небо), Жизнь (Природа-Жизнь), и Человеческое – «адамгершiлiк».  

Метафизика тенгрианства преодолевает и физику времени. Тенгри сам «являет» Время, 

он сам конституируется как идея Универсума-Времени, и включенность в него человеческого 

преодолевает «ужас» короткой, как миг, человеческой жизни.  

Человек сливается с Универсумом-Временем, проявляется как трансцендентальное и 

надвременное. «Человек рожден, чтобы умереть» - в своей простоте и непосредственности 

восприятия «времени-жизни» осознание данного концепта преодолевает и Время, и Смерть. 

Не нужно ни ада, ни рая, ни вечного странствия души, ни преодоления Колеса жизни. 

Человек поднимается над жизнью и смертью, над временем. 

Еще один спорный момент метафизики тенгрианства – это определение души человека и 

что происходит с душой после смерти. Обычно принято считать, что после смерти душа 

оставляет бренное тело и «отлетает», как это дано в переводах древнетюркских эпитафий. 

Так, эпитафию, посвященную Кюльтегину: «Kyl tigin koi julka jiti jagirmika ychdu;…» 

перевели как «Кюльтегин улетел (т.е. умер) в год овцы, в семнадцатый день;…». Слово 

«ychdu» было переведено как «улетел». В тюркских языках слова «јшу» - гаснуть и «Ѕшу» - 

летать фонетически очень созвучны. Данный перевод был, скорее всего, сделан исходя из 

собственного мировидения. В семитской традиции (иудео-христианско-исламской) душа 

действительно «отлетает» после смерти и бессмертна именно индивидуальная душа.  

Но в тюркской традиции с жизнью и смертью более близко связаны понятия «тың» - 

дыхание и «шырағ» - огонь-свеча. Когда человек умирает, обычно говорят «ты»ы шыєты» - 

дыхание вышло или «тыңы ҥзiлдi» - дыхание прервалось, но чаще используется выражение 

«шырағы ҿштi» - угас его огонь (погасла его свеча). В тюркской традиции душа понимается 

как «душа-дыхание», «душа-огонь», «душа-свет». Со смертью угасает огонь,свет души и 

соединяется с Небом-Тенгри как Светом - началом жизни. Тенгри как изначальный Свет 

дарует жизнь, а после смерти душа – светлая частица вновь соединяется с Небом, в этом и 

есть бесконечность и бессмертность души.  

Здесь еще раз проявляется единство человека и Тенгри-Природы-Жизни как единство 

Света. Наверное, поэтому манихейство с его понятием светлых частиц и буддизм с 

отсутствием индивидуальной души получали мировоззренческую поддержку в 

древнетюркское время. А может быть, манихейская и буддийская идеи были трансформацией 

тенгрианской.     

Тенгри как Универсум-Время проявляется и как социальное время через родовое 

сознание и культ предков и старейшин, культ родителей и детей. Человеком через такое 

социальное время достигается надвременность бытия. Он живет не один, живет его род, живет 

его народ. Бессмертие как победа над временем заключается в продолжение жизни рода и 

народа. Родовое сознание исключает трагедию индивидуального при встрече с 

бесконечностью или смертью. 

Поэтому одна из центральных и универсальных идей тенгрианства – это культ предков. 

Необходимо отметить, что именно культ предков присущ всем культурам, что, наверное, еще 

раз показывает единые истоки человечества. Некоторые исследователи при этом выделяют 

культ предков в особую форму религии, предшествующую всем другим формам, по  сути, 

производным от нее, но это верно отчасти.  

Именно абстрагируясь от конкретных предков, стремясь освоить метафизический мир, 

человек от Предка своего рода, племени, народа как Начала, как исходной Точки 
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развертывается в Бесконечность, Макрокосм и приходит к идее Трансцендентального Сущего 

Начала. Тенгри, Брахман, Ахура Мазда - первые наиболее абстрактные трансцендентальные 

начала в религиозно-философской культуре человечества, выражающие Универсум, 

Универсальный Космос, Бога, которые даже современному человеку – «homo science» не 

поддаются полному осмыслению ввиду своей мифорелигиозной целостности и в этой 

Целостности передающие Целостность Мира. Любая попытка научного описания терпит 

провал, так как каждый раз из Целостного выхватывается эпизод, тенденция, понятная и 

осмысливаемая часть целого, за чем теряется универсальное Начало. И каждый раз, такой 

близкий и понятный Мир, Универсум, Тенгри становится таким же недосягаемым и Тайным.  

Может, поэтому мифорелигиозная мысль человека пошла по пути упрощения 

первоначальной идеи. Человек приходит к идее Бога (Богов), как «прародителя-начала-

демиурга» (древнеегипетская, шумеро-вавилонская и древнегреческая традиции), а потом и 

Творца, Создателя. Всемогущий и Всевышний - Яхве, Бог и Аллах (семитская традиция), 

более антропоморфны и понятны человеку. Богу уже присущи человеческие качества, хотя, 

помня о его трансцендентальности, патриархи от религии боролись и продолжают бороться 

против антропоморфизации Бога.  

Еще одним из важных понятий-концептов метафизики тенгрианства является «єЅт». 

Необходимо отметить, что данное понятие является одним из самых основных и древних в 

центральноазиатской культуре, поэтому, наверное, Махмуд Кашгари берет его без перевода: 

Махмуд Кашгари раскрывает один из аспектов «қҧт» - счастье, как богатство-достаток, 

жизненное благополучие, но при этом подчеркивается, что «қҧт» дарует Тенгри и только с 

ним возможна праведность пути человека. 

Еще один аспект данного понятия-концепта раскрывается при анализе вступительного 

слова Ю. Баласагуни к своему великому творению «Кутадгу билик»: «К какому бы 

властителю и в какой бы предел ни доходила эта книга, – за великие совершенства и 

беспредельные красоты ее премудрые и ученые мужи тех держав одобряли ее и давали ей 

различные названия. Мужи Чина называли ее «Сводом благочиний», сподвижники государей 

Мачина звали ее «Радетелем держав», повелители стран Востока именовали ее «Украшением 

властителей», иранцы – тюркской «Книгой шахов», а некоторые – «книгой наставлений 

властителям», туранцы же зовут ее «Благодатное знание»» [10].  

Как видно из этих дефиниций, в концепте «қҧт» присутствует важный контекст – «власть-

правление». Это не просто знание управления государством, а знание, ведущее к 

благодетельному и справедливому правлению. Наверное, эта мировоззренческая доминанта 

исходит еще из гуннской традиции, когда правителей гуннов называли «Тҽңриқҧт». Это 

понятие современные исследователи интерпретируют по-разному. Самым стереотипным 

является раскрытие его в значении, что власть дарована самим Тенгри, по велению Тенгри 

человек получал права власти. Хотя это в какой-то степени противоречит традиции тюрков 

избирать на курултае хана, кагана. Скорее всего, смысл этого понятия как раз близок к тому, 

что власть освящена Тенгри, каган проводит в жизнь благодать и справедливость через 

управление, то есть налицо одна из доминант тюркского мышления, что правитель должен 

быть справедливым и компетентным [11].   

В связи с этим возникает исследовательская проблема соотнесенности письменной 

культуры и устной культуры, письменных памятников и памятников устного творчества. 

Сложился стереотип, что древние письменные культуры стояли на более высокой степени 

развития, чем бесписьменные культуры. Хотя сам факт полностью бесписьменных культур 

вызывает сомнение, ибо любая культура имела ту или иную форму письма. Этот стереотип 

отчасти вызван иллюзорностью точности передачи знаний в письменной форме (за 

исключением знаний математических, точных наук), если брать гуманитарную сферу, то 

любой текст, положенный на бумагу является творением субъективности. Субъективна эпоха, 

автор, живущий в эту эпоху. Письменный текст – это субъективный слепок субъективно 
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воспринятой внешней формы реальности. После письменного фиксирования он становится 

«догмой», пытаясь дойти до истины, мы начинаем его интерпретировать. Под воздействием 

собственной субъективности и субъективности своей эпохи мы получаем далекую от 

оригинала копию копии, мы живем симулякрами и находимся среди симулякров. 

Почему в восточной традиции в связке «Учитель-ученик», как правило, отсутствовала 

книга как письменный Текст? Учитель направлял ученика словом и собственными деяниями. 

Передача текста в устной форме, насколько проигрывала письменной передаче в точности 

констатации событий и фактов, настолько же выигрывала в точности передачи смыслов и 

значений, ибо ученик приходит к смыслам, а не вычитывает их. В устной передаче Текста 

выдерживалась истинная преемственность культуры – смыслы и значения становились 

собственными для ученика, которые теперь уже он должен был передать следующему 

поколению. Для письменного Текста всегда существовала опасность его переделки, если он не 

подходил субъективности следующего поколения. Поэтому мы часто встречаемся с 

искажением истории именно в письменных источниках. Если бумага может вытерпеть все что 

угодно, то ученик, слушающий Учителя, возьмет для себя только истины. 
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Ak. Prof. Dr.  Ġsa HABĠBBEYLĠ 
Nahçivan Devlet Ünivеrsitеsi Rеktörü  

Nahçivan, AZERBAYCAN  

 

MEHEMMEDAĞA ġAHTAHTLI VE TÜRKĠYE 
 

           Özet: Bu bildiride, diplomat, gazeteci Mehemmedağa ġahtahtlı‘nın kısaca hayatına değinilerek Osmanlı Devleti ile ilgili olarak 

Rusya ve Fransa‘da yapmıĢ olduğu çalıĢmalar, yaptığı çeviriler ve eğitim, siyaset ile ilgili fikirleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Moskovskie Novosti gazetesinin Ġstanbul temsilciğini yapmıĢ, Ahter, Novoe Obozreniye, Argonavt, ġark-ı Rus gazetelerinde ve 

Ġstanbul, Harp Tarihi Dergisi, Rusya DıĢiĢleri Bakanlığının Haberleri gibi dergilerde redaktörlük ve yazarlık yapmıĢtır. YazmıĢ 

olduğu eserler Osmanlının içtimaî ve siyasî hayatını içeren eserler arasında belki de en önemlisi 1901 yılında Paris‘te Fransızca 

neĢrettiği Osmanlı‘yı Nasıl Kurtarmalı adlı kitap sayılabilir. Bununla birlikte Osmanlıcadan Rusçaya çevirmiĢ olduğu kitaplar da 

vardır. Mehemmedağa ġahtahtlı‘nın eserleri yazılmıĢ olduğu tarihteki olayları yeniden değerlendirmek ve belki de bilinmeyen bazı 

karanlık noktaları aydınlatmak açısından önem arz etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Moskovskie Novosti,Ahter, Novoe Obozreniye, Argonavt, ġark-ı Rus, Ġstanbul, Harp Tarihi Dergisi, Rusya 

DıĢiĢleri Bakanlığının Haberleri, Osmanlı.  

  

Mehemmedağa ġahtahtlı (1846-1931) Azerbaycan‘a bağlı Nahçıvan‘ın   ġahtahtı köyünde dünyaya 

gelmiĢ, Nahçıvan Ģehrindeki ilk okulda  tahsil almıĢtır. Daha sоnra Mehemmedağa ġahtahtlı, 

Kafkasların baĢkenti Tiflis Ģehrindeki kolejde оrta tahsilini tamamlamıĢtır. Büyük edip, 1873 yılında 

Almanya‘nın Lеypsig Ünivеrsitеsinin Tarih-Felsefe ve Hukuk Fakültesini bitirmiĢtir. Fransa‘nın 

meĢhur Sоrbоn Ünivеrsitеsinin bünyesindeki Alî Tecrübî Mektep‘te aldığı tahsil оnun Avrupa tarzı 

bir eğitim anlayıĢına sahip olması bakımından mühim önem arz etmiĢtir. Mehemmedağa ġahtahtlı, 

Türkçenin yanısıra Alman, Fransız, Rus, Arap, Fars, Lâtin, Pehlevi ve Zеnd dillerini de mükemmel 

derecede bilmekteydi. Seçkin Azerbaycan gazetecisi ve ictimaî hâdimi Mehemmedağa ġahtahtlı‘nın 

hayatı ve çok yönlü  faaliyetleri Azerbaycan‘ın yanısıra  Kafkasya, Rusya, Almanya, Fransa ve 

Türkiye ile sıkı surette bağlantılıdır. Rusya Ġkinci Devlet  Duması‘nda Azerbaycan milletvekili olan 

Mehemmedağa ġahtahtlı, siyaset, diplоmasi, Ģarkiyat, gazetecilik, tercümanlık, dilcilik sahalarındaki 

hizmetleri ile tarihte büyük iz bırakmıĢtır.  

 

Hayatında Türkiye‘nin önemli bir yer tuttuğu Mehemmedağa ġahtahtlı, Pеtеrsburg‘da çıkan 

Mоskоvskiyе Nоvоsti gazetesinin Ġstanbul temsilciliği (1883-1887), Ġstanbul'da serbest gazeteci 

(1893-1894), Rusya Ġmparatоrluğu‘nun Ġstanbul Büyükelçiliğinde tercüman-diplоmat (1909-1912) 

gibi görevlerde bulunarak büyük nüfuz kazanmıĢtır. Rusya'da yayımlattığı  Kоnstantinоpоl'dan 

Mektuplar adlı makaleler silsilesi ile Mehemmedağa ġahtahtlı uzun yıllar Türkiye konusunu Rus 

basınının gündeminde tutmayı baĢarmıĢtır. Оnun Kоnstantinоpоl'dan Mektuplar yazı dizisinde 

Türkiye'de baĢ gösteren ictimaî-siyasî ve edebî-kültürel hadiselerden de gеniĢ olarak bahsеdilmiĢtir. 

Aslında Kоnstantinоpоl'dan Mektuplar yazı dizisi Rusya basınında Türkiye'nin XIX. asrın ikinci 

yarısını yansıtan basın yıllığı, kronolojidir. Mehemmedağa ġahtahtlı, Türkiye'yi Avrupa ile Asya'yı 

kavuĢturan ülke, kültürler arası ve medeniyetler arası diyalоğun esas merkezlerinden biri, dünya 

siyasetinin nabzının attığı nokta gibi yüksek vasıflarıyla önemli bir ülke olarak değerlendirmiĢtir. 

Eserlerinde sık sık kullanılan Avrupa Türkiye'si ifadesi Mehemmedağa ġahtahtlı‘nın Türkiye'yi 

Avrupa devletleri seviyesinde görme arzusuna bir iĢarettir.  

 

Mehemmedağa  ġahtahtlı'nın Rusya basınında yayımlattığı makalelerde Türkiye‘deki hayatının 

muhtelif sahalarına yer verilmiĢtir. О, öncelikle Türkiye'deki ictimaî, siyasî geliĢmeler hakkında 

Rusya‘daki оkuyuculara bilgi vеrmek vazifesini baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirmiĢtir. Оnun 

Mоskоvskiyе Vеdоmоsti gazetesinde basılmıĢ Türkiye'de Siyasî Partiler adlı  makaleler dizisinde 

(1887, s. 331, 353) Türkiye'de faaliyet gösteren Rusya yanlısı ve Ġngiliz eğilimli partilerin siyasî 

faaliyetinin mahiyeti açıklanmıĢtır. Mehemmedağa ġahtahtlı Rusya yanlısı partilerin ileri sürdüğü 

Türkiye‘ye Rusya'ya düĢmanlık münasebeti ortamında hayat, bu ülke ile dоstluk еttiğinde ise ölüm 

yоktur, tеzinin izlediği amacın  ehemmiyetini ve stratеjik hedeflerini açıklamıĢtır. Aynı zamanda, 

yazar  Ġngiliz  eğilimli  partilerin  Rusya  alеyhinde  mücadele  Ġngiltere'nin  haklarının  kоrunmasına  
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hizmet dеmektir, görüĢünün Avrupa'nın Balkanlarda ve Çanakkale Bоğazı‘nda üstün mevki tutmak 

niyetinin ifadesi оlduğunu da оkuyuculara iletmiĢtir. Netice itibariyle Mehemmedağa ġahtahtlı 

Türkiye'de ülkenin ve milletin çıkarlarına  hizmet еden siyasî partilerin kurulmasını zarurî saymıĢtır. 

Anadоlu Türkiyesinde maarifçilik (eğitimcilik) harekatının gеniĢletilmesi meseleleri de 

Mehemmedağa ġahtahtlının makalelerinin ana hatlarından birini teĢkil еder. Yazar ve Eğitimci 

Sülеyman PaĢa adlı makalesinde Türkiye'de seçkin komutan olarak büyük ün kazanmıĢ olan 

Sülеyman PaĢa'nın yazdığı ders kitaplarının ve ilmî pеdagоjik eserlerinin ülkenin  geliĢmesinde 

büyük öneme sahip olduğunu vurgulamıĢtır. Türkiye'nin Avrupalı bir devlet olarak inkiĢaf еtmesini 

arzu еden Mehemmedağa ġahtahtlı bu mühim sahada eğitimciliğin büyük rоlunü daima ön plâna 

çekmiĢtir. Bu manada оnun Türk Mütefekkiri, Avrupa'nın Sоsyal Hayatı ve L. N. Tоlstоy Hakkında 

Nоvоyе Obоzrеniyе Gazetesi (Tiflis, 1891:2557), Japоnya ve Türkiye, Argоnavt Gazetesi 

(Pеtеrburg, 1905:183) gibi  makalelerinde Avrupa'nın eğitim ve tеknоlоji sahasındaki baĢarılarını 

öğrenme konusunda ciddi fikir vеrmesi bakımından mühim öneme sahiptir. Öte yandan 

Mehemmedağa ġahtahtlı maneviyat, gelenek ve görenek meselelerinde millî değerlerin kоrunması 

zaruretine dikkat çekilmesini Türkiye için faydalı bulmuĢtur. 

 

Ayrıca, XIX. asrın 80-90`lı yıllarında Mehemmedağa ġahtahtlı Türkiye'de yayınlanan Ġstanbul 

dergisinde ve Ahter gazetesinde, Mеhmеt Bey imzası ile yayınlattığı makalelerinde Anadоlu 

оkuyucusunu Avrupa ve Rusya hayatı ile tanıĢtırma maksadı gütmüĢtür.   

 

Mehemmedağa ġahtahtlı'nın tercüme faaliyetinde de, Türkiye ile iliĢkiler mühim yеr tutmaktadır. 

Оnun Оsmanlı Türkcesinden Rus diline çеvirdiği eserler Rusya'da Türk toplumunu daha yakından 

tanıtmaya hizmet еtmiĢtir. Mehemmedağa ġahtahtlı'nın Ġstanbul'da yaĢadığı yıllarda Türk dilinden 

tercüme еdip Rusya'da yayınlattığı, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Ahmed ġakir PaĢa'nın Müslüman 

Âleminde GüneĢ Takvimi adlı eseri, Anadоlu'da yaĢayan halkın geleneklerinin, manevî âleminin, 

inanç ve itikadının tanıtılmasına ve Türk halkının Avrupa istikametinde inkiĢaf еtdirilmesine ithaf 

оlunmuĢtur. Mütercimin Müslüman Âleminde GüneĢ Takvimi kitabına yazdığı mukaddimede, ġakir 

PaĢa'nın tertib еttiği takvimler ġarkta içerik ve Ģekil itibariyle yеni оlduğundan hem uzmanlar, hem 

de genelde Ģarkiyatcılar için ilgi çekicidir. Müellif tarafından ortaya konulmuĢ yılların uzunluğu 

sistеmi, fasılların tanınması için ve ayın tarihini bir hеsaplama sistеminden diğerine geçirmek 

maksadıyla maharetle tertiplenmiĢ çizelgeler özellikle dikkati çekiyor,(1897:8)  diyordu. 

 

Aynı zamanda, Mehemmedağa ġahtahtlı‘nın Türk оrdusunun baĢkоmutanı Ahmed Muhtar PaĢa'nın 

Anadоlu'da 1877-1878 Yılları Rusya-Türkiye Muharebesinin Tarihi adlı eserini Rus diline çеvirerek 

1913-1914`lü yıllarda Pеtеrburg'da çıkan Harp Tarihi Dergisi‘nde bastırması da netice itibariyle iki 

ülke arasındaki münasebetlerin daha da yakınlaĢtırılması maksadıyla yazılmıĢtır. Bunun dıĢında, 

Оsmanlı Devleti‘nin  sadrazamı оlmuĢ Kâmil PaĢa'nın hatıralarının Mehemmedağa ġahtahtlı 

tarafından 1915 yılında Rusya DıĢiĢleri Bakanlığının Haberleri dergisi vasıtasıyla imparatorluk 

kamuoyuna iletilmesine, ulaĢtırılmasına, ülkeler arası münasebetlerin düzenlenmesine yardım еtmek 

amacı taĢımıĢtır. Aynı zamanda Ahmet Cеvdet PaĢa'nın 1200 sahifeden ibaret оlan Pеygamberler ve 

Halifeler Tarihi adlı eserini Rus diline tercüme еtmekle Mehemmedağa ġahtahtlı Rusya 

müslümanlarını fanatizm ve cehaletden uzaklaĢtırmak, müslümanlığın gеrçek tarihi aracılığı ile 

оnlarda оbjеktif tasavvur yaratmak düĢüncesinde оlmuĢtur. 

 

Bütün bunların yanısıra, Mehemmedağa ġahtahtlı 1909-1912  yıllarında Rusya'nın Türkiye 

büyükelçiliğinde tercüman-diplоmat vazifesinde çalıĢırken çok sayıdaki resmî belgeyi, gazete 

haberlerini de Türkçeden Rusçaya çеvirmiĢ, devlet dairelerine Türkiye hakkında en оbjеktif   

bilgilerin ulaĢtırılmasına çaba göstermiĢtir. 
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Tercümanlık ve gazetecilik çalıĢmalarının yanısıra,  içtimaî faaliyetle de uğraĢan Mehemmedağa 

ġahtahtlı merkezî оfisi Ġstanbul Ģehrinde bulunan Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde Rusya'nın 

daimî temsilcisi vazifesini de layıkıyla yеrine getirmiĢtir. 

 

Paris'te 1901  yılında Fransız dilinde neĢrеttirdiği Türkiye'yi Nasıl Kurtarmalı adlı siyasî, felsefî 

eserinde Оsmanlı Devleti'nin iflas etmesinin sebeplerini gösteren Mehemmedağa ġahtahtlı, 

Türkiye'de cumhuriyet tipli yеni devletin kurulması zaruretini belirtmiĢtir. Bu, Türkiye hakkında 

Fransa'da basılan ilk ilmî, siyasî eser olduğundan önemli derecede ilgi çekmiĢtir. Eserde Оsmanlı 

Ġmparatоrluğu'nu iflasa götüren sebepler aydınlatılmıĢ, bu ülkede mоnarĢi rеjiminin dağılmasının 

gereği ilmî açıdan incelenip ortaya konulmuĢtur. 

 

Mehemmedağa ġahtahtlı 1879-1902 yıllarında tertiplediği tek alfabe tasarıları (layihaları) ile de Türk 

dünyasına büyük hizmet göstermiĢtir. Türkiye'nin eğitimci aydınları bu alfabe tasarılarına 

(layihalarına) ciddi ilgi göstermiĢtir. 

 

Tiflis'te 1903-1905 yıllarında Mehemmedağa ġahtahtlının baĢ еditörlüğü ve Azerbaycan Türkçesiyle  

yayımlanmıĢ ġark-ı Rus gazetesinde Türkiye hayatından ve Ġstanbul muhitinden bahsеden makaleler 

basılmıĢtır. 

 

Seçkin gazeteci ve icçtimaî hâdim Mehemmedağa ġahtahtlının Türkiye ile çok yönlü alakaları gеniĢ 

bir incelemenin konusu оlmaya layıktır. Büyük edibin hayatı ve faaliyetinin Türkiye devrini 

öğrenmek, Türkiye-Azerbaycan ve Rusya-Türkiye münasebetlerinin tarihini araĢtırmak bakımından 

da büyük öneme sahiptir. 
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Сейіт ҚАСҚАБАСОВ 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР ҦҒА академигі 

Алматы/ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ БҤГІНГІ ЖАНРЛЫҚ ҚҦРАМЫ 
 

Түйін: Бҧл мақалада қазақ фольклорының бҥгінгі жанрлық қҧрамы ең ежелгі тҥрі – мифтен бастап терең сҿз етіледі. 

Фольклор – жанр жағынан бай, кҿркемдігі жағынан кемелденген, ҽр алуан қызмет атқаратын рухани мҧра. Олар ҧзақ 

тарихи даму жолында бір-бірімен араласып сіңісіп кеткені соншалықты, олардың белгілі бір тҥріне ғана тҽн белгілерді 

анықтау оңайға соқпайды. Мақалада бізге жеткен фольклордың жанрларын шартты тҥрде ежелгі, кҿне жҽне жаңа деп 

бҿліп, біздің дҽуірге сарқыншақ тҥрінде ҿзгеріп жеткен ең ежелгі жанр – мифтен бастап хикаялар, ертегілер, ҽпсаналар 

мен хикаяттар т.с.с. баяндалады. 

 

Кілт сөздер: Рухани мҧра, руханият, дидактикалық фольклор, сарқыншақ. 

 
 Бізге жеткен фольклор – жанр жағынан бай, кҿркемдігі жағынан кемелденген, ҽр алуан 

қызмет атқаратын рухани мҧрамыз жҽне кҥнделікті тіршілігімізге қолданыста болып, мҽдени 

қажеттігімізді атқарып жҥрген ҧлттық ҿнеріміз. Бҥгінгі заманға ол кҿптҥрлі, кҿпсатылы 

руханият ретінде жетіп отыр. Оның біраз тҥрі есте жоқ ескі заманда туса, енді бір тобы кейінгі 

дҽуірлерде пайда болған. Олар ҧзақ тарихи даму жолында бір-бірімен араласып, тоғысып, 

бірі-біріне сіңісіп кеткен, сондықтан олардың ҽрқайсысын жеке бҿліп алып, тек соған ғана тҽн 

белгілерді анықтау оңай емес. Сол себепті ғылымда фольклордың тарихы, оның жанрлық 

қҧрамы дегенде басты критерий етіп фольклорлық шығармада белгілі бір дҽуірдің 

шындығымен қатар санасы, ҧғым-тҥсінігі, наным-сенімі қандай дҽрежеде кҿрсетілетінін, 

қаншалықты сақталғанын, шығарманың кҿркемдігі қай дҽрежеде екендігін жҽне оның қандай 

мақсатпен орындалатынын алады. Міне, осы тҧрғыдан келгенде бізге жеткен фольклордың 

жанрларын ежелгі, кҿне жҽне жаңа (ғҧрыптық, кҿркем жҽне бейкҿркем) деп шартты тҥрде 

бҿлуге болады. Жоғарыда қай жанр қай дҽуірде пайда болғанын, кейін қандай ҿзгеріске 

тҥскенін шолу тҥрінде баяндап шыққандықтан біз ҧлттық фольклорымыздың жанрларын осы 

кҥнгі жағдайы бойынша ең ескі дегеннен бастап бертінгі кездерде туғандарына дейінгісін 

қысқаша тҥрде сипаттап беруді жҿн кҿрдік. Сонымен, біздің дҽуірге сарқыншақ тҥрінде 

ҿзгеріп жеткен ең ежелгі жанр деп мифті айтамыз. 

Мифтер. Ҽлем фольклорында мифтің тҥрі кҿп. Олар ҽр елдің ҿмір салты мен рухани даму 

деңгейіне сҽйкес ҽр алуан сипатта болады. Айталық, жаңа дҽуірге дейін алғашқы рулық қауым 

формасында ҿмір кешкен австралиялықтардың, африкалықтардың мифтерінде архаикалық 

белгілер кҿп сақталған. Ал, феодалдық мемлекет тҥрінде ғҧмыр кешкен жҧрттарда мифтер 

ежелгі қасиеттерін жоғалтқан, немесе басқа бір жанрға айналып кеткен, я болмаса ҿзге 

жанрларға сіңіп, сарқыншақ тҥрінде кҿрінеді. Қазіргі ғылым осының бҽрін зерттей келіп, 

мифтің мынадай тҥрлерін анықтаған: жасампаздық мифтер, космогониялық мифтер, 

этиологиялық мифтер, эсхатологиялық мифтер, тотемистік мифтер, шамандық мифтер, 

генеалогиялық мифтер, дуалистік мифтер, т.т. Қазақ фольклорында бҧлардың барлығы дерлік 

ҧшырасады, бірақ олар кҿбінесе таза кҥйінде емес, басқа жанрлардың қҧрамында, кейде жеке 

ҽңгіме тҥрінде кездеседі.  

Мифтің басты міндеті – жер бетіндегі нҽрселердің, аспан шырақтарының, адамның, жан-

жануардың пайда болу себептерін тҥсіндіру. Бҧл ҥшін алуан тҥрлі ежелгі наным-сенімдер, 

ҧғым-тҥсініктер пайдаланылады. 

 Солардан мифтік сананы, оның ҿзгеруін, сҿйтіп бірте-бірте кҿркем қҧралға айналғанын 

кҿруге болады. Қазақ мифінің ішінде ҽсіресе кең тарағаны – жер бетіндегі тау-тастың, кҿлдің 

пайда болу тарихын баяндайтын, сондай-ақ аспан ҽлемінің қҧрылысын тҥсіндіретін жҽне 

ҽртҥрлі жануар мен жҽндіктердің кейбір қасиеттерін ҽңгімелейтін шығармалар. Айталық, 

Жетіқарақшы, Ай мен Кҥн, Қҧс жолы мен Кемпірқосақ туралы ҽңгімелер – космогониялық 

мифтер болса, қарлығаштың қҧйрығы неге айыр, қоянның ерні неге жырық, суыр неге адамша  
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қол қусырып тҧрады – деген сҧрақты-себепті баяндаулар этиологиялық мифке жатады. 

Ертедегі адамдар табиғаттың қҧбылыстарын, аспан ҽлеміндегі шырақтарды тҥсіну ҥшін олар 

туралы неше тҥрлі миф шығарып, ҿз тҧрмысын соларға кҿшірген, кҿп нҽрсені кҥнделікті 

шаруа мен тҧрмыс, адамдық қасиеттер мен қатынас тҧрғысынан тҥсіндірген.  

Мифтердің басты кейіпкерлері – ілкі ата, жасампаз қаһарман, тотем-баба мен шаман. 

Бҧлармен бірге ежелгі  рух-иелері: желаяқ, кҿлтауысар, саққҧлақ, таусоғар жҥреді. 

Хикаялар. Алғашқы қауымның мифі ҥздіксіз пайда болып отыратын тҧрмыстық 

ҽңгімемен бірігіп, келе-келе, ҽсіресе рулық қауым шарықтап, феодалдық қоғамға кҿшкен 

тҧста жаңа бір жанрды, хикаяны қалыптастырады. Хикаяда шындық бір факті болуы мҥмкін, 

бірақ шындықтан гҿрі қоспа кҿп болады, себебі бір оқиға туралы ҽңгіме, кҿбінесе жеке 

адамның ҿзі туралы ҽңгімесі ел арасында айтыла-айтыла кҿптеген ҿзгеріске ҧшырайды. Оған 

ҽу баста болмаған жағдайлар жамалады. Кейіпкер енді ҽдеттегідей жануармен ғана емес, 

мифтік ҧғымнан қалған тҥсінік бойынша елдің ойдан шығарған неше тҥрлі ғажайып сиқырлы 

мақлҧқтармен кездескен болып кҿрсетіледі. Мысалы, бір аңшының басынан кешкен 

ҽңгімелері бірден-бірге айтылып, алғашқы оқиғасы қоюланып, біраз ҽсіреленіп, енді 

батырдың жезтырнақпен, немесе жалғыз кҿзді дҽумен, я болмаса албастымен, яғни адам 

кҿрмеген ҿзге хайуанмен жолығып, айқасқаны туралы хикаяға айналады. Мҧндай хикаяларда 

ертеректе туған шамандықтың да белгілері кездесіп қалады. 

Хикаялар архаикалық мифтердің негізінде де пайда болады. Мемлекеттік қоғам орныққан 

кезде ежелгі рух-иелік мифтер ҿзгеріске тҥседі, ондағы кейіпкерлер басқа сипатта, ҿзге рҿлде 

кҿрінеді. Бҧрынғы ілкі-ата, жасампаз қаһарманның орнына Зевс сияқты, Тҽңір секілді 

дҥниенің бҽрін жаратушы, ал рух-иелердің орнына тіршіліктің ҽр саласын басқаратын 

қҧдайлар келеді. Сҿйтіп, ертедегі мемлекеттерде кҿпқҧдайлы мифология қалыптасады. Қазақ 

фольклорында кҿпқҧдайлы мифологияның іздері кҿне Тҥркі қағанаты тҧсында болған кҿктегі 

Тҽңір мен басқа да тҽңірлер туралы ҧғым-тҥсініктерден қалған сарқыншақтардан кҿрінеді. 

Ислам келгеннен кейін ол нанымдар мен кейіпкерлер ысырылып, орнына исламдық 

мифологияның кейіпкерлері енеді. Сҿйтіп, ежелгі албасты, жезтырнақ, ҥббе, кҥлдіргіш тҽрізді 

кейіпкерлермен бірге хикаяларда жын, шайтан, диюлар жҥреді. Фольклордың басқа 

жанрларынан бҿлектеп тҧратын тағы бір белгі – хикаяда кей жағдайда адам мен 

мифологиялық кейіпкердің қақтығысы трагедиямен аяқталады, яғни адам жеңіліс табады. 

Еңбек пен кҽсіпке байланысты фольклор. Бҧл топқа аңшылық пен бақташылыққа, 

диқаншылыққа қатысты айтылатын, сондай-ақ алуан тҥрлі жағдайлар туралы баяндайтын 

архаикалық ҽңгімелер жатады. Олар меморат тҥрінде, яки хикая іспетті болып келеді. 

Мҧндағы басты кейіпкерлер – аңшы, мерген жҽне ҽртҥрлі аң-қҧстар. Алғашқы қауымның 

ҿзінде-ақ тҧрмыстық ҽңгімелер туып отырған. Олардың мазмҧны кҥлкілі ҽрі ритуалдық мҽнде 

болған (кейін бҧл кҥлкінің ритуалдығы ҿзгеріп, кҽдімгі сықақ болып шығады). Малшылық, 

аңшылық кҽсіпке байланысты да ҽңгіме, ҿлең қалыптасып, олар да магиялық мақсатта 

орындалған. Осы ретке тҿрт тҥлікке, аң мен  қҧсқа қатысты ҿлеңдер мен ҽңгімелерді 

жатқызуға болады. Диқаншылыққа қатысты фольклор да ежелгі нанымдарға арқа сҥйейді. 

Тҧрмыстық, кҽсіптік фольклордың бір тҥрін лирикалық ҿлеңдер қҧрайды. 

Ғҧрыптық фольклор. Бҧл топ ежелгі заманғы діни нанымдар мен ырымға, салт-ғҧрыпқа 

негізделген жанрлардан тҧрады. Олар – арбау, алғыс, қарғыс, бҽдік, бақсы сарыны, т.б. Бҧл 

жанрлар ерте заманда таза магиялық функция атқарған да, ғҧрыптық іс-ҽрекеттермен тығыз 

байланыста болған. Сондықтан олар тек утилитарлық, яғни қолданбалы мақсатта орындалған. 

Келе-келе олар кҿркемдік қасиеттерге де ие болған. Сҿйтіп, кейбіреулері ҿнерлік те сипат 

қабылдаған. Айталық бақсы ойыны мен сарынында біршама кҿркемдік белгілер бар. Кҿне 

дҽуірлерде туып, адамның алуан тҥрлі тірлігінде қолданылған бҧл жанрлар ҽр мезгілдерге сай 

ҿзгеріп отырған. Мысалы, ислам діні енгеннен кейін байырғы алғыс енді бата, ал ескілікті 

жалыну, жалбарыну енді мінҽжат тҥріне айналады.  
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Ғҧрыптық фольклордың қҧрамында ҥйлену салты мен жерлеу рҽсіміне қатысты жанрлар 

бар. Ҥйлену салтымен байланысты той бастар, жар-жар, сыңсу (қоштасу), беташар сияқты 

жанрлар да екі бірдей қызмет атқарады: ғҧрыптық ҽрі кҿркемдік. Олар ежелгі діни наным-

сенімдік мҽнінен бірте-бірте айрылып, біздің уақытымызға, негізінен, сейілдік ҽрі эстетикалық 

мақсатта орындалатын руханият тҥрінде жетіп отыр. Осы секілді жерлеу рҽсіміне қатысты 

орындалатын іс-ҽрекеттер мен фольклор да ҿте кҿнелік мағынасын ҿзгерткенмен ҽлі кҥнге 

дейін қолданыста бар. Рас, олар қазіргі кезеңде кҿркемдіктен гҿрі ғҧрыптық қызмет атқарады. 

Мҽселен, естірту, кҿңіл айту, жҧбату тҥрлері осы мҽнде болып келеді де, ал жоқтау кҿп 

орындала бермейді. Солай бола тҧрса да, ХХ ғасырдың екінші жартысына дейін ел арасында 

естірту мен жоқтау кҿркемдік мҽнісін жоғалтқан жоқ еді. Ал, ҿткен ғасырлардан жеткен 

ҥлгілері – кҿркем фольклордың ҽдемі нҧсқалары, оларда ежелгі мифтік ҧғымдар мен 

мифологиялық тҥсініктер, діни нанымдар алуан тҥрлі кҿркемдік-бейнелеу қҧралдарына 

айналып, неше тҥрлі символикаға бай поэзия туғызған. 

Ертегілер. Бҧл топқа енетін жанрлар да ерте замандарда пайда болып, адамзат тарихының 

ҽр кезеңінде ҿзгеріске тҥсіп отырған, сҿйтіп біздің дҽуірге классикалық кҿркем фольклор 

тҥрінде жетіп отыр. Ертегілер кҿне мифтермен, хикаялармен, наным-сенімдермен тығыз 

байланысты, ежелгі мифологияны жетілдіре пайдаланып, қиялды араластырып, ғажайыптық 

сипатқа ие болған. Соның нҽтижесінде осы жанрдың ҿзіне тҽн поэтика мен эстетикасы 

қалыптасқан, болмысты солардың тезінен ҿткізіп бейнелеген. Бізге жеткен ертегілер бірнеше 

жанрдан тҧрады: хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, батырлық ертегілер, 

хикаялық (новеллалық) ертегілер, сатиралық ертегілер. Бҧлардың бҽріне ортақ белгілері жҽне 

ҽрқайсысының ҿзіндік ерекшеліктері бар. 

Хайуанаттар туралы ертегілер – ең кҿне жанр. Оның тегі – алғашқы қауым 

адамдарының анимистік, магиялық жҽне тотемистік ҧғымдарымен жҽне аңшылық кҽсібімен 

байланысты. Бҧл ертегілер іштей ҥш топқа бҿлінеді: этиологиялық, классикалық жҽне мысал 

(аполог) ертегілер. Алғашқысы – ежелгі мифтің ҿзгеріп жеткен тҥрі. Олар аң мен қҧстардың 

пайда болуы, олардың сырт бітіміндегі, мінезіндегі ерекшеліктердің неден болғаны жайында 

ҽңгімелейді. Мысалы, ―Қарлығаштың қҧйрығы неге айыр?‖, ―Тҥйе неге жылдан қҧр қалған‖ 

сияқтылар. Мҧндай ертегілер келе-келе балаларға арналып айтылатын болған, бірақ ҿздерінің 

бҧрынғы танымдық сипатын  тҥгел жоғалтпаған. Екінші тҥрі – классикалық ертегілер. Бҧлар 

ежелгі наным-сенімдерді кҿркем тҥрде жаңғыртып, жаңа мағынада пайдаланған. Сюжеттік 

қҧрамы мен поэтикалық пішіні жағынан ҽлемдік фольклорға тҽн типологиялық сипатта болып 

келеді. Кейіпкерлері аллегориялық мҽнге ие болғандықтан кҿркемдік деңгейі айтарлықтай 

жоғары деуге болады. Бҧлар да бірте-бірте балалар ҥшін айтылатын болады да, ҽрі танымдық, 

ҽрі сейілдік қызмет атқарады. Ҥшінші тҥрі – мысал ертегілер (аполог). Бҧлардың мақсаты – 

моральдық қағиданы, ҽдептілікті уағыздау, сол арқылы кҿзделген ойды немесе тҧжырымды 

дҽлелдеу. Бҧл ертегілерде де аллегория бар жҽне ол белгілі бір афоризм арқылы анықталады. 

Сюжеттік қҧрамы жағынан алғанда мысал ертегілер кҿбінесе шығыстық фольклор мен 

ҽдебиетке жақын, оның кҿбісі ҥнді, араб, парсылардың ҽйгілі кітаптарында кездеседі. 

Қиял-ғажайып ертегілер де – ең кҿне жанрдың бірі. Мҧнда сонау матриархат заманында 

пайда болған ҧғымдар мен нанымдар кҿркем функция атқарады, сондай-ақ ҽр дҽуір 

болмысының элементтері кҿрініс табады. Ертегінің бҧл тҥрі, жалпы, бҥкіл кҿркем фольклорға 

ықпал етіп, олардың қалыптасуына араласқан. Мҧндағы кейіпкерлер айқын ҥш топ қҧрайды: 

басты қаһармандар, олардың кҿмекшілері жҽне қарсыластары. Басты қаһарман – кҿп жағдайда 

кенже бала (жалғыз бала), сондай-ақ ҽлеуметтік статусы тҿмен адамдар (тазша, жаман, 

қойшы) болып келеді. Алғашқысының негізінде минорат салты жатса, екіншілері ертегінің 

демократиялық мҽнісінен ҽрі утопиялық мақсатынан туындаған. Бас қаһарманның дос-

кҿмекшілері кҿбінесе ғажайып кейіпкерлер, керемет қасиетке ие адамдар, немесе пірлер, я 

болмаса оның жан серігі – аты, ҽйтпесе басқа бір қҧдіретті зат болады. Оның қарсыластары 

бір жағынан, мифологиялық қҧбыжықтар да, екінші жағынан, ҽр тҥрлі ҽлеуметтік топ 
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ҿкілдері. Қиял-ғажайып ертегілердің тҧрақты, жҥйеленген композициясы жҽне гиперболалық 

баяндау стилі бар. 

Батырлық ертегілер – жоғарыда айтқан қиял-ғажайып негізінде дамып, басқа сипатта 

кҿрінетін шығармалар. Мҧнда қиял-ғажайып ертегілердің қҿптеген белгілері бар. Сонымен 

бірге ҿзіндік ерекшеліктері де жетерлік. Ең бастысы – кейіпкер жай қатардағы адам емес, ол – 

батыр, ҥлкен кҥштің иесі. Сондықтан ол алуан тҥрлі қиындықты бір ҿзі жеңеді, бҧл жолда 

оған керемет кҿмекшілер кҿп ҧшыраспайды, ал егер ондайлар бола қалса да, шешуші рҿл 

атқармайды. Батырлық ертегілер екі сипатта болады. Бірі – батыр неше тҥрлі зиянкес 

қҧбыжықтармен айқасып, олардан елді қҧтқарып, жердің бетін тазартады. Екіншісі – 

батырдың қарсыластары болып белгілі бір тайпа немесе басқа ел кҿрінеді. Олар, ҽдетте, 

батырдың елін шауып, оны жорыққа шығуға мҽжбҥр етеді. Жалпы, бҧл ертегі тҥрінде де кҿне 

мифтік ҧғымдар, шамандық тҥсініктер, ерте заманғы болмыстың элементтері айқын кҿрінеді. 

Оның ҥстіне кҥшті дамыған эпикалық дҽстҥрдің ҽсері де сезіледі. Мҧны, ҽсіресе, бас 

кейіпкердің қаһармандық мінезі мен іс-ҽрекетінен кҿруге болады. Оның жаулары да осал 

емес: жалмауыз кемпір, айдаһар, т.с.с. 

Хикаялық ертегілер – фольклордың жаңа сатыға кҿтерілген тҥрі. Мҧнда ежелгі 

нанымдар мен ҧғымдар ҿзінің сакралдық қасиетінен мҥлде ада болған. Сондықтан бҧл 

ертегілерде ешқандай тылсым кҥш жоқ, қҧпиялық қауіп, қорқынышты кейіпкер кездеспейді. 

Іс-ҽрекеттер адамдар арасында, елді мекендерде ҿтеді. Зҧлымдық бҧрынғыша қара кҥшпен 

жойылмайды. Оны ақылмен, айламен жеңеді. Сол себепті бас кейіпкерде қандай да бір 

ғажайып кҿмекші болмайды, оның қарсыластары да сондайлық ғаламат кҥштің, немесе 

мифологиялық сыйқырдың иесі емес. Мҧндағы сыйқырлық тҧрмыстық аяда кҿрінеді. 

Новеллалық ертегінің сюжеті кҥрделі, бірнеше эпизодты болып келеді, кейіпкерлер саны 

ҽдеттегіден кҿп, оқиғалар кҿбінесе шаһар ішінде ҿтеді. Ертегінің бҧл тҥрінде шығыс ҽсері 

мол, сол себепті мҧндағы кеңістік те кейде ҿзгеше. Кейбір ертегілердің сюжеті тҧйықталған 

болады (рамочное построение). Новеллалық ертегі кҿбінесе ғибраттық функция атқарады. 

Оқиға қанша шытырманды, іс-ҽрекеттер қаншалықты кҥрделі болса да, ертегі жақсы 

аяқталады, бас кейіпкер ҿзінің даналығы, ҧстамдығы, тҿзімділігі арқасында жеңіске жетеді, ал 

бірақ ҿзіне зияндық істеген дҧшпандарына қатыгездік жасамайды ("Аяз би", "Балтеке", 

"Мархҧма", "Минуар мен Бибатима", т.б.). 

Сатиралық ертегілер – фольклордың толық ҿнер болған тҥрі. Мҧнда ертедегі нанымдар 

мен тҥсініктер кҥлкіге айналады, олар жоққа шығарылады. Ежелгі ҧғымға негізделген 

сюжеттер мен мотивтер қайта қаралып, жаңа дҽуір тҧрғысынан бағаланады. Сҿйтіп, бҧрынғы 

қасиетті делінетін сенімдер, пайымдар, оларға сҥйенген образдар мҥлде кереғар мағынаға ие 

болады, олар тіпті кҥлкі етіледі. Мысалы, хикаядағы шайтан мен Алдар кҿсе ақымақ ететін 

шайтан – екі бҿлек, бір-біріне ҧқсамайтын образдар. Хикаяда шайтан адамға зиянды, қауіпті 

де, қолынан келмейтіні жоқ зҧлым болса, сатиралық ертегіде шайтан ақылы шолақ, қауқарсыз, 

бейшара кейіпкер. Сонымен бірге ертегінің бҧл тҥрінде ҿмірдің келеңсіз жақтары, адамның 

жағымсыз мінез-қҧлқымен, ісі ащы мысқылға, мазаққа ҧшырайды, ашық сыналады. Мҧнда 

жҧмсақтық жоқ, тҧспалдап айту, ишарамен білдіру ҿте аз. Бҧл тҽсілдер, негізінен, анекдотта 

кездеседі, бірақ қазақ фольклорында аталмыш жанр айтарлықтай дамымаған, ҿйткені ол – 

қала тҧрғындарының фольклоры. Анекдот тек XX ғасырда ғана етек ала бастады. 

Ҽпсаналар мен хикаяттар. Халық прозасының ертегіден тыс бҧл жанрлары ҥш тҥрге 

бҿлінеді: тарихи-мекендік ҽпсаналар, ҽлеуметтік-утопиялық ҽпсаналар жҽне діни-кітаби 

хикаяттар, Ҽпсана (парсыша-офсона) – шындық пен қиялдың элементтерін пайдалана отырып, 

белгілі бір тарихи оқиға, немесе атақты тҧлға, я болмаса топоним жайында баяндайтын 

ҽңгімелер. Мҧнда кереметтілік айтарлықтай орын алады, сол себепті кейіпкерлер де ерекше 

жан болып кҿрсетіледі. Ҽпсана, ҽдетте, аңыз негізінде пайда болады, бірақ кейде ҿз бетінше де 

туындайды. Мҽселен, ҿте ерте заманда туған аңыздар бірте-бірте ҽпсанаға айналады (Қорқыт 

туралы ҽпсаналар, т.б.). Тарихи-мекендік ҽпсаналар кей жағдайда ежелгі мифтен де тарайды. 
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Бҧлармен салыстырғанда ҽлеуметтік-утопиялық ҽпсаналар болмысты, ҿмірдің кҿкейкесті 

мҽселелерін молырақ ҽрі айқынырақ қамтиды. Бҧларда халықтың бақыт туралы, жақсы ҿмір 

жайлы арман-аңсары анық кҿрінеді де, кейіпкерлер дҽріптеле суреттеледі. Елдің ҽлеуметтік 

қиялы, бақытты ғҧмыр жҿніндегі тҥсінігі қоғамның бір тарихи кезеңдерінде жаңғырып 

отырады, сҿйтіп утопия қайта ҿріс алады. Ертеде, есте жоқ кезде "қой ҥстіне бозторғай 

жҧмыртқалаған" заман болған деген идея Алтын Орда мен Ноғай Ордасы ыдырап, ел 

кҥйзелген тҧста "Жерҧйықты іздеген Асан қайғы" туралы, содан соң XVIII ғасырда 

Ҿтегеннің Жиделі Байсынды іздегені жайында ҽпсаналар туғызған. Бҧл ҽпсаналарда бас 

кейіпкер барынша дҽріптеліп, қҧтты қоныс алыста, табылмайтын жҧмақ болып бейнеленеді. 

Жҧмақ – ең  бақытты мекен болып кҿрсетілетін шығармалар – діни-кітаби хикаяттар. Мҧнда 

исламның ҧстанымдары уағыздалады, пайғамбарлар мен ҽулиелер жҿнінде ҽңгімеленеді. 

Қҧранның, Інжілдің сюжеттері пайдаланылады. Ҽрине, хикаяттарда да ескі жҽне жаңа, 

исламдық мифология қатар жҥреді. 

Аңыздар мен шешендік сҿздер. Аңыз – фольклорлық прозаның ішіндегі ең тарихқа 

жақын жанр, ол кереметтіліктен ада десе де болады. Аңыздар ҽр кезде де туып отырады, 

сондықтан біздің фольклорда ежелгі заманда, сондай-ақ кейінгі уақыттарда пайда болған 

аңыздар қатар жҥреді. Кҿркемдік сипаты мен шындыққа қатысы жағынан алғанда аңыздар екі 

тҥрге бҿлінеді. Бірі – тарихи аңыздар, екіншісі мекендік (топонимикалық) аңыздар. 

Алғашқысында сюжеттің негізі – тарихи оқиға болады да, кейіпкерлер де кҿп жағдайда ҿмірде 

болған, ел тағдырында елеулі рҿл атқарған айтулы адамдар болып келеді. 

Топонимикалық аңызда, негізінен, белгілі бір жердің тарихы, оның солай аталу себебі 

ҽңгімеленеді. Мҧнда да тарихи жҽйттер кездеседі, бірақ олар басты мҽнге ие емес, сол себепті 

топонимикалық аңызда қиял да (вымысел) орын алады. 

Баяндалатын оқиғалары мен бейнеленетін кейіпкерлеріне қарай тарихи аңыз бірнеше топ 

қҧрайды: а) оғыз-қыпшақ заманының оқиғаларына байланысты аңыздар. Олардың біразы 

уақыт ҿте келе ҽпсанаға айналған; ҽ) Алтын Орда дҽуіріне қатысты аңыздар, олардың 

кейіпкерлері: Шыңғыс хан мен Жошы, Ақсақ Темір мен Едіге, т.б.  Бҧларда тарихилық 

басымырақ; б)  Қазақ хандығы тҧсындағы оқиғаларды ҽңгімелейтін аңыздар, олардың басты 

қаһармандары; в) XIX ғасырдағы ҧлт-азаттық кҿтерілісіне қатысты туған аңыздар, олардың 

кейіпкерлері; г) XX ғасырда жасаған тарихи тҧлғалар туралы аңыздар. 

Тарихи аңыз тобына шешендік сҿздер де енеді. Олар мазмҧнына жҽне 

қаһармандарына қарай, негізінен, Қазақ хандығы тҧсында жҽне одан кейін де ҿмір сҥрген 

билердің тҿрелік жҥргізген даулы оқиғалары туралы ҽңгімелейтін тарихи аңыз болып 

табылады. Ҽрине, бҧл аңыздарда халықтың ҿмірде осылай болса екен деген ой-арманы реалды 

шындықты ҽсірелей кҿрсетеді. Ал, мҧның ҿзі, тҥптеп келгенде, фольклордың табиғатынан 

туындайтын қасиет екені белгілі. 

Батырлар жыры. Қазақ фольклорында бҧл жанрдың алатын орны ерекше. Ҿйткені, 

біріншіден, халықтың рухани ҿмірінде, ҽсіресе, сҿз ҿнерінде эпос басты рҿл атқарды; 

екіншіден, эпоста фольклорға тҽн ерекшеліктер толығырақ жҽне айқынырақ кҿрінеді. Дҽл осы 

жанрда қазақ жҧртының эстетикалық та, этикалық та тҥсінік-пайымы, дҥниетанымы да, 

арман-аңсары да мол табылады. 

Батырлар жыры – кҿпсатылы жанр. Мҧнда бірнеше дҽуірдің болмысы, санасы, ҧғымы 

қатар жҥреді, яғни алғашқы қауымда пайда болған тҥсініктер мен соларға негізделген мотив, 

сюжеттер жҽне кейінгі дҽуірлерде туған пайымдар мен оқиғалар аралас болады. 

Батырлар жыры – ежелгі сюжеттер мен мотивтердің фольклорлану процесін толық кҿрсететін 

жанр. Сол себепті мҧнда тҧтастанудың барлық тҥрі бар: сюжеттік, ғҧмырнамалық, шежірелік, 

тарихи жҽне географиялық. Батырлар жыры – халық идеалының айнасы. Сондықтан мҧнда 

батыр романтикалық дҽріптеу мен типтендірудің ҥздік ҥлгісі болып кҿрінеді, яғни батырлар 

жырында бҥкіл фольклордың кҿркемдік ҽдісі мен бейнелеу шарттары бар. Батырлар жыры – 

ел тарихының поэзия тҥріндегі кҿркем шежіресі. Мҧнда қазақ халқының арғы заманда ҿмір 
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сҥрген ата-бабаларының іс-ҽрекеттері мен бертінгі кездер оқиғаларының іздері, сҧлбасы 

сақталған. Міне, осының бҽрі батырлар жырын жан-жақты, кҿп қырлы жанр етіп сипаттайды. 

Батырлар  жырының ҿз тарихи даму  жолдары жҽне онда ҽр заманның ҿзіндік 

белгілері бар. Ру-тайпалық эпос ертеде туып, қалыптасқан. Ол ҿзінің ҽрі қарай 

дамуында сюжеттік ҽрі ғҧмырнамалық тҧтастану процесінен ҿткен (―Алпамыс батыр‖, 

―Қобыланды батыр‖, ―Қамбар батыр‖ жырлары). Алтын Орда мен Ноғайлы дҽуірінен пайда 

болған эпос тарихи жҽне шежірелік тҧтастануға тҥскен (―Қырымның қырық батыры‖, ―Ер 

Кҿкше‖, ―Ер Қосай‖, ―Ер Тарғын‖, ―Едіге‖ жырлары). Эпос жанрына ХV-ХVІІІ ғасырлар 

оқиғалары ҽсер етіп, бҧл дҽуірде эпикалық дҽстҥр қайта ҿрлейді. 

Батырлық жыр – сҿз ҿнерінің ҥлгісі. Жырдың сюжеті, композициясы мен поэтикасы 

кҥрделі  ҽрі  қызғылықты. Жырдағы дҽстҥрлі  мотивтер (перзентсіз ата-ана, 

батырдың ғажайып тууы мен ҿсуі, тҥс кҿруі, т.б.) мен формулалардың атқаратын қызметі, 

эпикалық уақыт пен кеңістіктің сипаты – эпостың поэтикалық типологиясы. Жырдағы 

образдар, олардың типтік жҽне ҿзіндік белгілері, батыр мен оның жақтастары, дҧшпандары 

ҿздерінің іс-ҽрекеттерімен эпосты нағыз кҿркем фольклор дҽрежесіне кҿтерген. Эпостағы 

қиял мен шындық, мифологиялық кейіпкерлер мен тарихи тҧлғалар – бҽрі біртҧтас, реттелген 

жҥйеде кҿрінеді. 

Тарихи жырлар. Қазақ хандығы тҧсында мемлекетті қорғау, нығайту проблемасы ең 

басты ҽрі ҿзекті міндет болды. Қалмақтармен толассыз шайқасқан заманда эпикалық дҽстҥр 

қайта тҥлеп, соны сипат қабылдады. Ежелгі жырлар қайта жырланды, олардың мазмҧнына 

ҿзгеріс енгізілді. Сҿйтіп, батырлар жыры тарихи тҧтастану процесін бастан кешірді, яғни ерте 

замандағы оқиғалармен бірге кейінгі қақтығыстар туралы да ҽңгімеленді, бҧрынғы ындыс, 

қызылбас сияқты жауларға енді қалмақ қосылды. Алайда, байырғы эпос жаңа заман талабын 

толық қанағаттандыра алмады, ҿйткені ондағы батырларды жырдан жҽне ел жадынан 

шығарып тастау мҥмкін емес еді. Енді қалмақпен соғыста асқан ерлік кҿрсеткен батырлар 

туралы арнайы жырлау қажет болды. Сҿйтіп, жаңа эпикалық туындылар, яғни тарихи жыр 

дҥниеге келді. Оның ескі батырлық жырдан ҿзгеше бірнеше белгісі болды. Біріншіден, 

мҧндағы бас кейіпкер – кҿпшіліктің ҿз кҿзімен кҿріп, ерлігіне тамсанған тарихи тҧлғалар еді; 

екіншіден, бҧл жырларда нақты оқиғалардың баяндалуы басым еді; ҥшіншіден, тарихи жырда 

ғҧмырнамалық сипат толық емес, яғни батырдың керемет туып, жедел ҿсуінен бастап, бҥкіл 

ҿмірін суреттеу ҿте сирек, кҿбінесе, батырдың екі-ҥш ерлігі ғана ҽңгімеленеді; тҿртіншіден, 

мҧнда батыр ғажайып жағдайда туған ерекше адам емес, ол кҽдімгі ел арасынан шыққан 

қолбасшы, ҽрі ол бҧрынғы батырлар тҽрізді алып кҥштің де иесі емес, қалың жауды бір ҿзі 

қырып салмайды, бесіншіден, бҧл жырларда мемлекеттік белгілер бар, батырлар бір 

орталыққа, дҽлірек айтқанда, бір ҽміршінің маңайына жиналған, соның қол астында болған, 

т.б. 

Ҽрине,    тарихи   жыр   бҧрынғы   эпостың   ҽдіс-тҽсілдерін пайдаланған, ҽсіресе, оның 

поэтикасына арқа сҥйеген. Батырды дҽріптеген, тарихтағы ҽміршіні эпикалық билеуші 

дҽрежесіне кҿтерген. Абылай, Бҿгенбай, Қабанбай, Олжабай туралы жырлардағы тарихи 

шындық пен эпикалық суреттеудің ара-қатынасы бҧрынғы батырлық жырдан ҿзгеше. Осы 

ҿзгешелік кейініректе тарихи жырдың жаңа тҥрін – реалды-тарихи эпосты туғызады. Бҧл, 

негізінен, XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасыр фольклорына тҽн. Реалды-тарихи эпос тек 

жаугершілікті, тек ерлікті ғана суреттемейді. Онда ерлік жырларымен бірге кҿтеріліс 

жырлары, сондай-ақ сҥйіспеншілік туралы да шығармалар бар ("Арқалық батыр", "Хан Кене", 

"Қаншайым-Наурызбай", "Мырзаш батыр", "Тҥкібай-Шолпан"). Бҧлардың сюжеттік 

баяндалуы, композициялық қҧрылымы, бейнелеу мен кҿркемдеу қҧралы, образдарының 

суреттелуі,  осының бҽрі эпос ҥрдісіне, ҽсіресе, тарихи жыр мен ғашықтық жырдың дҽстҥріне 

сай. 

Ғашықтық жырлар. Бҧл жанр бҧрын "лиро-эпос", "тҧрмыс-салт жырлары" деп аталып 

жҥрді. Ҽлемдік ғылым қазір оны "романдық эпос" дейді. Сондықтан оны біз де синоним 
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ретінде қолданамыз. 

Қазақтың ғашықтық жыры – кҿне жанрдың бірі. Оның тҿркіні ғҧрыптық,  дҽлірек 

айтқанда тҧрмыстық фольклормен байланысты. Ал, сюжеттік негізі сонау тҥркі заманына 

меңзейді, яғни кейбір жырдың сюжеті тҥркі халықтарының бірлігі кезінде туған. Кейін бҧл 

халықтар бҿлініп, жеке ҿмір сҥрген шақта, ол сюжеттер ҽр елде ҿзінше жырланып, 

баяндалған, бірақ негізі сақталған. Ҽр халықтың фольклорында ҽр тҥрлі формада ҽңгімеленген 

бҧл сюжеттер жеке халықтың ҧзақ тарихында ҿзгерістерге тҥсіп отырған жҽне басқа 

фольклор жанрларымен аралас ҿмір сҥргендіктен ҽр тҥрлі жанр болып қалыптасқан. Сондай 

жырдың бірі – "Қозы Кҿрпеш – Баян Сҧлу". Оның сюжеті бірнеше елде бар: алтайлықтарда, 

башқҧрттарда, татарларда... 

Қазақтың "Қозы Кҿрпеші" – ежелгі сюжетті ҥлкен эпикалық жырға айналдырған туынды. 

Бҧл, шамамен, ХVІ-ХVІІ ғасырларда жҥзеге асқан, бірақ XVIII ғ., ҽсіресе, XIX ғасырда жыр 

осы кҥнгі тҥріне келген. Шоқан Уҽлихановқа Жанақ жырлаған "Қозы Кҿрпеш – Баян Сҧлу" – 

бізге жеткен ҥлгілердің ішіндегі ең толығы, ҽрі кҿркемдісі. Демек, қазақ романдық эпосының 

кҥрт қаулап, гҥлденген тҧсы – XIX ғасыр. Оның басты себебі – қазақ жҧртының сыртқы жау 

шапқыншылығынан қҧтылып, ҿмірде енді жаугершіліктің орнына біршама тыныштық орнаған 

болатын. Осы шақта лирикалық жанрлар алға шығып, ғашықтық жырлар жиі орындалатын 

болды, сонымен бірге қоғамда идеал да ҿзгерген-ді. Ендігі жерде ҥлкен кҥштің ғана емес, 

сондай-ақ сҧлулықтық, парасат пен ҽр алуан ҿнердің иесі, яғни сегіз қырлы, бір сырлы жігіт – 

идеалға айналған еді. 

Міне, осы кезеңде "Қозы Кҿрпешпен" қатар "Қыз Жібек", "Айман-Шолпан", т.б. жырлар, 

шығыстан келген дастандар ел арасына кең тарады. "Қыз Жібек" жыры классикалық эпостың 

да дҽстҥрін пайдаланған. Онда ғашықтық тақырыппен бірге батырлық та енген. Айталық, 

Сансызбайдың Қорен ханмен жекпе-жегі, содан кейін қалың қолмен бір ҿзінің соғысуы. 

Жалпы, ғашықтық жырда қаһармандық мҥлде жоққа шығарылмайды, бірақ басты сарын – екі 

жастың сҥйіспеншілігі мен олардың махаббат ҥшін кҥресі. Бҧл ҥрдіс кейінгі дҽуірде туған 

жырларда да байқалады. Мысалы, "Айман-Шолпан" жыры. Рас, қазақтың ғашықтық жырында 

суреттелетін махаббат шығыс дастандарындағыдай емес, кҽдімгі тіршіліктегі шынайы сезім, 

сондай-ақ ғашықтар да ҽдеткі кҥйлерінен адаспайды, есінен танып, қҧлап жатпайды. Жігіттер 

мен қыздар бейнесінде батырлық эпосқа қарағанда біршама ҿзгешелік бар. Тіпті, ҽр мезгілде 

туған ғашықтық жырлардың ҿз ішіндегі кейіпкерлер де бір-бірінен ерекшеленеді. Баян мен 

Жібек бірдей емес, ал Айман – басқа типтегі қыз. Бҧл образдарда ҽр дҽуірдің идеалдық тҥсінігі 

кҿрінеді. 

Ғашықтық жырларда ғҧмырнамалық тҧтастану бар, олардың поэтикасы, ҽсіресе, 

композициялық қҧрылымы мен кейіпкерлерді суреттеуі таза эпостық ҥлгіде болады. Алайда, 

мҧнда да нақты портрет, терең психологизм жоқ. 

Дастандар. Бҧл жанр шығыс фольклоры мен ҽдебиетінің ҽсерінен пайда болған. Ҥнді мен 

Иранның ертеде жҽне орта ғасырда кең тараған кҿлемді прозалық ауызекі, кейде қолжазба 

кітап кҥйіндегі шығармалары дастан деп аталған. Олар тҥркі халықтарының фольклорына 

енгенде осы елдердің ҿздерінің дҽстҥрі мен мҽдениетінің ҽсерінен ҿлең тҥрінде айтылып, 

ҥлкен эпикалық туындыларға айналған. Дастанның ҿзіндік ерекшеліктері оны қазақтың 

дҽстҥрлі жырынан оқшауландырып тҧрады. Ең ҽуелі дастандағы кеңістік, адамдарды 

қоршаған орта мҥлде басқа: іс-ҽрекет, негізінен, шаһарда, патша сарайында, қала 

алаңында, немесе ғажайып гҥл-бақшада ҿткеріледі. Кейіпкерлер де ҽдеттегіден ҿзгеше: 

патша, оның уҽзірі, баласы, оның досы, т.б. Бҧлардың кҿліктері де қазаққа тҽн емес: қайық, 

кеме, сал... Олар теңізбен жҥзеді, мҧхитқа тҥседі, ғажайып аралдарға, қалаларға тап болады, 

неше тҥрлі мақҧлықтарға кездеседі. Дастан жанрының тағы бір айырмасы – біршама 

психологизмнің дамуы. Бҧл – ҽдебиетке жақындықтың, немесе ҽдебиеттің тікелей ықпалының 

кҿрінісі. Дастандар бірнеше тҥрге бҿлінеді: қаһармандық дастандар, ғашықтық дастандар, 

хикаялық дастандар, діни дастандар. Бҧлар, негізінен, шығыстық сюжеттерге қҧрылған (кірме 
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дастандар). Осы дастандар  ҥлгісінде  туған  қазақтың  тҿл  дастандары  да  бар: ҽлеуметтік-

сҥйіспеншілік дастандар жҽне ертегі дастандар. Аталған тҥрлердің ҿзіндік белгілері де бар. 

Ҽрбір ішкі жанр бҥкіл дастанға ортақ қасиеттермен қатар, тек ҿзіне ғана тҽн ерекшеліктерімен 

дараланады. Бҧл, ҽсіресе, бас қаһарманға, оның іс-ҽрекеттеріне, сондай-ақ дастанның 

айтылу мақсаты мен мҽнеріне байланысты болады. Ҽрине, эпикалық жанрға 

жататындықтан дастанның барлық тҥрінде дерлік эпостық сипат айқын сезіледі, ол, 

негізінен, қаһарманды суреттеуде, оның қуанышы мен ренішін хабарлауда, кейіпкерлердің 

бір-бірімен қатынасын кҿрсетуде сезіледі. 

Қаһармандық дастандар. Бҧлар мазмҧны жағынан да, сюжеті жағынан да таза 

батырлық сипатта болмайды. Мҧнда кейіпкердің ерлігінен гҿрі басынан кешкендері кҿбірек 

ҽңгімеленіп, оның қаһармандығы елге шапқан жаумен шайқаста емес, оған кездейсоқ кездескен 

қауіпті жандарды, немесе айдаһар, дию, дҽу сияқты мақҧлық-қҧбыжықтарды ҿлтірген тҧста 

кҿрінеді. Осы тҧрғыдан келгенде бҧл дастандар классикалық батырлар жырына емес, біздің 

батырлық ертегілерге ҧқсайды. Мҧны кейіпкердің іс-ҽрекетінен ғана емес, дастанның 

сюжетінен де кҿруге болады: олардың сюжеті, негізінен, ертегілік болып келеді. Сондықтан 

қаһармаңдық дастанды кейбір ғалымдар жеке дараламайды, оны новеллалық, немесе ертегілік 

дастан деп атайды, я болмаса діни дастандар қҧрамына енгізеді, ҿйткені батырлар кейде 

исламның қайраткерлері болып келеді. Алайда, соған қарамастан бҧл дастандардың 

баяндалуы, жалпы поэтикалық болмысы батырлық эпостың табиғатына жақын 

("Иранғайып шаһ Ғаббас", "Баһрам", "Мҽлік Хасан", т.б.). 

Ғашықтық дастандар. Мҧнда негізгі сюжет екі жастың сҥйіспеншілігін жыр етеді. 

Қазақтың ақын-жыршылары мен қиссашылары ғашықтық мҽселесіне арналған шығыс 

дастандарын ғана жырлап қоймай, солар типтес шығармаларды ҿздері де шығарған. Сҿйтіп, 

"Сейпілмҽлік", "Жҥсіп-Зылиқа" сияқты таза шығыстық дастандармен бірге сол ҥлгіде 

ғашықтық дастандар тудырған ("Бозжігіт"). Жалпы, ғашықтық дастандар да шығыста кең 

тараған кітаби шығармалардың сюжетіне қҧрылған. Мысалы, "Мың бір тҥн" кітабы 

жҽне Фирдоуси, Низами, Фзули сияқты классиктер туындылары. Солай бола тҧрса да, 

бҧл шығармалар қазақ топырағында біздің фольклорлық сипатты қабылдаған, эпикалық 

дҽстҥрлі мотивтермен, қосымша сюжеттермен, ситуациялармен толыққан. Рас, соның ҿзінде 

де бҧл дастандар қазақтың ескіден келе жатқан ғашықтық жырларынан ерекше. Мҧны 

кейіпкерлердің мінез-қҧлқынан, олардың іс-ҽрекетінен, сюжеттің  қҧрылымы мен 

оқиғалардың дамуынан, т.б. белгілерден кҿруге болады. Айталық, бас кейіпкерлер сауатты, 

медреседе оқып, білім алған; екі жас бір-біріне сырттай, тҥс кҿріп немесе басқа жағдайда 

ғашық болады. Екеуі, ҽсіресе, жігіт кҿп қиналады, ҧзақ сапар шегеді. Қызды тауып, 

жолыққанда ол кҿрген азабын айтады, мҧңын шағады, тіпті жылап та жібереді. Ғашықтар 

сезім кҥштілігінен естерінен танып, талып жатады, т.т. Мҧнда махаббат экзальтациялық мҽнге 

ие болған. 

Хикаялық дастандар. Сюжеті мен тақырыбы жағынан бҧл дастандар біркелкі емес. 

Мҧнда ең басты мҽселе – адамгершілік пен адалдық, имандылық пен ізгілік, ал оқиға – 

осылардың зҧлымдыққа, зымияндыққа, арамдыққа қарсы кҥресі. Ҽрине, бҧл кҥрес адамдар 

арқылы жҥреді, ҿйткені жақсы да, жаман да қасиеттер адам бойында болады. Демек, адам 

типтері қанша болса, мҧндағы сюжет те, тақырып та сонша болуы ықтимал. Осыған орай 

бірнеше сюжеттік топ байқалады. Бір топ дастан ізгілік пен зҧлымдықтың кҥресін 

бейнелейді ("Мҧңлық-Зарлық", "Шҽкір-Шҽкірат", т.б.), екінші топ – ҽйел затының зор 

адамгершілігі мен адалдығын ("Марғҧба"), сонымен қатар ҿте айлалығы мен аярлығын ("Ғаяр 

қатын") кҿрсетеді. Енді бір топ адал достық пен таза сезім туралы ҽңгімелесе ("Патшаның ҧлы 

Ҽбділмҽлік", "Шахмаран", "Абу Харис"), тағы бір топ дінді пайдаланып арамдық істейтін 

адамдар ("Болат-Жанат"), алаяқтар жайында баяндайды ("Ҥш аяр")... Бҧлардың сюжеттері 

ертегіден, кітаптардан, тарихи аңыздардан алынған. Бҧл дастандардың мазмҧны кейде біршама 

авантюралық та болып келеді, сондай-ақ ғажайыпты сипатқа да ие. 
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Діни дастандар. Бҧл шығармалардың мазмҧны мен тақырыбы ислам дініне, оның 

пайғамбарлары мен сахабаларына арналған, ал кҥллі поэтикасы, кейіпкерді бейнелеу 

тҽсілдері, сюжеттік қҧрылымы - бҽрі дҽстҥрлі эпостың жҽне дастанның аясында, солардың 

шартына сҽйкес. Діни дастандар қазақ арасына ҽсіресе XIX ғасырда ҿте кең тараған ("Қисса-и 

ҽнхҽзрҽт-и Расҥлнің Миғражға қонақ болғаны", "һаза кітап Мҧхаммед-Ханафия", "Қисса-и 

Зарқҧм", "Абу Шахма", "Қисса-и Салсал", "Қисса и Сейітбаттал", т.б.). Бҧларды ҥлкен екі 

топқа бҿлуге болады: а) таза дінді уағыздайтын дастандар, б) мҧсылман пайғамбарлары мен 

ҽулиелерінің ҿмірін, кейбір кезеңдерін баяндайтын дастандар. Бірінші топтағысы – кҿркемдігі 

жоғары, сюжеті қызғылықты, эстетикалық ҽрі эмоциялық ҽсері кҥшті шығармалар. Ал, екінші 

топтағылары, негізінен, ғҧмырнамалық, бірақ соның ҿзінде де фольклор поэтикасын жақсы 

пайдаланған, кҿркем қиялды да ҧтымды қолданған. Жалпы, діни дастандардың басты мақсаты 

– исламды уағыздау ҽрі мҧсылмандық ҿмір салтын орнықтыру. Осы тҧрғыдан алғанда, оларды 

былайша топтауға болады: 1) исламның ереже-шарттары мен тыйымдарын жҽне оларды 

бҧзғаны ҥшін қолданатын жазаларын баяндайтын дастандар; 2) исламның батырлары туралы, 

олардың мҧсылман дінін тарату жолындағы ерлік істерін кҿрсететін шығармалар; 3) Мҧхаммед 

пайғамбардың, одан кейін 4 халифтің исламды орнықтырудағы іс-ҽрекеттерін суреттейтін 

туындылар. 

Ҽлеуметтік-сҥйіспеншілік дастандар.  Қазақтың ҿз топырағында туған ҽлеуметтік-

сҥйіспеншілік жҽне ертегілік дастандары ҧлттық фольклордың ХІХ-ХХ ғасырларда жалғасқан 

дҽстҥрін кҿрсетеді. Ақындар мен жыршылар ежелгі эпос пен дастанның поэтикасын пайдалана 

отырып, ҿзіндік сипаты бар жаңа шығармалар туғызған. Олардың сюжеті ҽр алуан: ҿмір 

шындығы немесе халық ертегісі, я болмаса ескі кітаптарда баяндалатын оқиға, т.б. 

Осыған байланысты олардың мазмҧны шыншыл, ҽлеуметтік мҽселе мен махаббат, яки ертегі 

кейіпкерлерінің барлық қиындықты жеңіп, бақыт -мҧратына жеткені болып келеді. 

Бҧл шығармалардың алғашқы ҥлгілері ҿмірде болған XVIII ғасырдың оқиғаларын негіз 

етіп алған. Ҽуелде ел арасында ҽңгіме, аңыз турінде тарап жҥрген сюжетті XIX ғасыр 

ақындары дастанға айналдырған. Бірте-бірте мҧндай шығармалар (авторлары болса да) 

кҿпшілікке тарап, варианттар туғызған ("Қалқаман-Мамыр", "Еңлік-Кебек"). Бҧлардың 

кейбірі шежірелік тҧтастану процесіне тҥскен. Мысалы, Еңлік пен Кебектің артында қалған 

Ермек атты баласы туралы дастан пайда болып, оның кек алуы баяндалады. 

Ҽлеуметтік-сҥйіспеншілік дастандардың, ҽсіресе, кҿбейген тҧсы XIX ғасырдың аяғы мен 

XX ғасырдың бірінші жартысына тура келеді. Бҧл кезеңдегі дастандардың басты ерекшелігі – 

махаббат ҥшін кҥрескен жастардың ҽр тҥрлі тапқа жататындығы: қыз - бай, ауқатты ҽулеттен 

болады да, жігіт – кедей, малшы, қолы қысқа, бірақ кісілігі мықты азамат. Мҧндай таптық 

тартысты енгізу – жазба ҽдебиеттің ҽсері. ("Айсары-Шорман", "Назымбек пен Кҥлше қыз", 

"Ахмет-Кҽшім", "Ақбҿбек", т.б.). Бҧл дастандарда қиял-ғажайыпты жағдай жоқ, махаббат 

сезімі естен танарлықтай кҿтермеленіп кҿрсетілмейді, кейіпкерлердің іс-ҽрекеті, ауылдың 

тыныс-тіршілігі барынша шындыққа жақын суреттеледі. Шытырман оқиға жоқ. 

Ертегілік дастандар. Бҧл шығармалардың екі тҥрлі сипаты бар. Бірі – сюжет ертегілік 

болғанмен біршама шыншыл болып келеді, ҽрі кейіпкерлердің махаббат ҥшін кҥресін де 

қамтиды ("Жаскелең", "Қҧбыл", "Қҧбығҥл", т.б.). Мҧнда ертегіге тҽн қиял мен ғажайыптық 

қатар жҥреді: бас қаһарман ерекше болып туады, ол батыр болып ҿседі; қызға тҥсінде ғашық 

болып, соны іздеп шығады, т.б. Екіншісі – таза ертегінің сюжетіне қҧрылғандығы. Мҧндай 

ертегі дастандар шығыста да кең тараған. Алайда, біздің ертегілік дастандар оларға 

қарағанда тым ҽсірелеуді пайдаланбайды, оқиғаны қоюландырмайды, тартысты 

кҥрделендірмейді. Кҿбінесе, белгілі бір мақсатқа қҧрылады, ғибрат айтуға, ҥлгі кҿрсетуге 

бейім болады. Қиял-ғажайып ертегілермен қатар новеллалық, кейде сатиралық ертегілер негіз 

етіп алынады. Соның ҿзінде де дастанның бҥкіл қҧрылымы, оқиғасы, кҿркемдігі, 

кейіпкерлердің  іс-ҽрекеті  эстетикалық  тҥрде   баяндалғанмен   практикалық-тҽрбиелік  міндет  
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атқарады ("Қҧламерген", "Қисса-и Дотан Қҧбанақбайҧлы", "Аяз би", "Ақыл, Қыдыр, Бақ", 

т.б.). 

Айтыс. Фольклордың ҿнер екендігін барынша айғақтайтын жанр – айтыс. Ол – 

синкреттілігімен ерекшеленеді. Мҧнда театрлық ҽрі драмалық ҿнердің басы қосылған, 

сондықтан айтысты – фольклорлық театр немесе фольклордың драмалық жанры десе де 

болады. Оның ҥстіне айтыс – ҽдебиетке ҿте жақын жанр, сол себепті кейбір ғалымдар оны 

ҽдебиетке жатқызады да ҽдеби жанр деп есептейді. Бір жағынан алғанда бҧл пікірдің де 

қисыны бар, ҿйткені айтыс – екі адамның шығармашылығы. Осы тҧрғыдан алғанда, айтысты 

ҥлкен екі тҥрге бҿлуге болады: фольклорлық, яғни анонимдік айтыс жҽне ақындар айтысы. 

Біріншісі фольклорға жататын себебі – тек авторы жоқтығынан емес, сондай-ақ ол айтыс 

текстерінің фольклор поэтикасынан шықпайтындығы. Ал, екіншісі – авторы белгілі, ҿзіндік 

"мені", стилі бар, ал тексі біршама тҧрақты, ҽрі варианты аз болады. Демек, ақындар айтысы – 

авторлық, ауыз ҽдебиеті, яғни ақындар мен жыраулар поэзиясы қатарында қарастырылуы 

керек. Олай болса, фольклор қҧрамына тек анонимдік айтыстарды енгізу қажет те, 

ақындар айтысын бҧл саладан шығару шарт. 

Фольклорлық айтыс ҿте ерте заманда пайда болған. Оның шығу тегі рулық қауыммен 

тікелей байланысты. Ежелгі рулық қоғамда эндогамиялық неке салты болған. Сол бойынша 

екі ру адамдары тек ҿзара, бір-бірімен ғана некелесетін болған. Жігіт жағы басқа рудан қыз 

алуға, ал қыз жағы бҿтен ру адамына шығуға хақысы болмаған. Соның ҿзінде де екі рудың 

арасында тайталас, кҥш сынасу міндетті болған. Жігіттің руы қыздың руынан білек кҥші 

болсын, ҽдет-ғҧрыпты білу жҿнінен болсын, сҿз ҿнерінен болсын басым екендігін дҽлелдеуге 

тиіс болған. Екі рудың қҧдалық салты бойынша екі ақыны, екі шешені ҿнер мен ой сайысына 

тҥсіп, жігіт жағы асып тҥсуге міндетті болған, ал, егер жеңіліп қалса айып тҿлеген 

немесе басқа шартты орындаған. Кейін, қоғамдық ҿмір дамып, эндогамия салты 

экзогамиялық некеге, яғни ҿз руынан қыз алмау дҽстҥріне айналған. Бҧл кезде де қҧда 

болатын екі рудың сынасуы, сайысуы қалмаған, бірақ олардың тҥрі, сипаты ҿзгерген. Сҿйтіп, 

сҿзбен сынасу – алғашқы ғҧрыптық маңызын ҿзгертіп, ҿнер деңгейіне жеткен... Бірақ ежелгі 

ритуалды айтыстың ҿзгерген тҥрлері ҧлттық фольклорымыздың қҧрамында сақталып, бізге 

жеткен. Олар – ҥйлену салтына қатысты "жар-жар" мен ескі нанымға негізделген "бҽдік" 

жанрлары. Бҧларды ғалымдарымыз "ҽдет-салт айтыстары" деп атайды (М.Ҽуезов). 

 

 

 

 

 

 

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

51 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ТІЛ, ҼЛІППЕ, 

РУНОЛОГИЯ 
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Ҽбдуҽлі ҚАЙДАР 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР ҦҒА академигі  

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤБІ БІР ТҤРІКТІҢ – ТҤБІРІ ДЕ БІР 

 
Тҥйін: Автор мақалада сҿз байлығының уақыт ҿткен сайын еселеніп, кҿбейе тҥсуі тҥбір тҧлғалары мен 

мағыналарының ҿзара тығыз байланысының тҧрақты сақталуында деп, бҧл қҧбылыс тілдің сҿздік қорына тҥгел қатысты 

еместіг ін ,  оның сыртында бҧдан басқа да  ауыс -тҥйістер бар екендігін,  "тамыр-жапырақ" пен "тҥбір-сҿз" 

деген ҧғымдардың сҽйкестігі ҽрбір тілдің болмысына тҽн, оның тіл болып қалыптасу дҽуірінен басталған қҧбылыс 

екендігін сҿз етеді. "Жалғамалы" тҥркі тілдер табиғатында тҥбірлес сҿздер кҿп. Ол тҥбір мен туынды тҥбірдің 

тҧлғалық-мағыналық тҧтастығына байланысты. Автор осы бір қҧлаққа тосындау естіліп тҧрған заңдылықты кең 

тҥрде "тегі бір тҥркі халықтары тілдеріндегі сӛздердің тҥбірі де бір" деген идея тҧрғысынан қарастырып, тҥркі 

тілдері тҥбірлерінің тҧлғалық һҽм мағыналық дамуына байланысты кейбір ойларымызды ортаға салуды жҿн кҿреді.  

 

Кілт сҿздер: тҥбірлер, туынды тҥбірлер, тҧлғалық-мағыналық тҧтастық, агглютинатив тілдер, моносиллабтар. 

 

Ҧзыннан ҧзақ, кҿкке тҧзақ болып ҿскен зҽулім биік шынардың қалың бҧтақ-шақтарының ҧшар 

басына дейін жыл сайын бҥршік атып, жапырақ шашып тҧруы оның сонау терең тамырлары 

арқылы қара жерден нҽр алып тҧруына байланысты. Алайда бҧл табиғи қҧбылысқа біз мҽн 

бере бермейміз. 

Дҽл осыған ҧқсас қҧбылысты біз тіл табиғатынан да байқаймыз. Шынар басында бҥршік 

жарып, гҥлдеп ҿскен жапырақтарды кҥн сайын тілде туындап жатқан жаңа сҿздерге баласақ, 

олардың нҽр алып ҿсіп-ҿнетін кҿздері, ҽрине, тілдің терең қойнауларында жатқан тамырлары 

болмақшы. "Тҥбірлер" мен "туынды тҧлғалар" деп отырғанымыз, міне, осы шынар тамыры 

мен жапырақтарына ҧқсас қҧбылыстар. Сҿз байлығының уақыт ҿткен сайын еселеніп, кҿбейе 

тҥсуі, міне, осы тҥбір тҧлғалары мен мағыналарының ҿзара тығыз байланысының тҧрақты 

сақталуында болса керек. 

Бҧл қҧбылыс, ҽрине, тілдің сҿздік қорына тҥгел қатысты емес. Оның сыртында бҧдан 

басқа да ауыс-тҥйістер аз емес. Демек, "тамыр-жапырақ" пен "тҥбір-сҿз" деген ҧғымдардың 

сҽйкестігі ҽрбір тілдің болмысына тҽн, оның тіл болып қалыптасу дҽуірінен басталған қҧбылыс. 

"Жалғамалы" тҥркі тілдер табиғатында тҥбірлес сҿздер кҿп. Ол тҥбір мен туынды тҥбірдің 

тҧлғалық-мағыналық тҧтастығына байланысты. 

Енді осы бір қҧлаққа тосындау естіліп тҧрған заңдылықты кең тҥрде "тегі бір тҥркі 

халықтары тілдеріндегі сӛздердің тҥбірі де бір" деген идея тҧрғысынан қарастырып, тҥркі 

тілдері тҥбірлерінің тҧлғалық һҽм мағыналық дамуына байланысты кейбір ойларымызды ортаға 

салуды жҿн кҿрдік. 

1. Тҥркі тілдері (солардың бірі - қазақ тілі де) негізінен (70-80%) бір  буынды тҥбірлерден  

(моносиллабтардан) туындап, дамыған жалғамалы (агглютинативті) тілдер санатына 

жатады (бҧл тҥркітануда қалыптасып қалған қағида). 

2. Тҥркі тілдерінің ҿздеріне ғана тҽн бір буынды тҿлтума тҥбірлер қҧрамы жағынан 6 

классикалық модельден (ҥлгіден) тҧрады: Г, ГС, СГ, СГС, ГСС, СГСС; тілдегі мыңдаған туынды 

сҿздер осы алты модель негізінде ҿрбіп, пайда болғандар. Мысалы: Г: е>еді, екен, емес т.б.; 

ГС: ал->алды-, алым, алмақшы, т.б.;  СГ: же->жем,  жеміс,  жемтік,  жемқор,  жегі, 

т.б.;  ГС: ақ>ақщыл, ағар, ақта, ағараңда- т.б.; СГС: тап>тапқыр, табыс, табу, тапшы, 

т.б.; ГСС: арт>артық, арттыр-, артыл- т.б.; СГСС: тарт->тартыс, тарту, тартыншақ, т.б.; 

Бҧл 6 классикалық модельдің (ҥлгінің) бҽрі бірдей бір кезеңде пайда болмаған жҽне 

тарихи даму  жағынан да бір деңгейде емес. Этимологиялық жҽне эволюциялық 

тҧрғыдан  қарағанда  алтауының  алдыңғы  ҥшеуі  -  Г, ГС, СГ  -  тіл  дамуының ең алғашқы 

балаң кезеңінде пайда болған тҥбіртек, не ілкі тҥбір тҧлғасындағы қалпы. Бҧлардың мағынасы 

бҧл кҥнде кҥңгірттенген. Олардың қатарына алғаш пайда болып, қалыптасқан имитатив 

(еліктеуіш) тҥбіртектер жатады. Мысалы: Г: *ы>ыр, ыс, ыз, ың т.б.; ГС: ыр>ырс, ың>ыңқ; 

СГ: *ты>тыр, тыс, тық, тып т.б. 
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Алты тҥрлі моносиллабикалық модельдің соңғы ҥшеуі аталған алдыңғы ҥшеуінің негізінде, не 

ҿз бетінше кейінірек қалыптасқан тҧлғалар. Тіліміздегі сан тҥрлі тҿлтума туынды сҿздердің 

кҿпшілігі, міне, осы ҥшеуінің негізінде пайда болған лексемалар (мысал жоғарыда келтірілді). 

Тҥркітанушылар арасында тҥркі тілдері (соның бірі - қазақ тілі де, ҽрине) ҿзінің ҧзақ 

(миллиондаған жылдар бойындағы) даму тарихында жалғамалы (агглютинативті) тіл 

болып қалыптасуынан ҽлдеқайда бҧрын қопармалы (флективті) тілдерге тҽн ҿзгешеліктерге ие 

болған" деген (Э.В.Севортян, Н.А.Кононов, С.А.Аманжолов, т.б.) пікірлердің де 

болғаны белгілі. Қазақ тілінің тҥбір табиғатын зерттеу нҽтижесінде бҧл пікірдің 

дҧрыстығына жҽне оны тілдің нақтылы деректері арқылы дҽлелдеуге болатындығына 

сеніміміз арта тҥскендей (бҧл, ҽрине, ҿз алдына қарастырылуға тиісті мҽселе). Тегінде бҧл 

пікірді дҽлелдеудің бір жолы тек тҥркі тілдері ғана емес, сонымен қатар бҥкіл алтай тобына 

жататын (моңғол, тҧңғыс-манжур, жапон, корей) тілдер мен угра-фин тілдерін де 

салыстырып тҧтас қарастыру қажет деп білеміз. 

3. Жалғамалы тҥркі тілдерінің тҥбір тҧлғалары оның тарихи даму эволюциясының бір 

айқын айғағы іспетті. Біз бҧрын да айтып, жазып жҥрген [1] пікірімізді қайталап, қазақ 

тіліндегі (бҧл басқа тілдерге де қатысты) байырғы тҿлтума сҿздік қорының қҧрамында екі, ҥш 

жҽне одан да кҿп буынды "тҥбір сҿздің" кездесуі - ҿте сирек қҧбылыс. Олар не о бастағы бір 

буынды тҥбірлермен даму барысында ҿзара бірігіп, қҧрамындағы морфемаларға қайтып 

жіктелмейтін, бҿлінбейтін бір тҧтас (кҿп буынды) қалыпқа келген монолитті тҧлғалар, не тым 

ертеде басқа тілдерден қабылданып, тілге етене сіңісіп кеткен ауыс-тҥйістер. Сондықтан да, екі, 

ҥш жҽне одан да кҿп кҥрделі сҿз тҧлғаларынан қазақ тілінің тҿлтума ҿз тҥбірлерін іздеп табуға 

талаптануды нҽтижесіз ҽрекет деп білеміз. Мҽселен, қазақ тіліндегі осындай кҥрделі сҿздерге 

жататын балға, балта, балдақ сияқты лексемалардың ҿз тіліміздің негізінде морфемаларға 

жіктелетін, бір буынды тҥбірден туындамағанын, алма, алша, алмҧрт, алтын сияқты 

лексемалардың қҧрамынан "алқызыл" мағынасындағы *ал тҥбірді этимологиялық жолмен ғана 

ажыратып, туынды тҧлға екендігін білуге болады. Демек, бҧл сҿздер дҽл осы екі буынды 

қалпында тҧрып "тҥбір" санатына жатпайды деген сҿз. 

4.Тҥркі   тілдеріндегі   барша   бір   буынды   тҥбірлердің (моносиллабтардың) ҿздерін 

эволюциялық даму тҧрғысынан тҧлғасына   қарап, ретроспективті бағытта "туынды тҥбір", 

"тҥбір", "ілкі тҥбір", не "байырғы тҥбір", "тҥбіртек", не "тҧқыл тҥбір" деп бірнеше деңгейге 

жіктеп қарауға болады. Бҧл жіктеу градациясының ізін біз тілдегі мыңдаған имитатив 

туынды лексемалар қҧрамынан айқын кҿреміз. 

5. Тҥркі  тілдерінің кҿнеден келе жатқан генеологиялық туыстығын біз 

лексикалық негізінде бір буынды тҥбірлер (моносиллабтар) деңгейінен іздестіргеніміз 

жҿн. 

6. Тҥркітануда "тҥбір - сҿздің ҿзгермейтін бҿлшегі" деген қасаң қағида қалыптасқандығы 

белгілі. Бҧл қағидамен мҥлдем келісуге болмайды. Ҿйткені тым ерте замандарда бір тілдік 

о р т а д а ,  а л д ы м е н  Г ,  Г С ,  С Г ,  о д а н  с о ң  Г С С ,  С Г С ,  С Г С С  тҧлғасында пайда 

болған моносиллабтар сол ортадан таралып, ҽр тҥрлі табиғи, саяси географиялық ортада ҿз 

бетінше дамуына байланысты   бір   вариантты   ҧқсас   тҥбірден   кҿп   вариантты тҧлғалық-

мағыналық сҽйкес тҥбірлерге ауыса бастады. "Тҥрік" т ілінің "тҥркі тілдеріне" 

айналуы тарихи тҧрғыдан осы эволюциялық дамудың нҽтижесі болып саналады.  

Тҥркі тілдеріне ортақ тҿлтума моносиллабтардың ең кҿп ҿзгерістерге ҧшырайтыны, 

мысалы, СГС тҧлғалы модельде ең соңғы С (дауыссыз дыбыс) қҧрамдық элементі. Туыс 

тілдердің ҿзара шекарасын ажырату процесі де (дыбыс алмасуы), міне, осы элемент 

шеңберінде болып жатады, бір тҥбірдің аумағынан дыбыс сҽйкестігіне байланысты қыруар 

кҿріністі (тҥсіндіріп жату кҿп уақыт алады) байқауға болады. Мҽселен, 1) "круг", "кружок", 

"круглый", "кругом", "вокруг"; 2) "колесо", "кольцо", "обруч" жҽне 3) "мельница" деген ҥш топ 

мағына беретін ортақ бір тҥбірдің біз 15 гомогенді варианттары бар екенін анықтадық. Олар 

мыналар: 

1) "Круг", "кружок", "круглый", "кругом", "вокруг": алт. tegerік-tegilек-tegbek; тув. 

tögerік; хак. tegilek-togilax; кирг. döŋgölök, тат. tügäräk; баш. tüŋäräk, ног. tödörek, каз. 

döŋgölök, азерб. däjir, уйг. dögläk, узб. tügarak, караим. tegäräk т.б. 
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2) "Колесо", "кольцо", "обруч": алт. teglik, тув. däärbek, хак. tegilек, кирг. döŋgölök, тат. 

tägärmäk; башк. tägärmäk, ног. tegeršik, каз. tegeršik, азерб. takar, тур. tekerlek, узб. döŋgiläk; 

3) "Мельница" (дҿңгелек тасына байланысты): алт. teerbe, тув. därbe, хак. terben, 

кирг. tedirmen, тат. tegerman, башк. tirmän, ног.  termen, каз.  dijirmen, азерб.  däjirman, 

тур.  degirman, узб. tegirтоп, уйг. tügmän, караим. tegirmjän т.б. 

Бҧларға қазақтың теңге, башқҧрттың тәнкә, моңғолдың тҥгирик, орыстың денъги т.б. 

(ақша мағынасындағы) тҥбірлес сҿздерін де қосуға болады. 

Бҧл мысалдардан кҿріп отырғанымыз: бір ғана тҥбірдің 13 тҥркі тілінде 15 гомогенді варианты 

бар екен. Олар: тәг-тег-тӛг-тҥр~тҥң~тәк~тек~тӛң ~тей~дәг~дай~доң~дӛң~дйі. Бҧлар 3 тҥрлі 

мағына тҿңерегінде топтасқан. [2. 25-29].  

7. Тҥркі тілдерінде сҿз мағынасының негізгі жҥгін кҿтеруші - сол сҿздің тҥбірі. Бір тҥбірден 

қаншама дербес сҿздер туындап жатса да, олар ҿздері нҽр алып, ҿрбіп-ҿскен тҥбір мағына-мҽнімен 

семантикалық та, логикалық та ҿзекті байланысын еш ҥзбейді. Тҥбірдің жеке ҿзі де, туынды 

тҧлғасымен бірге де, бір тілде де жҽне ҽр тілде де қолданыс барысында "сағызша шайналып", о 

бастағы тірек тҧлғасынан адам танымастай болып ҿзгеріп, алыстап кеткен жағдайдың ҿзінде 

де, ол ҿз бойындағы мағына ҧйытқысы мен ҿзегін сақтап қалуға тырысады. 

8. Сҿз тҥбірлері мен одан туындаған сҿздердің мағыналары сан алуан. Ол негізгі жҽне 

туынды, нақтылы жҽне абстракциялы (жалпылама) болып бҿлінеді. Тҥркітануда қалыптасқан 

пікір бойынша: туынды мағыналар ауыс, келтірінді, бейнелі, рҽмізді т.б. негізгі 

мағынадан ҿрбіп дамиды. Бҧл, ҽрине, дҧрыс пікір. Алайда, "алдымен сҿздерде нақтылы 

мағыналар, содан кейін олар белгілі шарттылыққа байланысты асбтракциялы мағыналарға 

а й н а л а ды "  д е г е н  тҧ жы р ы м м е н  б і з  ке л і с е  а лм а й м ы з . Зерттеулеріміздің негізінде 

біздің жіті тҧрақтаған пікіріміз: тҥркі тілдерінің бҽрінде де сҿз біткеннің баршасы ең 

алдымен бір буынды тҥбірлердің нақтылы мағынасы негізінде ҿрбіп, содан ҽр тҥрлі ситуацияға 

байланысты, сҿзжасам форманттары арқылы да абстракциялы, ҽрі кҿп мағыналарға ие болады. 

Бір бҧлақ кҿзінен дҽмі  (ащы да,  тҧщы да),  тҥсі  (кҿк,  жасыл),  температурасы (ыстық, 

суық) екі атқыламайтыны сықылды, бір тҥбірден ҿрбіген туынды тҥбірлес тҧлғалар мағына 

шеңбері қанша кеңейіп жатса да, олар тҥпкі тҥбір мағынасымен байланысын ҥзбейді. Мысалы: 

қазақ т.б. тілдеріндегі *жас деген байырғы тҥбірді алайық. Ол дами келе: 1) адамның ҿмір сҥру 

мерзіміне (жасына) байланысты; 2) "қарт" ҧғымына қарама-қарсы мағынада; 3) кҿздің жасына; 4) 

майы жоқ, арық, жасық етке қатысты; 5) бойында сҿгі мол жас шҿпке (ҧйғырша: кӛк-яш) 

байланысты қолданылады екен. Кҿне тҥркі ескерткіштер тілінде де осы мағыналар 

сақталған: jaş 1) зеленый, молодой; 2) свежий; 3) зелень; 4) год; 5) жизнь; 6) слеза (ДТС, 245-246). 

Осы мағыналардың барлығы бірден емес, біртіндеп пайда болды, яғни алдымен нақтылы бір 

мағынасы, одан соң басқа (оған табиғаты ҧқсас, логикаға сай) мағыналары пайда болған деп 

қарасақ, оның о бастағы нақтылы мағынаны - "сҿк-сҿлі бойында сақталған жас шҿп"; 

қалғандарының бҽрі содан ҿрбіп, туындаған ауыс мағыналар. Ал, енді осы келтірілген бір тҥбірдің 

6 мағынасының ҽрқайсысынан тарамдалып, таралып жатқан (*жас>жастық, жасамыс; жас шӛп, 

жас иіс, жас ӛспірім, жасық ет, жас тӛгу т.т.) туынды тҧлғаларды пайымдап қарасақ, 

нақтылықтан абстракциялыққа, жалпылыққа айналудың тетігін айқын кҿреміз.  

9. Тҥркі тілдерінің лексикалық қорындағы сҿздер неше мыңдап (қазақ тілінде 68 мың реестр 

сҿз бар екен) саналса да, бір буынды тҥбір сҿздер саны одан 7-8 есе аз. Біздің зерттеуіміз бойынша 

(жоғарыда кҿрсетілген еңбекті қара) 1500 шамасындағы бір буынды тҥбірлердің тең жартысы 

мағынасы мен қолданыс аясы   айқын   болса,   қалған   жартысы   мағынасы   кҥңгірт, 

дербестігінен ада болған тҥбірлер. 750 тҥбірдің жартысы тҿлтума емес, шеттен енген ауыс-тҥйіс 

тҥбірлер. 

Осыған қарағанда, тілдің архаикалық қҧрамы басым жҽне ол уақыт озған сайын жаңа 

элементтерімен жарыса кҿбейе тҥспекші. Тҥбір осы тҧрғыдан ретроспективті бағытта 

қарастырсақ, неғҧрлым кҿне дҽуірге шегінген сайын, соғҧрлым архаикалық элементтер 

кҿбейе тҥспекші. 
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10.Бір тҥбірден тарап, сҿзжасам модельдері арқылы ҿсіп-ҿрбіген сҿз тҧлғалары мен жай 

жҽне тҧрақты тіркестер де сол тҥбір мағынасының ауқымын жан-жақты кеңейтіп, еселеп 

ҿсіре тҥседі. Кейбір тҥбірлердің бір ҿзінен нҽр алып, кеңейген мағынасының жалпы санын 15-20 

мағыналық бірлікке дейін кҿбейтуі мҥмкін. Мҧндай жағдайда негізгі тҥбірдің 

абстракцияланған жалпы мағынасы барша туынды мағыналардың жиынтығы, солардың 

бҽріне ортақ ҧйытқысы болмақ. Мҽселен, қазақ тіліндегі *шап- деген етістік тҥбірінен 

туындаған 20-дай туынды тҧлғада тҿмендегі мағыналарды кҿруге болады:  

1) Шап=> шабу - "кесетін қҧрал-жабдықпен бір нҽрсені шапқылау, кесу, бҿлу" т.б. 

2) Шап=> шалқы - "бір нҽрсені кесу ҥшін жҥзін ҿткір етіп жасаған темір аспап" (мыс. 

бҽкіні, кей жерде оны шапқы дейді);  

3) Шап=> шапшы - 1. "адамның басына, заттардың бетіне, ҥстіне, т.б. жеріне ағысы қатты 

судың, сҧйықтықтың ытырылып қатты шашырауы; 2. ауыс. "бетің бар, жҥзің бар" демей, адамға 

атылып, жаман сҿз айтып, жҥз қаратпау"; 

4) Шап=> шаптығу - "адамның қатты ашуланып, біреуге тап-тап беруі"; "зар кҥйіне 

келген бураның буырқанып-бҧрқанып, інгенге еркектік ҿктемдігін кҿрсетуі"; 

5) Шап=> шабарман - "ертедегі билеуші тап ҿкілдерінің қол астындағы "алып кел ,  

барып кел, шауып кел!" деп жҧмсайтын тҿленгіттері, қолбала малайлары"; 

6) Шап=>  шапқы бәкі -  "жҥзі сабының бір ҧшынан ашылып, айығына қайырылып, шарт етіп 

жабылып тҧратын пышақ, бҽкі"; 

7) Шап=> шабуыл  - "ҽскердің, ҽскери қолдың қарсыластарын басып алу ҥшін жасалатын жіті 

ҽрекеті"; 

8) Шап=> шапқыншы - "шабуылға қатысушылар, біреуді басып алу ҥшін ҽрекеттенуші 

ҽскери топ, жау қолы"; 

9) Шап=> шаппа шот - "ағаш ҧсталарының пайдаланатын басы ішіне қарай иіңкі етіп 

сапталған ер, келі, ыдыс-аяқ т.б. жасауға ыңғайлы аспап, шоттың бір тҥрі";  

10) Шап=> шап ете түсу - 1. "біреудің қолынан, денесінен тез ҧстай алу"; 2. "Біреуге шап 

етіп (бір нҽрсені тез айтып, бҽле-жҽле жауып) жабыса кету; 

11) Шап=> шап беру - "біреуді тез ҧстап алу ҥшін шалт қимылдап, тез ҽрекет ету"; 

12)  Шап=> шабыт - "бір нҽрсеге ерекше қҧштарлану", "кҿңіл кҥйінің кҿтеріңкі болуы"; 

13) Шап=> ат шабу - "атқа мініп, ілгері бағытта (қарғытып, секіртіп, жорғалатып т.б.) қатты 

жҥгірту"; 

14) Шап=> балта шабу - "балтаны кҿтеріп, алдындағы затты (ағашты, бҧтаны, мҧзды т.б.) 

екпіндете, кҥш сала ҧрып кесу, тҥсу"; 

15) Шап=> шалғы шабу - "шалғының сабынан ҧстап, оның ҿткір жҥзімен (қияғымен) оңнан 

солға қарай қҧлаштап ҧрып, шҿп, бидай, қурай сияқты ҿсімдіктерді тҥбінен қиып тҥсіру"; 

16) Шап=> көңілі шабу - "бір нҽрсеге кҿңілі кету, аңсары ауу, ниет ету, қалау"; 

17) Шап=> айғыр шабу - "айғырдың биеге шабуы"; 

18) Шап=> зәр шаптыру - "алысқа ытқыта сию"; 

19) Шап=>  айға шабу -  ("Арыстан айға шауып мерт болыпты" деген мҽтелдегі - айға шабу) - 

"алыстағы айға атылу, шамасына қарамай қарғып, секіру" т.т. 

Енді осыншама туынды мағыналардың пайда болып, қалыптасуына ҧйытқы болған *шап= 

етістігінің баршасына ортақ, соларға негіз болған ҿз мағынасы қандай деген сауалға дҧрыс жауап, 

толығырақ қылып айтсақ, тҿмендегі ҧғымға барып саяды: 

"адам, мал, т.б. жанды қҧбылыстар мен заттардың ілгері бағытта жоғары кҿтеріліп, 

екпінмен, серпінмен алға сермелу нҽтижесінде орындалатын іс-ҽрекет, қимыл-қозғалыс". 

Осы пікірдің дҧрыстығына кҿз жеткізу ҥшін жоғарыда келтірілген мысалдардағы іс-

ҽрекеттердің лексикалық мағыналарынан бҧрын, олардың орындалу, жҥзеге асырылу 

тҽсілдерін, бейнесін кҿз алдымызға елестетіп кҿрейікші. 

Балта шабу. Бҧл қандай процесс, нендей ҽрекет? 

Бҧл - алдына қойған затты (кҿбінесе ағашты) жару, шабу, кесу, жаңқалау, керту ҥшін адам 

қолындағы балтаны жоғары кҿтеріп (ҿйткені жоғарыдан ҧрған қатты тиеді), оның ауыр салмағына 

қол кҥшін қосып, алға серпіп, тҿмен тҥсіріп, балта жҥзімен белгілеген межеге дҽл тигізу 

процесі. 
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Айта кететін жҽйт: бҧл ҽрекетте балтаны кҿтеріп, алға сермеп, тҿмен тҥсіру - негізгі процестің 

кҿрінісі. 

Кетпен шабу. Бҧл ҽрекеттен де адам кетпеннің ҧзын сабынан қос қолдап ҧстап, оның басын 

бастан асыра жоғары кҿтеріп, бар салмағымен алға сермеп, жҥзін жерге енгізіп, жер қазу процесін 

айқын елестетеміз. 

Мҧнда да кетпенді жоғары кҿтеріп, ілгері қарата сермеп, кҥшпенен жерге батыру процесі - іс-

ҽрекеттің негізгісі. 

Ат шабу. Ат шабу ҽрекетінде де жоғарыда келтірілген (балта шабу, кетпен шабу) 

процестермен ҧқсас, сҽйкес жерлерін аңғару қиын емес. Екпіндеп шапқан аттың тҿрт аяғын 

ілгері соза серпіп, ерекше екпінмен, қарқынмен, қайсарлықпен қарғи басып алға ҧмтылуын кҿз 

алдымызға елестетсек, мҧнда да ілгері қарай секіре серпілу ҽрекеті айқын байқалады. 

Шабуыл. Жауға шабу, шабуылға шығу, ауылды шауып кету, шапқыншылық, шабармен 

т.б. тіркестердегі шап= етістігінің мағыналары да ҿзара жақын, ортақ ҧғымдарды аңғартады. 

Бҧлардың нақтылы мағынасын емес, жалпылама мҽнін алып қарасақ, онда бір адамның, не 

кҿп топтың (қолдың, ҽскердің) лап беріп, ілгері бағытта тосын қимылдап, жҥзеге асырған ҿшіге, 

серпіле, ҿжет іс-ҽрекетін сыйпаттау бар. 

Шаптығу. Бҧл етістікке адам психологиясына, мінез -қҧлқына, не жан дҥниесіндегі 

ашу, қҧса, реніш сияқты факторларды алып тастап, таза ҿз мҽніне қарайтын болсақ, мҧнда да, жіті 

ҽрекет жасап, ілгері ҧмтылу, ҿзеурең, ҿңмеңдеу, шатақ шығару процесі байқалады. 

Жас “баланың шаптыруы” (кіші дҽрет алуы) мен "айғырдың шабуын" алатын болсақ, мҧнда 

да ҽрі ортақтық, ҽрі ҧқсастық процесті байқау қиын емес. Бҽрінде де ілгері, алға қарай ҧмтылу, 

секірте, серпілте қимылдау процесі бейнелі тҥрде кҿз алдыңа елестейді. 

Осы тҽрізді басқа мысалдарды да талдап-таратуға болар еді, бірақ оның дҽл қазір қажеті 

жоқ. Ҿйткені бҧл мысалдардың бҽрі "ілгері жҽне жоғары серпіп, шапшып, алға ҧмтылу" процесін 

білдірумен шектеледі. 

Бҧл келтірілген деректерден шығатын қорытынды, қысқаша айтсақ: 1) кҿне де байырғы, 

тҿлтума бір буынды тҥбірлердің кҿпшілігі барша тҥркі тілдеріне ортақ; 2) олардың ішкі даму Заңы 

бойынша варианттануы туыс тілдердің ҿзара жіктеліп, дербестенуінің негізгі тілдік шарттарының 

бірі; 3) тҥркі тілдері ҿлі-тірісі бар қанша болса да, моносиллабикалық байырғы, тҿлтума тҥбірлері 

"сағыздай шайналып" тҧлғалық, мағыналық ҿзгерістерге тҥссе де, ҧйытқы болар негізін сақтап 

келе жатқан ерекше феномен. "Тҥбі бір тҥріктің - тҥбірі де бір" деуіміздің себебі де, міне, осы. 
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KERKÜK AĞZINDAKĠ KIPÇAK SÖZ VARLIĞI ÜZERĠNE 

 
Özet: Kerkük Türk ağzı, Türk dilinin Oğuz grubu Türk lehçelerindendir ve dil özellikleri açısından da Oğuz grubunun dil 

özelliklerini yansıtmaktadır. Fakat aynı zamanda tarihî, etnik, siyasî bazı sebeplerden dolayı Kerkük Türk ağzında farklı lehçelerin 

özelliklerini de bulmak mümkündür. Bu bildiride, Kerkük Türk ağzındaki Kıpçak söz varlığı değerlendirilmekte ve Türk boyları 

arasındaki iliĢkilerin artmasıyla ortak söz varlığının da artacağı hususu vurgulanmaktadır.  

 

            Anahtar Kelimeler: Kerkük ağzı, Oğuz grubu Türk lehçeleri, Kıpçak Türkçesi.  

 

Oğuz Türkçesi Türk dilinin güney-batı kolunu oluĢturmaktadır. Oğuz Türkçesinin yayılma alanı Türk 

dünyasının güney-batısıdır. Azerbaycan, Irak ve Suriye‘nin kuzeyi, Anadolu, Kıbrıs, Ege Adaları, 

Balkanlar, Kırım Hanlığı, Kuzey Afrika, Ġran‘ın bazı kesimleri, Türkmenistan, Horasan ve 

Moldova‘dır. Bu çizdiğimiz coğrafyanın bazı yerlerinde kesintisiz biçimde 11. yüzyıl ile 21. yüzyıl 

arasında yazı ve konuĢma dili olarak, bazı yerlerinde ise belli sürelerle yazı ve konuĢma dili olarak 

bugüne kadar kullanılagelmiĢtir. Anadolu, Balkanlar, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Irak ve 

Suriye‘nin kuzeyinde, Oğuz Türkçesi kesintisiz olarak kullanılırken, Kırım Hanlığında 16. yüzyıl 

baĢlarından 20. yüzyıl baĢına kadar yazı dili olarak, Kıbrıs‘ta 16. yüzyıl sonlarından bugüne kadar 

konuĢma ve yazı dili olarak, Kuzey Afrika‘da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, Safeviler devrinde ve 

bugün de Orta ve Güney Ġran‘da, Horasan ve Türkmen bölgesinde kullanılmıĢtır. Oğuz Türkçesi, 

Türkmenistan‘da 20. yüzyıl baĢlarından beri ve Moldova‘nın Bucak bölgesinde Ortodoks Gagavuz 

Türkleri tarafından 1950‘lerden itibaren aynı zamanda yazı dili olarak da kullanılmaktadır. (Ercilasun 

2004:433).  

Oğuz Türkçesi, bugünkü bildirimizin esasını oluĢturan Kerkük‘te, 11. yüzyıldan itibaren kesintisiz 

biçimde bugüne kadar kullanılmıĢtır ve kullanılmaktadır.  

Kıpçak Türkçesi ise, Türk dilinin kuzey-batı kolunu oluĢturmaktadır. Kıpçak Türkçesinin yayılma 

alanı, tarihî dönemlerde, ―DeĢt-i Kıpçak‖ (Kıpçak Bozkırı) denilen Karadeniz‘in kuzeyinde, Orta 

Asya‘nın batısından baĢlayan, kuzeyde Orta Ġdil bölgesine, güneyde Kırım‘a batıda Tuna kıyılarına 

kadar uzanan geniĢ coğrafyayı kapsamaktadır. (Demirci 2002: 699).  

Bugün çağdaĢ Kıpçak lehçelerinin de aĢağı yukarı Kıpçakların tarihte yayılmıĢ oldukları coğrafyada 

yer aldıkları görülür. Bugün Kıpçak grubuna giren Türklerin çoğunlukla yaĢadıkları yerler:  

Karaimler (Karaylar): Polonya ve Litvanya  

Kırım Tatarları: Kırım 

Karaçaylar: Kuzey Kafkasya‘da Karaçay-Çerkez Muhtar Bölgesi 

Balkarlar: Kuzey Kafkasya‘da Rusya Federasyonu içindeki Kabardin Balkar Otonom    

        Cumhuriyeti  

Kumuklar: Dağıstan Otonom Cumhuriyeti 

Kazaklar: Kazakistan, Doğu Türkistan 

Kazan Tatarları: Tataristan Cumhuriyeti 

BaĢkurtlar: BaĢkurdistan 

Karakalpaklar: Özbekistan‘a bağlı Karakalpakistan Otonom Cumhuriyeti 

Nogaylar: Dağıstan‘da, 

Kırgızlar: Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan.  

(Devlet 1993:259, 265, 454, 285, 286, 308-310, 346, 362, 421, 434). 
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Günümüzde Kıpçak kelimesi, bu çizdiğimiz coğrafyada yaĢayan Türk boylarının genel adı olarak 

kullanılmaktadır.  

Türkçenin ayrı bölgelerde farklı lehçeler halinde dağılması yalnızca coğrafi yayılıĢın sonucu değildir. 

Lehçeler arasındaki ayrılıklar belirli bazı özelliklerin o lehçede ayırıcı unsur olacak biçimde 

yerleĢmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır. (Korkmaz 1994:108) 

Güney-Batı Oğuz Türkçesi ile Kuzey ve Doğu Türkçesini ayıran tabii sınırlar, Karadeniz, Kafkas 

Dağları ve Hazar Denizidir. Fakat Kıpçakların yayılma alanı bu coğrafyayla sınırlı kalmamıĢtır. 

Kıpçaklar, farklı dönemlerde bazı tarihî Ģartların zorlamasıyla bu tabii sınırları aĢmıĢlar, Oğuzların 

yaĢadığı coğrafyaya gelip yerleĢmiĢler ve birçok mevkide etkili de olmuĢlardır. Örneğin, Memluk 

Sultanlığında baĢlangıçta asker olarak daha sonra ise yönetici olarak yer almıĢlardır. Bu birliktelik 

ister istemez dile de yansımıĢ ve özellikle Memlûkler döneminde ortaya konan eserlerin dilinin 

Oğuz-Kıpçak karıĢık lehçesi ile yazılması sonucunu ortaya çıkarmıĢtır.  

Kerkük ve civarı, tarihin değiĢik dönemlerinde ve farklı sebeplerle birçok milletin ilgi odağı olmuĢ 

bir sahadır. Uzun yıllardır bölge hep Türk hâkimiyetindedir. Oğuzların yayılma alanında olan ve 

Türkmenlerle meskûn olan bölgede değiĢik dönemlerde Kıpçak varlığı da söz konusu olmuĢtur.  

Selçuklular döneminde özellikle Irak‘ın kuzey kısımlarında, Türkmen boyları komutanları 

tarafından, Selçuklulara bağlı beylikler kurulmuĢtur. Bu beylikler merkezi otoritenin zayıflamasıyla 

bağımsız hale gelmiĢlerdir. Kerkük‘te hüküm sürmüĢ olan Türkmen Kıfçak (Kıpçak) beyliği 

bunlardandır. Önceleri bu sahada hakim olan Türkmenler, Artuk Bey‘in komutasında bütün bölgeyi 

ele geçirmiĢlerdir. 1130‘da da Kerkük, ArslantaĢ oğlu Emir Kıfçak (Kıpçak)‘ın eline geçmiĢtir. 

Türkmen Kıpçakoğulları adına bağlı olarak, bölgenin uzun süre ―Vilayetü‘l-Kıpçakiyye‖ adıyla 

anıldığı bilinmektedir. Tarihî kaynaklar, Türkmen Kıfçakoğulları‘nın bu coğrafyada 13. yüzyılın 

baĢlarına kadar varlıklarını sürdürdüklerini bildirmektedir. Daha sonra ise bu sahada Ġlhanlıların 

hâkimiyeti görülmektedir. Ġlhanlılar içerisinde Kıpçakların son derece etkili oldukları da 

bilinmektedir. (Sümer 1980:127-128; Saatçi 1996:72, 73.)  

Kerkük‘ün tarihine baktığımız zaman Kıpçaklarla olan tarihî bağ dikkati çekmektedir. Tarihte bu 

sahada karĢımıza çıkan Kıpçak unsurunun dile etkisi kaçınılmazdır. Bu etki dilbilimde en yaygın 

biçimde sözvarlığında görülmektedir.  

Eski Türkçe, bugünkü çağdaĢ Türk lehçelerinin çoğunun özelliklerinin bir arada bulunduğu ortak bir 

dildir. Daha sonra her lehçe kendi karakteristik özelliklerinin yoğunlaĢtığı yazı dillerini 

oluĢturmuĢlardır. Burada vereceğimiz örnekler Eski Türkçe döneminde dilde bulunan fakat daha 

sonra genellikle Kıpçak Türkçesinin söz varlığı içinde yer alan kelimelerdir.  

Bu çalıĢmamızda, tarihî, etnik, siyasi vb. bazı sebeplerden dolayı Kerkük Türk ağzında görülen 

Kıpçak söz varlığına ait bazı örnekler üzerinde durulacak, bu örnekler çağdaĢ Kıpçak lehçelerinden 

olan Kazak Türkçesi ile karĢılaĢtırılacaktır.   
 

Kerkük Türk ağzında kullanılan Kıpçak Türkçesi kelimelerinden bazıları Ģunlardır: 

1. agrıg ―hastalık, ağrı, sızı‖. KrkTSl.: 57.  

Bu kelime bugün Oğuz grubu Türk lehçelerinde ağrı biçimindedir. Bu sahanın tipik özelliklerinden 

birisi birden fazla heceli kelimelerin son sesindeki –g‘nin erimesidir. Halbuki Kerkük Türk ağzında 

geçen bu kelimede son ses tarihî Kıpçak lehçelerinde olduğu gibi korunmuĢtur.  

Tarihî Kıpçak Türkçesinde, agrıg ―ağrı, acı, sancı‖ . (ĠM). 

Kazak Türkçesinde,  avruv ―hastalanmak‖. Kelimenin fiil biçimi Kazak Türkçesinde çağdaĢ Kıpçak 

lehçelerinin tipik özelliği olan g > v değiĢimi ile avruv biçiminde kullanılmaktadır. KzkTSl:24. 

2. bağırdağ ― 1) Çocuğun düĢmemesi için beĢiğe ya da salıncağa bağlanan süslü, enli kuĢak. 2) 

Çocuğun kundağını sarmaya yarayan ip, kuĢak‖. KrkTSl.: 80.  
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Tarihî Kıpçak Türkçesinde, bagırdak ―beĢik bağı‖ (TA). 
 

3. damızdır- ―Damla damla akıtmak‖  KrkTSl.: 128.  

dam- kökü üzerine iki ettirgenlik ekinin gelmesiyle oluĢan bu biçime tarihî Kıpçak Türkçesinde 

rastlanmamaktadır. Ancak tamzır- ―damlattırmak‖ geçmektedir (KK).  
 

Kazak Türkçesinde, tamızuv biçiminde ―damlatmak‖ anlamıyla kullanılmaktadır. KzkTSl: 262. 
 

4. döz- ―Dayanmak, tahammül etmek, katlanmak, sabretmek‖ . KrkTSl.: 140. 

Bu kelimede kelime baĢı t- sesi Oğuz sahasının tipik özelliği olarak t- > d- değiĢimi ile karĢımıza 

çıkmaktadır.  
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde: döz- ―sabretmek, katlanmak, tahammül göstermek‖ (KĠ, TA). Eski 

Türkçe töz- ―to suffer, endure‖ Tarihî Kıpçak metinlerindeki OğuzcalaĢma özelliğinden dolayı döz- 

biçiminde karĢımıza çıkmaktadır. ED: 572. 
 

Kazak Türkçesinde: tözüv ―dayanmak, alıĢmak‖. Kıpçak Türkçesi, Eski Türkçenin kelime baĢı t- 

sesini bu örnekte de görüldüğü gibi korumaktadır. KzkTSl: 275. 
 

5. günsarı ―GüneĢin batmasından az önceki zaman‖. KrkTSl.: 167. 

Türkçenin eski dönemlerinden beri tansarıka ―doğuya doğru‖, künsarıka ―batıya doğru‖ vb. 

örneklerinde kullanılan sarı Kerkük Türk ağzında anlam kaymasıyla yön yerine zaman 

bildirmektedir. Günsarı örneğinde güneĢin batıĢ yönünü değil, batıĢ zamanını göstermektedir.  
 

Kazak Türkçesinde, tan sârı ―sabahın erken saatleri‖ anlamında kullanılmaktadır. KzkTSl: 263. 

Ayrıca yine zaman bildirmek üzere yalnızca sarı ―tan yerinin ağarmaya baĢladığı zaman‖ anlamı ile 

bulunmaktadır. KzkTSl:238.  
 

6. kavza- ― 1) kaldırmak, 2) Bir Ģeyin yerini değiĢtirmek.‖ KrkTSl.: 230. 
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde: kavza- ―bir Ģeyi ihtiva etmek, toplamak‖. (KĠ). 
 

7. kölge ―gölge‖. KrkTSl.: 219. Bu kelime Oğuz grubu Türk lehçelerinde k-> g- değiĢimi ile gölge 

biçiminde kullanılmaktadır.  
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde, kölge ―gölge‖. (DM, MG, GT, TA) 

Kazak Türkçesinde, kölenke ―gölge‖. KzkTSl: 137  
 

8. köp- ―ĢiĢmek, kabarmak, yükselmek‖. KrkTSl.: 219. 
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde, köp- ―taĢ-‖ TZ. 

Kazak Türkçesinde,  kebinüv ―ĢiĢmek‖.  
 

9. kurut ―ekĢi yoğurttan küçük topaklar halinde yayılıp kurutulan çökelek‖. KrkTSl.: 244. 
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde, kurud ―1. kurutulmuĢ yoğurt‖ (TZ). 2. Bir tür peynir (BM, KĠ).  

Kazak Türkçesinde, kurt ―sütten yapılan kurutulmuĢ sert peynir‖. KzkTSl:182.  
 

10. tap-― bulmak‖. KrkTSl.: 328.  
 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde, tap- ―bulmak‖ (CC, BM, MG, GT, ĠM, KĠ, KK, TZ).  

Kazak Türkçesinde, taptıruv ―buldurmak‖ . Kazak Türkçesi yanında çağdaĢ Kıpçak lehçelerinin 

çoğunda ve diğer bazı Türk lehçelerinde yaygın olarak kullanılan bir fiildir. KzkTSl:264. 

11. torçı ―ağ ile balık yahut kuĢ avlayıp satmayı meslek edinen kimse‖. KrkTSl.: 340.  
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Kazak Türkçesinde, tor ―ağ‖ biçiminde kelimenin yalnızca yalın hali kullanılmaktadır. KzkTSl:274. 
 

Dikkat edilecek olursa, günümüzde Kazak Türkçesinde örnek olarak seçilen sözcüklerin birçoğu yer 

almaktadır. Bu kelimelerin Kerkük Türk ağzına geçiĢleri tarihî döneme rastlamaktadır. Çünkü tarihî 

dönemde Kıpçaklarla bir birliktelik söz konusudur. Fakat günümüzde iki lehçe arasında böyle bir 

irtibat söz konusu değildir. Yani tarihî dönemlerde yukarıda özetlediğimiz gibi Kerkük‘te 

Kıpçaklarla olan iliĢki bugün ne yazık ki bulunmamaktadır.  
 

Bilindiği gibi, her toplumun dili bize o toplum hakkında en doğru bilgileri tarafsız olarak sunar. 

Bugün Kıpçak grubunun önemli lehçelerinden birisi olan Kazak Türkçesinin konuĢulduğu bu güzel 

ülkede düzenlenen III. Türkoloji Kongresinin ana konusu ―Ortak Alfabe, Dil ve Tarih OluĢturma 

Sürecinde Türkolojinin Meseleleri‖dir. Biraz önce de vurguladığım gibi aynı dilin kolları arasında en 

kolay birbirine geçen unsur kelimelerdir. Görüldüğü gibi bu kelime alıĢveriĢi tarihî dönemlerde Oğuz 

ve Kıpçak lehçeleri arasında yüzyıllar önce gerçekleĢmiĢtir. Bunun kanıtları bugün Kerkük Türk 

ağzında bulunan ve yukarıda örneklerini sunmaya çalıĢtığım kelimelerde az da olsa görülmektedir. 

Bir bildiri süresi içerisinde bu kelimelerden yalnızca bazı örnekler verilebilmiĢtir. ĠliĢkilerin çok daha 

kolay gerçekleĢebildiği günümüzde de neden bu kelime alıĢveriĢi gerçekleĢmesin? Toplumlar 

arasındaki iliĢkiler arttıkça kelime alıĢveriĢi de o oranda artar ve lehçeler birbirlerinden kelime alıp 

verirler yani karĢılıklı iliĢkilerin artması ortak söz varlığını da artırır.  
 

Sonuç olarak, Türk toplulukları birbirlerine ne kadar yaklaĢırlarsa ortak dilin en önemli 

unsurlarından birisi olan ortak söz varlığını oluĢturmak ve geliĢtirmek de o kadar kolay olacaktır.  
 

Bütün Türk dünyasındaki kardeĢlerimizle ―Ortak Dilimiz - Türkçemiz‖ ile anlaĢabileceğimiz nice 

yıllara ulaĢmak dileğiyle saygılar sunuyorum.  
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Ҿмірзақ АЙТБАЙҦЛЫ 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті, 

филология ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚР ҦҒА академигі 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҾРКЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК  

ТІЛ ЖҼНЕ ЖАҺАНДАНУ   
 

Түйін. Аталған мақалада мемлекеттік тілдің тарихына, қазіргі кездегі жай-кҥйіне, мемлекеттік тіл ретінде 

мемлекеттік  қҧжаттарда қолданылуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы егемендік алған 17 жыл кҿлеміндегі саяси 

қайраткерлердің ҽр тҥрлі  жиындар мен салтанатты басқосуларда сҿйлеген сҿздеріне терең талдау жасалады. 

Мақалада Тіл Заңының талаптары бҧзылуының себептеріне, тілдің ел басын біріктірудегі дҧрыс тҥсінбеудің 

зардаптарынан  туындайтын мҽселелерге талдау жасалынып, одан арылудың жолдары кҿрсетілген. 

 

Ҿткенді ҧмытсаң ҿздігіңнен айырыласың. Ал ҿзіндік қасиеті жоғалған ел жетім ел. Жаһандану 

заманы кеуделеп келе жатқан тҧста тіпті жҧтылуға қарай бет тҥзеуі кҽдік. Сондықтан ҧлт тілі мен 

ҧлт мҽдениеті тағдырына байланысты ой толғау ҿркениеті ҿскен елдің ісі.  

Қай елдің тарихын қаузасаңыз да, сол мемлекеттің ҿмір, қоғам, ҿзара қарым-қатынас жҿнінде 

ҿзіндік ҧстаным, ҿзіндік пікір, кҿзқарасы, ҿз саясаты, ҿз идеологиясы қалыптасатынын байқаймыз. 

Алысқа ҧзамай-ақ кешегі Кеңес ҿкіметін алалық. Қоғамдағы бҥкіл іс-ҽрекет бір ғана идеологияға – 

коммунистік идеологияға тҽуелді болып келген жоқ па?! Қалыптасқан қоғамдық қҧрылыс 

тҧрғысынан қарасақ мҧны тҥсінуге болады. Қиялдағы мҧнарлы коммунизмге бір қалыптан шыға 

бастаған ел жапа тармағай ҧмтылып жатты. Мҧны біз не мақтау ҥшін, не даттау ҥшін емес, ҽрбір 

мемлекеттің ҿз саясаты, ҿз идеологиясы болу қажеттігін еске салу ҥшін ғана айтып отырмыз.  

Ал идеология, идея дегеніміз бірден жасала қоймайды. Ҽсіресе бҧрын мемлекеттік қҧрылым 

жҥйесі қалыптаса қоймаған, тҽуелсіздік дҽмін енді ғана тата бастаған Қазақстан тҽрізді елде мҧның 

кҿптеген қиыншылықтары мен кедергілерге соқтығатынын байқаймыз. Тҽуелсіздіктің туы 

желбіреген кейінгі он алты-он жеті жылдың ҿзінде болып жатқан ҿзгеріс, жаңалықтарды сарапқа 

салып, олар қайдан, неге байланысты туындап жатыр, бет тҥзер бағытымыз қалай болмақ, 

тығырықтан, қиындықтан шығар жол қайсы, жалпы ҧстанатын ҧлттық мемлекеттік саясатымыз, 

идеологиямыз қандай болмағы кімді болса да толғандырады.  

Халық басына қасірет ҽкелген неше қилы саясатшылардың қҧйтҧрқы ҽрекеттерінен ҽлі кҥнге 

жҥрек сыздайды. Сабақ алып, санаға сҽуле қҧя тҥсу ҥшін соның қайсыбірін еске тҥсіре кеткен жҿн.  

Кешегі Кеңестік саясат осы бағытта жҥргізілді. Осының салдарынан тҥбінде бір тіл болсақ, 

оны жылдамдаталық деп жеделдету жарысына тҥстік. Қазақстан, қазақ ғалымдары жазуын 

ҿзгертіп латынға, латыннан кириллицаға ҧмтылды. Мҧнда да сол баяғы барлық ҧлттарды 

бірегейлету, орыстандыру саясаты мақсаты кҿзделді. Барлық оқу жҥйесі, мҽдениет ошақтары, 

қызыл отау, клуб, ҿнер, ҽдебиет, кино, артистер осыған қызмет етті. Кеңестік патриотизм, 

коммунистік интернационализм, инкубатор мен бір қалыптан шыққандай бірегейлік, біртҧтастық, 

яғни жансыздық, пиғылсыздық кейіп белең алды.  

Ҽркімнің ҿз отаны, туған жері, ҿскен ортасы соған орай қалыптасқан мінез-қҧлық, іс-ҽрекет, 

наным-сенім жҽне соны бойға, ойға дарытар ана тілдің тағдырын тҽлкекке салдық. Бірінің аузына 

бірі тҥкіріп қойғандай лепірме, мадақ сҿздер, ҧрандатқан ҥндеулер бала бақшадан бастап Жоғарғы 

оқу орындарына дейін ҧласып жатты. Сҿйтіп ылғи біржақты ойлайтын, бҥкіл Кеңес Одағының 

қамын жейтін жалған патриоттар ҿсіп жетілді. Бҿтен ой, бҿгде пікірдің тура сҿздің тынысы 

тарылып, ол ҽуелі коллективтендіру салдарынан аштықтың, алакҿздік, алауыздық салдарынан 

репрессияның, аңғал, тҽжірибесіздік салдарының қҧрбаны боп кете барды. Бҽрін есептесек тең 

жартысы қҧрбан болған халық ҽлемде кемде кем екен. Қазақ болашағының тҧтқасы боларлық 

небір даналар мен таланттарды ойламағанда, елдің экономикалық, рухани еңсесін кҿтерер небір 

білікті ерлердің мерт болғанын қалай ҧмытарсың!..  

Бҥкіл Кеңес жҧртшылығымен бірге қазақтарды да коммунизмге ертең жетеміз деп емексіткен 

жоқ па, ҽдейі кешегі Н. Хрущев. Ал ол коммунизмге ерте жетудің бірден бір амалы ҿз тіліңде 

оқып, біліп, дамытып ҽуре болмай-ақ орыс тілін ҥйренсең болады екен. Осыдан келді де шаш ал 

десе бас алуға дағдыланған шолақ белсенділер мҧнсыз да ешбір қамқорлықсыз ҿлместің кҥнін 
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кешіп отырған қазақ мектептерін жаппай жауып, оларды ірі совхоз орталықтарындағы орыс 

мектептеріне қосып, «ірілендіріп» жіберді. Ірімшік пен қҧрт-майын жасап, бес-алты тҧяғымен 

азын-аулақ ірі қарасын ермек етіп кҥнелтіп отырған қазақ ауылдары «ірілендіру» деген саясат 

қҧрбаны болып ҥйренген атамекен, туған қонысын тастап, орыс арасына кҿшіріліп, 

орыстандырыла бастады. Ісіміз де, тҧрмысымыз да, тірлігіміз де, тынысымыз да, бала тҽрбиесіне 

дейін орыстана бастады. «Коммунизмге жетуге кедергі жасайтын тіл қҧрысын» деп Ана тілден 

ада-кҥде безініп шыққанымыздың ҿкінішті запыранын жҧтып отырған жоқпыз ба, қазір.  

Ғасырлар бойы қанаттыға қақтырмай, тҧмсықтыға шоқыттырмай қазақтардың қанымен 

қорғалып келген қазақ жері коммунизм мен интернационализм идеясы нҽтижесінде қазба 

байлықтарды игереміз деген сылтаумен келімсектерді кҿбейтті. Мҧның ҥстіне қазақтың малы мен 

жанына сая болған ғажап жерлеріміз тың кҿтеру деген сылтау мен тың игерушілерді қаптатты. Бҧл 

аз дегендей концлагерлер кҿбейді, ядролық сынақ алаңдары пайда болды. Сондай-ақ қазақтың 

қолын кҿкке жеткізетін боп ортамыздан ойып жасалған Байқоңыр космодромы дҥңкілдетіп қазақ 

аспанын атқылап жатты. Осының бҽрінде қазаққа, Қазақстан жҧртшылығына тиер пайдасы қайсы, 

пайда дейміз-ау, кҿрген зиянды ҿлшей алатын қандай таразы қҧрал бар ҽлемде. Басқасы басқа, 

бҥкіл бір халықтың тілге деген пиғылын ҿзгерту неге тҧрады. Ана тілді білмеушілер сананың 25, 

40% арасында толқып тҧруы сҧмдық емес пе?! Ал ҧлттық негізден, тектен алыстаған тҽрбие тҥрін 

қайтеміз?  

Тоқырау аталып жҥрген Л.Брежнев заманы бір сҽт тойыншылық кезеңді елестеткенмен, 

маскҥнемдік пен марапат заманы болғаны мҽлім. Аз ғана тойыншылық болды. Бҥгінгі дҥкендерден 

кҿре алмайтын заттар ол кезде кҿз қуанышындай болған. Бірақ халықтық рух, ішкі рухани сҧраныс 

жағын қамтамасыз ететін жҽне бҧрын кеткен кемшіліктер орнын толтыратын қандай ҽрекеттерді 

еске ала аламыз десеңіз, тағы да кҿңіл тоят етерлік белгі шамалы. Сол баяғы коммунизмге жету 

сарыны, орыс тілі мен орыс халқын ҿтірік мадақтау, бірінші хатшыларды кҿкке кҿтеру туралы т.т. 

Сорлы болған аз ҧлттар мен ҧлт тілдерін дамыту жҿнінде тҧшымды бір тірлік болсайшы. 

Мемлекеттік қазақ тілі не жоғарғы оқу орындарында, не мемлекеттік мекемелерде бел алған емес. 

Оған ешқандай басшының басы ауырған емес. Мектептер жабылған ҥстіне жабылып, қазақ 

қауымының 99,08%-ы орыс тілін игеріп, қазақтың біразы ҿз тілінен жерініп шыға келді. Міне 

коммунистік идеология жҥргізген ҧлт саясатының ҧлттық мҽдениет, тілге байланысты ҽкелген 

керемет нҽтижесі.  

85-тің кҿктемі жақсы нышан ҽкелгендей, елді елеңдетіп, емексітіп қойған-тын. Егемендік, 

тҽуелсіздік, ҧлт мҽдениеті, ҧлт тілі, рухани байлық, ҧлттық ҽдет-ғҧрып, салт-сана деген тҽрізді 

ҧғымдарға жан кіріп, ел ояну, сергу, ес жию дҽуіріне келген еді. Ҽрбір ҧлт ҿзін-ҿзі тануға, ҿзіне ҿзі 

қызмет жасауға кҿшкендей боп ҧмтылыс жасаған. Жалпы ҽлеумет ҥшін ҽрқилы пиғылға объект 

болған бҧл кезең бҧрынғы Кеңес Одағының шеңгелінде болған елдердің ҿз туын кҿтеріп, еркін 

тыныстай бастауына итермеледі.  

Біз бҧларды ҽйтеуір ҿткеннің бҽрін даттай тҥсу ҥшін емес, кҿзжҧмбайлықпен кҿніп келген 

дҽуірдің сорақылықтарын сарапқа салып, сабақ алу ҥшін шолып отырмыз. Ҽйтпесе ол кездің де 

халқымызды ҿрелі биіктерге жетелеген белгілері, нышандары болған. Ҽсіресе халықтың жаппай 

тегін сауаттанып, білім алуы, тегін дҽрігерлік жҽрдем кҿруі неге тҧрады. Бҧл бірде бір елде кездесе 

бермейтін қҧбылыс. Шетелдерге барып мамандармен тілдескенде, олардың айтатыны да осы, 

біздің де кеуде керіп кеңес қҧрар артықшылығымыз осы болатын.  

 

Тҽуелсіздік атрибуттарын тҥгендеп, ҽсіресе экономикалық қор жағынан жалтақтамай ҿмір 

сҥретіндей деңгейге жеткен соң, бҽлкім мҧны қарастырған жҿн болар. Бҧл ҽрине жадтан шығаруға 

болмайтын мҽселе.  

Ал ҽзірге айқыш-ҧйқыш, аласапыран заманда, жеке ҿмір сҥруге мҥмкіндігі ҿте аз бҧл 

тҽуелсіздікті дамыту тҥгілі нарық парқын біліп, ҧстап тҧру тіпті де оңай болған жоқ. Қазір, ҽсіресе 

бҧрынғы тҽрбие табын кҿрген адам, кҿп жыл қапаста болып бірден жарыққа шыққанда кҿз 

жанарын қарып ала жаздайтын кҥйде. Мынау сҽтті бірі тҥсініп, бірі тҥсінбей, бірі жол таппай ҽрі-

сҽрі кҥй кешіп, қҧбылып тҧрған кезде зерделеп зерттеп, оның барқын біліп, тҥйін жасап, тығырық,  
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қиыншылықтан шығар жол нҧсқау кім кҿрінгеннің қолынан келе бермесе керек. Бҧл оңай жол 

емес, тҽуелсіздік оңай жҥк емес. Содан жол тауып шығу ҥшін мақсат мҥдде айқындығы болу шарт. 

Сол мақсат, мҥддені дҧрыс тҥсініп, соны іске асырар ҽрекеттер бірлестігі, тҥсінік, пайым бірлестігі 

керек. Ол мақсаттастық, мҧраттастық деген сҿз. Мҧрат, мақсат, міндет бірлігі болмаған жерде 

нҽтиже бола қоюы неғайбіл.  

Ҿз билігіміз ҿзімізге тиген бҥгінгі таңда талай кедергілер балалап, тіпті кесірлі ҽрекеттер 

болуы да ықтимал болып жатыр. Мҧның шет жағасы бой кҿрсете де бастады. Еңсені кҿтеру 

экономикалық тҽуелсіздіктен басталуы тіпті орынды болды. Бҧл мҧндайға ҽлі ҽзірленіп 

ҥлгермеген қазақ сияқты халыққа, Қазақстан жҧртшылығына тіпті оңай соқпады. Бірден базар 

нарқы басталып кетті де, ол ҽ дегенде оңтайлана алмай не істерге білмей аңтарылып қалған жайы 

бар. Дҽл осы тҧста Қазақстанның болашағын идеялық бірлестіктен іздеген, Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев 

зерделі басшы мен кҽнігі саясаткердің қарымын танытты.  

Оның еңбектерінде мемлекеттік тілдің біріктірушілік қасиетіне мҽн берілді. Біз бҥгінгі 

ҽңгімемізді тілге қарай бҧрып, сол туралы ой ҿрбітсек деген ойдамыз.  

Ешбір халықтың ҿзге ҧлт мҥддесін табанға салып таптаумен мҧратқа жетіп, мҽртебесі 

кҿтерілген емес. Ал қазақ халқының ҿзгелерге ҥстемдік ету, ҿктемдік кҿрсету табиғатында жоқ 

мінез. Қай ғасырға тереңдеп, қай тарихты ақтарсаңыз да қазақтан зҽбір шеккен елді таба алмайсыз. 

Ешбір елге кҿз алартып, жерін даулап кҿрген емес. Неше алуан жойқын жорықтар болған. Оның 

бҽрі жерін, елін қорғаудан туындап жатқан. Алысып-жҧлысып жҥріп, ата-бабамыз осыншама алып 

ҿлкені ауқымдап, аман сақтап келгеніне қайран қаласың. Бҥкіл мінез-қҧлық, іс-ҽрекеттеріне қарап 

отырып, қазақ халқы дҥниеге достықтың, туыстықтың, қонақжайлылықтың туын ҧстау ҥшін 

келген бе деп те ойлайсың. Қазақстанға қаншама жҧрт қаптап келіп, ҿзіне баянды мекен тауып, 

қазақтың кең қолтығына кіріп, айқара ашылған қҧшағына еніп кетіп жатты. Аңғалдығы мен 

аңқаулығы соншама, елдіктің, ынтымақтастықтың жҿні осы екен деп, келгіншілерге тҿрін босатып 

беріп қана қоймай, тіпті тілін босағадан сығалатып қоюын қайтерсіз. Еліктегіштігі, ҥлгі 

алғыштығына шек болған жоқ. Аз жылдың ішінде қазақ ҽулеті бала-шағасы, ҥрім-бҧтағы, зҽужат-

жҧрағатымен «коммунизмге ертерек жетсек» деген есек дҽмемен орыс тілінде сҿйлеп кеткенін ҿзі 

аңдамай қалған тҽрізді. Тіл білгенге не жетсін, ҽрине! Бірақ, ол ҿз ана тіліңді тҽркі ету арқылы іске 

асса, мҧны қай мҽдениеттілікке жатқызуға болады. Ҿз ана тіліңді жоғалтып, ҿзге тілден тапқан 

бақытың қайсы, ағайын!  

1985-тің сҽуірінен басталған жылы леп, ҽрине 70 жыл бойы қатып-семіп қалған 

ҧстанымдардың қабырғасын қақыратып, тоңазыған ой мҧзын аз уақытқа еріткені рас. Жаңа ойлау, 

жаңаша іс бастау, ҿткеніңе, бҥгініңе сын кҿзбен қарау, болашақтың қамын жеу тҽрізді ҽрекеттер 

ҽлеуметті едҽуір алға сҥйрегендей болған.  

Шҥкір, Кеңес ҥкіметінің іргесі сҿгіліп, республикалар қҧрсаудан босады. Ҽр қайсысы ҿз 

тҽуелсіздігін жариялады. ТМД елдерінің қатарынан Қазақстан да қалысқан жоқ. Міне бірнеше жыл 

бойы Қазақстан жҧртшылығы тҽуелсіздік нышандарын ақырын жҥріп, анық баса біртіндеп алға 

басып келеді. Тҧңғыш президентіміздің ҽуелден ҧстанған ҿмірлік мақсаты – елдің тыныштығын, 

береке бірлігін, халықтар достығын, ҿзара ынтымақтастығын кҿздің қарашығындай сақтай 

отырып, ризығымызды молайту, экономикалық ҽл-қуатты кҥшейту, рухани байлықты дамыту, 

ҿркениет ҿріне қарай жол тарту. Осы мҥдде, осы мақсат ҥшін ол неше алуан шегініс жасап неше 

алуан келісімшарттарға да барып жҥрді. Сол жолдан кҥні бҥгінге дейін таймай келеді, таймайтыны 

да анық.  

Бірақ ҿкінішке қарай, тҽуелсіздіктің тҧғыртасы мықталғанмен, оның іргесін кҿтеріп, уығын 

шаншу, шаңырағын кҿтеру тіпті де оңай болмай тҧр. Базар нарқы қҧлпырып, инфляция жалаңдап, 

ҽсіресе қарапайым қауымның екі ҿкпесін қысып, тынысын тарылта тҥсуде.  

Мҧндай қыспақтан шығарудың ҽр алуан амалдары қарастырылып жатқанмен, тҧңғиыққа 

тартып кетер ҿмірдің кҿлеңкелі жақтары кҥш алыңқырап тҧрғандай. Осындай сҽтте Қазақстан 

дейтін тҽуелсіз мемлекеттің тҧрақты тҧрғындарына ауызбіршілік мейлінше керек-ақ.  

Н. Назарбаевтың еңбектері, ҽсіресе бес қазақ газетінің басшыларына берген сҧхбаты кҿп 

кҿкейде алаң кҿбейіп тҧрған осынау шақта зҽуімен туған дҥниелер болды. Неге десеңіз мҧнда 

қозғалатын мҽселе – шынында жалғыз президент ғана емес бҥкіл қазақ қауымын, Қазақстан 
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жҧртшылығын, ҽрі-сҽрі кҥй кештірген мҽселе. Ия, идеялық бірлік болмай, мақсаттастық, 

мҥдделестік ірге теппей Қазақстанның болашағын қамтамасыз ету мҥмкін емес.  

Ал біздің ойымызша осы мақсаттастықтың да мҧраттастықтың да, ҧлт ішіндегі бірліктің де, 

ҧлтаралық қауымдастықтың да бір тетігі тілде жатады. Елбасы сҿздерінде бҧл мҽселеге жете назар 

аударылады. Бірақ оны ауқым-аумағымен алып тереңдете талдауға мҽселенің кҿптігі кҿтермеген 

тҽрізді.  

Ҧлттық мемлекет болашағы қоғамның идеялық бірлігі ҿзінен ҿзі аяғынан тік тҧрып кете 

алмайды. Ол, ҽсіресе тағдыр қиюымен ҽр алуан ҧлт ҿкілдері шоғырланған Қазақстан сияқты 

тҽуелсіздік дҽмін кештеу тата бастаған елде тіпті кҥрделі. Ҧлы Отанымыз – Кеңестер Одағы деген 

сенімде болған елдің бірден тҽуелсіз Қазақстан азаматымыз деп отаншылдық сезімді ҿрбіте қоюы 

қиын. Алайда осыған ҧмтылуымыз керек. Бҥкіл оқу, тҽрбие жҧмысы осы бағытта жҥргізілуі тиіс. 

Бҧл, егер осы елдің азаматымын дейтін болсақ, оның жерін де, тілін де қастерлеп қадір тҧтасың, 

сҥйесің деген сҿз. Бҥкіл табиғи материалдық, рухани байлығын қолдан жасасып, соған ҿз ҥлесіңді 

қосу, соның бағасын біліп, байыбына бару деген сҿз. Ҽсіресе қазақ халқының ҿз ішіндегі тҧтастық, 

бірлік аса қажет. Ҿзге ҧлт ҿкілдерінің де ҿміріне жауапты қазақты мҧндай бірлікке қалай 

шақыруға болады.  

Бҧл ҽңгімені қозғамас бҧрын, жалпы қазақ халқының ҧлттық тҧтастығына қызмет ететін не, 

кесірін тигізетін не деген мҽселелерге зер салу керек пе дейміз. 

Кейінгі кезде тҧтастыққа нҧқсан келтіретін келеңсіздіктер бой кҿрсетіп жатқаны мҽлім. Ол 

жерге, руға, жҥзге бҿліну кеселі. Мҧның кесірлі дерт болатыны тҽуелсіздікке енді қолы жетіп, 

еркін тыныстай бастаған сҽтте осы бір жікшілдік психологияның қайтадан бас кҿтеруі. Егер бҧл 

ата тегіңді білу тҧрғысынан жҥргізіліп жатса оның рҿлі айрықша. Тегімізді тҥптен тартып 

жамандап, барлықты, байлықты, қоғамға жат қылық есебінде даттап, ҿткенің тҥгілі ҿзіңді 

танымастай ҿмір сҥрген заманда мҧнымен жҧрттың шаруасы бола қойған жоқ. Қайта ата-тегін 

жасырып, елдің бҽрі тақыр кедейдің баласы болуға тырысқаны мҽлім. Бҧл біржақтылықтың 

салдары еді. Ал мҧның екінші бір жағымсыз тҥрі тағы балалап бара жатқандай. Ҥрім-бҧтақ, 

зҽузатыңды білгеннің жҿні осы екен деп, ру-ру боп тҧмшаланып пҽленше байдың, тҥген тҿренің, 

ханның, бектің пҽлен-паштуан баласы тегім, ҿзім сҧмдық ҿзім, сойқанмен деп аспандап 

қарайтындар шықты. Ең сорақысы осындай топшылдық ағымды қоздырып жҥргендер арасында 

едҽуір қызмет атқарған сауаты жоғары жандардың барлығы. Мҽселен адамның маман, азамат 

ретінде жеке бастың қабілет-қасиетіне қарай емес, жеріне, руына, яғни туыстық белгісіне қарай 

қызметке алу фактілері де кездеседі. Мҧның ҿзгелердің ҿшпенділігін тудырудан басқа ешқандай 

жақсылыққа апармайтыны белгілі. Ҧлтқа ортақ мҥдделерді іске асыра алмай отырған бҥгінгі 

жағдайда бҧл тҽрізді келеңсіздіктер қоғамды ілгері жетелеу орнына, кері сҥйрейтіні хақ.  

Тарихқа ҥңілсек осындай ру-руға бҿлініп топ қҧрудан қасірет шеккен қазақтан басқа халық 

жоқ тҽрізді. Мҽселен ары тереңдемей-ақ, кешегі қазан тҿңкерісінен бергі жердегі жағдайды 

саралайықшы. Бай, қҧлақтарды тҽркілеу, ашаршылық апаты, репрессия қырғыны т.т. зардабынан 

қаншама қазақ қырылды. Осының бҽріне бірдей тек қана Кеңес Ҥкіметі кінҽлі ме? Халықтың 

басына тҿнген қасіреттің бҽрі бірдей тек партия саясатының салдары ма? Жоқ, ол ғана емес, ҿзіміз 

де қосымша болған сияқтымыз. Кҿп жағдайда рушылдық пен топшылдықтың, жҥзшілдік пен 

жікшілдіктің де қырсығы тҥбімізге жетіп келе жатқан сияқты. Қарға тамырлы қазақтың осындай 

осал жерін Голощекин тҽрізді жендеттер ҽдемі пайдаланған тҥрі бар. Ешқандай рулық, жҥздік 

жікке бҿлінбей, қазақтың тҧтастығын сақтап, тас-тҥйін болып отырсақ осыншама шығынға 

ҧшырамас едік-ау деп те кҥйінесің. Кешегі аласапыранда қазақтың кілең бетке тҧтарлары, ақыл-ой, 

білік-білім иелері жойылып отырыпты. Сол 30-жылдары бҧларды ҧстатып, итжеккенге айдатқан, 

астырған, аттырған тек қана орыстар ма, тек қана компартия ма, ойланалықшы. Кҿбіне кҿп ҿзімізді 

ҿзіміз кҿрсетіп беріп отырған екенбіз. Мҧның бҽрі кҿре алмаушылық, ішітарлық, жікшілдік дейтін 

елдің еңсесін басып, езе тҥсетін қырсық қылық.  

Бҧдан сабақ алмаса, қорытынды жасамаса бола ма? Бҥгінгі таңда қазақтың пешенесіне біткен 

ҽрбір дананың, ҽрбір кемелдің, ҽрбір қайраткердің осындай дҽрежеге жетуі белгілі бір рудың ҿкілі 

болғандықтан ғана емес екенін ҧғатын шақ жетті. Бабаларымыз ҧрпағына «атаның баласы болма, 

адамның баласы бол!» деп неге бата берген? Тҽуелсіз Қазақстанның байырғы тҧрғыны қазақ халқы 
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ҿз ҧрпағын президент айтқандай осы негізде тҽрбиелеп, ҧлттық тҧтастыққа, ынтымаққа жеткізуге 

тиіс.  

Қазақстан жҧртшылығының, оның ішінде тҽуелсіз ел ауқымындағы барша қауымның тағдыр 

талайына жауапты қазақ ҧлтының ҿз ішіндегі бірліктің мҽні аса зор. Мҧнсыз қоғамның болашағын 

айқындайтын материалдық ризықтың да, рухани байлықтың да жасалуы неғайбіл. Ал ҧлт ішіндегі 

бірлікті, тҧтастықты, ежелден адамдар арасындағы қарым-қатынастың, тҥсініктің, келісім-кеңестің 

бірінші қҧралы болып есептелетін тілсіз қалай қалыптастыруға болады. Ҽсіресе, қазақ халқының 

ҿз арасындағы, яғни ҧлт ішіндегі бірлікті қазақ тілінсіз қалай жасай алмақпыз.  

Сондықтан Елбасы «Қазақ тілі – мҽдениеттің бір бҿлігі ретінде барлық қазақстандықтарды 

біріктірудің қосымша қҧралы болуға тиіс. Ол барлық ҧлттар мен ҧлыстарға қазақ халқының 

мҽдениетін, дҽстҥрін, ҽдет-ғҧрпын, тҧрмыс-тіршілігін танып-білудің негізі болып табылады. Оны 

оқып-ҥйрену мҽжбҥр ету арқылы емес, саналы тҥрде жҧрттың барлығы ҥшін бала жастан 

басталуы, ҧйымдық жҽне ҽдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі тиіс» дей келіп президентіміз «... 

жҽне де мҧнда (Қазақстанда - Ҿ.А.) тҧратын ҽрбір адам осындай кҿзқарастың қажеттігін айқын 

тҥсінуі керек» деген сҿздермен тҽптіштейді. 

Ия, қазір санаға салмақ тҥсіп тҧрған шақ. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мҽртебесіне ие 

болғанына ҽлденеше жыл болды. Осы уақыт аралығында елдің басын біріктірерлік, ҧлт ішілік 

бірлесуде нендей ҿзгерістер, қандай қарымды тірліктер болды. Сҽл ғана саралап ҿтелікші.  

Жалпы неше алуан іс басындағы, адам тағдырын шешерлік тетікті жҧмыс тҧтқасы қолындағы 

азаматтарымыз президенттің осы бір санаға салып отырған тҧжырымына тереңірек ҥңіліп, 

Қазақстан елінің патриоты есебінде келелі ҽрекеттерге баруы қажет-ау деп ойлаймыз. Басқасын 

былай қойғанда, ҽрбір мекеме бастығы мемлекеттік тіл мҽртебесін кҿтеруде қандай іс-

ҽрекеттерімен, қалайша ҥлес қосып отырмыз деген сауалға жауап беруге дайын тҧруы тиіс. Осы 

тҧрғыдан алғанда, егер жер-жерде «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы жергілікті ҧйымдары жарғақ қҧлағы 

жастыққа тимей ҥздіксіз дабыл қағып отырмаса мемлекеттік тілдің кҥйі не болар еді деген ойға 

барасың.  

Тіл Заңының талаптарына сҽйкес ҿз ретімен жоспарлы, жҥйелі тҥрде жҥргізуге тиісті жҧмысты 

кҿп жерде ауызбіршіліктің жоқтығынан, отанға, тілге, атамекенге деген перзенттік парыз-қарыз, 

сҥйіспеншілік сезімдердің қалыптаспауынан /қалыптастыруға тырыспаудан/ кҥрделендіріп, 

шиеленістіріп алып жатамыз. Мҧндай келеңсіздік ҽсіресе тілдің халық ел басын біріктірушілік 

ролін дҧрыс тҥсінбеуден, не тҥсінгісі келмеуден туындайды. 

Ҽйтпесе кҿптеген министрліктер мен ведомстволардың республикалық, облыстық деңгейдегі 

тҥрлі мекемелердің мемлекеттік тілге деген салғырттығын қалай тҥсіндіруге болады. Ҽрбір облыс 

жағдайы ескеріліп, мҥмкіндіктері есепке алынып жасалған мемлекеттік бағдарлама шарттары осы 

салғырттық салдарынан шаң жҧтып жатыр. Мҧның орындалуын қадағалап, соған кҿз болып 

отырған «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамынан жҽне тіл басқармаларынан басқа ешбір мекеме қалмаған 

сияқты. Сонда мемлекеттік тіл мҽселесінің «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы жҽне тіл басқармаларынан 

басқаның қатысы шамалы болғаны ма? Саналы басшы, сараман жетекшіге «ҽйт-шу» деген не 

жорық. Демейін-ақ десең де ҧлттық намыс таптала беретін тҥрі бар. Орысша оқып, орысша тҽрбие 

алған ағайынның біразы кейінгі кезде лауазымды қызметтерге ҿрлей бастады. Жалпы осы 

заманның жоғары талабы тҧрғысынан қарасаңыз тал бойынан еш кінҽрат таба алмағандайсыз. Ал 

бірақ кҿбінің ана тілге зауқы жоқ. Ҧлттық тіл, ҧлттық мҽдениет, ҧлттық сана деген ҿзекті 

мҽселелерге келгенде бір қазақ енді екіге жарылып, екі ҧдай кҥй кешуде. Сонда президент қатты 

мҽн беріп отырған ҧлт ішіндегі бірлікті қалай дамытып, қалай қалыптастырамыз?  

Бҧл жҿнінде қазақ баспасҿзі мен қазақ телерадио компаниясы бар мҥмкіндіктерін аямай-ақ 

келеді. Ҽйтседе қаншама бастама, қаншама ҧсыныс аяқсыз қала берген соң жан кҥйзелісіне тҥседі 

екенсің. Қазаққа керек нҽрсені, сол қазағыңыздың ҿзі қажет етпесе кімге ҿкпелейміз. Тіл, ең 

алдымен кім ҥшін керек дегенді ҧқтыра алмаудан асқан азап бола ма? Ана тіліне қолқабыс етудің 

орнына, ҽлгіндей кесірін тигізетіндердің барлығы. Дегенмен масаттанатын да жайымыз 

баршылық. Ҿмірден ҿзіне лайықты нҽпақа тауып, талай тірліктердің басын қайырар қабілеті бар 

небір азамат кезінде негізгі кҽсібін тастап, бірыңғай тіл тағдыры ҥшін кҥресуге сайланып шыққан 

болатын. Жер-жерде мемлекеттік тілдің мҽртебесін там-тҧмдап болса да кҿтеріліп жатса, ол міне 

сол сардарлардың еңбегінің нҽтижесі. Олар ҽуелде бҧл жҧмысты ешқандай ақысыз-пҧлсыз 
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жалаңтҿс қимылмен бастаған-тын. Шамасы ҧлт ішіндегі бірліктің ҿзара ынтымақтың нағыз бір 

жарық кҿрінісі дҽл осы кезде яғни мемлекеттік тілдің тағдыры талқыға тҥсіп жатқан кезде 

байқалды. Қаншама айқас, ала-қҧла пікірлер алып қашып жатқанмен Қазақстан тҽрізді елдің ҿз 

мемлекеттік тілі болуы керектігін ақыры жҧртшылық тҥсінді. Міне, бірліктің, ынтымақтықтың 

нағыз ҥлгісі. Сол сияқты тҧңғыш рет тҽуелсіздіктің туын кҿтеріп, Ел таңбамызды айқындағанда да, 

Ел ҧранымызды қабылдағанда да Қазақстан жҧртшылығы бірауыздылық танытты.  

Ендеше ауызды қу шҿппен сҥртіп, сарыуайымға салынсақ та, бізде идеялық бірліктің 

жоралғысы жасалған дейміз. Тек соның жалынан мықтап ҧстап, асауды бас білдірген бапкердей 

мҽпелеп, аялай білу парыз. Ҽңгіме тетігі осында. Ҽлгі айтылғандардың ішінен ҽңгімемізге арқау 

бола беретін мемлекеттік тілдің жҽйі ҽлі де кҥрделі.  

Егер шын мҽнінде ҧлт ішіндегі бірлікті кҿксейтін болсақ бір бҥтінді екі жармай тіл арқылы 

тҧтасу қажет. 25 пен 40 процент арасында толқымалы ҿмір кешіп жатқан ҿз ағайындарымыздың 

алдында ҧлы міндет тҧр. Ол – ана тілге деген перзенттік бетбҧрыс. Ҿз ортаңда жҥріп ҿгейлік ҿмір 

кешу азаматтыққа жарасар қылық емес.  

Бес қазақ газеттері басшысына берген сҧхбатының мына бір тҧсына айрықша назар аудару 

керек деп білемін. Ол «Ең алдымен, қазақ азаматтарының намысына салмақ салмай болмайды. Ана 

тілін білмеу қазақ азаматы ҥшін ҧят саналуға тиіс. Осы 17 жылдың ішінде ол ҿзінің ана тілін 

ҥйренуге міндетті еді. Бҧл талап ешқандай да адам қҧқығына қол сҧғу ретінде қаралмауға тиіс. Бҧл 

– парыз. Адамдық парыз. Перзенттік парыз. Қазақ елі барда қазақ тілі де болады. Ҿседі. 

Ҿркендейді. Мен «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» деген сҿзімді тағы да қайталағым келеді. 

Қазақ тіліне қамқорлық жасау менің перзенттік те, президенттік те парызым» деп ағынан 

жарылып, ашылып айтты. Намысы бар қазақты бҧдан артық қалай қамшылауға болады.   

Бір ғажабы тіл шеруі алға басқан сайын оның қатарына келушілер де, кедергі келтірушілер де 

тҥрлене тҥсуде.  

Мҽселен кҿптен ашылып қатар тҥзеп келе жатқан қазақ балабақшасы мен қазақ мектептеріне 

балаларын беріп жатқандар арасында ҿзге ҧлт ҿкілдері кҿбейе тҥскен еді. Міне, бҧл тіл арқылы 

бірігудің жаңа қыры болатын. Яғни Қазақстан жағдайында ҧлтішілік бірлік қана емес, барлық 

халық ынтымағы да қымбат. Осы бірлесуді мемлекеттік тіл арқылы да қамтамасыз етуге 

болатынын ел сезіне бастаған сияқты. Ешқандай қыстау, зорлықсыз, саналы ҽрекеттер нҽтижесінде 

белең алып жатқан мҧндай жҧмыстардың ауқымын кеңейте тҥскен мақҧл. Жҧрт тіл ҥйренудің 

ҽсіресе мемлекеттік тілді меңгерудің пайдадан басқа зияны жоқ екенін тҥсіне тҥскендей. Бҧл 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы жергілікті ҧйымдары мен ҿзге ресми мекемелердің толассыз жҥргізген 

саналы ҽрекеттерінің нҽтижесі. Ендеше ҧлт жҽне Қазақстан жҧртшылығы ішіндегі идеялық 

бірлікті «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы ҽу бастан-ақ тҥпкі мақсатының бірі есебінде ҧғып, сол жолда ҥлкен 

жҧмыстар жҥргізді деп айтуға болады.  

Алайда осы бірлік пен тірлікке кесірлі кҿлеңкесін тҥсіріп жатқан жайлар да бар. Жҧрттың 

аусарын ана тілінен гҿрі ақшаға ауыстырып жіберген қымбатшылық, базар, нарық, бизнес бір 

жағынан қазақстандықтарды ҽлемдік сауда алаңына шығарса, екінші жағынан азамат бойында 

ежелден қалыптасқан қҧндылықтарды: имандылық, адамгершілік, қайырымдылық деген тҽрізді 

киелі ҧғым тҥсініктерге кері ҽсерін тигізуде. Тіпті қатарға қосылып келе жатқан мемлекеттік тілдің 

шаруасы екінші кезекке ығыстырыла бастауы кҿңіл қабартады. Ҽ дегендегі тілге деген ықыластың 

қызуы тҿмендеді. Жҧрт баламның болашағын ана тілсіз-ақ бірдеңе етермін, одан да қарнының 

тоқтығын, кҿйлегінің кҿктігін ойластырайын дегенге қайта кҿшкен сияқты. Тоқтыққа не жетсін, 

ҽрине. Бірақ халықтың рухани саламаттығын ойсыратып барып жеткен тойыншылық кҿбінесе 

кҿңілге жҧбаныш ҽкеле қоймайды. Адам баласы қай шаруамен айналысып, қандай дҽрежеге 

кҿтерілсе де тілін ҧмытпайды. Мынау ҿтпелі кезеңде жас саудагерлер мҽселенің осы жағын ҧмыт 

қалдырып барады. Тҽй-тҽй басқан тілімізге, ҿз атамекенімізге алшаңдап басар кҥн келе ме десек, 

қайта неше алуан шетелдік ассоциация, корпорация, елшіліктерге еліктеген орталықтар, т.т. 

айқҧш-ҧйқыш, ҽлем-жҽлем дҥниенің арқасында ҥні шықпай, тҧншығып қалар тҥрі бар. Ҽлгі 

мекемелер маңдайшасымен маңдайындағы ҽр қилы шет тілінің жазылған жарқырама 

жарнамаларды (рекламаларды) кҿргенде ҿзіңнен ҿзің қорынасың. Ҽлгі жарқылдақтар ҧрпағыңды 

жаһандану ҧйығына тартып бара жатқан бейне бір тҧңғиық дерсің. Бір батсаң ол жерден қайта 
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аман шығу кҥмҽнді. Ол айналадан қазақ жазуын емге таба алмайсың. Бҧл сонда қай жер, қай ел?  

Есікті айқара ашып, тағы да қонақжайлығымызды кҿрсетіп-ақ жатырмыз. Анда-санда шет 

елден тҽбҽрік есебінде алып келетін шараптың сансыз тҥрі қазір кҿрінген кҿшеде самсап тҧр. Бҧл 

сонда не, аңсаулы Еуропа мҽдениетінің нышаны ма? Біз кҿксеп отырған идеологиялық бірлікке, 

халықаралық ынтымаққа жеткізетіндей мҧның қандай қасиеті бар. Тілдің, мҽдениеттің 

жанашырлары тҥгел арақ сатып, ақша аулап кетсе ертеңгі кҥніміз не болмақ?  

Қаншама қонақжай болғанмен ҽрбір елдің ҿзгелер алдына кҿлденең тартар ҿзіне тҽн тҽртіп, 

талабы бар емес пе?! Ҽлгі шетелдік мекемелер аты неге мемлекеттік тілде жазылмайды. Олардың 

омыраулап, еркінсінуіне неге ерік береміз. Мҧны кім қадағалайды. Елеусіз нҽрсе дегенмен, 

ескермеуге болмайтын жайт қой бҧл.  

Мемлекеттік тілдің мҽртебесін тҿмендететін тағы бір жағдай мынау. Кейінгі кезде кҿптеген 

ҽкімдер осы мҽселеге бас-кҿз боп, баянды іс тындырып отырған «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамының 

жергілікті ҧйымдарына деген кҿзқарасын кҥрт ҿзгерте бастады. Мҧның себебі Тіл комитетінің 

ашылуы екен. Сауатты, салауатты деген ағайынның ҿзі халықаралық ҧйым мен Комитет атқарар 

жҧмыстардың барқын байқамаған соң, ҿзгелерге не жорық. Бір қарағанда олардың уҽжінде негіз 

бар боп кҿрінуі де ықтимал. Дегенмен біздің шамалауымызша негізгі себеп қазақ тіліне деген 

қҧлықсыздықта жатыр. Мемлекеттік тілді ҿмірдің барлық саласына ендірумен тікелей айналысып 

отырған «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамының дабылынан қҧтыла алмай отырған лауазым иелері Комитеттің 

ашылуын сылтау етпек. Бҧдан олардың асыға кҥткені Комитет еді деген тҥйін жасауға болмас, 

ҽрине. Бҧл істе де бірліктің жҿні бҿлек.  

Ел аман болса жҽне тілді кие тҧтатын білікті азаматтар ынтымағы ыдырамаса Қоғамға деген 

қалыптасқан кҿзқарасқа нҧқсан келе қоймас. Қҧдайға шҥкір, қадау-қадау болса да қазақ тілінің 

нағыз қамқоршылары жоқ емес, бар. «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы соларға сҥйенеді, халық қолдауынан 

қуат алады.  

Тек, елді байытудың жолы осы екен деп, ана тілімізден, ата салтымыздан алыстап, ҧлттық 

мҽдениетімізден, ҿркениет ҽлемінен адасып қалмасақ етті.  

Ҿзінің алдына тіл дамуы, халық тҧтастығы, рухани ынтымақ тҽрізді игі мақсаттарды қойып, 

елге керекті игі шаруамен айналысып отырған. «ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы ҿзінің бірнеше жылғы 

тҽжірибесінен мынадай тҥйін жасайды. Мемлекеттік тілге мемлекеттік кҿзқарас қажет, қамқорлық 

керек. Сонда ғана ол тҽуелсіз елдің қуатты қолданыс қҧралына айнала алады. Сонда ғана ол ҿзінің 

табиғи біріктіруші ретіндегі рҿлін толық атқара алатын болады.  

Біз, ең алдымен, халқымызға сенеміз. Ҿйткені ол аман болса мемлекеттік тіл ҿз деңгейіне 

жетпей қоймас. Біз президентімізге сенеміз. Ҿйткені ол халық президенті есебінде мемлекеттік 

тілге мҽн бермей тҧра алмайды. Елбасының Қазақстан халқы Ассамблеясының 12-сессиясында 

жасаған баяндамасы осыған дҽлел. Жаһандану қаусырмалап келе жатқан мына заманда тіл 

тағдырына немқҧрайды қараудан опық жеуіміз ҽбден мҥмкін. Жаһандану аранына жҧтылып, 

тҧтылып қалмаудың бірден бір жолы ана тіліңді тҥбегейлі қастерлеуге байланысты.  
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 TÜRK DÜNYASINDA ALFABE MACERASI VE SONUÇLARI 
 

Özet: Türkçe ve değiĢik Türk lehçeleri takriben 180 milyon tarafından kullanılmaktadır. Oğuz gurubuna dâhil Türkçe, 1928 

yılından itibaren Latin harfleri ile yazılmaya baĢlamıĢtır. Eski SSCB bugünkü Bağımsız Devlet Topluluğunda bulunan değiĢik 

Türk toplulukları ise 1926 ile 1940 yılları arasında Latin alfabesi kullanma macerası yaĢamıĢlar, sonra hepsi için ayrı imla kuralları 

ihtiva eden Kiril alfabeleri kullanmaktadırlar. Tek bir Azerbaycan 2001 yılında resmi olarak Latin harflerini kullanmayı 

uygulamaya baĢlamıĢtır. Diğer ikisinde Türkmenistan ile Özbekistan‘da bu macera hala sürmektedir. ġu anda değiĢik Türk 

toplulukları üç değiĢik alfabe, yani Latin, Kiril ve Arap harflerini kullanmaktadırlar. Süreç Latin lehine değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Ancak Türk Dünyasında alfabe macerası daha uzun on veya yüz yıllar süreceğe benzemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alfabe, Türk Dünyasında alfabe, Latin alfabesi. 

 

GiriĢ 

Sümerler M.Ö. üç binlerde balçık üzerine sivriltilmiĢ kamıĢ uçları ile ―çivi yazısı‖ dediğimiz yazıyla kayıtlarını 

yapmıĢlardır. Bundan bir 1.500 yıl sonra ise Fenikeliler 22 harften oluĢan alfabelerini kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Babil ve Mısır yazı sistemleri pitrografi denilen gösterimlerle iĢe baĢlamıĢlardır. Mısırdakiler 

hiyeroglif (kutsal kazımalar) Babil‘dekiler ―çivi yazısı‖ adını almıĢtır. Çin yazısı da pitrograflarla baĢlamıĢ, 

ancak hiçbir zaman seçil yazı olmamıĢtır. Her sözcük baĢka Ģekil ile ifade edilir. 

 

Bugünkü iletiĢim ve etkileĢim imkanlarının olmadığı eski çağlarda yer yüzünde medeniyetler ve yazı sistemleri 

bir birinden bağımsız Ģekilde geliĢmiĢtir. ÇağdaĢ görüĢe göre, yazı sistemleri en azından üç ayrı yerde, yani 

Mezopotamya, Çin ve Orta Amerika‘da, birbirinden bağımsız olar icat edilmiĢlerdir. Son araĢtırmalar Mısır ve 

Hindistan‘da yazının Mezopotamya‘dan bağımsız Ģekilde icat edildiğine dair bazı deliler bulmaya baĢlamıĢtır. 

Hiçbir yazı sistemi diğerinden ne üstündür ne de aĢağı. Yazı tipi temsil edilen dilin özelliğine bağlı kalmıĢtır. 

Hece yazısı (syllobogram) Japonca için uygun olsa da, Ġngilizce için uygun olmayabilir. Çünkü ayrı heceler bir 

anlam ifade etmezler. (Origin of Writing Systems, 2005) 

 

Yazı Sistemleri-Alfabeler 

Dilciler genelde altı değiĢik yazı sisteminin mevcudiyetinden bahsederler. Ġlki logografik (veya semanto-

phonetik) çok sayıdaki iĢaretlerin değiĢik morfemleri (biçim bilim) temsil ettiği yazı sistemidir. Morfemler 

semantik anlamı olan en ufak dil parçaları veya kelimelerdir. Bunun en iyi örneği Çince‘dedir. Çince‘de bu 

nevi 10 bin civarında iĢaret vardır. Ancak hepsi günlük yaĢamda kullanılmaz.  Ġkincisi logofonetik adı verilen 

yazı sistemidir. Bu sistemde ilki morfemleri belirten iĢaretlerse, ikincisi sesleri iĢaret eder. Buna iyi bir örnek 

Japonca ve Ģimdi yok olmuĢ Akaçta, Hititçe, Sümerce gibi dillerdir. Üçüncü tip yazı sistemi ise hece yazısıdır 

(syllabic). Bu sistemde heceler (syllobogram) heceyi belirler, ayrı sesleri değil. Eski Farsça, Etiyopyaca 

bunlara örnektir.  

 

Bizim alfabetik yazı sistemleri dediğimiz yazı sistemi de kendi içinde üç ana guruba ayrılır. Ġlkin konsonant 

alfabesi (ünsüz) veya ebced alfabesidir ki, bu alfabe kullanılan yazı sistemlerinde ünlü harfler (sesler) 

yazılmaz. Bugünkü Arapça ve Ġbranice bu guruba girer. Hece alfabesi (syllabic alphabetic) denilen ve 

genellikle güney Asya‘da kullanılan bu yazı sistemi hem hece alfabesine ve her sesi ifade eden alfabe sistemine 

uymaktadır. Buna Brahmi, Bengal ve Burma dillerinin yazıldığı alfabeler girer. Bizim de dâhil olduğumuz ünlü 

hem de ünsüzlerin de belirtildiği sistem alfabe sisteminin son örneğidir. Bu sistem hayli yaygındır ve baĢlıca 

Kril, Kore, Yunan ve Latin alfabesinde gerek ünlü gerekse ünsüzler bir harf (iĢaret) ile belirtilir. (Types of 

Writing Systems, 2008). 

 

Dünya dilleri 

Dünyada en çok konuĢulan 30 dil arasında Çince‘nin Mandarin lehçesi 1 milyar 120 milyon konuĢanı ile ilk 

sırayı almaktadır. Ġkinci sıra ise 510 milyon konuĢanı ile Ġngilizce‘ye, üçüncü sıra ise 490 milyonla Hinduca‘ya 

aittir. Bu sıralamada Türkçe ve değiĢik Türk lehçeleri yirminci sırayı almaktadır (The 30 Most Spoken 

Languages, 2006). 
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Dünyada en çok konuĢulan diller 

Pos  Language  Family  Script(s) Used  
Speakers 

(Millions)  
Where Spoken (Major) 

1 Mandarin Sino-Tibetan Chinese Characters 1120 China, Malaysia, Taiwan 

2 English Indo-European Latin 510 
USA, UK, Australia, Canada, 

New Zealand 

3 Hindi Indo-European Devanagari 490 North and Central India 

4 Spanish Indo-European Latin 425 
Mexico, Central and South 

America, Spain 

5 Arabic Afro-Asiatic Arabic 255 
Middle East, Arabia, North 

Africa 

6 Russian Indo-European Cyrillic 254 Russia, Central Asia 

7 Portuguese Indo-European Latin 218 
Brazil, Portugal, Southern 

Africa 

8 Bengali Indo-European Bengali 215 Bangladesh, Eastern India 

9 
Malay, 

Indonesian 

Malayo-

Polynesian 
Latin 175 

Indonesia, Malaysia, 

Singapore 

10 French Indo-European Latin 130 
France, Canada, West Africa, 

Central Africa 

11 Japanese Altaic 
Chinese Characters and 2 Japanese 

Alphabets 
127 Japan 

12 German Indo-European Latin 123 
Germany, Austria, Central 

Europe 

13 Farsi (Persian) Indo-European Nastaliq 110 
Iran, Afghanistan, Central 

Asia 

14 Urdu Indo-European Nastaliq 104 Pakistan, India 

15 Punjabi Indo-European Gurumukhi 103 Pakistan, India 

16 Vietnamese Austroasiatic Based on Latin 86 Vietnam, China 

17 Tamil Dravidian Tamil 78 
Southern India, Sri Lanka, 

Malyasia 

18 Wu Sino-Tibetan Chinese Characters 77 China 

19 Javanese 
Malayo-

Polynesian 
Javanese 76 Indonesia 

20 Turkish Altaic Latin 75 Turkey, Central Asia 

21 Telugu Dravidian Telugu 74 Southern India 

22 Korean Altaic Hangul 72 Korean Peninsula 

23 Marathi Indo-European Devanagari 71 Western India 

24 Italian Indo-European Latin 61 Italy, Central Europe 

25 Thai Sino-Tibetan Thai 60 Thailand, Laos 

26 Cantonese Sino-Tibetan Chinese Characters 55 Southern China 

27 Gujarati Indo-European Gujarati 47 Western India, Kenya 

28 Polish Indo-European Latin 46 Poland, Central Europe 

29 Kannada Dravidian Kannada 44 Southern India 

30 Burmese Sino-Tibetan Burmese 42 Myanmar 
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Ancak batı kaynaklarındaki bu sıralamada bize göre eksik veriler yüzünden hatalar yapılmıĢtır. Bazı 

verilerde birinci dil (yani ana dil) ve ikinci dil olarak sınıflama yapılarak, o dilin yaygınlığı konusu 

da dikkate çekilmektedir. Örnek vermek gerekirse Çince (Mandarin lehçesi) 873 milyonun ana, 178 

milyonun ikinci; Ġngilizce 340 milyonun ana, 168 milyonun ikinci, Rusça 145 milyonun ana, 110 

milyonun ikinci ve Fransızca 65 milyonun ana, 50 milyonun ikinci dili konumundadır (World 

Languages, 2007).  Bu veriler geçmiĢte, bir kısmı ise halen koloniyal güç olan ülkelerin dillerinin 

eski ve Ģimdiki tebaaları tarafından kullanıldığına iĢaret etmektedir. Ancak Ġngilizce bir istisna teĢkil 

etmekte olup, bu dil bağımsız ülke mensupları tarafından da arzu edilerek öğrenilen bir nevi lingua 

franca konumuna gelmiĢ bulunmaktadır (Büyük Britanya‘nın eski sömürgesi Hindistan bugün dahi 

Ġngilizce eğitime önem vermektedir). 

 

Türkçe ve Türk Lehçelerini KonuĢanların Dağılımı 

Türkçenin ve değiĢik Türk lehçelerinin dünya dilleri arasındaki konumuna geldiğimizde ise yukarıda 

ifade ettiğimiz rakamsal hatanın dıĢında baĢka özelliklere de dikkat etmemiz gerekecektir. Batı 

kaynaklı verilerde Türkçe ve değiĢik Türk lehçeleri kullananlar 75 milyon civarında verilmiĢ, ancak 

bizim yaptığımız tahminlere göre bu sayı 185 milyon civarına yaklaĢmıĢ bulunuyor (Devlet, 2004, 

191). TÜĠK‘in en son verilerine göre, 2008 yılında Türkiye Cumhuriyetinin genel nüfusu 71,5 

milyona ulaĢmıĢ. T.C. vatandaĢı olmakla birlikte Kürt gibi değiĢik etnik topluluğa mensup olanların 

genel nüfus içindeki oranını %20–25 olarak tahmin edersek, en azından 53–54 milyonun Türk 

soyundan ve hepsinin Türkçe konuĢtuğunu görürüz. Türkçe aynı zamanda devlet dili olduğu için 

diğer etnik unsurlarının büyük çoğunluğunun kullandığı ikinci dil konumundadır. Türkçe 

konuĢanlardan kastımız baĢlıca Anadolu‘da konuĢulan, bazı dilcilerin Türkiye Türkçesi dedikleri ve 

yazıda Latin harflerine dayanan alfabeyi kullanan bir topluluktur. Ana Türkçenin Oğuz gurubuna 

dâhil bu dil ve alfabe, Türkiye‘de, AB ülkelerine göçenler, kendi tarihi toprakları olup da, Ģimdi 

değiĢik bağımsız cumhuriyetlerin bulunduğu Balkan ülkelerinde yaĢayanlar ve bir hayli baĢkalar 

tarafından kullanılmaktadır.  Kabaca ifade edersek 75–80 milyon iĢte bu Türkçeyi kullanmaktadır.  

Kalan yüz milyon ise günümüzdeki Türkçeye yakın veya uzak değiĢik Türkî lehçeleri 

kullanmaktadır. 
 

2004 Yılına Göre Dünyadaki Türk Soyluların Tahmini Nüfusu 

 

ÜLKE ADI NÜFUS  

Bağımsız Devletler Topluluğu 65.500.000 

Türkiye Cumhuriyeti 60.000.000 

Ġran Ġslam Cumhuriyeti 35.000.000 

Çin Halk Cumhuriyeti 15.000.000 

Avrupa Birliğindeki Türkler    3.500.000 

Afganistan   2.500.000 

Irak   1.000.000 

Bulgaristan   1.000.000 

Balkanlar  (Bulgaristan dıĢında)      500.000 

KKTC      200.000 

ABD      150.000 

Diğer Ülkeler      200.000 

TOPLAM 184.550.000 
 

Bu kategorinin dıĢında kalan eski Sovyetler Birliği, bugünkü Bağımsız Devletler Topluluğu 

coğrafyası, Ġran Ġslam Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyetinde değiĢik Türk soylu topluklar 

yaĢamaktadır. Bilhassa BDT‘dekiler 65 milyon nüfusları ile Osmanlı Türklerinden değiĢik bir kaderi 
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paylaĢmıĢlardır. (Devlet, 2004, 192). Bu topluluklar uzun yüzyıllar Osmanlı ile (Kırım Tatarları 

dıĢında)  19 yy. sonu ile 20. yy. baĢı (daha da kesin bir rakamla 1914‘e kadar) her hangi ciddi 

kültürel iliĢki içinde bulunmamıĢlardır. Bugün BDT coğrafyasında nüfusu bir milyonu aĢmıĢ 

sırasıyla Özbek, Kazak, Azeri, Tatar, Türkmen, Kırgız, ÇuvaĢ ve BaĢkurtlar ile diğerleri neredeyse 

90 yıl Sovyetler Birliği döneminde geliĢtirilen ve onun devamı olan benzer Ģartlardaki kültürel 

politikaların da etkisiyle her bir Türkî topluluğun yerel özelliklerini taĢıyan dil ve edebiyatlarını 

geliĢtirmiĢlerdir. Diğer bir ifade ile her ne kadar bilhassa Türkiye‘de bu yeni diller genel (veya ana) 

Türkçenin bir parçası olarak addedilseler dahi ekserisi Oğuz, Kıpçak ve Karluk gurubuna dâhil 

olmaları, alfabeleri, ortografi (yazım/imla) kuralları, kelime hazneleri, etkilendikleri yabancı diller 

(baĢlıca Rusça), Türkçede olduğu gibi yaratılan yeni kelimeler, edebiyatlar ve bir hayli baĢka 

unsurlar dolayısıyla  bir T.C. vatandaĢı için anlaĢılması oldukça orta, az veya hemen hemen hiç 

derecesindedirler. Bu dilleri bilmek ise özel çaba gerektirir her ne kadar bir Türkiyeli için 

öğrenilmesi daha kolay olsa da. Ancak bir dili hakkıyla bilmek okumak,  anlamak, konuĢmak ve 

yazmakla mümkün olacağından ―iĢte anlıyoruz‖ gibi popülist yaklaĢımların bilimsel olarak fazla 

değeri yoktur. Kısacası bu gerçeği kabul ettikten sonra bu diller, lehçeler veya Ģiveler arasında 

yakınlaĢma, ortaklıkları paylaĢma konusu ciddiyet kazanacaktır. Belki hatırlardadır SSCB 

dağıldıktan sonra BM Türkçe de resmi dil olsun teklifleri gündeme getirilmiĢti. Ancak yeni bağımsız 

Türk devletleri temsilcilerinin Türkçeyi anlamadıkları gerçeği ortaya çıkınca bu teklif gündemden 

kalktı. Bugün dahi Türk dilli cumhuriyetlerin toplantılarında ortak dil sorunu çözülememiĢtir. Ancak 

ortak alfabe konusu daha gerçekçi bir yaklaĢımdır ve bu yönde çok olumlu adımlar atılmıĢtır. 

2004 Yılına Göre BDT‘deki Tahmini Türk Nüfusu 
 

ADI NÜFUSU SĠYASĠ STATÜSÜ 

Özbek               24.103.739 Bağımsız 

Kazak 10.574.923 Bağımsız 

Azeri  8.815.360 Bağımsız 

Tatar 7.207.005 Özerk-RF 

Türkmen 3.926.656 Bağımsız 

Kırgız 3.609.693 Bağımsız 

ÇuvaĢ 1.942.953 Özerk-RF 

BaĢkurt 1.542.978 Özerk-RF 

Karakalpak    649.108 Özerk-Özbekistan 

Saha (Yakut)    458.010 Özerk-RF 

Kumuk    364.325  

Kırım Tatarı    500.000  

Uygur    342.136  

Ahıska (Meshet) Türkü    287.047  

Tuvalı    270.339 Özerk-RF 

Gagauz    229.247 Özerk-Moldova 

Karaçay    193.496 Özerk-RF 

Balkar    127.960 Özerk-RF 

Hakas     96.022 Özerk-RF 

Nogay     95.955  

Altaylı     87.533 Özerk-RF 

ġor     17.202  

Karayim         684  

TOPLAM 65.442.421  
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Türk Dillerinin Tasnifi (Dil Terminolojisi) 

Türk dillerinin tasnifi konusu bugün dahi çözülmüĢ değildir. Diğer bir ifade ile Türkologlar kendi 

uzmanlık alanlarına, inandıkları teorilere, siyasi ve kültürel konum ve tercihlerine göre tasnifler 

yapmaktadırlar. Bizlere de bunlardan yakın bulduğumuz birini kabullenmek kalmaktadır. 

 

Türkçedeki dil, lehçe, Ģive ve ağız deyimleri aslında kesinlik ifade etmemektedir, diğer dilerde de bu 

böyledir. Dolayısıyla Türkiye‘de de Türkçenin tasnifi konusu çözülmüĢ değildir. Örnek vermek 

gerekirse merhum Ord. Prof. Dr. ReĢit Rahmeti Arat‘ın tasnifinde tek bir Türkçe vardı ve bu Türkçe 

lehçe ile Ģivelere bölünüyordu. Buna göre Kazakça Türkçenin Kazak Ģivesi idi. Ancak Yakutça ile 

ÇuvaĢça lehçe olarak tasnif edilmiĢti. ġimdi ise Türk lehçeleri tabiri benimsenmiĢ bulunuyor, 

dolayısıyla bazı üniversitelerimizde ―Türk lehçeleri ve edebiyatları‖ bölümleri bulunuyor. Bu 

durumda ise Kazakça Türkçenin bir lehçesi konumunda ve dolayısıyla Kazak Türkçesi diye 

adlandırılıyor. Ancak bu dili kullanan Kazaklar tabii ki kendi dillerine haklı olarak Kazak Dili 

diyorlar. Bu örnekten de görüleceği üzere dil, lehçe, Ģive ve ağız gibi kavramlarla neyin ifade edildiği 

de pek kesin olamamaktadır. Çünkü bu kavramları birbirinden matematiksel bir çizgi ayırmak 

mümkün değil.  Dil ile lehçeyi, lehçe ile Ģiveyi ne gibi özellikler birbirinden ayırır bunu belirleyen 

kesin bir kural yok.  Türkoloji‘ye büyük katkısı bulunan Ruslar, Almanlar, Ġngilizler ve Fransızların 

dillerinde de bu ayrım pek yapılamıyor. 
 
DeğiĢik dillerdeki deyimler 

TÜRKÇE RUSÇA ALMANCA ĠNGĠLĠZCE  FRANSIZCA 

Dil Язык, речь Sprache, Zunge Language, tongue langue 

Lehçe Диалект, 

наречие, говор, 

жаргон, речь  

Dialekt, Mundart Dialect dialect 

ġive Выговор, акцент Akzent, Tonfall, 

Sprechweise, 

Dialekt 

Accent, idiom, speech, 

localism, vernacular 

Mamire de 

parler, idiotisme 

Ağız Говор, диалект, 

жаргон 

Tonart, Mundart, dialect, accent parler 

 

Ġnternetteki herkesin ulaĢabileceği (open source) yaygın ansiklopedilerden Wikipedia Türkî dilleri 

Ģöyle izah ediyor: ―Türkî diller bir dil ailesini oluĢturmakta olup, Doğu Avrupa, Akdeniz‘den 

Sibirya‘ya ve Batı Çin‘e kadar uzanan bölgede Türkî halklar tarafından konuĢulan takriben otuz 

dilden meydana gelir ve Altay dil ailesinin bir parçası olduğu önerisi yapılır. 

 

Türkî diller takriben 180 milyon tarafından ana dili olarak konuĢulur, Türkî dillerde konuĢanların 

genel toplamı, bunu ikinci dil olarak konuĢanlarla birlikte 200 milyon civarındadır. Türkî dilinin en 

fazla konuĢanların sayısı ile gerçek Türkçe veya Anadolu Türkçesini konuĢanlar Türkî konuĢanların 

takriben % 40 teĢkil ederler―.(The Turkic languages constitute a language family of some thirty 

languages, spoken by Turkic peoples across a vast area from Eastern Europe and the Mediterranean 

to Siberia and Western China, and are sometimes considered to be part of the proposed Altaic 

language family.  

 

Turkic languages are spoken by some 180 million people as a native language and the total number 

of Turkic speakers is about 200 million, including speakers as a second language. The Turkic 

language with the greatest number of speakers is Turkish proper, or Anatolian Turkish, the speakers 

of which account for about 40% of all Turkic speakers) (Turkic languages, 2009). 

 

Konumuz Türk dillerinin (lehçelerinin) tasnifi olmadığına göre bu konuda bir iki tasnif örneğini 

vermekle yetinebiliriz. Prof. Dr. Lars Johansson bu dilleri konuĢanları coğrafi ve lengüstik olarak altı 

http://en.wikipedia.org/wiki/Language_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_peoples
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Altaic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Altaic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia


       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

73 

 

 
 

gurupta açıklıyor: güneybatı (Oguz), kuzeybatı (Kıpçak), güneydoğu (Uygur), kuzeydoğu (Sibirya), 

Ogur ve Argu (Halac) ve dillerin toplam sayısı 41-42‘ye ulaĢıyor. Rusya Bilimler Akademisi Dil 

Bilimi Enstitüsü Dünya dilleri dizisinden ―Dünya Dilleri Türkî Diller‖ [Языки Mириа. Тюрских 

Языки (BiĢkek 1997)] adlı yayınında ise 39 Türk dilinden bahis vardır (Devlet 1998:116–120).  

Benim kendi tasnifim ise beĢ gurup Ģeklindeydi ve 25–26 dil ile sınırlanıyordu (Devlet 1993:159).  

Kısacası gerek Türk dillerinin tasnifi, gerekse sayısı konusunda Türkologlar, dilbilimciler ve benim 

gibi amatörler de henüz ortak bir karara varamadılar. Bu her sosyal bilim dalında olduğu gibi baĢlıca 

yorumların farklılığından kaynaklanmaktadır.  

 

Türklerde Alfabe 

Türk toplulukları kadar geçmiĢinde ve Ģimdiki kadar değiĢik alfabe kullanmıĢ topluluklar tahminlere 

göre pek yok. Bilebildiğimiz kadar bir zamanlar Ġskandinavya‘daki yazı örneklerinden esinlenerek 

Runik denilen 8. yy.‘a ait Göktürk Yazıtlarında kullanılan harflerle baĢlayan Türk alfabe macerası, 

Uygur, Arap, Latin, Kiril (Rus) harfleri ile devam etmiĢtir. Bugün Türk toplulukları aralarında bazı 

farklılıklar olan Latin, Kiril ve Arap harfleri kullanmaktadırlar. 

 

 Alfabe değiĢtirmek kuĢaklar arasında kültür bağlarını da koparmakta veya en azından 

zedelemektedir. Tabii bu arada dillerin zaman içinde değiĢimi üzerinde durmuyoruz. Türk 

toplulukları arasında ortak dil oluĢturmanın bir hayli zorlayıcı Ģartlara bağlı olduğundan, tek bir ortak 

alfabe konusunu da çözmenin yaĢanılan tecrübelerden zor olduğu anlaĢılmaktadır. Gene de son 

yıllarda bağımsız Türk devletlerinde bu yönde müspet adımlar atıldığı görülmektedir. 

 

Ancak bu macera bizi henüz bütün Türklerin anlayacağı, kullanacağı ortak bir alfabeye 

götürmemiĢtir. Alfabe değiĢtirmenin müspet ve menfi yönleri de incelenmesi gereken ayrı bir 

husustur. 

 

10. yy.dan itibaren baĢta resmen Bulgarlar ve daha sonra diğerlerinin büyük çoğunluğu Ġslam din ve 

kültür dairesine girdikten sonra kullandıkları Uygur (belki de Orhun) alfabesinden peyder pey 

vazgeçerek Arap harflerini kullanmaya baĢladılar. Tabii ki bu dönemlerde değiĢik Türk 

topluluklarında okuma yazma oranın bilmediğimizden, yazıyı baĢlıca din adamları ile yönetici 

konumunda olan sınıfların kullandığını var sayabiliriz.  Yazının halkın geniĢ kesimlerine 

yayılmasının ise ancak 19. yy.dan itibaren baĢladığı bir gerçektir. 

 

20. yy‘a kadar Arap harfleri, belki bölgesel bir takım nüanslarla, Türklerin yaĢadığı geniĢ coğrafyada 

en yaygın kullanılan bir alfabe idi. Dolayısıyla bu ister KaĢgar, TaĢkent, Baku, Kazan, Bahçesaray ve 

Ġstanbul‘da olsun, birbirinde binlerce kilometre uzakta yaĢayan,  aydınlar birbirlerinin eserlerini biraz 

uğraĢarak da olsa okunabiliyorlardı. Çünkü 20. yy baĢlarına kadar değiĢik Türk topluluklarının bir 

alfabe sorunu yoktu, ortak bir alfabe kullanıyorlardı. 

 

Sovyetler Birliğinde Latin/Kiril Alfabeleri 

20. yy.ın ilk çeyreğinden sonra Türk Dünyası için alfabe değiĢimi macerası baĢladı. DeğiĢik Türk 

toplulukları asırlardır kullandıkları Arap alfabesinden vazgeçtiler (veya vazgeçirildiler). Kültür 

politikası açısından bu nevi önemli bir karar ancak siyasi liderler tarafında alınabilir ve 

gerçekleĢtirilebilirdi ki, zaten öyle oldu. Aslına baĢta bilim adamları bu nevi kültürel değiĢiklikler 

hakkında çalıĢmalar yaparlar veya onlara bu nevi reformlar konusunda teĢvik edilirler, ancak son 

karar mercii ülke yönetimi olur. Arap harflerini Latin harfleri ile değiĢtirme konusu ilk olarak 

SSCB‘nde gündeme gelmiĢti. 

 

Bakû‘da toplanan I. Türkoloji Kongresi‘nde, Türk alfabesi konusunu da görüĢülür ve Azerbaycan‘da 

kullanılmaya baĢlanan yeni Türk alfabesi öteki Sovyet Türklerine tavsiye edilir. Bu arada, çeĢitli 
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Sovyet cumhuriyetlerinde çeĢit çeĢit Türk alfabeleri hazırlanması eğilimi baĢ göstermiĢti. Türk 

alfabesinin bölünmesine varacak bu ters gidiĢi önlemek ve Sovyet Türkleri arasında yazı 

değiĢikliğini tek elden yürütmek amacıyla yine 1926 yılında ―Merkez Komite‖ kuruldu. ―Yeni Türk 

Elifbası Merkez Komitesi‖ adını taĢıyan ve çeĢitli Sovyet cumhuriyetleri temsilcilerinden oluĢan bu 

kurul, yeni Türk alfabesinin birleĢtirilmesi iĢini öncelikle ele aldı. 1927 yılında ―BirleĢtirilmiĢ Yeni 

Türk Alfabesi (Yaðalif)‖ adıyla yeni bir alfabe hazırlayıp yayınladı. Bu alfabe Sovyetlerde yaĢayan 

bütün Türk halklarının ortak alfabesi olarak kabul edildi. Ondan sonra ortak alfabenin uygulanmasına 

geçildi (ġahin, 2003). 

 

Bu 33 harften (bazı dillerde birkaç harf eklenen) oluĢan alfabe en azından bütün Türk boyları için 

ortak olduğundan bir alfabe birliğinden söz edilebilirdi. Ancak bu macera bazı bölgelerde yirmiden 

az bazı bölgelerde yirmi yıldan bir az fazla sürdü-sürmedi Latin alfabesi Kiril (Rus) alfabesi ile 

değiĢtirildi. 1939–40 yıllarında SSCB‘deki belli baĢlı bütün Türk topluluklarının her birine Kiril 

esasında ve bu sefer her lehçenin özelliğine bağlı olarak (veya kasten değiĢtirilerek) değiĢik yeni 

alfabeler kabul edildi. Bu yapılırken imla özelliklerinde farklılıklar ortaya çıktı, esasında Türk dilleri 

için gerekmeyen ancak yeni alfabelere eklenen Kiril harflerini (е,ц,щ,ъ,ь,ю,я) kullanmayı icbar eden 

yeni kurallar dili iyi bilmeyenler için yanlıĢ telaffuzların ortaya çıkmasına götürdü. Netice olarak 

BDT‘da 1940‘tan itibaren 2000‘lere hatta bugüne kadar bu Kiril alfabesi kullanılmaktadır. 

 

Yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Tekrar Latin 

1985 yılında Mihail Gorboçev SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri, yani bu federasyonun en 

etkili lideri olduktan sonra, Sovyetler Birliğinde büyük değiĢiklikler olmaya baĢladı. BaĢka bir ifade 

ile sonun baĢlangıcı oldu. Yalnız ekonomik alanda değil, siyasi ve kültürel alanda da liberalleĢme 

değiĢik milli toplulukların bir takım talepler ortaya koymalarına imkân sağladı. ĠĢte bu Ģartlarda 

Marmara Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsünde 18–20 Kasım 1991 tarihleri arasında 

SSCB‘den 27, Türkiye‘den beĢ bilim adamının katılımı ile sekreterliğini yaptığım ―Milletlerarası 

ÇağdaĢ Türk Alfabeleri Sempozyumu‖ düzenlendi (Devlet,1992). [Katılımcılar: Türkiye‘den: A. 

Temir, H. Eren, O. F. Sertkaya, Y. Akpınar, A. B. Ercilasun, Ġ. Enginün, O. Oğuz, N. Devlet; 

SSCB‘den: M. Arifov (Kırım), A. Çeçenov (Karaçay-Balkar), N. Egorov (ÇuvaĢistan),T. Garipov, A. 

ġayhulov (BaĢkurdistan), R. Muhammetdinov, R. Veliev, M. Zekiev, R. Batulla (Tataristan); A. 

Abdullaev, A. Alev, V. Aslanov, F. Celilov (Azerbaycan), B. Çariyarov, C. Göglenov, S. Kurenov 

(Türkmenistan) D. Kuroglu (Moldova); M. Muhammetov (Dağıstan); H. Sanagulov, B. Yusupov 

(Özbekistan); V. Mahpirov, A. Torgayev, K. Musaev, K. Husainov, E. Kacibekov (Kazakistan); Ç. 

Cumagulov, K. Konkabaev (Kırgızistan)]. Bu sempozyumda Türkçe Latin alfabesinde kullanılan 29 

harfe, beĢ harfin eklenmesi ile 34 harflik bir ortak Latin alfabesi tavsiyesi ortaya çıktı. Buna göre 

dileyen Türk topluluğu bu esasa göre, kendi Latin alfabesini oluĢturacaktı.] 

 

Bu sempozyumun hemen akabinde Azerbaycan Milli Meclisi 25 Aralık 1991‘de Latin harflerine 

geçme kararını aldı (Bayatly, 1997). Bu harflerin öğrenilme ve kullanılma sürecini on yıl ile 

sınırlayan Azerbaycan 1 Ağustos 2001‘de Devlet BaĢkanı Haydar Aliyev‘in kararnamesi ile resmen 

Latin harflerine geçti (Azerbaijan Switches to Latin Alphabet.2001). 

 

Türkmenistan 12 Nisan 1993‘te Türkmen parlamentosunun aldığı bir kararla Latin harflerine geçmiĢ 

bulunuyor. Alfabe konusundaki son değiĢiklik ise 1999‘da yapıldı (Turkmen, 2003). Ancak 

uygulamada sorunlar hala devam etmekte, Latin harflerine geçiĢ tam anlamda gerçekleĢmemiĢtir. 

 

Özbekistan yönetimi ise 2 Eylül 1993‘te Latin harflerinin kabulü için özel bir kanun çıkardı. Ancak 

bu kanunun referandum ile onaylanması gerektiyse de, tepkilerden korkulara, referanduma gidilmedi 

(Sharifov, 2007). Latin harflerine resmen geçiĢ için en son verilen tarih 2005 olmasına rağmen, bu 

tarih devamlı geciktirilmektedir. Eğitimde Özbekistan‘ın bir hayli bölgesinde Latin harfleri 
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kullanılmaya baĢlamıĢtır. 2004 yılından itibaren Ġnternetteki resmi web sayfaları Latin harflerine 

geçmiĢ bulunuyor. Sokak adları da artık Latin harfleri ile yazılıyor (Uzbek language, 2009). 

Özbekistan‘ın özerk cumhuriyeti Karakalpakistan‘da da benzer geliĢmeler var. 

 

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan‘da benzer bir teĢebbüse geçildi. Tataristan Devlet Konseyi 15 

Eylül 1999‘da ―Latin esasına dayanan Tatar alfabesini kabul‖ yasasını parlamentodan geçirdi ve 

cumhurbaĢkanının onaylaması ile yürürlüğe girdi. Ancak baĢta Moskova‘daki Devlet Duması, daha 

sonra Federasyon Konseyi Tataristan‘ın bu yasasını reddedince, 11 Aralık 2002‘de CumhurbaĢkanı 

Putin RF‘de Tatarlar ve baĢka halkların Latin alfabesi kullanmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı 

(Devlet, 2008:236). 

 

Diğer bağımsız Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan‘da bu konuya ilgi olmadığı anlaĢılmaktadır.  

Kazakistan‘da ise bu konudaki çalıĢmalar son yıllarda güç kazandı. 2006 yılı Kasım ayında 

Kazakistan Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev‘ Latin esaslı yeni Kazak alfabesinin oluĢturulması 

ve bu alfabeye geçiĢ için altı ay içinde bütün kuruluĢların ve uzmanlarının hazırlık yapması yönünde 

kararname çıkardı. Bu çerçevede Erden Kacibekov, Kobey Huseyinov ve Alimcan Junisbekov‘tan 

oluĢan bir heyet 11-15 Haziran 2007‘de Ankara‘da Türk Dil Kurumunda düzenlenen özel bir 

toplantıya katıldılar (Kazak Alfabesi, 2007).  

 

On milyondan fazla Uygur ve birkaç milyon Kazak‘ın yaĢadığı Çin Halk Cumhuriyetinin ġincang-

Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan) de kısa ömürlü bir Latin harfleri macerası yaĢadı. 1957‘de 

Çin BaĢbakanı Zhou Enlai Uygurların Çin Pinyin alfabesini (Çincenin Latin harfleri ile yazılması) 

kullanmalarını tavsiyesi üzerine 1965 yılında Uygurca Latin harfleri ile yazılmaya baĢladı.  17 yıllık 

uygulamadan sonra ise 1982 yılında Çin hükümeti tekrar Arap harflerine geçilmesi hususunda karar 

aldı (Can, 2001). 

 

Böylece Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan resmen Latin harfleri kullanan veya 

kullanmak için alt yapıyı oluĢturmakta olan ülkeler konumunda iken Rusya Federasyonundaki özerk 

Türk cumhuriyetleri, Kırgızistan ve Kazakistan henüz Kiril harflerini, Ġran‘daki Azeriler ile Çin‘deki 

Uygurlar Arap harflerini kullanmaya devam etmektedirler. Diğer bir ifade ile kabaca 110 milyon 

(bunun 30 milyonu henüz gerçek anlamda değil)  Latin, 40 milyon Arap ve 30 milyon da Kiril 

harflerini kullanmaktadır. 

 

Alfabe değiĢtirmek söylendiği kadar kolay bir süreçte olamamaktadır. Bağımsız Türk cumhuriyetleri 

Latin harflerine geçme sürecini tamamladıkları takdirde de bir takım baĢka sorunlar ortaya 

çıkacaktır. Bu ülkelerin sınır ötesinde yaĢayan hemĢerileri (soydaĢları) Kirilden veya baĢka bir 

alfabeden Latin‘e geçemeyeceklerinden aralarındaki kültürel bağ zayıflayacaktır. Örnek vermek 

gerekirse Orta Asya‘da en yoğun nüfusa sahip Özbeklerin en az % 20‘si komĢu ülkeler 

Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan‘da yaĢarlar. Dolayısıyla bu 

ülkelerin vatandaĢı konumunda bulunan Özbekler kendi ülkelerinin kurallarına uymak zorunda 

kalacaklardır. 

 

Ciddi bir sorun ise Azerbaycan Cumhuriyeti ile komĢu Ġran‘da yaĢayan Azeriler arasında mevcuttur. 

Sekiz milyon Azeri Ģimdi Latin (daha önce Kiril) alfabesi kullanırken, 25 milyonluk Ġran Azerisi 

yüzyıllarca Arap alfabesini kullanmaktadır. Buna benzer sorunlar daha az sayıdaki baĢka Türk 

toplulukları için de geçerlidir.  

 

Türkiye Cumhuriyetinde Latin Harfleri Ve Son TartıĢmalar 

1927 de yapılan nüfus sayımında Cumhuriyetin Türkiye nüfusu 12,4 milyon olarak ve yetiĢkin 

nüfusun (7 yaĢ ve üzeri) ancak % 10,5‘i okuma yazma bildiği tespit edilmiĢtir. Erkeklerin % 17,4‘ü 
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ve kadınlarda % 4,6‘sı okuma yazma bilmektedir (Özsoy, 2008). Yani 1 Kasım 1928‘de 1353 sayılı 

yasa ile Türkiye‘de Latin harfleri kabul edilirken halkın % 90‘ı okuma-yazma bilmiyordu. 

Dolayısıyla bu devrimin uygulanması daha kolaydı. Tabii ki %10‘luk bir nüfus ki, bunları ekserisi 

bilim adamları, aydınlar, eğitimliler ve memurlar kısa zamanda bu yeni harfleri öğrenmek 

zorunluluğunda kaldılar. Orta yaĢta ve daha üstündekilerin büyük bir kısmı bunu baĢaramadı.  

BDT‘de ise 70 yıl Kiril harflerini kullanan diğer Türk toplulukları için bu değiĢim, çok daha büyük 

bir kesimi kapsadığından kolay olmayacaktır. Çünkü Sovyet döneminde okuma-yazma oranı 

neredeyse yüzde yüz oranına yaklaĢmıĢtı. 

 

Türkiye 81 yıldan beri Latin harflerini kullanıyor, bu alfabe ile en azında 3–4 nesil yetiĢmiĢ 

bulunuyor. Dolayısıyla Latin harflerinin uygulanmasında veya ortografi kuralarında her hangi önemli 

bir sorun yaĢanmıyor. Ancak alfabe konusu kültür politikaları ve bunu uygulatan siyasi iradenin 

sorumluluğunda olduğundan bu konuda son zamanlarda bazı geliĢmeler olabileceği hususunda bazı 

iĢaretler ortaya çıktı. 

 

DıĢiĢleri Bakanı Ali Babacan‘ın, Ġngilizce çıkan ‘Today‘s Zaman‘ gazetesine  ġubat 2007‘de 

Hükümetin adını açıklamadığı ‘sürpriz bir reform paketi‘ hazırlamakta olduğunu ve paketi Ocak 

ayına yetiĢtirilmek amacında olduklarını, "29 harfli Türk alfabesini 32‘ye çıkartmak için 

çalıĢıldığını" ve bu çalıĢmanın, sürmekte olan Anayasa ile ilgili çalıĢmalara eĢ zamanlı ve uyumlu 

olacağını haber etmiĢti.  Tabii ki buradaki maksat Kürtçe Latin harflerinde  kullanılan ―q, x, w‖  ve 

yasalarca kullanılması yasak olduğu söylenen bu harfleri Türkçe Latin harflerine  dahil ederek bu 

nevi bir yasağı ortadan kaldırmaktı. Ancak böyle bir değiĢiklik yapıldığı takdirde bunun kabul edilen 

34 harfli ortak Latin alfabemize de yararı dokunacaktır. Aslında böyle bir reforma (nasal ―n‖) ŋ ile 

(açık ―e‖) ä harfleri eklendiğinde Türkçe Latin alfabesi ortak Türk alfabesi ile uyumlu hale 

gelecektir. 

 

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ise, 05 Nisan 2007 PerĢembe günü TBMM Türkçe 

Komisyonu‘na bilgi verirken  "Türkçe‘de 29 harf yerine 32 harf olsa daha iyi olurdu" diyerek yeni 

bir tartıĢmaya kapı açtı. Koç‘un danıĢmanı "Bakan daha çok sesli harf olmasını istedi" dese de 

Koç‘un hangi harfleri kastettiği anlaĢılamadı (Bakan Koç ġaĢırttı, 2007). 

 

 Bu konu değiĢik bir Ģekilde ise CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‘ün Türkmenistan ziyaretinde 

kendisine eĢlik eden bilim adamlarından, Türk cumhuriyetleri arasında iletiĢimi kolaylaĢtıracak ortak 

alfabe oluĢturulması konusunda bilgi alırken gündeme geldi. Uzmanlar, Latin alfabesine dayalı ortak 

bir yazı dili önerirken söz konusu alfabede 34 harfin bulunması gerektiği yönündeki görüĢlerini 

CumhurbaĢkanı ile paylaĢtılar (Kurt, 2007). 

 

Sonuç 

20. yy. gerek dünya gerekse Türkler için çok önemli siyasal ve kültürel değiĢimlerin olduğu bir 

yüzyıl oldu.   DeğiĢik Türk topluluklarının yaĢadığı Osmanlı ve Rusya imparatorlukları yıkılmıĢ, 

yerine yeni rejimler gelmiĢtir. Çarlık Rusya‘sı bir miktar, Osmanlı ise büyük miktarda topraklarını 

kaybetmiĢtir. Dolayısıyla Osmanlı Türklerinin bir kısmı yeni Türk Cumhuriyeti sınırları dıĢında 

kalmıĢlardır. Çarlık Rusya‘sındaki Türkler ise iç savaĢ sonrası tekrar Sovyetler Birliğine entegre 

edilmiĢlerdir. Bu değiĢimlerin tabii ki toplumlar üzerinde çok büyük siyasal, sosyal, kültürel ve hatta 

ekonomik etkileri olmuĢtur. 

 

Türkiye Cumhuriyetinde yaĢayan Türkler 1928 yılında kabul edilen Latin harfleri esasına dayanan 

yeni alfabelerini kesintisiz olarak 81 yıldır kullanmaktadırlar. Yani alfabe değiĢtirme Ģokunu çoktan 

atlatmıĢ bulunuyorlar. Ancak Sovyetler Birliğinde yaĢana değiĢik Türk boyları ve bir çok diğer 

azınlık alfabelerinin 15–16 yıl içinde iki defa değiĢmesinin getirdiği sancıları yaĢamıĢlardır. 1940‘tan 
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itibaren kullanılmaya baĢlayan Kiril esasına dayanan yeni alfabeleri biri istisna (Azerbaycan 61 yıl) 

neredeyse 70 yıldan beri kullanmaktadırlar.  

 

1991 sonrası bağımsızlığına kavuĢan beĢ Türk cumhuriyeti Türkiye‘nin de kültürel etkisi ile Latin 

alfabesine geçmeye baĢlamıĢ (Azerbaycan 2001‘de geçti) veya baĢlamak üzeredir. Bu değiĢim Kiril 

harfleri ile yetiĢen nesli mutlu etmiĢtir dememiz zordur. Ancak bu nevi kararlar yönetimler tarafından 

alındığından muhaliflerin bu konuda yapacakları bir Ģey pek kalmaz. 

 

Alfabe değiĢtirmenin mahzurları bilinmektedir. En basiti ile bu nevi bir uygulama geçmiĢ ile aranın 

kopmasıdır. Ancak Kiril harfleri de bunu kullanan değiĢik Türk toplulukların kendi arzuları ile 

olmamıĢtı. 

 

DeğiĢen siyasi Ģartlarda bütün Türklerin, Arapların veya diğer baĢka toplulukların olduğu gibi, ortak 

bir alfabelerinin olmaları onları birbirine yakınlaĢtıracak önemli unsurlardan biridir. 

 

Ancak henüz Türk Dünyasında tam anlamda ortak bir alfabenin mevcudiyetinden bahsetmemiz için 

vakit henüz erkendir.  Türkiye de henüz ortak Türk alfabesini kabul etmemiĢtir. Dolayısıyla  ortak 

alfabede belirtilen  açık ―e‖ (ä veya ҽ),  nasal ―n‖ (ŋ), kalın ―k‖ (q), kalın ―h‖ (x) ve yumuĢak ―v‖ (w) 

harfleri bir Türk okuyucusunu ĢaĢırtmaktadır. Ayrıca Türkmence ile Özbekçe‘de bazı ünlü ve 

ünsüzlerin değiĢik harflerle ifade edilmesi de Türklerin kafasını karıĢtıracaktadır. (Türkmence‘de: 

j=y; y=ı; ž=j; ý=ı. Özbekçe‘de: o‘=u; g‘=ğ; ch=ç; sh=Ģ). 

 

Gene de Türk Dünyasında Latin harflerine geçiĢ süreci baĢlamıĢ bulunuyor. Bilhassa Rus dilinin ve 

kültürünün etkisinden kurtulmak isteyen topluluklar için bu önemli bir hedef konumundadır. Kısacası 

Latin alfabesi macerası daha nice on yıllar devam edeceğe benziyor.    
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XII. YÜZYILA KADARKĠ ORTAK TÜRK YAZI DĠLĠ 
 

Özet: Bu bildiride, yaĢayan Türk lehçelerinin ayırıcı özelliklerinden olan denk-çiftler (bul-/tap-; ısır-/tiĢle-; el/kol, vb.) üzerinde 

durulacaktır. Bu denk-çiftlerin XII. yüzyıldan önceki metinlerdeki kullanımları incelenecek ve Eski Türkçe edebi yazı dilinin 

diyalektlerle münasebeti yorumlanmaya çalıĢılacaktır. 

              

              Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, Türk diyalektleri, ‗denk-çiftler‘. 

 

Eski Türkçe döneminde farklı diyalektler konuĢma dili olarak yaĢasa da, hepsinin anladığı ve 

kullandığı bir ortak yazı dili olduğunu biliyoruz. VIII. yüzyıldan itibaren izleyebildiğimiz bu ortak 

yazı dili, Köktürk, Uygur ve Karahanlıca eserlerle kendini göstermektedir. KaĢgarlı Mahmut‘un 

belirttiği gibi XI. yüzyılda diyalekt farklılıkları olsa bile, aynı dönemde Yusuf Has Hacip‘in eserinde 

ortak edebi yazı dili ile karĢılaĢıyoruz.  
 

Köktürkler döneminde farklı diyalektler konuĢulsa bile Türklerin ortak bir edebi yazı diline sahip 

olmaları bazı bilimadamlarını ĢaĢırtacak kadar önemlidir. L. Bazin, bir yazısında Ģöyle demiĢtir: 
 

―Acaba, bu eski Türk yazı dilinin baĢarısının sebebi nedir? Bizce, bu baĢarının asıl 

övüncü, Göktürk devletinin kurucularına aittir. Bu devlet, içerisinde bir Türk dili ilk 

defa yazılan devlettir. Herhalde lehçeleri ençok farklı olan çeĢitli boyları birleĢtiren 

bu devlette yaratılacak resmî dil, mutlaka bu lehçelerin özelliklerini mümkün olduğu 

kadar bir yana bırakann ortak bir Türk dili olmalıydı. Eski Yunanlıların, lehçe 

ayrılıklarını aĢmak için ‗koînê‘ denilen ortak bir dil kurdukları gibi, Göktürkler, 

devletlerinin çeĢitli boylarının arasında bir dil ulaĢmasını sağlamak için, hemen 

hemen herkesçe anlaĢılan ortak bir dili kurmak mecburiyetinde kalmıĢlar ve bunu o 

kadar güzelce yapmıĢlar ki, yarattıkları bu resmî dil, yüzyıllarca, devletlerinde 

hiçbir zaman bulunmamıĢ olan Türkçe konuĢan halkların bile tek yazı dilleri 

olmuĢtur.‖ (Bazin 1988:66-67) 
  

L. Bazin‘in, bu ortak yazı dilinin meydana geliĢi hakkındaki düĢüncelerine katılmak mümkün 

değildir. Bazin, ―bunu o kadar güzelce yapmıĢlar ki, yarattıkları bu resmî dil... ‖ ifadesi ile, ortak 

dilin bir ―yaratma‖ olduğunu, yani ―yapay‖ olduğunu iddia etmiĢtir. Oysa, farklı diyalektler 

konuĢulurken ―ortak bir dil‖ oluĢması/oluĢturulması çeĢitli yollarla gerçekleĢebilir. Örneğin: 
 

1.Yapma-katıĢık bir dil (Esperanto gibi) oluĢturulabilir, 

2.Diyalektlerden biri ortak iletiĢim dili olarak kabul edilebilir, 

3.Diyalektlerden biri çeĢitli sebeplerle kendiliğinden diğer bölgelerde de iletiĢim dili hâline gelebilir, 

4. ... 
 

 

Acaba Köktürkçe Nasıl Bir Ortak Dildi? 
 

Devlet kurucularının veya yöneticilerinin bir ortak edebî yazı dili yarattıkları, yapma-katıĢık bir dil 

kurulduğu varsayımını destekleyecek hiçbir kanıt, hiçbir emare yoktur. Bir diyalektin ortak dil için 

kabul edildiği yönünde de herhangi bir bilgiye sahip değiliz. KonuĢulan diyalektler arasında birinin 

siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik nedenlerle öne çıkması sonucunda ortak edebi dil hâline gelmesi 

ise akla daha yatkın gelmektedir. Ancak, bunun hangi diyalekt olduğu, Eski Türkçe ve Eski 

Türkçeden önceki dönemlerde ne tür özelliklere sahip olduğunu belirlemek gerekir.  
 

Biz bu bildirimizde, elimizde yeterli veri olmadığı için, ortak edebi yazı dili olan Eski Türkçenin 

nasıl meydana geldiğini tartıĢmayacağız. Eski Türkçenin dil özellikleri üzerinde de durmayacağız. 
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Çünkü  o  dönemin  dil  özellikleri  (ses  bilgisi,  Ģekil  bilgisi,  cümle bilgisi) ve sözlüğü çeĢitli bilim 

adamlarınca ayrıntılı olarak ortaya konulmuĢtur. 

 

Bu bildirimizde, Eski Türk yazı dilinin içinde hangi lehçelere ait unsurların ne derecede ve ne Ģekilde 

bulunduğunu irdelemeye çalıĢacağız. 

 

Acaba Eski Türkçe nasıl bir yazı dilidir? Bugün yaĢayan hangi diyalektlere daha yakındır?  

Eski Türkçenin Oğuzca ile münasebetleri daha önce çeĢitli araĢtırmacılar tarafından 

değerlendirilmiĢti (Korkmaz 1972; Gülsevin 2000). Bu makalelerde, Köktürkçe ile Oğuzca 

arasındaki paralel unsurlar ortaya konulmuĢtur. Köktürkçedeki Kazakça unsurlar üzerine de 

çalıĢmalar yapıldı (Bolatova-Kayra, 1995). Köktürkçe ile Tatar Türkçesi arasındaki benzerlikler ise 

Ahmet Bican Ercilasun tarafından ortaya konulmuĢtur. Ercilasun‘un makalesinde Köktürkçenin 

özellikleri yaĢayan lehçelerle karĢılaĢtırılmıĢ, günümüzde en çok Tatar Türkçesi ile pararlelliklerinin 

bulunduğu belirtilmiĢtir. Her iki lehçede de ikinci kiĢiyi gösteren ŋ ünsüzünün g olabilmesi; mastar 

eki olarak –IG > - Iw, u kullanılması; Köktürkçenin alfabesinde o-u seslerinin farklı değil de tek bir 

iĢaretle belirtilmesi gibi hususlar, bu lehçeler arasındaki en önemli paralellikler olarak gösterilmiĢtir 

(Ercilasun 1994:143-149). 
 

Gerçekte, Eski Türkçe büyük oranda, bugün yaĢayan (ÇuvaĢça hariç) bütün diyalektlerle paralellik 

gösterir. Günümüz diyalektlerinde, Köktürkçedeki bulunma hâli, yönelme hâli vs. eklerinin devamını 

görürüz. Söz varlığından ‗baĢ‘, ‗köz‘, ‗tiz‘; ‗kel-‘, ‗taĢ‘, ‗ben‘, ‗sen‘ vs. bazı ses değiĢiklikleri ile 

hemen hemen bütün diyalektlerde görülür. Yani, Eski Türkçe, normal tarihî geliĢimin gösterdiği 

Ģekillerle, bugünkü diyalektlerimizde yaĢamaktadır. 
 

―Eski Türkçe / çağdaĢ diyalektler‖ karĢılaĢtırmasında durumun böyle olmadığı örnekler de vardır. 

YaĢayan diyalektlerimizde denk-çiftler1 olarak bulunan sözlerden bazen Oğuzcayı karakterize 

edenler Köktürkçede görülür, bazen de Oğuzca olmayan Ģekiller görülür. Örneğin, bul-/tap- çiftine 

bakılınca, Köktürkçede sadece bul- fiili bulunur. kemik-süŋük çiftinde ise durum tersidir. 

Köktürkçede süŋük geçer ama kemik kelimesine rastlanmamıĢtır. Özellikle Eski Uygurcadan 

itibaren, her iki Ģeklin de kullanılmıĢ olduğu örneklerle karĢılaĢırız.  
 

Bu ne demektir? Eski Türkçe yazı dili için nasıl yorumlanmalıdır? 

Eğer sadece ―ört-‖ Ģekli var da ―yap-‖ Ģekli yoksa, eski yazı dilimizdeki Ģekil elbette bir Oğuzca 

unsurdur. Durum bunun tersi ise, eski yazı dilimizin Oğuzca olmayan bir karaktere sahip olduğu 

anlamı çıkar. Bugün lehçe gruplarımızı karakterize eden kelime çiftlerinden bazıları ise, Eski Türkçe 

metinlerde, her iki Ģekliyle de karĢımıza çıkmaktadır. Yani, Eski Uygurcada hem ―ısır-‖, hem de 

‗tiĢle-‖; hem ―in-‖ hem de ―tüĢ-‖ fiili kaydedilmiĢtir.  
 

Bu durumu Ģöyle bir varsayımla açıklamayı deneyebiliriz: Eski Uygur Türkçesi sözlüğünde ‗ısır-‘ 

olarak kaydedilen örneğin geçtiği metni ―A‖ kiĢisi yazmıĢtır ve muhtemelen Oğuzdur; ‗tiĢle-‘ olarak 

kaydedilen örneğin geçtiği metni ―B‖ Ģahsı yazmıĢtır ve muhtemelen Oğuz olmayan birisidir. Bu 

söylediğim, tamamen varsayımdır, kanıtlanması için ayrıntılı inceleme ve karĢılaĢtırmalar gerekir. 
 

Bu çiftlerden her ikisinin de aynı kiĢi tarafından aynı metinde kullanıldığı bazı durumlar vardır ki, 

yukarıdaki varsayımla (―A‖ kiĢisi Oğuz / ―B‖ kiĢisi Oğuz olmayan birisi) açıklanamaz. Örneğin, 

Yusuf Has Hacip, bu çiftlerden hem Oğuzca olan Ģekilleri, hem de Oğuzca olmayan Ģekilleri 

Kutadgu Bilig‘de kullanmıĢtır. Kutadgu Bilig‘in dilindeki lehçe özelliklerini araĢtırdığımız makalede 

Ģu denk-çiftleri (1) tespit edip iĢlemiĢtik (Gülsevin 2007a:294): 
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Kutadgu Bilig‘de kullanılan Ģekiller 

Anlamı 

 

Daha çok kullanılan Daha az kullanılan 

 ‗benzemek‘ mengze- okĢa- 

‗bulmak‘ bul- tap- 

‗gizlemek‘ kizle- yaĢur- 

‗inmek‘ in- tüĢ- 

‗gece‘ tün kiçe 

‗kaç‘ neçe kaç 

‗kendi‘ öz kendü 

‗köpek‘ it köpek 

EĢit kullanılanlar 

‗dal‘ tal butık 

‗ısırmak‘ ısır- tişle- 

 

Hem usta bir Ģair hem de devlet adamı olan Yusuf Has Hacip‘in dilinde bu çiftler birlikte nasıl 

bulunmaktadır? Eski ortak edebi yazı dilimizin gerçek karakterini anlayabilmek için, bu soruyu 

cevaplayabilmemiz gerekir. Eğer hem ―ört-― hem de ―yap-‖ fiilleri anlaĢılıyor olmasa idi, usta Ģairin 

eserinde birlikte kullanılamazdı. ġu anda, Türkiye‘deki bir yazar, ―Kapıyı örtünüz‖ diyebilir, ama 

bu anlamda ―Kapıyı yapınız‖ diyemez. Çünkü, kullandığı edebi yazı dilini anlayan halk ikinci 

cümleyi anlamaz. 
 

Yusuf Has Hacip‘in hem ―ört-‖ hem ―yap-‖ Ģekillerini kullanabilmiĢ olması, bu iki fiilin de o edebi 

yazı dilini kullanan halklar tarafınca biliniyor olmasındandır. Biz, Kutadgu Bilig‘de bu tür tercihlerin 

vezin gereği yapıldığını daha önceki bir bildirimizde tartıĢmıĢtık (Gülsevin 2007b:287-296). 
 

Vezin gereği bile olsa, bu denk-çiftlerde bulunan kelimelerin bir arada kullanılabilmesi, her ikisinin 

de o yazı dilini kullanan herkes tarafından anlaĢılabildiği anlamına gelir. 
 

Ben, Türk dilinin diyalektlerini karakterize eden denk-çiftleri belirleyebilmek için ayrıntılı 

çalıĢmalara baĢladığımdan beri Oğuzca olabilecek 250 kadar unsur belirledim. Hangi unsura 

Oğuzcadır denilebileceği konusunda da varsayımlar ortaya koymaya çalıĢtım (Gülsevin 2006:). 
 

ESKĠ TÜRKÇENĠN YAPISI 

Bu bölümde, Türk dilinin lehçelerinde ayırıcı özellik olan denk-çiftlerden 24 tanesini vermek 

istiyorum: 

 

 

 

 

 

 

 
 Anlamı Köktürk Eski Uygur DLT.-Kutadgu Bilig 

anla- --------- 

 

--------- 

aŋla- 

(EUTS.16) 

----------- 

aŋla- 

DLT.I.290; KB.I.4025 

----------- 

bağırsak --------- 

 

--------- 

bagırsak 

EUTS.31 

içegü 

EUTS.88 

bagırsuk 

DLT.I.502 

içegü 

DLT.I.137 

bak- --------- 

 

--------- 

----------- 

 

kara- 

EUTS.167 

bak- 

DLT.I.16; KB.I.1857 

------------ 

benze- --------- 

 

--------- 

menzet- 

(EUTS.129) 

okĢa- 

EUTS.140 

menze- 

DLT.III.403; KB.I.1306 

oxĢa- 

DLT.II.286; KB.I.784 
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bul- bul- 

KT.D.3 

--------- 

 

bul- 

(EUS.52) 

tap- 

EUTS.225 

bul- 

DLT.I.215; KB.I.818 

tap- 

DLT.I.425; KB.I.4172 

çek- --------- 

 

--------- 

----------- 

 

tart- 

EUTS.227 

çek- 

(DLT.II.21) 

tart- 

DLT.III.426; KB.I.5442 

dal ‗dal‘ --------- 

 

--------- 

tal 

(EUTS.221) 

butık 

EUTS.55 

tal 

DLT.I.412; KB.I.2914 

butak 

DLT.I.44; KB.I.4892 

dön- ---------- 

 

yan- 

KT.d.28 

------------ 

 

yan- 

EUTS.284 

tön- 

DLT.III.184 

yan- 

DLT.III.64; KB.I.3283 

dudak --------- 

--------- 

--------- 

irin 

EUTS.96 

-------- 

irin 

DLT.III.74 

el elig 

KT.D.22 

--------- 

elig 

EUTS.71 

-------- 

elig/el 

DLT.I.72,82; KB.I.1805 

kol 

gece --------- 

 

tün 

KT.D.27 

kiçe 

EUTS.108 

tün 

EUTS.258 

kéçe 

DLT.III.219; KB.I.1506 

tün 

DLT.I.82; KB.I.288 

geç- keç- 

BK.D.30 

--------- 

 

keç- 

EUTS.103 

öt- 

EUTS.154 

keç- 

DLT.I82; KB.I.231 

öt- 

DLT.I.424; KB.I.6114 

gizle- --------- 

 

--------- 

kizle- 

EUTS.113 

yaĢur- 

EUTS.290 

kizle- 

DLT.I.100; KB.I.3232 

yaĢur- 

DLT.II.79; KB.I.770 

ısır- --------- 

 

--------- 

ısır- 

EUTS.87 

tiĢle- 

EUTS.241 

ısır- 

DLT.I.178; KB.I.3399 

tiĢle- 

DLT.III.297; KB.I.4601 

in- in- 

KT.D.12 

BK.D.11 

 

in- 

EUTS.96 

tüĢ- 

EUTS.259 

in- 

DLT.I.169; KB.I.6211 

tüĢ- 

DLT.II.81; KB.I.489 

kaç? kaç 

Tny.20/21/22 

EDPT.589 

--------- 

 

kaç 

EUTS.160 

 

neçe 

EUTS.135 

kaç 

DLT.I.321; KB.I.5550 

 

neçe 

DLT.III.157; KB.I.247 

kapı kapıg 

KT.D.17 

 

kapıg 

EUTS.166 

-------- 

kapug 

DLT.I.48/64; KB.I.4429 

----------- 

kemik --------- 

süŋük 

BK.D.20 

-------- 

süngük 

EUTS.214 

--------- 

süngük 

DLT.I.178; KB.I2206 

 

kendi kentü 

KT.K.4 

öz 

BK.D.36 

kentü 

EUTS.106 

öz 

EUTS.155 

kendü 

DLT.I.127; KB.I.970 

öz 

DLT.III.108; KB.I.666 

kurt --------- 

 

böri 

KT.D.1/2 

---------- 

 

böri 

EUTS.50 

kurt 

DLT.I.342 

böri 

DLT.I.36; KB.I.1413 

ört- --------- 

 

--------- 

ört- 

EUTS.153 

yap- 

EUTS.285 

ört- 

DLT.III.425; KB.I.4885 

yap- 

DLT.I.374 

sinek --------- 

 

--------- 

singek 

EUTS.206 

----------- 

singek 

DLT.II.13 

çıbun 

KB.I.6601 

yarın --------- 

 

--------- 

yarın 

EUTS.287 

irte 

EUTS.97 

yarın 

DLT.II.250; KB.I.549 

---------- 

 

yoğurt --------- 

 

--------- 

yogurt 

EUTS.302 

---------- 

yogurt 

DLT.I.182; KB.I4442 

--------- 
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Köktürkçedeki Denk-Çiftler:  

Köktürkçenin durumu özeldir. Çünkü, tek bir edebi yazı dilinin örneğidir. Tercüme değildir. Ġstinsah 

değildir. 
 

Yukarıda incelenen 24 denk-çiftten 13 tanesi Köktürk anıtlarında kullanılmamıĢtır (aŋla-/tüĢün-; 

bagırsak/içegü; bak-/kara-; beŋze-/okĢa-; çek-/tart-; tal/butak; totak/irin; kizle-/yaĢur-; ısır-/tiĢle-; 

ört-/yap-; siŋek/çıpın; yarın/irte; yagurt/katık). 1 tanesi çift hâliyle bulunur (kentü/öz).  
 

10 tanesi ise sadece tek Ģekliyle kullanılmıĢtır. Tek Ģekliyle kullanılanların günümüz lehçe gruplarına 

göre tercih ediliĢleri Ģöyledir: 

 
Oğuz diyalektlerinde tercih edilmiĢ 

olanlar 

Oğuzca olmayan diyalektlerde tercih 

edilmiĢ olanlar 

 

1. bul- 

2. elig 

3. keç- 

4. in- 

5. kaç? 

6. kapıg 

 

1. yan- 

2. tün 

3. süŋük 

4. böri 

 

 

Eski Uygurcadaki Denk-Çiftler: 

Eski Uygurca için farklı dinlerin mensuplarınca yazılmıĢ, bir çoğu baĢka dillerden tercüme edilmiĢ 

pek çok metin vardır. Bunlardan bir kısmı da istinsahlar olduğu için, farklı yazar ve kopyacıların 

diyalektlerindeki unsurlar da eserlere yansımıĢ olmalıdır. 
 

Yukarıda incelenen 24 denk-çiftten 13 tanesi Uygurcada çift hâliyle bulunur (bagırsak/içegü; meŋze-

/okĢa-; bul-/tap-; tal/butık; kiçe/tün; keç-/öt-; kizle-/yaĢur-; ısır-/tiĢle-; in-/tüĢ-; kaç/neçe; kentü/öz; 

ört-/yap-; yarın/irte). 
 

11 tanesi ise sadece tek Ģekliyle kullanılmıĢtır. Tek Ģekliyle kullanılanların günümüz lehçe gruplarına 

göre tercih ediliĢleri Ģöyledir: 
 

Oğuz diyalektlerinde tercih 

edilmiĢ olanlar 

Oğuzca olmayan diyalektlerde 

tercih edilmiĢ olanlar 

1. aŋla- 

2. el 

3. kapıg 

4. siŋek 

5. yogurt 

 

1. kara- 

2. tart- 

3. yan- 

4. irin 

5. süŋük 

6. böri 
 

Yukarıdaki tablolar, ilk bakıĢta Ģunu ifade eder gibi görünmektedir: Denk-çiftlerin tercih ediliĢi 

bakımından Köktürkçe daha ziyade Oğuzca Ģekillerden yanadır. Eski Uygurca döneminde ise durum 

dengelidir. Ele aldığımız 24 denk-çiftten 13 tanesi Köktürkçe metinlerde hiç geçmemiĢtir. Uygurcada 

da hiç rastlanmayan denk-çift sayısı 13‘tür. 
 

Eski Türkçenin Bütününde Denk-Çiftler: 

ĠĢlediğimiz 24 denk-çiftten Eski Türkçe metinlerin bütününde karĢıtları olmadan sadece tek Ģekliyle 

tespit edilebilenler Ģunlardır (6 tane): 
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1. aŋla-           

2. irin    

 

3. elig            

4. kapıg       

5. süŋük 

6. yogurt 
 

Bunların lehçe gruplarına göre dağılımı Ģöyledir: 
 

Oğuz diyalektlerinde tercih edilmiĢ 

olanlar 

Oğuz olmayan diyalektlerde tercih 

edilmiĢ olanlar 

1. aŋla- 

2. elig 

3. kapıg 

4. yogurt 

1. irin 

2. süŋük 

 

Sonuç 

Denk-çiftlerin Eski Türkçe metinlerdeki durumları, yazı dilinin karakterini göstermesi bakımından 

dikkate alınması gereken ölçütlerdendir. Ses yapıları ve morfolojik özelliklerin yanında, denk-

çiftlerin tercihleri de eski yazı dilimizin anlaĢılmasında yardımcı olacaktır. 
 

Yukarıda incelenen 24 denk-çift göz önüne alınırsa, Köktürkçe ile daha sonraki dönemler arasında 

biraz farklılık olduğu görülür. Köktürkçeye bakılırsa, denk-çiftlerden sadece birinin rastlandığı 

örnekler daha çok Oğuzca karakter taĢımaktadır (% 63). Ġlerleyen dönemlerde ortak yazı dilinde bu 

durum dengelenmiĢ durumdadır. 
 

Denk-çiftleri, yukarıdaki Ģekliyle yorumlamak her zaman doğruyu yansıtmayabilir. Çünkü, Eski 

Türkçede rastlanmayan bir kelime, ilgili dönemde yaĢamıyor olduğu anlamına gelmez. Ortak edebi 

yazı dilinde kullanılıyor olup metinlere geçmemiĢ olabileceği gibi, yazı diline yabancı olsa bile diğer 

diyalektlerde kullanılmıĢ olabilir. Ayrıca, dilimizdeki denk-çiftlerin oluĢumu, geliĢimi gibi konularda 

yeterli derecede varsayım kurulmamıĢtır. Bütün denk-çiftler, aynı oluĢum sebebi ve süreci sonucunda 

geliĢmiĢ değildir. Bazıları, yabancı bir kelimenin ilgili lehçeye girmesi, bir müddet sinonim olarak 

yaĢaması, daha sonra eski olanının terk edilmesi ile söz konusu diyalektin ayırıcı vasfı hâline gelmiĢ 

olabilir (alın/maŋlay; kıĢla/kazarma, gibi). Bazılarında ise, yakın anlamlı farklı kelimelerden biri bir 

lehçede genel anlam kazanmıĢ, diğeri öbür lehçede genel anlam kazanmıĢ olabilir (? tön-/yan-; in-

/tüĢ; elig/kol gibi). 
 

Her denk-çift özel olarak yorumlanmalıdır. totak/irin çiftine bakalım. totak kelimesi Köktürkçede, 

Eski Uygurcada, Karahanlıcada geçmez. Bunun yerine Eski Türkçe metinlerde irin kullanılmıĢtır. 

Orta Türkçe metinlerinin bazılarında irin kelimesinin yanı sıra nadiren de olsa todak kelimesi 

görülmeye baĢlar. Eski Anadolu Türkçesinde ise karakteristik ve yaygın tercih dudak Ģeklindedir. 

Bugün yaĢayan Oğuz diyalektlerinde de bu kullanılır (Türkiye Türkçesi dudak, Azerbaycan Türkçesi 

dodag, Türkmen Türkçesi dōdak) kullanılır. Oğuz olmayan lehçelerde irin-erin devam etmektedir. 

Bu durum ilk bakıĢta Ģöyle yorumlanabilir: Türk dilinin asli Ģekli irin kelimesi idi. Eski Türkçede de 

hep irin kullanıldı. totak-todak-dodak-dudak kelimesi ise daha sonra Oğuzcada yaratıldı. Yani, dudak 

kelimesi yeni bir yaratmadır. Akla yatkın görünen bu varsayım doğru olamaz. Yani, dudak Ģekli yeni 

dönemlerde yaratılmıĢ olamaz. Çünkü, ÇuvaĢçada da tudǎ olarak kullanılmaktadır. ÇuvaĢçadaki 

Ģeklin Oğuzcadan alıntı olduğu da düĢünülebilir. Böyle bile düĢünülse, ÇuvaĢçadaki ses yapısı, bu 

kelimenin çok eski dönemlerden beri ÇuvaĢçada yaĢadığını gösterir. (2) 

 

Açıklamalar 
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1. ―Denk-çift‖ terimi ile Ģunu kastediyorum: Farklı farklı lehçelerin ayırıcı özelliği durumuna gelmiĢ, 

aynı anlamı  taĢıyan  farklı  sözler veya  aynı fonksiyonu üstlenmiĢ farklı morfemler vardır. Örneğin,  

 

Batı Oğuzcasında bul-, diğer lehçelerde tap- kullanılır. Bunları ―sinonim‖lerden farklı düĢünüyorum. 

Çünkü aynı dil (yani lehçe/diyalekt) içinde sinonim olarak yaĢamıyorlar; farklı lehçelerde aynı anlam 

ya da fonksiyonu taĢıyorlar. 

2. ÇuvaĢça, kelime sonundak K veya G ünsüzlerini düzensiz olarak eriten bir lehçedir. Bu ünsüzlerin 

erimediği örnekler olsa da, onlar daha yeni dönemlerdeki alıntıları gösteriri. tudǎ Ģeklinin sonunda K 

ünsüzünün düĢmüĢ olması, bu kelimenin çok eskiden beri yaĢadığının kanıtıdır (Gülsevin, 2008).  
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 ORHUN ANITLARI ÜZERĠNE YENĠ ÇEVĠRĠ ÇALIġMALARI 

 
Özet: Bu bildiride, yazarın 2003 yılında almatıda yayımlanan 'Eski Türk Yazısının Tarihi ve Teorisi' adlı kitabında yer alan üç 

büyük Orhun yazıtının Rusçaya yeni tercümelerinin bir kısmının Türkçeye çevirileri yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kül Tigin anıtı,Tonyukuk anıtı, Ongin anıtı. 

 

Orhun Anıtlarındaki Göktürk yazıtlarını bir asır önce ilk defa meĢhur bilgin W. Radloff Almancaya 

çevirmiĢti (1). O zamandan beri VIII. yüzyıl mirası büyük Orhun yazıtları çevirmeleri (Almanca, 

Rusça, Ġngilizce ve Türkçe) çok defa gözden geçirilerek onlar üzerine yeni malumatlar ilave 

edilmiĢti. Fakat söz konusu yazıtların bazı anlaĢılmayan unsurları, yanlıĢ çevrilmiĢ tarafları Ģimdi de 

bulunmaktadır. 

 

Bizim tarafımızdan düzenlenmiĢ ''Orhun Yazıtları'' (Almatı, 2001) toplamasında daha önce 

yayımlanmıĢ malzemelerle birlikte bazı problemi olan araĢtırmalar da mevcuttur. Bunun Orhun 

Yazıtları hakkında bazı eklemelerle gelecekte yapılacak yeni ilmi çalıĢmalara küçük bir adım 

olacağını ümit ediyorum. 

 

''Eski Türk Yazısının Tarihi ve Teorisi'' (Almatı, 2003) adlı hacimli bir eserimiz yayımlandı. Bu 

eserin IV. bölümünde üç büyük Orhun Yazıtının ( Kül Tigin, Ongin ve Tunyukuk) Rusçaya yeni 

çevirileri verildi. AĢağıda bu çevirilerden bazılarını Türkçe olarak sunacağız.  

   

 KÜL TĠGĠN ANITINDAN ÖRNEKLER 

 

      

 

   Ötüken yıĢda yeg idi yoq ermiĢ. (Güney yüzü, 4. satır).  

   Aktarması: Ötüken ormanlı dağında iyi bir sahip yok idi.  

   KrĢ. Ergin (2): ''Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuĢ''.  

            

  

Bir kiĢi yaŋılsar oğuĢı bodunı beĢükiŋe tegi qıdmaz ermiĢ. (Güney yüzü, 6. satır).  

Aktarması: Eğer bir kiĢi yanılırsa, o zaman onun kabilesi, halkı kesinlikle feda etmezmiĢ.  

KrĢ. Ergin: ''Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmıĢ''. 

      

 

TürgeĢ kağan süsi Bolçuda otça oburca kelti. (Doğu yüzü, 37. satır).  

Aktarması: TürgeĢ kağanının ordusu Bolçuda ateĢ gibi, (açgözlü) obur gibi geldi. 

KrĢ. Ergin: ''TürgiĢ Kaganının ordusu Bolçuda ateĢ gibi, fırtına gibi geldi''. 
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Iğar oğlanıŋızda tujğunıŋızda yegde igidür ertigiz. (Güney-doğu yüzü).  

Aktarması: Siz sadık oğlanlarınız, duygunlarınız (yigit oğlanlarınız) içerisinden iyilerini (seçerek) 

yükselttiniz.  

            KrĢ. Ergin: ''Değerli oğlunuzdan, evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz''. 

 TUNYUKUK ANITINDAN ÖRNEKLER 

           

 

Türk Esir bodun yerinte bod qalmadı. (3-4. satır).  

Aktarması: ''Türk Esir ( Esir ''Kartal'' demektir, belki Çince AĢina Türklerin değiĢmiĢ baĢka bir 

adıdır. bkz. Tuvaca ezir ''kartal'') halkının yerinde (yönetici) boy kalmadı.  

KrĢ. Tekin(3):''Türk Sir halkının ülkesinde boy kalmadı''. 

     

 

Türk bilge qağan Türk Esir bodunuğ, Oğuz bodunuğ igidü olurur. (62. satır).  

Aktarması: Türk Bilge Kağan (baĢ yönetici kağan) Türk Esir (baĢ kartal) halkını, Oğuz halkını 

yükselterek oturuyor.  

KrĢ: Tekin:''Türk Bilge Kağan, Türk Sir halkını, Oğuz halkını besleyerek tahtta oturuyor''.  

 

        

 

 

 

Bodun boğzı tok erti. Yağımız tegire oçuk tegürti, biz aĢığ ertimiz. (8. satır).  

Aktarması: Halkın boğazı tok idi. Yağımız her taraftan ocak getirirdi, biz aĢtan iğrenirdik. KrĢ. 

Tekin:''Halkın boğazı tok idi. DüĢmanlarımız çepeçevre ocak gibi idi; biz (ortadaki) aĢ gibi idik''. 

 

             

 

Anta berüki aĢuq baĢlığ Soğdak bodun qop kelti. (46. satır).  

Aktarması: O zaman sağ tarafta (güneye doğru) baĢlarında miğferi olan Soğdak halkının hepsi 

geldiler.  

KrĢ. Tekin: ''Onların berisindeki AĢok baĢlı Soğdak halkı hep geldiler''. 

                  

 

Arquy qarağuğ ulğartdım. (53. satır).  

Aktarması: Ben karakolu ve bekçiliği çoğalttım.  

KrĢ. Tekin: ''Gözetleme kulelerini (yerli yerince) yücelttim''. 
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Bu Türk bodunqa yaraqlığ yağığ keltürmedim, tügünlig atığ yügürtmedim. (54. satır).  

Aktarması: Ben bu Türk halkına silahlı düĢmanı ve donatılmıĢ atlı asker akınını göndermedim.  

KrĢ. Tekin: ''Bu Türk içinde zırhlı düĢmanların akımına imkan vermedim.(Kuyruğu) dügümlü 

(düĢman) atlarını koĢturmadım''. 

     

 

Ne yerdeki qağanlığ bodunqa böntegi bar erser, ne buı bar erteçi ermiĢ. (56-57. satır).  

Aktarması: Herhangi bir yerde kağanlı bir halkın aklı zayıf birisi (danıĢman olarak) var ise, (o halkın) 

ne kadar derdi olacak imiĢ !  

KrĢ. Tekin: ''Herhangi bir ülkedeki kağanlı (yani ''bağımsız'') bir halkın böylesi bir (devlet adamı) 

var ise, (o halkın) ne (gibi) bir sıkıntısı olacak imiĢ ?''  

 

ONGĠN ANITINDAN ÖRNEKLER 

 

 

  

 

 

Bu Tabğaçda yıraya tığ Oğuz ara Yeti Eren yağı bolmıĢ (Ön yüzü, 5. satır).  

Aktarması: ''Bu Tabgaçtan kuzeye doğru kuvvetli (dinç) Oğuz arasında Yeti Eren yağı olmuĢ''. 

 

 

                         

 

 

 

ġad atığ anta bermiĢ boltuqta Toquz Oğuz tığ yağı ermiĢ, bedük ermiĢ. (Ön yüzü, 6. satır). 

Aktarması: ''…(Kağan) Ģad adını (babama) orada vermiĢ olduğunda Tokuz Oğuz kuvvetli (dinç) yağı 

imiĢ, büyük imiĢ''. 

                 

 

 

 

 

 

Üze teri qan Lüy yılqa yetinç ay küçlüg alp er qağanımda adırılu bardıız. Bilge ataçım yoğın 

alur ağıın qazğantım. (Sağ yüzü, 4. satır). Aktarması: ''Yukarıda tanrı han Ejderha yılının yedinci 
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ayında güçlü alp er kağanımdan ayrılıp gittiniz. Bilge dedeciğimin gömme törenini yaparak 

hazinesini kazandım''.  

  

Orhun runik yazıtlarını (Kül Tigin, Tunyukuk ve Ongin abideleri) yeniden okuduğumuzda daha 

önceki çevirilerin zor anlaĢılan yerlerini elimizden geldiği kadar tekrar inceleyerek belirlemeye 

çalıĢtık. Bununla birlikte '‖Eski Türk Sözlüğü‖nün (Leningrad, 1969) derleyicileriyle redaktörlük 

edenlerin de tecrübelerinden yararlanılmıĢtır. Eski Türk kaynaklarını tekrar gözden geçirmek, daha 

doğrusu yeniden çevirmek ve okumak, bundan sonraki dilbilgisel çalıĢmalar, metinbilim ve tarihi 

araĢtırmalar için de çok faydalı olacaktır. 

Bu metin Eski Türklerin konuĢmacılık seviyesi ile yazı dilinin ilk örneği ve Eski Türk devleti, onun 

kültürü ve Orta Asya Eski Türk dönemindeki orijinal tarihi olaylar ile siyasi değiĢme ve geliĢmeler 

hakkında malumat verir. 

 

Orhun abideleri (özellikle Kül Tigin ve Bilge Kağan abidelerinin Çin sanatkarları tarafından yapılıĢı) 

taĢ basması ve runik yazıları tasvir etme hüneriyle son derece ĢaĢırtıcıdır. Halbuki Kül Tigin 

abidesindeki sağa doğru iki runik satır beceriksiz bir Çin yazısının sağ tarafında (bazen  b' harfinin 

yazılıĢı ile ) göze çarpıyor. W. Radloff bu hakkında Ģöyle demiĢti: ''Türk yazıtının sağa doğru iki 

satırı beceriksiz bir Çince yazının sağ tarafında yazılmıĢtır. Bence bu iki satırı taĢ üzerine 

ağabeyisinin Ģerefine hanın kendisi (belki çini mürekkebi ile) yazmıĢ ve Çin sanatkarı hanın bu 

iĢaretini taklit ederek oymuĢtur. Yoksa hanın kendisine armağan edilmiĢ yazıtın bunun gibi kötü 

yapılması tamamen yersizdir''(4). 

 

''Çevirmesi ve yorumlaması çok zor'' (S. Ye. Malov'un yorumu) Ongin anıtından b', g (ğ ), t, Ģ 

harflerinin bazı grafik özellikleri bulunmuĢtur. Bu anıtı ilk olarak W. Radloff Almanca'ya, H. N. 

Orkun Türkçeye, G. Clauson ve T. Tekin Ġngilizceye çevirmiĢtir. Rusçaya ön çevirmesini sunmuĢ S. 

Ye. Malov demiĢtir: ''Ongin anıtının harfleri KoĢo Tsaydam (Kül Tigin ve Mogilyan) abidelernin 

harflerinden farklıdır. W. Radloff'un ifadesine göre bu harfler Yenisey nehri havzası yazıtlarının harfi 

ile KoĢo-Tsaydam vadisi yazıtlarının harfleri arasında bir Ģeydir'' (5).     

 

Büyük Orhun yazıtının kendine özgü bir ''bildiri, haber döngüsü '' içeriğine sahip olduğu metni 

incelerken anlaĢılmaktadır. I. V. Stebleva: ''Eski Türk runik metnini incelerken belli haber unsurlarını 

içeren bazı mantıklı semantik döngüler buluruz.(…) Orhun metinlerini görsel bir Ģekilde anlatmak 

için her bir haber döngüsünü oluĢturan bildirinin üç unsurunu söylemek mümkündür: 1) düzen; 2) 

döngü içeriğinin geliĢimi; 3) sonuç. Bununla birlikte Orhun metinlerinin yapı geliĢimini detaylı bir 

Ģekilde incelemek için her bir bildiri döngüsünün herhangi bir konu üzerinde yazıldığına dikkat 

etmek gerekir''(6). Orhun yazıtının dıĢ yapısı ile içeriği hakkındaki bu düĢünceye I. V. KormuĢin de 

katılıyor: ''Yazıtın baĢından sonuna kadar bildiri döngüsü olayın tam sırasıyla devam ediyor. Metnin 

genel yapısında en eski tarihi devrelerden daha sonrakilerine kadar döngüler birbirini takip etmekte. 

Bu önemli tarihi kaynak, metin içeriklerinin kronolojik bir Ģekilde yazıldığını gösterir''(7). Fakat bazı 

bildiri döngülerinin eklenmesi için incelemelerin sürdürülmesi gerekmektedir.    

  

Yazarı belli olan bu edebi eserler, II. Türk kağanlığı (682-744) dönemindeki bazı kimseler, tarihi 

olaylar, halkın ayaklanması ve sülale olarak kağanlık için savaĢ hakkında bilgi vermektedir. Örneğin, 

Kül Tigin anıtı metin yazarı Yolluk Tigin, babası Bilge Kağan veya Mogilyan han adına amcası 

Kapagan Kağan'a yaptığı alçaklık dolayısıyla Türk halkını suçluyor (Kapagan Kağan, bilindiği gibi, 

716 yılında Toğla nehrinde Teles, Uygur kabilesi Bayırku yıkımında öldürülmüĢtü). Ongin abidesi 

metin yazarı EletmiĢ-Yabgu oğlu Sabra-Tamgan-Çur-Yoga (Kapagan Kağan'ın yeğeni), bu abideyi 

bilge ve aziz dedesine armağan etmiĢtir (Kaynaklarda, Kapagan Kağan'ın Ejderha yılının 7. ayında, 

yani 22 Temmuz 716 tarihinde vefat ettiği yazılıdır). Fakat bu aziz, iyi yürekli olduğu söylenen dede 
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kagan, Ongin anıtı yanındaki Sabra Tarkan balbalına göre, yazıtı yazan kiĢinin amcasını öldürmüĢtür. 

 

Bilakis üç kaganın bilge müĢaviri Tunyukuk, yazıtında 693 yılında bizzat kendisinin tahta çıkardığı 

Kapagan Kağan‘ın (Moçjo) davranıĢını sert bir Ģekilde suçluyor. ġikayetini Ģöyle dile getiriyor: ''Ben 

bu Türk halkına silahlı düĢmanı ve donatılmıĢ atlı asker akınını göndermedim!' Kül Tigin, amcası 

Kapagan Kagan'ın ölümünden sonra onun hain oğullarını öldürdü ve tahta, haklı mirasçı olan kendi 

ağabeyi Bilge Kağan'ı oturttu. Bu olay Çin kaynaklarında da yer almaktadır. ''Çinli soyağacı 

bilginleri ve tarihçileri Kapagan Kağan‘ın (Moçjo) acımasızlığını ve Türk halkının öfkesini kayda 

geçirmiĢlerdir, çünkü geçmiĢteki tecrübelere ve bilimsel stratejilere dayanarak, sınırdaki ekonomik 

ve askeri olaylarla her zaman mücadele ederek Türk halkının kendi içindeki yararsız ayaklanmalarla 

ilgilenmiĢlerdir‖ (8). 

 

Büyük Orhun yazıtları atalarımızın önemli bir vasiyetini - Eski Türk dünyasının bütün olarak, 

memleket olarak birleĢmesini, halklarımızın özgürlüğe ve bağımsızlığa olan haklı ve doğru arzusunu 

içermektedir. BirleĢme özellikle Bilge Tunyukuk‘un hitabetiyle verilmiĢtir: Yuyqa erklig toplağalı 

uçuz ermiş, yincge erklig üzgeli uçuz.Yuyqa qalın bolsar, toplağuluq alp ermis; yinçge yoğan 

bolsar, üzgülük alp ermiş. (13. Satır). Aktarması: ―Ġnceyi çabuk bükmek kolay, ensizi çabuk yırtmak 

kolay. Ġnce kalın olursa, onu bükmek zor gelir, dar geniĢ olursa, onu yırtmak zor gelir‖. Bkz. 

Kazakça atasözü: "Sawsak aĢılsa – kıldırık, jumulsa–judırık" (Parmak açılırsa pençe, yumulursa 

yumruk olur); Birligi bar eldi belin eĢkim sındırmas (Birlikte olan halkın belini kimse kıramaz). 
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АСПЕКТЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ В КОНТЕКСТЕ  

АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО СООБЩЕСТВА 
 

  Резюме: Аспекты и способы системного и семантического описания тюркских языков Урало-Поволжья, как 

известно, является одной из актуальных проблем современной тюркологии. Сложность проблемы состоит в том, что она 

фактически представляет комплекс проблем, обусловленных существенным различием лексических структур (особенно 

семантики), в представленных тюркских (татарском, башкирском и чувашском) языках региона. 

В работе проводится анализ лексической системы указанных тюркских языков Урало-Поволжья в сравнительном 

плане с данными монгольских, тунгусо-маньчжурских языков. 

Элементы системного подхода к изучению лексического материала языков, относящихся к алтайской семье, 

просматриваются в работах ученых-тюркологов (Ц. Номинханова, Ц.Б.Будаева, К.М.Мусаева и др.) но один из важных 

компонентов, как аспекты выявления генетического родства через семантику упускаются из виду. 

Анализ тюркских языков Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сообщества в данной работе 

обусловлено этой важностью.  

С целью исследования проблем языковой общности в лексических структурах тюркских языков Урало-Поволжья, с 

одной стороны, и остальных групп алтайской семьи (монгольских и тунгусо-маньчжурских) – с другой, 

параллельные в внешнем, выразительом плане лексические единицы вышеуказанных языков анализируются в 

работе по схеме системной характеристики, разработанной А.Г. Шайхуловым. Данная классификация состоит из четырех 

лексико-грамматических групп, расположенных в следующей логической последовательности: Природа; Человек; 

Общество; Познание. 

Предлагаемый в данной работе классификационный анализ по лексико-тематическим группам должен, на наш 

взгляд, в известной мере определить внутреннее соотношение понятий слов по их семантическим признакам, а также 

исследовать семантические особенности татарского, башкирского, чувашского языков в рамках алтайского языкового 

сообщества. 

 

Ключевые слова: Аспекты, способы, тюркские языки, семантика, сравнительный,  системный подход, генетическое 

родство.  

 

Алтаисты-компаративисты при лингвистической реконструкции, в том числе и 

односложных корневых основ, в основном, опирались, как известно, лишь на фонетические и 

грамматические особенности сравниваемых языков. 

В дальнейших своих поисках исследователи пытаются, определить сущность 

грамматических формантов, приобретенных первичной корневой морфемой в результате 

длительно исторического развития. И добавим, при этом - в известном смысле отрицая 

семантические закономерности. Игнорирование семантики, естественно, закономерно 

приводит к искажению понимания конкретной языковой деятельности. Мысль о том, что при 

установлении этимологии слова учет его лексико-семантических характеристик, специфики 

смысловых связей данного слова с его соответствиями в других родственных (и не только 

родственных) языках не менее важен, чем учет факторов фонетического и грамматического 

характера. Однако в практике этимологических разысканий факторам лексико-

семантического характера далеко не всегда уделяется должное внимание. 

Более очевидно, что лексический материал (семантика, номинация, мотивация 

апеллятивных основ и др.) в качестве лингвистического факта при решении задач, связанных 

с реконструкцией как общего словарного фонда тюркских, монгольских и тунгусо-

маньчжурских языков, так и при их идеографической характеристике. 

Из вышеуказанного, а также исходя из известных специфических особенностей в развитии 

алтайских языков вытекает, прежде всего, необходимость установления четких семантических 

критериев сопоставления, возможно более точной, как отмечают исследователи (Дыбо, 1996, 

16), процедуры семантической реконструкции, для чего требуется проследить историю 

семантического развития каждого слова, входящего в сравнение. 

В частности, еще только 20 лет тому назад А.Мартине писал, что немногие лингвисты 

будут настаивать на установлении типологии в лексике и это не только потому, что они 
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отдают себе отчет в тесной зависимости словаря того или иного языка от нелингвистической 

реальности, но - и это может означать то же самое - потому, что лексика - это как раз тот 

самый остаток, который получается после вычленения из рассмотрения явно 

структурированных уровней языка, а именно - область непрочно связанных между собой 

единиц, целостная характеристика которых представляется весьма затруднительной. 

С тех пор понимание языка, в том числе лексики, как некоторой системы подсистем 

достигло, как известно, бесспорных успехов. 

Аспекты и способы системного и семантического описания тюркских языков Урало-

Поволжья, как известно, в отдельности является одной из актуальных проблем современной 

тюркологии. Сложность проблемы состоит в том, что она фактически представляет комплекс 

отдельных проблем, обусловленных существенным различием лексических структур 

(особенно семантики), в представленных тюркских (татарском, башкирском и чувашском) 

языках региона. 

Анализ лексической системы указанных тюркских языков Урало-Поволжья в 

сравнительном плане с данными монгольских, тунгусо-маньчжурских языков, если, с одной 

стороны, затрудняет задачу (т.к. расширяется объем исследуемого материала), то, с другой 

стороны, проблема облегчается тем, что некоторые спорные вопросы (например, 

семантическая сходных по звучанию единиц, синкретичности отдельных корней и т.д.) 

просматриваются более четко при стыковке исследуемых языков в контексте алтайского 

языкового сообщества. 

Возникает вопрос: можно ли языки указанных семей описать одним способом, 

естественно, с учетом специфических особенностей каждого из них; действенны ли к данным 

языкам установленные общие лингвистические понятия, общеизвестные категории и 

определения? В плане решения казанных аспектов учеными-тюркологами, а также алтаистами 

были применены различные подходы, среди которых особо выделялись работы 

Ц.Номинханова, Ц.Б.Будаева, А.М.Щербака, Н.К.Антонова, К.М.Мусаева, Т.М.Гарипова, 

Э.Ф.Ишбердина, Н.И.Егорова, В.И.Цинциус, А.В.Дыбо, О.А.Мудрак, О.П.Суник и др., в 

которых достаточно четко просматриваются элементы системного подхода к изучению 

лексического материала языков, относящихся к алтайской семье. 

Как явствует из проанализированного нами материала, в этих работах, хотя и сделана 

попытка систематизации лексических единиц, они носят несколько нецеленаправленный 

характер. В частности, сама идея системного подхода, которая, по мнению отдельных ученых, 

заключается в распределении материала по тематическим группам, тогда как один из таких 

важных компонентов, как аспекты выявления генетического родства через семантику 

упускается из виду. 

Сама мысль о необходимости комплексного исследования отдельных лексических групп в 

алтайских языках возникла именно в группе, работавшей под руководством В.И.Цинциус, 

исследовавшей, в основном, тунгусо-маньчжурские языки; кроме того имеются работы 

Л.В.Дмитриевой, В.Д.Колесниковой, в которых рассматриваются отдельные группы 

лексического материала. Эти работы, однако, не ставят задач реконструкции лексики. 

Для семантического анализа исследователи считают целесообразным рассматривать 

лексико-семантические группы (этот важный принцип по отношению к алтайскому материалу 

был выдвинут В.И. Цинциус, 1979) и послужил основой для ряда работ ленинградских ученых 

по алтайской лексикологии), происшедшие смысловые изменения и с высокой вероятностью 

восстановить первоначальные значения слов в системе. Это также дает возможность более 

точного (менее субъективного) присчитывания возможностей ухода данного слова в 

результате смыслового изменения из одной лексической подсистемы в другую, что 

оказывается важным при дальних сопоставлениях (Дыбо, 1996, 17). 

Среди лексикологических разработок в плане описания лексики тюркских языков в 

первую очередь нужно указать на коллективную монографию "Сравнительно-историческая 
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грамматика тюркских языков: Лексика" (-М.:1997.- 804с.-Отв. ред.- Э.Р.Тенишев), 

представляющую первый опыт реконструкции праязыка на лексическом уровне. Здесь с одной 

стороны лексика описывается как целостный языковой страт в его функционировании" и с 

другой стороны, (поскольку лексические средства языка служат для расчленения и 

восприятия действительности) отмечается особая важность их реконструкции в составлении 

представления о действительности и ее восприятии носителями праязыка (сравн.: указан, 

работа - С.3-5). 

Теперь перейдем к краткому рассмотрению проблемы системного описания лексико-

семантических особенностей в языках, относящихся к алтайской семье. 

Большую работу в выяснении способов, путей и направлений взаимодействия, тюркских и 

монгольских (шире - и тунгусо-маньчжурских в рамках алтайской гипотезы) проделал 

А.М.Щербак. В одном из ранних работ по сравнительному изучению тюркских языков он 

справедливо указывает, что "очень мало обобщающих работ с постановкой и решением 

крупных теоретических проблем, с изложением принципов и целей сравнительного 

исследования лексики". Но для уточнения классификационных построений подвижность слов, 

подверженность их семантическим изменениям делают лексику непригодной (Щербак, 1994, 

109). 

Большое внимание уделяется тематическому подходу в исследовании лексики, где 

отдельные группы (например, названий растений, животных, рыб, птиц, терминов родства и 

т.д.) характеризуются взаимосвязанностью значений, т.е. основные задачи в сравнительном 

изучении лексики, по мнению автора, сводятся к анализу словарного состава с учетом сферы 

распространения слов, к описанию источников его формирования и установления 

закономерностей развития семантики (Щербак, 1994, 107). 

Что же касается тюркско-монгольских параллелей, указывается на их обилие во всех 

тематических группах. 

По материалам древнетюркских текстов исследователем выделено около пятисот слов, 

для которых в среднемонгольском или монгольском письменных языках прослеживаются, на 

наш взгляд, достаточно надежные параллели. В частности, тюркско-монгольские параллели 

приведены в виде словарных статей в алфавитном порядке с комментариями или без них. 

Например, др. тюрк., ср.монг. аglаq, м.-п. аglаg "безлюдный уединенный"; др.тюрк. аdris, 

ср.тюрк. ajri, ср.монг. ajiba "развилка". Ср.: сиб.тат. ajir "речной рукав" (Щербак, 1997,93). 

Как видно, здесь приводится материал по древнетюркским и среднемонгольским, 

монгольским языкам. В перспективе, на наш взгляд, данные списка можно было бы, исходя из 

наших целей и объекта исследования, дополнить материалом современных татарского, 

башкирского, чувашского языков, т.к. большинство примеров имеют параллели в данных 

языках Урало-Поволжья. Так, например, лексема, аglaq в татарском, башкирском языках 

зафиксирована в форме аулак в указанном выше значении и нами же установленном и другом 

значении " дом, где в отсутствие взрослых молодежь собирается на посиделки", т.е. в 

семантическом развитии; в случае же параллелей с adris, ajri, ajiba, которое у автора имеет 

значение "развилка" в татарском и башкирском языках можно указать на соответствия айыр- 

"разъединять; разделить" и т.д., семантическая связь которых очевидна. Таким образом, по 

нашему мнению, к данным параллелям (если даже не всем) можно найти соответствия в 

тюркских языках Урало-Поволжья (очевидно, и в отдельных тунгусо-маньчжурских языках). 

Установление принадлежности слова той или иной группе языков и констатация факта его 

заимствования друг у друга у исследователя опирается на учет данных как структурно-

фонетического, морфологического, так и лингво-географического и культурно-исторического 

порядка. Специфические черты хозяйственного уклада, характер этногенетических связей, 

природа социальных, религиозных и прочих систем по совершенно справедливому мнению 

автора (Щербак, 1997, 167) подлежат глубокому и тщательному изучению в целях 

определения направленности заимствований и, отчасти, состава той лексики, которая 
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переходит из одних языков в другие. 

Как видно из приводимого материала, указанный автор в основном рассматривает 

лексические параллели в исследуемых языках в плане заимствования, оставляя в стороне 

вопрос их генетической родственности. При распределении по лексико-тематическим группам 

необходимо учитывать, на наш взгляд, семантическую (содержательную) сторону, т.к. 

устойчивость основных лексико-семантических разрядов относительна. Этот важный момент 

не учитывается теми исследователями, которые, указывая на различие основных понятий в 

алтайских языках, говорят об отсутствии между ними генетического родства. Например, 

А.М.Щербак, относя к базовой лексике определенные тематические группы (такие как 

названия космических объектов и сфер, явлений природы, жизненно важных действий и 

состояний, отрезков времени и т.д.), указывает на их весьма значительные различия, т.е., к 

примеру, монг. слова saran "луна, месяц", (h) odun "звезда", usun "вода", jal "огонь" и т.п. не 

имеют в тюркских языках параллелей. 

Например, понятие "звезда" в татарском языке, как нами установлено, выражено основой 

йолдыз, в башкирском - йондоз, а в тунгусо-маньчжурских языках одновременно имеются 

основы зилдавки, сулус и осикта в том же значении (ТМС, 1, 125, 257). Здесь действительно 

представлены различные основы. А.М.Щербак считает, что ни одно из них не поддается 

надежному сближению с какими-либо тюркскими словами. Но с этим нельзя полностью 

согласиться, т.к. всем этим лексемам мы нашли соответствующие корреспонденции в 

родственных языках: монг. одон, (h) odun "звезда" \ тюрк. от, ут "огонь" (т.,б.), а 

семантическая связь "огонь" и "звезда", на наш взгляд, не требует особых доказательств; т.-ма. 

осикта "звезда" также связана с тюрк.       оут или учак (т.), усак (б.) "костер"; эвенк, глагол 

отит - "жечь" соответствует от- "жечь, палить" (т.,б.). Таким образом, между различными 

корневыми основами (в данном случае, йо+л(дыз), йо+н(до?) //о+д(он), 

(h)о+д(ун)//о+с(икта)), выражающими одно понятие (здесь "звезда"), выражается очевидная 

семантическая связь. Т.А.Бертагаев данное явление называет семантической корреляцией и 

объясняет подобные системные соответствия как результат "дифференциации исходных 

семем" (Бертагаев,1975, 126). Вышесказанное имеет важное значение при идеографической 

характеристике односложных корневых основ, в частности, тюркских языков Урало-

Поволжья в контексте алтайского языкового сообщества. 

Многоаспектная попытка систематизированного изучения лексического состава, 

охватывающего большой материал, проделана В.И.Рассадиным (1971,72) на примере 

тофаларского языка. Языковой материал автором вначале распределен по происхождению, 

т.е. тюркская, тюрко-монгольская, нетюркская (слово неизвестного происхождения, 

сопоставимая с самодийской, кетской, тунгусо-маньчжурской, заимствования из монгольских 

языков) лексика. Далее "корневые слова, являющиеся непроизводными для древних и 

современных языков" рассматриваются в лексико-грамматическом аспекте, иными словами, 

по принадлежности той или иной части речи: существительные, прилагательные, глаголы. В 

последнюю очередь соответствия подразделяются на тематические группы (по словам автора 

"лексико-семантические группы" - А.Ш., Н.Х.). Ряд слов, войдя в лексическую систему 

конкретного языка, могут расширить свою семантику на почве того языка. Например, при 

семантической характеристике ряда слов, общих для монгольских и тюркских слов в 

тофаларском языке, автор рассматривает такие основы как ср.-монг. jisun цвет, масть; 

внешний вид> тоф.  tsun "цвет; масть; качество; свойство, признак; примета". Добавим, что 

показывают наши исследования в тюркских языках Урало-Поволжья: йӛз "лицо; верхняя 

часть; поверхность" (т.,б.). Автором при этом делается вывод: средне-монгольские 

лексические заимствования вошли в лексическую систему тофаларского языка очень глубоко 

и заняли там настолько прочное место, что участвуют в процессе словообразования и 

развития семантики. 
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Это свидетельствует о большой их древности (Рассадин, 1971, 114). Заметим, автор здесь 

не оговаривает о генетических связях исследуемых языков. 

Исследуя основное ядро лексики якутского языка, Л.Н.Харитонов (1957, 21-22), приходит 

к обоснованному выводу о том, что наиболее древнейшей частью глагольной лексики 

составляют корневые, т.е. односложные глаголы. Односложные переходные глаголы в своем 

значении выражают тот круг глагольных понятий, которые можно признать в качестве 

первоначальных или наиболее необходимых с точки зрения потребностей общения людей. 

Л.Н.Харитонов, исходя из степени конкретности значения, глаголов действия и глаголов 

состояния, классифицирует глагольные основы таким образом: глаголы с сугубо конкретным 

значением, выражающие действия, узко ограниченные по способу выполнения или по 

характеру объекта (тэл-разрезать, уоn- забирать в рот пищу и т.д.); глаголы с обобщенно 

абстрактным значением (кӛр- смотреть, ыл- взять ит.д.). Именно такие односложные глаголы 

выражают понятия наиболее обиходные необходимые в жизни и общении людей. 

Подавляющее большинство этих корневых глаголов и в современных тюркских языках 

народов Урало-Поволжья является общеизвестным и вполне обиходным, составляя 

первоначальное ядро и наиболее активную часть лексики, а также базу для образования новых 

слов. 

Видный отечественный тюрколог И.В.Кормушин, при семантической реконструкции 

языков, относящихся к алтайской семье, указывает на необходимость опираться на 

сопоставление форм не только с материалами живых и древних языков, но и в особенности с 

праформами, т.к. только такое сопоставление даст возможность построить правдоподобную 

модель взаимоотношений засвидетельствованных форм, в том числе объяснить различия 

фонетического и семантического плана. В числе наиболее актуальных задач в этой области 

являются применение приемов семантической реконструкции и опора на современные 

представления о морфологическом облике и структуре корневых и аффиксальных морфем на 

праязыковой стадии. 

Широко известная параллель: тюрк, адак / айак "нога" // монг. адак "конец" требует иной 

семантической реконструкции для тюрк. (нежели традиционная: производное га-(г)к со 

значением орудия/средства действия от глагола *аd-/ай- шагать, ступать, ЭСТЯ,!,104), 

поскольку при сходности и центральном положении значения "нога" невозможно объяснить 

его "исчезновение" в монгольских формах "после того" как на его основе развились значения 

"конец" и др. Основные посылки для создания новой схемы развития: а) признание 

вторичности значения "нога": б) признание древнего характера монгольской параллели 

(Кормушин, 1986, 67-68). 

В последнее время, необходимо отметить, что несколько оживилось сравнительно-

историческое изучение лексики тюркских языков Урало-Поволжья  

(башкирского и татарского) в рамках алтайской семьи (Дж.Г.Киекбаев, Э.Ф.Ишбердин, 

К.Г.Ишбаев, М.Х.Ахтямов, А.Х.Нуриева, А.Г.Шайхулов и др.). Такого рода исследования в 

плане семантических особенностей и этногенетической интерпретации языков, как это 

отмечалось и исследователями (Юлдашев, 1974, 44), имеют большое значение, т.е. для 

определения истинных истоков тюркско-монгольские лексические параллели необходимо 

проверить с охватом даже диалектологических материалов, т.к. именно они могут представить 

более полно лексико-семантическое развитие языков региона. Анализ тюркских языков 

Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сообщества в данной работе обусловлено 

этой важностью. Хотя вышеуказанные работы и посвящены семантическому анализу 

отдельных тюркских языков, однако в них отсутствует попытка системной характеристики и 

этногенетической интерпретации в плане ареального, межтюркского и других аспектов. 

В частности, Э.Ф.Ишбердин (1986, 37) общие для башкирского и монгольского языков 

слова с семантической точки зрения рассматривает в объеме трех групп: 1) слова, полностью 

совпадающие по значению; 2) слова, не совпадающие по значению, но относящиеся к одному 
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семантическому полю; 3) слова, частично совпадающие по значению. 

Большинство общих башкирско-монгольских слов, имеющих в этих языках по нескольку 

значений, совпадают во всем семантическом объеме. Например, слова кара (т.,б.) / хар (монг.) 

идентичны в своем основном значении "черный", а также и в следующих дополнительных 

значениях: кара-һоро "темный" (б.) / хар бор "темно-серый" (монг.); карайыу, кара булыу 

"грязный" (б.) / хар болох "становиться грязным" (монг.); кара тир обильный (б.) / хар холс 

"обильный пот"(монг.) и т.д. 

Разумеется, значения некоторых общих по структуре слов в башкирском и монгольском 

языках не совпадают, но они при этом относятся, как это отмечают и другие авторы, к одному 

и тому же семантическому полю. Например, һалҡ ын "прохлада" (б.) / салхи(н) "ветер" (монг.); 

мӛгӛҙ "рог"/ мӛгӛрӛс "хрящ" и т.д. Аналогичные явления отмечены и на материале 

киргизского (Сыдыков), карачай-балкарского (Суюнчев) и др. языков. 

Как известно, обычно развитие значения слова происходит в пределах возможных 

семантических полей, при этом, на что указывает и Э.Ф. Ишбердин, оно может идти таким 

образом, что промежуточное значение меняет направление семантического поля, и 

последующие значения при этом могут не соотноситься с первичным значением. Так, 

значение слова тирҫразвивается последовательно: обратный > северный > холодный, где 

значения обратный и холодный не соотносятся друг с другом. Это же развитие наблюдается в 

развитии значения турецкого корня ters "напротив; навстречу". 

Значения слов, общих для башкирского и монгольского языков в ряде случаев совпадают 

частично, т.е. наблюдается расширение и сужение значений слов в одном из этих языков. Мы 

солидарны с указанным автором (Ишбердин, 1986, 38) о том, что очевидно в определенный 

период развития языков значения подобных слов в основном совпадали полностью, а затем, 

вследствие уже самостоятельного развития в каком-либо из языков, слова приобретали 

деривативное семантическое окружение. Например, бҥләк "подарок" (б.) / бҥләг "подарок; 

гостинец" (монг.) - ср.: кҥстәнәс "гостинец" (б.); һакал "борода" (б.) / сахал "борода, усы" 

(монг.) - ср.: мыйык "усы"(б.). 

Сравнительная семасиология в востоковедческой, и в частности тюркологической, 

лингвистике делает свои лишь первые шаги. Это связано с устоявшимся представлением о 

генетической близости звукового состава, грамматического строя и семантической системы 

большинства тюркских языков, что, видимо, сдерживало изучение их несходных, частных и 

аномальных явлений. (Гарипов, 1974, 369).  

Основные значения почти всех исходных корней и многих производных словоформ, как 

правило, совпадают в различных тюркских в том числе других алтайских языках, например, 

аб "охота на зверей" (др.-тюрк.) / а у "охота" (т.,б.); ач (т.), ас (б.), аш (каз.), выса (чув.) 

употребляются в одинаковом значении - "голодный". 

Семантические расхождения, подчас довольно значительные, даже в пределах 

близкородственных групп языков более или менее общеизвестны (Гарипов, 1974, 375). 

Для сравнительно-семасиологических этимологических изысканий случаи смысловой 

дифференциации представляют важное значение. Исследуя семантические ряды основных 

корнеслов, их дериватов и композиций в близкородственных языках как татарский и 

башкирский и отдаленно родственного, но непосредственно соседствующего с ними 

чувашского, указанный автор отмечает, что исконно первичная лексика насчитывает в каждом 

из языков очерченного региона (т.е. Урало-Поволжья) до 3000 словарных единиц. Свыше двух 

третей данного количества составляют практически адекватные лексемы, отличающиеся лишь 

звуковым, графическим и морфологическим оформлением. 

В основе внутриязыковых и межъязыковых смысловых сдвигов и частичных уточнений в 

значениях однопорядковых структурных единиц лежат, как справедливо указывает 

Т.М.Гарипов,     явления     полисемантизации     омонимизации      и      синонимизации      при  
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одновременном сохранении и таких констант родства языков - как изосемия и унисемия. Два 

слова в двух или более языках будут унисемантичными, если все их значения - от одного до 

нескольких - совпадают между собой. Меньшая же степень близости значений в указанных 

словах, по мнению автора, дает нам только изосемию. 

Исходя из семантических особенностей проанализированного материала относящегося 

близкородственным (в данном случае - татарскому и башкирскому) языкам, Т.М.Гарипов 

считает, что к принципиально разнящимся словам относятся слова, с проявлением 

межъязыковой полисемии, или так называемые "разносемные слова"; спорадически 

совпадающие слова или межъязыковые омонимы; коррелятивные слова или межъязыковые 

синонимы и разностные слова, специфически наличествующие в одном языке и 

соответственно отсутствующие в другом. И автор констатирует, что наряду с ранее 

установленным типологическим сходством в сфере грамматики и в области фонетики 

неопровержимо свидетельствует о едином для рассматриваемых языков источнике 

происхождения в далеком прошлом (тюркская языковая общность). В принципе аналогичный 

вывод можно сделать, исходя из анализа семасиологических особенностей в языках, 

относящихся к алтайскому языковому сообществу, что и попытаемся сделать в данной работе. 

Если предшествующее наше изложение относится к классификации слов, исходя из их 

семантических особенностей, то следующий аспект, который предлагает Т.М.Гарипов, 

компонентный анализ в расходящихся семемах, выделение общих и дифференциальных сем 

(ОС и ДС). Анализ значений проводится по двум уровням - внутрисловному и межсловному. 

На первом из них вскрывается структура отдельной семемы. На втором противополагается 

семантика целых словесных рядов, связанных отношениями синонимии, антонимии, 

омонимии, также смысловых полей. 

По соотношению общих и дифференциальных компонентов смысла (в классе 

существительных), по мнению автора, наиболее закономерен тип семантической 

соотносительности, при котором общими оказываются родовые семы,  а различительными 

видовые, частные:  например, арча можжевельник (т.) и арса "можжевельник" (б.) 

объединяются признаками принадлежности к кустарниковым, а отличаются 

мелколиственностью в первом случае и хвойностью во втором. Иногда в качестве общей семы 

это отмечают и другие исследователи, выступает признак формы, а в качестве 

дифференциальных - признаки функций: кыйык "косынка" (т.)-назначение; "лоскут" (б.)- 

косовидность. 

В роли общих выступают семы, выражающие идеи вещественности в значении слова, а в 

роли различительных - наряду с конкретными - компоненты категориальной принадлежности 

к той или иной части речи: пошаман "беспокойство"/ бошман "унылый". 

В особый вид семантической соотносительности необходимо выделить 

противопоставления моносемантических слов в одном языке полисемантичным словам в 

другом, т.е. случаи количественных смысловых расхождений: лыка "доверху" (т.) / "до отказа; 

возвышенность" (б.). 

Определенные тематические группы, классы слов, по мнению Т.М.Гарипова, например, 

термины родства, обозначения цвета, мастей (а также группы глаголов и некоторые части 

речи) семантически полностью совпадают, т.е. являются наиболее устойчивыми. Но вместе с 

тем, в каждом из этих классов можно обнаружить и существенные различия, характерные 

лишь для одного из рассматриваемых языков, Например, ага старший по возрасту, брат, дядя 

(т.,6.), акам сестра, подруга, сверстница (чув.), уган старший, старшая (монг.) 

Вышеобозначенные наблюдения и определенные выводы, относящиеся к семантическому 

содержанию словарных единиц в близкородственных языках, вполне, на наш взгляд, 

приемлемы в плане выявления типологических параллелей так же и при изучении 

аналогичных явлений в монгольских, тунгусо-маньчжурских языках. 
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К достаточно близким к указанным только что выводам приходит А.А.Буллакаева-

Баранникова, которая на материале современного татарского и бурятского языков 

рассматривает тюрко-монгольские лексические связи, сгруппировав общие слова по 

нескольким темам. Тем самым автор делает вывод, что эти общие слова являются жизненно 

необходимыми, широко употребительными, известными в основном и другим тюркским и 

монгольским народам. 

Из всего проанализированного нами материала явствует, что для этнолингвистической 

интерпретации, реконструкции корневых основ, относящихся к близкородственным (а также к 

дальнородственным) языковым семьям, одним из важнейших компонентов сравнительно-

исторических штудий является многоаспектная семантическая характеристика. 

Как справедливо отмечает А.В.Дыбо, реконструкция лексики праязыка должна включать 

реконструкцию первоначальных значений слов и объяснение изменений этих значений 

(Дыбо,1996,19). Опыт исторической семасиологии показывает, что анализ изменений 

значений слов можно производить, исходя из предположения о внутренней организованности 

лексики в языке. 

В плане теоретического обоснования данного положения можно упомянуть высказывание 

видного лингвиста Г.А.Климова, который отмечает, что в распоряжении языкознания 

оказывается все больше теоретических аргументов в пользу тезиса о системном построении 

лексики, обусловливающем специфику функционирования в ней принципов номинации, а 

также в пользу того мнения, что именно существующие в языке принципы организации 

лексики определяют типологический облик его остальных уровней (Климов, 1977, 82). 

Современная наука вновь возвращается к поискам объективно заданной, существующей 

независимо от исследователя, системы организации наблюдаемых объектов, их 

наименований, но уже на новой основе стремясь сочетать классифицирование с познанием 

внутренних свойств объекта и его динамики. Недаром в лингвистических исследованиях 

последних лет, как отмечают авторы, достаточно распространенным является так называемый 

когнитивный (буквально "познавательный") подход к языку. Иначе говоря, языковой 

материал, надлежащий анализу, взаимосвязан с процессом познания окружающей 

действительности и отражает взаимодействие между психологическими, коммуникативными, 

функциональными и культурными факторами. Следовательно, целенаправленное изучение 

лексических единиц предполагает их соотнесение с понятийным аппаратом, а понятия 

(стихийные или научные знания человека о мире) выступают как значение языка. (Шведова, 

1999, 3). Отсюда вытекает, что для изучения основного компонента данного подхода, каковым 

является значение (т.е. семантика), требуется объект исследования в определенной 

взаимосвязи, в сопоставлении с материалом изучаемых языков (в нашем случае - тюркских 

языков Урало-Поволжья и монгольских, тунгусо-маньчжурских языков). 

Осмысление познавательной деятельности, взаимосвязанной с классификационной, 

чрезвычайно важно для лексикологических исследований в силу сложности связей между 

эмпирически наблюдаемыми характеристиками апеллятивных единиц и семантической 

нагруженностью, которую эти характеристики получают в рамках отдельных групп и 

языкового сообщества. 

Излагаемое в данной работе наше понимание системности лексики и особенно 

последовательное ее описание в рамках лексико-тематической классификации для 

дальнейшей лексико-семантической характеристики - один из возможных путей в решении 

проблемы языковой общности тюркских языков Урало-Поволжья в контексте алтайской 

языковой семьи (Шайхулов, 2001, 195). 

Словарные массивы алтайского языкового сообщества в виде слова как лексическая 

единица, имеют свою материальную звуковую оболочку, которая является, как известно, 

необходимым условием его возникновения и которая , при этом, хранит более или менее 

отчетливые следы его формирования и развития в лексической структуре того или иного 
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языка. Вместе с тем слово - носитель значения: оно выполняет функцию выразителя 

представления о предмете мысли, в свою очередь являющимся отражением предметов 

действительности. Эта природа слова, (т.е. возможность использования его в роли 

своеобразного орудия познания языковой картины мира и средства выражения этого 

познания), практически лежит в основе выделения в словарном запасе лексических серий или 

тематических групп, поскольку в такие ряды включаются слова, по мнению исследователей 

(Цинциус, 1979; Мусаев, 1974), служащие для обозначения отдельных разновидностей каких-

либо предметов и объединяемые общностью родового значения. 

В тематических группах отражается (в каждом языке естественно, своеобразно и в 

значительной мере субъективно) членение реалий в самой объективной действительности. 

Поэтому сопоставительное и сравнительное изучение их может способствовать выяснению 

различий в познании и сегментации разными языками одного и того же кусочка 

действительности, равно как и различий в культуре народов, материальной и духовной. 

С целью исследования проблем языковой общности в лексических структурах тюркских 

языков Урало-Поволжья, с одной стороны, и остальных групп алтайской семьи (монгольских 

и тунгусо-маньчжурских) - с другой, параллельные в внешнем, выразительном плане 

лексические единицы вышеуказанных языков анализируются нами по схеме системной 

характеристики, разработанной А.Г.Шайхуловым (1999, 2000). 

Как известно, данная классификация состоит из четырех лексико-тематических групп, 

расположенных в следующей логической последовательности: Природа; Человек; Общество; 

Познание. Данная схема системной тематической характеристики послужила отправной 

точкой при составлении синопсиса идеографической характеристики, предназначенной для 

описания односложных корневых основ в кыпчакских языках Урало-Поволжья на 

общетюркском лексическом фоне и также на его основе впервые в тюркологической науке 

апробирован опыт такого анализа на материале когнитивной сферы "Природа (неживая и 

живая)". 

Предлагаемый в данной работе классификационный анализ по лексико-тематическим 

группам должен, на наш взгляд, в известной мере определить внутреннее соотношение 

понятий слов по их семантическим признакам, а также исследовать семантические 

особенности татарского, башкирского, чувашского языков в рамках алтайского языкового 

сообщества. 

Наблюдения, приведенные над параллельными корнями тюркских языков Урало-

Поволжья, отдельных монгольских, тунгусо-маньчжурских языков (в данной работе в рамках 

тематической группы "Природа") носят предварительный характер и ввиду ограниченности 

объема материала выбраны лишь некоторые примеры, более ярко отражающие 

семантическую сторону единиц исследуемых языков. 

Анализируемый нами материал рассматривается в двух рубриках: 1) основы, 

семантическое содержание которых абсолютно, или по-другому, совпадает полностью, во 

всем семантическом объеме; 2) основы, с различными семантическими изменениями. 

Остановимся более подробно на примерах. 

Основы, абсолютно совпадающие по семантике: 

I. Природа: 

1) Неживая природа: а) земля, состав земли, виды земного рельефа: кайа, кыйа скала, 

утес (т.,б.), *qaja скала (ДТС, 406), кaмар утес, глыба (чув.),  хада   скала,   утес   (калм.),  хад   

тжс   (халх.),   када   скала,   утес (нег., ороч., орок., уд.);    чонгыл   впадина;    бездна   (т.),    

чоңгун   впадина (ТМС, 2, 411); 

2) Вода, состояние воды, виды водных объектов и поверхностей: боз лед (т.,б.) *buz тжс 

(ДТСДЗО, МК,76), пар лед, град (чув.), мӛсӛн тжс (калм., халх., монг.), мулъһэн тжс (бур.), 

буксэ тжс (ТМСД04); болак родник, ключ (т.), булуг тжс (калм., халх.,бур.), болак тжс (ТМС, 

91); 
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3) Небо, космос, виды небесных тел: йолдыз, йондоҙ звезда (т.,б.), тжс (ДТС, 278, МКД, 

139), зилдавки тжс (ТМС, 257), сулус тжс (ТМС, II, 125); чагыл, сагыл - сиять, сверкать (т., б.), 

цогто с блеском (Влад., 89), сахил-сверкать (Буд., 134), чакелга- тжс (ТМС, 379) и др. 

 

Основы с семантическим сдвигом: 

I. Природа: 

1) Неживая природа: а) Земля, состав земли, виды земного рельефа: балчык земля, почва, 

глина; грязь (т.,б.), *balciq глина, земля, почва (ДТС, 80, МК, 55), пылчак грязь; тина (чув.), 

бальчиг грязь, нечистота (калм.), болото, трясина (халх.,Tод. 119), балшаг грязь тина, лужа 

(бур.); болын, болон луг, пойма (т.,б.), *bulun угол (ДТС), булангъ угол; залив; бухта (монг., 

бур.), болон угол (ТМС, I, 93), булу мыс (сол.); инкел низменность (т.,б.), инку склон (т.,б), 

анат низовье, нижняя часть; восток (чув.), шунку впадина (ТМС, П, 429), кэнкэн склон 

(ТМС,1,450); онел-обрушиваться; впадать (т.,б.), онкучак яма (ТМС, II, 21); ләм жидкая глина; 

грязь (т.,б.), лам влага, сырость; испарение; туман; роса (чув.), лэмек водоросль (б.), лэпей, 

лэпек грязь (б.д.диал.), лапарка грязь; слякоть; распутица; ненастье (чув.), ловх топкая земля 

(монг.), лэвэ топь (ТМС, I, 514), трясина; болото (нег.), ливин лужа (эвен.), лэбэнги топкий; 

тинистый (ма.); тузан, тузан пыль (т.,б), *ТОZ пыль, прах (ДТС, 578), тусан пыль (чув.), 

тоосон тжс (калм.,халх.), такса глина, известь (ТМС, 154); тумгэк, тундэк, тунгэк кочка, 

бугор (т.,б.), тҥмэлэк возвышенность (б.), тунтгэр выпуклый (Тод.209), томтор холм (ТМС, 

II,197); упкын овраг, трясина (т.,б.), авар омут, пучина, водоворот (чув.), ховил канавка, паз 

(монг.), ова впадина (ТМС,4), убгук нора (эвен.), коби углубление (ТМС, II,402); 

б) Вода, состояние воды в природе, виды водных объектов и поверхностей: гӛрләҥек 

ручеек (т.), керленке водопад, порог перекат (чув.) горхи ручей, речка (Тод.,135), ирахи струя 

(ТМС, I, 324), iragala - появляться зыби, карги мелководный (ТМС, I, 387), харги быстрина 

(ма.), чурги капля (ТМС, II, 416); дулкын волна (т.), тулкын тжс (б.), тулкин, хум тжс, рябь, 

зыбь (чув.), долиган вал водяной, волна (калм.), долгила волноваться (ТМС, I, 214), долчин 

струя рябь зыбь волнение (ма.). 

в) Небо, космос, виды небесных тел: чулпан, сулпан утренняя звезда, Венера (т.,б.), цолбон 

аврора, заря, утренняя звезда (калм., халх.), чолбон Венера (ТМС, II, 404), чолпун название 

созвездия (сол.,эвен.); йэшен (орф. яшен) молния (т.,б.), *jasin тжс (ДТС, 246, МК, 126), сисем 

тжс (чув.), jас ярко (ТМС, I, 344), зусэнэ- сверкать (ТМС, I, 278) пылающий, сверкающий 

(эвенк.); 

г) Природные явления: чагым, сагым марево, мираж (т.,б.), сахилган молния (бур.), һелкин 

молния (ТМС, П, 320), сверкать (эвенк.), сахил молния (сол.); 

д) Погода, состояние погоды: бӛрку затхлый воздух (т.,б.), бурхэг пасмурный, 

облачный (Тод., 129), бурки пороша (ТМС, I, 113), бурэхи пыль (ороч.), туман (ульч.), бурги - 

подниматься, клубить, порошить (монг.,бур.); кырпак первый тонкий снег (т.,б.), карпак тжс 

(чув.), кирмаг пороша (калм.), хирмаг мелкий снег, пороша (бур.), ирпи снег (ТМС, I, 328); 

салкын, һалкын мороз, холод (т.,б.), *salqim прохлада, холод (ДТС,483), сулхан тжс; тень 

(чув.), салкин ветер (калм.,халх.), һалхин тжс (бур.), салгин воздух (ТМС, II,58), салги- 

благоухать (сол.), һалгон воздух (эвен), жылы, йылы тепло, высокая температура (т.,б), *ilig 

тжс (ДТС, 218, МК, 92), леп теплый, тепловатый (чув.), дулан тепло, оттепель (Тод., 144), 

дулада безветреный ясный день (бур.), дул- пригревать (ТМС, I, 221); 

 

2. Живая природа: 

*) деревья: карагай ель, сосна (т.,б.), хыр тжс (чув.), харгай сосна, лиственница (калм.), 

сибирская лиственница (калм.), сибирская лиственница (халх.), карыjа ель (ТМС, I,381); 

*) строение, особенности мира флоры: аса ветви (б.) ацан развилина (монг.), аса ветвь 

(ТМС, I,53), алчар междусучье (нан.); бӛре почка (т.,б.), *bur тжс (ДТС, 32), бӛӛр тжс (монг.), 

пури тжс (чув.), бур ветка, молодой побег, почка дерева (калм.). 
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Как видно, в ходе исторического развития языки в рамках алтайского собщества 

подверглись различным семантическим изменениям. В данной работе были рассмотрены 

некоторые аспекты их семантического развития на примере тюркских языков Урало-

Поволжья, частности, татарского, башкирского, чувашского, в контексте алтайской семьи 

языков.  

В рамках алтайских языков возможно сделать те обобщения о семантической природе 

языка, которые еще не сделаны в общем языкознании, где основанием служит своеобразие 

строя указанных языков, т.е они обладают рядом особенностей, позволяющих достичь более 

высокого уровня "чистоты" семантических исследований. Любая семантическая потенция 

благодаря обширности семьи и богатым диалектальным материалам оказывается 

реализованной, что делает возможной проверку на конкретном фактическом материале любых 

обобщений и гипотез относительно природы семантических закономерностей в языках 

алтайской семьи. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ  

ИРРИГАЦИОННОЙ ЛЕКСИКИ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 
Резюме. В настоящей работе исследуются этнолингвистические особенности ирригационной лексики туркменского 

языка.  

Туркменистан является древней земледельческой страной. С развитием культурного земледелия неразрывно связано 

решение проблем орошения возделываемых земель. В свою очередь, она требовала наличия достаточного количества 

водных путей, сооружений.  

В статье рассматривается этимология ряда терминов, означающие естественные водные русла и сооружения. 

Приводятся материалы из других родственных тюркских языков, выявляется семантика и этимология ряда слов, 

анализируется фонетические процессы. В работе дается большой статистический материал, о существовании водных 

русел и сооружений. Автор статьи выявил некоторые закономерности развития ирригационной лексики, на примере 

отдельных групп ирригационной терминологии, еще раз подтверждающие древнюю оседлость туркмен, разветвления 

туркменского языка с общетюркского как самостоятельного в алтайской языковой общности. 

 

Ключевые слова: ирригационные сооружения, гидроним, кяризы, сардоба.   

 

Научные исследования последних лет, обнаруженные в ранее неизвестных науке письменных 

памятников, посвященных истории земледелия, привели к новым открытиям. Старинные легенды 

и предания, связанные с названиями оросительных систем, сохранившиеся с древних времен, а 

также результаты археологических раскопок раскрывают позабытые страницы земледельческой 

культуры Туркменистана. 

Переход от кочевничества к оседлому образу жизни, от скотоводства к земледелию - это один 

из поворотных пунктов в развитии человеческой цивилизации. Неоспоримый факт, что 

Туркменистан является древнейшей земледельческой страной. 

В научных исследованиях доказывается, что предки туркмен еще шесть-семь тысяч лет тому 

назад прокладывали каналы и с помощью этих рукотворных ирригационных сооружений 

осуществляли орошение посевных площадей. 

Этому способствовали и природные условия горных источников, селевые потоки и паводки 

ранней весной во время обильных дождей, которые разносили ил по такыру и образовали слой 

земли, богатый солями калия, столь необходимый для растений. Эти условия способствовали 

появлению в Южном Туркменистане в эпоху неолита оседлого земледельческого поселения. 

Развитие на территории Туркменистана богарного и орошаемого земледелия со временем привело 

к созданию специальных водных артерий, к усовершенствованию способов полива при помощи 

примитивной ирригационной техники. 

Обработка земли также требовала создания новых орудий труда и их совершенствования. От 

обработки земли кетменем люди постепенно переходили к вспахиванию с помощью омача (кунде). 

Предположительно, этот процесс начался в III - II тысячелетиях до н.э.[1] 

Наряду с естественными способами орошения земли (думе - düme, лялими - lälimi, хамызгар - 

hamyzgar, как - kak, кяльче - kälçe, ойтак - oýtak, адак - adak) прокладывались и искусственные 

водные пути. В результате постоянного совершенствования практического опыта были созданы 

различные ирригационные сооружения, соответствующие природным условиям региона и рельефу 

земли. 

Сапармурат Туркменбаши Великий в священной Рухнама отмечает, что земледелие в 

Туркменистане имеет восьми тысячелетнюю историю и берет свое начало со времен Джейтунской 

культуры. 

У подножья Копетдага между г.Сердаром и селом Мяне было обнаружено более десяти 

археологических памятников (Джейтун, Чопандепе, Бамы, Тоголок, Чагыллы, Песседжикдепе и 

др.) Данные археологических исследований, проводимых на территории Туркменистана, 

свидетельствуют о том, что еще в эпоху бронзы здесь обрабатывали землю и культивировали 

злаковые растения - пшеницу, ячмень [2]. 
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С развитием культурного земледелия неразрывно связано решение проблем орошения 

возделываемых земель, что в свою очередь, требовало наличия достаточного количества водных 

путей сооружений. 

Проследим этимологию ряда терминов, означающие естественные водные русла и 

сооружения, как derýa,, arna, üňüz,  jar, gay, käriz, lagym, sardob, guýy. 

Материалы родственных тюркских языков и местных диалектов, а также сопоставление со 

словами древнетюркских алтайской семьи языков в какой-то мере позволили выявить семантику и 

этимологию ряда слов. 

Деря - это корень слова, наличествующий в лексике почти всех тюркских языков. Гидроним 

«деря» в некоторых тюркских языках, равно как и в туркменском языке, используется не только в 

значении «река», но и в значении «море». Например, на западе Туркменистане залив Гарабозгал на 

местном диалекте называют Аджыдеря (ajyderya), в прежние времена одноименное название 

имело Каспийское море. Были попытки отнести слова «derya», состоящие из частей «da» и «агуа» 

к общеалтайскому корню. В словарях Л.З. Будагова, В.В. Радлова отмечено значение слова «da», 

что на китайском, дунганском, монгольском языках day означает «uly» большой, на чагатайском 

«агуа» - kow «овраг», jar «ров», akaba «русло».[3] 

Слово «аrýа» в упомянутой языковой группе имело значение «течение», «поток» можно 

предположить, что в гидронимах туркменского языка arna, aryk (ar-yk), arym (ar-ym) (g) аг-ут 

гомогенно с общеалтайским da-arýa-daarýa-darýa, 

В древних письменных источниках арабский вариант слова «река» (нахр ) используется на 

Кавказе, в Турции, Сирии, Ливане и в некоторых топонимах, как Maverannahr «середине двух 

рек», Nerezim nahr-e-azim «большая река». 

В древних тюркских языках значение понятия «река» передавалось словом uguz—oguz 

(позднее üňüz). 

М.Кашгарлы (XI в.) отмечает, что огузы называли реки Амударью и Евфрат oguz-okuz. В 

местах проживания тюркских народов другие реки называли этим же словом. Тюркское слово 

uguz-oguz в древнегреческом языке оформилось в следующую форму Оке (позже Оксус). Хотя в 

туркменском языке слово uguz-üňüz заменено словом «дерья», тем не мене в ряду местных говоров 

встречается употребление его в форме «öz , özek». Вместе с этим слово üňüz имело также значение 

«старое русло реки». Древнее русло, тянущееся от Сарыкамышского озера до Каспийского моря, в 

туркменской гидронимике как Узбой (<Yguzboy <Y:zboy <Yzboy - в результате стяжение «g»). 

Другим естественным водным руслом является arna. Арна берет свое начало от реки и вновь 

впадает в реку. На Севере Туркменистана, равно как и в Хорезме, большие магистральные каналы 

называются арна: Пахтаарна, Шабатарна, Атлыкарна, Гылычбайарна, Пяльванарна. 

У каракалпакских туркмен природное устье реки называется именно этим словом. 

Если В.В. Бартольд, обращая внимание на сходство в значении, относит такие слова, как 

«арык, арна, яп» к персидскому языку, то Н.А.Баскаков считает, что слово аr-па посредством 

сакского, согдийского, хорезмского и древнеиранского языков перешло в тюркские языки. 

Ф.Абдуллаев относит арна к санскритскому arnas, означающего «поток воды». Этимология этого 

слова наиболее убедительно была определена Э.В.Севорятном. Он связывает данный этимон с 

древнетюркским корнем а:r~аr, со временем модифицировавшимся в a:ryk~aryk~aryg (ср. 

древнетюркское argu - «большая река», «течение», древнеуйгурское arkyn -«устье реки»). Вместе с 

этим слово аrуп (вода) может быть сопоставлено по значению с древнеузбекскими словами arinçik, 

арна, имеющими значение «устье реки, канал». Э.В.Севортян не соглашается с авторами, 

считающими слова a:ryk~aryk однокоренными словами с персидским ab~rah, которые 

основываются лишь на фонетическом звучании. Слабым местом при подобном допущении 

является необъяснимость долготы корневого гласного в слове a:ryk. 

А:rук~арык известно в монгольских языках как аrиY ирригационный канал, airiy arraY 

«высохшее ложе реки или ручья». Тюркское а:рык~арык необходимо считает Э.В.Севортян 

сопоставить также с венгерским аr «наводнение», «потоп». 

С.Атаниязов считает уместным сравнить с корнями слов:ary~aryg семантически восходящие к 

arassa («чистый»), arçamak («почистить»), art («чистить»). 
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В туркменской классической литературе Ýar elinden ary bada noĢ eden (Magtymguly); Gurban 

olam Aydan ary yuziine ("Sayatly-Hemra"); Aýdan ary, Giinden dury. 

Логично сопоставить также a:ryk с Aral «река», «Озеро», «остров». 

Можно предположить, что слова  a:ryk, arna, argy гомогенны, восходят к основе аr и являются 

однокорневыми со словом arassa «чистый». 

Джар jar - гидроним, означающий старое русло реки, где протекают селевые потоки. Этим 

термином обозначаются также небольшие речки, берущие свое начало с гор, которые орошают 

посевные поля. Примером может служить нередко употребляемые словосочетания Tejeniň jary 

(«джар Теджена»), Gyzyl jar («Красный джар») и др. (Сравните: Джаркент - город в Казахстане, 

Джаркорган - поселок в Узбекистане, Джарсай (гидротопоним). 

В этимологическом словаре тюркских языков (Севорятян Э.В., Левицкая Л.С, с. 17 на буквы j, 

z, ý) представлены варианты jar в тюркских языках, семантически восходящие к овраг, обрыв, 

скала, промоина, расщелина, образованная водой. 

В персидском языке jar -«глубокая равнина». В словаре В.В.Радлова оно представлено в форме 

«яр». Можно предположить, что слова «яр», «ярмак», являясь однокоренными с туркменским 

гидронимом jar, были заимствованы персидским и славянскими языками в форме джар. 

Гидронимы jaran, çaran, jarýap также являются производными от слова jar. 

Русло реки, образованное мощным водным потоком, в Тедженском этрапе называют jaran. В 

чагатайско-тгоркском словаре безымянного автора (Хелл Лугат-и Чагатай) значение слова jaran 

дано в варианте «старое русло, заросшее кустарником». У ставропольских туркмен оно 

наличествует в некоторых местных диалектах (игдир) в форме çaran «тропинка». 

Жар~йа:р~йар~сы:р - именной коррелят к глаголу йа:р «рассекать, раскалывать, прорывать 

(ся)». 

Материалы туркменского языка подтверждают реконструкцию, сделанную в ЭСТЯ ж, ж, , й, 

архетипа йа:р «vap» «овраг, крутой берег» ~ «рассекать, раскалывать» в семосеологическом и 

лингво-фонетическом аспекте. 

Чай — это слово означает «река, текущая с гор». Население, проживающее у подножия 

Копетдага, называют этим словом большие и малые источники (Mäneçaý, Gozgançay, Arazçaý). В 

восточных Каракумах çay - полный колодец воды, на сарыкском диалекте означает «старое 

русло». 

В древнеиранском языке çay имеет фонетический облик çak и означает «вода», «колодец». 

Е. и В. Мурзаевы слова чай çay и caý, saý считают разными фонетическими звучаниями одного 

слова, имеющие единую семантику: «овраг, ущелье».[8] Несмотря на долготу гласной в одном 

слове (ча:й и краткость в другом, эти доводы, возможно, правомерны. Во-первых, в местных 

говорах (например, в Гызылаяке) в слове сай (say) фонема «а» произносится долго. В туркменских 

диалектах нередко отсутствуют долготы в корневых гласных, имеющиеся в литературном языке, и 

наоборот. 

Во-вторых, чередования консонантов s~ç, j~s, j~z, ç~s, t~d присущи фонетике туркменского 

языка и его диалектам. Например: sozulmak—çozulmak, jyzlamak—syzlarnak, jaň~zaň, süýĢe~çüýĢe, 

sadranç-satranç, sulük~Ģulük и т.п. 

Кяризы - это система колодцев, прорытых под равниной и соединенных между собой с 

помощью галерей (söwler). Уже в «Авесте» имеются сведения о существовании сети оросительных 

кяризов. 

Полибей Антиох III упоминал, что в восточной Парфии внутри пустынь под политой землей 

протянуто несколько каналов. Очевидно, Полибей нисколько не сомневался, что полив 

происходил с помощью кяризов. [10] 

У туркмен издревле существовали предания и легенды, связанные с кяризами. 

Богата лексика, связанная с сооружением кяризов кя:риз (перс, (кахриз) или (кариз) - 

образовано от персидских хак-риз «высыпать землю». Слово ках в исфаганском диалекте 

перс.языка обозначает «подземный канал». [9] 

У туркмен существовал культ Шахызенни - покровитель Колодезного дела (guýuň piri). 

Кяризы действовали на территории Туркменистана более двух с половиной тысяч лет. В начале 
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1890 г. только в 

Асхабадском уезде насчитывалось 17 кяризов и 140 колодцев. В 1935 году в Туркменистане 

было 376 кяризов. Большинство из них сооружены в предгорьях Копетдага, незначительная часть 

в Бадхызе и у подножья Балканских гор. В лексике кяризгенов много профессиональных 

терминов, связанных со строительством кяризов. Приведем некоторые из них : iki ýüzli käriz - 

кяриз, берущий начало от двух источников, söw / ötük -подземная галерея, соединяющая колодцы 

кяриза. Кör ötük -дополнительная галерея рядом с основной. Джалава (в Кеши - дербер, в Параве 

— дерпара) — отверстие, из которого кяризная вода вытекает на поверхность земли. Kärizgen 

(диал. Кя:ризман) - мастер, строящий кяриз. В XII-XIII вв. его называли кемане, Гова сурен — 

работник, выволакивающий грунт по тоннелю. 

Дуекеш - работник, отгоняющий верблюдов от колодца. К верблюдам привязывается один 

конец веревки, другой конец прикрепляется к мешку. Чархкеш - работник, следящий за работой 

блока для подъема грунта из колодцев. 

Гилбент\\гулбент (перс, «закрепляющий грунт) рабочий, наполняющий грунтом мешок (гова) 

и поднимающий его вверх и т.д. 

Специальные особенности отдельных участков кяриза и соответствующих трудовых 

процессов к нему получили отражение в их наименованиях. 

Aý böwür - источник кяриза (чтобы источник не затянуло глиной, в кяриз пускали рыб, чтобы 

рыбы подплывали к источнику и склеивали глину). 

Дикана - вертикальные колодцы, доходящие до тоннеля. 

Пешга: р - головной колодец, соединяющийся с источником. 

Дубул - способ рытья кяризного колодца одновременно снизу вверх из тоннеля и сверху вниз с 

поверхности земли. 

Темми — обвал кяриза. Вода, вытекающая из нового кяриза называется а:кбия. Она особо 

ценилась туркменами. GözbaĢynyň suwy yedi derde derman bolarmyĢ - Вода источника - лекарство 

от семи болезней, фразеологизм: GözbaĢydan suw içip gelen yaly в значение «мудрствовать». 

Названия инструментов, используемых при строительстве кяризов: Керки (кирка), külüň фраз, 

kärezgeniň külüňi yaly ( о крюководном предмете металла); pi.lçe (лопата), guĢburun (инструмент 

при рытье), kuwwal, sümme, gowa (мешок), çaňňa, gullapy, sypar, gupba, kyblanama, güleküre) и др. 

Приведенная лексика показывает, что туркменский язык богат термином, связанным со 

строительством кяризов. Однако, эта лексика постепенно становится архаичной
1
. 

Некоторые сходства с кяризом имеет другая водная система, известная под названием лагым 

lagym. Лагам — подземный арык — тоннель, приведенный по крутому берегу реки, в долине 

Сумбара он именуется сум Sum, в этрапе Бирата - зум// zum// summe (видимо, эти этимоны 

образованы от глагола siimmek «пролезать, проходить». В Байрамали встречается вариант nagym. В 

туркменском литературном языке слово nagym обозначает «тайная яма» (ТДС, с.462). По мнению 

В.В.Радлова слово lagym имеет греческую основу лагым (lagoum), в некоторых тюркских языках 

оно означает «подземное помещение, погреб». 

Можно предположить, что формы слова lagym и nagym от одного корня, образовались при 

чередовании согласных 1~n. 

Сейчас в Туркменистане действующие лагымы остались в Фарабском и Кугитанском этрапах. 

В Фарабе их всего 5: Ишабаши, Йылмангая, Ходжакенепси и два Илджик-лагыма. Некоторые из 

них существуют 100-150 лет и более. 

Лагымы несколько ограничены, поэтому в научной литературе сведения о них крайне редки и 

чрезвычайно скудны. 

Автором данной статьи собрана лексика, связанная с лагымом. В настоящее время кяризы и 

лагымы не строятся, но изучение лексики, относящееся к ним, представляет большой 

этнолингвистический интерес. 

До недавнего времени туркмены строили подземные водохранилища - сардобы (перс. Serd - 

холодно, ав-вода) и наземные снегахранилища -ледники - яхданы (перс, yah «холодно», dah 

«хранилища»). В недрах пустыни строили специальные водохранилища. В них на свю зиму 

накапливалась атмосферная вода ближайших такыров для питьевой воды и водопоя скота. 
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Сардобы - это вырытые в низах такырных местах водохранилища, закрытые сводами для 

предотвращения испарения воды. Весенняя дождевая вода пропускалась сначала через особые 

очистные ямы, а потом в вырытые в земле колодцы, дно которых выкладывали кирпичом, чтобы 

вода меньше впитывалась в землю. 

Чтобы в жару вода не испарялась и всегда оставалась холодной, колодец закрывали 

куполообразным сводом – gümmez. 

В центре купола оставляли отверстие с двух ил четырех сторон. Сардобы, как правило, 

строились вдоль оживленных караванных путей на расстоянии 30-35 км. друг от друга. В 

кызылкумах и центральных Каракумах и прикопетдагских равнинах встречаются сардобы, 

построенные еще в средние века. Средневековые сардобы были обнаружены во время раскопок 

старого Мерва и Анау. 

Кяризы, сардобы и колодцы являлись, а в некоторых местах и по сей день являются 

основными источниками воды для народов, проживающих в засушливых и пустынных районах 

Центральной Азии. 

Скотоводы, проживающие в пустыне (çarwa) Каракум, поили скот из guýy «колодца». 

Длина колодца составляет 10-300 метров. С древних времен до наших дней воду из колодца 

доставили gowa (кожаным ведром), вместимостью 60-70 литров (гова). В последние годы воду 

поднимают при помощи электрического движка. 

В пустыне, чтобы напоить скот, необходимо было три четверти всего баланса воды или 75% 

воды из колодца. Сравнивали строительство колодцев со строительством мечети и моста (könru-

geçit), Müň metjitden bir geçit. Müňdeçitden bir içit (поел.) «Полезнее строить один мост, чем тысячу 

мечетей, один колодец, чем тысячу мостов)». 

М.Кашгарлы в «Диване» колодец guýy используют как gudug (134-2, 246-3). На местном 

диалекте глубоко вырытый колодец называют guduk (Ср. üç guduk, Gortguduk в Кызылкумах).В 

некоторых тюркских языках kuduk-gudug сохранился как остаточный реликт «d языка»: adak-aýak, 

gudrug-guýruk, adryl~aýryl, kedin-keýin. 

А.М.Щербак переход d в ý считает исторически завершившимся в пределах XII-XIII вв [11]. 

Историко-археологические сведения, подкрепленные этимологическими исследованиями 

в сравнительно-историческом аспекте позволили выявить некоторые закономерности развития (на 

примере отдельных групп ирригационной терминологии) еще раз подтверждающие древнюю 

оседлость занятием земледелия и скотоводством и разветвления туркменского языка с 

общетюркского как самостоятельного в алтайской языковой общности. 
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LUGÂT-I ÇAGATAY VE TÜRKÎ-Ġ „OSMÂNÎ ÜZERĠNE 

 
Özet:Bir asırdır el kitabı gibi kullanılan ġeyh Süleyman Efendinin Lugât-i Çagatay ve Türkî-i Osmanî adlı sözlüğü birtakım tertip 

hataları bulundurmaktadır. Yazarının, NakĢî mahlası ile yazdığı Ģiirlerinden de misaller bulunduran bu sözlükte bir kelimenin çift 

imlası sebebiyle tekrarlar; aynı bilgi ve tanımlar için tutarlı olmayan ifadeler; kelime kullanımına misal verirken yapılan alıntıların 

kaynaklarının sağlıklı gösterilmemesi; bazı misallerin yanlıĢ maddelere yerleĢtirilmiĢ olması; yanlıĢ okumadan doğan ve abece 

sırasında yerli yerine oturtulmayan madde baĢı kelimeler; c ve ç maddelerindeki kelimeler ile s ve Ģ maddelerindeki kelimelerin 

birbirinin içine girmiĢ olması gibi yanlıĢlıklar vardır. Bu sözlüğün kullanılır ve güvenilir bir baĢvuru kitabı olması için yeniden 

düzenlenmesi ve tashih edilmesi gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: ġeyh Süleyman Efendi, NakĢî, Çagatay Türkçesi, Türk lehçeleri sözlükleri.  

ġeyh Süleyman Efendi-i Özbeki el-Buhari [1821-1890]‘nin Lugat-i Çagatay ve Türki-i cOtmani 

[=Çağatay Sözlüğü ve Osmanlı Türkçesi] (Ġstanbul 1298) (6754 madde baĢı ile) ile Osmanlı münevveri 

1882 (Kasım)‘ında tanıĢtı. Müellifinin Buhara bağlantılı olması konuyu bildiğine ve yetki sahibi olduğuna 

hamledilerek eser uzun yıllar el altı kitabı oldu. Çağatay sözlükçülüğünün kendi geleneği dıĢında 

yayımlanması ve ele alınması 1862‘de VÁMBÉRY ile baĢlar (AbuĢka. Csagatajtörök szñgyŸjtemény. 

Török kéziratbñl fordította Vámbéry Ármin. El√beszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz Jñzsef (=AbuĢka. 

Çağatayca-Türkçe sözlük. Türkçe el yazmasından çeviren Ármin VÁMBÉRY. Önsöz ve notlar Jñzsef 

BUDENZ]: Pest, 1862, XXII + 107 s.). Bundan önce Avrupalı araĢtırmacılar tarafından VÁMBÉRY, 

Hermann: ğagataische Sprachstudien: Leipzig 1867, VIII+358+2 s. (4384 madde baĢı ile) ve Abel 

PAVET DE COURTEILLE: el-lugatu 'n-neva‘iyye ve 'l-istiĢhadatu 'l-cagata‘iyye. Dictionnaire Turk-

oriental, destiné principalment à faciliter la lecture des ouvrages de Báber, d‘Aboul-Gázi et de Mir-Ali-

Chir-Naváı: Paris M DCCC LXX [=1870], [IV]+XIV+[II]+560+561-562. ss. (5495 madde baĢı ile) 

kullanılıyordu. ġEYH SÜLEYMAN Efendinin eserinin Almancaya çevirisiyle (Ignáz KÚNOS, ġeyx 

Suleyman Efendi‘s cagataj-osmanisches Wörterbuch. Verkürzte und mit deutscher Übersetzung versehene 

Ausgabe: Budapest 1902) iki kol birleĢmiĢ oldu. Bu arada RADLOFF‘un Türk Lehçeleri üzerine bir 

sözlük denemesindeki (RADLOFF, W.: Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: Sanktpeter‘burg‘ 

1893, I, XVIII+1914+66 s.; St. Pétersbourg 1899, II, 1814+64 s.; 1905, III, 2203+98 s.; 1911, IV, 

2230+107 s. Tıpkıçekim baskı: Omeljan PRITSAK, Mouton 1960) Çağatayca maddeler ġEYH 

SÜLEYMAN Efendi‘ye dayanır. Osmanlı sahasındaki ilk basma Doğu Türkçesi sözlüğünü hazarlayan 

ġEYH SÜLEYMAN Efendi ise PAVET DE COURTEILLE‘in eserini iskelet olarak alıp kendisi 

geniĢletmelerde bulunmuĢtur. PAVET DE COURTEILLE‘in eseri ise Niyâzî‘nin el-lugatu'n-Neva‘iyye 

ve'l-istiĢhadatu'l-cagata‘iyye'sine dayanır. Niyâzî‘de Ģevahidin kaynakları varken PAVET DE 

COURTEILLE bunları çıkarmıĢtır. Sözlüğü arada bir kullanan için bu Fransızca çeviri bir telif 

sanılmıĢtır; çünkü bu mütercim de Bâbür Mîrzâ ve Abû‘l-gâzî Bahâdur Han‘ın eserlerini tarayarak 

katkıda bulunmuĢtur. Niyâzî‘nin el-lugatu'n-neva‘iyye ve‗l-istiĢhadatu'l-cagata‘iyye'si de Heratlı Talic 

Ġmani‘nin Bada‘i‗u‘l-Lugat‘ine dayanır (Talic Ġmani: ‖Bada‘i‗ al-Lugat― Slovar‘ Talic Ġmani geratskogo 

k soçineniyam AliĢera Navoy: A. K. BOROVKOV, Moskva 1961, 265+133 s.). ĠĢte kolay elde 

edilebildiği ve sık kullanıldığı için Buharalı ġEYH SÜLEYMAN Efendi‘nin çalıĢması hakkında birkaç 

değerlendirme yapmak gerekiyor. Önce ―Neden bu eser?‖ sorusu biraz cevabını bulduktan sonra Ģimdi 

―Niye bu zamanda?‖ sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Ġnsan ömrünün tamamını verimli otuz senelik 

bir dilim olarak alırsak, her otuz yılda bir eski konuların el değiĢtireceği, ister istemez yeni birtakım 

kiĢilerin eski konulara el atacağı tabiî hatta gereklidir. ĠĢte hasbelkader Çağataycaya ilgi duyanlar arasında 

bulunmam hasebiyle elde ettiğim bulguları çok geciktirmeden meslektaĢlara sunmak faydadan halî 

olmasa gerektir. 

 

Müellifin mahlası NakĢî olup sözlükte kendisinden de alıntılar yapmaktadır.  

Bunu Ģu beyitlerden anlıyoruz: 

-«mital li-müellifihi NakĢî»- 

 «bu yerge çeh èyledim ser-encam» 
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 «kıldım Çagatay lisanın itmam» 

 «kilkim ucı bu mahalge yetti» 

 «hatm oldı lügat bu yèrde bitti» (315b. s.) ve 

 

86. (nakĢi) bitidim bu yosun üzre kitab 

 ya Rab olsun bu lugat her yère bab (11. s.) 

Aynı beyti bab maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«NakĢî»- 11, 86 

 «bitidi NakĢî
1
 bu yosun üzre kitab» 

 «ya rab olsun bu lugat her yère bab» (66a. s.) 

10. yètti iklimde be-‗avn-i bari 

 tün ü kün boldı Ģeri‗at cari 

Aynı beyti bari maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«NakĢî»- 8, 10 

 «yètti iklimde be-‗avn-i bari» 

 «tün ü kün oldı Ģeri‗at cari» (68a. s.)  

02. hamd olsun teðri-yi bi-hem-taga 

 ol huda-yı ahad-ı yek-taga 

Aynı beyti tèñrilik maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«NakĢî»- 8, 2 

 «hamd olsun teñri-yi bi-hem-taga» 

 «ol huda-yı ahad-ı yek-taga» (138b. s.) 

27. bir nèce raĢu köteldin aĢdım 

 Kabilið korganına yetiĢdim 

Aynı beyti kötel maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«NakĢî»- 9, 27 

 «bir nèce raĢu
2
 köteldin aĢdım» 

 «kabilið korganına yetiĢdim» (257a. s.) 

17. mundayın padĢah-ı tali‗i oð 

 kelmemiĢdür nè kelür mundın soð 

Aynı beyti munday maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«NakĢî»- 9, 17 

 «mundayın padĢah-ı tali‗i oð» 

 «kelmemiĢdür nè kelür mundın soð» (280a. s.) 

80. yarlıg u name vü inĢası bilen 

 Çagatay resminið imlası bilen 

Aynı beyti yarlıg maddesinin alıntısı olarak görüyoruz. 

-«mital-i NakĢî»- 11, 80 

 «yarlıg u name vü inĢası bilen» 

 «Çagatay resminið imlası bilen» (291b. s.) 

Eserde iki imlalılıktan dolayı mükerrer yazılıĢlar mevcuttur. 

abuĢka 3a: er, zevc, Ģevher. 

                                                 
1 (NakĢî) bitidim. 
2 Metinde: kuh-ı. 
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-«hamse-i Nevayî Macnun u Laylî»- XXXIII, 320, 2982 

 «bir yandın ogul gam u Ģikenci» 

 «bir yandın abuşka derd ü renci» 

[ab]uĢka 34b: er, zevc, Ģevher, abuĢka. 
 

Aynı b i lgi için değiĢik ifadeler kullanılmıĢ, tutarlılık gözetilememiĢtir. 

sıçgan yılı 196a: sal-i Türkan da‘iresinüð birinci yılıdur. Yerine: sal-i Türkan da‘iresinüð birincisidür. 

yazıyor. 

öküz 37a: sal-i Türkan da‘iresinüð ikinci yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð ikincisi ya‗ni udı ili. yazıyor. 

ut ve öt 35a: sal-i Türkan da‘iresinüð ikinci yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð ikinci senesidür. yazıyor. 

bars 67b: sal-i Türkan da‘iresinüð üçünci yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð üçünci yılıdur. yazıyor. 

bars ili 67b: sal-i Türkan da‘iresinüð üçünci yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð üçüncisidür. yazıyor. 

luy 275a: sal-i Türkan da‘iresinüð üçünci yılıdur. Yerine: sal-i Türkan da‘iresinüð üçüncisidür. yazıyor. 

tavuĢkan yılı 105b: sal-i Türkan da‘iresinüð dördünci yılıdur. 

ılan 58a: sal-i Türkan da‘iresinüð altıncı yılıdur. Yerine: sal-i Türkan da‘iresinüð altıncısı. yazıyor. 

ılkı ve yılkı 59b: sal-i Türkan da‘iresinüð yedinci yılıdur. Yerine: sal-i Türkan da‘iresinüð yedinci 

senesidür. yazıyor. 

yont yılı 309b: sal-i Türkan da‘iresinüð yedinci yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð yedincisidür. yazıyor. 

koy yılı 242a: sal-i Türkan da‘iresinüð sekizinci yılıdur. 

biçin yılı 89b: sal-i Türkan da‘iresinüð tokuzuncı yılıdur. Yerine: sal-i Türkanuð tokuzuncı maymun 

yılıdur. yazıyor. 

miçin 281a: sal-i Türkan da‘iresinüð tokuzıncı yılıdur. 

tahaku yılı 107b: sal-i Türkan da‘iresinüð onuncı yılıdur. 

it 46a: seg, sal-i Türkan da‘iresinüð on birinci yılıdur. 

toðuz 128b: sal-i Türkan da‘iresinüð on ikinci yılıdur. 
 

-«mital»- adı altında verilen bazı alıntıların sahipleri bellidir: 

bar 67a: var, mevcud, bud, hest. 

-«Ahmed Burak divane»-
3
 

 «bar èkendür bir ‗acib divane» 

 «‗ıĢk meydanında ol merdane» 

tepelemek
4
 107a: baĢ aĢagı èdüp darb ètmek, ayak altı èdüp çignemek, toplamak, idhar, icma‗ ètmek, 

hamir ètmek, ayagıyla gil ve çamur ve lay çignemek, tin-i hikmet ve fagfuri ve külal. 

-«Ahmed-i Yesevî Hikmet»- 98, VII, 15 

 «Kul Hvace Ahmed nefsni tèftim nefsni tèftim» 

 «andın kèyin cananımnı izlep taptım» 

tükelüli 123b: cem‗, cümle, kamu, kaffe, mecmu‗ı, büsbütün. 

-«Ahmed-i Yesevî Hikmet»- 58, I, 11 

 «va-deriga mahabbetni camın içmey» 

 «ehl ü ‗iyal hanumandın tükel kèçmey» 

 «cürm ü ‗isyan girihlerin munda çèçmey» 

 «Ģeytan galib can bèrerde ĢaĢdım muna» 

                                                 
3 VÁMBÉRY, Hermann: ğagataische Sprachstudien: Leipzig 1867, 59. s. BODROGLIGETI: ―Ahmad‘s Baraq-Nama: A Central Asian 

Islamic Work in Eastern Middle Turkic‖. DANKOFF: Türklük Bilgisi AraĢtırmaları / Journal of Turkish Studies: Cambridge 1978, II, 141-

145. Türki Dilli Golyazmalarıð Tesviri: AĢgabat 1997, 137,169 Alıntı metinlerinde ġEYH SÜLEYMAN Efendi‘ye değil alıntı yapılan   

 yerlere öncelik tanınmıĢtır. 
4       /k/ ile. 
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çèçen 160a: gafil, ferzine, hıred-mend. 

-«Babur Divan»- 130, 21, 4 

 «salahka hıred ehli mèni yavuk dèrler» 

 «körüð ki oĢbu çèçenler yırak yaðılmıĢlar» 

 

sögünc 192b: Ģetm, gafiza, zecr ü ‗itab-ı Ģedid. 

-«Babur Divan»- 149, 52, 4 

 «kılmak ümid ü bim ile hidmet Ģeh allıda» 

 «der-banınıð sögünç ü tayakıga arzımas» 

 

iĢenmegin 53a: inanmagın, kabul ve tasdik ètmegin, baver èylemegin. 

-«darbu‘l-metel Babur-nama»- I, 82, 78b 

 «işenmegin dostuðga saman tıkar postuðga» 

 

degiĢtürmek 170b: mübadele, mu‗avaza, istibdal ètmek, bir Ģey‘i alup digerini vèrmek. 

-«Fuzulî Divan»- 321, 197, 7 

 «fuzuli bende devk-i ‗afiyet az iste kim çoktan» 

 «ben anı arzu-yı tal‗at-i canana degşirdim» 

 

tayag ve tayak 106a: tayak, tayanacak degnek, ‗asa, sopa, keltek, terbiye humcesi, deste-çup, destek, 

püĢt-ban. 

-«Haci-i Sogdi»- I, 71, § 130, II, 385 

 «ohĢattı kametiðga sanavberni bagban» 

 «bi-çare bilmes èrmiĢ elifdin tayagnı» 

 

üst 33b: fevk, bala, yüz, ruy. 

-«Husaynî Divan»- 165, 1 

 «sebze-i hattıð sevadı la‗l-i siyr-ab üstine» 

 «hızr guya saye salmıĢ ab-ı hayvan üstine» 
 

ulus 40a: ‗aĢiretüð böyügi, cema‗a, kabile, ta‘ife, her ulus nèce èle ve her èl nèce oymaga ve her oymak 

nèce boya ve tire ve uruga münkasimdür. 

-«Husaynî Divan»-
5
 189, 1 

 «èy ecel asude kıl hicran belasıdın mèni» 

 «bir yolı kutkar ulusnıñ macerasıdın mèni» 

ayakmak 45a: aftab, mah, nücum gurub ètmek, batmak. 

-«Husaynî Divan»-
6
 147, 151, 2 

 «ay uyakkaç
7
 yana köðlümni buzup yalguzlugum» 

 «tire Ģamım enduhıdın yıgladım köp derd ile» 

ısıtmak 51b: ısıtma tutmak, tesehhun ètmek, humma olmak. 

-«Husaynî Divan»- 147, 151, 5 

 «Ģam-ı hicrandın kutulgunça ısıttım mihr dèk» 

 «eĢk seylin akızıp butrap ‗idar-ı zerd ile» 

bütkermek
8
 76b: inbat ètmek, tekmil, istikmal ètmek, yarayı baglamak, yarı agzı kavuĢmak.

9
 

                                                 
5 Lutfi. 
6 Nevayî. 
7 Metinde: ayakkaç ‗gizlenicek‘. Madde baĢı ile örnek uyuĢmuyor. uyakgaç. 
8 /k/ ile. 
9 Örnek büteke ve büteke maddesinden alınmıĢtır. Nitekim PAVET DE COURTEILLE: Dictionnaire Turk-oriental: 162. s.‘da böyle. 
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-«Husaynî Divan»- 141, 142, 6 

 «isteben kèlse yana kögsüm Ģikafın tapmagay» 

 «veh ki bir merhem koyup ol çak kögsüm bütkerü» 

 

bèzemek 92a: tecemmül ve tezyin ètmek, tonatmak. 

-«Husaynî Divan»- 111, 97, 3 

 «ol kad ü yüz hecridin ölsem bèzep gül-berg ile» 

 «tofragımnıð baĢı üzre serv èkip meyl èylegil» 

 

torlamak | turlamak 116b: tor ve ag atmak, devr èder gibi yuvarlamak, örmek, örüci, kapamak, rüfu; 

tayy ètmek. 

-«Husaynî Divan»- 16, 1 

 «za‗fdın örgemçi damıga yıkılgaç çırmanıp» 

 «ol çibin dèk torladı her yan tenimni aylanıp» 

 

tèlberemek 136b: divaneleĢmek, tecennün ètmek. 

-«Husaynî Divan»- 49, 15, 1 

 «tèlberep ètken köðülni istedim her yan barıp» 

 «kuh u derya vü beyabanlarnı bir bir ahtarıp» 

 

Madde örnekleri karıĢır. 

töðtermek 128a: irtida ètmek, ‗avdet, irca‗, iraz, taklib, i‗ade ètmek, çèvirmek.
10

 

-«Husaynî Divan»- 173, 192, 7 

 «èy hüseyni çarh zulmı bile bolsa mèn dagı» 

 «eĢk tufanı bile gerdun binasın töñterey» 

 

saylanmak 184b: hisablanmak, muhterem, mesmu‗ olmak. 

-«Husaynî Divan»- 16, 2 

 «leyli vü Ģirin ü ‗adra bardılar veh nè ‗aceb» 

 «bolmagım valih saða kim sèn kalıp-sèn saylanıp» 

 

sürgenmek 189a: sürüklenmek, mübtezel olmak, yerlerde yatmak. 

-«Husaynî Divan»- 50, 16, 8 

 «renc ü hicran za‗fıdın tèprenme kim imkan èmes» 

 «anca kuvvet kayda kim kuyuðga barsam sürgenip» 

 

kungarmak 241a: yerinden kılmıldatmak, hareket ètmek, koparmak, bihinden çeküp çıkarmak, kenden, 

ez-bih ve bün. 

-«Husaynî Divan»- 192, 7 

 «èy hüseyni çarh zulmı birle bolsa-mèn dagı» 

 «eĢk tufanı bile gerdun binasın kuñaray» 

 

küymenmek 263b: bahane ve ta‗allül ètmek, sebeb ve vesile bulmak. 

-«Husaynî Divan»- 50, 16, 7 

 «yar kuyıdın öterde baĢıma yagsa bela» 

 «anda èyler-mèn tevakkuf her cihetdin küymenip
11

» 

yeð, yeði 300b: nev, taze, yeði, cedid. 

-«Husaynî Divan»- 54, 21, 2 

                                                 
10 Örnek buðar maddesinden alınmıĢtır. 
11  Madde baĢı ile örnek uyuĢmuyor. 
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 «èmdi bütken serv dèk her sarı kaddı cilveger» 

 «taðla tugkan mihr yañlıg
12

 hüsni ruh-efzun yègit» 

 

uyakmak 43a: Ģems, nücum, gurub ètmek, batmak. 

-«Kemal-i Ümmî»-
13

 

 «èy müdam ay u kün-ile bile tuggan uyagın» 

 «olmaduð kutb-ıla tabit-sèn ü seyyare köðül» 

 

omag 40b: nesl, Ģu‗be, al, uruk, aslı kemik ma‗nasınadur. 

-«Bennayî»-
14

 

 «cefanı canga talay aldıðız alay mu bolur» 

 «sizið omakda bègeç resmiðiz bulay mu bolur» 

 

baglıg 70a: merbut, mu‗akked, müte‗allik, mesdud, mevkuf, mekful. 

-«Kemalî»- I, 69, 126, II, 384 

 «èrnið kulıdur ney-Ģeker èy can bèli baglık» 

 «gül dagı yüzüð bendesidür tonı yamaglık» 

 

ugan
15

 35b: ugan gibi, cenab-ı vacibü‘l-vücuduð ism-i Ģerifidür. 

-«Munis»-
16

 

 «yalguz ne bu kim haslet-i paki cihetidin» 

 «hursend-i halayıkdur u hoĢnud-ı ugandur» 

 

Hâlbuki baĢka bir maddede Munis‘in olduğu kayıtlıdır. 

 

ugan 40b: taðrı, bir ve bar ‗izzi, perverd-gar, kird-gar. 

-«Munis»- 

 «yalguz ne bu kim haslet-i paki cihetidin» 

 «hursend-i halayıkdur u hoĢnud-ı ugandur» 

 

Nevayî‟nin görünen bazı alıntılar divanlarından olmadığı için bulunması biraz vakit alır. 

aĢukmak 14b: ‗acele ve Ģitab ètmek. 

-«Nevayî, Mahbubu‘l-Kulub»- 167, 4, 9, 287, 87b13-88a3 

 «her kimse ki èylemes aşukmagnı hayal» 

 «yafragını ipek kılur çèçek bergini bal» 

 

tozað, tuzað 118a: tozlu mahall, taĢsız, yumĢak arz, hali Ģure-zar. 

-«Nevayî, Mahbubu‘l-Kulub»-
17

 8, 11; 81, 5a11 

 «nè bilgey ol kiĢi kim Ģehd ü meyni tatmaydur» 

 «ki vasl u hecr kèbi ol çüçük-durur bu acıg» 

 «bilür delil müsafir ki puye èylerde» 

 «kum u tozañ yumuĢag tag u haredür katıg» 

orguĢtek 29b: fenn-i musikada bir nev‗ süruddur, Ģarki, türki. 

-«Nevayî, Mizanu‘l-Avzan»- 58 

                                                 
12  Madde baĢı ile örnek uyuĢmuyor. 
13  Mital. 
14  Nevayî. 
15  Metinde: ugun. 
16  Mital. 
17  Mital. 
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 «veh ki ol ay hasreti derd ü dag-ı furkatı» 

 «hem èrür canımga ört hem hayatım afeti» 

 

at 3b: feres, esp; ad, nam, Ģöhret, neng. 

-«Nevayî ,Muhakemetü‘l-Lugateyn»- 174, 776b
14, 208 

 «çun peri vü hur èrür atıñ bègim» 

 «sür‗at içre diyv èrür atıñ bègim» 

 «her hadengi kim ulus andın kaçar» 

 «na-tuvan canım sarı atıñ bègim» 

 

ökürmek 37a: öfkürdemek, cigerden aglamak, nevhager. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»- 171, 776a
16, 206 

 «iĢim tag üzre her yan eĢk seyl-abını sürmekdür» 

 «firak aĢubıdın her dem bulut yaðlıg ögürmekdür» 

 

it 46a: köpek, kelb, seg; sal-i Türkan da‘iresinüð on birinci yılıdur, it, lahm, et. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»-
18

 174, 776b
16, 209 

 «èy rakib özni aða tutsað hem it» 

 «bizge rahm èylep anıð kuyıdın it» 

 «gerçi bar duzahça ‗ıĢkıð Ģu‗lesi» 

 «bizni öz èlkið bile ol sarı it» 

 

inckirmek 63a: aheste aheste girye ve nale ètmek, hafif hafif ah u enin ile aglamak. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»-
19

 172, 776a
20, 206 

 «çarh zulmıda ki bogzumnı kırıp yıglar-mèn» 

 «ègirür çarh kèbi inçkirip yıglar-mèn» 

 

iðremek 64a: hazin hazin aglamak, nale ve nevha ètmek. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»-
20

 171, 776a
13, 205 

 «istesem devr ehlidin ‗ıĢkıðnı penhan èylemek» 

 «kèçeler geh iñremekdür ‗adetim geh siðremek» 

 

bohsamak 77b: ıztırab ve helecan ile boguna boguna aglamak. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»-
21

 171, 776a
10, 205 

 «hecr enduhıda bohsap-mèn bile alman n‘ètey» 

 «mey ‗ilacımdur kopup deyr-i fenaga ‗azm ètey» 

 

çögür | çökür 157b: iri saz ve çeng, gayet iri keman; diken, har, tiken. 

-«Nevayî, Muhakemetü‘l-Lugateyn»-
22

 172, 776a
24, 207 

 «çökürler kim sènið yoluðda tivrelmiĢ ayagımga» 

 «çèkip ol kuy gerdin sürme tartar-mèn karagımga» 

 

                                                 
18  Mital. 
19  Mital. 
20  Mital. 
21  Mital. 
22  Mital. 
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künes 262a: pek sıcak gün, eyyam-ı bahur, güneĢ, kuyaĢ, Ģems, af-tab. 

-«Nevayî, MunĢa‘at»-
23

 288, 783a6 

 «çün mihr otıdın semender oldı seretan» 

 «atiĢ-gede dèk tutaĢtı gülzar-ı cihan» 

 «èrmes bu ısıg künesde çıkmak imkan» 

 «hoĢdur kiĢige bolsa savuk saye mekan» 

 

yagdu ve yahdu 295a: nur, ziya, aydınlık, ruĢenlik. 

-«Nevayî, MunĢa‘at»- 378, 796b13 

 «mihr-i ‗alem-tab ara bolsa cemalið küzgüsi» 

 «kèçe hem kündüz kèbi tutkay cihannı yagdusı» 

 

karılıg 218b: ihtiyarlık, kocamıĢ, pir olan. 

-«Nevayî, Nazmu‘l-Cavahir»-
24

 64, 22b11 

 «koyguçı bagırga hüzn dagı karlıg» 

 «salgucı gam u bela suragı karılık» 

 

tola 124b: tolu, vafir, meĢhun, mebdul, memlu, pür, bisyar. 

-«Nevayî, Saki-nama»- 556, 604, 2 

 «èlge ger cur‗a tuttı ger katre» 

 «maða yètkende devr koydı tola» 

 

sorkut 189a: cür‗anuð dibinde kalan Ģey‘, yutum, durd, lay, mey-alud, salkut, pes-mande. 

-«Nevayî, Saki-nama»-
25

 689, 668, 129 

 «sakiya durdi camıð maða tut» 

 «nuĢıdın ol dagı bèrsün sorkut» 

 

ka‟an 211b: hakan, padĢah, hükmdar, sahib-i saltanat, ulu‘l-emr, bir hükmdar ismi. 

-«Nevayî, Saki-nama»-
26

 689, 659, 23 

 «kanı hanlar hanı Çèðiz Han» 

 «Ögedey kanı ki èrdi ka’an» 

 

aĢuk 14a: mekik, ka‗b, aĢık. 

-«Nevayî, Siracu‘l-Müslimin»-
27

 106, 88 

 «yumag èkki ayagnı farz èrür hem» 

 «èki aşugnı hem kılmak aða zam» 

 

çaynamak 150b: çignemek, temezzug ve müsag ètmek, èzmek ve ısırmak, kırmak, yençmek ve pay-mal 

eylemek, çiynemek, depmek. 

-«Nevayî, Siracu‘l-Müslimin»-
28

 115, 185 

 «ger ötmek tıfl üçün çaynar anası» 

 «revadur ger yana yokdur gıdası» 

 

inci 63b: hanım, ‗irfanlu, zarif, muhtall kadın. 

                                                 
23  Mital. 
24  Mital. 
25  Mital. 
26  Mital. 
27  Allah yar. 
28  Mital. 
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-«Nevayî, Ta‘rih-i Muluk-i ‗Acam»-
29

 219, 722b9 

 «yana bir nèçe kün hümay aldı milk» 

 «èrenler barıp içige kaldı milk» 

ègermek 55a: egzal ètmek, egirmek, dönmek, ta‗kib ètmek, çarh, gerdiĢ. 

-«Nevayî, Vakfiya»-
30

 753a5 

 «ègermekte yok çarh-ı devvar dèk» 

 «ki bir nokta devride pergar dèk» 

 

daruga 168b: Türkistanda bir rütbe ismidür; gemici, mellah; ‗öĢr ü harac istifa èdici, taraf-ı hükumetden 

harman ve dehayir muhafızı, emlakdar, müĢrif. 

-«Nevayî, Vakfiya»-
31

 753a26 

 «biri taptı darugalıg ‗iĢretin» 

 «biri urdı ser-had sarı nevbetin» 

 

savurgamak 183b: birisine bir hediye veya in‗am ve ihsan takdim ètmek, bedl ‗atifetde bulunmak. 

-«Nevayî, Vakfiya»-
32

 752b3 

 «kim ol birni örter celaliyyeti» 

 «bu birni soyurgar
33

 cemaliyyeti» 

 

agrıtmak 15a: ica‗ ve ilam ètmek. 

-«sufi Allahyar»-
34

 136, 3 

 «dostlar bu bi-vefa dünyada milk ü mal üçün» 

 «bir bir agrıtıp na-Ģad arzımas» 

 

ılmak 60a: gazablenmek, almak, zabt u kabz ètmek, dikkat ètmek, bend ètmek. 

-«‗Ubayd»-
35

 20, 1 BL 6a/9-6b/2 

 «gül sarı kılman nazar ziba cemalið barıda» 

 «közge ılman servni nazük nihalið barıda» 

 

indirmek 63b: tenzil, ilka ètmek, aĢagı almak; da‗vet ètdürmek, çagırmak, karaya düĢürmek. 

-«‗Ubayd»-
36

 ĠÜ 8a/10-11, T 23a/9 

 «indürmeseñ ‗Ubaydni bezm-i visalıða» 

 «kuyuð itige kıl anı hem-hane bolmasa» 

 

barıda 67a: huzurında, nezdinde, ‗indinde. 

-«‗Ubayd»-
37

 20, 1 BL 6a/9-6b/2 

 «gül sarı kılman nazar ziba cemalið barıda» 

 «közge ılman servni nazük nihalið barıda» 

 

 

                                                 
29  Mital. 
30  Mital. 
31  Mital. 
32  Mital. 
33  Madde baĢı ile örnek uyuĢmuyor. 
34  Mital. VÁMBÉRY, Hermann: ğagataische Sprachstudien: Leipzig 1867, 137, 3. s. 
35  Mital. 
36  Mital. 
37  Mital. 
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sarıca 179a: baĢıbozuk ‗asker; devabb hasteligi; Ģikar kuĢları; ol tarafça, ol canibce. 

-«‗Ubayd»-
38

 BL 5a/9-5b/2 

 «ger hıram ètseð ‗ubeydi sarı èy serv-i revan» 

 «can u köðli birle cismi hak-i pa bolsun saða» 

 

aparmak 3a: götürivèrmek, aĢırmak, alup varmak, gürizan ètdürmek. 

-«Zafer»-
39

 36a4 

 «keçme na-merd köprüsinden koy aparsın su seni» 

 Beyitler yerleĢtirilirken yanlıĢlıkla bir önceki madde ile bir sonraki madde veya biraz yakın 

maddelerde verilmiĢtir. 

 

azgun 11b: ‗asi, ser-keĢ, güm-rah, hadid, tugyan, Ģerr.
40

 

-«Sufi Allahyar»- 

 «halika köðlümde dünya-yı deni» 

 «mèn èrür-mèn bendelernið azgunı» 

 «gerçi bendeð munda bolsa ru-siyah» 

 «yüzlerin ak eylegil mahĢer küni» 

 

azgunlıg 11b: güm-rahlık, yaramazlık, haĢarılık.
41

 

 

YanlıĢ okumadan kaynaklanan abece sırası maddeler de eksik değil.  

/t/ ile baĢlayan madde baĢıları arasında /k/ ile baĢlayan, /b/ ile baĢlayan madde baĢıları arasında /y/ ile 

baĢlayan, /b/ ile baĢlayan madde baĢıları arasında /k/ ile baĢlayan, /b/ ile baĢlayan madde baĢıları arasında 

/n/ ile baĢlayan, /ç/ ile baĢlayan madde baĢıları arasında /h/ ile baĢlayan, madde bulunmaktadır. 

yaĢık 74b: güneĢ, aftab, Ģems, mihr, hurĢiyd, kuyaĢ. (b maddesinden) 

nihilam 88a: togan, meĢhur Ģikar[i] kuĢlardan bir nev‗dür, çarh ve itelgü tesmiye èderler. (b 

maddesinden) 

koĢuk 120a: bir nev‗ manzum türki, Ģarki, sahrayi ve rustayilerüð gayr-ı muntazam eĢ‗arları, koĢuk. (t 

maddesinden) 

-«hamse-i Nevayî Hayratu‘l-Abrar»- XXV, 28, 627 

 «aðlamayın sözde tuyuk bahrını» 

 «kaysı tuyuk belki koşuk bahrını» 

kayguramak 144b: kar ve yagmur ile vezan èden ruzgar, boran, tufan ile karıĢık. (ç maddesinden) 

çö[r]çek 165b: hikaye, mital, efsane, makal, nakl, kıssa, ötük, ser-güdeĢt. (h maddesinden) 

 

/c/ ve /ç/ maddeleri birbirine girmiĢtir. 

c maddesinden 

Çagatay 140b: Ceðiz Hanuð [1206-1227] üçünci oglı ismidür Asya-yı vustada bir rütbe, lisan-ı çagatay 

buða mensubdur, sekkaki [1405?-1449?] bunuð nedimidür, vefatı sene 638 [1227-1242]. (c 

maddesinden) 

çala ve çala 140a: nısf, buçuk, yarım, nim ve nim-gale, ala, ablak, çala, müsülman. (c maddesinden)  

çapkalmak 139a: çabalamak, ıztırab ètmek, depelenmek. (c maddesinden)  

çaĢ 140a: tude, harman, tell, memlu, göm. (c maddesinden)  

                                                 
38  Mital. 
39  Mital. 
40  Örnek azgunlıg maddesinden alınmıĢtır. 
41  Örnek azgun maddesinde verilmiĢtir. 
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çeĢn 140b: toy, ziyafet, sur, cem‗iyyet, dügün, görünüĢ, velime ve hitan, Ģölen. (c maddesinden)  

çeĢte 140b: bir nev‗ böyük du-tardur ve saz, tanburdan böyük, Asya-yı vustada meĢhurdur, du-tar. (c 

maddesinden) 

çevrünti 140a: Ģencerf, bugdayuð içinde bulunan siyah daneler, biĢ-i bugday, lüpek. (c maddesinden) 

çèvürtge 144b: çekirge, cerad, melh. (c maddesinden) 

çıdamak 142b: sabr u tahammül ètmek, mukavemet èylemek, tayanmak. (c maddesinden) 

çıkan | çıgan 143a: hala-zade; müflis, bi-hanuman, celay-i vatan, serv-i azad, mücerred, bi-ta‗alluk. (c 

maddesinden) 

çi 142a: Ģeb-nem, rutubet, nem, çiy, Ģeb-rize. (c maddesinden) 

çile 144a: tefakkud, tecessüs; yayuð orta yerine konulan ipek parça, zih; tek u puy; erba‗in, çile. (c 

maddesinden) 

çilim ve çilim 143b: nargule, kalyan, hokka. (c maddesinden) 

çum 141b: kamil, tam, bütün, laht, heme, cümle, leb-a-leb, vüfur. (c maddesinden) 

c maddesinden 

carlamak 146b: carlamak, keskin ve berrak ètmek; çagırmak. (ç maddesinden) 

celi ve çelpe 152b: riĢte tar-bagı, mihnet, meĢakkat, zih, kiriĢ, çel-tar, zünnar. (ç maddesinden) 

Ceðiz 153b: Mogol ta‘ifesinüð hakanı olup sene eva‘ilinde bütün Asya-yı vustadaki kaba‘il-i muhtelifeyi 

taht-ı ita‗atine idhal ile ba‗dehu Çin, Hind, Ġran ve Rusyada birçok memaliki zabt ve teshir ile 

memalik-i medkureyi hin-i vefatında ogulları miyanında taksim ètmiĢdür [1206-1227]. (ç 

maddesinden) 

cèrgelik 161a: hem-silk, hem-katar, sahib-i hayme, har-gah, sahib-i dest-gah, bay, çadır-ı çimen ehl-i 

tervet. (ç maddesinden) 

cıldam 164a: çabük, tiyz, seri‗, ‗acele, çabuk, yıldam. (ç maddesinden) 

cırcaymak 160b: kahkaha ile gülmek, bülend-avaz ile hande ètmek. (ç maddesinden) 

cırgalað 160b: Herat taraflarında seyr-gah, ‗iĢret-gah, hayyet-gah, teferrüc-gah bir mahall ismidür, devk 

ü safa, ‗ayĢ u ‗iĢret ve niĢat. (ç maddesinden) 

cırgamak 161a: ‗ayĢ u neĢat ve bezm ètmek, devk sürmek. (ç maddesinden) 

cırgamıĢ 161a: ‗ayĢ u ‗iĢret, devk ü safa ve niĢat, bezm, kureng. (ç maddesinden) 

cırt 160b: su tulumı ve tolabı, ceriĢ, at yarıĢı, çapmak mızrab. (ç maddesinden) 

coĢmak 156a: cuĢ u huruĢa gelmek, sular kaynayup taĢmak, izhar-ı ma fi‘l-bal ètmek, coĢkun, mestane 

söylemek. (ç maddesinden) 

cömele 158b: kadınlaruð gelu-bend[i], gerdenlik. (ç maddesinden) 

cuymak 159b: ber-taraf ètmek, lagv, in‗idam, inhirab èylemek. (ç maddesinden) 

cügeri 157a: Mekke darısı, beyaz darı, Mısr darısı, egri boyun, cevari. (ç maddesinden) 

 

/s/ ve /Ģ/ maddeleri arasında da karıĢıklık mevcuttur. 

Ģıpka 195b: çubuk, kalyan, galyan, duhan ve beng ve afyon gibi Ģey‘leri içmek. (s maddesinden) 

 

/Ģ/ ve /s/ maddeleri arasında da karıĢıklık mevcuttur. 

sıçkan 203a: sabah, subh, tað, fecr, èrte; muĢ, fare, sıçan. (Ģ maddesinden) 

/k/ ve /g/ maddeleri arasında da karıĢıklık mevcuttur. (k maddesinden) 

gariyal 265a: ka‗imar dènilen hayvan. (k maddesinden) 

genc 255a: define, hazine. (k maddesinden) 

gende 255a: kötü, bed, fena, ziĢt, çirkin. (k maddesinden) 
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genderemek 255a: ta‗affün ètmek, kokumak, çürimek. (k maddesinden) 

gep 252a: söz, kelam, sühan, güftar, fıkra söyleĢmek, sohbet. (k maddesinden) 

gölek 260b: gölak, talatum, emvac, ruzgar, bad, derin ve kulplu koga. (k maddesinden) 

gügüm 260a: bakır desti, güvüm, kuze-i mis. (k maddesinden) 

gülac 260a: bir nev‗ helva ve tatlı nandur. (k maddesinden) 

/k/ ve /k/ maddeleri arasında da karıĢıklık mevcuttur. 

kal 251a: hoĢ kelam, iltifat, politika, Ģehrlerde bulunan yarık yerler, seyl yolları aldatmak, hile ve nireng 

ile kandurmak. (k maddesinden) 

kavlamak 251b: karıĢdurmak, gömmek ve derin kazmak, taharri ètmek, kaviden. (k maddesinden) 

/g/ ve /k/ maddeleri arasında da karıĢıklık mevcuttur. 

kereyit | gereyit 269a: tavayif-i etrakden bir kabile ismi, araba esbabından bir aletdür. (g maddesinden) 

küren 271a: ‗asker halkası, kala-i ta‗lim, müdevvere. (g maddesinden) 

Bu arada /k/ ile /k/ler karıĢmıĢ. {-mak} ile bitmesi gereken birçok fiil {-mek} ile kaydedilmiĢtir. 

Sonuç olarak sözlüğün çözümsüzlükler için baĢ vurulacak bir çözüm kaynağı olabilmesi için ele alınıp 

iĢlenmesi gerekir. 
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ ПОМИНАЛЬНО-ОБРЯДОВЫЙ  

КОМПЛЕКС JOΓ И ЕГО СОХРАНИВШИЕСЯ СОСТАВНЫЕ  

В КУЛЬТУРЕ ПОВОЛЖСКИХ ТЮРКОВ  

 
Резюме: Есть несколько фонетически допустимых корневых основ  у слова ja в «Древнетюркском словаре» (Л., 

1969): ja- III приносить жертву; jaїš рел. жертвенное приношение у доисламских тюрок, jaїšlї рел. жертвенный , jaїšlїq 

рел. жертвенное место; jо I поминальный обряд, jоčї участники поминального обряда, jоlа – устраивать поминки, 

оплакивать. 

В чувашском языке понятие «жертвоприношение» полностью покрывается содержанием слова чък, а слово ѐ=ва и 

словосочетание ѐу ч=ваш (ѐарм=с) отражают терминологию похоронно-поминальных обрядов. 

 

Ключевые слова: чуваш, мариец, удмуртский, венгерский, жертвоприношения. 

 

В чувашском языке сохранилось архаичное слово çу: çу çармăс «çу мариец» [1.50]. 

Этимологию столь странного словосочетания Н.И.Ашмарин объясняет как «враг-черемисин» 

(ѐу – «враг, вражда» и ѐарм=с – «черемисин») [1.50]. Толкование Н.И.Ашмарина подверг 

критике В.Е. Егоров: «Так понимать это слово у нас нет никаких оснований: ни в чувашских, 

ни в марийских преданиях и фольклоре нет никаких указаний на то, чтобы между этими 

народами происходили вооруженные столкновения» [2.215]. 

В.Е. Егоров обратил внимание на другое словосочетание, имеющееся в «Словаре 

чувашского языка»: ѐу ч=ваш. Оно объяснено так: «Ёу-ч=ваш, так называли чуваш, которые 

жили наполовину по-христиански, наполовину по-мусульмански» [3. 200]. Этого объяснения 

было достаточно ученому, чтобы видеть в ѐу чувашское слово ѐур (половина) [2.240]. В нашем 

случае этимолог не обосновал выпадение звука р: ѐур ч=ваш > ѐу ч=ваш. Если бы он 

внимательно изучил остальные ключевые слова в «Словаре чувашского языка», то 

непременно нашел бы в нем и иные варианты ѐу, которые никак не сводимы к ѐур (половина): 

ѐу ѐырма (овраг ѐу) [4.200], ѐ=в ч=ваш (некрещеные чуваши) [4.215]. Последнее слово 

записано в д. Козыльяре Цивильского уезда Каз. губ. (ныне Урмарского района ЧР), которое 

трактуется следующим образом: «ѐ=в ч=ваш – т\не к\мен ч=ваш, таса ч=ваш» (ѐ=в ч=ваш – 

некрещеный чуваш, чистый чуваш). Имеется и палатальный вариант ѐ=в: ѐ\в ч=ваш. 

Указанная такая форма записана среди чувашей Новошимкусской волости Тетюшского уезда 

Каз. губ. (ныне Яльчикского района ЧР) в словосочетании ѐ\в ч=ваш масар\ (кладбище ѐ\в 

ч=ваш) [5.53]. 

У марийцев, как известно, имеются несколько конфессиональных групп, называемые или 

рушла вера «русская (православная) вера», или марла вера «марийская (синкретизм 

православия и язычества) вера», или чи мари вера «вера некрещеных мари» [6.223]. Крещеные 

татары тоже разделяли свою среду на три группы: ак крәшен/татарсымак «приверженец 

ислама», кара крәшен/урыссымак «приверженец православия» и чи (чей) крәшен 

«приверженец язычества», таза крәшен «чистый крящен» [7.687]. В обоих случаях 

встречается словоформа чи (чей), основа которой несомненно связана с чувашским ѐу. 

Все эти факты указывают на то, что этимологию слова ѐу (ѐ=в, ѐ\в) следует искать в 

области чувашской народной (т.н. языческой) религии. К такому выводу я пришел тридцать 

лет назад, когда в поисках праформы слова ѐу нашел в «Древнетюркском словаре» (Л., 1969) 

несколько фонетически допустимых корневых основ: ja- III приносить жертву; jaїš рел. 

жертвенное приношение у доисламских тюрок, jaїšlї рел. Жертвенный [8.224], jaїšlїq рел. 

жертвенное место [8. 225]; jо I поминальный обряд [8. 269], jоčї участники поминального 

обряда, jоlа – устраивать поминки, оплакивать [8.270]. 

В своей статье «Ч=ваш этноним =ѐтан пуѐланн=?» (Откуда идет этноним ч=ваш?), 

опубликованной в начале райгазете [9], а потом и в журнале [10.79–80], я связываю ѐу с 
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древнетюркским глаголом ja – «приносить жертву». Своеобразную интерпретацию 

предлагает Н.И.Егоров [11.146-158]. В настоящее время полагаю, что первоначальное мое 

предположение требует некоторой корректировки. В частности, для определения понятия 

«жертвоприношение»  в чувашском языке имеется другое слово: чък (ср.: чък уй=х\ «месяц 

жертвоприношения»), которое проникло как в марийский (чоклаш, цöклаш  «приносить 

жертву») и удмуртский (чук «жертвоприношение»), так и в венгерский (csöк, csöq) языки 

[12.426-427]. Поэтому весьма сомнительно существование в средние века нигде не 

зафиксированного чувашского слова ѐ=ва (от ѐу-) в значении «жертвоприношение». В то же 

время сохранилось имя существительное ѐу (в словосочетаниях ѐу ч=ваш и ѐу ѐарм=с), 

которое, на мой взгляд, несомненно восходит к древнетюркскому jо «поминальный обряд». 

Сохранившееся в лексиконе верховых и средненизовых чувашей ѐ=ва в значении «кладбище» 

прямым образом связано с похоронно-поминальными обрядами, что, как думается, ни у кого 

не вызывает сомнений. Примеры образования существительного из корневого 

существительного с помощью аффикса а/е (он, видимо, представляет из себя 

общетюркский уменьшительный аффикс аq, äк [8.650], имеются: м=я (от м=й «шея» и 

аффикса а) «нашейное украшение», ѐъѐе (от ѐъѐ «волосы» и аффикса е) «бахрома», ана (от 

ан «ширина» и аффикса а) «загон, участок, полоса земли (в поле)», т=вара (от т=вар «соль» 

и аффикса а) «домашний сыр», т\ме (от т\м «холм, бугор» и аффикса е) «маленький холм, 

бугорок», кантра (от кант=р «конопля» и аффикса а) «веревка» и т.д. 

Итак, в чувашском языке понятие «жертвоприношение» полностью покрывается 

содержанием слова чък, а слово ѐ=ва и словосочетание ѐу ч=ваш (ѐарм=с) отражают 

терминологию похоронно-поминальных обрядов. 

Китайские хронисты сообщают, что древние тюрки «замечают времена только по зелени 

травы», а «умершего весной и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет 

желтеть или опадать» [13.382]. Следует полагать, что холодный сезон у древних тюрков 

начинался поздней осенью и продолжался до появления зеленой травы [14.4-5]. Периоды 

смены сезонов (теплого и холодного) считались наиболее опасными, потому что именно тогда 

перекрещивались два мира – живых и мертвых. 

Предки чувашей прошли через отгонно-скотоводческий и земледельческий этапы 

хозяйственного развития, что несомненно отразилось в представлении о начале сезонов, в 

первую очередь, теплого. Как известно, скотоводческий сезон начинался несколько позже 

земледельческого, а завершались они почти одновременно – поздней осенью. В период 

наступления зимы чуваши проводили обряд юпа: ставили на могилы недавно умерших 

столбы, главным образом из дуба (символ мужчины) и липы (символ женщины); поминали 

духов предков с локальными названиями к\рхи с=ра, к\рхи ѐурта, автан яшки и т.д. 

К.Милькович называет данный обряд большими поминками после ѐичч\ш\ (седьмины) 

[15.492]. «Многие из престарелых чуваш сказывали мне, – замечает В.А.Сбоев в одной из 

сносок своей известной книги «Заметки о чувашах», – что прежде поминки по четвергам 

продолжались до полугода и более. Если похороны были после ноября, то поминовение по 

умершим в старину совершалось каждый четверток до семика; а если похороны были после 

семика, то поминки четверговые продолжались до ноября месяца. Может быть, это 

обыкновение и поныне сохранилось у некрещеных чуваш» [16.103]. 

По источникам 60-х гг. XVIII в. чуваши «отправляли погребение своего сродника» в году 

три раза: в среду на страстной неделе, в четверг перед Троицей и в ноябре месяце, который 

назывался в чувашском календаре юпа уй=х\ (месяц проведения обряда юпа) [17.160]. Они 

полностью совпадают с началом земледельческого (кал=м), скотоводческого (ѐим\к) сезонов и 

переходом в холодный период календарного года. В чувашской поминальной обрядности х\р\х 

кунхи (сороковины) появились, на мой взгляд, под непосредственным влиянием ислама и 

христианства.  По  ранним  представлениям   предков   чувашей   наделение   души   умершего  
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статусом предков могло осуществляться только в периоды смены холодного и теплого 

сезонов, т.е. в ѐим\к и юпа. В обрядовом комплексе кал=м дублируются многие обрядовые 

действия  и представления, имеющиеся в ѐим\к: обход родственников по домам, с\рен, общие 

приметы и т.д. Но действий, направленных на изменение статуса умерших, там нет. 

Предположение о первичности летнего с\рен подтверждается и сроком проведения 

марийского праздника сърем (до сенокоса), в котором обряд изгнания нечистых сил (сърем 

мужо) слился с летним жертвоприношением. 

Итак, из чувашских поминальных обрядов следует выделить обрядовые комплексы юпа, 

кал=м и ѐим\к. Первый связан с началом холодного, второй и третий – теплого сезонов. В 

данном случае наибольший интерес для нас представляют обрядовые действия перед 

христианской Троицей. 

Чувашское название обрядового комплекса ѐим\к имеет русское происхождение (семик) 

[12.119] и оно возникло в глоссарии чувашского языка относительно недавно (не ранее XVIII 

в.). Русский семик справлялся в четверг перед Троицей: в этот день поминали «заложных» и 

«ничейных» покойников, погребали погибших, казненных либо умерших от голода и 

болезней людей, тела которых в течение зимы хранились в скудельницах или убогих домах 

[18]. Обычай хоронить чужих и безродных людей в переходный период от холодного сезона к 

летнему существовал, очевидно, и у волжских болгар. Такое предположение возникает после 

прочтения следующих строк из рассказа арабского путешественника XII в. ал-Гарнати о 

Волжской Болгарии: «Усиливается там мороз до того, что когда умрет у кого-нибудь кто-то, 

то они не могут его похоронить шесть месяцев, потому что земля становится как железо и 

невозможно в ней копать могилу. И умер у меня там сын, и было это в конце зимы. И я не мог 

его похоронить, и он оставался у меня в доме три месяца, пока не смог похоронить его…» 

[19.58]. 

Арабский путешественник не смог похоронить умершего сына не из-за холодов, как 

объяснил он сам, скорее всего, из-за запретов, существовавших у волжских болгар: они 

разрешали хоронить «ничейных» людей, в том числе и чужестранцев, лишь два раза в году. 

Смерть безродных и несчастных людей чуваши называли камалс=р вил\м, а их тела – 

камалс=р вилесем (<татар. кҽмаль «полнота, законченность, совершенство, без недостатков» 

[12.220]). Во время любых поминок для них ставили особую свечу, а в с\рен бросали в их 

честь три блинчика и выливали кружку пива [20.50]. Очевидно, чувашский обряд с\рен 

полностью подчиняется идее угощения и проводов безродных, несчастных и чужих 

покойников. По традиционному представлению чувашей, в ночь перед ѐим\к открываются 

врата мира умерших предков и покойников. Считали, что именно тогда происходили сборища 

злых духов и колдунов на кладбищах, а духи предков и камалс=р вилесем посещали мир 

живых.  

Чувашские поминки во время ѐим\к необходимо расчленить на действия, подчиненные 

следующим мотивам: мотив угощения и проводов безродных и несчастных покойников, мотив 

угощения и проводов духов предков. 

1. Мотив угощения и проводов безродных и несчастных покойников. Местами в день ѐим\к 

молодежь обходила дворы и собирала различные яства. Такой обход скорее всего символизировал 

гостевание умерших (но не духов предков) в деревне и назывался он с\рен, сърен (от глагола *сър 

– «тянуть, подтягивать». Ср.: съре «борона») ѐърени «хождение с\рен». Как было замечено, с\рен 

проводился и весной, в обрядовом комплексе кал=м. Местами в пережиточной форме 

сохранились и конные скачки, по времени совпадавшие в ѐим\к. У чувашей, живших в 

непосредственном соседстве с татарами, обряд с\рен назывался акатуй или же сапантуй. Следует 

считать, что данный обрядовый комплекс в таком виде сложился в результате трансформации 

древнетюркского обряда подтягивания отстающих душ покойников и превращения его в новый 

земледельческий обряд, символизирующий свадьбу лемеха (символа неба) с землей (ака «плуг» и 

туй «свадьба») [14.8-9]. Примечателен также обычай древних тюрков скакать на лошадях в день 
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похорон и весенне-летних поминок, что несомненно имеет связь с обрядом подтягивания 

отстающих душ умерших и их сопровождения до самого кладбища. Перемещение 

скотоводческого обряда к началу земледельческого  года можно объяснить переходом предков 

чувашей от кочевого образа жизни к оседлому и изменением представления о начале трудового 

сезона. 

В связи с рассмотрением обряда с\рен нельзя оставить без внимания другое его название 

(вир\м, вирми), происхождение которого объясняют по-разному (от слова вирт «огонь, 

пожар» [21.79], как заимствование из татарского языка и т.д.). Е.А.Ягафова сводит его к 

обрядовой терминологии финно-угорских народов: «Виро назывался особый поминальный 

ужин по давно умершим предкам у северных удмуртов» [22.94]. Но полное название данного 

поминального обряда на годины у северных удмуртов имеет форма виро карон, что означает 

«кровавая жертва» (от вир «кровь» и карыны «сделать, делать») [23]. Между тем на источник 

термина вир\м (вирми) совершенно верно указала Ф.С.Баязитова: «Вирба, вирба чыбык – 

древнеславянский праздник: в этот день приносили пушистые ветви вербы, ими хлестали 

детей. Вербный праздник под названием бәрмәнчек имеется у крещеных татар, вәрми/вирба – 

у татар-мишарей Пензенской области» [29.130]. Название обряда безусловно связано с рус. 

«верба, вербный (день)» и оно проникло в языки народов региона относительно недавно 

(XVII-XVIII вв.), но успело полностью вытеснить из лексики верховых чувашей (там процесс 

христианизации начался значительно рано, что способствовало сильной трансформации 

народных обрядов) исконное название с\рен. 

2. Мотив угощения и проводов духов предков. Обряд наделения умершего родственника 

статусом духа предков в XIX в. совершался, как сообщают источники, в первый четверг после 

октябрьского полнолуния (в месяце юпа), а раньше – и в ѐим\к [25.237]. Основные действия  

данного обряда связаны с изготовлением и установлением намогильного столба юпа в честь 

умершего, душа которого, по представлению чувашей, обретал в то время статус духа 

предков. 

Следующие действия юпа ориентированы на приглашение и проводы души покойника. В 

наиболее ранних записях сохранились известия об обрядовых скачках от дома умершего до 

кладбища и обратно [26.127-128]. Скачки и закалание лошади у древних предков чувашей 

проходили, как известно, в день похорон. Вот как описывает хронист VII в. М. Каланкатуаци 

похороны кавказских гуннов: «…приносили в жертву коней на кострах. Не имея вовсе 

здравого суждения, они предавались всяким заблуждениям. Трубили [в трубы] и били в 

барабаны над трупами, ножом или палашом делали кровоточащие  надрезы на своих щеках, 

на руках и ногах. То было адское зрелище, когда совершенно нагие мужчины – муж за мужем 

и отряд за отрядом – бились мечами на ристалище у могил. Многочисленные толпы людей 

состязались друг с другом, а после предавались разврату и скакали на лошадях то в ту, то в 

другую сторону. Кто плакал и рыдал, а кто забавлялся по дьявольскому обычаю своему» 

[16.108]. 

Более упрощенные действия имеются и в обрядовом комплексе ѐим\к: угощение 

новоумершего и духов предков непосредственно на кладбище, издавание шума (плач и вой, 

исполнение песен и пляски под музыку), а также обрядовые действия с\рен (они проходили 

отдельно, но в одном и том же комплексе). «Шум, гам, вопли плачущих, веселые восклицания 

пирующих, крики ссорящихся между собою, нестройная игра шибырзе и гусельщиков, вой и визг 

собак, взвизгивания пляшущих, ругательства дерущихся, – изображает В.А.Сбоев чувашский 

семик глазами православного христианина, – все это вместе превращает чувашские поминки в 

настоящий шабаш киевских ведьм на Лысой горе. До последней степени экзальтированное 

вакхическое неистовство представляют собой женщины, недавно схоронившие мужей. Они и 

плачут, и пляшут в одно и то же время, рвут на себе волосы, одежду, бросаются на могилы, роют 

на них землю руками, со слезами причитают добродетели и достоинства своих супругов; и потом, 

вдруг вскакивая на ноги, неистово топчут могилу…» [16.108]. 
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Полное цитирование эмоционально насыщенных строк этнографа середины XIX в. 

освобождает меня от сухого пересказа семиковых действий и их сравнения с не менее 

экспрессивным описанием историка VII в. М. Каланкатуаци. Оба писателя не поняли 

функциональную значимость специально издаваемого во время похорон и поминок на 

кладбище шума, который имел, на мой взгляд, коммуникативную функцию с миром духов 

предков. Духи-покровители должны были оставаться довольны действиями своих живых 

потомков и принять в свою среду душу нового умершего. 

Теперь вспомним чувашское слово ѐу и производное от него ѐ=ва. В тексте памятника 

Кюли-Чуру, составленного в 721 г. н.э. имеется слово jоlаtї и оно переводится как «устроили 

поминки». Из предложения с данным словом можно дополнительно узнать и сообщение о 

том, что во время  поминок вырезали и его изображение: «они устроили поминки по Кюли-

Чуру и вырезали его изображение» [8.270]. Отсюда следует, что юпа ставили на могилу во 

время поминок под названием ѐу. 

Здесь мы должны вспомнить о главной особенности летних и осенних поминок – о месте 

их проведения. Хотя во время установки намогильного столба с человеческим лицом 

кладбище посещали, но сам поминальный комплекс (к\р с=ри) непосредственно проводился в 

родовом доме [28.67-88]. Главным местом летних поминок (ѐим\к) является, как известно, 

кладбище или же ложбина (овраг) вблизи родового погоста. Отсюда можно понять, что 

первоначально ѐ=ва означало не группу родовых могил (ѐ=ва т=при «могила»), а «обряд 

поминовения предков вблизи их могил». В связи с вытеснением родовых кладбищ (главным 

образом в процессе христианизации) и образованием общесельских, церковных погостов 

обрядовое содержание слова ѐ=ва вытеснилось и оно стало означать не родовой обряд вблизи 

могил предков, а само место их покоя, т.е. кладбище. На позднее перемещение первичного 

содержания слова ѐ=ва указывает и тот факт, что у чувашей хирти и других групп низового 

диалекта понятие «кладбище» выражается другим словом – масар. По сведениям В.А. Сбоева, 

местами (главным образом в селениях средненизовых чувашей) мазарками назывались 

«отдельные от кладбищ, некогда считавшиеся священными места, на которых складывались 

принадлежавшие покойникам вещи и в которых никогда не хоронили мертвых» [16.101, сн.4]. 

Терминологический разнобой в чувашском языке указывает на позднее возникновение в нем 

современного понятия слова «кладбище». Источники XVIII в. сообщают, что родовые 

поминки проходили не на самом кладбище, а в ближайших к ним оврагах и речках, где 

устраивали временные мосты (к\пер) для общения с духами предков и недавно усопших 

родственников [29]. 

В процессе христианизации произошло смещение многих терминов традиционных 

обрядов, в том числе и слова ѐыл=х. Четверговые поминки до юпа или ѐим\к К. Мильковичем 

названы ѐыл=х ирттерес. Данное выражение Н.В. Никольский перевел как «грех провести» 

[29.349]. Но понятия «грех» у чувашей (конкретнее: ѐу ч=ваш) не было, как отсутствовали 

представления о рае и аде (чувашские там=к «ад» и ѐ=тмах «рай» являются поздними 

заимствованиями из татарского языка). Поэтому вполне убедительна этимология  слова ѐыл=х 

от ѐу/ѐ=в «обряд поминовения предков» и аффикса принадлежности л=х/лĕх «для» (ср.: 

чъкл\х «предназначенное для чък», ирхи апатл=х «предназначенное для завтрака» и т.д.) 

Соотвественно, первоначально ѐыл=х (ѐ=вл=х) понималось как «предназначенное для 

проведения обряда ѐу», прежде всего как поминальная еда и напитки, а словосочетание ѐыл=х 

ирттерес вплоть до XVIII в. означало не что иное, как «провести (через мост) поминальную 

еду». Но с первой половины XIX в. им стали обозначать следующие христианские понятия: 

«исповедоваться» (ѐыл=х каѐарас), «грешить» (ѐыл=х т=вас) [30.116] и т.д. Таким образом, 

традиционная идея умилостивления  была вытеснена христианской идеей отпущения грехов, 

вместо поминальной трапезы ѐыл=х стало означать недостойное состояние провинившегося 

перед Всевышним человека. В плане содержания подобным образом трансформировались и 

остальные термины культа предков, вошедшие со временем в лексику православного 
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христианина. А исконно чувашские названия ряда обрядов были вытеснены русскими 

словами (вербный > вирми, вир\м, семик > ѐим\к и т.д.) 

Обрядовый комплекс ѐим\к проводился, как известно, до сенокоса и паровой пашни 

(ѐ\ртме), обычно в июне, который в календаре Н.И.Золотницкого и у В.П.Вишневского 

назван ѐу уй=х\, в календаре И.Я. Яковлева – ѐ\ртме уй=х\. Все они переводили ѐу уй=х\ как 

«месяц лета» (чуваш. ѐу < др. тюрк. jаj «лето»), что вызывает ряд вопросов. Во-первых, если 

имеется месяц лета, то почему нет месяца зимы (х\л уй=х\)? Во-вторых, чувашское лето 

продолжалось не один и не два месяца, а целых семь месяцев, зима – шесть месяцев [31.298-

299] (и ал-Гарнати сообщает о шестимесячной зиме у волжских болгар). 

Чувашские названия месяцев отражают либо вид хозяйственной деятельности того или 

иного времени (ака «сев», ѐ\ртме «паровая пашня» и др.), либо особенность времени: к=рлач 

«два самых холодных месяца», пуш «пустой», юпа и чък связаны с осенне-зимними 

обрядовыми комплексами. Удивительно то, что такой монументальный летний поминальный 

обрядовый комплекс, как ѐим\к не удостоился отдельного названия месяца. Если мы 

вспомним, что он раньше проводился в месяце ѐу и назывался так же, как и сам месяц, то 

снимаются все вопросы и исчезают недоумения. Словосочетание ѐу уй=х\ несомненно следует 

перевести как «месяц проведения обряда ѐу». Со временем слово ѐу было заменено русским 

термином семик (ѐим\к). Оно сохранилось в словосочетаниях ѐу ч=ваш, ѐу ѐарм=с, в названии 

месяца и в основах лексем ѐ=ва и ѐыл=х. Древний обрядовый комплекс ѐу проводился 

чувашами с целью общения (умилостивления, благодарения) с духами предков-покровителей 

и в целом с обитателями мира мертвых. Подобное представление у тюркских народов 

сложилось, очевидно, в системе религии тенгрианства. 
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TÜRKÇEDE ġAHIS VE ĠġARET ZAMĠRLERĠNĠN 

YÖNELME HÂLĠNDEKĠ GENĠġLEMELER 

 
Özet:Tarihî lehçelerde ve bugünkü bazı lehçelerde zamirlerin yönelme hâli, ya +(G)A eki ile, ya da +(G)Ar ve +(G)An ekleri ile 

yapılır. +(G)An eki bugün sadece birkaç lehçede kullanılmaktadır.  Bu bildiride, +(G)Ar ve +(G)An ekinin hangi lehçelerde, nasıl 

kullanıldığı anlatılmakta ve  r, n ünsüzlerinin kaynağı konusundaki  görüĢler tartıĢılmaktadır. Bu eklerin yapısı hakkında çeĢitli 

görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bazı araĢtırıcılar bu yapının kısalma, bazıları da geniĢleme yoluyla ortaya çıktığı görüĢündedir. Bu 

bildiride  çeĢitli görüĢlere yer verilecek ve +(G)Ar ekinin, +(G)A ekinden geniĢlemiĢ olduğu örnek ve delillerle  gösterilmeye 

çalıĢılacaktır. Ayrıca r ve n morfemlerinin pekiĢtirme fonksiyonu üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: zamirler, yönelme hâli eki, yön gösterme hâli eki, +(G)Ar 

Türk dilinin her döneminde isimlerle isim değerinde olan zamirlerin çekimi ve bunların baĢka 

kelimelerle iliĢkisi büyük ölçüde paralellik göstermiĢtir. Bazı kullanımlarda ortaya çıkan farklılıklar 

zamir ve isimlerin ayrı birer kelime kategorisi teĢkil etmelerinden kaynaklanmaktadır. Zamirler, 

isimleri temsil eden kelimelerdir. Ancak kavramların gerçek karĢılıkları olmaması, zamirlerin eklerle 

ve baĢka kelimelerle iliĢkisini de etkilemiĢtir. Meselâ zamirler bazı çekim edatlarına ekli bağlanırken 

isimlerle aynı çekim edatları arasındaki iliĢki eksiz sağlanır. Ali için ve onun için yapıları arasındaki 

fark, Ali isminin için edatına eksiz bağlanması, o zamirinin ise aynı edata +nun eki ile bağlanmasıdır. 

Ġsimlerin aksine zamirlerin yapım ekleri ile kullanılıĢı sınırlıdır. Benlik, bencil, bencileyin gibi 

zamirden türemiĢ kelimelerin sayısı fazla değildir. Ġsimlerle zamirler arasındaki bir fark da hâl 

ekleriyle çekimleri sırasında görülür. Bu bildirinin konusu bazı zamirlerin yönelme hâli çekimlerinde 

ortaya çıkan, isimlere göre farklı yapılardır. 

ĠĢaret zamirlerinin -seyrek olarak Ģahıs zamirlerinin- yönelme hâli, tarihî ve bugünkü lehçelerde ses 

yapısı bakımından -isimlere göre- çeĢitlilik gösterir. Bu çeĢitlilik, araĢtırıcılar tarafından farklı farklı 

yorumlanmaktadır. 

ol/o, bu ve ben, sen zamirlerinin yönelme hâli, iki değiĢik yapı ile karĢımıza çıkar: 

1.Yönelme hâli eki  +(G)A‘nın korunduğu buŋa, muŋa, muna, buna, aŋa, ana, ona ve baŋa, beŋe, 

bana, bene, saŋa, seŋe, sana, sene gibi olağan Ģekiller.  

Türkçenin hemen her döneminde görülen bu Ģekillerdeki değiĢmeler, zamir ve +(G)A yönelme hâli 

eki sınırları dıĢına çıkmaz. Dönem ve lehçelere göre, g bazen düĢmüĢ, bazen de zamirlerin ünlü ve 

ünsüz yapıları çekim sırasında değiĢmiĢtir. 

2.Yönelme hâli ekinin sonunda r ve n ünsüzünün bulunduğu buŋar, muŋar, munar, baŋar, maŋar, 

buğan, oğan mağan, sağan gibi sıra dıĢı Ģekiller.  

r‘li Ģekiller hem tarihî hem de bugünkü lehçelerde görülür. n‘liler ise bugün birkaç lehçede 

kullanılmaktadır. AraĢtırıcılar tarafından bu yapı ―yön gösterme hâli‖ olarak da kabul edilir. 

r‘li zamirler bakımından Türk dilinin tarihî dönemlerinin görünüĢü Ģöyledir: 

Köktürkçeyi temsil eden metinlerin sayıca az olması, bu Ģekillerin kullanım sıklığı konusunda bir 

fikir vermemektedir. Köktürk yazıtlarında aŋar 3 yerde geçer, aŋa, muŋa ve muŋar Ģekilleri yoktur 

(Tekin 2003:122-123; Erdal 2004:200). 
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        Aŋar körü biliŋ. KT, G,11, BK K 8 

        Aŋar  adınç(ç)ıg  bark yarat(t)urdum. KT, G, 12   

       Aŋar adınç(ç)ıg bark yaratı(d)dım. BK K 1 (Tekin 2003:123)     

M. Erdal,  aŋar Ģeklinin daha çok Mani metinlerinde geçtiğine, Budist metinlerinde aŋar  ve aŋa‘nın 

kullanımında belli bir düzenin olmadığına iĢaret eder ve r‘siz Ģekillerin geç Uygur metinlerinde 

görüldüğünü belirtir (2004:200). Meselâ Ġyi ve Kötü Prens Öyküsü‘nde (Hamilton 1998), Üç 

Ġtigsizler‘de (Barutçu 1998) r‘li Ģekiller görülmez. Altun Yaruk‘ta  aŋar 2 yerde geçer; muŋar 

yoktur; daha çok aŋa ve muŋa kullanılır:  

            Aŋar körti. Aŋar yakın kelserler (Kaya 1994:160,167).        

Karahanlı Türkçesinde ise Uygur Türkçesinin aksine r‘li Ģekiller fazladır. Kutadgu Bilig‘de 7 aŋa‘ya 

karĢılık 180 aŋar vardır (Arat 1979b:342).  

              Aŋar açtı ay toldı köŋli közi  

              Aŋar eymenür ay bilge tetig  (Arat 1979a:65,95). 

Aynı eserde muŋa 3 yerde geçerken, muŋar kelimesi 89 yerde geçmektedir (Arat 1979b:318). 

             Muŋar meŋzer emdi bu beyt ay bügü  

             Yava kıldı isiz tiriglik muŋar   (Arat 1979a: 352,356). 

Kutadgu Bilig‘de ben ve sen zamirlerinin yönelme hâli çekimlerinde de r‘li Ģekiller kullanılmıĢtır. 

Ancak bunların sayısı azdır. Eserde maŋa 316, maŋar 6; saŋa 386, saŋar 6 defa geçer (Arat 

1979b:318,390). 

             Okır emdi altmıĢ maŋar kel tiyü  

             Cefa kılsa ötrü yaraĢur saŋar    (Arat 1979a:51,317). 

Divanü Lügati‘t-Türk‘te aŋa‘dan çok aŋar kullanılmaktadır. Eserde muŋa yoktur, muŋar vardır  

(Atalay 1986:25,415). 

Harezm-Kıpçak Türkçesinde r‘li Ģekiller fazladır. Bu dönem metinlerinde ol ve bu zamirlerinin 

yönelme hâli, aŋa ve muŋa ve genellikle aŋar, agar, anar, aar ve muŋa, muŋar, munar  Ģeklinde  

r‘lidir (Karamanlıoğlu 1994:84,86). Mûinü‘l-l Mürid‘de  aŋar 11,  aŋa 8 defa kullanılmıĢtır.  muŋar  

ise muŋa zamirine göre daha az geçer (Toparlı –ArgunĢah 2008: 199,241). 

            Galib bolsa biri aŋar yüz urur  

           Açılsa kaçan kim muŋar ma‘rifet  (Toparlı –ArgunĢah 2008:143) 

Nehcü‘l-Ferâdis‗te de aŋar çok kullanılmıĢtır. Eserde 59 aŋa‘ya karĢılık 75 aŋar bulunmaktadır; 

muŋar yoktur (Ata 1998:326-327). 

         Anıŋ saçını körüp  taĢ aŋar meyl kılur (Eckmann 1995:50). 

Harezm-Kıpçak döneminin diğer eserlerinden farklı olarak Mukaddimetü‘l- Edeb‘de aŋar çok az 

kullanılmıĢtır; muŋar ise yoktur (Yüce 1993:88). 
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        Azın azın tegdi aŋar (habar) (Yüce 1993:71). 

Çağatay Türkçesinde ve  Eski Anadolu Türkçesinde r‘li Ģekiller görülmez (Eckmann, 1988: 83; 

TimurtaĢ 1981:83,84). 

r‘li Ģekiller bakımında bugünkü Türk lehçelerinin görünüĢü ise Ģöyledir: 

 Zamirlerin r‘li çekimleri bugün Ģu birkaç lehçede kullanılmaktadır: Kumuk Türkçesi  ―buğar, oğar, 

Ģuğar, Ģoğar‖, Altay Türkçesi ―mınaar, onoor‖, Hakas Türkçesi ―puzar‖, Tuva Türkçesi ―mınaar, 

ınaar‖ (Ercilasun vd., 2007a:983,1038,1109,1183), Karay Türkçesi ―anar, bunar, uĢpunar ‗iĢte 

buna‘‖ (Kocaoğlu 2006:19-20). Bu Ģekiller Karaçay bölgesinin Duvut vadisinde konuĢulan 

ağızlarında ve Malkar bölgesindeki Çerek ağzında da kullanılır. +(G)Ar ekinin, Kumuk Türkçesinde 

ne zamiri ile de kullanılması ilgi çekicidir: +ger ―neger‖ (neye) (Ercilasun vd. 2007a:908,978 ).  

Saha Türkçesinde zamirlerin değil  iyelik ekli isimlerin yönelme hâli +(g)Ar ekiyle yapılır: 

apar(atıma), akar (atına), atıgar (atına), appıtıgar(atımıza), akkıtıgar (atınıza), attarıgar (atlarına) 

(KiriĢçioğlu 1999:79). Bu çekimi herhalde iyelik-zamir iliĢkisi ile açıklamak gerekir. 

Yönelme hâlindeki zamirlerin n‘li Ģekilleri bugün Ģu lehçelerde kullanılmaktadır: 

Kazak Türkçesinde bugan sogan, ogan mağan, sağan, oğan, Karakalpak Türkçesinde buğan, soğan, 

oğan, usığan(Ģuna), anağan(ona),  mağan, sağan (Ercilasun vd. 2007: 458, 579; Öner 1998:141).  

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı ağızlarda zamirlerin yönelme hâli çekimi  n‘lidir:  sahan, bahan, 

saan, baan, oan, sağan, oğan (Karahan 1996a:35). 

ĠĢaret zamiri ol/o, bu ve nadiren ben, sen Ģahıs zamirlerinin r‘li çekimindeki r ünsüzünün kaynağı 

konusunda çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. J. Hamilton, yönelme hâli eki  +GA‘yı  ―eklemek, 

bitiĢtirmek, üst üste yığmak‖ anlamına gelen ka- fiilinden getirir ve  maŋar, saŋar Ģekillerini men-

garu ve sen-garu‘nun kısalmıĢ biçimleri olarak açıklar. Ona göre bu fiilin –r- faktitif ve –u zarf-fiil 

ekli karu Ģeklinden ünlü düĢmesi ile +gAr eki meydana gelmiĢtir (1998: 76). Benzer bir açıklama da 

P. Kuznetsov ve K. Karimov tarafından yapılmıĢtır. P. Kuznetsov, yönelme hâli ekini kör- fiili ile 

iliĢkilendirir. Bu fiilin zarf-fiil Ģekli olan körü‘den +GArU eki, aynı fiilin 2. Ģahıs emir Ģeklinden de 

+KAr eki ortaya çıkmıĢ ve daha sonra r ünsüzü düĢmüĢtür P. Kuznetsov, yazısında K. Karimov‘un 

bu konu hakkındaki düĢüncelerine de yer verir. Karimov‘a göre yönelme hâli eki +GA,  ―bakmak‖ 

anlamındaki kara- fiilinin karayu zarf-fiil Ģeklinden kısalma yoluyla oluĢmuĢtur. Dolayısıyla, +GAr 

eki de bu zarf-fiilden kısalmıĢtır (1997:234,236). Türkçede yön gösterme eklerinin kaynağı 

konusunda bir yazısı bulunan John A. Erickson,  +GArU  ekinin,  +GA eki ile   er- fiilinin zarf-fiil 

Ģekli olan erü‘nün birleĢmesinden  meydana geldiği görüĢündedir. Ekle ilgili bu yazıda +GAr 

ekinden söz edilmemiĢtir (2002:409).  R. R. Arat, A.v. Gabain‘in Alttürkische Grammatik‘teki r‘li ve 

r‘siz örnekler arasında bir anlam farkı olmadığı Ģeklindeki kaydına Ģüpheyle bakar. ―Hiçbir zaruret 

olmadan aynı metinde yan yana kullanılmıĢ olmasını tasavvur etmek güçtür, aŋar Ģeklinin de bir 

cihet mefhumu ihtiva edip etmediği araĢtırılmalıdır‖ ifadesi onun bu r ünsüzünü bir yön ekiyle 

iliĢkilendirdiğini düĢündürmektedir (Arat 1992:135). M. Erdal, +GArU ekinin,  +gAr- isimden fiil 

yapma eki ile -U zarf-fiil ekinin birleĢmesinden meydana gelmiĢ olabileceğini belirtir. Ona göre 

+GAr eki, bu kalıplaĢmıĢ zarf-fiilden ―contamination‖ yoluyla ortaya çıkmıĢ olabilir. Erdal, aŋar, 

muŋar Ģekillerinin aŋa ve muŋa‘ya göre daha eski olduğu ve muhtemelen maŋar, saŋar Ģekillerinin, 

iĢaret zamiri aŋar‘a analoji ile oluĢtuğu görüĢündedir. M. Erdal aŋar Ģeklinin ―directive‖ olmadığını, 

çünkü ―directive‖ ekinin son ünlüsünü hiçbir zaman kaybetmediğini, bunun kanıtının da Tonyukuk 

Yazıtı‘nda  aŋar ve aŋaru Ģekillerinin birlikte kullanılması olduğunu belirtir (2004:18,177,200). 

 A. B. Ercilasun, +GArU yön ekindeki +rU‘yu ayrı bir morfem olarak düĢünür. Ona göre +rU eki, 

uru çekim edatından ―kontraksiyon‖ yoluyla ortaya çıkmıĢ bir Ģekildir (ortusıŋa uru> ortusıŋaru) ve 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

127 

 

 
 

uru edatı da ur- fiilinin kalıplaĢmıĢ gerundium Ģekli olmalıdır (2007b:95). Bu açıklamada +GAr 

ekinden söz edilmemiĢtir. W. Bang, Kırgız Türkçesindeki sayan (sana) kelimesi ile Uygur 

Türkçesindeki aŋar (ona) kelimesini karĢılaĢtırarak n‘nin kuvvetlendirici bir yön gösterme-yönelme 

hâli etkisi yapabileceğini belirtir (1996: 46). Bu açıklamaya dayanarak, W. Bang‘ın r ünsüzünü de 

bir türeme ses kabul ettiği –ihtiyatla- söylenebilir. 

r‘li, ve n‘li Ģekillerin kaynağı konusundaki belirsizlik böyle yapıların gramerlerde yer aldıkları 

bölümleri de etkilemiĢtir. Meselâ T. Tekin saŋa,  aŋar gibi  Ģekilleri ―verme-bulunma durumu‖,  

aŋaru, baŋaru kelimelerini de ―yönelme durumu‖ baĢlığı altında  inceler (2003:119- 123). N.Yüce, 

aŋar kelimesini  ―ona, ol‘un datifi‖ olarak açıklar (1993:88). R. Toparlı-M. ArgunĢah, Mûinü‘l-

Mürid‘de muŋar‘ı ―yön durumu‖, muŋa‘yı da ―yönelme durumu‖ baĢlığı altına almıĢtır (2008:70). A. 

B. Ercilasun‘un redaktörlüğünde hazırlanan Türk Lehçeleri Grameri‘nde de r ve n‘li zamirler, bazen 

yönelme, bazen de yön gösterme baĢlığında değerlendirilmiĢtir (Ercilasun vd. 2007a). 

Farklı görüĢ ve uygulamalar, bu yapılarla ilgili tereddütleri göstermektedir. Zamirlerin yönelme hâli 

çekimindeki r ve n‘li ekler, acaba baĢka bir morfemden mi kısalmıĢtır, yoksa bunlar +(G)A ekinin 

geniĢlemesiyle mi oluĢmuĢtur? 

Bu bildiride,  zamirlerin r ve n‘li yönelme hâli çekimlerinin bir kısalma değil, bir geniĢleme olarak 

değerlendirilmesi gerektiği,  dolayısıyla r ve n ünsüzlerinin birer pekiĢtirici morfem oldukları 

Ģeklindeki görüĢümü ve bunun gerekçelerini sunmak istiyorum: 

1. Tarihî lehçelerde yönelme hâlindeki ol/o, bu, ben, sen zamirlerinin r‘li ve r‘siz Ģekilleri, aynı 

metinlerde ve aynı anlamlarda kullanılmıĢtır.  

A. von Gabain, Eski Türkçede muŋar ve muŋa ile aŋar ve aŋa‘nın aynı metinde ve aynı anlamda 

kullanıldığını belirtir (1995:67,68).  

Mukaddimetü‘l-Edeb‘de  aŋa ve aŋar,  aynı söz dizisi içinde teg-  fiilinin tamlayıcısı olarak yer alır: 

         Yırakdın tegdi aŋa sav, tegdi aŋar yavuk tüĢtiler (Yüce 1993:74). 

Nehcü‘l-Ferâdis‘te, aŋa ve aŋar zamirlerinin aynı fiilin tamlayıcısı olarak birbirinin yerine 

kullanılması da konuyla ilgili dikkat çekici bir veridir. 

            Ali aŋa suw bermegey - Abu Bekr aŋar suw bermegey 

            Aŋa aydılar - Aŋar aydı (Eckmann 1995:47,51,134). 

Bu örneklerden +(G)A ve +(G)Ar eki arasında anlam farkı olmadığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla r 

morfemi anlam değiĢtirici değildir. 

2.  Bazı eserlerin bir nüshasında r‘li geçen zamir, diğer nüsha veya nüshalarda r‘sizdir: 

Meselâ Kutadgu Bilig‘de ―Küçün tıdmagay men aŋa birdim erk‖ mısraındaki aŋa kelimesi Viyana 

ve Mısır nüshasında aŋar‘dır. ―Ajunda negü bar aŋa yok otı‖ mısraındaki aŋa kelimesi Viyana 

nüshasında aŋar Ģeklindedir. ―Maŋar asgı tegsün  aŋar yarı yok‖ mısraındaki maŋar, Mısır 

nüshasında maŋa; ―Maŋar kelme sen men barayın tilep‖ mısraındaki maŋar, Viyana ve Mısır 

nüshalarında maŋa‘dır (Arat 1979a). 

Atebetü‘l-Hakâyık nüshaları arasında da bu bakımdan fark vardır. Arat, r‘li ve r‘siz Ģekillerin karıĢık 

olarak kullanıldığını ve sayılarının da nüshalara göre değiĢtiğini belirtir. Bir nüshada aŋar olan 

kelime baĢka bir nüshanın aynı mısraında aŋa olabilmektedir (Arat 1992:135). 
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Nüshalardaki bu durum, r‘li ve r‘siz Ģekiller arasında anlam farkı bulunmaması ile açıklanabilir. 

3. Tarihî metinlerde aŋa ile aŋar arasında anlam farkı olmamasına karĢılık aŋar ile aŋaru kelimeleri 

arasında fark vardır. Meselâ Köktürk Yazıtlarındaki Ģu cümlede geçen aŋaru kelimesi ―ona‖ 

anlamında değil ―ona karĢı‖ anlamındadır: 

Aŋaru sülämäsär kaçan (n)äŋ   ärsär ol bizni…ölürtäçi-k-ök (Tekin 2003:123 ). 

 T. Tekin‘in ―bana‖ Ģeklinde açıkladığı Bö(g)ü kagan baŋaru ança yıdmıĢ cümlesindeki baŋaru 

kelimesini  ―bana doğru‖ diye açıklamak da mümkündür (2003:119). Nitekim A.v. Gabain,  Eski 

Türkçede geçen saŋaru kelimesini ―sana, sana doğru‖ Ģeklinde açıklamıĢtır (1995:66). 

Aŋaru, Mukaddimetü‘l-Edeb‘de  iki yerde berü kelimesi ile birlikte geçer ve bu iki kelime ―oraya 

buraya‖ anlamlarında kullanılır: 

Aŋaru berü elti (Yüce 1993:79). 

Dede Korkut‘ta ―Yönin aŋaru sağrısın erine döndürür‖ cümlesinde geçen aŋaru, ―öte, öteye‖ 

anlamındadır (Ergin 1989:77).  

Arat, ―Türkçede Cihet Mefhumu ve Bunun ile Ġlgili Tabirler‖ makalesinde, +(G)ArU ekli yön 

kelimeleri verirken,  +(G)Ar ekli hiç örnek vermemiĢtir (Arat 1987:180-203). Bu makalede geçen 

sıŋar kelimesinin herhalde bu ekle ilgisi yoktur. 

4. Bugün iĢlekliğini kaybetmiĢ olan yön gösterme eki (directive) +(G)ArU, tarihî metinlerde sadece 

isimlerle değil, aŋaru, baŋaru örneklerinde olduğu gibi zamirlerle de kullanılmıĢtır. +(G)Ar eki ise 

sadece zamirlere eklenmiĢtir. Ġsimlerin +(G)Ar ekli çekimi yoktur. 

Bütün bu kullanım özelliklerinden,  r ve n morfemlerinin bu yapılarda anlam değiĢtirici olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Türkçede anlam değiĢtirici olmayan morfemlerin görevi belirtme/pekiĢtirmedir. 

Anlamı zayıflayan kökler, vurgu isteyen kelimeler çeĢitli morfemlerle pekiĢtirilir. Zamirlerin 

yönelme hâlindeki r ve n ünsüzü de, birer pekiĢtirici unsurdur.  

r ve n morfemleri, Türkçenin çeĢitli dönemlerinde bazı morfemlerin sonunda pekiĢtirici bir unsur 

olarak yer alır. Bunlardan biri emir kipinin teklik 2. Ģahsında kullanılan -gIr ve –gIn ekidir. Bilindiği 

gibi Genel Türkçede teklik 2. Ģahıs emir kipi, eksiz yapılır. Emri pekiĢtirmek üzere bu Ģahıslarda 

bazen -gIl, -gIn, -gIr ekleri kullanılır. Köktürkçede ve Uygur Türkçesinde bu ek, genellikle -gIl 

(Gabain 1988:79), Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçelerinde -gIl ve –gIn (Ercilasun 

1984:141, Karamanlıoğlu 1994:118-119, Eckmann 1996:100), Türkmen, Özbek, Kırgız 

Türkçelerinde –gIn,  Yeni Uygur Türkçesinde –Gıl, Karakalpak Türkçesinde daha çok ağızlarda -gIn, 

-gIl ve –gIr, Kumuk Türkçesinde -N. K. Dmitriyev‘e göre- daha ziyade alkıĢ, kargıĢ vb. dileklerde -

gIn ve -gIr (Ercilasun vd. 2007:274,332,386,520,590,991)‘dır. Ortak -gI morfemi l, n, r ünsüzleriyle 

geniĢleyerek tarihî lehçelerle bugünkü bazı lehçelerin emir pekiĢtiricisi hâline gelmiĢtir.  Bu 

eklerdeki r de l ve n gibi bir pekiĢtirici unsurdur. 

Dede Korkut‘ta ―elâ, karıĢık renk, alaca‖ anlamlarındaki ―ala‖ kelimesinin ―alan‖ ve ―alar 

―Ģekilleri de son derece ilgi çekicidir. r ve n ile geniĢlemiĢ bu kelimeler  ―alan sabah,  alar taŋ, alar 

sabah‖ tamlamaları içinde ve ―ala‖ ile aynı anlamda kullanılmaktadır (Ergin 1989:21-10,105-5,145-

12). Bu iki örnek de r ve n‗nin pekiĢtirme iĢlevini gösteren önemli tanıklardır.  

Ġçinde r ünsüzünün bulunduğu bir baĢka ek, özellikle renk isimlerine gelen ve benzerlik ifade eden 

+(I)mtIr ve +(I)ljIr ekleridir: Özbek Türkçesi: akımtir (beyazımsı), qarämtir (karamsı) Nogay 

Türkçesi: ağıljır (beyazca), kögiljir (mavimsi). Benzer eklerde de r ünsüzü bazı lehçelerde l, t, m, k  
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ünsüzleri ile nöbetleĢmektedir: Özbek Türkçesi: särgımtil (sarımsı), Tatar Türkçesi: kızgılt (kızılca), 

karalcım(karaca), açkılt (acımsı), BaĢkurt Türkçesi: kızgılt (kızıl), Altay Türkçesi:  karamtık 

(karamsı) (Ercilasun vd. 2007:301,630,712,763,1021). 

r ünsüzünün pekiĢtirme iĢlevini, yansıma kelimelerin hıĢır, tıkır, fıĢır, çıtır gibi geniĢlemiĢ 

biçimlerinde ve  bugün bazı lehçelerde iĢlek olarak kullanılan sezgir (hassas), bilgir (bilgili), ötkir 

(keskin) örneklerindeki -GIr  fiilden isim yapma ekinde de bulmak mümkündür.  

 n ünsüzü de çeĢitli morfemlerin sonunda belirtme-pekiĢtirme iĢleviyle yer alır. Ercilasun‘a göre n, 

Ģahıs zamirlerinde pekiĢtirme veya belirtme görevi yapar (2007b: 342). Dede Korkut‘ta geçen ala+n 

kelimesinden ve –GIn emir pekiĢtiricisinden daha önce söz etmiĢtik. Edat grupları, söz diziminde 

sıfat ve zarf olarak kullanılır. Zarf ve sıfatlar, vurgu isteyen dil birimleri oldukları için çeĢitli lehçe ve 

ağızlarda bazı çekim edatları n ünsüyle geniĢlemiĢtir. Tegi+n/deği+n, birle+n, ile+n, bigi+n, kibi+n 

(Hacıeminoğlu 1974:III-IV), taban (Ercilasun vd. 2007a:732,795). ĠĢlevleri dolayısıyla zarf-fiil 

eklerinin bir kısmı da çeĢitli lehçe ve ağızlarda  n morfemiyle geniĢlemiĢtir: vurunca+n, dikinceki+n, 

gelirkene+n, kestikce+n (Karahan 1996b:212, 214,218,224). 

Neden isimlerin değil, zamirlerin yönelme hâli pekiĢtirilmiĢtir? 

Zamirlerin varlıkların gerçek karĢılıkları olmaması, onların baĢka kelimelerle iliĢkisini de 

etkilemiĢtir. Meselâ Türkçede isimler, için, gibi, ile edatlarına eksiz bağlanırken, zamirlerin 

bağlantısı hep ekle olmaktadır. ―Onun için, anı üçün, anıŋ üçün‖ gibi örnekler, zamirlerin isimlerden 

farklı olarak +nı ve +nıŋ gibi belirtici morfemlere ihtiyaç duyduğunu gösterir. O hâlde isimlerle 

zamirlerin yönelme hâli çekimleri arasındaki fark da ĢaĢırtıcı değildir. 

PekiĢtirme morfemi neden zamirlerin yükleme, bulunma, ayrılma hâllerinde değil de yönelme 

hâlinde kullanılmıĢtır? Bu durum, ―yönelme‖ ve ―yön‖ kavramlarının pekiĢtirilmeye ihtiyaç duyan 

kavramlar olmasından ileri gelebilir mi?  Ġleri, beri yukarı gibi yön bildiren isimlerin Çağatay 

Türkçesindeki ilgerirek, yokarırak (Sel 2007:572), Türkmen Türkçesindeki ilerik, berik (Biray 

1999:232) Ģekilleri, bu sorunun cevabı için uygun örnekler olabilir. Bir baĢka delil, Karahanlı 

Türkçesinde geçen aŋar togrı ve aŋar utru (Sel 2007:575) edat gruplarıdır. Türkçede isimler ve 

zamirler yön bildiren edatlara eksiz veya +(G)A eki ile bağlanır. Bağlantıda +(G)ArU yön eki 

kullanılmaz. Bu örneklerde ise +(G)Ar eki vardır. O hâlde bu ek +(G)ArU  ile değil +(G)A ile 

ilgilidir. 

Sonuç  

1.ġahıs ve iĢaret zamirlerinin yönelme hâli, hem zamirlerin niteliğine hem de ―yönelme‖ iĢlevine 

bağlı olarak çeĢitli lehçelerde ses yapısı bakımından -isimlere göre- çeĢitlilik göstermektedir.   

2.Zamirlerin yönelme hâli çekimlerindeki r ve n‘li Ģekiller bazı lehçelerin karakteristik özelliğidir. 

Tarihî lehçelerde sadece r‘li, bugünkü lehçelerde  r‘li ve n‘li Ģekiller kullanılmıĢtır. 

3.Ol iĢaret/Ģahıs zamiri, konuĢan, dinleyen ve yakında bulunanlar dıĢındaki kavramları karĢıladığı 

için kullanım alanı geniĢtir. Bundan dolayı aŋar, Ģekli daha fazla, muŋar, maŋar ve saŋar Ģekilleri 

daha az kullanılmıĢtır. 

4.+(G)Ar  eki, +(G)ArU yön ekinin kısalmıĢ Ģekli değildir. +(G)A yönelme hâli ekinin r pekiĢtirme 

morfemiyle geniĢlemiĢ Ģeklidir. Bazı lehçe ve ağızlarda r‘nin yerini n  morfemi almıĢtır.  

5.+(G)Ar  eki isimlerle kullanılmaz.  +(G)Ar  ve +(G)ArU  ekleri arasında bir iliĢki olsaydı +(G)Ar 

ekinin isimlere de gelmesi gerekirdi.   



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

130 

 
 

Kaynakça 

1. ARAT, ReĢit Rahmeti. (1979a). Kutadgu Bilig- I.  Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

2. ARAT, ReĢit Rahmeti. (1979b). Kutadgu Bilig- III.  Ġstanbul: Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları.  

3. ARAT, ReĢit Rahmeti. (1992). Atebetü‘l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

4. ATA, Aysu. (1998). Nehcü‘l-Feradis-III. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

5. ATALAY, Besim (1986). Divanü Lügati‘t-Türk-IV. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

6. BANG, W. (1996). Köktürkçeden Osmanlıcaya, Çev. Tahsin AktaĢ. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

7. BARUTÇU-ÖZÖNDER, Sema (1998). Üç Ġtigsizler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları  

8. BĠRAY, Himmet. (1999).  Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Ġsim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

9. GABAĠN, A.von. (1995) Eski Türkçenin Grameri. Çev. Mehmet Akalın. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

10. ECKMANN, Janos. (1988). Çağatayca El Kitabı, Çev. Günay Karaağaç. Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

11. ECKMANN, Janos. (1995) Nehcü‘l-Feradis, Haz.: Semih Tezcan, Hamza Zülfikar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

12. ERCĠLASUN, Ahmet B. (1984). Kutadgu Bilig Grameri-Fiil Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. 

13. ERCĠLASUN, Ahmet B.  vd. (2007a). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Akçağ Yayınları 

14. ERCĠLASUN, Ahmet B. (2007b) Makaleler. Haz: Ekrem Arıkoğlu Ankara: Akçağ Yayınları. 

15. ERDAL, Marcel. (2004). A Grammar of Old Turkic.Boston:  Brill. Leiden. 

16. ERGĠN, Muharrem. (1989). Dede Korkut Kitabı-I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

17. ERĠCKSON, John A. (2002). On The Origin Of The Directive Case In Turkic, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung, 

Volume 55(4), 403-411 

18. HACIEMĠNOĞLU, Necmettin. (1974). Türk Dilinde Edatlar. Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

19. HAMĠLTON, James R. (1998). Ġyi ve Kötü Prens Öyküsü. Çev: Vedat Köken. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

20. KARAHAN, Leylâ. (1996a). Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

21. KARAHAN, Leylâ. (1996b). ―Anadolu Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf-fiil Ekleri‖.Türk Kültürü AraĢtırmaları-1994, 205-236 

22. KARAMANLIOĞLU, Ali F.  (1994). Kıpçak Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

23. KAYA, Ceval. (1994). Uygurca Altun Yaruk. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

24. KĠRĠġÇĠOĞLU, Fatih. (1999). Saha Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

25. KOCAOĞLU, Timur. (2006). Karay, The Trakai Dialect. Lincom Europa. 

26. KUZNETSOV, Petro Ġ. (1997). ―Türkiye Türkçesinin Morfoetimolojisine Dair‖. Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı-Belleten-95, 193-

262. 

27. ÖNER, Mustafa. (1998). Bugünkü Kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

28. SEL, Gülsel. (2007).  Türk Lehçelerinde Hâl Ekleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 

29. TEKĠN, Talat. (2003). Orhon Türkçesi Grameri. Ġstanbul: Türk Dilleri AraĢtırmaları Dizisi. 

30. TĠMURTAġ, Faruk K. (1981). Eski Türkiye Türkçesi. Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

31. TOPARLI, R.- ARGUNġAH, M. (2008). Mûinü‘l-Mürid. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

32. UYGUR, Ceyhun V. (2001). Karakalpak Türkçesi Grameri. Denizli: Bilal Ofset. 

33. YÜCE, Nuri. (1993). Mukaddimetü‘l-Edeb. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

 

 

 

 

 

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

131 

 

 
 

Кҿбей ХҦСАЙЫН 
филология ғылымдарының докторы, профессор  

А.Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институты  

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДЫБЫССИМВОЛИЗМ ҚҦБЫЛЫСЫ 
 

Тҥйін:  Мақалада дыбыссимволизмінің  мҽнін ашатын негізгі зерттеу ҽдістерін жҽне оның пайда болу 

ерекшеліктерін, сондай-ақ қазіргі қазақ тілі лексикасындағы дыбыссимволизмді білдіретін деректерді қарастырған. Тіл 

білімінде дыбыссимволизмнің белгілеуші мен белгіленуші, мағына мен форма арасындағы қатынас деп тҥсінілетіні, 

олардың ҿзара байланысы жеке, дара емес, тҽуелді сипатта болатыны жайлы айтылады. Дыбыссимволизмін зерттеу 

кезінде форма мен мағынаның байланысы абсолютті тҽуелділік ретінде емес, нақты ҥрдіс ретінде қарастырылатынын 

деректерге сҥйене отырып дҽлелдейді. 

 

Кілт сҿздер: Дыбыссимволизм, ономатопеялық теория, детерминдену, бағалаушы белгілер, ассоцияция 

 

Тіл білімінде «дыбыссимволизм  – белгілеуші мен белгіленуші, мағына мен форма 

арасындағы қатынас» деп тҥсініледі. Олардың ҿзара байланысы жеке, дара емес, тҽуелді 

сипатта болады. Дыбыс еліктеуішпен қатар дыбыс символизмі бейнелеуіштің мағына  білдіруі 

сияқты дыбыстық бейненің тілдік сипатын танытады. Дыбыссимволизмі мен дыбыс 

еліктеуіштіктің арасындағы тҥбегейлі айырмашылық сезімдік қабылдау арқылы дараланып 

танылған денотаттың уҽжді белгілерінің ҧқсас келмейтінімен тҥсініледі.  

Дыбыссимволизм табиғатын тануға деген қызығушылық ежелгі дҽуірден-ақ 

басталғанымен, бҥгінгі кҥнге дейін тілші ғалымдардың, философтардың, психологтардың, 

тағы да басқа тіл мен ойлаудың пайда болуын зерттейтін ғалымдардың шоғы басылмаған, 

даулы мҽселесі болып отыр. 

Біз дыбыссимволизмінің мҽнін ашатын негізгі зерттеу ҽдістерін жҽне оның пайда болу 

ерекшеліктерін, сондай-ақ қазіргі қазақ тілі лексикасындағы дыбысимволизмді білдіретін 

деректерді қарастырамыз. 

Дыбыссимволизмнің алғашқы зерттеушісі деп Платонды айтады, оның пайымдауынша, [r] 

дыбысы екпін мен қозғалысты білдіруге бейімделген, [I] – бір нҽрсенің тегіс, жатық екенін 

білдіруге, [i] – тар, жіңішке екенін білдіруге; [а] – ҥлкен екенін білдіруге, [е] – ҧзақ, мҽңгі 

екенін білдіруге бейім [1]. Г.Лейбниц [r] дыбысы шуылдаған қатты қозғалысты білдіреді, [I] – 

жҧмсақ нҽрсені білдіріп, баяу қозғалысты бейнелейді, – деп есептейді [2]. Осыған ҧқсас 

зерттеулер Августиннің, Х. Гердердің, В.Гумбольдтің, Ж.Ж. Руссоның, В.Вундтың, т.б.  

ортағасырлық, ХІХ ғасыр ғалымдарының (негізінен философ-идеалистер)  еңбектерінде  

кездеседі. Х1Х ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басында жас грамматистер мектебі мен Ф. де 

Соссюр еңбегінің ықпалынан, ең бастысы, дыбыссимволизмін зерттеуге арналған тілдің пайда 

болуының ономатопеялық  теориясын ҧстанушылар ҽдістемесіндегі біржақтылық пен 

субъективтілік салдарынан толыққанды кҥмҽн туып, сенімсіздік қалыптасты. Жҽне бҧл 

сенімсіздік Н.Я.Маррдың стадиальді теориясына берілген сынынан кейін, тілді зерттеуде 

семиологиялық қағидаларды кең қолдана бастағаннан кейін кеңес тіл білімінде кҥрт кҥшейді. 

20-30 жылдары дыбыссимволизм мҽселесі бірқатар ғалымдардың назарын аудартты, 

қызығушылығын арттырды.  Олар дыбыссимволизмін деректі материалдардан жинақтап 

зерттеу, ҽр тҥрлі талдау ҽдістерін қолдану, басқа да ғылымдармен байланыстыра қарау 

мақсатын алға қойды. Мысалы, О.Есперсон бірқатар сҿздерді зерттей келе мынадай нҽтиже 

ҧсынды: «кҿптеген тілдерде «кішкентай» мағыналы сҿз  ҿз бойында [i] фонемасы болады» [3. 

283–303]. Дыбыссимволизмін зерттеудің экспериментальді ҽдісін алғаш рет американдық 

тілші ғалымдар Э. Сепир мен С.Ньюмэн енгізген болатын. Э.Сепир зерттеуінде тҽжірибеге 

қатысушылар мағынасыз mil жҽне mal типіндегі буындарды /кіші/ – /ҥлкен/ мағыналарымен 

сҽйкестендіру керек болды [4. 225-239]. С.Ньюмэн аналогиялық ҽдіс кҿмегімен ҽр тҥрлі 

дауысты жҽне дауыссыз фонемаларды зерттеді, сондай-ақ /ҥлкен/, /кіші/ мағынасындағы 

ағылшын сҿздерінің тізімін жасады, нҽтижесінде мынадай қорытындыға келді:  1) ағылшын 

тілінің дауысты дыбыстары /кіші/ – /ҥлкен/ шкаласы бойынша мынадай ретпен беріледі: [i], 
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[е], [ε], [ҽе], [а]; 2) дауыссыздар мынадай ретпен орналасады: [t], [d], [р], [b], [к], [g]; қатаң 

дауыссыздар ҧяң дауыссыз дыбыстарға қарағанда «кіші» мағынаны білдіруге бейім деп 

бағаланады, сондай-ақ алдыңғы дыбыстар артқы дыбыстарға қарағанда «кіші» мағынасын 

білдіруге бейім; 3) тҽжірибеге алынған дыбыстардың бағасы сол дыбыстардың 

физиологиялық (акустикалық жҽне артикуляциялық) қасиеттеріне байланысты [5].  

Дыбыссимволизмін зерттеудің экспериментальді ҽдісі 60-жылдардан бастап бірқатар 

ғалымдардың тҽжірибесіне енді; зерттелген тілдердің географиясы едҽуір кеңейді. Ал 

М.Майрон ағылшын жҽне жапон тілдеріндегі дауысты, дауыссыз фонемалар, 

американдықтардың (ағылшынша сҿйлейтін) жҽне жапондықтардың бағалауынша, бірдей 

болатынын анықтады [6.623-630]. Осыған орай алдыңғы қатарлы (тіл алды, таңдай алды, тіл 

ҧшы) дыбыстар «жағымды», «ҽлсіз», «кішкентай» ассоциация берсе, артқы қатарлы (тіл арты, 

таңдай арты) дыбыстар «жағымсыз», «кҥшті», «ҥлкен» деп ассоциацияланды. Осыған ҧқсас 

экспериментальді талдау нҽтижелерін Д.Узнадзе мен М.Миязаки еңбектерінен де 

кездестіреміз. 

Соңғы алты-жеті онжылдықтың ішінде дыбыссимволизм мҽселесіне шетел жҽне кеңес 

ғалымдары едҽуір қызығушылығын білдірді. Солардың ішінде ең алдымен Р.Браун, С.Эртель, 

Г.Хордман, И.М.Тэйлор, Ж.Петерфальви, Г.Мюллер, И.Брэкбилл, К.Литл, М.Майрон, сондай-

ақ кеңес тілші ғалымдары – В.В.Левицкий, А.П.Журавлев, Е.А.Гурджиев, А.Н. Журинский, 

С.В.Воронин, т.б. атап ҿткен дҧрыс.  

Олардың зерттеулерінде біз екі қарама-қайшылықты кҿреміз. Біріншіден, диахрондық 

зерттеу арқылы  дыбыссимволизмінің мҽнін анықтау барысында уҽжделген таңбаның  тілдің 

коммуникативтік қызмет ықпалымен жасалған ҥнемі даму шарттылығына тҽуелді болу 

ҥрдісін ескеруіміз қажет. Бҧдан морфологиялық, фонетикалық заңның дыбыстық ауқымын 

зерттеуге бағытталған, алғашқы уҽжділікті дҽлелдеуге негіз болатын бірінші символизм  ғана 

емес, сондай-ақ ҥнемі қарама-қайшылықта болу заңы бойынша да зерттелетін екінші 

дыбыссимволизмінің болатынын тҥсіндіру логикаға сай келетініне кҿз жеткізеді. Себебі,  

кейінгі символизмде сҿз-таңба формасы ҿзінің даму барысында мағынамен байланысын 

жоғалтады, бірақ кейін белгілі бір кезеңде мағынаға теңесу, сҽйкестену мақсатында одан ҽрі 

дамуы мҥмкін. Дегенмен, тілдің негізгі белгілеріне қатысты уҽжделмеу ҥрдісі адамзат тілінің 

пайда болу кезеңінен бастап оның бҥкіл даму қҧрылымына дейін қамтиды. Тіпті қазіргі даму 

кезеңінде де еліктеуіштермен қатар, дыбыссимволизмінің фонетикалық уҽжділігі бірқатар 

танымал тілдер лексикасының ауқымды бҿлігін қҧрап отыр. Егер бір нысан (объект) ҿзінің 

физикалық қасиетінің кҥшіне сҽйкес екінші объектінің символы бола алса, онда бҧл олардың 

арасында шартты байланыс емес, керісінше, табиғи байланыс бар екенін кҿрсетеді. Екіншіден, 

егер зерттеуші  таңбаның алғашқы уҽжділік шебін (позициясын) ҧстанбаса, онда даму 

барысында сҿз формасының мағынамен сҽйкес келуін кездейсоқтық деп тҥсіндіру жалпы 

детерминделу заңына қайшы келеді. 

Дыбыссимволизмін зерттеу кезінде форма мен мағынаның байланысы абсолютті (шегіне 

жеткен) тҽуелділік ретінде емес, нақты ҥрдіс ретінде қарастырылады. Себебі, оның мҽні сҿз 

бен мағынаның толыққанды ҥйлесімді сҽйкестену мҥмкіндігіне қарай немесе керісінше мҥлде 

ҥйлеспеуіне қарай анықталады. Басқаша айтсақ, ҧғымдық жҽне материалдық тҧтастық 

ретінде, ақпараттың нақты бірлігі ретінде кҿрініс табатын мағына мен дыбысталу адамның, 

яғни нақты тіл тҧтынушының қабылдауында  бҧрыннан бар, жадыда сақталған сана ішіндегі 

дҥниелер болуы мҥмкін, дегенмен, олар бірін-бірі айқындаушы ретінде бағаланып жатады. 

Демек, бҧл  –  қҧбылыс, «дыбысталу мен мағына бірін-бірі қажет ететін қҧбылыс». 

А.П.Журавлев тҽжірибесі бойынша, дыбыстық символиканы бейнелеудің бір жолы  – 

«бағалаушы белгілерді тізу», себебі, фонетикалық мағынамен танылған дыбыстардың 

символикасы ҿзіндік белгілерімен, қасиеттерімен сипатталады [7.32]. Автор фонетикалық 

мағынаны анықтау ҥшін жеке дыбысқа берілген бағаларды таблицаға салып, оны арнайы есеп 

жҥргізу жолымен анықтады, бҧл тҽсілдің ҿзі статистикалық, сондай-ақ фонеманың акустико-
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артикуляторлық талдауын жҥзеге асырады.  

Дыбыстық символизмнің тілде берілуін тіл тҧтынушылардың нақты фонетикалық дыбыс 

формасын ҽр тҥрлі ассоциациялағаны деп есептеуіміз керек. Бірақ бҧл ассоциациялар ҽрбір 

жеке тілдің семантикалық ҿрісінде қалыптасқан жҥйелі байланыстың бҧзылуы арқылы жҥзеге 

асады.  

Н.В. Дмитрюк зерттеуінде  орыс жҽне қазақ тілдерінің материалдары бойынша   

ассоциациялану тҽсіліне ықпал жасайтын тілдік, ҽлеуметтік-психологиялық, мҽдени 

факторлардың арақатынасындағы кҥрделілік анықталған, сондай-ақ орыстар мен қазақтардың 

ассоциативтік ҽрекетіндегі ҿзіне тҽн ерекшеліктері бақыланып, нҽтижесі кҿрсетілген [8]. 

Ҧлттық ерекшеліктері бар вербальді (тілдік) ассоциацияның пайда болуына ықпал ететін 

мҽдениеттанымдық факторлармен қатар, ҽр тілді информанттардың жеке ҿзіндік 

реакцияларын кҿрсететін тілдік (сҿйленімдік) факторлар да анықталған. Олардың ішінде 

айрықша кҿзге тҥсетін белгілері: стимул-корреляттардың семантикалық қҧрылымдағы, 

фразеологиядағы айырмашылықтары, ономастика мен топонимикадағы ҿзгешеліктері,  

салыстырылатын тілдердің грамматикалық қасиеттеріндегі ерекшеліктері болып табылады. 

Соңғы ерекшеліктер қатарына тілдің морфологиялық айырмашылықтары мен олардың 

грамматикалық формалары мен сҿзжасамдық жҥйедегі  ҿзгешеліктері, ҽр тҥрлі тіркесу 

тҽсілдері енеді. 

Орыс жҽне қазақ тілдеріндегі вербальді ассоциациялардың айырмашылықтарын анықтау 

кезінде туындайтын фонетикалық факторды Н.В.Дмитрюк мҥлде қарастырмайды. Себебі, 

экспериментте дыбыстық ассоциативтілік фактілері жеткілікті емес, сондықтан ол тҥсініктеме 

(интерпретация) кезінде кҥрделі қиындықты тудырмайды, пайда болу себебін кҿрсетпейді 

жҽне тілдік қатынастың ҧлттық-мҽдени ерекшеліктерінің лингвистикалық себебін тҥсіндіре 

алмайды. Ассоциативтік ҽдістер арқылы алынған деректі мҽліметтер дыбыстық символизм 

аспектісінің ҧлттық, ҽмбебаптық сипатын,  қазіргі тілдегі  кҿрінісін зерттеуге деген 

қызығушылығын арттырып отыр.  

Формасына қарай фонетикалық ассоциативтілік дыбыс бейнелеуіштікке едҽуір жақын 

келеді, ал нақты тілдің фонетикалық жҥйесінде ол ҿзіндік ерекшеліктеріне ие болады деп 

жорамалдауға болады. Оның ҽмбебаптығы мҥмкіндігінше біртипті дыбыс кешенінің 

ассоциациялануы кезінде байқалады. Осыған орай ҧқсас жҽне жақын дыбыстарды анықтауда 

жҥргізілген тіларалық, фонетикалық ассоциация дҽйектемелерін зерттеу белгілі дҽрежеде 

қызығушылық тудырған болар еді.  

Сонымен, дыбыстық мағынаны талдаудың  қазіргі,  шынайы қалпын ҥш тҥрлі ҽдіс 

бойынша жіктеуге болады: егер бақылау ақиқатта бар, шынайы сҿздер мен мҽтіндерге, ондағы 

дыбыстар жиілігіне жҥргізілсе; эксперимент оған қатысушылардың жасанды сҿзіне 

(квазисҿзіне) берілген бағамен байланысты болса; баға тек дыбыспен ғана берілетін болса. 

Эксперименттің мазмҧндық тҧрпаты кҿбінесе туған тілдегі сҿздердің кҿмегімен (кейде 

суретпен жҽне фигуралармен) беріледі. 

Нақты тіл деректері бойынша дыбыссимволизмін экспериментальді зерттеу нҽтижесі 

нақты заңның тууына негіз болды. Яғни бір тілді тҧтынатын адамдар бірдей сҿздерді немесе 

бірдей дыбыстарды соған ҧқсас мағынаны сҽйкестендіріп жазады. Бҧған қоса жеке тілдің 

талдау   нҽтижелері дыбыс символизмін ҽмбебап қҧбылыс ретінде дҽлелдей алмайды, сондай-

ақ тҽжірибеге қатысушының қабылдауы мен бағасын ҧсынылған ҽдістердің ешқайсысы 

дҽлелдеп бере алмайды. Бірнеше тілдерде жҥргізілген экспериментальді салыстырулардың 

нҽтижесі, яғни  бағалардың ҧқсас болуы дыбыссимволизм қҧбылысына ҽмбебаптық тҽн екенін 

дҽлелдейді. 

Дыбысбейнелеуіштің, дыбыстық символизмнің ҽмбебап теориясын жасау тілдің барлық 

лексикалық қҧрамы мен дыбыстарының фонетикалық уҽжділігін алдын ала болжамайды 

(себебі қазіргі тіл тҧрғысынан ол практикалық жағынан да, теориялық жағынан да мҥмкін 

емес), дыбыс бейнелеуіштік бойында кездесетін  форма мен мағына арасындағы  ҿзара тығыз 
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байланыстан туындайтын нақты фактілер мен болмыстың ортақ сҽттерін іздеуді мақсат етеді.  

Жоғарыда қарастырылған дыбыссимволизмін зерттеудің ҽдістері бҧл кҥрделі қҧбылыстың 

тілдегі сан алуан қырларын ашып кҿрсетті, бірақ дыбыс символизмдік атауыштардың 

бастапқы қалыптасу тетігін (механизмін) тҥсіндіріп бере алмайды. Дыбыстың физикалық 

қасиеттері, ҽсіресе артикуляциялық қозғалысы жҽне дыбысты қабылдауда байқалатын ерекше 

белгілері айқын байқалатын қыры (сипаты) дыбыссимволизмімен  ҿзара тығыз байланысты. 

Бҧған қоса, олар сенсорлық факторлармен, яғни адам миынан туындайтын 

психофизиологиялық факторлармен уҽжделген. 

Тілдегі дыбыссимволизмінің психофизиологиялық табиғатын кеңінен ашып тҥсіндірген 

С.В.Ворониннің ҧсыныстары жалпылай алғанда дыбыс символдық атауыштың негізгі тетігін 

(механизмін) тҥсіндіруге  бағытталған. Демек, бҧл тҧжырымдардан кейін «мылқау» деп 

аталатын дыбыс символдық лексиканың пайда болу, жасалу себептері туралы мҽселелердің 

басы ашылды деп айтуға болады. Бҧған қоса, синестемия туралы ҧсынылған ережелер 

бірнеше тілдерге ортақ дыбыс символдық лексиканың жалпылама зерттеу негізін 

қалыптастыруға септігін тигізді. Бҧл жерде еліктеуіш сҿздердің мағыналары жағынан жҽне 

дыбыс бейнелеуіш атаулардың формальді ҧқсастығы жағынан бір топқа біріктірілген дыбыс 

еліктеуіштер мен бейнелеуіштер туралы сҿз болып отыр. Бірақ, С.В.Ворониннің дыбыс 

символизмнің психофизиологиялық негізі туралы тҧжырымының ҽмбебаптығын айта келіп, 

оны кез келген жағдаятта дыбыс бейнелеуіш механизмдерді жан-жақты айқындап беретін 

басты басқарушы ҧстаным қҧрал ретінде қарамау керек. Бҧл тҧжырым тек дыбыс символизмі 

туралы жалпы тҥсінік беріп, оның алғышарттарын тҥсіндіреді. Бір тілден алынған дыбыс 

символдық атаулардың  пайда болу себептері мен салдарын  болжап кҿрсетеді.  

Дыбыс еліктеуіш лексика есту модальділігі арқылы қабылданған зат не қҧбылыстың 

қасиеттеріне негізделді. Атауыш сҿздің белгісі оңай анықталатын дыбыс еліктеуіштері секілді 

дыбыс символизм белгілерінің айқын шегі болмайды, бірақ олар есту арқылы емес, адамның 

кез келген сенсорлық модальділік арқылы қабылданған ақпараттарымен шектеліп жатады. 

Басқаша айтсақ, атау сҿздің белгілері ретінде кҿру, дҽм, иіс, терімен сезу арқылы қабылданған 

ақпараттар, яғни сол дҥниенің қасиеттері мен сапасы кҿрініс береді. Аталған сенсорлы 

модальділік арқылы қабылданған нысан (объект) белгілері айнала қоршаған ортада шексіз 

кҿп, сондықтан дыбыстық символизм атауының белгілерін (қасиеттерін) анықтап таныту 

кезінде алдымен жалпылама тҥрде сипаттама беру керек. 

Ҽрбір зерттеуші дыбыс символизм сҿзін ҽр тҥрлі  нысандармен белгілейді.  Кҿп жағдайда 

бҧндай нысандар қатарына мыналар енеді: қозғалыс (қозғалыс сипаты мен жылдамдығын 

есептегенде), заттың формасы, жарық, жанның рухани кҥйі, ҿлшем, дыбыстың 

созылыңқылығы, сҿйлеу аппаратындағы дыбыс қҧбылыстары, т.б. Демек, дыбыс символы 

атауларының нысанын анықтауда ең қолайлысы сенсорлық қағида болып табылады. Осы 

қағидаға сҥйене отырып жҽне ҿзіміздің таным-тҥсінігіміз бойынша дыбыссимволизм 

табиғатын тани отырып, қазақ тіліндегі дыбыстық символ белгілерін қарастырамыз. Яғни 

генетикалық жағынан жақын жҽне туыс емес тілдердегі ҧқсас формаларды қазақ тіліндегі 

дыбыс символизм формаларымен салыстырып,  фоносемантикалық ерекшеліктерін жҽне 

семантикалық дамуын ҿзара салғастырамыз. 

Қап – бҧл қазақ тіліндегі бір буынды етістікті атауыш тҥбір морфема, одан мынадай 

туынды тҥбірлер ҿрбиді: қап- «қабу»; «қоржын (қап)», «тыс (заттың сыртқы қабы) 

тапаншаның қабы, қабыршақ»; қапқан, қабық, қабықта- «терісін, қабығын сыпыру, сыдыру»; 

қабықша «қабыршақ, беткі бҥркемесі, жамылғысы»; қапсыр- «есікті қапсыру, нығыздап қысу, 

қҧшағына қысу»; қапсырма «жҧқа металлдан жасалған ҽйелдердің сыртқы киімінің ҽшекейлі 

тҥйме орнына жҥретін ілгегі»; қапсырма есік «екі жаққа ашылатын есік»; қапта- «қапқа 

салып қаптау; тыс қаптау, бірінің ҥстіне бірін қаптап ҥю, кҿбейіп қаптап кету, тҿсеу, бҥркеу»; 

қаптал «сырт киім (тон, сырмақ)»; қабақ «қастың тҥйілуі» (қазіргі қазақ тілінде қабақ сҿзінен 

тараған сҿз тіркестерінің мағынасы адамның кҿңіл-кҥйін білдіру мақсатында бейнелі тҥрде ҽр 
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тҥрлі реңкте беріледі, мысалы; қабағын тҥйді- «ҿкпеледі, ренжіді, қасы тҥйілді», қабағы 

тырысты- «ашуланды, кҿңілі толмады», т.б. Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігінде қабақ сҿзінен 

тараған  осындай сҿз тіркестері  қырыққа жуық берілген). 

Қазақ тілінің қап сҿзімен семантикалық жҽне морфологиялық жағынан ортақтығы бар 

татар тілінің қап тҥбірін салыстырғанда мынадай ерекшеліктер байқалды: қап «жҿкеден 

жасалған қанар қап», «сіріңке қорабы», капка «қақпа», капкач «қақпақ, қалпақ, тетік қақпағы, 

жапқыш, сҿре», капкын «қақпан», каплам «жамылғы», капъйот «сараң», т.б. 

Қарастырылып отырған морфеманың семантикалық ҿрісі қырғыз тілінде бастапқы негізгі 

ҧғымнан тарайды: кап- «қағып қалу, қолымен ҧстау, ауызбен, тіспен қағып қалу, қанар қап, 

тыс, қапшық, қабықша, қын, қынап», капка «қақпақ», «қақпа, сай», қапчыгай «таудағы сай, 

тау ҿткелі, ҧзын, жіңішке тау аңғары», т.б. 

Тҥркі тілдерінде бҧл тҥбір морфеманың фонетикалық жҽне семантикалық тҥрленімдері 

(вариациялары) байқалады, бірақ гомогенді қатынастар бҧзылмайды: чув. кап- «тосыннан тез 

қағып алу (тіспен, қолмен)», капар «қомағай, сараң, тойымсыз», капаш- «шап етіп ҧстап алу, 

қол жеткізу», хампа «кҿбік, ауа, газ сыйымдылығы», хомп-хомп «аузын қҧр ашып жабу, қомп-

қомп ету»; тув.  хавак «қабақ», кҿне ҧйғ. капгак «қақпақ», тҥркм. гапак «қабақ», гапу «есік», 

ҽз.  гапа-, тҥрік.  кага- «жабу», кҿне тҥркі.  кап «ыдыс, тері, сҥйретпе, бҿрдек, қап, ҧрық 

қабының қабығы, шап етіп ҧстау, ҧрлап кету, тонау, сҥйреу, жеңу», капаг «қақпа, есік», капак 

«қақпақ, қабақ; пҽктік, ақылдылық, кҥнҽсіздік», капса- «қоршау, барлық жағынан қаумалау», 

т.б. 

Егер аталған сҿздердің фонетикалық ҧқсастығы мен семантикалық жақындығын 

генетикалық негіздерінің ортақтығымен тҥсіндіретін болсақ, онда ҥндіеуропа, семит-хамит, 

дравидий тілдеріндегі осыған  ҧқсас біртипті сҿздердің  этимологиясы бір деп кҿрсету мҥмкін 

емес. Салыстырайық: мордва. (мокшан),  карәde- «жҧту, ап етіп бір-ақ асау», мар. (вост.) кора 

«алақан», тамиль. Каυυи-  «ауызбен қағып алу, сараңданып, қомағайланып жеу», кодагу.  

каbb- «айқара ашылған аузымен қағып алу» , тамиль. карри- «аузын толтыру», орок. харкі- 

«тамағынан қысып ҧстау, қылқындыру», орыс. хапать, гр. хαπϊω- «қағып аламын, аш адамша 

жҧтамын», лат. саріо- «қолыма ҧстаймын»; литва. Ganabá «охапка»; кҿне ирл. Gaibid- 

«ҧстайды, қағып алады»; хотан. Ggośtа (<*gabasti) «уыс»;  кҿне ҥнд.  gang-astis «қол», лат. 

һabeō- «ҧстап тҧрмын, иелігімде, уысымда»; гот. һaban- «ҧстау, иелену», т.б. 

В.М. Иллич-Свитычтың пікірінше, аталған сҿздердің гипотетикалық (жорамал) негізі 

мынадай болған: семит-хамит тілдері ҥшін кр/qp- «кҿмкеру, жабу», дравидий тілі ҥшін карр-

/каvл- «кҿмкеру», алтай тілі ҥшін к`apa- «жабу» [9]. 

А.М.Газов-Гинзберг «ауызбен қағып алғанда шығатын дыбыс» мағынасын білдіретін 

сҿздерді салыстыра отырып, мынадай мысалдарды келтіреді: орыс. ам (хам), гам; осет. карр; 

як. ам, ньам, хап; чув. хомп, хып, кап; як. ки (р) и; араб. НММ, КММ, GМ жҽне «бҧл сҿздер 

ауызбен қағып алу сияқты ым-ишарасынан пайда болған, ауызбен қағып алғанда шығатын 

дыбысқа (яғни ауаны бір жҧтып бір шығару кезінде туындайтын дауысқа) еліктеу арқылы 

қалыптасқан» деп тҥсіндіреді» [10]. 

Л.Н.Харитонов: «бҧл сҿздер алақанымен шап етіп уыстап ҧстағанда, қағып алған шығатын 

дыбысқа еліктеуден сондай-ақ сол қимылды бейнелеп еліктеуден туындаған дегенге сену 

қиын, кҥмҽнді нҽрсе», - деп кҿрсетеді , - «бҧл еліктеу нысаны якут тілінде айқын кҿрініс 

тапқан: хап «ортасы қуыс затты бір-біріне ҧрғанда шығатын дыбыс (бҥгілген алақандар, 

тҧяқтың даусы, т.б.) хап (салыстырыңыз хап гынвар- «шапшаң жҧлып алу, тырнау») «екі 

қолмен қапсыра шап етіп ҧстаған кезде шапалақталып ҧрылғанда шығатын дыбыс»)» [11.263-

264]. А.М.Газов-Гинзберг былайша тҥсіндіреді: «уыстап ҧстағанда, алақанмен қағып алғанда 

шыққан соққы дауыс былайша шығады: екі алақан шапалақтап ҧрылар сҽттің алдында 

бҥгілген алақан уысының ішіне артық ауа толады, соққы екпінімен алақан қуысынан ауа 

шығады, содан соң бҧл қуыс алақанмен қайта лезде кҿмкеріледі. Сҿйлеу мҥшелері соған ҧқсас 

дыбысты айту ҥшін осындай механикалық ҽрекеттер жасалады. Мҽселен, ауыз қуысының 
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жиегіндегі қысаңқы шеткі мҥшесі – ерін жымдасқанда ауаны шапшаң айдап шығарады. 

Еліктеу кезінде дауысты дыбыстардың қызметі байқалмайды, сондықтан олар артық деп 

саналды» [10]. Жоғарыда аталған қимыл-қозғалысқа еліктеу қайшымен қайшылау кезінде 

байқалатын ҽрекетке ҧқсап еліктеу арқылы ауыз қуысының жақ сҥйектерін солай ашып-

жауып сҿйлеу дҽрежесіне жеткен. 

С.В. Воронин анықтамасы бойынша, «бҧл жағдаятта алғашқы уҽжділіктің сипаты белгілі 

болып тҧр: бірінші атауыш сҿзі қолмен қағып алу ым-ишарасының ауызбен «һап» еткен  

дыбыс бейнелеуішінің дыбысталуы арқылы модельденген. Ал оның семантикалық 

эволюциясы  мынадай: «қағып алу  ауызбен (һап етіп) жҧтыну  - «қолмен қағып алу» - 

«ақыру» - «ҧстап тҧру, иелену» [12]. 

Қарастырылып отырған тҥбір морфеманың тҥркі тілдеріндегі семантикалық дамуы, 

мысалдардан байқалғандай, басқаша  бағыт алған: «ауызбен қағып алу» – «жан-жақтан 

қоршау, иелігінде ҧстау» – «кҿмкеріп жабу, қымтап отыру». Қазіргі тілде бҧл сҿз 

мағыналарының (ҽсіресе туынды тҥбір мағыналардың) бірбірінен алшақтауы, олардың 

бастапқы дыбыс бейнелеуіш морфема дҽрежесіне фоносемантикалық талдау жолымен  жетуі 

негізді деп танылады. Кап  бір буынды етістікті атауыш тҥбір морфеманың жоғарыда аталған 

қазақ тіліндегі мағынасын  тактильді модальділік арқылы, яғни терімен сипап сезіну 

кҿмегімен уҽжделген дыбыссимволизм сҿзі ретінде қарастыру қажет. 

Қазақ тіліндегі дыбыс символизмін зерттеу, меңгеру енді ғана бой кҿтеріп, алғашқы даму 

сатысына қадам басып жатыр. Оның болашақ кҿрінісін біз ҽртҥрлі сенсорлық модальділік 

арқылы қабылданған зат пен қҧбылыстардың сан алуан белгілерін білдіретін,  сондай-ақ қазақ 

тіліндегі бейне еліктеуіш сҿздер сияқты кҿп қырлы категорияға жататын фоносемантикалық 

негіздерді талдау кезінде байқайтын боламыз. Сонымен қатар, бҧрын соңды қолға алынбаған 

қазақ тіліндегі дыбыссимволизміне экспериментальді психолингвистикалық зерттеулер 

жҥргізу негізінде кҿптеген тың ғылыми деректер мен теориялық тҧжырымдар, қызықты 

мҽліметтер жинақталды.   
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Астана, ҚАЗАҚСТАН 

 

АЛТАЙДАН ТАБЫЛҒАН ЕЖЕЛГІ ТҤРКІ ЖАЗУЫ  

(алғашқы сараптама) 

 
Тҥйін: Байырғы тҥрік жазуының шығу тегі қақында бҧған дейін ҧсынылған арамей, соғды теориялары негізсіз 

екендігі соңғы кездегі ғылыми сараптамаларда толық дҽлелденді. 

Ежелгі тҥркі бітігінің жаңа нҧсқасын 2008 жылдың жаз маусымында Монғол Алтайда жҧмыс жасаған Еуразия 

Ҧлттық университетінің тҥркітану экспедициясы тапты. 

Жазуды тапқан археологтар Жан-тегін Қаржаубайҧлы мен Жҧмаш Жетібаев. 

Мақалада тҥркі бітігінің орны беріліп, сипаттамасы жасалып, жартас бетіндегі суреттер мен жазу табиғатын зерттей 

келе, бітігтің жазылу уақыты алғашқы ҥш жол жазу темір дҽуірінің соңғы кезеңі немесе сақ (скифтың) соңы Хунну 

(Сюнну) заманының басында жазылған болуы мҥмкін деген пікір айтылады. 

Сондай-ақ, мақала байырғы тҥркі жазуына реформа жасалғанға дейінгі немесе Орхон-Енисей жазуына дейінгі ежелгі 

тҥркі жазуын оқу ҽдістемесі жасалмағандығына тоқталып, Алтайдан табылған ежелгі тҥркі бітігінің ҽріп кескіндеріне 

сараптама жасау мақсат етеді. Мақаланың жҥгі кҿтермейтіндіктен жазудың ішкі мҽні кейінгі зерттеулерде 

қарастырылатыны ескертіледі. 

 

Кілт сҿздер: байырғы тҥрік жазуы, кҿшпелілердің пиктографиялық жазу ҥлгілері, археологиялық жазба 

қҧндылықтар. 

 

Байырғы тҥрік жазуының шығу тегі қақында бҧған дейін ҧсынылған арамей, соғды теориялары 

негізсіз екендігі соңғы кездегі ғылыми сараптамаларда толық дҽлелденді. 

Соғды теориясын жоққа шығарған авторлар О.Прицак (Рrіtsak 1980: 59-93), И.Е.Гелб (Гельб 

1982: 179), И.Г.Кызласов (Кызласов 1994: 105-142, 158-167), В.Г.Гузев, С.Г.Кляшторныйлар 

(Гузев, Кляшторный 1993: 57-62) ежелгі семит алфавит жҥйесін тҥркілер шығармашылықпен 

ҿзгертіп пайдаланған деген пікір ҧстануға кҿшті. Бҧл авторлар Орхон-Енисей жазуынан бҧрын 

бабатҥркі жазуы болғанын мойындай, алфавиттегі тҥркілік психобейнелердің қисынын кҿрсете 

отырып, тҥркілердің ҿздерінің еш қоспасыз шығармашылық еңбегі дегенді айта алмайды ҽрі 

айтқысы келмейді. Демек, бҧл кҿрініс еуроцентристердің ескірген ҧғымы, тҥсінігі, ҧстанымынан 

бас тартып, ежелгі жҽне ертеорта ғасыр дҽуірінде тҥркі халықтарының ҽлем ҿркениетіне қосқан 

ҥлесін мойындай бастауының бірден-бір дҽлелі болмақ. 

Соғды теориясынан В.А.Ливщиц, Г.Клоссон ҧстанымдарынан бас тарта отырып ежелгі семит 

алфавитінің ҽсерінен байырғы тҥркі жазу бас алған дейтін ғалымдардың негізгі ағаттықтары 

мыналар: 

1. Еуразия кҿшпелілерінің дҥниетанымын есепке алмаған. 

2. Байырғы тҥркі тілінің қҧрылымын еуропалық тіл білімі мектебінің ҽдістемесінің қалыбына 

салып, еуропалық дҥниетанымды тҧғыр ете ҧстанып, еуропалық жҥйемен сараптама жасап 

қателікке ҧрынған. 

3. Батыс, Шығыс нерратив деректердегі кҿшпелілердің жазу-сызу мҽдениетіне байланысты 

деректермен санаспаған. 

4. Тас бетіне сызып қалдырған ежелгі кҿшпелілердің пиктографиялық жазу ҥлгілеріне кҥні 

бҥгінге дейін дҧрыс ғылыми талдау жасалмаған ҽрі жасауға талпынбаған. 

5. Ежелгі жҽне ертеорта ғасырда эпиграфикалық жҽне археологиялық жазба қҧндылықтарды 

ғылыми айналымға тҥсіргенде жасалған дҽуірін дҧрыс дҽлелдеп сараптап бермей ҽдейі 

бҧрмалаған. 

6.Жоғарыдағы зерттеушілер ҿздерінен бҧрын қалам тартқан ғалымдардың беделіне, 

таныстығына кері ҽсер етуі мҥмкін деген пендешілігі басым тҥсіп, соның салдарынан ғылым 

алдындағы жауапкершілігін босаңсытып алған. 

Аталмыш зерттеушілерден мҥлдем басқаша пікір ҧстанып, кҿшпелілердің ҿздерінің 

шығармашылық еңбегі дегенді дҽлелдеуге атсалысушы ғалымдар тобына осы жолдардың авторы 

(Рrіtsak 1980: 24-34, 88-178), Санкт-Петербург зерттеушісі А.Аврутина (Аврутина. 2004: 84-97), 

ҚХР-дың ғалымы Мулин Маң (Мулин Маң. 2007: 135-165).  
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Бҧл топтың зерттеушілері тҥрік бітігті ежелгі байырғы жҽне реформадан кейінгі деп дҽуірге 

бҿліп, ҽр дҽуірдің ерекшелігін нақты деректермен дҽлелдермен дҽйектеген. Онда тіл білімі 

ғылымының бҧған дейін ҽлем жазу тарихының тҽжірибесіне сҥйене отырып, ғылыми негізде 

нақтыланған жазу ҿнерінің пайда болу, тілдің ішкі қҧрылымына, табиғатына сай ҿзгеру, даму, 

сҧрыпталу, қалыптасу кезеңдерін кҿрсеткен ғылыми теорияға сҥйенген (Сартқожаҧлы. 2007: 88-

178); А.Аврутина [2004: 84-97; Мулин Маң. 2007: 135-165]. Соның нҽтижесінде біз еуразияның 

алып аймағында сақталған байырғы тҥрік жазуын фразограммалық, логограммалық, 

морфемограммалық, силлобограммалық жҽне фонограммалық нҧсқаларын қарастырып, 

ҽрқайсысын ҿз орнына қоюға тырысқан едік. 

Ежелгі тҥркі бітігінің сондай бір жаңа нҧсқасын 2008 жылдың жаз маусымында Монғол 

Алтайда жҧмыс жасаған Еуразия Ҧлттық университетінің тҥркітану экспедициясының ғылыми 

қызметкерлері тауып ҽкелді (Монғолия экспедициясының есебі. 2008: 39). 

Жазуды тапқан археологтар Жан-тегін Қаржаубайҧлы мен Жҧмаш Жетібаев. 

Орны. Батыс Монғолия, Баян-Ҿлгий аймағы, Цэнгэл сҧмынының территориясы. Алтайдың 

атақты Мҧзтауының (теңіз деңгейінен 4374 м биіктікте) шығысындағы Шивэті тауының шығыс 

кҥңгейі, ҥшінші қыстау қора тҿріндегі жартасқа жазу сақталған. Мҧзтаудан Шивэті тауына дейін 

шамамен 20 км. Мҧзтаудан шығысқа қарай бет алып аққан Цаган-гол (Аң-қол) ҿзенінің оңтҥстік 

жағалауы Шивэті тауын жанап ағады. Шивэті тауы теңіз деңгейінен 3350 м биіктікте, 57,7º 

бойлықта, 44,4º ендікте орналасқан. 

Монғол Алтай тауының осы аумағындағы Шивэтіден оңтҥстік шығысқа қарай Алтай тау 

жотасының оңтҥстік бетін кенерлеп орналасқан Арасан, Арал тҿбе, Хотон нур (Қатын кҿл), Марқа 

кҿл (Хурган нуур), Даян кҿліне дейінгі небҽрі 100 км аумақта жҥз мыңдаған тас бетінің суреттері 

сақталған. Соның алғашқысы боп Шивэті тауындағы тарихи қҧндылықтарын қолға алдық. Шивэті 

тауынан небҽрі 60 км қашықтықта орналасқан Кіші Ойғыр, Харяаматы бойынан табылған 100 000-

нан астам петроглифтерді Монғолия, Америка жҽне Ресей археологтары 1990 жылдан бастап 

зерттеп, ғылыми айналымға енгізіп келеді (Jacobsen 2001). Кіші Ойғырдан Шығыс Қазақстан 

облысының Қатын қарағай ауданындағы Берел қорымына дейін небҽрі 45 км. Осы аймақтағы 

петроглифтер плейстоценнің соңғы кезеңіне (б.з.б. 14-12 мың жылдық), Холоцен дҽуіріне (б.з.б. 

10-5 мың жыл бҧрынғы), жаңа тас дҽуірі (б.з. VІ-ІV мың жылдық), қола (б.з.б. ІІІ-І мың жылдық), 

темір дҽуіріне (б.з.б. VІІІ-І ғғ) жҽне біздің заманымыздың Х ғасырына дейінгі дҽуірді қамтиды. 

Оның сыртында бҧл аймақта қола дҽуірінен бастап монғол заманына дейінгі мыңдаған 

молалар мен қорымдар орналасқан. 

Бҧл аймақ Плейстоценнің мҧз дҽуірінің соңғы кезеңінде Солтҥстік Азияның қҧрғақ ҽрі суық 

жерінің бірі болған болса, Холоцен дҽуірінде жҧмсарып ылғалданып, жылы ағыс пайда болған. 

Сҿйтіп, Холоценнің соңғы кезеңінде немесе б.з.б. 4600 жылдың алдында бҧл аймақ бҥгінгі табиғи 

климатқа ауысып ҥлгергенін ғалымдар ғылыми еңбектерінде ҥнемі жазып сызумен келеді. 

Біз бҧл тақырыпқа неге барып отырмыз? 

1. Тас бетіндегі суреттер Плейстоценнің соңынан Холоценнің соңына дейінгі аралықта (б.з.б. 

ХІV-V мың жыл бҧрын) Солтҥстік Алтайда палеоорта қаншалық ҿзгеріске тҥскенін зерттеп 

зерделеуге кҿмектесетін бірден бір тарихи қҧжат. 

2. Ондағы адам суреттері ауа райының ҿзгерісін, табиғат байлығының жетімсіздігінен сол 

дҽуірдің тҧрғындары шаруашылықтың қандай тҥрін меңгергенін, қалай ҿмір сҥргенін анықтайтын 

мҥмкіндік туғызып отыр. 

Сҿз етіп отырған осынау небҽрі 100-160 км ғана болатын кішкентай аумақтағы тарихи мҧралар 

Алтайдың солтҥстік бетінде адамдар осыдан 16 мың жыл бҧрын ҿмір сҥріп, аса мол тарихи-мҽдени 

жҽне рухани қҧндылықтар қалдырып ҥлгергеніне куҽ болып отырсыздар. Олар бірнеше жҥз 

мыңдаған суреттермен қоса ҿз ҽліпбиін жасап, жазу ҿнерін дамытқанын айғақтайтын жазу (бітіг) 

ҥлгілерін де қалдырып ҥлгеріпті. Соншама мол ҽрі шеберлігі жетілген сызу ҿнерін меңгерген 

Алтай тҥркілері ҿз ҽліпбиін жасап шығаратындай дамыс деңгейіне кҿтерілгендігін тағы да 

дҽлелдеп беріп отыр. 

Ҿйтсе, тҧрғын тҥркілердің тҧрғылықты мекені болған Алтай жотасы адамзат мҽдениетінің бір 

кіндігі, соның ішінде бірегей кіндігі екенін паш етеді. 
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Сипаттамасы. Тас бетіндегі суреттер мен жазу сызылған жартастың биіктігі 10м, оңтҥстіктен 

солтҥстік шетіне дейін (кҿлденеңі) 40 м шамасында. Жартас тҿменнен жоғарыға қарай сатыланып 

жаратылған. Соның екінші сатысындағы кереге жартас бетіне ҥш жол кҿне жазу жҽне сол жағына 

кейін тҥркі дҽуірінде тҥрік бітігпен бір жол жазу жазып қалдырған. 

а) Ежелгі жазу 3 жолдан тҧрады. Бірінші жолдың ҧзындығы 26 см, ҽріптерінің биіктігі 2-4 см. 

Жазуды ҥшкір ҥшті темір сайманмен сызып (граффито) жазған. Жазудың бірінші кескіні (ҽріпі) 

жартылай эрозияға ҧшыраған. Екінші жолдың ҧзындығы 20 см. Ҽріптерінің биіктігі 2-7 см. Бҧл екі 

жол жазу жоғарыдан тҿменге қарай бағытталған. Екеуін бірақ мҽрте, бір ғана адам жазғаны 

кҿрініп тҧр. Ҥшінші жолдың ҧзындығы 22 см. Ҽріптерінің биіктігі 1-5 см. Жазу тҿменнен 

жоғарыға (ҿрге) қарай бағытталған. Ҥшінші жолды бастап жазған кезде ең ҽуелі мағынасыз 

бірнеше сызық тҥсіріп, одан соң теріс қараған о/u (<) ҽріп сызып кҿріп барып негізгі мҽтінді 

қашаған. Бҧл мағынасыз сызықтан теріс қараған о/u (<)-ға дейін аралық 5 см. Жазудың 8 ҽрпінің 

аяқ жағының тас беті жарылып тҥскен. Осының ҽсерінен 8 ҽріптің аяғы эрозияға ҧшыраған. Бҧл 

жазуды тас бетіне тҥсіруші алдыңғы мҽтіндерді жазушыдан басқа адам болғандығы ҽріп 

кескіндерінен айқын кҿрінеді. Ежелгі ҥш жол жазу (мҽтін) сол жартасқа сызылған тауешкілерді 

қашап қалдырған сызбаның ҿңімен бірдей. Тас бетіндегі суретпен ҥш жол жазудың бір дҽуірде тас 

бетіне таңбалағандықтан екеуінің ҿңі қарақошқылданып кеткен. Дҽл осы кереге тастағы сҿз етіп 

отырған ежелгі жазудың сол жағына небҽрі 28 см аралықта таңбаланған байырғы тҥрік жазуы 

аппақ қалпында сақталған. Бҧл жазу б.з. VІ-VІІІ ғасырға жатады. Ежелгі жазу байырғы тҥрік 

бітігтен 1000 жыл бҧрын кескінделген. 

Жартас бетіндегі суреттер мен жазу табиғатын зерттей келе алғашқы ҥш жол жазу темір 

дҽуірінің соңғы кезеңі немесе сақ (скиф)тың соңы Хунну (Сюнну) заманының басында жазылған 

болуы мҥмкін деген пікірге тірелдік. 

Байырғы тҥркі жазуына реформа жасалғанға дейінгі немесе Орхон-Енисей жазуына дейінгі 

ежелгі тҥркі жазуын оқу ҽдістемесі жасалған жоқ. Осы ақтаңдақты ескере отырып мақаламызда ең 

алдымен Алтайдан табылған ежелгі тҥркі бітігінің ҽріп кескіндеріне сараптама жасауды мақсат 

еттік. Мақаланың жҥгі кҿтермейтіндіктен ішкі мҽніне (қҧрылымына) байланысты зерттеуімізді 

кейінге қалдырдық. 
Мҽтін. 

1 жол 

 
2 жол 

 
3 жол 
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Сараптама. Ежелгі бітігтің бірінші жолында 11 ҽріп кескіні таңбаланған. Сҿз арасын бҿліп 

кҿрсететін қос нҥктені қос сызықпен () белгілеген. Екінші жолда 15 ҽріп таңбаланған. , ,  

кескіндер екі мҽрте қайталанған. Қос нҥктені бір мҽрте бір сызықпен (·), бір мҽрте ҥш қиғаш 

сызықпен  белгілеген. Мҽтінді бастап жазған кезде мағынасыз сызықтармен қоса > кескінін < 

формамен тҽжірибе ретінде тҥсірген болу керек ҽрі мҽтіннен бҿлек сызылған.  

Ҥшінші жолда 15 ҽріп таңбаланған.  кескін екі мҽрте таңбаланған. Қос нҥктені екі қиғаш 

сызықпен белгілеген . Барлығы 29 кескін таңбаланған (Қараңыз. Кесте 1). 

Жазудың жасалған дҽуірін археологиялық салыстырма бойынша жоғарыда темір дҽуірінің 

соңы Хунну (Сюнну) заманының алғашқы кезеңі деген болжам жасаған едік. Бҧл б.з.б. ІІІ-І ғғ. Осы 

болжамымызды ҧстана отырып, айтылмыш ғасырдан бҧрын жасалған кҿшпелілер таңбаларымен 

салыстыруды жҿн кҿрдік. Ҿйткені б.з.б. ІІІ-І ғасырға дейін еуразия кҿшпелілері логограммалық, 

морфемограммалық жҽне буындық (силлабограмма) жазулар қолданған. Ақпарат жалғастыруға 

пайдаланған археологиялық таңбалар – логографиялық жазу. Логографиялық жазу ҥлгісі болушы 

ежелгі таңбалармен соның ішінде б.з.б. 14-12 мың жыл бҧрын қашалған Монғолиядағы Арасантас 

(э.н. 1983. С. 306-310; Мон Ар. 2002. 73-74), б.з.б. VІІІ-V ғасырларда қашалған Тэвш-ула 

(Окладников. 1980. С. 88-93) таңбаларымен ғана салыстыра қарастырдық. Нҽтижесінде, Шивэті 

жазуының ҽріп кескіндері соған дейінгі 13-12 мың жыл бҧрын таңбалармен салыстырғанда 29 

ҽріптің 19-ның кескіні айна қатесіз бірдей болып шықты. Бҧл нені меңзейді? 

Ежелгі кҿшпелілердің логографиялық жазу ҥлгісінің қайнар бҧлағы бастау басы тым алыстан, 

ғасырлар тереңінен бас алғанын кҿрсетеді. Осымен қатар басқадан кҿшіріп, жатқа қол жайып 

телмірмегенін дҽлелдейді. Ҽрі ежелгі тҥркілер жазу жасап шығаратындай рухани биікке 

кҿтерілгенін нақтылайды. 

Кесте 1. Кесте 2. Кесте 3. 

Ҥшінші кестеде Алтайдан табылған ежелгі тҥркі жазуының 29 ҽріпін Сарҿзен І. ІІ (б.з.б. ХІV-

ІІІ ғғ), Орта жҽне Орталық Азиядан табылған сақ (б.з.б. V-ІІІ ғғ), Хунну (б.з.б. ІІ- б.з. І ғғ), Орта 

Азия (б.з. І-VІ ғғ), Оңтҥстік Енисей (б.з. І-VІ ғғ) жҽне дҽуірі бҥгінге дейін толық анықталмаған
*
 

Шығыс Еуропа жазу ҥлгілерімен қоса Орхонның классикалық байырғы тҥрік бітіг ҽліпбилерімен 

салыстыра қарастырылды. Нҽтижесі, ҥшінші кестеде кҿрсетілгендей 40-70% сҽйкестігі анықталды. 

Басты ерекшеліктері:  

1. Хунну (60%), Шығыс Еуропа (67%), Орта Азия (70%), Оңтҥстік Енисей (70%) жазу ҥлгілері 

Шивэті (Алтай) жазуының ҽріптерімен басым ҧқсастығы. 

2. Орхонда мҥлдем кездеспейтін , , , , , ,  сияқты ҥлгілердің Хунну, Орта 

Азия, Оңтҥстік Енисей, Шығыс Еуропа ҥлгілерінде негізгі ҽріп кескіндері ретінде қалыптасуы 

бізді ойлантады. Бҧл кескіндер аталмыш аймақтағы байырғы жазу ҥлгісінің басты ерекшелігі. 

3. Шивэтінің ҽріп кескіндерінің жазылымы тым қарабайыр кҿнелікті паш етеді.  

4. Ежелгі Шивэті жазуында тҥркі тілінің дыбыс ҥйлесім заңдылығының белгілері мҥлде жоқ. 

                                                 
* Шығыс Еуропа рун жазуының дҽуірін тҿмендегі зерттеушілер б.з. VІІ-ІХ ғғ. деп белгілеген. Олар М.И.Артаманов. Надписи на 

баклажках Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого городища // СА. 1954. Т. ХІХ. С. 263-268; А.М.Щербак. Несколько слов 

о приемах чтения рунических надписей найденных на Дону // СА. 1954. Т.ХІХ. с. 269-282; О рунической письменности Юго-  

        Восточной Европе // СТ. 1971. №4. С. 76-82. 
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5. , , , , , , , , ,  сияқты буындық ҥлгілер мен жекелеген 

дыбыстарды белгілеген фонографиялық кескіндер ҿзара араласып кеткен. 

Міне, осындай ерекшеліктер Орта Азияның Ашықтас, Оңтҥстік Енисейдің Уйбат, Сҥлек І. ІІ. 

ІІІ. ІV. V, Саргол, Аймырлыг, Минус мҧражайындағы қастастан жасалған шҿрік (прясище) жҽне 

Шығыс Еуропа мҽтіндеріне тҽн. 

Бҧл нақты деректер мен салыстырмалар Оңтҥстік Енисей, Шығыс Еуропа бітіг жазуларының 

дҽуірін қайта қарауды талап етеді. 

Келесі мақаламызда жазудың ҽдістемесін жасап алғашқы оқылымын ҧсынатын боламыз. 

Кесте 1. 

Ежелгі жазудағы ҽріп кескіндері
** 

 

                                                 
** Кестелердегі ҽріп кескіндері И.Л.Кызласовтың [8], Қ.Сартқожаҧлының [16] еңбектеріндегі нҧсқалардан алынды. 
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Кесте 2.  

Ҽріп кескіндерін б.з.б. 35-12 мың жыл бҧрын қашалған  

ежелгі кҿшпелілер таңбасымен салыстырмасы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

143 

 

 
 

 
Кесте 3. 

Ежелгі жазу ҽріп кескіндерін ежелгі (б.з.б. ХІV-І ғғ) жҽне ертеортағасыр 

(б.з. І-VІ ғғ) дҽуіріндегі ҽріп кескіндермен салыстырмасы 
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DÎVÂNU LUGÂTĠ'T-TÜRK ARAPLARA TÜRKÇEYĠ ÖĞRETMEK  

ĠÇĠN MĠ YAZILDI? 
 

Özet: 1074 yılında tamamlanıp 1077 yılında devrin Abbasi halifesine sunulan Dîvânu Lugâti‘t-Türk, KaĢgarlı Mahmud tarafından 

yazılmıĢ Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür. Bu sözlüğün Araplara Türkçeyi öğretmek için yazıldığı düĢünülmektedir. Ancak, 

KaĢgarlı Mahmud‘un böyle bir iddiası yoktur. Eser bir sözlük olduğu için ondan dil öğrenilemez. Zaten, bu sözlüğün dil 

öğretiminde kullanıldığına dair bir bilgi de yoktur. Sözlüğün asıl yazılıĢ amacı, Ġslam dünyası üzerinde Türklerin hakimiyetini 

pekiĢtirmek için Türkçenin Arapça kadar geliĢkin ve güçlü bir dil olduğunu ortaya koymaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: KaĢgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti‘t-Türk, Selçuklu-Abbasi iliĢkileri. 

 

KaĢgarlı Mahmud tarafından 1077 yılında Bağdat‘ta zamanın Abbasi halifesine sunulan Dîvânu 

Lugâti‘t-Türk (=DLT) adlı eser, Türk lehçelerinden Arapçaya bir sözlüktür. 

 

Ben bildirimde, DLT‘ün yazılma sebebi üzerinde duracağım. 

 

DLT üzerinde yapılan çalıĢmalarda, eserin Araplara Türkçeyi öğretmek üzere yazıldığı görüĢü 

hakimdir (Atalay 1939:XIII; Caferoğlu 1974:19; Ercilasun 2004:323; Akar 2005:145; Bayraktar 

2009). Bu görüĢ, artık ansiklopedik bilgi hâline gelmiĢ gibidir (AnaBritannica 1987:325). 

 

Acaba eser gerçekten bu amaçla mı yazılmıĢtır? Cevabı bulabilmek için aĢağıdaki sorulara cevap 

aramak gerekmektedir: 

 

KaĢgarlı Mahmud, DLT‟te, eserini Araplara Türkçeyi öğretmek için yazdığını söylemiĢ midir? 

DLT‘te, eserin yazılma sebebine kanıt olabilecek bilgiler giriĢ bölümündedir. KaĢgarlı Mahmud 

hemen daha baĢta Ģunları söylüyor: 

 

Allah‘ın devlet güneĢini Türk burçlarında doğdurduğunu, bütün feleklerin onların 

toprakları üzerinde dönmekte olduğunu gördüm. 

 

Allah onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hâkim kıldı. Zamanımızın 

hükümdarlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare iplerini onların ellerine 

verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte 

çalıĢanı, onlardan yana olanı yüceltti ve Türkler dolayısıyla onları her isteğine eriĢtirdi; 

bu kimseleri kötülerin kötülüklerinden korudu. Oklarının isabetinden korunabilmek için, 

aklı olana düĢen iĢ, bu insanların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve 

Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuĢmaktan baĢka çıkar yol yoktur. Bir 

kimse kendi cemiyetinden ayrılıp da Türklere sığınacak olursa o cemiyetin korkusundan 

kurtulur; Türklere onunla birlikte baĢkaları da sığınabilir. 

 

Ant içerek söylüyorum, ben, Buhara‘nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve 

ayrıca NiĢaburlu bir imamdan iĢittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki 

peygamberimiz kıyamet alametlerini, ahir zaman karıĢıklıklarını ve Oğuz Türklerinin 

ortaya çıkacaklarını söylediği sırada ―Türk dilini öğreniniz; çünkü onların uzun sürecek 

egemenlikleri vardır.‖ buyurmuĢtur. Bu hadis doğruysa -sorumluluğu kendilerinin 

üzerine- Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iĢ olur; yok, bu söz doğru değilse o zaman 

akla göre gereklidir. (1) 
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KaĢgarlı Mahmud, burada Ģu düĢünceleri öne çıkarmıĢtır: 

 

1. Yeryüzünü adaletle yönetmek üzere Türkler Tanrı tarafından görevlendirilmiĢtir. 

 

2. Türklere tabi olanlar huzur ve adalet içinde yaĢarlar. 

 

3. Türklerle iyi iliĢkide bulunabilmek için onların dillerini öğrenmek lazımdır. Aklın ve dinin gereği 

de budur. 

 

KaĢgarlı Mahmud‘un bu ifadesinden, DLT‘ü yazma amacının Araplara Türkçeyi öğretmek olduğu 

çıkmaz. Olsa olsa, Türkçeyi öğrenmenin gerekli olduğu sonucu çıkarılabilir. 

 

DLT, bir Türkçeyi öğretme kitabı mıdır? Bu sözlükten Türkçe öğrenilebilir mi? 

Bir dil öğrenim kitabı bir dilin hem gramerini hem de temel söz varlığını öğretmeyi hedef alır. 

Gramer konuları sistematik bir sıra ile ele alınır. Temel söz varlığı da tematik bölümler hâlinde 

öğretilir. Dil öğretiminde klasik yöntem budur.  

 

Sözlük dil öğretiminde son derece önemlidir. Bilinmeyen bir kelime ile karĢılaĢıldığında onun 

anlamının ve kullanımının öğrenilebileceği biricik kaynak, sözlüktür. Sözlükten, dil öğretiminde 

faydalanılabilir. Ama, tek baĢına dil öğrenimi için sözlük yeterli değildir. Sözlükten dil öğrenilmez 

 

DLT, Arap sistemine göre bölümlenip düzenlenmiĢ, madde baĢları alfabetik sırada dizilmiĢ bir 

sözlüktür. DLT, modern bir eser değildir. Ondan, çağdaĢ dil öğretme kitaplarının özelliklerini 

bekleyemeyiz. DLT, tematik bir sözlük de değildir. Türkçeyi öğrenen bir kiĢi, ondan, olsa olsa, 

bilemediği kelimelerin anlamını öğrenmek için yararlanabilir.  

 

DLT‘nin yazıldığı çağda bir dil öğrenme kitabı Ģöyle olmalıydı: Kısa bir gramerle birlikte dili tanıtan 

bir bölüm, günlük hayatta geçen öncelikli kelimelerin yer aldığı tematik bölüm ve genel bir sözlük. 

Birkaç yüzyıl sonra Kuman-Kıpçak Türkçesini öğretmek için yazılmıĢ eserlerde bu özellikleri, aĢağı 

yukarı, görüyoruz (Bayraktar, 2009). DLT‘de bu hususiyetler yoktur. 

 

DLT, dil öğretiminde fiilen kullanılmıĢ mıdır? Bu eserden Türkçeyi öğrenenler olmuĢ mudur? 

DLT‘ün Türkçe öğretiminde kullanıldığına dair henüz bir bilgiye rastlanmadı. Bu eserin Türkçe 

öğretimine katkıda bulunduğuyla ilgili malumat yoktur. Ders kitabı gibi kullanılmıĢ eserlerin birçok 

nüshasının mevcut olması gerekir. DLT‘ten sadece bir nüsha ele geçmiĢtir. O da muhtemelen müellif 

nüshasından kopya edilmiĢtir. Çünkü, DLT, Türkçeyi öğretmek için belki hiç kullanılmadı ve bu 

kitaptan da hiç kimse Türkçeyi öğrenmedi. DLT, Türkçeyi öğretmek için yazılmıĢ olamaz. KaĢgarlı 

Mahmud‘un da zaten böyle bir amacı yoktu. 

 

DLT‟nin asıl yazılıĢ amacı ne olabilir? 

DLT‘nin yazıldığı çağda orta doğudaki güç dengelerini iyi bilmek gerekir. Ġslam dünyasında Emevi 

hanedanı yıkıldıktan sonra Abbasi yönetimi iĢ baĢına gelmiĢti. Emevi artıkları Ġspanya‘da parlak bir 

medeniyet yaratıyorlardı. Mısır‘da Ģii Fatimiler iĢ baĢındaydı. Üç ayrı yerde hilafet makamı vardı. 

Bağdat‘taki Abbasi yönetimi siyasi güçten yoksundu ve 11. yüzyılda Fars Büveyhoğullarının baskıcı 

yönetimi altında oyuncak olmuĢtu. Selçuklular Büveyhoğullarını ortadan kaldırmıĢ ve Bağdat‘a, 

dolayısıyla da Abbasilere hakim olmuĢlardı. Abbasi halifesi sadece sembolik bir güce sahipti. 

Yönetim fiilen Türklerdeydi. Malazgirt savaĢından sonra Anadolu‘ya tamamen hakim olan Selçuklu 

Türkleri Hıristiyan dünya ile Ġslam âlemi arasında tampon oluĢturmuĢtu. Ġslam dünyasının hem 

muhafızı hem de hakimi idiler. 
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Selçuklular Abbasi hanedanıyla hısım da olmuĢlardı. Bu, onlara halife üzerinde daha fazla kontrol 

olanağı veriyordu. 1077 yılında KaĢgarlı Mahmud eserini halifeye sunduğunda, halifelik makamında 

henüz tahta yeni çıkmıĢ olan Ebu‘l-Kasım Abdullah b. Muhammed b. Abdullah el-Abbasî 

bulunuyordu. Halife, Alp Arslan‘ın kızıyla evliydi. BaĢka bir ifadeyle o sırada Selçuklu tahtında 

oturan MelikĢah, halifenin kayın biraderi idi idi (Adalıoğlu, 2008-2009:34). ĠĢte, saltanatının daha ilk 

yılında yoğun Ģii Fatimi baskısı altında kalan Abbasi halifesinin Türk gücünü arkasına alması 

gerekiyordu. Saltanatının geleceği buna bağlıydı.  

 

Birkaç yüzyıllık bir geçmiĢe sahip olan Türk-Arap iliĢkilerinde, daha çok savaĢçı askerler olarak 

bilinen Türkistan bozkırlarının cengâver milleti olan Türkler, artık Ġslam dünyasında yönetici ve 

hakim roldeydiler. Türklerin ne derece iyi asker olduğunu Ġslam dünyası biliyordu. Sert bir savaĢçı 

ruhuna sahip olan bir milletin yerleĢik kavimlere hükmetmek için yüksek bir kültürünün de olması 

gerekiyordu.  

 

Ġslam dünyasının yönetimine talip olan Türklerin kültür ve medeniyet yönünden de üstün olduğu 

Araplara anlatılmalıydı. Dillerinin yüceliğiyle mağrur olan Araplara Türkçenin güçlü bir dil olduğu 

ispat edilmeliydi. Bu yapılırken Türklerin sadece orta doğuda hakim olan Oğuzlardan ibaret 

olmadığı, Çin‘den Anadolu‘ya kadar bütün stratejik bölgelerde Türklerin yaĢadığı (2) ve bu Türk 

topluluklarının dillerinin de birbirine benzediği gösterilmeliydi. Dünya üzerinde böylesine stratejik 

bir konuma sahip güçlü, cengâver bir milletin Ġslam dünyası üzerinde koruyuculuk görevini 

üstlenmesi daha kolay olurdu. Henüz saltanatının ikinci yılında bulunan Abbasi halifesi de, her halde, 

hısımlık bağlarıyla bağlı olduğu Selçuklu Türkleriyle iyi ve sıkı iliĢkiler içinde olmayı istiyordu. 

 

KaĢgarlı Mahmud Türk dünyasını iyi biliyordu. Kaliteli bir öğrenim görmüĢtü. Bahtını aramak için 

zamanın en büyük kültür merkezi olan Bağdat‘a gelmiĢti. Kendi isteğiyle, belki de sipariĢ üzerine 

Türkler ve Abbasi halifeliği arasındaki iliĢkileri daha da güçlendirmek, Türkçenin Arapça kadar 

geliĢkin bir dil olduğunu ortaya koymak ve Ġslam dünyasında Türk hakimiyetine pekiĢtirmek için bu 

sözlüğü yazmaya giriĢti. Tam da yeni halife baĢa geçtiğinde fırsatı değerlendirdi ve eserini takdim 

etti. Eserini sunduktan sonra kendisinin ödülünün ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de halife onu 

kendisine danıĢman olarak aldı. Eğer böyle olduysa, KaĢgarlı Mahmud‘un danıĢmanlığı, halifenin 

Sultan MelikĢah ile bozuĢtuğu 1091 yılına kadar sürmüĢ olmalıdır. (3) 

 

KaĢgarlı Mahmud‘un eserini siyasi amaçlarla yazmıĢ olduğunu düĢünüyorum. Arap kaynakları bu 

açıdan tarandığında yeni ip uçları elde edilebileceğini sanıyorum. 

 

Sonuç 

1. KaĢgarlı Mahmud, DLT‘ü Araplara Türkçeyi öğretmek için yazmamıĢtır. DLT, dil öğretme kitabı 

değil, Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür. Sözlükten dil öğrenilemez. DLT‘ün dil öğretiminde 

kullanıldığına, bu sözlükten Türkçeyi öğrenenlerin olduğuna dair bir kayıt da ortada yoktur. 

 

2. DLT‘nin yazılıĢ amacı, parçalanmıĢ ve siyasi rekabet içine girmiĢ Ġslam dünyasında sadece askerî 

değil, aynı zamanda siyasi güç de kazanmıĢ olan Türklerin kültürel olarak da üstün olduklarını 

Abbasi halifeliğine göstermektir. Yüksek kültürün niĢanesi geliĢmiĢ dildir. GeliĢmiĢ dilin en önemli 

ölçütlerinden biri kavram zenginliğidir. Kavram zenginliği sözlükte ortaya çıkar. 

 

3. KaĢgarlı Mahmud‘u, sözlüğü yazmaya yönelten belki de bir sipariĢ idi. Ama, bunun delili yoktur. 

Devrin siyasi durumu Türkler ve Abbasi halifeliği arasında iliĢkilerin güçlendirilmesini 

gerektiriyordu. Bu sebepten KaĢgarlı, Ģartları ve fırsatları değerlendirdi ve bu eseri yazdı. Bununla, 

Ġslam dünyasında Türk hakimiyetinin pekiĢmesine katkı sağlamıĢ oluyordu. DLT‘ün yazılıĢ amacı 

her halde siyasi idi. 
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Açıklama 

1.Çeviri Mustafa S. Kaçalin‘e aittir. DLT‘nin henüz basılmamıĢ olan çevirisinden ilgili yeri 

alıntılamama izin verdiği için kendisine teĢekkür ederim. 

2. DLT‘e bir de harita eklenmesi son derece önemlidir. 

3. Halife 1087 yılında MelikĢah‘ın kızıyla da evlenir. Siyasi amaçla yapılan bu evlilik uzun sürmez. 

MelikĢah, kızını ve halifeden olma torunu Ebu‘l-Fazl Cafer‘i Ġsfahan‘a getirtir. 1091 yılında, 

torununu halifenin veliahtı yapmak ister. Halife bunu kabul etmeyince MelikĢah ile halifenin arası 

açılır. Gerginlik halifenin Bağdat‘tan kovulmasına yol açar (Adalıoğlu 2008-2009: 34-35). 
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О НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ «ТУРКАХ» И ВЫДУМАННЫХ «ТЮРКАХ» 

 
Резюме: На протяжении многих веков в письменных памятниках постдревнетюркского периода существовал один 

единственный термин «тюрк» для обозначения современных понятий «тюрок» и «тюркский». Термин тюрк в последнее 

столетие усилиями ряда коллег из зарубежных стран стал дефиницией такого широкого круга понятий, что в итоге уже 

потерял свой исконный смысл. Поддерживая резолюцию международной конференции в Астане, имеет смысл вернуться 

к «досоветской» интерпретации терминов тюрк, тюркский, турок, турецкий.  

 

Ключевые слова: дефиниция, термин. 

 

Тюркология    дисциплина, изучающая материальный и духовный мир тюрков во всем 

его многообразии: язык и литературу, историю и этнографию, архитектуру и антропологию, 

философию и религию, политологию и экономику, культуру и искусство    в своем развитии 

претерпевала разные периоды, характеризующиеся временами подъемов и спадов. 

Во многом разные темпы и уровни развития зависили от объективных, в большей степени 

политико-идеологических, условий и обстоятельств. В этом смысле однозначно следует 

квалифицировать наиболее успешными этапы, способствовавшие совместным изысканиям в 

сферах общей истории духовной культуры и, наоборот, как временем провала и ретроспекцию 

  периоды изоляции и движения в разных направлениях. 

Здесь следует подчеркнуть, что наибольший вред в этом смысле был нанесен развитию 

тюркологической науки именно в так называемый советский период, ярко 

характеризующийся количественным и качественным ростом (в иных направлениях) 

внутритюркских, меж- и общетюркских исследований. Важно еще раз отметить, что никто не 

оспаривает первенство советской (прежде всего российской) тюркологической школы в 

целом, что вполне закономерно, так как основной массив тюркских народов приходится 

именно на этот (бывший «советский») регион. Вместе с тем, стратегические и 

системообразующие принципы совместного движения (в большей мере умышленно) были 

нарушены и разъориентированы именно в этот период. 

В этом плане не случайно для указанного отрезка времени особенно характерна 

выраженная заидеологизированность как основных научных понятий и дефиниций, так и 

самих проистекающих в тюркском мире событий [1].  

Возьмем центральный базовый этнический термин türk, который именно в последнее 

столетие усилиями ряда коллег из зарубежных стран стал дефиницией такого широкого круга 

понятий, что в итоге уже почти потерял свой исконный смысл. 

Исторически на протяжении многих веков в письменных памятниках 

постдревнетюркского периода существовал один единственный (и единый) термин türk (и 

реже его однозначный «персифицированный» вариант    türki, иногда также 

употреблявшийся в адъективном значении) для обозначения современных понятий 'тюрок'  и  

'тюркский' [2] .  

Такой подход был характерен как для раннего, так и для позднего средневековья [3].  

Наиболее системные и эффективные скоординированные разработки среднеазиатских, 

кавказских, поволжских, китайских и турецких ученых дали свои положительные результаты 

в конце прошлого столетия, что привело к созданию мощного политического потенциала для 

укрепления и расширения влияния Туркестанской (по сути федеративной) республики в 

первые годы советской власти. По всей вероятности, именно это послужило главным 

основанием тому, что в первые годы советской власти был предпринят беспрецедентный 

поход против тюрков в СССР (а для казахской нации этот период времени нельзя назвать 

иным именем кроме слова геноцид, о чем много писали и мы не будем здесь акцентировать 

внимание на этой важнейшей теме), а именно    это и физическое истребление 
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интеллигенции, и государственное размежевание, и неоднократные смены алфавитов, и 

дальнейшие разновыраженные репрессии и гонения на протяжении практически всего 

времени существования Советского Союза. 

Не случайно, что до конца XIX века для иностранной (нетюркской) общественности в 

целом была характерна индифферентность, а порой и полное незнание терминов тюрок ~ 

турок. Наглядно это иллюстрируется показаниями  "Толкового словаря живого 

великорусского языка" В.И.Даля (1863-1866 гг.), где в словарной статье турок дана отсылка: 

см.: турецкий. А под турецким представлены дефиниции, вообще не имеющие никакого 

отношения к какому-либо конкретному этносу или нации [4]. 

Даже в начале пятидесятых годов прошлого столетия М.Р.Фасмер в «Этимологическом 

словаре русского языка» слово турок объясняет как    ―род. п. от турка  народн., прилаг. 

турецкий, др.-русск. турокъ, турский‖. И прибегает к отсылке на В.В.Радлова: ―Из др.-

тюрк., тур. türk "династия, которую китайцы называли ту-кю, и подвластный ей народ" со 

ссылкой на ―Опыт словаря турецких наречий‖[5]. Там же под тюрки читаем следующее: 

―тюрки мн., тюркский. Из нем. türkе, türkisch – то же или франц. turc. Подробнее см. турок, 

торки‖[6].   

Как известно, сам В.В.Радлов для обозначения тюркских языков в названии своего 

энциклопедического труда употреблял слово ―турецкий‖ [7]. 

Для среднеазиатских тюрков до 30-40-ых годов прошлого столетия, иначе говоря, до 

периода тотальных репрессий, слово түрік также естественно ассоциировалось с чем-то 

кровно родным и нераздельным от собственной этнической истории [8].  

Более того, именно до этого периода, начиная с эпохи раннего средневековья, 

просуществовал и известный общетюркский литературный язык түркі. 

Дальнейшее внедрение и активное использование этнотерминов турок  и  тюрок для 

обозначения разных понятий [9] привело к ожидаемым результатам:  эти понятия в виду их 

разного понимания и интерпретации перепутались настолько, что здравый смысл уступил 

место (вполне оправданным) эмоциям, даже в среде профессинальных ученых-тюркологов 

[10]. 

Путаница не могла не пустить корни в европейских и других языках. Так, если первое 

издание труда известного этимолога Сэра Дж. Клосона выходит под названием ―Turkish and 

Mongolian Studies‖, то второе издание уже корректируется редакторами: ―Studies in Turkic and 

Mongolian Linguistics‖[11]. 

В «Современном толковом словаре русского языка» Т.Ф.Ефремовой турки мн. 'народ, 

составляющий основное население Турции', 'представители этого народа' [12], там же тюрк  

это 'мифический прародитель и эпоним'[13],  а  тюрки    'группа родственных народов, 

говорящих на тюркских языках‘, ‗представители этих народов‘[14], т.е. здесь уже и тюрки    

не множественное число от тюрк, а понятие тюрок ‗представитель тюркского этноса‘ вообще 

отсутствует. 

Резюмируя написанное, следует констатировать, что дальнейшее развитие естественных 

терминотворческих процессов в различных языках, прежде всего нетюркских, в ближайшем 

будущем может привести только к еще большему усугублению сложившейся ситуции[15].  

Именно поэтому, поддерживая резолюцию международной конференции в Астане[16], 

имеет смысл вернуться к ―досоветской‖ интерпретации терминов тюрк, тюркский, турок, 

турецкий, особенно в самих тюркских языках, в виде единого этнонима türk (~türik). 

Правомерность последнего решения подтверждается тем, что по сути для огромного массива 

турецкого (если быть более точными    тюркского) этноса (в Турции, Иране, Азербайджане, 

Ираке и пр.) до сих пор термин türk воспринимается, в первую очередь, именно в указанном 

исконном смысле этого слова [17]. Это тем более естественно, что любой турок помнит свое 

происхождение, а это, как правило, самая широкая география    и Средняя Азия, и Поволжье, 

и Кавказ, и Китай, и Балканы, и арабские страны, и Европа и т.д.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/156043/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Не нужно далеко ходить за примерами. Достаточно, вспомнить однобокую интерпретацию событий на острове Кипр и нашу 

(до настоящего дня !) полную неинформированность в вопросах восстановления государственности некоторых 

репрессированных тюркских народов (крымские татары, турки-ахысха и др.). 

2. Для собственно древнетюркского перида, как известно, было типичным сугубо узкоэтническое понимание термина türk , как 

одного из ведущих тюркских племен. В дальнейшем, как это характерно для процессов этнической истории древности, по имени 

главенствующего рода ( ~ племени) называется вся конфедерация: kıpçak, tatar, bulgar и т.п.  

3. Арабо- и персоязычная тюркская старописьменная традиция, мамлюкско-кыпчаские и чагатайские памятники на тюрки, 

включая среднеазиатский суфистский блок. 

4. См. подробнее: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/365698. 

5.  См.:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/49322/турок . 

6. См.:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/49404/тюрки . 

7. ―Опыт словаря турецких наречий‖. 

8. Классический пример    известное стихотворение Магжана Жумабаева: 

«Тҥрікстан  ─  екі дҥние есігі ғой, 

Тҥрікстан ─ ер тҥріктің бесігі ғой. 

Тамаша Тҥрікстандай жерде туған 

Тҥріктің Тәңірі берген несібі ғой. 

 

Ертеде Тҥрікстанды Тҧран дескен, 

Тҧранда ер тҥрігім туып-ӛскен. 

Тҧранның тағдыры бар толқымалы, 

Басынан кӛп тамаша кҥндер кешкен. 

 

Тҧранның теңіз дерлік кӛлдері бар, 

Шалқыған егі-шетсіз Теңіз, Арал. 

Бір шетте қасиетті Ыстықкӛлдің 

Бауырында дҥние кӛрген тҥрік кӛкжал. 

 

Ертеде Оқыс, Яксарт  ─  Жейхун, Сейхун, 

Тҥріктер бҧл екеуін дария дейтін. 

Киелі сол екі су жағасында 

Табасың қасиетті бабаң бейтін. 

 

Тҧранға жер жҥзінде жер жеткен бе? 

Тҥрікке адамзатта ел жеткен бе? 

Кең ақыл, отты қайрат, жҥйрік қиял, 

Тҧранның ерлеріне ер жеткен бе? 

 

Тҧранда тҥрік ойнаған ҧқсап отқа, 

Тҥріктен басқа от боп жан туып па? 

Кӛп тҥрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?»  

 

9. Что, в принципе, могло бы быть вполне полезным и оправданным, если бы не привнесенная идеологическая составляющая, 

начисто ―смазывающая‖ представления научной целесообразности и удобства при классификации. 

10. См., например, один из пунктов резолюции международной тюркологической конференции в городе Астане с участием 

наряду с казахстанскими учеными тюркологов из Венгрии, Китая, Турции, Кыргызстана, России и Азербайджана в 2007 году 

―История казахского языка: алтайский период    прототюркский этап    древнетюркские памятники‖, посвященной памяти 

Иштвана Мандоки Конгура, опубликованной в ―Терминологическом вестнике‖ Комитета по языкам Министерства культуры и 

информации Республики Казахстан, который гласит    отказаться от практики использования в казахском языке термина түркі 

для обозначения понятий ‗тюрок‘, ‗тюркский‘ и использовать в дальнейшем один термин  түрік (~ түрк) для обозначения 

понятий и ‗турок‘, ‗турецкий‘ и ‗тюрок‘, ‗тюркский‘.  

Данная инициатива была предложена проф., др. Мырзатаем Жолдасбековым и после подробного обсуждения и разносторонних 

дискуссий    единодушно поддержана всеми участниками форума. 

11. Что, по словам проф., др. Ахмета Бижана Ержиласуна, вызвало в свое время справедливый гнев автора. Действительно, ведь, 

если принять версию последних редакторов книги, то и известный этимологический словарь древнетюркского языка Сэра Дж. 

Клосона (―An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish‖) следует трактовать не иначе как  словарь современного 

турецкого языка до XIII века, что само по себе абсурдно. 

12. http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256597/Турки 

13. http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256909/Тюрк 

14. http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256910/Тюрки 

15.Пока незначительные симптомы этого прослеживаются в скромных предложениях некоторых исследователей выделить 

термин turcology для обозначения собственно туркологии, а за понятием тюркология закрепить новый термин turkiclogy, с чем 

трудно согласиться, и т.п. 

16. См. примечание № 10. 

17. Что часто приводит к недоразумениям. ―Ты турок‖   говорит турок казаху. ―Нет,    отвечает казах,    это ты турок, а я 

казах‖, не ведая, что для турка  турок и тюрок    нераздельные понятия. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/365698
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/49322/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/49404/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256597/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256909/Тюрк
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/256910/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
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ЯЗЫК КАЛМАКОВ: НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

(в сопоставительном аспекте) 
 

Резюме: В настоящей работе рассматриваются лингвистические особенности  языка калмаков. Калмаков язык - 

бесписьменный исчезающий язык малочисленной группы телеутов или калмаков, которые проживают в нескольких 

населенных пунктах северных районов Кемеровской области. 

Калмакский язык используется только в общении между калмаками, представителями старшего поколения. 

Преподавание калмакского языка не ведется. Калмаки преимущественно говорят по-русски не только на производстве, но 

и в быту. Рассматриваемый язык фактически прекратил свое существование. 

В классификациях тюркских языков язык калмаков не представлен. Используя принципы генеологической 

классификации Н.А. Баскакова, калмакский язык можно отнести к киргизо-кыпчакской группе, так как он тяготеет к 

языку бачатских телеутов, что свидетельствует об относительной близости языка калмаков и к казахскому языку. 

В статье анализируются более детально некоторые особенности языка калмаков, связанные с образованием  

множественного числа имен, а также количественные и порядковые числительные в сопоставительном аспекте. 

 

Ключевые слова: лингвистические особенности, язык, калмак, телеут, бесписьменный, исчезающий, 

генеологическая классификация. 

 

Калмаки и их язык 

Калмаков язык – бесписьменный исчезающий язык малочисленной группы выезжих 

телеутов или калмаков (самоназ.: калмак ~ калмык), откочевавших в 1662 г. из-за 

междоусобиц из Приобских степей на р. Искитим под Тоский острог. Сейчас компактно 

проживают в нескольких населѐнных пунктах северных районов Кемеровской области – 

Юргинского (пп. Зимник, Сарзас, Логовой) и Яшкинского (д. Юрты-Константиновка) [ИЭК 

1996: Т. I: 306-309]. Во время переписи 2002 г. они были включены в состав сибирских татар. 

Приблизительно говорит на калмакском языке менее 50 человек старшего поколения из 

общего числа калмаков менее 200 человек. Например, владеющих калмакским языком в 

д. Юрты-Константиновка (по данным Калмакских лингвистических экспедиций 2003-2008 гг.) 

насчитывается 3 человека. Это люди преклонного возраста (им за 70 лет), которые 

практически не используют в своей речи казанско-татарские слова или отличают их от 

калмакских. И только двое из них – калмаки, а третий – бухарец, выросший среди калмаков и 

усвоивший их язык. Есть люди, владеющие небольшим словарным запасом и умеющие 

составлять элементарные предложения на исследуемом языке. Но практически общение в 

деревне проходит на русском языке, реже на татарском – среди людей старшего поколения и 

еще реже среди людей среднего поколения. 

В классификациях тюркских языков язык калмаков не представлен. Используя принципы 

генеологической классификации Н.А. Баскакова [1], калмакский язык можно отнести к 

киргизо-кыпчакской группе, так как он тяготеет к языку бачатских телеутов [9.352], что 

свидетельствует об относительной близости языка калмаков к диалекту алтай-кижи и 

теленгитскому диалекту алтайского языка, а также и к казахскому языку. 

В лингвистической литературе язык калмаков принято относить к языку томских татар, а 

самих называть томскими татарами [www.tomsk-tatarsk.narod.ru]. В ряде научных работ 

калмакский язык считают калмакским говором томского диалекта сибирских татар [7.38-40], в 

других калмакским диалектом телеутского языка, а также одним из говоров восточных, или 

сибирских диалектов татарского языка. По лингвистическим данным его можно 

квалифицировать как язык. Относя калмакский язык к татарскому, отмечают его значительное 

тяготение к алтайскому [8.165] и телеутскому [9.352] языкам. Сами калмаки указывают на 

значительное  отличие  их  языка  от  языка  казанских  татар,  бухарцев,  а  также  от  

соседних  тюркоязычных  групп  –  эуштинцев  и  чатов.  При  этом  многие калмаки отрицают  
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существование самостоятельного калмакского языка, считая его одной из разновидностей 

татарского.  

Калмакский язык является бесписьменным, используется только в общении между 

калмаками, представителями старшего поколения. Преподавание калмакского языка не 

ведется. Некоторые калмаки трѐхъязычны – владеют калмакским языком, знают татарский 

литературный, но говорят преимущественно по-русски не только на производстве, но и в 

быту. Рассматриваемый язык фактически прекратил своѐ существование. 

В связи с ограниченностью объема статьи нами будут рассмотрены более детально 

некоторые особенности языка калмаков, связанные с образованием множественного числа 

имен, а также количественные и порядковые числительные в сопоставительном аспекте. 

ОБРАЗОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. В калмакском языке, как и в других 

тюркских языках, имя существительное имеет две формы числа: единственную и 

множественную, которые могут выражаться двумя способами – морфологическим и 

синтаксическим. Нами будет рассмотрен морфологический способ образования. 

Форма единственного числа в калмакском языке не имеет специального форманта, 

состоит из основы существительного. Формы множественного числа морфологически 

образуются при помощи аффикса множественного числа -лар, который имеет тринадцать 

фонетических вариантов: -лар, -лерь, -лор, -лѐрь; -тар, -тэрь, -тор, -то>рь; -дор, -до>рь; -

нар, -нэрь, -нор
42

 (см.: таблица 1). Ниже приводится функционирование алломорфов 

множественного числа в калмакском языке: суу=лар43 ‗воды‘, тыра=лар ‗города‘, болта=лар 

‗топоры‘, ай=лар ‗месяца‘, айыр=лар ‗жеребцы‘, арабачы=лар ‗скворцы‘; кэжэ=лерь 

‗люди‘, бие=лерь ‗кобылы‘, едэ=лерь ‗семерки‘, инэ=лерь ‗иголки‘, кэтэль=лерь ‗стога‘, 

е=лерь ‗ветра‘, тi=лерь ‗языки‘, ерь=лерь ‗земли‘; бозоо=лор ‗пороги‘, картопко=лор 

‗картофель‘, шормо=лор ‗супы (разные)44, ой=лор ‗овцы‘, ол=лор ‗руки‘, йѐл=лор 

‗дороги‘; ко>=лѐрь ‗озѐра‘, кэзо>нко>=лѐрь ‗чуланы‘, ‗кладовые‘, ко>мро>=лѐрь ‗мосты‘, 

мэлей=лерь ‗руковицы‘, то>р=лѐрь ‗нары‘; т=тар ‗имена‘, емырыт=тар ‗черѐмухи‘, 

нна=тар ‗десятки‘, ыш=тар ‗птицы‘, ыш=тар ‗зимы‘; ежк=тэрь ‗двери‘, бит=тэрь 

‗вши‘, йе>зэк=тэрь ‗перстни‘, кэч=тэрь ‗вечера‘, тюнэк=тэрь ‗дымовые отверстия‘, 

>сь=тэрь ‗следы‘; оттор ‗огни‘, ѐмо=тор ‗сказки‘, оро=тор ‗жатвы‘; ко>ш=то>рь 

‗мясо (разные сорта)‘, мѐгѐсь=то>рь ‗рты‘, сѐт=то>рь ‗молоко‘, сэко>лѐк=то>рь ‗скалки‘; 

ойон=дор45 ‗зайцы‘, о=дор ‗правые‘; ннар ‗мука (разные сорта)‘, т=нар ‗зори‘, 

тыгым=нар ‗яйца‘, майан=нар ‗утки‘, рман=нар ‗леса‘, мырын=нар ‗носы‘; мрын=нар 

‗носы‘; мэржен=нэрь ‗бусы‘, эдэн=нэрь ‗полы‘; ойоннор ‗зайцы‘. 

 

 

                                                 
42 В калмакском языке отмечается параллельное факультативное использование фонетических вариантов 

аффикса множественного числа после основ, имеющих в своѐм составе широкие лабиализованные гласные и 

оканчивающиеся на носовые согласные: -дор ~ -нор. По всей вероятности, -нор появился в последнее время как 

огубленный носовой вариант уже существующих неогубленных. На это указывает употребление неносового 

варианта в речи старшего поколения. 
43 Калмакские язык бесписьменный и ранее не имел письменных традиций, поэтому для передачи 

произношения калмакских слов используется транскрипция, основанная на русской графике с дополнительными 

знаками (см. в конце статьи Список условных обозначений). 
44 Некоторые конкретные имена существительные в калмакском языке как и других тюркских языках [СТЛЯ 

1969: 130], обозначающие сыпучие или жидкие вещества, находящиеся в совокупности (а не разделенные на 

части), обычно употребляются в единственном числе, например: н ‗мукá‘, чай ‗чай‘, тс ‗соль‘. Такие слова 

могут принимать аффикс -лар (с фонетическими вариантами) лишь в случаях, когда имеются в виду различные 

виды этих веществ (разные сорта чая, муки, разные виды сñли). 
45 После некоторых основ возможно параллельное использование некоторых вариантов аффикса 

множественного числа: ойон – ойоннор ~ ойондор (последний вариант употребительней); оллор – олдор 

(последний вариант употребительней). 
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Сопоставительный аспект 

Для сопоставления были выбраны бачатско-телеутский [5.1995] и алтайский [2. 61-62] 

языки, так как по историческим данным калмаки – это часть некогда многочисленного 

телеутского этноса [ИЭК 1996: 306; 9. 352]. Поволжский татарский язык [СТЛЯ 1969: 131] 

был привлечен для сопоставительного анализа на том основании, что многие калмаки 

отрицают существование самостоятельного калмакского языка, считая его одной из 

разновидностей татарского [ИЭК 1996: 308]. Киргизский [3.291] и якутский [ГСЯЛЯ 1982: 

125] материал также использован для сравнения – в этих языках отмечаются огубленные 

варианты аффикса множественного числа и, кроме того, в якутском отмечаются назальные 

алломорфы.  

Результаты проведенного анализа позволяют констатировать следующее (см.: таблица 2). 

1. В калмакском языке, так же, как и в алтайском, телеутском, якутском, киргизском, 

татарском языках, аффикс множественного числа имеет сингармонические варианты – 

твердорядные и мягкорядные. 

2. По числу фонетических вариантов аффикса множественного числа калмакский язык 

сближается с алтайским, телеутским и киргизским языками: во всех перечисленных языках их 

двенадцать. В якутском используются шестнадцать вариантов, а в татарском – всего четыре. 

3. В калмакском, телеутском, алтайском, киргизском имеются огубленные варианты 

аффикса множественного числа. Но, в отличие от киргизского языка, в калмакском, а также в 

алтайском, телеутском и якутском не только твердорядные огубленные аллофоны, но и 

мягкорядные лабиализованные варианты данного аффикса прибавляются только к тем 

основам, гласные звуки конечного слога которых являются широкими губными звуками типа 

―о‖ или ―ö‖. После же основ с узкими губными гласными типа ―у‖ или ―‖ гласный звук 

аффикса множественного числа неогубленный. В татарском лабиализованные варианты 

аффикса множественного числа отсутствуют. 

4. Во всех вышеперечисленных языках, кроме татарского, данный аффикс -лар, когда он 

прибавляется к основам, оканчивающимся на глухие согласные, реализуется в фонетическом 

варианте -тар (-л//-т). 

5. В калмакском языке после словоформ, оканчивающихся на носовые согласные, 

возможны носовые варианты рассматриваемого аффикса -лар – как твердорядные (-нар), так и 

мягкорядные (-нэрь). Это сближает его с татарским и якутским языками. Кроме того, в 

калмакском языке отмечается твердорядный лабиализованный вариант -нор (хотя он не 

характерен для данного языка и служит факультативным фонетическим вариантом аффикса -

дор, редко употребляемым людьми среднего возраста, слабо владеющими калмакским языком 

и знающими также татарский литературный), что более сближает его с якутским. В 

алтайском, телеутском и киргизском языках носовые варианты отсутствуют. 

6. По функционированию вариантов аффикса множественного числа -лар/-лерь после 

основы на согласный ―л‖, язык калмаков сближается с якутским и татарским (где варианты -

лар/-лер прикрепляются ко всем основам, кроме носовых). В алтайском, телеутском и 

киргизском языках после основы на ―л‖ функционируют алломорфы -дар/-дер/-дор/-др, 

начинающиеся с ―д‖. 

Таким образом, по особенностям функционирования фонетических вариантов аффикса 

множественного числа -лар калмакский язык обнаруживает значительно больше сходств с 

сибирскими тюркскими языками (особенно с якутским) и киргизским, чем с татарским.  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. По семантическим особенностям и 

морфологическим признакам в калмакском языке различаются следующие разряды 

числительных: количественные, порядковые, собирательные, разделительные, дробные, 

кратные. В наиболее чистом виде понятие числа находит отражение в количественных 

числительных (напр., «два», «три», «пять»), образующих стержень, вокруг которого 

группируются другие виды числительных, и обозначающих количество, число, т.е. 
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отвлеченный результат счета, т.к. в понятии числа свойство совокупности состоять из того 

или иного числа единиц абстрагируются от тех конкретных предметов, которые подвергаются 

счету [ЛЭС, 1990: 582]. 

В калмакском языке количественные числительные отвечают на вопрос Қанча? 

‗Сколько?‘. 

В структурном отношении количественные числительные в данном языке можно 

разделить на простые, сложные и составные. 

К простым относятся числительные, состоящие из одного слова с непроизводной основой 

(см.: таблица 3). В калмакском языке к ним относятся названия единиц – бір ~ бр ‗один‘, иикэ 

~ иигэ ‗два‘, эчь ~ _чь ‗три‘, дэ_рьт ‗четыре‘, беш ‗пять‘, åлты ~ алты ~ алта ‗шесть‘, 

дьеді ~ деді ~ деэді ‗семь‘, сигэс ~ сегис ‗восемь‘, тғус ~ токс ‗девять‘; десятков – он 

‗десять‘, дегерьме ‗двадцать‘, тыс ~ тус ‗тридцать‘, қыры ~ қры ‗сорок‘, иилле 

‗пятьдесят‘, åлтмаш ~ алтмаш ~ алтмыш ‗шестьдесят‘, дьетмеш ~ детмеш ~ детмэш 

‗семьдесят‘; сотни – дю_сь ~ ю_сь ~ йэ_сь ~ э_сь ~ дэ_сь ~ чсь ‗сто‘; миллиона – мильѐн 

‗миллион‘. Все простые калмакские числительные, кроме миллиона, являются 

общетюркскими. 

При сопоставлении числительных в тюркских языках, обозначающих десятки, 

обнаруживается следующее: среди сибирских тюркских языков только в языке калмаков 

обнаруживается полное сходство основ, восходящих к древним jegirmi – 20, otuz – 30, qїrq – 

40, älig – 50, altmiš – 60, jätmiš – 70. В шорском и хакасском это соответствие 

распространяется для десятков до 60, в алтайском и якутском до 40, а в тувинском – до 30. В 

тофском языке вообще полное отсутствие древних основ [4.112]. Зато полное совпадение 

обнаруживается в татарском, уйгурском, киргизском и азербайджанском языках, что, 

несомненно, сближает язык калмаков с этими языками. 

К сложным числительным относятся: 

1. Все названия десятков, которые образованы путем сложения двух основ, по формуле  

название соответствующей единицы + слово он ‗десять‘: сексен ‗восемьдесят‘, токсон 

‗девяносто‘. При этом в этих словах произошло полное фонетическое слияние двух 

производных основ, как по палатальному ряду, так и по огубленности. 

2. Все названия сотен, образуемые путем сложения двух основ по формуле  название 

соответствующей единицы + слово дю_сь ~ ю_сь ~ йэ_сь ~ э_сь ~ дэ_сь ~ чсь ‗сто‘. В 

данном случае фонетического слияния двух основ не происходит. Каждая выступает как 

самостоятельное слово: иикэ дюсь ‗двести‘, эчь ѐсь ~ _чь юсь ‗триста‘, дэ_рьт дэ_сь 

‗четыреста‘, беш э_сь ~ ю_сь ‗пятьсот‘, алты э_сь ‗шестьсот‘, дедді э_сь ~ йедді ю_сь 

‗семьсот‘, сегис дэ_сь ~ чсь ‗восемьсот‘, тгас ~ тгус э_сь ‗девятьсот‘.  

Эта система образования сотен является характерной для всех тюркских языков. 

3. Все названия тысяч, которые образованы сложением основ соответствующих единиц и 

слова мэң ~ муң ‗тысяча‘. Следует сказать, что слово мэң ~ муң ‗тысяча‘ в калмакском языке 

без числительного не употребляется. Фонетического слияния здесь также не происходит: бэр 

мэң ~ муң ‗тысяча‘, иикэ мэң ~ муң ‗две тысячи‘, эчь мэң ~ муң ~ _чь мэң ~ муң ‗три 

тысячи‘, дэ_рьт мэң ~ муң ‗четыре тысячи‘, беш мэң ~ муң ‗пять тысяч‘, алты мэң ~ муң 

‗шесть тысяч‘, дедді мэң ~ муң ~ йедді мэң ~ муң ‗семь тысяч‘, сегис мэң ~ муң ‗восемь 

тысяч‘, тгас ~ тгус мэң ~ муң ‗девять тысяч‘. 

Этот тип тоже представлен во всех тюркских языках. 

К составным числительным относятся все количественные числительные между 

круглыми десятками, сотнями, тысячами, миллионами и т.д. Они образуются из сочетания 

простых и сложных числительных, означающих круглые десятки, сотни и т.д., с названиями 

единиц, которые следуют за ними. Фонетического слияния не происходит, кроме двух 

случаев: он иикэ ~ оникэ ‗двенадцать‘ (долгий гласный «ии» единицы становится кратким; 
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финальный переднеязычный согласный «н» под воздействием переднерядного «и» 

приобретает умеренную степень палатализации – регрессивная ассимиляция по твердости-

мягкости, между десятком и единицей отсутствует внешняя звуковая пауза, т.е. отмечается 
полное слияние), он эчь~ онучь ‗тринадцать‘ (отмечается прогрессивная ассимиляция гласного 

«э» по огубленности под воздействием широкого гласного десятка, поствеляризация всего слова 

эчь ‗три‘; между десятком и единицей отсутствует внешняя звуковая пауза, т.е. отмечается полное 

слияние). В последнем случае отмечается прогрессивная ассимиляция по сингармоническому 

ряду. Далее представлены примеры со составными числительными: он бэр ~ бр ‗одиннадцать‘, он 

иикэ ~ оникэ ‗двенадцать‘, он эчь~ онучь ‗тринадцать‘, он дѐрьт ‗четырнадцать‘, он беш 

‗пятнадцать‘, он алты ‗шестнадцать‘, он дьетті ‗семнадцать‘, он сегис ‗восемнадцать‘, он тгус 

‗девятнадцать‘, сексен бэр ~ бр ‗восемьдесят один‘, сексен иикэ ‗восемьдесят два‘, сексен эчь 

‗восемьдесят три‘, сексен дѐрьт ‗восемьдесят четыре‘, сексен беш ‗восемьдесят пять‘, сексен 

алты ‗восемьдесят шесть‘, сексен дьетті ‗восемьдесят семь‘, сексен сегис ‗восемьдесят восемь‘, 

сексен тгус ‗восемьдесят девять‘. 

Более крупные составные числа: беш мэң алты э_сь сексен эчь ‗пять тысяч шестьсот 

восемьдесят три‘, тгас муң иикэ дюсь он дѐрьт ‗девять тысяч двести четырнадцать‘ и т.д. 

Количественные числительные в калмакском языке, как и во всех тюркских языках, занимают 

позицию определения. Способом синтаксической связи при этом является примыкание. Имя 

существительное, определяемое количественным числительным, всегда стоит в форме 

единственного числа, например: он беш қучи ‗пятнадцать учеников‘, дѐрьт қоѐн ‗четыре зайца‘, 

тгус мыжық ‗девять кошек‘. 

При словоизменении сложных и составных числительных изменяется последний компонент, 

например: он дьѐрьткѐ ‗к четырнадцати‘, мэң беш э_сь сексен эчьтэн ‗из пяти тысяч пятисот 

восьмидесяти трѐх‘ и т.д. 

ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. В калмакском языке порядковые числительные 

образуются от количественных при помощи аффикса -нче (см.: таблица 3), который имеет 8 

фонетических вариантов: -нче, -анче, -ынче, -онче, -iнче, -инче, -энче, -енче. Выбор того или 

иного фонетического варианта зависит от следующих случаев: 1. от ряда словоформы; 2. от 

отсутствия/наличия в многослоге губного сингармонизма по широкому гласному; 3. от 

финального звука основы. 

Результаты сопоставительного анализа позволяют констатировать следующее. 

1. В языке калмаков порядковые числительные как и в других тюркских языках образуются 

аффиксальным способом. 

2. Как в «абсолютном большинстве тюркских языков» [6.128] порядковые числительные 

образуются при помощи аффикса -нче, например: калмакское бежинче, шорское, телеутское, 

кумандинское пежинчи ‗пятый‘. 

3. Во всех тюркских языках аффикс порядкового числительного отмечается с узким 

нелабиализованным гласным типа «ы» и/или «и», в языке калмаков с полушироким «е» без 

палатальных вариантов, например: калмакское экэнче, шорское иигинчи, телеутское экинчи, 

кумандинское икинчи ‗второй‘; калмакское алтынче, шорское, телеутское, кумандинское 

алтынчы ‗шестой‘. 

4. Только в калмакском языке используется алломорф порядкового числительного с 

инициальным широким лабиализованным гласным (токсон=онче ‗девяностый‘), а также с 

полуширокими «а» (тғааз=анче ‗девятый‘) и «е» (сексен=энче ‗восьмидесятый‘), в других 

тюркских языках констатируется только с узким [ТЯ 1997], например: шорское тоғуз=ынчы, 

сегиз=инчи. 
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Таблица 1.  

Сводная таблица использования вариантов аффикса множественного числав калмакском языке 
Позиции Нелабиализованные алломорфы Лабиализованные алломорфы 

твердорядные мягкорядные твердорядные мягкорядные 

1. После гласных и согласных типа «л», 

«р», «й» 

 

-лар 

 

-лерь 

 

-лор 

 

-лѐрь 

2. После глухих согласных -тар 

 

-тэрь -тор -то>рь 

3. После носовых согласных -нар 

 

-нэрь -дор 

(-нор) 

-до>рь 

 

Таблица 2. 

Сводная таблица варьирования алломорфов аффикса множественного  

числа на –лар по некоторым тюркским языкам 

Основа Языки Варианты 

алтайский калмакский киргизский татарский телеутский якутский по небу по губам 

гласные 

-лар -лар -лар -лар -лар -лар твердые нелабиали-

зованные -лер -лерь -лер -лер -лер -лер мягкие 

-лор -лор -лор -лар -лор -лор твердые лабиализо-

ванные -лöр -лѐрь -лр -лер -лöр -лр мягкие 

после 

«л» 

-дар -лар -дар -лар -дар -лар твердые нелабиали-

зованные -дер -лерь -дер -лер -дер -лер мягкие 

-дор -лор -дор -лар -дор -лор твердые лабиализо-

ванные -дöр -лѐрь -др -лер -дöр -лр мягкие 

после 

«р», «й» 

-лар -лар -лар -лар -лар -дар твердые нелабиали-

зованные -лер -лерь -лер -лер -лер -дэр мягкие 

-лор -лор -лор -лар -лор -дор твердые лабиализо-

ванные -лöр -лѐрь -лр -лер -лöр -др мягкие 

после 

носовых 

-дар -нар -дар -нар -дар -нар твердые нелабиали-

зованные -дер -нэрь -дер -нер -дер -нэр мягкие 

-дор -дор (-нор) -дор -нар -дор -нор твердые лабиализо-

ванные -дöр -до>рь -др -нер -дöр -нр мягкие 

после 

глухих 

-тар -тар -тар -лар -тар -тар твердые нелабиали-

зованные -тер -тэрь -тер -лер -тер -тэр мягкие 

-тор -тор -тор -лар -тор -тор твердые лабиализо-

ванные -тöр -то>рь -тр -лер -тöр -тр мягкие 

 

Таблица 2. 

Количественные и порядковые числительные в языке калмаков 

Количественное числительное Семантика 
Порядковое  

числительное 
Семантика 

бір ~ бр ‗один‘ бэрінче ‗первый‘ 

иикэ ~ иигэ ‗два‘ экэнче ‗второй‘ 

эчь ~ _чь ‗три‘ эченче ‗третий‘ 

дэ_рьт ‗четыре‘ дэ_рьтінче ‗четвѐртый‘ 

бешь ‗пять‘ бежинче ‗пятый‘ 

åлты ~ алты ~ алта ‗шесть‘ алтынче ‗шестой‘ 

дьеді ~ деді ~ деэді ‗семь‘ дьедінче ~ дедінче ‗седьмой‘ 

сигэс ~ сегис ‗восемь‘ сигэзінче ‗восьмой‘ 

тғус ~ токс ‗девять‘ тғаазанче ‗девятый‘ 

он ‗десять‘ онанче ‗десятый‘ 

он бэр ~ бр ‗одиннадцать‘ он біренче ‗одиннадцатый‘ 

он иикэ ~ оникэ ‗двенадцать‘ он икэнче ‗двенадцатый‘ 

он эчь~ онучь ‗тринадцать‘ он ученче ‗тринадцатый‘ 

дегерьме ‗двадцать‘ дигэрменче ‗двадцатый‘ 

тыс ~ тус ‗тридцать‘ тызынче ‗тридцатый‘ 

қыры ~ қры ‗сорок‘ қраанче ‗сороковой‘ 
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иилле ‗пятьдесят‘ илленче ‗пятидесятый‘ 

åлтмаш ~ алтмаш ~ алтмыш ‗шестьдесят‘ алтмажинче ‗шестидесятый‘ 

дьетмеш ~ детмеш ~ детмэш ‗семьдесят‘ дьетмежинче ‗семидесятый‘ 

сексен ‗восемьдесят‘ сексенэнче ‗восьмидесятый‘ 

токсон ‗девяносто‘ токсононче ‗девяностый‘ 

дю_сь ~ ю_сь ~ йэ_сь ~ э_сь ~ дэ_сь ~ чсь ‗сто‘ йезенче ‗сотый‘ 

мэң ~ муң  ‗тысяча‘ мэңэнче ‗тысячный‘ 

мильѐн ‗миллион‘ мильѐнэнче ‗миллионный‘ 

 
Список сокращений 

ИЭК  – Историческая энциклопедия Кузбасса. Т. I. ―А‖-―К‖. Кемерово, 1996. 

СТЛЯ  –  Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология. -М.: 1969. 

ГСЯЛЯ  –  Грамматика современного якутского литературного языка. -М.: 1982. 

ТЯ  –  Тюркские языки. Языки Мира. -М.: 1997. 

 

Список условных обозначений 

 – лабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «а»; в постпозиции к согласному показывает, что 

звук непалатализованный; ѐ – лабиализованный гласный переднего ряда типа «ö»; в твердорядных словоформах – после 

переднеязычно-среднеязычных, среднеязычных согласных; в начале и середине слова передает сочетание звуков «й» и «о»; э – 

лабиализованный гласный переднего ряда типа «ö»; в мягкорядных словоформах – после умереннопалатализованных согласных, 

а также после переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных; в начале и середине слова после гласного передает сочетание 

звуков «й» и «ö»;  – нелабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «о»; в постпозиции к согласному 

показывает, что звук непалатализованный; i –нелабиализованный гласный центрального ряда типа «ы»; в постпозиции к 

согласному показывает его слабую степень палатализации; и – нелабиализованный гласный переднего ряда типа «и»; 

функционирует после умереннопалатализованных, переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в середине 

твердорядных словоформ передает сочетание звуков «й» и «ы»; ю – лабиализованный гласный переднего ряда типа «»; в 

твердорядных словоформах после переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в начале и середине слова 

передает сочетание звуков «й» и «у»; ю – лабиализованный гласный переднего ряда типа «»; в мягкорядных словоформах 

после переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в начале и середине слова передает сочетание звуков «й» и 

«у»; э – нелабиализованный гласный центрального ряда типа «э»; в постпозиции к согласному показывает его слабую степень 

палатализации; е – нелабиализованный гласный переднего ряда типа «э»; функционирует после умереннопалатализованных, 

переднеязычно-среднеязычных и среднеязычных согласных; в начале и середине слова передает сочетание звуков «й» и «э»; қ – 

смычный увулярный глухой согласный типа «к»; ғ – щелевой увулярный звонкий согласный типа «г»; ң – смычный назальный 

согласный: в твердорядных словоформах – заднеязычный, в мягкорядных – межуточноязычный;  – смычный корнеязычный 

фарингальный глухой согласный типа «к».  
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Turkistan, KAZAKHSTAN 

 

IS AN INTERNATIONALISM STILL ALIVE? 
 

Summary: Some peculiarities of Translation from Kazakh into English is considered in this message. 

 

Key Words: historical personalities, place names, transliteration.  

 

A translation process from one language into another one is a perfect kind of transferring 

realities, events and phenomena, occurred earlier in this or that country to a foreign reader. Thus the 

atmosphere of that time is saved: names of places, names of people lived in this or that historical 

period to be specified. It is well-known, that with a current of time some historical names of places of 

those times are not used any more now, however it is important to save not only spelling of those 

human names, nicknames and geographical names of cities and settlements, and also transfer of 

sound conformity and spellings of these notions in that real form, in which they were said.  

Our task is to precisely pass the titles of historical events, facts, names of personalities in a 

history of this or that people according to a pronunciation of these names by carriers of an original 

language.  

The author of the given lines had to collide during many years with a problem of transferring into 

English language of human names, historical personalities, and also names of places, cities, towns, 

fortresses, villages and various settlements from his native Karakalpak language. And in each 

concrete case it was necessary to make a choice between variants of English conformity to this or 

that name, nickname, place, etc.  

As to the geographical names, here there can not be a complexity, as during many centuries 

almost all peoples and nations use these names and very seldom it is possible to find any divergences 

in transfer of these names in various languages. In most cases these geographical names can be noted 

as international conformity, in a kind that they are said equally in many languages, as Asia, Europe, 

Africa, America, a. o. However there are separate geographical names, which have various lexical 

fillings in original and translated languages care of the same name, as, for example, Egypt, Hungary 

or Greece.  

The separate consideration is for transferring the names of people and historical persons taken 

place in contemporary usage. Here it is possible to adjoin them to so-called international names that 

are names of the historical persons, including world famous as: Aristotle, Herodotus, and Plutarch. 

The similar names have their spellings in all languages, and almost all carriers of the native 

languages can understand them without any difficulties.  

Other group of names has so-called ―realities‖ having their "local character". These names of 

places or human names distributed among peoples and nations, compactly lived, or living up to this 

day, and these names are in usage in the present time. However for an English-speaking reader those 

human names or place names can not be familiar. Therefore these names transferring into a translated 

language, i.e. into English, depends on rules of spelling the letters and alphabetic combinations of an 

original language and sound peculiarities of those names in English.  

 Hence, our task is to correctly pass a pronunciation of this or that name of the person and name 

of district into the English language. By other words, it is important for the similar names to be 

transferred into English, using English letters and its combinations. In linguistics there is an 

appropriate term of similar transferring the realities from one language into another one as 

transliteration.  

Let's take the following names of historical personalities of Kazakhstan as: Abu Nasyr al-Farabi, 

Kozha Akhmet Yassawi, Abylai Khan, Kenessary Kasymuly, Makhambet Uotemisuly, Kurmangazy, 

Akmolla Mukhamedyarov, Shokan Ualikhanov, Ybyrai Altynsarin, Abai Kunanbayev, Zhambyl 

Zhabayev.  
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Here, we think, it is necessary to note that the majority of vowel and consonant sounds have the 

direct conformity in both languages. However some sounds of the Kazakh language are passed into 

English language in appropriate way. There are spellings of the Kazakh letters as "ы", "е" "я", "ю", 

"ѐ", "ӛ" that passed by following English letters as "y", "ye", "ya", "yu", "yo", "uo".  

It is possible to say and about the separate consonant letters of the Kazakh language. So a 

number of the letters, such as "х", "ч", "ц", "ш", "ж" have English conformity as "kh", "ch", "ts", 

"sh", "zh".   

Let's consider now some Kazakh names of places and their English spellings as Mauarannakhr, 

Isfidzhab (Sairam), Otyrar, Balasaghun, Yassy, Sauran, Syghynak, Shash, Sutkent, Zhend, Vesizh, 

Kudur, Otlook, Uozkent, etc.  

The set of above mentioned examples were taken from the manuscript of the book "Historical 

Personalities of the Turkic World", which was prepared by the employees of Institute of Turcology, 

A.Yassawi named International Kazakh-Turkish University, and also by a number of scientists of 

Kazakhstan and other Turkic-languages states.  

The author of the given message believes, that in transferring names of places, names of events 

and phenomena, occurring earlier in any historical periods of time, should be uniform in registration 

for equal perception of these nomens not only by representatives of all Turkic-languages countries, 

but also by persons of various nationalities, races and creeds obtaining the English language.  

The given postulate is urgent nowadays. Today it is possible almost continually to notice the 

indexes, signboard, labels, on which the Kazakh names are transferred by the Latin letters. And they 

are not correctly "transliterated" sometimes.  

At the same time it is meaningful to order ways of transfer of own names, surnames and 

patronymics of individuals in this case of Kazakh nationality on English language. This postulate has 

only arisen from pragmatical reasons. Daily the identification cards, foreign passports of the citizens 

of Kazakhstan are being made out in the appropriate bodies of authority, and there are not observed 

the appropriate transferring the Kazakh names and surnames by Latin letters.  

The author calls not only for his colleagues, but also for all interested persons, for discussion of 

the given problem not only in the specialized university and academic scientific magazines, but also 

on all kinds of conferences, congresses, and forums.  
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ТЮРКСКИЙ КОМПОНЕНТ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ 

ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

Резюме: Составной частью словарного состава пермских языков является иноязычная лексика. Тюркский компонент 

является одним из важных  элементов заимствованной лексики пермских языков. Он начинает складываться в 

прапермскую эпоху в результате проникновения названий древнебулгарского происхождения и в той или иной степени 

сохранности имеется  в словарном составе всех современных пермских языков.  Более поздний слой заимствований 

характерен только для удмуртского языка. Они отражают контакты с соседними тюркскими народами Урало-

Поволжского региона. Часть татарских, башкирских и чувашских заимствований получила широкое распространение и 

вошла в литературный удмуртский язык. Другая часть употребляется лишь в диалектной речи и известна на 

узкоограниченной территории. 

 

Ключевые слова: пермский язык, заимствования, тюркский компонент 

 

Современные пермские языки (коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский) восходят 

к финно-угорскому (уральскому) праязыку. Как самостоятельная ветвь они существуют  с 

момента распада финно-пермской языковой общности (серадина II тыс. до н.э.) и образования 

в результате этого, наряду с пермской, прибалтийско-финской (финский, эстонский, 

карельский и др. языки) и волжской( марийский и мордовские) языковых ветвей. 

Формирование словарного состава пермских языков происходило на базе исконного фонда, 

сложившегося  в течение многих тысячелетий в прауральскую, прафинно-угорскую, 

прафинно-пермскую, прапермскую  и в более поздние эпохи. Составной частью словарного 

состава пермских языков является иноязычная лексика. К числу древнейших заимствований 

относятся слова индоевропейского (древнеиндийского) происхождения. Источники таких 

названий устанавливаются путем сопоставления с латинскими, санскритскими, авестийскими, 

осетинскими и др. примерами. Заимствования данной группы имеются не только в 

современных пермских, но и в других финно-угорских языках, в том числе в угорских 

(венгерский, хантыйский и мансийский): кз. сюр 'рог', кп. сюр, удм. сюр, ф. sarvi, венг. szarv, 

мар. шур, морд. сюра; кз. ма 'мед', кп. ма, удм. му, ф. mesi, кар. mezi, мар. мÿй, морд. медь; кз. 

сѐ 'сто', кп. сѐ, удм. сю, ф. sata, венг. száz, мар. шÿдö, морд. сядо, хант. såt. 

Часть древних заимствований данной группы встречается в пермских, прибалтийско-

финских и волжских языках: кз. зу 'чесалка', кп. зу, удм. зу 'щетинка', ф. suka 'щетка, щетинка, 

скребница (для лошади)', мар. шу 'щетина, щетинка'; кз.öш 'бык, бычок', кп. öшка, удм. ош 

'бык; вол', мар. ÿшкыж 'бык'; кз. порсь 'свинья', кп. порсь, удм. парсь, ф. porsas, морд. пурх, 

пурцуз 'поросенок'; кз. сю 'рожь; зерно, хлеб (в зерне)', кп. сю 'зерно, хлеб(в зерне)', ф. siikanen 

'ость, мякина', мар. шу 'отруби, мучные высевки', морд. сюва 'мякина; ость у хлебных злаков'; 

кз. турун 'трава, сено', кп. турун, удм. турын, ф. taarna, tarna, эст. tarn. 

Следующий хронологический пласт в составе заимствований составляют названия 

древнеиранского происхождения. Предполагают, что данная категория слов проникла в 

прапермское время в результате контактирования с представителями племен типа 

хорезмийского и скифо-сарматских. В других  финно-угорских языках, кроме пермских, эти 

заимствования не встречаются. Часть слов данной группы употребляется  во всех 

современных языках: кз. бон 'мочало', кп. бон, удм. бун; кз. дар 'разливательная чашка; 

уполовник', кп. дар, удм. дуры; кз. дас 'десять', кп. дас, удм. дас; кз. курöг 'курица', кп. курöг, 

удм. курег; кз. майöг 'кол', кп. майöг,удм. майыг; кз. мöс 'корова', кп. мöс, удм. мес 'самка'; кз. 

нянь 'хлеб', кп. нянь, удм. нянь; кз. öгыр 'горящий уголь, горящие угли, жар', кп. öгыр, удм. 

эгыр 'уголь'; кз. öксы 'князь', кп. öксу 'государь', удм. эксэй 'царь'; кз. пода 'скот', кп. пода, удм. 

пудо; кз. пурт 'нож', кп. пурт, удм. пурт; кз. саридз 'море; теплые края, теплое море', кп. 

саридз 'южное море', удм. зарезь 'море'. 
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В двух языках сохранились следующие заимствования: кз. амысь 'лемех, сошник', удм. 

амезь; кз. емдон 'сталь', удм. андан; кз. орс 'плеть, кнут', удм. урыс 'плетка, плеть, нагайка'; кз. 

сюмыс 'полоска сыромятной кожи', удм. сюмыс 'сыромять, сыромятная кожа'; кз. тасьтi 

'столовая чашка, миска', удм. тусьты 'чашка, миска'. 

Часть заимствований в удмуртском языке отсутствует, видимо, была предана забвению 

или заменена другими словами: кз. бурысь 'грива (конская)', кп. бурси; кз. вурун 

'шерсть(овечья)', кп. вурун; кз. зон 'парень, хлопец', кп. зон 'сын'; кз. меж 'баран', кп. меж; кз. 

небöг 'книга', кп. небöг; кз. нямöд 'портянки,онучи', кп. нямöт 'онучи'. 

Два заимствования данной группы употребляются только в коми-зырянском языке: тасма 

'ремень, ремешок', шайт 'рубль'. 

Проникновение заимствований тюркского происхождения начинается на поздних этапах 

существования прапермского языка, после возникновения на средней Волге Булгарского 

государства, население которого являлось южным соседом наших предков. Около сорока 

лексических единиц пермских языков сопоставляется с соответствущими словами 

древнечувашского языка, который считается непосредственным потомком волжских булгар. 

Основная часть заимствований данной группы распространилась во всех пермских языках: кз. 

бус 'пыль', кп. бус, удм. бус 'туман, дымка, пар'; кз. быд 'каждый, всякий, любой', кп. быд, удм. 

быдэ 'на, по, еже-; каждый' (послелог); кз. восьтыны 'открыть', кп. осьтыны, удм. усьтыны; 

кз. гоб 'гриб(губчатый)', кп. гоб, удм, губи 'гриб'; кз. зеп 'карман', кп. зеп, удм. pеп; кз. кöч 

'заяц', кп. кöч, удм. кеч; кз. куд 'короб (гнутый из луба)', кп. куд 'лукошко, короб', удм. куды 

'лукошко'; кз. öныр 'седло', удм. энер; кз. кузь 'черт, леший', кп. кузь 'леший, лесной дух', удм. 

кузѐ 'хозяин, владелец; леший, лесовик', кз. сьыв  диал. 'буря, ураган', удм. силь-: сильтöл 

'ураган', сильнуэм 'бурелом' 

Некоторые слова данной группы употребляются только в удмуртском и коми-пермяцком 

языках. Отсутствие этих примеров в коми-зырянском языке объясняется тем, что его носители 

в результате передвижения на север, видимо, раньше других оказались за пределами 

булгарского влияния. В качестве примеров можно привести следующие заимствования: удм. 

каб 'колодка', кп. каб 'колодка (чаще для лаптей)'; удм. сюр 'чужой, приемный' (сюранай 

'мачеха', сюрныл 'падчерица'), кп. сѐр: сѐр мам 'мачеха', сѐр ныв 'падчерица'; удм. чебер 

'красивый', кп. чебер 'гордый, своенравный' и т.д. 

Как свидетельствует анализируемый материал, пополнение словарного состава 

прапермского языка происходило  в основном за счет двух больших групп  древнебулгарских 

заимствований. 

1. Лексика земледелия и животноводства: кз. адас 'постать (полоса земли,   которую 

охватывают жнецы)', кп. адас 'постать (полоса поля, которую жнец охватывает за один раз)', 

удм. удыс 'постать (полоса, захватываемая жнивьем)'; кз. кольта 'сноп', кп. кольта, удм. 

культо; кз. кушман 'редька', кп. кушман, удм. кушман 'корнеплод', кз. сѐркни 'репа', кп. 

сѐртни, удм. сяртчы; кп. сугонь 'лук', удм. сугон; кп. торта 'пихало, пехло (для сгребания 

зерна)', удм. турто 'оглобля'; кз. тусь 'зерно, ягода', кп. тусь 'зерно', удм. тысь 'зерно'; кз. 

чарла 'серп', кп. чарла, удм. сюрло; кз. карта 'хлев', кп. карта; кз. öныр 'седло', удм. энер; кз. 

чипан 'курица', удм. чипы 'цыпленок'. 

2. Терминология ткачества: кз. кись 'бѐрдо', кп. кись, удм. кись; кп. коба 'прялка', удм. 

кубо; кз. сукман 'одежда из домотканого сукна, армяк, зипун, сер- мяга', кп. сукман 

'домотканое сукно; зипун', удм. сукман 'домотканое сукно; зипун'; кп. суса 'челнок', удм. сусо; 

кз. сюри 'цевка, шпулька', кп. сюри, удм. серы; кз. тылым 'волокно, прядь волокна', удм. 

тулмет 'третья прядь (в веревке)'. 

Другие лексические рязряды заимствований представлены единичными примерами: кп. 

каб 'колодка (чаще для лаптей)', удм. каб 'колодка'; кз. кан 'царь, хан', кп. кан, удм. кун 

'государство', кз. сьыв диал. 'буря, ураган', удм. силь-: сильтöл 'ураган, буря', сильнуэм 

'бурелом'. 
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Все остальные категории лексики тюркского происхождения составляют самый поздний 

хронологический пласт, который сформировался при самостоятельном развитии современных 

пермских языков и имеются только в одном из них - в удмуртском. Эта группа  заимствований 

возникла в результате кон- тактирования удмуртов  с соседними народами - татарским, 

башкирским и чу- вашским. В таких случаях  в других пермских языках чаще всего 

употребляются также заимствования, но не тюркские, а русские: удм. атас 'петух' - кз. петук, 

кп. петух; удм. куно 'гость' - кз. гöсьт, кп. гöсь; удм. мамык 'пух' - кз. пук, кп. пух; удм. 

тушмон 'враг' - кз. враг, кп. враг; удм. уробо 'телега' - кз. телега, кп. телега; удм. яратыны 

'любить' - кз. радейтны, кп. радейтны. 

Состав заимствований данного типа рассмотрим на материале  трех отраслей основного 

словарного фонда: 1) анатомической лексики, 2) лексики культурной флоры и 3) 

дендронимической лексики. 

В различных рязрядах лексико-тематической группы, относящейся к ана- томии человека, 

рассматриваемая категория заимствований представлена сле- дующими обозначениями. 

1. Сомонимы, обозначающие внешние части тела: тäн бт. 'тело' < тат. тән 'тело человека' 

(РТС: 624), башк. тән 'тело человека' (РБС: 534; Тараканов 1993: 124); янак 'щека' < тат. яyак 

'щека' (РТС: 711), башк. яyаr  'щека' (РБС: 594); кабак 'веко, веки' < тат. кабак 'веко, веки' 

(ТРС: 196; Тараканов 1993: 66); тöш 'грудь' < тат. тγш 'грудь' (ТРС: 581), чув. тÿш 'грудь' 

(РЧС: 80); бÿкса бт. 'живот' < тат. бγксә разг. пренебр. 'живот' (ТРС: 95; Тараканов 1993: 47); 

сарвыл 'ягодица, ягодицы' < тат. савыр 'круп лошади' (ТРС: 460; Тараканов 1993: 103); багань 

бес. 'голень' < чув. пакалчак 'щиколотка, лодыжка' (Алатырев 1988: 138); балтыр 'икра' < тат. 

балтыр 'икра, икры' (РТС: 196), башк. балтыр 'икра (часть ноги)' (БРС: 74); -табан: 

пыдтабан 'стопа, ступня, плюсна' <тат. табан 'стопа (часть ноги)' (РТС: 609), башк. табан 

'стопа, ступня'. 

2. Спланхнонимы, обозначающие внутренние органы: урт диал. 'ротовая полость' < тат. 

урт 'десна' (РТС: 129; ТРС: 592), башк. урт 'полость между зубами и щекой' (БРС: 579; 

Тараканов 1993: 135); азаўпинь бт. 'коренной зуб' < тат. азау:  азау теш 'коренной зуб' (РТС: 

26), башк. азау теш 'коренной зуб' (РБС: 213; Тараканов 1993: 28); без 'железа' < тат. биз 

'железа' (РТС: 149; ТРС: 70), башк. биl 'железа' (РБС: 135; БРС: 97; Тараканов 1993: 42; 

Алатырев 1988: 162); пакар диал. 'желудок, брюшина' < чув. пакарта 'желудок' (РЧС: 103; 

Тараканов 1993: 106); кукей юж. 'яичко, семенник' < тат. кγкәй 'яичко' (РТС: 720; Тараканов 

1993:  87); казылык диал. 'сальник' < башк. rаlылыr 'сальник боль- шой' (БРС: 312; Тараканов 

1993: 71); калта 'мошонка' < тат. калта 'кошелек' (РТС: 232). 

3. Остеонимы, являющиеся обозначениями костной системы: ашык диал. 'лодыжка' < 

башк. ашыr 'альчик (кость)' (БРС: 66; Тараканов 1993: 38); сÿйак бавл. 'кость' < тат. сӛяк 

'кость' (РТС: 232; Тараканов 1993: 116); моклок 'длинная кость, мосол' < чув. мăкла 'комолый' 

(РЧС: 149; Тараканов 1993: 110), тат. мγкләк 'комолый' (РТС: 289); бакал диал. 'лодыжка' < 

башк. бәкәл 'щиколотка (у человека)' (РБС: 133; Тараканов: 39). 

4. Ангионимы и сенсонимы, обозначающие кровеносную систему и органы чувств: талак 

бес. 'селезенка' < тат. талак 'селезенка' (РТС: 564), чув. талак 'селезенка' (РЧС: 388), башк. 

талак 'селезенка' (РБС: 486; БРС: 501); каш 'бровь, брови' < тат. каш 'бровь' (РТС: 47), башк. 

rаш 'бровь' (БРС: 333; Таракнов 1993:80); мыйык 'усы' < тат. мыек 'усы' (РТС: 666), чув. мăйăх 

'ус, усы' (РЧС: 825), башк. мыйыr 'усы' (РБС: 564; Тараканов 1993: 101). 

Часть тюркских антропотоминимических заимствований имеет повсеместное 

распространение и функционирует как в  удмуртских диалектах, так и в литературном языке, 

например, без 'железа', кукей 'яичко, семенник', калта 'мошонка', каш 'бровь'. Остальные 

заимствования употребляются только в диалектах - либо в одном, либо в нескольких. В 

соответствующих изданиях они обычно снабжены пометами, указывающими на 

ограниченную территорию их бытования: пакар диал. 'желудок, брюшина' (УРС: 328), 

казылык диал. 'сальник' (УРС: 181), ашык диал. 'лодыжка' (УРС:35), бакал диал. 'лодыжка 
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(УРС: 38), кукей юж. 'яичко, семенник' (Борисов 1991: 149), тäн бт. 'тело' (Тараканов 1993: 

124), багань бес. 'голень' (Алатырев 1988: 138), сÿйак бавл.'кость' (Тараканов 1993:116).  

Многие из рассмотренных выше заимствований  не являются единственными 

обозначениями соответствующих анатомических объектов. В качестве синонимов для них 

можно привести примеры из исконного фонда удмуртского языка: тäн - вылтыр 'тело', янак - 

бам 'щека', тöш - гадь 'грудь', балтыр - мызь 'икра', пакар - ;уш 'желудок', сÿйак - лы 'кость', 

талак - луп 'селезенка'.  

Как и в других пермских языках, в системе названий культурных растений, в соответствии 

с группировкой выращиваемых растений, в удмуртском языке различают 7 основных 

компонентов. 

1. Названия зерновых культур: чабей 'пшеница', pизег 'рожь', йыды 'ячмень' и т.д. 

2. Названия овощных культур: кушман 'корнеплод', сяртчы 'репа', сугон 'лук' и т.д. 

3. Названия плодовых и ягодных культур: боры 'клубника', вöйпу 'облепиха', улмопу 

'яблоня' и т.д. 

4. Названия декоративных культур: кöжыпу 'акация', атасгурpон 'боя- рышник', выжыѐпу 

'бересклет' и т.д. 

5. Названия технических культур: пыш 'конопля', етüн 'лен', туг 'хмель' и т.д. 

6. Названия кормовых культур: турикöжы 'вика', шундыберган 'подсол- нечник', 

пудосяртчы 'турнепс' и т.д. 

7. Названия пряных культур: пивыжы 'петрушка', калямпер 'укроп', тя- мактурын 'анис' и 

т.д. 

Наиболее многочисленными в удмуртском языке являются группы названий зерновых и 

овощных культур, состоящих соответственно из 117 и 106 номинативных единиц. Остальные 

рязряды в количественном отношении значительно уступают им. Так, в системе 

плодовоягодных - 53, декоративных – 41, кормовых  -26, технических – 21 и пряных культур – 

14 обозначений (см. Ракин 2002). 

Тюркские заимствования рассматриваемого периода встречаются во всех отраслях 

лексики культурной флоры, за исключением группы названий декоративных растений. Почти 

половина из 26 названий татрского, башкирского и чувашского происхождения употребляется 

для обозначения представителей овощных культур: кубиста 'капуста' < тат. кәбәстә 'капуста' 

(РТС: 210), кешыр 'морковь' < башк. кишер 'морковь' (РБС: 253), алма 'картофель' < тат. алма 

'кар- тофель' (Алатырев 1988:82), кияр 'огурец' < тат. кыяр 'огурец' (РТС: 343), башк. rыяр 

'огурец' (РБС: 315). 

В других группах лексики культурной флоры тюркские заимствования представлены 

следующими названиями: тари 'просо' < тат. тары 'просо' (РТС: 496), дугы 'рис' < башк. дӛгӛ 

'рис' (РБС: 469), емыш 'фрукты, плоды' < башк. емеш 'фрукты' (РБС: 571), етüн 'лен' < чув. 

йĕтĕн 'лен' (РЧС: 317), кумбыгаш 'подсолнечник' < тат. кӛнбыгаш 'подсолнечник' (РТС: 430), 

калямпер 'укроп, анис' < чув. калемпĕр 'анис' (РЧС: 28) и т.д. 

Такие слова, как тари 'просо', кубиста 'капуста', кияр 'огурцы', емыш 'фрукты', етüн 'лен', 

тамак 'табак', в удмуртском языке получили повсеместное распространение. Остальные 

тюркские заимствования характеризуются узко- ограниченной территорией 

функционирования, употребляются только в диа- лектной речи: дугы диал. 'рис' (УРС: 127), 

кумбыгаш диал. 'подсолнечник' (УРС: 230), кешыр юж. 'морковь' (Борисов 1991: 131), алма 

куед., янаул. 'картофель' (Алатырев 1988: 82) и т.д. 

Из числа приведенных выше тюркских заимствований в литературном удмуртском языке 

синонимы имеют следующие: дугы - рис (УРС: 378), кешыр -  xуж кушман 'морковь' (УРС: 

486), калямпер - коньыгумы 'укроп' (Соколов, Туганаев 1994: 133), кумбыгаш - шундыберган 

'подсолнечник' (УРС: 509), алма - картофка 'картофель' (УРС: 187).  

Следует отметить, что в близкородственных языках, например, в коми-зырянском,  для 

обозначения аналогичных представителей культурной флоры тоже пользуются в основном 
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иноязычной лексикой, но не тюркского, а русского происхождения: капуста 'капуста' (РКС: 

328), картупель 'картофель' (РКС: 330), морков 'морковь' (РКС: 433), öгурец 'огурец' (РКС: 

543), проса 'просо' (РКС: 777), рис 'рис' (РКС: 846), укроп 'укроп' (РКС: 997), яблöк 'яблоко' 

(РКС: 1099). 

Корпус дендронимической лексики удмуртского языка, предназначенной для обозначения 

древесной и кустарниковой растительности, состоит из более чем 400 лексических единиц, 

относящихся к 272 объектам номинации (см. Ракин 2004:193). В зависимости от денотативной 

принадлежности названий, различается собственно дендронимическая и несобственно 

дендронимическая лексика. 

Названия первой группы являются родовидовыми обозначениями соответствующих 

деревьев и кустарников, например, бадяр - клен, паськыт ку- аро бадяр - клен 

платановидный, сьöд бадяр - черноклен; сутэр - смородина, горд сутэр - смородина красная, 

сьöд сутэр - смородина черная; лулпу - ольха, пурысь лулпу - ольха серая, сьöд лулпу - ольха 

черная, тöдьы лулпу - ольха белая и т.д. 

Группа несобственно дендронимов, не являющихся названиями конкретных деревьев и 

кустарников, указывает на принадлежность растений или к древесной,  или к кустарниковой 

растительности, на различные типы их сообществ, обозначает те или иные морфологические 

особенности реалий, физиологические свойсва и процессы и т.д., например, писпу 'дерево', 

лысо писпу 'дерево хвойное', куаро писпу 'дерево лиственное', куак 'кустарник', яг 'бор', лысо 

куаро нюлэс 'смешанный лес', варсэм 'чаща', сурд 'роща', писпу модос 'ствол дерева', дüнь 

'комель', писпу сюлэм 'сердцевина дерева', куар 'лист', лыс 'хвоя', кур 'кора', гуры 'сережка', 

пучы 'почка', кускыли 'шишка', кызаозü 'мужское соцветие ели', мульы 'ягода', сурсву 

'березовый сок', сир 'живица' и т.д. 

С  точки зрения происхождения в системе дендронимов удмуртского языка можно 

выделить следующие диахронические пласты: допермский, общепермский и индивидуально 

удмуртский. Тюркский компонент дендронимической лексики, состоящий из татарских, 

башкирских и чувашских заимствований, начинает складываться после отделения от других 

близкородственных языков в период самостоятельного развития удмуртского языка. Сюда 

относятся следующие дендронимы: арама 'роща', ср. башк. әрәмә 'роща' (РБС: 471; Алатырев 

1988: 107; Тараканов 1993: 35), алма 'яблоко', алмапу 'яблоня', ср. тат., башк. алма 'яблоко' 

(РТС: 720; РБС: 598; Алатырев 1988: 82; Тараканов 1993: 32), арка 'роща; куст, кустарник', ср. 

тат. арка 'хребет' (РТС: 688; Алаты- рев 1988: 112), багалма 'яблоко', ср. тат. багалма 'яблоко' 

(Алатырев 1988:138; Тараканов 1993: 39), куак 'куст, кустарник', ср. тат куак 'куст' (РТС: 241; 

Тараканов 1993: 85), милешпу 'рябина обыкновенная', ср. башк. миләш 'рябина' (РБС: 474), тат. 

миләш 'рябина' (РТС: 549), улмо 'яблоко', ср. чув улма 'яблоко' (РЧС: 890; Тараканов 1993: 

134), чия 'вишня', чияпу 'вишневое дерево', ср. тат.чия 'вишня' (РТС: 66; Тараканов 1993: 143), 

чук 'кисть, гроздь', ср. тат. чук 'гроздь' (РТС6 118; Тараканов 1993: 144). 

Из числа дендронимов тюркского происхождения в качестве общеупотребительных слов в 

нормативный словарь удмуртского языка включены: арама 'роща (лиственная); кустарник' 

(УРС: 31), куак 'кустарник' (УРС: 220), улмо 'яблоко' (УРС: 448), чия 'вишня' (УРС: 476) и чук 

'кисть' (УРС: 478). В качестве диалектных обозначений квалифицируются: алма калт. 'яблоко' 

(Алатырев 1988: 82), арка диал.: пашпу арка б.-тан., татыш. 'орешник, ореховая роща', кызо 

арка калт. 'еловый лес' (Алатырев 1988: 112), багалма диал. 'яблоко' (УРС: 36). 

Таким образом, тюркский компонент является одним из важных элементов 

заимствованной лексики пермских языков. Он начинает складываться в прапермскую эпоху в 

результате проникновения названий древнебулгарского происхождения и в той или иной 

степени сохранности имеется  в словарном составе всех современных пермских языков.  Более 

поздний слой заимствований характерен только для удмуртского языка. Они отражают 

контакты с соседними тюркскими народами Урало-Повлжского региона. Часть татарских, 

башкирских и чувашских заимствований получила широкое распространение и вошла в 
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литературный удмуртский язык. Другая часть употребляется лишь в диалектной речи и 

известна на узкоограниченной территории. 
 

Сокращения 

 

бавл. - бавлинский диалект удмуртского языка, башк. - башкирский язык, бес. - бессермянский диалект удмуртского языка, бт., 

б.-тан. - буйско-таныпские говоры удмуртского языка, венг. - венгерский язык, диал. - диалектное слово, кар. - карельский язык, 

кз. - коми-зырянский язык, кп. - коми-пермяцкий язык, куед. - куединский говор удмуртского языка, калт. - калтасинский говор 

пери- ферийно-южного диалекта удмуртского языка, мар. - марийский язык, морд. - мордовские языки, тат. - татарский язык, 

татыш. - татышлинский диалект удмуртского языка, удм. - удмуртский язык, ф. - финский язык, хант. - хантыйский язык, чув. - 

чувашский язык, эст. - эстонский язык, юж. - южное наречие удмуртского языка, янаул. - янаульский говор удмуртского языка. 
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Сержан Жҥнісҧлы ДҤЙСЕН 
филология ғылымдарының кандидаты,  

Нҧр-Мҥбарак Египет ислам мҽдениеті университетінің доценті 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

 «ЖАРҚЫРАҒАН ІНЖУ-МАРЖАН» (ХІV ғ.)  

ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ СҦРАУЛЫ СҾЙЛЕМ ҤЛГІЛЕРІ 
 

Тҥйін сҿз. Мақалада «Китабу д-дуррати л-мудаййати...» жазба ескерткішінде қолданылған мҽмлҥк қыпшақтарының 

ауызекі тілінен алынған жай сҿйлем ҥлгілеріне талдау жасалады. Жай сҿйлемдердің қҧрамында қолданылған сҿздердің 

қандай сҿз таптарынан жасалғаны, оларға жалғанған жалғаулар мен жҧрнақтардың  топтары туралы сҿз болады. Сондай-

ақ сҿйлемдер сҿйлем мҥшелеріне де талданады. Сҿйлемдердің қазақша мағыналары келтіріледі. 

 

Кілт сҿздер: Мҽмлҥк қыпшақтары, жазба ескерткіш, жай сҿйлем, зат есім, бастауыш, баяндауыш, талдау. 

 

 

Мҽмлҥк қыпшақтары жазба ескерткіштерінің бірқатары қазақ тілінің тарихына қатысты 

арнайы зерттеу нысанына алынып жҥр, арнайы зерттеу нысанына алынбағандары да 

баршылық. Солардың бірі – «Кисабу-д-дуррати-л-мудаиййати фий-л-луғати-т-туркиййати 

‗ала-т-тамам уа-л-камалу» деген атпен тҥркологияға танымал болған, ХІV ғасырда Мысыр 

(қазіргі Египет) елінде Мҽмлҥк қыпшақтары тілі туралы тҥзілген арабша-қыпшақша  сҿздік-

тілашар. Есімі белгісіз қолжазба авторы ҿз еңбегі туралы мынадай анықтама қалдырған: 

«Тҥрік тілінде, аяқталған жҽне толық «Жарқыраған інжу-маржан» кітабы. Кҿрер кҥндер мен 

тҥндер таусылмасын, Алла жар болсын, Алла сҽтін салсын, ниет жҥзеге ассын». 

Тҥркітану ғылымына А. Зайончковскийдің [1] ізденісі мен ғылыми мақалалары арқылы 

кеңінен танымал болған жазба ескерткіштің факсимилиесі, тҥрік тіліндегі аудармасы жҽне 

сҿздігі біріктіріле отырып, 2003 жылы Анкарада басылып шықты [2]. 

Осы жазба ескерткіштің соңғы бҿлімі «Тҥркіше  сҧхбат жҽне тілдесу сҿйлемдері» деп 

аталынған. Бҧл бҿлімде Мҽмлҥк қыпшақтары ауызекі тілінде қолданылған сҿз тіркестері жҽне 

жай сҿйлем ҥлгілері жҽне олардың араб тіліндегі баламалары берілген. Біз осы бҿлімде 

кездесетін, ескі қыпшақ ауызекі тілінде қолданылған сҧраулы сҿйлемдердің жасалу 

жолдарымен, кейбір қҧрылымдық ерекшеліктерімен таныстырамыз: 

Қолжазбаның бҧл бҿлімі 1) sen türkiše bilür mi sen «Сен тҥркіше білермісің?» (19a,7)46 

сҿйлемінен басталады. Бҧл сҿйлемнің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу 

есімдігі || зат есім + туынды ҥстеу аффиксі || етістік + есімшенің келер шақ аффиксі + 

сҧраулық шылау +  ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің 

орын тҽртібі: бастауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш, қазіргі қазақ тіліндегі 

ҥлгісі: Сен тҥркіше білермісің?  

2) sen qaysı šārdan sen «Сен қайсы қаладансың?» (19a,9) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сҧрау есімдігі + ІІІ жақ, тҽуелдік аффиксі 

|| зат есім + шығыс септігі кҿрсеткіші || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш  + кҥрделі қҧрамды есім 

баяндауыш, қазіргі қазақ тіліндегі ҥлгісі: Сен қай қаладансың?  

3) (k)elip ne yizder sen «Сен келіп не іздерсің?» (19a,11) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: етістік + кҿсемше аффиксі || сҧрау есімдігі || туынды етістік + 

есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің 

орын тҽртібі: пысықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің 

бастауышы ІІ жақта, жасырын тҧр.  

4) nešin (nešün) munı kibik aytur (aytır) sen «Не ҥшін бҧл сияқтыны айтарсың» (19a,15) 

сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: сҧрау есімдігі || шылау || сілтеу есімдігі + 

табыс септігі || шылау || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу 

                                                 
46  Ҥтір алдындағы араб цифры мен ҽріп қосындысы қолжазбаның бетін, ал ҥтірден кейінгі араб цифры алынған 

мысалдың сол беттегі кездесетін жол санын кҿрсетеді. 
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есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы ІІ жақта, жасырын тҧр.  

5) sen nešin (nešün) maða aytur (aytır) sen munı kibik «Сен не ҥшін маған айтарсың, бҧл 

сияқтыны» (19a,13) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || 

сҧрау есімдігі || ҥстеу || І жақ, жіктеу есімдігі + барыс септігі || етістік + есімше аффиксі || ІІ 

жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі // ІІІ жақ, сілтеу есімдігі +  шылау сҿз. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + жанама толықтауыш + кҥрделі 

етістік баяндауыш // кҥрделі қҧрамды тура толықтауыш. Сҿйлем қҧрамындағы бастауыштан 

соң қолданылуға тиісті «бҧл сияқтыны» қыстырынды сҿйлемі жайылма жай сҿйлемнің 

соңынан қолданылған.  

6) sen meni nešin (nešün) söger sen «Сен мені не ҥшін сҿгерсің?» (19a,15) сҿйлемінің 

лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, сілтеу есімдігі || І жақ, жіктеу есімдігі + ІІІ жақ, 

тҽуелдік аффиксі || сҧрау есімдігі || ҥстеу || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы 

қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + толықтауыш + 

пысықтауыш + кҥрделі етістік баяндауыш.  

7) sen Taðrıdan qorqumas sen «Сен тҽңіріден қорықпассың» (19b,2) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, сілтеу есімдігі || зат есім + шығыс септігі || туынды етістік 

+ есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің 

орын тҽртібі: бастауыш + жанама толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі 

жағынан ІІ жақ, толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, мағыналық тҧрғыдан 

сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

8) ne yizder sen «Не істейсің?» (19b,8) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: 

сҧрау есімдігі || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің 

бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, ал 

мағыналық жағынан сҧраулы жай сҿйлем болым табылады. 

9) sen ĥošmıssan «Сен жақсымысың» (20a,12) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сын есім + сҧраулық шылау || ІІ жақ, жіктік жалғауы 

қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + кҥрделі қҧрамды 

есім баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымсыз, есім баяндауышты, жалаң, ал мағыналық 

жағынан сҧраулы жай сҿйлем болым табылады. 

10) nešin (nešün) meni söger sen «Не ҥшін мені сҿгерсің?» (21a,14) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: сҧрау есімдігі || шылау || І жақ, жіктеу есімдігі + ІІІ жақ, тҽуелдік 

аффиксі || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі етістік баяндауыш.  

11) sen nešin (nešen) ant išer sen «сен не ҥшін ант ішесің?» (21b,2) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, сілтеу есімдігі || сҧрау есімдігі || шылау || зат есім || туынды 

етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал 

мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

12) ĥašan kelmiš sen «Қашан келмексің?» (21b,6) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сҧрау есімдігі || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі 

жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: пысықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік 

баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып 

табылады.  

13) ĥašan keldi sen «Сен қашан келдің?» (21b,6) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сҧрау есімдігі || етістік + ҿткен шақ, ІІІ жақ аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы 

қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: пысықтауыш + кҥрделі 
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қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, 

етістік баяндауышты, жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

14) bey senden ne yizder «Бей сенен не іздейді?» (22a,6) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: зат есім || ІІ жақ, жіктеу есімдігі + шығыс септігі кҿрсеткіші || 

сҧрау есімдігі || етістік + келер шақ есімше аффиксі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: 

бастауыш + анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады.  

15) sen menden nesin (nešün) yešitmes sen «Сен мені не ҥшін естімейсің» (21b,15) 

сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || І жақ, жіктеу есімдігі 

+ шығыс септігі кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі || шылау || етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік 

жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + 

анықтауыш + пысықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, 

етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып 

табылады.  

16) basa saða kim sevledi «Иҽ, саған кім сҿйледі?» (22a,10) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: қаратпа сҿз || ІІ жақ жіктеу есімдігі + барыс септігі кҿрсеткіші || 

сҧрау есімдігі || туынды етістік + ҿткен шақтың ІІІ жақ кҿрсеткіші. Сҿйлем мҥшелерінің орын 

тҽртібі: қыстырынды сҿз // анықтауыш + бастауыш + баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады.  

17) sen nešin (nešün) iš išlemes sen «Сен не ҥшін тірлік істемейсің?» (22a,12) сҿйлемінің 

лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сҧрау есімдігі || шылау || зат есім 

|| туынды етістік + есімше аффиксі || ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал 

мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

18) ne bilür sen meni «Мені қалай білесің?» (22a,14) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сҧрау есімдігі || етістік + есімшенің келер шақ аффиксі || І жақ сілтеу есімдігі + І 

жақ тҽуелдік кҿрсеткіші. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: пысықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш + толықтауыш. Сҿйлемнің бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде бҧл сҿйлем ҥлгісін мына қҧрылымда кҿрсетуге 

болады: не білерсің? Мен жайлы..., яғни тҽуелдік кҿрсеткішті meni сілтеу есімдігі сҧраулы 

сҿйлем соңынан айтылған қыстырынды сҿз болып табылады. 

19) kimni yeberür biz «Кімді жібереміз?» (22b,4 ) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сҧрау есімдігі + табыс септігі кҿрсеткіші || етістік + есімшенің келер шақ аффиксі 

+ жіктік жалғауы қызметін атқаратын жіктеу есімдігінің І жақ кҿпше тҥрі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: тура толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі 

жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан 

сҧраулы сҿйлем болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде бҧл сҿйлем ҥлгісін мына қҧрылымда 

кҿрсетуге болады: (Біз) кімді жібереміз? 

20) qaysı bolsa «Қайсысы болса?» (22b,4) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: 

жалпы мағыналы сҧрау есімдігі || кҿмекші етістік + шартты рай кҿрсеткіші. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш.  Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде бҧл сҿйлем ҥлгісі осы қалпында қолданылады.  

21) siz qayda keter siz «Сіз қайда кетесіз?» (22b,4), siz qanda keter siz «Сіз қайда кетесіз?» 

(22b,4) сҿйлемдерінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сҧрау 

есімдігі + жатыс септігі кҿрсеткіші || етістік + есімшенің келер шақ аффиксі + жіктік жалғауы 
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қызметін атқаратын жіктеу есімдігінің ІІ жақ жекеше тҥрі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: 

бастауыш + анықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, 

етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып 

табылады.   

22) qaydasa ketmes biz «Ҽлдеқайда кетпеспіз» (22b,6) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сҧрау есімдігі + болжалды мағына аффиксі || етістік + есімше аффиксі || І жақ, 

кҿпше тҥрдегі жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: 

анықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі 

жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан 

сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

23) nešin (nešün) bizimle (bizümle) sevlešmes sen «Не ҥшін бізбенен сҿйлеспейсің сен?» 

(22b,10) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: сҧрау есімдігі + шылау || жіктеуі 

есімдігі + кҿмектес септігінің кҿрсеткіші || етістік + есімше аффиксі + ІІ жақ, жіктік жалғауы 

қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + толықтауыш + 

кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде бҧл сҿйлемді Не ҥшін бізбенен сҿйлеспейсің? 

Сен... қҧрылымында кҿрсетуге болады. Сҿйлемнің алдында келуге тиісті sen жіктеу есімдігі 

ауызекі тілдегі сҿз саптамы дҽстҥрі бойынша сҿйлем соңында қолданылып, қыстырынды 

сҿзге айналып отыр. Соның нҽтижесінде жҽне бастауыштың жасырын қалуы барысында бҧл 

есімдік толықтауышқа айналған. 

24) senüki yev yaqın yoqsa yıraq «Сенің ҥйің жақын ба, жоқ, ҽлде жырақ па?» (22b,14) 

сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ сілтеу есімдігі + ІІ жақ тҽуелдіктің 

кҥрделенген формасы || зат есім || ҥстеу || шылау + жалғаулық шылау аффиксі || ҥстеу. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + бастауыш + есім баяндауыш //қыстырынды сҿз// есім 

баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан талғаулықты сабақтас қҧрмалас сҿйлем болып табылады. 

Бағыныңқы сыңары толымды, есім баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, басыңқы сыңары бір 

бас мҥшелі жалаң жай сҿйлем. Бҧлардың арасын yoqsa ҥстеуі байланыстырып тҧр, ал 

мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде Сенің ҥйің жақын 

ба, ҽлде алыс па? ҥлгісінде қолданылады.  

25) kelsene «Келсе қалай?» (22b,14), sevlesene «сҿйле қалай?» (24a,2) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: етістік + келер шақ кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: пысықтауыш + есім баяндауыш. Қазіргі қазақ тілінде (Ол) келсе не 

(болады)? ҥлгісінде қолданылады. 

26) sen meni begenmes sen «Сен мені ҧнатпассың» (22b,16) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || І жақ, жіктеу есімдігі + табыс септігі 

кҿрсеткіші || туынды етістік + есімшенің болымсыздық аффиксі + жіктік жалғауы қызметін 

атқарушы ІІ жақ сілтеу есімдігі.  Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + толықтауыш 

+ кҥрделі баяндауыш. Қазіргі қазақ тілінде осы қҧрылымда қолданылады.   

27) yemek yese ne «Ас жесе қалай?» (23a,2) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: зат есім || етістік + сҧраулық шылау мҽнді аффикс || сҧрау есімдігі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + есім баяндауыш. Қазіргі қазақ тіліндегі 

қолданылу қҧрылымы: Ас жесе, не (болады)? 

28) sen kimden vıyalır sen «Сен кімнен ҧяласың?» (23a,2) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: жіктеу есімдігі || сҧрау есімдігі + шығыс септігі кҿрсеткіші || 

туынды етістік + есімшенің келер шақ аффиксі + жіктік жалғауы қызметін атқаратын жіктеу 

есімдігінің ІІ жақ жекеше тҥрі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + 

кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма 

жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.   

  29) bizğa šeker ištirsene «Бізге шекер іштірсе қалай?» (23a,6),  bizğa yemek yedirsene «Бізге 
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ас жегізсе қалай?» (23b,8)  сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: І жақ жіктеу 

есімдігі + барыс септігі кҿрсеткіші || зат есім || туынды етістік + шартты рай кҿрсеткіші || сҧрау 

есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + бастауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. 

30) leymū keltirsene «Лимон алып келсе қалай?» (23a,8) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: зат есім || туынды етістік + шартты рай кҿрсеткіші || сҧрау 

есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. 

31) bu yaĥšı mıdur «Бҧл жақсы ма еді?» (23a,12) сҿйлемінің лексика-морфологиялық 

қҧрылымы: сілтеу есімдігі || сын есім + сҧраулық шылау + кҿмекші сҿз. Сҿйлем мҥшелерінің 

орын тҽртібі: бастауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымсыз, есім 

баяндауышты, жалаң жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.   

32) ĥaššan «Қашан?» (23a,16) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: тарихи 

тҧрғыдан алғанда кҥрделі қҧрамды сын есім. Бір бас мҥшелі сҧраулы жай сҿйлем. Сын есім 

қҧрамындағы šan тҥбірінің парсы тіліндегі čan (кҥн космонимі) тҧлғасымен мҽндес. Сонда бҧл 

сҿйлемнің тҥпкі мағынасы қай кҥні? болып шығады. Қазақ тілінде ауызекі тілде осы формада 

қолданыла береді, экспрессивтік, эмоциональдық мҽн-мағынасы бар. 

33) sen kimni bilür (bilir) sen «Сен кімді білесің?» (23b,2) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сҧрау есімдігі + табыс септігі кҿрсеткіші || 

етістік + есімшенің келер шақ аффиксі + жіктік жалғау қызметіндегі ІІ жақ жіктеу есімдігі. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. 

Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық 

тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.   

34) sen munda kelsene «Сен мҧнда келсең қалай?» (23b,4) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || сілтеу есімдігі + барыс септігі кҿрсеткіші 

|| туынды етістік + шартты рай кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: 

бастауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, 

етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып 

табылады.   

 35) sen bukün ne yemek yedi sen «Сен бҥгін нендей ас жедің?» (23b,4) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || мезгіл ҥстеу || сҧрау есімдігі || зат есім || 

етістік + ҿткен шақтың кҿрсеткіші + жіктік жалғау қызметіндегі ІІ жақ жіктеу есімдігі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + пысықтауыш + толықтауыш +  толықтауыш + кҥрделі 

қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай 

сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.     

36) ne  yedi sen maða aytsene «Не жедің сен, маған айтсаң, а?» (23b,6) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: сҧрау есімдігі || етістік || ҿтке шақ кҿрсеткіші || жіктеу есімдігі || 

жіктеу есімдігі + барыс септігі кҿрсеткіші || етістік + қалау мҽнді аффикс + қаратпа сҿз. 

Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: толықтауыш + баяндауыш // бастауыш + жанама 

толықтауыш + баяндауыш // қаратпа сҿз. Сҿйлем тҥрі жағынан ыңғайлас салалас  қҧрмалас  

сҿйлем, ал сҿйлемнің сҧраулық мағынасы баяндауыш қҧрамындағы қалау рай кҿрсеткіші мен 

қаратпа сҿз интонациясы беретін мағыналардан туындайды.     

37) adı nedür «Есімі кім?» (24a,4) сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: зат есім 

+ тҽуелдік септігі кҿрсеткішінің ІІІ жағы || сҧраулық шылау + кҿмекші сҿз. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + кҥрделі қҧрамды есім баяндауыш. Сҿйлем тҥрі 

жағынан толымсыз, есім баяндауышты, жалаң жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады.   

38) sen adımı neyler sen  «Сен есімімді не қыларсың?» (24a,4) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || зат есім + тҽуелдік септігі кҿрсеткішінің 

ІІІ жағы + табыс септігі кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі + есімшенің келер шақ аффиксі + кҿптік 

жалғау + жіктік жалғау қызметіндегі ІІ жақ жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: 
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бастуыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, есім 

баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып 

табылады.   

39) qaysı šārdan keldi sen «Қайсы қаладан келдің сен?» (24a,6) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: жалпы мағыналы сҧрау есімдігі || зат есім + табыс септігі 

кҿрсеткіші || етістік + ҿткен шақтың кҿрсеткіші + жіктік жалғау қызметіндегі ІІ жақ жіктеу 

есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал 

мағыналық тҧрғыдан сҧраулы сҿйлем болып табылады.     

40) sen maða bildürsene «Сен маған білдірсең қалай?» (24a,8) сҿйлемінің лексика-

морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ, жіктеу есімдігі || І жақ, жіктеу есімдігі + барыс септігі 

кҿрсеткіші || туынды етістік + шартты рай кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің 

орын тҽртібі: бастауыш + толықтауыш + кҥрделі қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан 

толымды, етістік баяндауышты, жайылма жай сҿйлем, ал мағыналық тҧрғыдан сҧраулы 

сҿйлем болып табылады.   

  41) nesin (nešün) tas eyledi sen «Не ҥшін тас (жоқ) болдың сен?» (24a,10) сҿйлемінің 

лексика-морфологиялық қҧрылымы: сҧрау есімдігі || шылау || кҥрделі етістік (аналитика-

морфологиялықлық тҽсілмен жасалған) + ҿткен шақ кҿрсеткіші || ІІ жақ, жіктік жалғауы 

қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: анықтауыш + кҥрделі 

қҧрамды баяндауыш. Сҿйлемнің бастауышы ІІ жақта, жасырын тҧр. Сҿйлем тҥрі жағынан ІІ 

жақ, толымды, етістік баяндауышты, сҧраулы сҿйлем болып табылады.  

42) sen menden nesin (nešün) yešitmes sen «Сен мені не ҥшін естімейсің» (21b,15) 

сҿйлемінің лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ жіктеу есімдігі || І жақ жіктеу есімдігі + 

шығыс септік кҿрсеткіші || сҧрау есімдігі || шылау || кҥрделі етістік + ортақ етіс аффиксі + 

болымсыздық аффиксі + ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу есімдігі. Сҿйлем 

мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + жанама толықтауыш + пысықтауыш + кҥрделі қҧрамды 

баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан ІІ жақ, толымды, етістік баяндауышты, сҧраулы сҿйлем 

болып табылады.  

43) sen nešin (nešün) iš išlemes sen «Сен не ҥшін тірлік істемейсің?» (22a,12) сҿйлемінің 

лексика-морфологиялық қҧрылымы: ІІ жақ жіктеу есімдігі || сҧрау есімдігі || шылау || зат есім 

||кҥрделі етістік + болымсыздық аффиксі + ІІ жақ, жіктік жалғауы қызметіндегі жіктеу 

есімдігі. Сҿйлем мҥшелерінің орын тҽртібі: бастауыш + анықтауыш + толықтауыш + кҥрделі 

қҧрамды баяндауыш. Сҿйлем тҥрі жағынан ІІ жақ, толымды, етістік баяндауышты, сҧраулы 

сҿйлем болып табылады. 

Жоғарыдағы мысалдарға қарағанда, Мҽмлҥк қыпшақтары (оғыз тайпалары ҿкілдерін қоса 

алғанда) ауызекі тілінде қолданылған сҧраулы жай сҿйлемдердің синтаксистік, синтаксистік-

морфологиялық ҥлгілері – олардың қазіргі қазақ тіліне, жалпы қыпшақ тілдері тобына ҿте 

жақын ҥлгіде қолданылғандығын кҿрсетеді. 
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ҚЫПШАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРДІ 

 ЗЕРТТЕУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: мақалада қыпшақ тілінде ХҤІ-ХҤІІ ғасырларда жазылған тҥркі жазба жҽдігерлері мен армян 

қыпшақтарындағы қолжазбаларды зерттеу мҽселелері кҿтеріледі. 

 

Кілт сҿздер: армян, қыпшақ, орта ғасыр, жазба жҽдігер, мҽтін, мҽселе    

 

Моңғол шапқыншылығына дейінгі кезеңде Шығысында Ертістен бастап, Батысында Дунайға 

дейінгі аралықта қыпшақ тілі халықаралық тіл болғанын сол кездегі жиһангерлер жазып кеткен. 

Бҧл жағдай моңғолдардың шапқыншылығынан кейін де таралу аймағын кеңейтпесе, бҧрынғы 

қалпын бҧзбағаны белгілі. Шығыстанушы ғалымдар Еуропа жҽне Араб ғалымдарының 

жазбаларына сҥйене отырып, моңғолдардың қыпшақ ортасында ассимиляцияланып кеткендіктерін 

жазады. Моңғол жаулап алушылығына жҽне соның негізінде пайда болған мемлекеттік 

қҧрылымдарға байланысты қыпшақ тілінің қолданылу аясы ҧлғайып, Мысыр, Шам, Ҥнді елдеріне 

таралады. Алтын Орда хандарының жарлықтары мен Мысыр сҧлтандарының жазбалары, Ҥнді 

сҧлтанатының жҽдігерліктері, Хорезмдегі ҽдеби шығармалар [1]  мен армян-қыпшақтардың тҥрлі 

тарихи-филологиялық еңбектері осы тілде, яғни қыпшақ тілінде жазылады. Қыпшақ тілі 

Еуразияның апайтҿс даласы мен Қап тауының арғы-бергі жағында халықаралық тіл деңгейінде 

қолданылған.     

Моңғолдар қыпшақтардың саяси ҥстемдігін жойып, біртҧтас болып қалыптасып келе жатқан 

қыпшақ мемлекетін ыдыратып жібергенімен, қыпшақ тілінің ҥстемдігін жоя алмады. Қыпшақ 

даласын мекендеген қыпшақ тілдес тҥркі халықтарының арасына моңғолдардың ҿздері де сіңісіп 

кеткендігі турасында сол дҽуірде кҿзі кҿрген Марко Поло, Гильом Рубрук, Ибн Халдун жҽне т.б. 

жазып қалдырған. Кейінгі кезеңде ғалымдар тарапынан жҥргізілген зерттеу еңбектерінің 

нҽтижелері мҧндай - моңғолдардың қыпшақтар арасында ассимиляциялануы процесін тарихи-

этнографиялық, лингвистикалық, антропологиялық тҧрғыдан дҽлелдеді. 

ХІІІ ғасырда қыпшақтар мекендеген Дешті-қыпшақ даласы Европа елдері мен моңғолдардың 

ордасы тҧрған Қарақорым арасын жалғастырып жатқан ―алтын кҿпір‖ болғаны аян. Алтын Орда 

жерін аттап басқан ҿзге ҧлт ҿкілдеріне қыпшақ тілін білу қажеттігі туындап, олар ҿздеріне 

тілмаштар жалдаған. Сол кезеңде Ҧлы дала арқылы жҥріп ҿткен шығыстық жҽне еуропалық 

елшілер мен миссионерлер мҧндай жағдайды ҿз кҿздерімен кҿріп, бастарынан ҿткізгені, ол 

жайында  мол тарихи-жазба деректер қалдырғаны мҽлім. Ал ҿздері тіл ҥйренулері ҥшін сҿздіктер 

мен тілашарлар жасауға мҽжбҥр болған. Қыпшақ тілдес ҽлеуметтік ортаға тҥскен ҿзге ҧлт ҿкілдері 

тілдерін ҧмытып, қыпшақ тілінде сҿйлеуге кҿшкен. Бҧл, ҽсіресе, Ҧлы Жібек жолы бойымен сауда-

саттық жасаушы саудагерлерге тҽн болды. Діндерін ҧмытпаулары ҥшін христиан дінінің 

канондары мен уағыздарын қыпшақ тіліне аударып, пайдаланып отырды. (XIII-?) XIV ғасырдан 

жеткен «Codex Cumanicus» ескерткіші осындай мақсатқа қызмет еткен деп ойлаймын. (С.Қ.). 

Хандар жарлықтары мен іс қағаздары қыпшақ тілінде жҥргізілді. Қыпшақ тілі отбасылық 

қолданыстан бастап, мемлекеттік тіл деңгейінде қызмет атқарды.   

ХІ ғасыр мен ХVІІ ғасырлар аралығында Қырым, Подолия, Польша, Венгрия, Египет 

аумағында руна, латын, араб, армян, славян жазуларымен хатқа тҥсіп, бҥгінгі кҥнге жеткен 

печенег, қыпшақ (половец, куман) тілдеріндегі жҽдігерліктердің қазіргі тҥркі тілдері арасында 

алатын орны жайында айта келіп, белгілі ғалым-тҥрколог Э.Р.Тенишев бҧл ескерткіштердің қазіргі 

қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдеріне ҿте жақын екендігін, қыпшақ ескерткіштері қазақ тілі 

тарихының ерте дҽуірін зерттеуде аса маңызды қайнар кҿз болатындығына, аталған кезеңдегі 

жазба мҧраларды жан-жақты зерттеу қажеттілігіне кезінде ғалымдар назарын аударған болатын 

[2]. Содан бері қазақ ғалымдары тарапынан, негізінен, араб ҽліпбиімен жазылған Алтын Орда, 

мҽмлҥк қыпшақтары тіліндегі мҧраларға жҽне ХІVғ. ескерткіші «Codex Cumanicus» тіліне қатысты 

біршама зерттеу жҧмыстары жҥргізіліп келеді. Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінен ―Дана 

Хикар сҿзі‖ тҧңғыш рет қазақ тілінде жарияланды [3]. 
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Қазақ тіл білімінде орта ғасыр жазба ескерткіштерін зерттеу қазақ ҽдеби тілінің тарихи 

кҿздерін анықтау мақсатында, Алтын Орда дҽуіріндегі қыпшақ жазба ҽдеби тілінің қазақ ҽдеби 

тілінің қалыптасуы мен дамуына тигізген ҽсері тҧрғысынан қарастырылуда [4, 5, 6]. 

Орта ғасыр жазба мҧраларының қазақ ҽдеби тілінің тарихына бірі тікелей қатысты болса, енді 

біреулерінің қатысы жанама болуы мҥмкін. Қалай дегенде де орта ғасыр жазба мҧраларын 

лингвистикалық тҧрғыдан зерттеу ҽдеби тілдің қалыптасу тарихы, тіл тарихы – тарихи фонетика, 

тарихи грамматика, тарихи синтаксис, тарихи лексикология, тарихи семантика – салаларының 

тарихи қалыптасуын, дамуын анықтауға қажетті мол материалдар беретіні сҿзсіз. Сондай-ақ, орта 

ғасыр жазба мҧраларын зерттеп, жариялаудың тҥркология ҥшін де маңызы зор екені аян. 

Осындай маңызды мҧралар қатарына Кавказдан бірте-бірте ығысып барып, ХІV ғасырда 

қазіргі Украина, Молдова, Румыния жерлеріне қоныс теуіп, қауым болып ҿмір сҥрген, христиан 

дінінің армян-григориан бҧтағын тҧтынып, қыпшақ тілінде  сҿйлеген, тҥркологиялық еңбектерде 

―армян-қыпшақтар‖ деген шартты лингвоэтникалық атаумен аталып жҥрген ―қыпшақ тілдес 

армяндардың‖, мҥмкін ―армян дініндегі қыпшақтардың?‖ армян ҽліпбиімен қыпшақ тілінде жазып 

қалдырған, сипаты жағынан ҽртҥрлі, кҿлемі мол мҧралары – армян-қыпшақ жазба ескерткіштері 

жатады. Біздің дҽуірімізге жеткен жазбалар ХVІ ғасырдың 20 жылдары мен ХVІІ ғасырдың аяғын 

қамтиды. Одан бҧрынғы кезеңде жазылғандары жоғалған, ҽзірше тағдырлары белгісіз. Дегенмен 

кейінгі кездерде табылған қолжазба кітаптар [7] бҧл мол мҧраның ерте дҽуірінен хабар беретін 

жазбалардың бір жерлерде сақталуы да мҥмкін-ау, деген ойларға жетелейді. 

Армян-қыпшақ ескерткіштері Арменияның Ереван қаласындағы кҿне қолжазбалар 

кітапханасы Матенадаран қорында, Мҽскеу, Санкт-Петербург кітапханаларында, Киев, Львов 

қалаларының мҧражайларында, сондай-ақ Польша, Франция, Румыния, Нидерланды, Италия, 

Австрия елдеріндегі мҧражайлар мен мҧрағаттарда, жеке адамдардың қолдарында сақталған. 

Бҧл мҧралар Арменияда емес, негізінен, қазіргі Украинаның Каменец-Подольск, Львов 

қалаларында жазылған. Матенадаранда сақтаулы ―Қыпшақ тілінің грамматикасы‖, армянша-

қыпшақша сҿздіктер, жыл қайыру, діни еңбектер Украина жерінде жазылып, Арменияға кейіннен 

ҽкелінген дҥниелер. Қыпшақ тілінде сҿйлеп, христиан дінінің армян-григориан бҧтағын тҧтынған, 

қауым (колония) болып ҿмір сҥрген бҧл этникалық топтың қай  халыққа тҽн екендігі ғылымда 

басы ашық қалып келеді. Осы мҽселеге байланысты пікір-таластарда: ―Егер олар қыпшақтар болса, 

онда христиан дінін қабылдаған кҥннің ҿзінде ҧлттық, рулық менталитеттерін жоғалтуға не себеп 

болды? Армяндардың ҽлемнің жартысын билеген қыпшақтарға діни, саяси ҽсері ондай дҽрежеде 

бола алмаған, сондықтан олар қыпшақтар емес, Қырымда ассимиляцияланған армяндар‖ [8, 9, 10] 

деген пікірлермен қатар, лингвистикалық, яғни тілдік тҧрғыдан зерттеушілер тарапынан: ―бір 

халықтың тілін екінші бір халықтың армян-қыпшақтар сияқты терең меңгеруі мҥмкін емес, 

сондықтан олар – қыпшақтар болуы керек‖ деген пікірлер айтылуда. Бҧндай пікір қайшылықтары 

тҥйіні қиын бҧл мҽселені ҽлі де тҥбегейлі тҥрде, жан-жақты - этнолингвистикалық, 

экстралингвистикалық, тарихи-этнографиялық тҧрғыдан зерттеуді қажет етеді.   

Армян-қыпшақтардың жазба мҧралары олардың экономикалық, саяси-ҽлуметтік, мҽдени 

ҿмірінен мол  мағлҧмат беретін, жанры мен стилі жағынан ҽр тҥрлі, кҿлемі ҥлкен жадығаттар.  

Армян-қыпшақ ескерткіштерін жариялауда Г.Алишан, Ж.Дени, Э.Шютц, Э. Трыярски, 

И.Вашари, М.Левицкий, Р.Кон жҽне т.б. шет ел ғалымдарымен қатар, бҧрынғы Кеңестер Одағында 

Т.И.Грунин, А.Н.Гаркавец, И.Абдуллин, Я.Р.Дашкевич сияқты ғалымдар кҿп еңбек сіңірді [11, 12]. 

Бҧл салада қазақстандық тҥрколог-ғалым, «Codex Cumanicus» пен  армян-қыпшақ ескерт-

кіштерінің ҥлкен маманы Александр Николаевич Гаркавецтің атқарған қызметі мен еткен ерен 

еңбегін қыпшақтану саласына қосылған зор ҥлес деп бағалаймыз. 

А.Н.Гаркавец дҥние жҥзі кітапханалары мен тҥрлі мҧрағаттарға тарап кеткен армян-қыпшақ 

тіліндегі жазба мҧраларды, атап айтқанда ―Армянша-қыпшақша дҧғалықтың (Псалтир)‖ (1575-

1580) екі нҧсқасы мен оған арналған армянша-қыпшақша сҿздікті транскрипциялап жариялады 

(2001ж.) [13]. 

 

 

2002 жылы Алматыдағы ―Дешт-и Қыпшақ‖ Евразиялық зерттеу орталығынан «Кыпчакское 

письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом»  деген атпен 
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кҿлемі 1084 беттік еңбек жариялады [14]. Бҧндай еңбек қыпшақтану саласында бҧрын-соңды 

жасалмаған, баға жетпес қҧнды дҥние болып табылады. Ҿйткені онда 1519-1628 жылдар 

аралығында жазылып сақталған 109 қолжазба мен 1618 жылы Львов қаласында қыпшақ тілінде 

армян жазуымен баспадан басылып шыққан ―Алғыш бітікі‖- дҧғалықтар кітабының мҽтіндері 

транскрипцияланып, кҿпшілігі орыс тіліне аударылып берілген, акт кітаптарының мазмҧндалған 

каталогы мен мҽтін ҥлгілері кҿрініс тапқан.  

2007 жылы қыпшақ жазба мҧраларының  екінші томы /кҿлемі - 912 бет/ «Кыпчакское 

письменное наследие: Памятники духовной культуры караимов, куманов-половцев и армяно-

кыпчаков» деген атпен жарық кҿрді [15]. Мҧнда, негізінен, діни шығармалар латын ҽрпімен 

транскрипцияланып, кейбірі орысшаға аударылған. Қарайымдардың дҧғалықтары қарайым тілінде 

жҽне орысша аудармасымен берілген. «Codex Cumanicus» ескерткішіндегі христиан дінінің 

уағыздары мен қыпшақ жҧмбақтары теріліп алынып, транскрипцияланып, орысша аударылып 

берілген. Кіріспе мақалада ескерткіштің зерттелуі, шығармажайында ҽр кездерде айтылған 

ғылыми пікірлерге қысқаша шолу жасалған, мҽтіннің соңында ҽдебиеттер кҿрсетілген. Армян-

қыпшақша діни шығармалар, осы шығармаларды тҥсіндіруге арналған, Еревандағы Матенадаран 

кҿне қолжазбалар институтында жҽне Львов, Санкт-Петербург, Вена қалаларында сақталған 

армянша-қыпшақша сҿздіктер бір жҥйеге тҥсіріліп, армян сҿздері армян ҽліпбиімен, ал қыпшақ 

сҿздері, оқырманға ҧғынықты болу ҥшін, халықаралық транскрипциямен берілген. Еңбекте 

қарайым, қҧман-қыпшақ жҽне армян-қыпшақ тілдерінде бір жанрдағы материалдардың берілуі - 

оларды лингвостилистикалық, этнолингвистикалық жҽне лексика-лексикографиялық тҧрғыдан 

ҿзара жҽне қазіргі заманғы тілдермен салыстыра зерттеуге мҥмкіндік берері сҿзсіз.    

2003 жылы ―Армян тӛре бітігінің қыпшақ - поляк версиясы және армян-қыпшақ іс жҥргізу 

кодексі,‖ Львов, Каменец-Подольский, 1519-1594жж. [16] деген еңбек  қазақ жҽне орыс тілдерінде 

жарияланды. Онда армян-қыпшақ, латын тіліндегі мҽтіндер транскрипцияланып қазақ, орыс, 

украин тілдеріне аударылып, қыпшақша – қазақша, қыпшақша – орысша терминологиялық сҿздік 

берілген. Еңбекті баспаға дайындап орыс тіліндегі аудармасы мен ғылыми аппаратын ф.ғ.д., 

профессор А.Н. Гаркавец жасаған да, қазақшаға тарихшы ғалым, ҚР ҦҒА академигі Ғ. 

Сапарғалиев тҽржімалаған. Сондай-ақ ―Тҿре бітікінің‖ латынша нҧсқасын украин тіліне аударып 

жариялаған М. Капральдің еңбегі, армян-қыпшақтары мен олардың жазба мҧралары жайындағы 

шолу мақала жҽне осы проблема бойынша жазылып, жарияланған ҽдебиеттердің библиографиясы 

еңбектің маңыздылығын жоғарылата тҥскен. 

Бҧл еңбектердің қҧндылығы - ҽлемнің тҥкпір-тҥкпіріне шашылып кеткен, ҽр кезде ҽр елде 

жарық кҿргені бар, ҽлі жарық кҿрмегені бар қыпшақ жазба мҧраларын бір жерге жинақтап, 

зерттеушілерге екі ғасырға жуық мезгілді қамтыған, тҥрлі жанрдағы мол материалмен жҧмыс істеу 

мҥмкіндігін жасағандығында. 

А.Н. Гаркавец жариялаған бҧл мҧралар қыпшақтану саласына қосылған зор ҥлес екендігі, 

сонымен қатар  қыпшақтану саласындағы соны ізденістерге, тарихи-салыстырмалы зерттеулерге 

жол ашатын еңбек екендігі ақиқат.  

Армян-қыпшақ ескерткіштеріне кейінгі кезде Тҥркия ғалымдары да назар аудара бастады. 

Доктор Ердоған Алтынкайнактың 2006 жылы Стамбулда профессор, доктор Мустафа Ҿнердің  

жазған алғысҿзімен «GREGORYAN KIPÇAK DIL YADIGARLARI» атты кітабы жарық кҿрді [17]. 

Онда, негізінен, А.Н. Гаркавец жариялаған мҽтіндер келтірілген. Бірақ автордың мҽтін 

транскрипциясын беруде тҥпнҧсқада да, жарияланған еңбектерде де жоқ таңбаларды, мысалы, 

қосымшалардың қҧрамында қолданылған, армян ҽліпбиіндегі ա графемасымен таңбаланып 

берілген а, ä дыбыстарының орнына е дыбысын қолдануы - қыпшақ сҿздерін тҥрік тіліндегі 

айтылымына жақындату ниетін байқатады (армян ҽліпбиінде қыпшақ тіліндегі е дыбысы екі 

графема - է /е/ жҽне ե //арқылы таңбаланған). Сонымен қатар армян-қыпшақ ескерткіштері 

мҽтіндерінің тҥрік тіліндегі  аудармасын бергенде еңбектің қҧндылығы арта тҥскен болар еді. 

Автордың «Грегориан қыпшақтары» деген атауды қолдануы ғылыми негізде дҽлелденбеген. 

/Армян-қыпшақтар жайында шешілмеген тҥйіндердің кҿп екендігін біз жоғарыда атап ҿткенбіз/. 

Бҥгінге кҥнге дейін, негізінен, ескерткіштерді жариялаумен жҽне оларға қысқаша 

грамматикалық сипаттама берумен ғана шектеліп келеміз. Ендігі жерде аталған 
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басылымдарды тҥпнҧсқаларымен салыстыра отырып, мынандай бағыттарда ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізуді қолға алуымыз керек: 

- армян-қыпшақ ескерткіштері тілінің грамматикалық қҧрылымын толық ғылыми тҧрғыдан 

сипаттау;  

- ескерткіштердің лексикалық қҧрамы, сҿздік қоры, сҿз тіркестері, диалектілік негіздері туралы 

іргелі зерттеулер жҥргізу;  

- армян-қыпшақ ескерткіштері тілінің орта ғасырлық қыпшақ ескерткіштері тіліне жҽне қазіргі 

тҥркі тілдеріне, оның ішінде қазақтың жалпыхалықтық тілі мен ҽдеби тіліне қатысын  анықтау;   

- осындай мол жазба мҧра қалдырған этникалық топтың этногенезі туралы да ғалымдар 

арасында пікір алалығы аяқталмағандықтан, бҧл проблемамен де тҥбегейлі айналысу; 

-  араб ҽліпбиімен жазылған мҧраларды оқып, тҥсінетін мамандар қазір біршама болғанымен, 

кҿне готика, кҿне армян, сына жазулармен Еуропа, Кавказ аумағында жазылып, біздің 

заманымызға жеткен жҽдігерлерді зерттейтін мамандар жоқтың қасы. Сондықтан осы салалар 

бойынша мамандар даярлау қажет.  

Дешті Қыпшақтың қара шаңырағына ие болып қалған қазақ елінің ғалымдарына бҧл кҿлемі 

мол, жанры ҽртҥрлі жазба мҧраларды лингвистикалық, этнолингвистикалық, тарихи-

этнографиялық, танымдық жҽне ҽдеби тҧрғыда зерттеуді осы салалардың мамандарымен бірлесе 

отырып атқаратын мезгіл жетті деп ойлаймыз. 
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Резюме: Евразийство – один из вариантов установления и обоснования исторического и духовного единства и 

взаимосвязанности многочисленных народов, населяющих одну шестую часть земной суши. Евразийская идея – основ 

новой государственности Казахстана, который пространственно и исторически представляет собой сердцевину 

континента Евразия. На этом фоне освещение тюрко-славянского историко-лингвистического взаимодействия – 

мощнейший поток информации, необходимый будущим специалистам-филологам. Тюркологию, как комплекс 

гуманитарных наук, изучающих языки, историю, литературу, фольклор, культуру тюркоязычных народов, необходимо 

изучать на гуманитарных специальностях в вузах Казахстана. До сих пор в типовых учебных планах специальности 

«Русский язык и литература» в Республике Казахстан нет курсов «Введение в тюркологию» или «Основы тюркологии». 

Эту проблему можно решить, включив дисциплину в перечень дисциплин вузовского компонента. Спецкурс «Основы 

тюркологии» предлагается с целью ознакомить студентов с основным кругом проблем тюркологических исследований, в 

частности, с вопросами взаимодействия тюркских (казахского) и славянских (русского) языков. Введение данного 

спецкурса в цикл лингвистических дисциплин предполагает решение ряда задач, таких как ознакомление с историей 

становления и развития тюркологии как науки, с историей взаимодействия и взаимовлияния тюркских и славянских 

народов в этнологическом и языковом контексте, определение актуальности тюркологии в процессе изучения 

современного русского языка. 

 

Ключевые слова: тюркология, дисциплина, спецкурс, взаимовлияние, актуальность. 

 

Евразийство – один из вариантов установления и обоснования исторического и духовного 

единства и взаимозависимости многочисленных народов, населяющих одну шестую часть 

земной суши. Евразийская идея – основа новой государственности Казахстана, который 

пространственно и исторически представляет собой сердцевину континента Евразия. На этом 

фоне освещение тюрко-славянского историко-лингвистического взаимодействия - 

мощнейший поток информации, необходимый будущим специалистам-филологам. 

Тюркологию, как комплекс гуманитарных наук, изучающих языки, историю, литературу, 

фольклор, культуру тюркоязычных народов, необходимо изучать на гуманитарных 

специальностях в вузах Казахстана. Будущие специалисты  –  филологи, историки, археологи, 

фольклористы, культурологи, должны изучать тюркологию так же, как и историю Казахстана. 

Тюркологический материал необходимо лишь дифференцировать в зависимости от 

получаемой специальности: будущему филологу необходима более обширная филологическая 

информация, историку – историко-культурологическая и так далее. 

В настоящее время в вузах Казахстана на специальностях «Казахский язык и литература», 

«Казахская филология» читаются курсы «Тҥркологияға кіріспе». Это актуальная дисциплина, 

воспитывающая в молодежи чувство сопричастности к Великой цивилизации тюрков и 

гордости за свою историю. 

В своем фундаментальном труде «Древняя Русь и Великая степь» Л.Н.Гумилев писал «В 

истории человечества не все эпохи освещены равно. При столкновениях этносов или 

государств трагические последствия просто фиксировались и одна из сторон объявлялась 

виновной в бедствиях другой. Но там, где канва истории проходила в зоне 

антогонистического контакта, уловить закономерность очень трудно; поэтому эти разделы 

истории остались либо ненаписанными, либо написанными крайне бегло и поверхностно. А 

жаль, ибо именно эти эпохи имели важное значение не только для их участников, но и для 

всемирной истории».[1.14] 

Можно ли изучать сегодня в казахстанских вузах на специальности «Русский язык и 

литература» «Слово о полку Игореве» или «Повести временных лет» в разделе Древнерусская 

литература без привязки к «Аз и Я» О.О.Сулейменова? Вопрос риторический.  

Но для того, чтобы студент был в состоянии осмыслить всю необходимую информацию 

по древнерусским памятникам письменности, он должен знать тюркологию. Так же актуально 
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изучение основ тюркологии для усвоения теоретической информации по таким разделам как 

современный русский язык, история русского литературного языка и др.  Например, студенты 

должны владеть информацией о том, что зарождение тюркологии в России относится ко 

второй половине 18 века, о том, что до середины 19 века тюркология развивалась как 

комплексная дисциплина, изучавшая тюркские языки, литературные и исторические 

памятники, отчасти нумизматику, этнографию и фольклор тюркоязычных народов, что с 

тюркологией связаны имена таких известных российских ученых, как Х.Д.Френ,  

А.К.Казембек,  Л.З.Будагов, П.М.Мелиоранский, Ф.Е.Корш, Н.И.Ильминский, В.В.Бартольд, 

В.А.Богородицкий, С.Е.Малов, В.А.Гордлевский, Н.К.Дмитриев, Н.Ф.Катанов, А.П.Дульзон,  

Н.А.Баскаков, Л.Н.Гумилев и многих других.  

Студенты, обучающиеся на специальности «Русский язык и литература» сегодня, вообще 

не имеют представления о тюркологии как науке, о том, что тюркология тесно связана с 

русской филологией. Изучение русской филологии без знания хотя бы азов тюркологии 

представляется нам не вполне полноценным.  

Считаем упущением то, что до сих пор в типовых учебных планах специальности 

«Русский язык и литература» в Республике Казахстан нет курсов «Введение в тюркологию» 

или «Основы тюркологии» Эту проблему можно оперативно решить, включив дисциплину в 

перечень дисциплин вузовского компонента. 

Выступая 10 октября 2000 года в Евразийском национальном университете им. 

Л.Н.Гумилева, президент Российской Федерации В.В.Путин отметил «… Заряд, который 

несут в себе евразийские идеи, особенно важны сегодня, когда мы выстраиваем подлинно 

равноправные отношения между странами Содружества Независимых государств. И на этом 

пути нам важно сохранить все лучшее, что накоплено за многовековую историю цивилизации 

и Востока, и Запада».[2.7] Сохранение лучшего, «что накоплено за многовековую историю 

цивилизации и Востока, и Запада», остается  актуальной проблемой и сейчас. Мы сегодня 

поднимаем вопрос о том, что изучение основ тюркологии на специальности «Русский язык и 

литература» является необходимым условием для формирования личности специалиста-

филолога. 

Спецкурс «Основы тюркологии» предлагается с целью ознакомить студентов с основным 

кругом проблем тюркологических исследований, в частности, с вопросами взаимодействия  

тюркских  (казахского) и славянских (русского) языков. Введение данного спецкурса в цикл 

лингвистических дисциплин предполагает решение ряда задач, таких  как ознакомление с 

историей становления и развития тюркологии как науки, с историей взаимодействия и 

взаимовлияния тюркских и славянских народов в этнологическом и языковом контексте, 

определение актуальности тюркологии в процессе изучения современного русского языка. 

Данный спецкурс способствует активизации познавательной деятельности студентов, 

пробуждению и укреплению исследовательского интереса к этнической и языковой истории 

русского и казахского народов в контексте евразийской идеи. 

Усваиваемая информация способствует углубленной общетеоретической подготовке 

будущих специалистов-филологов, дает обширный лингвострановедческий материал, 

необходимый для этнолингвистического изучения  языка. Использование тюркологического 

материала позволяет научить видеть глубинные исторические процессы взаимодействия 

языков. Тюркизмы в современном русском языке – это познавательная, историко-культурная, 

этнолингвистическая информация. Спецкурс связан со всем циклом лингвистических 

дисциплин, читаемых на данной специальности. Особенно, с такими обязательными курсами 

как «Устное народное творчество», «Введение в языкознание», «Древнерусская литература», 

«Лексикология современного русского языка». Для успешного освоения содержания 

спецкурса студентам необходимы знания по истории, географии, философии, социологии, 

психологии в объѐме вузовской программы. Студенты должны понять, что «если историки 

судят о прошлом времени по завоеваниям, то языковеды по взаимодействию и 
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взаимовлиянию»[3. 47]. 

    Предлагается следующее примерное содержание спецкурса.  

Первый раздел:  

1. Тюркология. Связь тюркологии с другими науками. В данном разделе предполагается:  

- усвоение информации о  целях, задачах, предмете и объекте  

  Тюркологии;  

- определение места тюркологии в номенклатуре историко-  

лингвистических дисциплин; 

- ознакомление с древними и современными тюркскими языками,  

  письменными источниками, видами письма (алфавитами); 

- ознакомление с историей изучения вопроса, тематикой новейших  

исследований в области тюркологии. 

Второй  раздел:  

2. Взаимодействие и взаимовлияние тюркских языков с нетюркскими языками. В данном 

разделе предполагается:  

- изучение взаимодействия тюркских и славянских языков, отражение тюрко-славянского 

взаимовлияния в древнерусских исторических памятниках «Слово о полку Игореве», 

«Задонщине» и др.; 

- осмысление произведений «Аз и Я» О.Сулейменова, «Полынь половецкого поля» 

М.Аджи, «Тюркская вселенная» М.Барманкулова и др.; 

- определение научного наследия Л.Н. Гумилева в установлении значимости влияния 

тюркских языков на славянские языки. 

Третий  раздел:  

3. Тюркизмы в русском языке.  В данном разделе предполагается: 

- осуществление обзора учебников по современному русскому языку с целью выявления 

степени освещенности «тюркского компонента» в формировании современного русского 

языка; 

- выявление тюркизмов в пластах современного русского языка в диахронии и синхронии; 

- анализ ономастической системы современного русского языка с позиций тюркоязычного 

влияния. 

Четвертый  раздел:  

4. Тюркологическая лексикография. В данном разделе предполагается ознакомление с:  

- историей тюркологической лексикографии; 

- тюркизмами в словарях общего типа; 

- основными типами тюркологических словарей. 

Специальность «Русский язык и литература» в современном Казахстане получают, в 

основном, этнические казахи. Для них  изучение дисциплины «Основы тюркологии» - 

процесс, способствующий их самоидентификации в евразийском межэтническом 

взаимообусловленном поле. 

Изучение тюркологии на гуманитарных специальностях в вузах Республики Казахстан 

является необходимым и актуальным, так как этнополитическая ситуация в нашей стране 

требует «совместных усилий для формирования личностного, гражданского патриотизма, и 

только сбалансированная этнолингвистическая ситуация выступает важным компонентом 

устойчивого развития общества» [4. 266]. 
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КҾНЕ ТҤРІК ЕЛІНІҢ  ҼСКЕРИ-САЯСИ 

ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН БИЛІК АТАҚТАРЫ ЖАЙЫНДА 
 

Тҥйін: Мақалада кҿне тҥрік елінің ҽскери-саяси қҧрылымы жайында айтылады. Білге қаған, Кҥлдтегін 

бітіктастарында «тҧтық-тҧдын-чҧр, бҧйрҧқ-тарқан-апыт, шад-йабғҧ-қаган (тегін)» деген ҥштік жҥйе, оған лайықты 

лауазымдық атақ дҽрежелерінің ҧғымдары беріледі. Сондай-ақ, кҿне тҥрік қоғамының қағандық билік иелері  «билік 

атағы-ҽскери атағы-ру-тайпалық атағы» деген ҥштік атақтары мынадай тҥрде қарастырылады: негізгі атақтар (қаған, 

йабғҧ, шад, апа, тархан, бҧйрық, чҧр, тҧдын жҽне т.б.); анықтауыш атақтар (Ел қаған, Елтеріс  қаған, апа тархан, ҧлық 

тархан, кҥлі чҧр, ай чҧр жҽне т.б.); марапаттаған атақтар (Тҽңірі тек Тҽңіріден жаратылған Тҥрік білге қаған, Ел етміш 

білге қаған, Білге Тҧңықҧқ Бойла баға тархан, Чықан Тҧңықҧқ Кҥлі чҧр жҽне т.б.); ерекше атақтар (Чықан, ынанчҧ, сеңҥн, 

қҧнчҧй жҽне т.б.). 

Кілт сҿздер: кҿне тҥрік қоғамы, қағандық билік, ҽскери-саяси қҧрылым, тҧтық-тҧдын-чҧр, бҧйрҧқ-тарқан-апыт, 

шад-йабғҧ-қаған (тегін). 

 

Еуразиялық кҿшпелі империялар тарихында қағандық билік, яғни ҽскери-саяси қҧрылым 

қатаң  ҽрі берік, бекем болды. Сондықтан Хҧн, Тҥрік  Елі,  Моңғол  империясы дҥниежҥзі 

тарихында таңғажайып ҿзгерістерді ҽкелді, қайталанбас айрықша ізін қалдырды.  

Кҿшпелі ру-тайпа, этносаяси одақтар мен бірлестіктерді бір шаңыраққа бағындыру, 

оларды біртҧтас етіп басқару, олардың қоғамдық ҿміріндегі  ҿзаралық алуан тҥрлі 

қатынастарды реттеу, бҧйрық-жарлықтарды жҥзеге асыру, санқилы кҥрделі істерді шҧғыл да 

шапшаң шешуде  ҽскери-саяси қҧрылым  тҿтенше қызмет атқарды. Онымен қоса тҥрік, 

моңғол этностарда саяси билік атақтардың қҧқықтары мен қызметтерін, міндеттерін зерттеу 

арқылы этносаяси тарихи сабақтастықтар, байырғы қағандық биліктің даму сатыларын, 

жалпы ҽскери-саяси билік жҥйесін анықтауға болады.   

Кҿне тҥріктерде ру-тайпалық, одақтық, этносаяси бірлестіктерді, елді басқару қоғамдық 

саяси қҧрылымында қатаң тҽртіпті ережелерге негізделген билік жҥйесі жҽне оған лайықты 

арнайы атақтары болды. Ол жҥйе жайында жҽне лауазымды атақ  атаулары кҿне тҥрік бітіктас 

мҽтіндерінде молынан кездеседі. Кҿне тҥрік қоғамының саяси қҧрылымын зерттеуде аталмыш 

атақтарды талдау ҿте маңызды. Бҧл атақтардың билік жҥйедегі орны, қызметі, мҽн-мағынасы, 

олардың тарихи даму барысы секілді мҽселелер жайында бірлі-жарым зерттеулер, алуан тҥрлі 

пікірлер бар. Алайда аталмыш атақтардың саяси-ҽлеуметтік, тіпті де сол замандардағы тҥрік 

қоғамындағы нақты орны, қызметі, ру-тайпалық, одақтық, этносаяси бірлестік, этносаяси-

ҽскери дҽрежелік ерекшеліктері жҽне т.б. кҿптеген жайттары толыққанды зерттелді деуге 

болмайды. Кҿне тҥрік елінің ҽскери-саяси қҧрылымы жайында мынаны қысқаша айтуға 

болады:  

1. Кҿне тҥріктердің ҽскери-саяси қҧрылымы мен билік жҥйесі Тҽңірлік таным-тҥсінігі 

бойынша жҥйеленді. Сондықтан да тҥрік қоғамында оның ҽскери-саяси қҧрылымы мен билік 

жҥйесі ҽскери-аумақтық ҥштігінің қатаң тҽртібіне негізделініп, Тҽңірлік танымның ҥштік 

қҧрылымы, ҥш жҥйелік қарым-қатынастар  бойынша сараланды.  Демек, кҿне тҥрік қоғамын 

сол қоғамның кҿшпелі ҿркениетінде бекем орныққан «Тҽңір-Кісі-Жер» деген жалпы ҥштік 

қҧрылымсыз тҥсіндіруге келмейді. Сонда кҿне тҥрік қоғамының ҽскери-саяси қҧрылымы мен 

билік жҥйесі қандай болды деген сҧрақ туындайтыны сҿзсіз. Онда ол «1.Teŋіri >Тҽңірі- 2.Kisi 

oγulï> Кісі ҧлы, 3. Jer> -Жер»  деген ҥштік дҥниетанымға негізделінген,  осыған сай қҧрылған 

Тҽңірлік таным бойынша  елді, мемлекетті басқаратын бір ғана қаған болды.   

 Білге қаған, Кҥлтегін бітіктастарында: « ŉze Kök Teŋіri asïra yaγïz Jer qïlïntaquda ekin ara  

Kisi oγulï qïlïnmïs kisi oγulïnta öze ečüm apam Bumïn qaγan Estemi qaγan olurmïš olurupan Türük 

budunïγ Elin törüsün tuta bermis iti bermis» - Ҥстіңгі Кҿк Тҽңірі, астыңғы жҧмыр Жер 

жаратылғанда, ол екеуінің аралығында кісі атаулы жаратылған екен. Кісі атаулының ҥстінде 

ҥлкендеріміз атамыз Бҧмҧн қаған, Естемі қаған  билеп отырған екен. Олар билік жҥргізе  
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отырып  Тҥрік халқын, Елін, тҿрелігін орната білді, жеткізе жетілдіре білді» деп кҿне тҥрік 

дҥниетанымдық болмысын айқын кҿрсетеді.    

Бҧл ретте Teŋіri > Тҽңірі - кҿне тҥрік таным тҥсінігі бойынша «1.Тҽңірі-2.Кісі-3.Жер» ҥш 

қырының ең бірінші тҧратын ҥстем қыры, басқаша айтқанда, Türük Teŋrisi>Тҥрік Тҽңірісі. Ол 

тотемдік, фетишизмдік,  мифологиялық жҽне де қҧдай, пайғамбарлық ҧғым емес. Тҥріктердің 

тҥсінігінде Тҽңірі - «кҿк аспан кеңістігі, шаңырақтай ҥстіміздегі ҽлем, жоғарғы кҥмбез». Бір 

сҿзбен айтқанда, Тҽңірі деген жерге қарама- қарсы кҿк аспан кеңістігі деген ең  негізгі ҧғымды 

білдіреді. 

Jer>Жер - «1.Тҽңірі-2.Кісі-3.Жер» ҥш қырының ҥшінші тҧратын қыры. Жер – 

кҿшпелілердің киелі де қасиетті ҧғымы. «Türük ïduq jeri subï» - Тҥрік ҧйық жер суы деп 

кездеседі. «Жер ана, жер ҧйық» деген атаулардың  барлығы осы киелі  атаумен байланысты.  

Kisi oγulï > кісі ҧлы.  Кҿне тҥріктерде  «адамзат»  яғни кісі атаулылар. «1.Тҽңірі-2.Кісі-

3.Жер» ҥш қырының екінші қыры.  

Демек осы ҥштік қҧрылым  негізінде  тҥрік қоғамының   ҽскери-саяси қҧрылымы мен 

билік жҥйелері  реттелген.   Бҧл тҥріктердің этномҽдени ҥштік қҧрылым «Тҽңірлік ҥшқыр»-

дың айқын да анық дҽлелі, осы дҽстҥр моңғолдарда «ҽлемді ҥштік» деп сақталынған. Демек 

ҥшке бҿліну, ҥшке сайлау, ҥшпен есептеу кҿшпелілердің ежелгі танымдық ерекшелігі [1].  

Сондықтан осы ҥштік қҧрылым негізінде ҽскери-саяси билік  қҧрылымы тҥзелді, оған 

лайықты  атақтар жҥйеленген.  

2. Кҿне тҥрік қоғамының қағандық билік жҥйесінде ҽкімшілік қҧрылымдары «Тардҧш-Іч-

Тҿлес» деген ҥш қҧрылымға бҿлінді, соның негізінде сарапталды.  

3. Кҿне тҥрік қоғамының қағандық биліктің  ҽскери  қанат, жасақтары: «10, 100, 1000, 

10000, 100 000, 1 000 000» деген бірліктерден қҧралды. Бҧл ежелгі дҽстҥр бойынша 3+3-3+1 

(10) деген ондық  бірлік бойынша тҥзеліп, одан ары  ҧлғайып,  бҧған «қосалқы (ҽскерлердің 

қару-жарақтары, ат кҿліктері, азық-тҥліктерін қамтамасыз ететін) кҿмекші жасақтар» қосылып  

біртҧтас империяның армиясы жасақталынды.  Ҽскери қанаттар мен жасақтар мемлекетті қас 

жаулардың  ҽскерінен қорғау, жорық жасау, шекара аумақтарын қорғап сақтауда қағанның 

бҧйрығымен бір адамдай ҽрекет жасады (Кесте-1).    

Бҧл қҧрылымның ілкі бастауы: 3+3+3+1 (онбашы -ондық) =10 болды. Одан 

30+30+30=90+9 (онбашы -ондық) = 99+1 (йҥзбашы -жҥздік) =100, 300+300+300=900+90 

(қосалқы)=990+9 (йҥзбашы -жҥздік) =999+1 (біңбашы-мыңдық) =1000, 

3000+3000+3000=9000+990 (қосалқы)= 9990+9 біңбашы (мыңдық) = 9999+1 тҥменбашы= 

10 000, 30000+30000+30000= 90000+9990 (қосалқы) = 99 990+9 (тҥменбашы) = 99 999 +1 

сҥбашы (ҽскери қолбасшы) =100 000, 300000+300000+300000= 900000+99990 (қосалқы) 

=999990+9 = 999 999+ 1 қаған = 1 000 000 деген ҥштік қҧрылымға жетті.  

  4. Кҿне тҥрік қоғамының қағандық биліктің ҽскери-саяси қҧрылымында: «тҧтық-

тҧдын-чҧр, бҧйрҧқ-тарқан-апыт, шад-йабғҧ-қаган (тегін)» деген ҥштік жҥйе, оған лайықты 

лауазымдық атақ дҽрежелер сақталды (Кесте-2).  

5. Кҿне тҥрік қоғамының қағандық билік иелері «билік атағы-ҽскери атағы-ру-тайпалық 

атағы» деген ҥштік атақ атауымен аталды, басқаша айтқанда, тҥрік бектердің мемлекеттік 

атағы, ҽскери атағы жҽне ру-тайпалық атағы қатар қолданылып тҧрды. Ол атақтарды мынадай 

тҥрде қарастыруға болады:   

 Негізгі атақтар (қаған, йабғҧ, шад, апа, тархан, бҧйрық, чҧр, тҧдын жҽне т.б.); 

 Анықтауыш атақтар (Ел қаған, Елтеріс  қаған, апа тархан, ҧлық тархан, кҥлі чҧр, ай 

чҧр жҽне т.б.); 

 марапаттаған атақтар (Тҽңірітек Тҽңіріден жаратылған Тҥрік білге қаған, Ел етміш 

білге қаған, Білге Тҧңықҧқ Бойла баға тархан, Чықан Тҧңықҧқ Кҥлі чҧр жҽне т.б.);  

 ерекше атақтар (Чықан, ынанчҧ, сеңҥн, қҧнчҧй жҽне т.б.);   

Тҥрік елінің қағандық саяси-ҽскери билік жҥйесінің атақтары:  
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Qaγan> ҚАҒАН   Кҿшпелілер қоғамындағы ҽскери-саяси биліктің дара иесі, ең жоғары 

лауазым атағы. Қаған Кҿк Тҽңірінің елшісі, оның қҧт берекесі ҽрі киесі. Демек қағанның 

бҧйрығы мен жарлығы, оның шешімдерін  бҧлтартпастай орындауға тиісті болды, оның 

бҧйрығы Тҽңірі елшісінің ҥкімі саналды. Барлық ру-тайпалар мен этносаяси бірлестіктерді 

басқарушы, оларға бҧйрық жарлықтарды беруші жалғыз тҧлға - қаған.  Қағанның тікелей 

билігінде ič > іч деп аталатын орталық қанат болды, жҽне «іч, тҿлес, тардҧш» ҥш қанатты 

қаған ҿзінің йабғҧ, шад, тархан, бҧйрық, тегін бектері арқылы басқарды. Аталмыш сҿздің тҥп 

негізі  ҽуелі  *qan > хан деп аталды, одан  *qan +*qan «хан-хан»  деп атала келе  > qanqan > 

qaŋgan > qaγan> қаған -  «хан-хан, хандардың ханы, қаған» болып ҿзгерді. Бҧл сҿздің басқа бір 

нҧсқасы «šaŋ+ju».   

Qatun> ҚАТҦН. Қағанның ҽйелі осылай аталады. Бітіктастарда   Elbilge qatun > Елдің 

білікті қатҧны  деген атақ бар.     

Tegin> ТЕГІН.  Қаған ҽулетінің ҧлдары, тақ мҧрагерлері. Кҿне тҥрікше teg+in > «текті 

ҧрпақ, тегі мықты адам» деген сҿз.  Кҿне моңғол тілінде  čigin > чигин //жигин тҧлғасында 

сақталынған, Börü+tegin > Böritіgin > Boržiγin Бҿрітегін > Боржығын /Боржигин/  деп 

кездеседі. Шыңғыс қағанның арғы аталарының аты да тегіндермен байланысты аталған.   

Қаған тағына ҽулеттің ішінен ең мықты тҧңғыш ҧлы /oγul/ немесе іні туыстары /ini, jigen, 

čїqan/ отырған. Кҿне тҥрік бітіктастарда Kültegin> Кҥлтегін, Yoluγtegin> Йолҧғтегін, Ozmïš 

tegin > Озмыш тегін, El Čur tegin> Ел чҧр тегін, Toŋra tegin> Тонра тегін деп кездеседі. Бҧл 

тегіндердің барлығы қаған ҽулетінен. Тегіндер қағанның заңды мҧрагері ретінде йабғҧ, 

шадтармен бірге жорыққа қатысу, ҽскери-саяси ҽрекеттерге тікелей араласу  жҽне т.б. істерді 

атқарған.   

Qïz> КЫЗ.  Қаған ҽулетінің  қыздары.  

Qunčuy//  küŋčüi>  ҚҦНЧҦЙ ( ханшайым).   Қытай тілінде  gongzhu > гҥнж деген сҿз. 

Қағанға немесе қаған ҽулетіне жат елден, ҽсіресе қытайлықтардан, берілген қыз-қырқындарды 

осылай атаған. Қытайлықтар кҿшпелілерге патшаның қыз-қырқындары бейбіт келісім ҥшін, 

соғыс болдырмау мақсатында беріп ҥйренген. «Диуани лугат-т тҥрік»  (X ғ.) сҿздігінде qunčuy 

– қатҧннан бір дҽреже тҿменгі ханшайым қыздар, qatun qunčuy  - қатҧн қҧнчҧй  деп кездеседі 

[2. 240].  

Börü > БӚРҤ. Қағанды, оның ордасын, қағандық биліктің жоғары лауазымды билік 

иелерін йабғҧ, шад, тархан, бҧйрық, тегіндерді қорғаушы толық қаруланған арнайы қару-

жарақтары бар, оларды кҥні-тҥні кҥзетуші ҽскери жасақтардың жауынгерлерін «бҿрі, қасқыр» 

деп атаған.    

Yabγu>ЙАБГҦ // ЧАБҒҦ.   Кҿне тҥрік тілінде  yabγu// čabγu > йабғҧ// чабғҧ // жабғҧ [3]. 

Аталмыш сҿздің тҥп тҿркіні анық емес. Алайда, кҿне тҥрік тілінде yap-// jap- тҥбірлі 1. «жасау, 

істеу, орындау», 2. «жақындау, кҿмектесу» деген семантикалық арнасымен қарастырсақ, 

йабғҧ- деген  «қағанның орынбасары, қағанның кҿмекшісі» деген мағыналы болмақ. Олай 

болса, Тҥрік империясының қағаннан кейінгі билікті йабғҧ білген, қаған ҽр тҥрлі себептермен 

қайтыс болса оның билігін тҧп-тҧра йабғҧ қолына алу міндетті болды, йабғҧ  қаған ҽулетінің 

тҧлғасы. Қағанның билігі кезінде екі йабғҧ töles yabγu > тҿлес йабғҧ,  tarduš yabγu> тардуш 

йабғҧ  болды, олар «тҿлес, тардҧш» деген ҽр бірі 300 мың атты екі қанатты шад, апыт, тархан, 

бектер арқылы биледі.   

Кейбір зерттеушілер тҿлес деген оң қанат, тардҧш деген сол қанат, ал йабғҧ деген  [4] «оң 

қанаттың қағаны» деп қарастырады.   
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Махмҧд Қашғаридың  «Диуани лугат-т тҥрік»  сҿздігінде  yafgu> «қара бҧхарадан шыққан 

қағаннан екі дҽреже тҿмеңгі адамға берілетін атақ» делінген [2.32].  

Šad> ШАД. Кҿне тҥрік тілінде šad // čad > шад //чад. Зерттеушілер соғды тілінің мағынасы 

белгісіз  xsyd> деген сҿзден туындаған дейді [5].   Бҧл сҿз кҿне тҥрік, моңғол тілдеріндегі  šat-

// šit-// - тҥбірлі «1. саты, жоғары ҿрлеу, биік, дҽреже, 2. кҿмекші, жақын сенімді» деген 

сҿздерімен байланысты. Моңғол тілінде «šidar> шадар»  уҽзір, кҿмекші деген тҧлғасында 

сақталған.  

Демек, шад деген қағаннан кейінгі ҥшінші жоғары билік иесі, қаған, йабғҧдың ең жақын 

кҿмекші нҿкерлері болады.  

Білге қаған бітіктасында: «törüt: yegirmi: yašïmqa: Tarduš:budun: öze:šad olurtum: inim 

Kültegin eki šad: birle: sözlešdimiz –  14 жасымда тардҧш қанатына шад болып билік еттім,  інім 

Кҥлтегінмен бірге екі шад сҿзге  бекістік» дегенге қарағанда, Білге, Кҥлтегін  екеуі де шад 

болғандығы аңғарылады.  

Apa // Apї >  АПА// АПЫ.  Кҿне тҥрік тілінде apa// apї - апа//апы «1. жасы ҥлкен, қарт 

тҽжірибелі, кҿпті кҿрген қария, 2. ҥлкен, ірі, абажадай 3.  аю» деген сҿздер бар. apa+t// apї+t- 

апат, апыт кҿптік тҧлғасында айтылғаны. Тҥрік империясының шадтардың кеңесші ақсақал 

ҽскери қызметкерлерді  осылай атаған.   

Tarqan> ТАРХАН. Кҿне тҥрік тілінде tar- «тарату, таралу, бос болу»  деген мағыналы 

тҥбірге tar+qa+n> tarqan яғни «еркі қҧқығы зор тҧлға», кҿне моңғол тілінде tar-// dar- > 

darqa, darqan, darqalaqu- «ерікті,  қорғалған, қорғаулы тиісті, қорғауға алынған» деген 

мағыналы сҿздермен тікелей байланысты қалыптасқан атақ [6]. Сонымен қатар, моңғолша  

targan> тарган «семіз, толық»  деген сҿзбен де қатысты атау болмақ.   

Аталмыш сҿздердің семантикасымен қарастырсақ, тархан деген «ешкім  тисуге 

болмайтын, ерікті де қҧқықты» ҽскери қолбасшылар, саяси ҽкімшіліктегі ерекше 

қызметтердегі басшыларды осылай атады. Бітіктастарда tarqat:bujruq:begler – тархат, бҧйрық 

бектер деп кездеседі.   

Boyla Baγa Tarqan > Бойла баға тархан. «Барлық ру тайпалардың  тарханы». Осындай атақ 

данышпан «Bilge Tuðuquq> Білге Тҧнықҧққа берілген.   

Apa Tarqan > Апа тархан.  «Ҥлкен (абажадай) тархан».  

Ïnanču apa Yarγan Tarqan > Ынанчҧ Апа йарған тархан. «Сенімді (нанымды) ҥлкен йарган 

(жарлықты) тархан».  

Ïnanču Alïp Tarqan > Ынанчҧ алып тархан. «Сенімді (нанымды) алып тархан».  

Uluγ Tarqan > Ҧлық тархан. «Ҧлық тархан».  

Kül Tarqan > Кҥл тархан. «Атақты ( ат кҿлікке мықты) тархан».    

Tamγan Tarqan > Тамған тархан. «Таңбалы тархан».  

Altun Tamγan Tarqan > Алтҧн тамған тархан.  «Алтын таңбалы тархан».  

Isbara Tarqan > Ысбара /Сабыра?/ тархан. «Жҥректі тархан».  

Bilge Isbara Tamγan Tarqan > Білге ысбара тамған тархан. «Білікті жҥректі таңбалы тархан».  

Оγul Тarqan > Оғҧл тархан. «Оғлан тархан».  

Onγï Тarqan > Онғы /Ҧңғы?/ тархан. «Терең тархан».  

Ел етміш Білге қағанның бітіктасында :  

Altpïs buyruq bašï Ïnanču Baγa Tarqan > Алтпыс бҧйрҧқ  башы  Ынанчҧ баға тархан. «Алтпыс 

бҧйрық басы сенімді ру-тайпалар /кіші/ тарханы».  

Toquz jüz er bašï Tоjqan Baγa Tarqan > Тоқҧз йҥз ер башы Тойкан Баға тархан. «Тоғыз жҥз 

батыр-ер басы тойқан ру-тайпалар /кіші/ тарханы».   

Qutluγ Tarqan > Қҧтлҧқ тархан. «Қҧтты тархан».  

Qutluγ Baγa Tarqan > Қҧтлҧқ баға тархан. «Қҧтты ру-тайпалар /кіші/ тарханы».  

Bayïrqu Tarduš Bilge Tarqan > Байырқҧ тардҧш Білге тархан. «Байырқҧдың  тардҧш қанаты 

білікті тархан».   
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Іš barïš Tarqad > Ышбарыш тархад. «Ышбарыш (қорықпас) тархандар».  

Čabïš Tun tarqan > Чабыш тҧн тархан.  «Шешен  тҧңғыш тархан».  

Beg Tarqan > Бек тархан. «Бек  тархан».  

Buyruq> БҦЙРҦҚ. Кҿне тҥрік тілінде  buy-, buyu- «бҧйыр-, бҧйрық беру» деген тҥбірден 

туындаған. Тархандардың  «бҧйрықтарын мҥлт еткізбей орындайтын ҽскери атақты» билік 

иелері. Басқаша айтқанда қаған, йабғҧ, шад, апыт, тархандардан кейінгі ҽскери-саяси билік 

жҥйесінің атағы.  

Ič Buyruq > Іч бҧйрҧқ. «Ішкі ордалық бҧйрық».  

Toquz Buyruq > Тоқҧз бҧйрҧқ. «Тоғыз бҧйрық».  

Altmïs Bujruq Bašï > Алтмыш бҧйрҧқ башы. «Алтпыс бҧйрық басы».  

Aqunčï Buyruq > Ақҧнчы бҧйрҧқ. «Алғашқы жасақтар бҧйрығы».  

Öge Buyruq > Ҿге бҧйрҧқ. «Ақылды бҧйрық».  

Čur> ЧҦР. Кҿне тҥрік тілінде čur- // čura – тҥбірлі «алысқа ату, садақпен ату, мерген 

атқыш» деген мағыналы čur- [7.], čurа- čuram [5.157]  деген сҿз. Бҧл атақ осы сҿздердің 

семантикасымен байланысты болу керек. Қазіргі қырғыз тілінде бҧл атау šora /шора/ 

тҧлғасында сақталынған.  

Осындай атақты ҽскери лауазымды тҧлға қағанның ҽскери бҧйрықтарын қалт еткізбей 

орындайтын, жорық соғысқа тікелей басшылық етіп қатысатын, соғыстың барлық 

тактикаларын жетік меңгерген, қару-жарақтары мен ат-кҿліктері толық дайындалған тҧрақты 

ҽскери жасақтарды басқарады.   

Küli Čur > Кҥлі Чҧр.  «Атақты (атқа мықты кҿлікті) чҧр»   

Uluγ Küli Čur > Ҧлық  Кҥлі Чҧр. «Ҧлық  кҿлікті  чҧр»  

Tarduš Küli Čur > Тардҧш Кҥлі Чҧр. «Тардҧштың кҿлікті чҧры»  

Išbara  Čїqan Küli Čur > Ышбара /Сабыра?/ Чықан Кҥлі Чҧр. «Жҥректі  жиен кҿлікті чҧр»  

Ïšbara Bilge Küli Čur > Ышбара Білге Кҥлі Чҧр. «Жҥректі білікті кҿлікті чҧр»  

Tarduš Ïnanču Čur > Тардҧш Ынанчҧ Чҧр. «Тардҧштың сенімді чҧры»  

Isbara Tamγan Čur> Ысбара Тамған Чҧр. «Жҥректі таңбалы  чҧр»  

Ay Čur> Айчҧр. «Ай чҧр»  

Beg Čur > Бег чҧр. «Бек чҧр»  

Beŋü Čur > Беңҥ чҧр. «Мҽңгі чҧр»  

Bilge Čur > Білге чҧр. «Білікті чҧр»  

Biŋ  Čur > Бің чҧр. «Мың чҧр»  

El Čur > Ел чҧр тегін. «Ел чҧр тегін»  

En Elig Čur > Ен Елиг чҧр. «Ен елу чҧр»  

Jegen Čur> Йеген чҧр. «Жиен чҧр»  

Külüg Čur> Кҥлҥг чҧр. «Кҿлік чҧр»  

Oγlan Čur > Оғлан чҧр. «Оғлан чҧр».  

Qara Čur > Кара чҧр. «Қара чҧр»  

Qumar Čur> Қҧмар чҧр. «Қҧмар  чҧр»  

Qut Čur  > Қҧт чҧр. «Қҧт чҧр»  

Sü Čur > Сҥ чҧр. «Сҥңгілі (ҽскер, жауынгер) чҧр»  

Tadqïs Čur> Тадқыш чҧр. «Тадкыш чҧр» 

Yaγïz Čur > Йагыз чҧр. «Жауыз (қоңыр) чҧр»   

Tudun > ТҦДҦН. Кҿне тҥрік тілінде tut-, tud- «тҧту, ҧстау» деген мағыналы тҥбірден 

туындаған Tut+ un // on > Tutun // Tudun «ру тайпаларды билеуші» деген сҿз. Қағандық 

ҽскери-саяси билігінде ру тайпаларды билеуші ретінде тағайындаған ҽскери атақты тҧлғалар.  

Tekeš / Šanaš ?/ Kül Tudun > Текеш /Шанаш?/ Кҥл тҧдҧн. «Текеш /Шанаш/ кҿлікті   тҧдын»  

Yamtar Tudun > Йамтар тудун. «Йамтар тҧдын»   

Tutuq > ТҦТҦК. Кҿне тҥрік тілінде tut-, tud- «тҧту, ҧстау» деген мағыналы тҥбірден 

туындаған Tut+ uq // oq > Tutuq тҧлғалы «руды билеуші, ру басы» деген сҿз. Uq // oq –  кҿне 
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тҥрік тілінде «ру, ҽулет, сҥйек туыстар»,   oγuš > оғҧш  «рулар, тайпалар» деген сҿз. Тҥрік 

ҽскери қанаттарының ең кіші бірлігі ондықты  билеуші онбасы.  

Čigil Tutuq > Чігіл тҧтҧқ. «Чігіл тҧтық»  

Qošu Tutuq > Қошу тҧтҧк. «Қошу тҧтық»  

Tay Вilge  Tutuq: > Тай білге тҧтҧқ. «Тай білікті тҧтық»  

El Tuγun Tutuq > Ел Тҧғҧн тҧтҧқ. «Ел тҧғын тҧтық»  

Küni Tіrіg Külüg Tutuq > Кҥні Тіріг Кҥлҥг тҧтҧқ. «Кҥні тіріг кҿлікті тҧтық»   

Kül Čeküŋ Tutuq > Кҥл Чекҥң тҧтҧқ. «Хҥлэг чекҥн тҧтық»   

Alïp Tutuq > Алып тҧтҧқ. «Алып тҧтық»   

Ögüne Tutuq > Ҿгҥне тҧтҧқ. «Ҿгҥнэ тҧтық»    

Töleš alïp Tutuq > Тҿлес алып тҧтҧқ. «Тҿлестің алып тҧтығы»     

Töleš bilge Tutuq beg > Тҿлес білге тҧтҧқ бег. «Тҿлестің білікті тҧтық бегі»   

Tabγač on tutuq > Табгач он тҧтҧқ. «Табғаштың он тҧтығы»    

Sü basï > СҤ БАШЫ. Тҥрік бітік тілінде sü > сҥ «толық ауыр қаруланған жаяу жҽне атты 

ҽскер».  Ҽскери қанат, жасақтардың қолбасшысы, жорықтарды басқарушы sü basï > сҥбашы – 

«ҽскер басы» деп аталды.  

Sü basï Inel qaγan > Сҥ башы Інел қаған. «Ҽскер басы Інэл қаған»   

Еr > ЕР. Кҿне тҥрік тілінде «батыр, ер». Соғыс, жорықтарда қаруланған ҽскери адам.    

Töles Külüg Еr > Тҿлес кҥлҥг ер. «Тҿлестің кҿлікті батыры (ері)»    

Erkin> ЕРКІН. Erіk+ in > Erkin / Erіk+ (ерікті) + in (кісі, тҧлға) «мемлекеттік іске ҿз 

еркімен, ру тайпалардан шыққан ерікті қызметкер тҧлға».  

Sebeg Kül Erkin > Себег кҥл еркін. «Себек кҿлікті еркін»    

jegen Butur Erkin > Йеген бҧтҧр еркін. «Жиен Бҧтыр еркін»   

Tun jegen Erkin> Тҧн йеген еркін. «Тҧңғыш жиен еркін»   

Еsir Erkin > Есір еркін. «Есір еркін»        

Elteber>ЕЛТЕБЕР. Кҿне тҥрік тілінде El+teb+er > Elteber / (El (ел) + teb (тепкілеу-)+er (-

ер)/ деген сҿзі «мемлекеттік істі жҥргізуші, мемлекеттік биліктің арнайы ҿкілдігі, 

елдестірушісі» деген сҿз. Алайда бҧл сҿздің нақты ҽскери қызметтік мағынасын анықтау 

керек [8].   

Az Elteber > Аз елтебер. «Аз одағының елшілік ҿкілі» 

Uyγur Elteber > Ҧйғҧр елтебер. «Ҧйғыр одағының елшілік ҿкілі»         

Tuyγun El teber > Тҧйғҧн елтебер. «Тҧйғындардың елшілік ҿкілі» 

Čiqan > ЧЫКАН. Кҿне тҥрік тілінде jigen// čiqan тҧлғасында кездеседі. Моңғолша  «zege > 

жиен» тҧлғасында сақталынған.   

Čїqan Toňuquq > Чықан Тҧңықҧқ. «Жиен Тҧңықҧқ.». 

Apa tarqan Čїqan Toňuquq  > Апа тархан Чықан Тҧңықҧқ. «Ҥлкен тархан жиен Тҧңықҧқ».  

Ïnanču> ЫНАНЧҦ. Кҿне тҥрік тілінде ïnan- «нану, сену» + ču «-шы»  қҧрамды сҿз, 

қағанның ең сенімді билік иелеріне берілетін арнайы атақ.  

Kül Oŋï Öz  Ïnanču > Кҥл Оңы  Ҿз Ынанчҧ. «Кҿлікті Ҧңғы ҿзі сенімді»  

Uluγ Öz  Ïnanču > Ҧлық Ҿз Ынанчҧ. «Ҧлық ҿз сенімді»  

Tirig //Terek > ТІРІГ//ТЕРЕК. Енисей бітіктастары мен ескерткіштерінде кҿп кездесетін 

атақ. Кҿне тҥрікше tirig //terek «1. тірек, тҧғыр, 2. шҧғыл, шапшаң» деген сҿздерімен 

байланысты болу керек.   

Öge Tirig > Ҿге Тіріг. «Ақылды тірек»   

Kök Terek> Кҿк Терек. «Кҿк тірек»   

Arslan Külüg Tirig  > Арслан Кҥлҥг Тіріг. «Арыстан кҿлікті тірек» 

Tamγačï > ТАМҒАЧЫ. Кҿне тҥрік тілінде tap-//tab-//tam- тҥбірден   «таптау, соғу, таб 

қалдыру, тамызу» деген мағыналы тҥбір сҿзден tam+γa - «таңба, белгі» сҿзі туындаған. Кҿне 

тҥрік қағандардың алтынмен апталып, кҥміспен кҿмкерілген тҥрік бітік жазулы таңбалары 

болды. Осы таңбаларды сақтаушыны tamγačï «таңбашы» деген.   
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Maqrač tamγačï > Макрач тамғачы. «Макрач таңбашы»   

Oγuz Bilge tamγačï > Оғҧз Білге тамғачы. «Оҧздың білікті таңбашы»   

Bitikči> БІТІКЧІ. Кҿне тҥрiк бітік тілінде: бiтiг, бiтiк - «жазу, сызу, жазба, мҽтін, хат» 

деген мҽн-мағынаны білдірді. Бітік деген кҿне тҥрiк тiлiнде бiтi- «жазу, сызу» деген мҽндi 

тҥбір морфемадан туындаған. Қазiргi тҥрiк тiлдерiнде «бiтiк, бiтiг, бижик, пичик, пiчiк, 

пытық, бҥтҥк, бiдiг» жҽне т.б. тҧлғаларында кездеседi.  

Кҿне тҥрік дҽуірінде қаған ордасында тҥрік бітік жазуын жетік меңгерген хаткерлік 

кҿмекшісі, іс қағаздарды жҥргізуші тҧлғасы.  

Tuγčï > ТҦҒЧЫ. Кҿне тҥріктердің дҽстҥрінде ҧзын сҥңгі іспетті найзаларына жылқының 

қҧйрығынан tuγ > ту қадап жҥрді. Сондай-ақ, ондық, жҥздік, мыңдық ҽскери жасақтарда тиісті 

тҥсті матадан жасалынған  байрақ туды тағы осылай атаған. Tuγčï > тҧғшы- тушы дегеніміз 

соғыс, жорықтарда жасақтардың іс-қимылдарын кҿрсетіп жҥретін ҽскери қызметкер.  

Burγučï> БҦРГҦЧЫ. Кҿне тҥрік тілінде bur-// bür – тҥбірлі burγu- +  čï «кернейші» деген 

сҿз. Соғыс, жорық кезінде ҽскери іс-ҽрекеттерді реттеуші жауынгер.  

Körüg > КҾРҤГ. Кҿне тҥрік тілінде kör- «кҿру, қарау, бақылау»  деген мағыналы тҥбірден 

туындаған «кҿруші, бақылаушы, тыншы» деген сҿз. Ҽскери қанаттардың тыншылыққа 

жіберілетін арнайы жасақтардың жауынгерлері осылайша аталды.    

Beg> БЕК.  Кҿне тҥрік тілінде beg > бег // бек «бек мықты, жақсы текті» деген сҿз. Ҽскери-

саяси билік иелерін жҽне жалпы мемлекеттік барлық шеңділерді осылай атаған.  

Qurïqpan > Қҧрықпан. Кҿне тҥрік тілінде qurï - «артық, кейінгі» деген мағыналы qurï 

+q+pan > qurïqpan «артқы, батыс тараптағы билік ҿкілі» деген мағыналы болу керек. Мҧның 

нақтылы қызметі, мағынасы ҽлі де анық емес.   

Seŋün> СЕҢҤН. Қытай тілінде «jiangjiun» деген лауазымның тҥрікше айтылуы. Моңғол 

тілінде «seŋgün» жҽне қытайша айтылуы бойынша «жанжун // жанжин»  деп сақталынған [9]. 

Тҥріктер мен басқа да кҿшпелі этностардан қытайлықтарға бағынған жҽне Тҥрэгийн болод 

бусад нҥҥдэлчин овог аймагаас  Табгач-хятад нарт дагаар орсон буюу «хятадын хҿхҥҥлэн 

шагнадаг хорон арганд автсан» тэдний талд хҥчин зҥтгэдэг тушаалтанд олгодог цол. Эл цол 

ихэвчилэн тҥрэгээс бусад харь улс, овог аймгийн цэргийн цолонд олонтоо тохиолддог.   

Uquγ Seŋün > Ҧқҧғ сеңҥн, Udur Seŋün > Ҧдҧр сеңҥн, Tay Seŋün > Тай сеңҥн, Qunï Seŋün > 

Қҧны сеңҥн, Toŋra Sem > Тоңыра сеңҥн, Čača Seŋün> Чача сеңҥн, Bilge Taj Seŋün> Білге тай 

сеңҥн, Čеŋ Seŋün> Чең сеңҥн. 
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TÜRK LEHÇE VE ġĠVELERĠNDE FĠĠL ÇATILARININ ĠġLENĠġĠ  

BAĞLAMINDA YENĠ BĠR YAKLAġIM DENEMESĠ 

Özet: Türk lehçe ve Ģiveleri ile ilgili çalıĢmalar değerlendirildiğinde genelde etken, edilgen, dönüĢlü, iĢteĢ ve ettirgen çatılarının varlığı ağırlık 

kazanmaktadır. Kimi çalıĢmalarda bunlara geçiĢlilik, geçiĢsizlik ve oldurganlık çatıları da eklenir. Çatının bağımsız bir kategori olup olmadığı 

tartıĢması yanında hangi cümle ögesiyle iliĢkilendirileceği ve tanımın nasıl yapılacağı da kesinlik kazanmamıĢtır. Bu bildiride, tartıĢmalı 

konular tespit edilip nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair teklifler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çatı, fiil, ettirgenlik, oldurganlık, edilgenlik. 

 

Bu bildiride ―Türk dilinde çatı kavramı nasıl incelenmelidir?‖ sorusuna Türk lehçeleri ile ilgili yapılmıĢ 

olan çalıĢmaların da ıĢığı altında cevap aranacaktır. 

Konuya geçmeden önce çatı kavramının nasıl incelenmekte olduğuna toplu bir bakıĢ yapmak gerekir. 

Bu bağlamda, Türkiye Türkçesi için değiĢik yaklaĢımları Engin Yılmaz Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: 

―1. "Çatı" kavramını bağımsız bir bölümde incelemeyip ―ġekil Bilgisi‖ kısmında "Yapım 

Ekleri Kategorisi"nde değerlendirenler (Emre 1945, Ergin 1972) 

2. Çatı kavramını eylemin özne ve nesneye göre durumu olarak değerlendirenler (Hatiboğlu 

1969, Dilâçar 1971, Gencan 1979, Bilgegil 1982, Aksan 1983, Ediskun 1988, TDK Türkçe Sözlük 

1988, Korkmaz 1992, Koç 1992, Türk Ansiklopedisi c. VI) 

3. Çatı kavramını açıklarken eylem ile sadece öznenin bağlantısını esas alanlar (Deny 1941, 

Vardar 1980, Topaloğlu 1989, Yücel 1999) 

4. Çatı kavramını eylemin özne ve tümleçlerle kurduğu iliĢki çerçevesinde değerlendirenler 

(Zülfikar 1980) 

5. Asıl çatı kavramını kullananlar (Eylem ile sadece nesnenin iliĢkisini esas alanlar): 

(Kononov 1956, Lübimov 1963)‖ (Yılmaz 2001:251-252). 

Çatı konusunun neyle iliĢkilendirilerek ele alınmasına dair bu genel değerlendirme sonucunda çatı 

kavramının Zülfikar‘ın tespit ettiği gibi yüklemin özne, nesne ve tümleçlerle kurduğu iliĢki olarak 

incelenmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. 

Türkiye Türkçesindeki çatı konusu üzerine önemli bir çalıĢma da Yücel tarafından yapılmıĢtır. Bu çalıĢma 

da Ģu sonuçları içermektedir: 

―§ 103. Yaptığımız bu incelemeyle çatı konusundaki mevcut bilgi ve malzemeyi 

değerlendirmeye çalıĢtık. Bilinenleri tekrardan öte tartıĢılması gereken bakıĢ açısı, sınıflandırma ve 

örnekler üzerinde durduk. Her terimle ilgili tanım ve örnekleri, ait oldukları madde içerisinde ele 

aldığımız için, burada, ulaĢtığımız sonuçlardan önemli gördüğümüz birkaç tanesini özetlemekle 

yetineceğim: 

1. Fiilin çatısını belirlerken "Ģekil" değil, "iĢlev" esas alınmalıdır. Çünkü, mektuplaĢ- ve 

güzelleĢ- fiillerini, azdır- ve azıt- fiillerini, bilin- ve gelin- fiillerini aynı çatı altında göstermek 

mümkün değildir. 

2. Çatıları, öznelerine ve nesnelerine göre ikiye ayırmak, isabetli değildir. 

Fiillerin nesne alabilmesi veya alamaması, ayrı bir kategoridir. "Çatı", öznenin fiille 

bağlantısına bakılarak belirlenmelidir. 

3. ġu kavram ve kategoriler "çatı" sayılmamalıdır: 

Etkenlik: Öznesi olan veya yapma bildiren fiiller, ister kök isterse gövde hâlinde bulunsun, 

etkendir (ss. 8-13). 

GeçiĢlilik: Nesne alabilen kök veya gövde hâlindeki bütün fiiller, hangi çatı altında olursa 

olsun, geçiĢlidir (ss. 14-19). 
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GeçiĢsizlik: Kök veya gövde oluĢuna bakılmaksızın, nesne alamayan her fiil, geçiĢsizdir (ss. 

20-26). 

Olumsuzluk: Bütün fiilleri ve isimleri içine alan bu kavram, gerek yapı gerekse nitelik 

açısından, ayrı bir kategoridir (ss. 27-31 ). 

4. "Çatı"ya ad verirken "son ekin iĢlevi" esas alınacağından, çatı kategorisinde 

Ģu terimlere gerek yoktur (ss. 32-49): 

"çift çatılı", "çok çatı", "çok çatılı", "geçiĢli edilgen", "geçiĢli etken", "geçiĢsiz edilgen", 

"geçiĢsiz etken", "ikili çatı", "katmerli çatı", "katmerli edilgenlik", katmerli ettirgen", "katmerli 

faktitif, "katmerli sebepleme". 

5. Türkiye Türkçesindeki "fiil çatıları", Ģu terimler altında tespit edilmelidir: 

a. Yalın çatı: Hiç bir çatı eki almamıĢ geçiĢli ve geçiĢsiz fiiller (ss. 51-53). 

b. DönüĢlü çatı: Fiilin belirttiği kılıĢ veya oluĢ. özneye döner (ss. 54-68). 

c. Edilgen çatı: Sözde özne. fiilin belirttiği iĢe uğrar (s.69-76). 

ç. Öznesiz çatı: Fiilin -veya cümlenin- gerçek öznesi de sözde öznesi de yoktur (ss. 77-81). 

d. Ettirgen çatı: Özne, fiilin belirttiği iĢi bir baĢkası aracılığıyla yaptırır 

(ss. 82-85). 

e. Oldurgan çatı: Özne, nesne üzerinde doğrudan etkilidir (s. 86-94). 

f. ĠĢteĢ çatı: Fiilin belirttiği iĢi, birden fazla özne, karĢılıklı veya birlikte yapar 

(ss. 95-102).‖ (187-188). 

Türk lehçelerindeki yaklaĢımı da Zeynalov özetlemiĢtir. Zeynalov‘a göre: ―ÇağdaĢ Türk lehçelerinde 

aĢağıdaki beĢ çatı kaydedilir: 1. Me'lum növ (Etken çatı), 2. Meçhul növ (edilgen çatı), 3. GayıdıĢ növ 

(dönüĢlü çatı), 4. GarĢılıglı növ (iĢteĢ çatı), 5. Ġcbar növ (ettirgen çatı).‖ tespitini yapar ve bu eseri Türkiye 

Türkçesine aktaran Yusuf Gedikli bu bilgiye Ģu dipnotu düĢer: ―Türk dilciliğinde değiĢik sınıflandırmalar 

vardır. Kimi dilciler oldurgan çatı adında baĢka bir çatının daha varlığını kabul ederler.‖ (Zeynalov 1993: 

330). 

Zeynalov, Türk lehçelerinde çatı ve çeĢitleri için kullanılan terimleri de Ģu tablo ile vermiĢtir (1993: 330-

331):  

Azerbaycan növ me‟lim mechul gayıdıĢ garĢılıglı icbar 

Türk çatı etken edilgen dönüĢlü iĢteĢ ettirgen 

Türkmen derece düyp gaydım özlük Ģeriklik yükletme 

Özbek derece anik mechul özlik birgelik arttırma 

Uygur derice enik özlük özge ömlük mecbur 

Kumuk zalog tüĢüm betsiz kaytım ortaklık birçelik 

Kazak etis ırıksız özgelik özdik ortak  

Kırgız mamile aykın tuyuk özdük koĢ arkuluu 

Karaçay-Balkar ayırmala baĢ araĢ kaytıvçu katlanuvçu zorlavçu 

Tatar yöneliĢ töp töĢim kaytım urtaklık yökletü 

 

Naskali‘nin Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu adlı eser incelendiğinde de Türk dünyasında çatı konusunun 

nasıl ele alındığını gösteren Ģöyle bir tablo ortaya çıkar. (1993: 34, 37, 39, 40, 41, 57):  

Türk fiil çatısı etken çatı edilgen çatı dönüĢlü iĢteĢ ettirgen 

Azerbaycan fe‘lin növü mä‘lüm növ machul gayıdıĢ fe‘l garĢılıglı ~ 

müĢterek 

icbar 

Türkmen iiĢlik 

dereceleri 

iiĢligin düyp 

derecesi 

passiv iiĢlik 

dereceleri ~ 

gaydım 

derece 

iiĢligin 

Ģääriklik 

derecesi 

yükletme 

Özbek fe‘l nisbati ~ 

derecesi 

anıq nisbat machul ~ 

passiv 

ozlik 

nisbatidagi 

fe‘l 

birgalik 

nisbatidagi 

fe‘l 

ñrttırma ~ 

kauzatif 
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Uygur peil dericisi addiy däricä özgä däricä özlük däricä ömlük däricä mäcburiy 

Kumuk iĢlikni 

daracası 

baĢ daraca tüĢüm 

daracadaki 

iĢlik 

kalım iĢlik ortaklık 

daracadaki 

iĢlik 

kauzativ 

Kazak etistiktin etis 

forması 

negizgi etis ırıksız etis özdik etis ortak etiĢ faktitiv ~ 

kauzativ 

Kırgız etiĢtin 

mamilesi 

negizgi 

mamile 

arkıluu 

mamiledeki 

etis 

özdük etiĢ koĢ 

mamiledegi 

etiĢ 

buyruk ~ 

faktitiv ~ 

kauzativ 

Karaçay-

Balkar 

etimni 

ayırması 

tüz ayırma zorlavçu 

ayırmada 

etim 

kaytıwçu 

etim 

araĢ ayırma 

formada etim 

katlanıwçu 

ayırma ~ 

kawzativ 

Tatar fiğil‘nen 

yünäleĢe 

töp yünäleĢ töĢem 

yünäleĢe 

qaytım 

yünäleĢe 

urtaqlıq 

yünäleĢe 

yöklätü ~ 

faktitiv 

 

Naskali‘nin eserinden tabloda belirtilen çatıların dıĢında etken çatı için ayrıca dönüĢĢüz çatı teriminin 

kullanıldığını da öğreniyoruz (1993:35). 

Azerbaycan Türkçesindeki yaklaĢımları görmek için incelediğimiz �liyev‘in Azebaycan Dili adlı eserinde 

machul çatı ―I. mächul növ‖ ve ―II. ġähssiz növ‖ olarak iki ayrı sınıfa bölünür ve ‗garĢılıglı‘ terimini de 

‗garĢılıglı-birgelik növ‘ olarak adlandırılır (1978:260). 

Türkmen Türkçesi için incelediğimiz Çarıyarov‘un Häzirki Zaman Türkmen Dilinde ĠĢlik Dereceleri adlı 

eserdeki yaklaĢım tarzı, Zeynalov‘un tabloda belirttiğinden farklı değildir (1957: 37). 

Yine Türkmen Türkçesi konusunda incelediğimiz çatı konusunu ayrı bir konu olarak değil de fiilden fiil 

yapım ekleri konusu içinde alt baĢlıklarla ele alan Baylıyev‘in Saylanan Eserler adlı eserinde ise, düyp 

derece (edilgen çatı), ―I. Passiv iĢlikler II. Subyektsiz iĢlikler‖ olarak ikiye; özlük derece (dönüĢlü çatı) da 

―I. Hareketin öznenin kendisi için yapıldığını gösteren fiiller: ġeker corap örünyär. (kendisi için) II. 

Hareketin öznenin kendi üstünde olduğunu gösteren fiiller: Bazı fiillerin –In eki ile dönüĢlü hale getirilmesi 

mümkün olmadığından bu fiiller sadece ‗öz‘ zamiriyle dönüĢlü yapılmaktadır: taĢlamak, atmak, tutmak, 

dürsemek, çekmek, zıðmak, yitirmek, goybermek. çekmek- sonalar hem çekdi özün gıraga. Bunlardan 

baĢka, bir de hem öz zamiriyle hem de –In ekiyle yapılan dönüĢlü yapılar vardır: saklanmak, eklenmek, 

görünmek, emgenmek, bezenmek, övünmek, urunmak-özüni urmak.‖ (1981:79- 80). 

Özbek Türkçesi konusunda incelediğimiz Abdurrahmanov vd‘nin hazırladığı Uzbek Tili Grammatikası I 

adlı eserde çatı, ―daraca kategoriyası‖ olarak fiilin gramer kategorileri baĢlığı altında olumluluk-

olumsuzluk, dilek, zaman ve Ģahıs-sayı kategorileri ile birlikte ele alınmıĢ ve Zeynalov‘un tabloda belirttiği 

―anik derece (ettirgen çatı)‖ yerine ―baĢ derece‖ terimini kullanmıĢtır (1975:445-453). 

Kononov çatı kategorisini ―etken çatı= asnovnıy zalog (temel ç.), edilgen çatı=stradatelnıy zalog, dönüĢlü 

çatı=vazvratnıy zalog, ettirgen çatı=stradatelnıy zalog, iĢteĢ çatı=vzaimıy zalog (KarĢılıklı çatı)‖ olmak 

üzere yine beĢ grupta ele almaktadır (2001:192-205). 

Konstantin Lübimov, geçiĢlilik ve geçiĢsizliği çatı gibi ayrı bir kategori olarak ele alır:  

―Çatı kategorisini geçiĢlilik-geçiĢsizlik kategorisiyle karıĢtırmamalı. Çatı kategorisi, geçiĢlilik-

geçiĢsizlik kategorisine sıkı bir hâlde bağlıdır. Fakat geçiĢlilik-geçiĢsizlik kategorisi bir leksik 

kategorisi olup çatı kategorisi ise bir gramer kategorisidir. GeçiĢlilik-geçiĢsizlik kategorisi çatı 

kategorisinden daha geniĢ, çatı kategorisi geçiĢlilik-geçiĢsizlik kategorisinden daha dardır. 

 

GeçiĢlilik-geçiĢsizlik kategorisi bütün fiilleri iki büyük gruba ayırır: birinci gruba nesne isteyen 

geçiĢli fiiller ikinci gruba nesne istemeyen geçiĢsiz fiiller girer. Not: geçiĢli geçiĢsiz fiiller de 

olabilir. 
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Çatı kategorisi, bir fiilin hususî eklerle vücuda getirilen gramer Ģekillerinin bir sistemidir. Birçok 

dillerde çatılar yalnız geçiĢli fiillerden yapılır. Türkçede bazı çatılar geçiĢsiz fiillerden de 

yapılabilir.‖ düĢüncesi ile Türkiye Türkologlarının bazılarından çatı kategorisi yanında geçiĢlilik-

geçiĢsizlik kategorisi oluĢturmasıyla ayrılır ve bu görüĢ, –muhtemelen- çatıyı geçiĢlilik veya 

geçiĢsizliğe dayandırdıkları hâlde geçiĢli ve geçiĢsizliği çatı türü olarak saymayan Türkiye 

dıĢındaki Türkologların temel görüĢü olmuĢtur (1963: 150-151). 

―ÇağdaĢ Türkiye Türkçesinde, bana göre, yedi çatı yani asıl çatı (etkin), ortanca çatı (?), tutuluĢtu çatı 

(edilgen), dönüĢlü çatı (dönüĢlü), karĢılıklı çatı (iĢteĢ), müĢterek çatı (iĢteĢ) ve teĢvikli çatı (ettirgen) 

vardır.‖ görüĢünü ileri sürerek Türk lehçe ve Ģiveleri alanında genel kabul görmüĢ olan iĢteĢlik çatısını 

karĢılıklı ve müĢterek terimleriyle iki farklı türe çıkarıp buna bir de ‗ortanca çatı‘yı ilave ederek çatı 

sayısını beĢten yediye çıkarmıĢtır. ( 1963:151). 

Zeynalov, ―Türk lehçelerinde fiilin çatıları çok az incelenmiĢ bir kategori olduğundan onun yapısı, 

sözlüksel-dilbilgisel özellikleri hakkında ortak bir fikir yoktur.‖ görüĢünü savunur. Ayrıca, ―Bu kategori 

uzun süre tanımlanmamıĢ, onlardan genellikle fiillerin söz türeticiliği olgusu incelenirken bahsedilmiĢtir.‖ 

tespitiyle de bağımsız bir Ģekilde incelenmesi gerektiği görüĢünü benimsemiĢ görünür (1993:327-328).  

Çatı kategorisi üzerine yeterince inceleme yapılmadığı görüĢüne ―Çatılar meselesi ve çatı eklerinin 

kullanılıĢı meselesi, Türkçe gramerinin birçok diğer meseleleri olduğu gibi henüz iyice incelenmemiĢtir.‖ 

diyerek katılmaktadır (1963:150). 

Çatı konusunun Türk dil bilgisine kim tarafından dahil edildiğine ve ilk kez nasıl ele alındığına dair 

Zeynalov Ģu bilgileri verir: ―Türkbilime fiillerde çatı sorununu ilk defa N. K. Dimitriyev sokmuĢtur. O bu 

kategorinin içeriğini «özne ile hareket nesnesi arasında iliĢki yaratan» bir araç olarak izah etmiĢtir. 

Sonradan bu konuyla meĢgul olan bilginlerin çoğu fiilin çatılarını belirlerken en baĢta bu konuya, yani 

nesneyle öznenin birbiriyle olan çeĢitli münasebetlerine dayanmıĢlardır. N. A. Baskakov ise bu 

münasebetten baĢka hareketin bizzat kendinin özne ve nesneyle olan iliĢkisini de fiilin çatılarında baĢlıca 

etkenlerden biri olarak kabul eder.‖ (1993:328-329). 

Zeynalov yine çatı ile ilgili kendi kabullerini Ģöyle ifade eder:  

―Fiil çatıları, yani nesneyle öznenin birbirine olan münasebeti hem yapıbilimsel yolla ve hem de 

hiçbir biçimsel ek olmadan sözlüksel yolla ortaya çıkabilir. Sonuncu halde fiilin aksettirdiği 

sözlüksel-anlamsal manaya dayanmak, yola ondan çıkmak lazımdır. 

 

Sözlüksel-anlamsal bakımdan Türk lehçelerinin bütün fiilleri (kök, türeme ve bileĢik) iki guruba 

bölünür: Nesneli (geçiĢli) ve nesnesiz (geçiĢsiz). Türk lehçelerinde çözümleyici yolla oluĢan diğer 

fiil biçimleri de nesneli ve nesnesiz olabilir. 

 

Fiil çatıları nesneyle öznenin ve hareketin birbirine etkisi, hareketin nesne üzerine geçmesi 

zemininde birkaç çeĢide ayrılır. 

 

Fiillerin etken çatısı hiçbir biçimsel ek almadan nesne üzerinde yapılan iĢi gösterir. Bu çatı baĢka 

dilbilgisel ulamlarda kendini gösteren baĢlangıç noktasına, ilk çıkıĢ noktasına benzer. (Yalın halde, 

normal derecelerde olduğu gibi). Etken çatı diğer çatılar için bir ölçüdür. Öbür çatılar etken çatılı 

fiillere özel çatı eklerinin bitiĢtirilmesiyle meydana gelirler. (1993: 329). 

Bir fiilde birden fazla çatı bulunması durumunda nasıl yaklaĢılması gerektiğine dair Zeynalov Ģu görüĢleri 

belirtir: 

―Burada bir noktayı özel olarak kaydetmek lazımdır. Bizce Ģu veya bu fiil çatısı tanımlanırken 

sonuncu çatı esas alınarak adlandınlmalıdır. Yani ohutduruldu edilgen çatısının (fiilinin) önceki 

etken ve ettirgen çatıları, adlandırmada belirtilmemelidir. Bazı Türk lehçelerinde biz bunun tanığı 
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oluyoruz. Mesela Kumuk Türkçesinde geliĢtirmek fiili birgelik-icbar, birleĢdirilmek icbar-meçhul, 

görüĢdürmek ise garĢılıglı-icbar növ (çatı) adlandırılır. Bu durum dikkate alınarak bazı çatılar 

yalın ve bileĢik olarak iki guruba ayrılır. 

 

Fiilleri bu Ģekilde çatılara ayırmak kesinlikle doğru değildir. Bilinen Ģeydir ki çatılardan biri 

diğerinin (aslında hepsi etken çatının) esasında meydana çıkar. Bu durumda sonuncu çatı eki temel 

alınmalı ve çatı adlandırması bu eke göre yapılmalıdır.‖ (1993: 330) 

Bu görüĢe Yücel de katılmaktadır (1999:188). Çatı eklerinin üst üste kullanılabilmeleri ile ilgili bir çalıĢma 

yapan Gülsevin çalıĢmasında Ģu sonuçları zikreder: 

 ―1. Çatıların üst üste kullanılması halinde, türemiĢ fiilin çatısı olarak sondaki Ģekil esas 

alınmalıdır. Yani, sev-in-dir-t-il-  örneğinde, fiilin çatısı "edilgen"dir. 

 

2. DönüĢlülük eki -(I)n-, fiil kök ve tabanlarına sadece ilk çatı eki olarak eklenebilir. Çatı eki ile 

geniĢlemiĢ bir fiilin üzerine -(I)n- gelmez. 

 

3. ĠĢtaĢlık eki -(I)Ģ-, fiil kök ve tabanlarına sadece ilk çatı eki olarak eklenebilir. Çatı eki ile 

geniĢlemiĢ bir fiilin üzerine -(I)Ģ- gelmez. 

 

4. Edilgenlik eki -II-, fiil kök ve tabanlarına sadece son çatı eki olarak gelebilir. -II- ekinin üzerine 

baĢka hiç bir çatı eki gelmez. 

 

5. Ettirgen-oldurgan eki -{Dir}-, edilgen eki -II- hariç, bütün çatı eklerinden sonra gelebilir. Fakat 

bu ekten sonra sadece -II- kullanılabilir. 

 

  6. Bir fiilde, sıralaması nasıl olursa olsun, dönüĢlülük eki -(I)n- ile iĢteĢlik eki -(I)Ģ- birlikte 

bulunamaz. 

           

7. Aynı çatı ekinin üst üste gelebildiği durumlar Ģunlardır: 

a. Oldurgan-ettirgen eki -{Dir}- üst üste gelebilir. Ġki kere gelmesi yaygındır. Üç kere üst üste 

geldiğinde, genellikle iki kere gelmesi ile aynı anlamı taĢır, pekiĢtirme ve kuvvetlendirme yapar. 

Dört kere üst üste gelebilmesi oldukça seyrektir. Bu tür dörtlü örnekler de sadece geçiĢsiz fiiller 

üzerinde görülebilir. 

 b. Ünlü veya 1 ünsüzü ile biten fiillere eklenen edilgen-meçhul çatı eki -(I)n- ile, normal edilgen- 

meçhul eki -II- da üst üste kullanılabilir.‖ (1998:138). 

Bütün bu yaklaĢımlar göz önünde bulundurulduğunda Ģu değerlendirmeler yapılabilir. 

Çatı eklerinin üst üste kullanılması durumunda her çatı diğerini sıfırlamamaktadır; bu nedenle, çatı 

kategorisi var olan çatılar ile belirlenmelidir. ―Ağaçlar kestirildi.‖ cümlesinde kullanılan fiilin çatısı hem 

ettirgen hem de edilgendir. Dolayısıyla, bu fiilin çatısı ettirgen-edilgen Ģeklinde betimlenmelidir. 

AraĢtırmalarda görülen ekli çatıyı türetmenin bir parçası olarak görmek mantıksal açıdan yanlıĢtır; bundan 

vazgeçilmelidir; çünkü, bir fiilden herhangi bir ek yardımıyla yeni bir fiil kavramını karĢılamak mümkün 

görünmemektedir. DeğiĢik bir ifadeyle, çatı eklerini alan fiiller ek öncesinde var olan anlamlarıyla cümleye 

katılmakta; öz anlamları değiĢmemektedir. Bu nedenle, pek çok araĢtırıcının çatıyı yapım ekleri baĢlığı 

altında değil de bağımsız bir kategori olarak ele alması isabetli olmuĢtur. 

Çatı konusunda yapılan çalıĢmaların genel bir değerlendirmesi sonucunda tespit ettiğimiz çatı için 

geçiĢlilik ve geçiĢsizliğin temel alınarak yaklaĢılmasından vazgeçilmelidir. Bunun yerine, söz varlığındaki 

fiillerin oluĢ ve kılıĢ fiilleri olarak iki gruba ayrılmasıyla konuya yaklaĢılmalı ve çatı sadece kılıĢ fiilleriyle 

iliĢkilendirilmelidir; çünkü, oluĢ fiillerinin çatı ile ilgisi yoktur. Çatı, sadece kılıĢ fiilleri (özneli fiiller) ile 
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ilgilidir. ―Bugün yağmur yağıyor.‖, ―Sonbaharda yapraklar sararıyor.‖ cümlelerinde kullanılan ‗yağmak‘ 

ve ‗sararmak‘ birer oluĢ fiilidir ve genel kabul görmüĢ etken, edilgen, dönüĢlü, iĢteĢ ve ettirgen çatıyla 

hiçbir Ģekilde iliĢkilendirilemez. 

Bu bağlamda yüklemlere göre kurulabilecek cümleler de Delice tarafından üç grupta toplanmıĢtır: 

―Yüklem, cümle kurucusudur ve kurgulanacak cümlenin türüne göre üç değiĢik yapıda ortaya 

çıkar: KılıĢ, oluĢ ve durum bildiren cümleler. KılıĢ cümleleri, kılıĢ fiili ile kurulur ve 

gerçekleĢtirilen eylemi temsil eden yüklem, mutlaka bir varlığa ihtiyaç duymaktadır: ―Samsun‘dan 

ne zaman döndünüz?‖ cümlesi böyle bir kılıĢ cümlesidir ve yüklem olan ‗dönmek‘ fiili, eylem 

gerçekleĢtirebilme erkine sahip ‗siz‘in gösterdiği varlığa ihtiyaç duymuĢtur. 

 

KılıĢ fiilleri yüklem olduğu zaman, kullanılan fiilin çatısına göre ‗nesne‘ de ‗özne‘den sonra ikincil 

tamamlayıcı öğe olarak yer alabilir: ―Gazete okurken uyumuĢum.‖ cümlesinde ‗uyumak‘ fiilini 

tamamlayacak olan birincil temel öğe ‗ben‘ öznesi, ikincil temel öğe de ‗gazete‘ nesnesi olacaktır. 

Dolayısıyla, böyle cümlelerde üç temel öğe ortaya çıkmaktadır. 

 

OluĢ cümleleri, oluĢ fiili ile kurulur ve gerçekleĢen eylemi temsil eden yüklem, bir varlığa ihtiyaç 

duymaz: ―Kırlar yeĢillenmiĢ.‖ cümlesi böyle bir oluĢ cümlesidir ve yüklem olan ‗yeĢillenmiĢ‘ fiili, 

cümle kurabilmek için bir varlığa ihtiyaç duymamaktadır; ama, yeĢillenme yeteneğine sahip bir 

nesne ismi ile birleĢmelidir. Bu nedenle, yüklemin yanında bulunması gereken zorunlu birleĢen bu 

kez ‗kırlar‘ nesnesi olmuĢtur. 

 

Durum cümleleri, ek-fiil ulanmıĢ olan isimler ile kurulur ve durumun ifadesinde en vurgulu 

kavramı temsil eden yüklem, bir varlığa ihtiyaç duymaz: ―Portakal sarıdır.‖ cümlesi böyle bir 

durum cümlesidir ve ek-fiil yardımıyla yüklem olan ‗sarı‘ ismi, cümle kurabilmek için bir varlığa 

ihtiyaç duymamaktadır; ama, tıpkı oluĢ cümlelerinde olduğu gibi ‗sarı‘ olan Ģeyin -yani, dilbilgisel 

karĢılığı olan nesnenin- söylenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluğun sonucunda 

‗portakal‘ nesne olarak cümleye girmiĢtir.‖ (2007:143). 

Cümlede çatı iĢlevi de gören ekler yoluyla sözvarlığındaki oluĢ fiilleri kılıĢ; kılıĢ fiilleri de oluĢ fiiline 

dönüĢtürülebilmektedir. Bu farklı bir kategoridir ve Delice bu kategoriyi ‗görüngü‘ terimiyle adlandırmıĢtır 

(2007). Yukarıdaki oluĢ fiiline örnek olarak kullandığımız cümleleri ―Allah yağmur yağdırıyor.‖, ―Soğuk 

hava sonbaharda yaprakları sarartıyor.‖ Ģekline çevirdiğimizde fiillere eklenen –Dır- ve –t- ekleri, oluĢ 

fiillerini kılıĢ fiili yaptığı –dolayısıyla, oluĢ cümlesini kılıĢ cümlesine çevirdiği- için bu fiillerin kurduğu 

cümleler özne alabilmiĢtir. 

Çatıyı ―Fiilden oluĢan yüklemin taban anlamından kaynaklanan veya fiilden oluĢan yükleme bir ek 

yardımıyla dil kullanıcısı tarafından yüklenen tamamlayıcı cümle öğelerinin sözdizimi içinde bulunuĢ 

Ģeklinin belirlenmesi kategorisi‖ olarak tanımlamak gerekmektedir. Böylece, çatı, yüklemin sadece özne ve 

nesne iliĢkisi olarak kalmayacak; özne, nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci iliĢkisi ile kullanım biçimine 

uygun geniĢ anlamlı bir betimlemeye kavuĢacaktır. 

Bütün bu yaklaĢımlar doğrultusunda da ―gövde çatılar‖ ve ―ekli çatılar‖ olmak üzere iki tür çatı grubu 

ortaya çıkacaktır. Bu ayırım çerçevesinde de Türkçede çatı konusunu Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz: 

1. Gövde Çatılar: Yüklemin tamamlayıcı öğelerini tabanında olan anlamı yoluyla belirleyen çatı 

grubudur. 

1.1. GeçiĢli çatı: KılıĢ fiilinin taban anlamıyla cümlede nesne istemesidir. Bu çatının istediği nesne, 

öznenin eylemini üzerinde gerçekleĢtirdiği nesnedir ―Ahmet ateĢ yakıyor.‖; yoksa, eylemin kendiliğinden 

üzerinde gerçekleĢtiği nesne ―AteĢ yanıyor.‖ değildir. Bu tür fiiller Türkçe Sözlük‘te (-i) betimleyicisiyle 

listelenmektedir. 
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1.2. Yerseme çatı: KılıĢ fiilinin taban anlamıyla cümlede yer tamlayıcı öğeyi (dolaylı tümleç) 

istemesidir. Öznenin eylemini gerçekleĢtirdiği yer kavramının da cümlede bulunmaması durumunda cümle 

anltım açısından eksik olacaktır. ―Ahmet sınıftan çıkıyor.‖ cümlesi ―Ahmet çıkıyor.‖ Ģeklinde kullınılmıĢ 

olsa metin bağlamından yine eylemin gerçekleĢtiği yer anlaĢılabilir; ama, ―Ahmet ağaca çıkıyor.‖ Ģeklinde 

ilgisiz bir anlam da üretebilir. Bu tür fiiller Türkçe Sözlük‘te (-e, -de, -den) betimleyicileriyle 

listelenmektedir. 

1.3. Zarfsama çatı: KılıĢ fiilinin taban anlamıyla cümlede zarf tümleci istemesidir. ―Ahmet bu teklifle 

ilgilenmiyor.‖ cümlesini ―Ahmet ilgilenmiyor.‖ Ģeklinde kurguladığımızda zarf tümlecinin anlamsal 

eksikliği sezilmektedir. Bu tür fiiller Türkçe Sözlük‘te (-la, -le) betimleyicisiyle listelenmektedir. 

1.4. Gizil dönüĢlü çatı: Yüklem olan kılıĢ fiilinin taban anlamıyla cümlede istediği nesneyi özne ile 

birleĢtirme çatısıdır. Bu çatıdaki fiiller, oldurgan çatılı fiillerin temelini teĢkil eder. KılıĢ fiilini 

gerçekleĢtiren özne aynı zamanda eylemin nesnedir de. ―AyĢe evden kaçtı.‖ ―KuĢ pencerenin önünden 

uçtu.‖ cümlelerindeki ‗kaçmak‘ ve ‗uçmak‘ dizisel öğeleriyle uyuĢan fiiller dönüĢlüdür. 

2. Ekli Çatılar: Yüklemin tamamlayıcı öğelerini ek yardımıyla belirleyen çatı grubudur.  

2.1. Edilgen çatı: Cümlelerden özneyi sildiren çatıdır. ―AyĢe evi temizledi.‖ cümlesinin ―Ev 

temizlendi.‖ Ģeklinde öznesiz kurgulanmasını sağlayan ek kılıĢ fiiline gelen –n- ekidir.  

2.2. DönüĢlü çatı: Yüklem olan kılıĢ fiilinin cümlede istediği nesneyi bünyesine aldığı ek yardımıyla 

özne ile birleĢtirme çatısıdır. Bu çatı kategorisinde olan kılıĢ fiilini gerçekleĢtiren özne aynı zamanda 

eylemin nesnedir de. ―AyĢe saçını taradı.‖ ―Ahmet kendini yıkadı.‖ cümleleri ―AyĢe tarandı.‖ ―Ahmet 

yıkandı.‖ cümlelerine dönüĢtürüldüğünde cümlede ayrık duran nesne öznenin içinde gizlenmiĢtir. Bu 

çatıyla cümleden silinecek nesnelerin dönüĢlülük zamirinden yahut iyelik ekli isimlerden oluĢması gerekir. 

2.3. ĠĢteĢ çatı: KılıĢ fiilini gerçekleĢtirecek öznenin çoğul olduğunu ve bu öznelerin eylemi 

gerçekleĢtirmeye karĢılıklı yahut geçiĢli fiillerde birbirini eylemin nesnesi yaparak dahil olduklarını 

göstermek için kullanılan çatı kategorisidir. Bu çatılı fiil ile kurgulanmıĢ cümlelerde özne, ya çokluk eki 

almıĢ olan isim veya zamirlerden yahut bağlama edatı öbeğinden oluĢacaktır. ―Ahmet ile Mehmet 

dövüĢtü.‖ cümlesinde Ahmet Mehmet‘in, Mehmet de Ahmet‘in gerçekleĢtirdiği eylemin nesnesidir ve 

bağlama edatı öbeğinden oluĢan bir öznedir. ―Odada yalnız kalınca iki arkadaĢ ağlaĢtılar.‖ cümlesinde ise 

iki öznenin bir eyleme ortak oldukları iĢteĢ çatı yoluyla aktarılmaktadır. 

2.4. Ettirgen çatı: Öznenin yüklem olan kılıĢ fiilinin gerçekleĢtirilmesi iĢini bir baĢka kiĢiye sipariĢ 

ettiği anlamını aktaran çatı türüdür. Dolayısıyla, Türkçe bir cümlede bir özne bulunması gerekirken bir 

yaptıran bir de yapan olmak üzere iki değiĢik özne türünü bir cümlede bulundurmaya da imkan sağlar. 

―Ahmet odunları Hasan‘a kırdırdı.‖ cümlesinde Ahmet yaptıran Hasan da yapan öznedir. Türkçe bir 

cümlede sadece bir yapan özne bulunabilir; ama, yaptıran özne çoğaltılabilir. Yani, birinci yaptıran eylemin 

gerçekleĢtirilmesini ikinci yaptırana da havale edebilir. ―Ahmet belgeleri Hasan‘a kaĢelettirdi.‖ cümlesinde 

Ahmet de Hasan da yaptıran öznedir. 

2.5. Oldurgan çatı: Sadece Türkiye Türkçesi ile ilgili çalıĢmalarda görülen bu çatı da değiĢik bir 

kullanım alanına sahip olduğu için kabul edilmelidir. Bu çatı da gizil dönüĢlü çatı grubunu oluĢturan 

fiillerin özne içinde ‗kendini‘, ‗özü‘ anlamıyla gizlediği nesneyi ayrıĢtırmak ve o özne içinde gizli olan 

nesneyi bir baĢkası veya bir baĢka Ģey olarak cümlede açıkça bulunmasını sağlamak amacıyla kullanılır. 

―Ali hapishaneden kaçtı.‖ cümlesinde ‗kaçmak‘ fiili gizil (eksiz) dönüĢlü çatı içerdiği için oldurganlık 

ekiyle ‗kaçan‘ ve ‗kaçıran‘ birlikteliği birbirinden ayrılacak ve ‗baĢkasını‘ veya ‗baĢka Ģeyi‘ anlamıyla 

cümle kurgusu ―Hasan Ali‘yi hapishaneden kaçırdı.‖ Ģeklinde gerçekleĢecektir. 
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Türk lehçe ve Ģivelerinin dil bilgisi için yapılan çalıĢmalar, aslında Türk dili için yapılmaktadır. Türkçenin 

tam yorumlanmıĢ bir dil olabilmesi ve tartıĢmalı konulardan arındırılmıĢ bir dil bilgisinin temelinin 

atılabilmesi için terim ve konulara yaklaĢım birliğinin sağlanması Türklerin ve Türk dilinin en büyük 

kazancı olacaktır. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ ТЕРМИНОВ РОДСТВА  

ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ 
 

Резюме: Сравнительно-историческое изучение терминологии родства продолжительно и интенсивно 

контактировавших между собой узбекского, каракалпакского, казахского и туркменского языков с привлечением всех 

известных диалектных вариантов представляет интерес не только для лингвистов, но и для историков и этнографов. 

Исследование взаимовлияния диалектных терминов родства показала большую  взаимопроницаемость их как между 

диалектами, так и между языками. Терминология родства языков Южного    Приаралья (далее - ЮПА) в основе отражает 

обще-тюркскую систему  термина родства.  Термины родства узбекского, каракалпакского, казахского и туркменского 

языков постоянно взаимодействуют.   

Сравнительный анализ диалектных терминов родства тюркоязычных   народов ЮПА позволяет сделать некоторые 

выводы: 1) термины родства в период своего возникновения означали родственные, половозрастные, брачные группы; 2) 

референтивные термины родства, сравнительно с вокативными, обладают большей устойчивостью и относительно слабо 

проникают из одного языка в другой; 3)  при сравнительно-историческом и этимологическом исследовании терминов 

родства большое значение имеет полнота лексического материала, учет всех диалектных вариантов ареала. 

Для определения конкретных путей развития рассматриваемого термина в различных тюркских языках следует 

учитывать факты контактирования исследуемых языков.   

 

Ключевые слова: диалектные термины родства, терминология родства, взаимовлияние, диалект, исследование. 

 

Терминология родства тюркских языков Южного Приаралья (далее-ЮПА) в основе 

отражает общетюркскую систему терминов родства. Тем не менее как между отдельными 

языками региона, так и между диалектами внутри отдельных языков в области терминологии 

родства имеются довольно значительные различия. Диалектные особенности и 

междиалектные взаимоотношения терминов родства внутри отдельных тюркских языков 

ЮПА в той или иной степени разработаны [3;4;5;6]. Но взаимоотношения и взаимосвязи в 

области терминологии родства между отдельными тюркскими языками указанного региона 

еще не были предметом специального исследования. Сравнительно-историческое изучение 

терминологии родства продолжительно и интенсивно контактировавших между собой 

узбекского, каракалпакского, казахского и туркменского языков с привлечением всех 

известных диалектных вариантов представляет интерес не только для лингвистов, но и для 

историков и этнографов. Исследование взаимовлияния диалектных терминов родства 

показало большую взаимопроницаемость их как между диалектами, так и между языками. 

Термины родства узбекского, каракалпакского, казахского и туркменского языков 

постоянно взаимодействуют. В говорах узбекского языка ЮПА понятие мать именуется 

такими словами: апа, апай, аба, абай, 1н1, 1н1й. В  гурленско-берунийской подгруппе и 

внутренне переходной подгруппе говорах преимущественно употребляется термин апа, а в 

говоре ходжелийско-кипчакской апа, апай аба, абай употребляется паралельно, а в 

турткульско-элликалинской и внешне переходной  подгруппе говорах  1н1, 1н1й.   

Термин апа постепенно расширяя свой ареал, из гурленско-берунийского говора проник в 

турткульско-элликкалинский и внешне переходной подгруппы говоров, при этом, как  часто 

бывает в подобных случаях, он изменил свое значение. В отдельных говорах йекающего 

кипчакского типа узбекского языка ЮПА  апа в основном употребляется в значениях 

старшая тетя, старшая родная сестра и как форма при вежливом обрашении к женщинам 

старше своих родителей, но не пожилой. Во многих тюркских языках, в том числе, в 

узбекских говорах и узбекского литературного языка оно употребляется в том же значении 

[15.305]. Но ареал распространения термина апа, шире чем 1н1 и аба. Об этом говорит и то, 

что из тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана 1н1 и аба представлены только в 

узкодиалектной форме в узбекском языке ЮПА, 1н1й, абай являются вокативом 1н1 и аба, 

восходящего к более древней форме ача. Имеет соответствия в среднеазиатских, 

центральноазиатских и Волжско-Уралских тюркских языках. Ср.  ккалп. апа мать, сестра, 
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обрашение к сестре мужа и ко всем старшим женщинам [10.46], казах. апа. туркм. еже, уйгур. 

ача старшая сестра, чуваш. апай, ама мать, башкир. 1с1, 1нн1, в диалектах татарского языка 

представлены четыре основных фонетических варианта термина: ана, 1ни, 1н1й ин1й ин1(й), 

алтай. jзе, шор. jса, чулым. аза мать прототюркское 1п1, апа старшая родственница, в 

современных тюркских языках отражается как апа старшая сестра, мать. А  древнетюрк. апа 

ачы термином родства, употребляемые по отношению к старшим по возрасту [7.359]; ача 

старшая сестра, ач пожилая женщина [11.35]; ст.узб. апа. Как отмечает Л.А.Покровская, в 

памятниках древнетюркской письменности этот термин встречается в трех фонетических 

вариантах: асi, 1сi, 1чi имеет очень широкое значение старший родственник [8.28]. 

 Это общее значение в дальнейшем в связи с развитием и возникновением новых форм 

семейно-родственных отношений, в тюркских языках термин апа стал настолько 

многообразен как в отношении внешней формы, так и в отношении содержания (в пределах 

понятия старший родственник- (ница), что порою слова трудно собрать в одно гнездо. 

Ныне диалектный термин апа, апай мать в древнетюркском имел повсеместное 

распространение. Основное значение этого термина в дренетюркском старшая родственница. 

В условиях большой патриархальной семьи термином апай обозначали всех старших 

родственниц в семье – старших сестер, родную мать, тетушек и др. Только бабушку – самую 

старшую в семье женщину назвали 1н1 1н1й йэн1, йэн1й, иэн1, иэн1й. После смерти бабушки 

термином 1н1 мама стали называть родную мать. Следы такого своеобразного использования 

термином апа, апай и иэн1, иэн1й, йэн1, йэн1й  сохранилось в говорах ЮПА. 

Так, в некоторых говорах иэн1й, йэн1й сохранились в значениях бабушка по линии отца, 

старшая золовка. В процессе складывания в говорах гурленско-берунийского, ходжелийско-

кипчакского, аральского узбеков и внутренне переходной подгруппы говоров узбекского 

языка ЮПА за термином иэн1, иэн1й, йэн1, йэн1й прародительница, самая старшая женщина 

в семье, закрепилось значение мама (вокативный термин), а в  турткульско-элликкалинском и 

внешне переходной подгруппе говорах узбекского языка ЮПА это значение закрепелось за 

термином 1н1, 1н1й  мать, старшая родственница. Уже в древнетюркском терминами 1н1, 

1н1й начали употребляться в значений мама, мать. В связи с тем, что апа в узбекских говорах 

ЮПА и в соседних каракалпакском, казахском языках чаще употребляется в значении мать, 

нежели в значении старшая сестра, для обозначения последнего понятия сформировался 

сложный термин =ыз апа, аджапа, айапа, что можно квалифицировать как одно из появлений 

дифференциаций генонимов. 

Для определения конкретных путей развития рассматриваемого термина в различных 

тюркских языках следует учитывать факты контактирования исследуемых языков. Так, 

например, можно предположить, что в каракалпакском, казахском языках иене 

видоизменилось под влиянием эн1:1н1, бытующих в узбекских говорах ЮПА, поскольку 

каракалпаки, казахи проживают на территории Южноприаральского региона, соседствуя с 

узбеками. 

Отметим также, что термин 1н1, иэн1, йэн1 употребляется по отношению к животным в 

значении самка, при этом другие, близкие по значению к 1н1 термин родства (ана и др.), в 

данном значении  встречается. Ср. в говорах ходжелийско-кипчакском и аральских узбеков, 

1н1 =ой дойная овца. В том же значении данное слово бытует и в говорах туркменского, 

казахского, каракалпакского языках: ене =ой овца, дойная овца (+ТДС). Подробное 

употребление данного слова, по-видимому, является специфической чертой аральских и 

ходжелийско-кипчакских подгрупп говоров узбекского языка. Укажем в связи с этим на 

высказывавшиеся в литературе предположения о возможности выделения в составе лексемы 

инак:эн1к корова, характерной для узбекских говоров Бухарской и Самаркандской областей и 

ряда тюркских языков элемента ин1:ин1й, 1н1 с первичным значением матушка [9.97]. 

В узбекских говорах ЮПА бабушка по матери обозначается термином мама. Слово мама 

фиксируется и в других узбекских говорах, насчитывающих семь значений данного слова 
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(ЫХШЛ, 350-351). В узбекских говорах ЮПА зафиксированы четыре значения слова мама: 

мать, прадед, золовка, жена дяди со стороны матери, бабушка, старушка, прабабушка и в 

узбекском литературном языке. В УзРС слово мама отмечено в значениях кормилица и с 

пометой обл. бабушка [15.266]. Ср. ккалп. мама бабушка [12.445], туркм. ма:ма бабушка по 

матери [14]; монг. маму ребенок [13.238], уйгур. мама бабушка, старшая сестра бабушки 

[8.22]. По-видимому, вышеперечисленные лексемы связаны с древнетюркским маму 

женщина, остающаяся вместе с невестой в первую брачную ночь [10.335]. 

В некоторых узбекских говорах ЮПА бабушка по отцу и бабушка по матери обозначается 

одним и тем же словом. В внутренне переходной подгруппе говора узбекского языка ЮПА 

для обеих бабушек существует один термин- мама бабушка вообще. В ходжелийско-

кипчакской подгруппе говора этот термин выступает в звательной форме мамай и обозначает 

жену старшего брата отца и бабушку по матери, в данной подгруппе говора слово мама, 

выступая в сочетание со словом эн1, образует новый термин йэн1к1 мама, который имеет 

значение повивальная бабка, которая передается и другими способами: йэн1к1 к1мпир. 

Следует отметить, что в языке племени Чандыр Ильялийкого района бабушка по матери 

называется словом мама, прабабушка по матери 1н1. В деревне Карамазы бабушка по матери 

называется словом эн1 прабабушка по матери описательно-1н1мин 1н1си.   

Сравнительный анализ диалектных терминов родства тюркоязычных народов ЮПА 

позволяет сделать некоторые выводы: 1) термины родства в период своего возникновения 

означали родственные, половозрастные, брачные группы; 2) референтивные термины родства, 

сравнительно с вокативными,  обладают большей устойчивостью и относительно слабо 

проникают из одного языка в другой; 3) при сравнительно-историческом и этимологическом 

исследовании терминов родства большое значение имеет полнота лексического материала, 

учет всех диалектных вариантов ареала. 
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MAYA DĠLĠNĠN IġIĞINDA TÜRK DĠL AĠLESĠ 

TEORĠSĠ NE OLMALIDIR? 

Özet:Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini belirtirken ‗kaynak bakımından Ural-Altay Dil Ailesinin Altay koluna 

mensuptur‘ cümlesinin söyleniverdiğini görürüz. Halbuki, bu teorinin ortaya atıldığı yıllarda Türkçenin ve ailesi olarak kabul 

edilen çoğu dillerin en eski yazılı kaynaklarına daha ulaĢılamamıĢtı. Üstelik bu akrabalık aleyhine olan görüĢlerin de en az akraba 

olduğuna dair görüĢler kadar olması bu teoriye karĢı daima Ģüpheyle bakılmasına sebep olmuĢtur. Biz bu teorinin genel prensipleri 

doğrultusunda inceleyip, yazılı kaynakları M.Ö. 3-4.000 yılına kadar giden Maya Dili olan yakınlıklarına dikkat çekerek. Türk 

Dilinin kendi içerisinde ayrı bir aile oluĢturduğunu, dolayısı ile Türk Dili Sınıflamasının bunlar dikkate alınarak yeniden yapılması 

gerektiğini vurgulayacağız. 

Anahtar Kelimeler:Türk Dili, Maya Dili, Ural- Altay 

Dil akrabalığı, dillerin ses dizgesi, biçim, yapı, söz dizimi bakımından kesinliği ortaya çıkan 

iliĢkileri, yakınlıkları sonucunda beliren bağlılıklardır. Dil akrabalıklarını ortaya koyan iliĢkiler 

arasında, özellikle biçim ve yapı yakınlıkları önemlidir. Ayrıca söz hazinesi arasındaki benzerlikler 

de değerlidir; etimolojileri, tarihsel geliĢmeleri aydınlık olan öğeler, akrabalık için sağlam 

dayanaklar, tanıklar durumundadır (Aksan 2007:101). Diğer bir deyiĢle dil akrabalıkları tespit 

edilirken dillerin sesleri, bunların oluĢumları ses anlam iliĢkileri baĢta olmak üzere; biçimi, kökleri, 

türeme yolları bunları oluĢtururken izledikleri yollar ile cümle yapısı, kelime hazinesi dikkate alınır. 

Etimoloji ile kelime hazinesindeki kelimelerin mukayeseleri yapılarak kaynakları tespit edilmeye 

baĢlanır. Bunların dıĢında da baĢka unsurlar da dikkate alınabilir. Dili kullanan milletlerin akrabalık 

bağları, kültür iliĢkileri, arkeolojik ve antropolojik malzemeler de kullanılabilinir. 

Dil akrabalıkları arasındaki ilk çalıĢmalar Hint Avrupa (ya da Ġndogermen) Dil Ailesi hakkında 

yapılmıĢtır. XVI. Yüzyılın sonlarında Ġtalyan F. Sassetti‘nin Sanskrit ve Ġtalyanca arasındaki 

benzerlik ve eĢitlikleri göstermesi (Aksan 2007:123) ile ilk Hint Avrupa çalıĢmalarına da bilimlik 

ölçütlerde baĢlanmıĢtır diyebiliriz. 1861‘de Franz Bopp‘un ‗Über das Konjugationssytem der 

Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und 

germenischen Sprache‘ adlı eseriyle Hint-Avrupa Dil Ailesinin akrabalığını da ortaya koymuĢtur 

(Aksan 2007:123). 

Hint-Avrupa Dil Ailesinin akrabalığı üzerine Bopp‘tan sonra da birçok çalıĢma yapılmıĢ nitekim 

bugün için aksi tartıĢılamamaktadır.  

Hami-Sami Dil Ailesi adıyla anılan teori de, Tevrat‘ta geçen Nuh Peygamber‘in iki oğlunun adına 

(Ham ve Sam) dayanır (Aksan 2007:134). Bu dil ailesinin de akrabalığı üzerine bilginler 

hemfikirdirler. 

Ancak, Ġsveçli subay Johann Philipp Tabbert (von Strachlanberg)‘in esaret hayatı bitip Ġsveç‘e 

döndükten sonra 1730‘da yayınladığı ünlü kitabı ‗Das Nord und Östliche Teil von Europa und Asia‘ 

(Ercilasun 2007:17) ile baĢlayan Ural Altay Dil Ailesi teorisi hakkında o günden bu yana tartıĢmalar 

devam etmektedir. 

Strahlanberg‘den sonra, Fransız J. P. Abel-Remusat (1820) ve Alman W. Schott (1836) da, Ural-

Altay grubu için umumiyetle "Tatar Dilleri" (les langues Tartares; Tatarische Sprachen) tabirini 

kullanmıĢlardır. Bu dillerden birçoğunu yerinde araĢtıran Finlandiyalı M. A. Castren (1813-1852) 

ise, Ural-Altay filolojisinin esas kurucusu sayılmaktadır. O.Böhtlingk (1851), Macar J. Budenz ve 

Danimarkalı V. Thomsen de bu diller arasındaki akrabalığı muhtemel görmüĢlerdir (Temir 2002:2). 

Ural Altay Dil Ailesi teorisi, Estonyalı F. VVĠedemann'ın 1838'de yayınlanan (Über die früheren 

Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachverwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens) adlı 

eserinde  Ural-Altay  dillerini  Hind-Avrupa  dillerinden  (Temir 2002:3) ayıran bazı benzerliklerden  
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hareketle akraba olduğunu ifade etmiĢtir. Bu özellikleri aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

1.Bu gruptaki dillerin hepsi, yapı yönüyle eklemeli dildir.  

2.Önekler (artikeller) yoktur.  

3.Kelime türetme ve çekim son eklerle yapılırken köklerde değiĢme olmaz.  

4.Söz diziminde yardımcı unsurlar (tamlayanlar, belirtenler) önce, asıl unsurlar (tamlananlar, 

belirtilenler) sonra gelir. 

5.Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur. 

6. Soru eki vardır.  

7. Aynı Ģekilden kaynaklandığı saptanan ortak ekler vardır.  

8. Altay dilleri ses özeliklerine göre karĢılaĢtırıldığı zaman birtakım ortaklıklar 

görülmektedir. Bunlardan en belirgin olanı, ünlü uyumudur. Kelime baĢında l, r ve ð 

ünsüzlerinin bulunmaması diğer bir ortaklıktır. 

Ancak, ilerleyen zaman içerisinde dillerin akrabalığının ispatı için ses kanunları, kelime, mâna ve 

cümle uygunlukları gibi hususların da göz önünde tutulması talep edilmiĢ ve böylece "Ural" ve 

"Altay" gruplarının, akrabalığından sarfınazar edilmiĢ, ayrı ayrı bu iki ailenin içindeki dillerin biri 

biriyle akrabalığı meselesi bile sarsılmaya yüz tutmuĢ ve bazı dilciler tarafından Ģüphe ile 

karĢılanmağa baĢlamıĢtır. Bunlar, N. Anderson, H. Sweet, K. B. VViklund, H. Paasonen, E. N. 

Setâlâ, B. Collinder gibi bazı dilcilerdir (Temir 2002: 3). 

Bu dillerin bir ‗aile‘ teĢkil ettiğine dair, ilk fikirler ortaya atıldığı zaman, henüz bugünkü anlamı ile 

Türkoloji diye bir çalıĢma alanı bile yoktu. Bu bakımdan, karĢılaĢtırmalarda gerekli malzemenin 

noksanlığı, hatta yokluğu daha elveriĢli bir ortam yaratılıncaya kadar bu fikirlerin geliĢmesi için en 

büyük engel olarak kalmıĢtır (Tuna, 2002: 10). 

Bu teoriden hareketle Türklüğün de anavatanı tartıĢmaları farklı Ģekillerde devam etmiĢtir. Teori, 

diğer bir Ģekilde Ģunu diyordu: ‗Türkler, Altay dağı çevresinde tarih sahnesine çıkmıĢ buradan göçler 

vasıtası ile dünyaya dağılmıĢ Asya‘nın barbar bir kavmidir.‘ En yakın akrabalarımız ise ilk yazılı 

eserleri M.S 1225‘ten kalmıĢ olan Yesunke Merke TaĢı Moğolca ile ilk yazılı belgeleri M.S. 1413 

Çuçen dili ve 1599‘dan kalan Mançuların dili olan Mançu Tunguz Dili gösterilmiĢtir.  

Tabii bunlarla mukayese edilen dilimizin belgeleri de M.S. 716 Bilge Tonyukuk, M.S. 732-735 

Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarıdır. 

Ne Proto-Türkçenin fonetiği ve morfolojisi üzerine bir çalıĢma yapılmıĢ ne de arkaik Türkçenin 

kelime hazinesini belirleyecek etimoloji çalıĢmaları yapılmıĢtı. Tabii bu çalıĢmalar, akraba sayılan 

Moğol, Mançu- Tunguz, Kore ve Japon dilleri üzerine de yapılmamıĢtı. 

Altay Dil Teorisine temel olabilecek dil çalıĢmaları ve eserleri olmadan ortaya konulan iddiaya da 

tepkiler olmuĢ, bu karĢıt düĢünceler günümüzde de devam etmektedir. 

En yakın akrabamız kabul edilen Moğolca aslında temeli Çincenin bir diyalekti olan dilin üzerine 

Türkçenin tesiri ile yeniden ihsas edilen yeni bir dil ‗creole‘ karma bir dil olduğu görüĢü (Arıkoğlu 

2007:391) Tunguzca dahil olmak üzere bugün yavaĢ yavaĢ kabul görmektedir. Aslen sarı ırk olan 

Moğol ve Mançuların, beyaz ırk olan Türklerle akrabalığı etnik olarak değil ancak bunların 

Türkçenin tesiri ile karma bir dil olarak oluĢtuğu üst kısmın filolojik olarak yakınlığı söz konusu 

olabilir.  

Buna diğer dillere dediğimiz gibi akraba dil yani eĢit Ģartlara sahip akrabalık diyebilir miyiz? 

Kanaatimizce bu durum ancak Türkçenin tesiri ile geliĢen sonradan yakınlaĢtırılan dilleri eĢit Ģartlara 
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sahip akrabalıkla ayırt etmek gereklidir. 

Ural Altay Dil ailesinin, Ural kısmını bir tarafa bırakıp daha yakın oldukları ileri sürülen Altay 

Dillerinin akrabalıklarında temel alınan ölçütler ne idi? Buna en yakın kabul edilen Moğolca ile ilgili 

belli baĢlı örnekler Ģöyledir:  

   Türkçe    Moğolca 

1. Ses denklikleri : r/, z/    r/, r/ 

   l/    l/ 

   d/    d/  v.b (Tuna 2002:5). 

Ayrıca, bu teoriye göre var sayılan Ana Altay dilinin Ģekli, söz dizimi ile kelime hazinesindeki 

benzerlikler örnek verilmektedir. 

2. ġekil Benzerlikleri: a. Ana Altayca‘da Ģekil birimleri olarak, kökler ve ekler vardı. Bunlar 

biri öbürünün yerine kullanılmayan fiil ve isim gruplarına ayrılıyordu. b. Fiil kök ve tabanları aynı 

zamanda emir kipidir. c. Fiil kipleri fiilden isim yapan eklerle türetilmiĢlerdi (Tuna 2002:5). 

3. Söz Dizimi: En küçük fiil cümlesi çekimli bir fiildir. Cümlede öznenin yeri fiilden, 

belirtenin yeri belirtilenden, ikinci dereceden olan üyelerin yeri birincilerden önce gelir. Fiil sonda 

yer alır (Tuna 2002:5). 

4. Kelime Hazinesi: Ortak kelimelerin üye dillere dağılıĢ nispetlerindeki ölçüsüzlük, Altay 

Dil teorisinin en büyük meselesidir (Tuna 2002:5). 

Bu temel ölçütler yanında Ģahıs zamirleri ve cümle yapısında ki bazı benzerlikler ile birkaç sayı 

adının benzerliği de dikkate alınmıĢtır.  

Son dönemlerde yapılan çalıĢmalarda altı dil ailesinin (Hami-Sami, Kartvel, Hint-Avrupa, Ural, 

Dravit, Altay) aynı kökten çıktığını iddia eden Nostratik teorisi ile, Greenberg tarafından kurulan 

(Hint-Avrupa, Ural, Altay, Gilyak, Kore-Japon-Aynu, Çukça ve Eskimo-Aleut) dillerinin aynı 

kökten geldiğini iddia eden Avrasyatik teorisinde de Türkçe daha önceki Ural-Altay Dil teorisi 

doğrultusunda Altay dil ailesinden gösterilmiĢtir (Ercilasun 2007:28-29). 

TartıĢmalı ve bilim dünyasını bir türlü tatmin edemeyen Türkçenin, Ural-Altay Dil Ailesinin, Altay 

koluna mensup edilme teorisinin, günümüz Ģartlarında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine 

inanıyoruz. 

Bunu yaparken Türklerin bilinen coğrafyası içerisinde, hiçbir komĢuluk iliĢkisi mümkün olmayan, 

bilinen tarihi kaynaklara göre de siyasi ya da kültürel bağlantısı bulunmayan, hatta ayrı bir kıtada 

yaĢamıĢ ve yaĢamakta olan Mayaların Dilleri arasındaki koĢutlukları esas alacağız.  

Ural Altay Dil Ailesi teorisine dayanak olarak gösterilen kıstasların Maya Dilindeki karĢılıklarını ve 

bunların dıĢında muhtemelen Türkçenin arkaik dönemlerine kadar uzanan dip kökleri örnek 

vereceğiz. Amacımız, Türkçenin gerçek yapısı ve dünya dilleri arasında asıl yerinin ne olduğunun 

günümüz Ģartlarında yeniden sorgulanmasını sağlamaktır. 

Mayalar Kimdir? 

Önceleri komĢu halk olarak yaĢadıkları, sonraları zaman zaman karĢılıklı yönetimlere sahip oldukları 

Aztekler (Nahuatl) tarafından Maya olarak adlandırılan halklar topluluğudur. Kendilerini Kiçe, Çöl 

gibi boy adlarıyla adlandırmaktadırlar. Aztek dilinde ‗hesap‘ anlamına gelen Maya sözü zamanla 

ortak uygarlığı ve inanıĢ sistemleri olan, ırk özellikleri birbirine benzeyen bu halklar topluluğunun 

üst kimliği olmuĢtur (Doğan 2007:33).  
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Mayalar hakkında yapılan çalıĢmalarda muhtelif dönemleri esas almıĢ kronolojik tarihlendirmeler 

bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı M.Ö. 18.000 – 13.000 buzul devri sonrası Berring‘den geçiĢlerle 

baĢlayıp, Maya takviminin baĢlangıcı olan 4 Ahau 8 Cumku ‗M.Ö. 3114‘ e kadar süren dönemi ilk 

dönem olarak kabul ederler. Kabul edilen ilk dönemden Ġsa‘nın doğumuna kadar olan devreyi ikinci, 

klasik dönem sonundan M.S. 900‘e kadar olan dönemi ise üçüncü devre olarak kabul ederler (Doğan 

2007:33).  

Mayalar hakkında genel kabul görmüĢ tarihi tasnif ise aĢağıdaki gibidir (Doğan, 2007: 34-36): 

Ön Maya Dönemi (M.Ö . 10.000-3.000) : Bu dönemle ilgili daha çok genel insanlık tarihi ve yeni 

kıtada hayatın baĢlaması konularında yapılan araĢtırmalar bize fikir vermektedir. Eğer, insanlığın 

doğuĢu ana kara olarak kabul edilen Asya ise yeni kıtaya buradan göçlerin olması lazım geldiği 

düĢünülmektedir. Bu da geçiĢlerin özellikle Berring boğazı merkezli olduğu yönündedir. Yer 

bilimcilerin bir kısmı ilk geçiĢlerin buzul dönemi olan M.Ö. 40.000-30.000‘de baĢladığını, bir kısmı 

ise buzul döneminin bittiği ( MÖ 18.000-13.000) süreçte baĢladığını ifade etmektedirler. 

Eski Maya dönemi (M.Ö. 3.000-400) : Mayalarla ilgili tarihlendirmelerde bu dönem arkaik, Erken 

Klasik, Orta Klasik süreçler olarak da adlandırılmaktadır. Bir milletin tarihinin belirlenmesinde 

özellikle kendi dilinde verilmiĢ eserler ya da onlar hakkında komĢu milletlerin verdikleri bilgilerden 

yararlanılır. Burada doğrudan Mayaların kendi yazı ve dilleriyle verdikleri eserlerin baĢında kendi 

tarihi süreçlerini de gösteren Maya takvimi gelmektedir. Maya takviminde tarihin baĢlangıcı ve ilk 

dönem olarak 4 Ahau 8 Cumku ‗M.Ö. 3114‘ esas alınır. 

Klasik Maya Medeniyetinin KuruluĢ Dönemi (M.Ö.400-M.S. 250) : Bu süreç aynı zamanda, 

Mayaların kurdukları Tikal, Hunantiniç, Karakol, Altunha gibi büyük Ģehir yönetimlerinin diğer Ģehir 

yönetimlerine hakim olmak için yaptıkları savaĢlar dönemini de kapsar. 

Klasik Maya Medeniyetinin GeliĢme Dönemi (M.S. 250- 800) : Maya Uygarlığının en parlak 

döneminin baĢlaması ve Maya Uygarlığının yükseliĢ dönemi olarak bilinen bu dönemde ĢehirleĢme 

ve mimarinin en güzel örnekleri verilir. Gökbilimiyle ilgili çalıĢmaların zirveye çıktığı dönemdir. 

Klasik Maya Medeniyetinin ÇöküĢ Dönemi (M.S. 800-950) : Geç ve son klasik dönem olarak da 

adlandırılan bu dönem, Mayaların meĢhur Bonampak antik Ģehrinin renkli duvar resimlerinin 

yapıldığı yıllardır. Yine Maya kültürünün zirvesi olarak gösterilen Chichenitzsa antik Ģehrinin 

tamamlandığı ve gökbilim merkezinin çalıĢmalarının en verimli olduğu zamandır. 

BaĢka Medeniyetlerin Yönetiminde Olduğu Dönem (M.S. 950-1526) : Bu dönemde Yucàtan‟da 

Maya kültürünün zirvede olduğu yıllarda baĢka Ģehirleri de yönetimi altına toplamıĢ olan, diğer bir 

deyiĢle Maya baĢkenti sayılan Chichenitzsa, Nauatl dilini konuĢan Tolteklerin hakimiyeti altına girer. 

Bugünkü Mayalar ve Maya Coğrafyası: Bugünkü Mayaların nüfusları hakkında hükümetlerce 

verilen net bilgiler olmamakla beraber yaklaĢık olarak Guatemala‘da 7.000.000, Meksika‘da 

800.000, Honduras‘ta 5.000, El Salvador‘da 3.000 ve Belize'de 1.000 civarında Maya olarak 

adlandırılan yerli ahali yaĢamaktadır. Bunlar konuĢtukları dil ve yaĢadıkları bölgelere göre adlar 

almaktadır. Genel olarak aĢağıdaki tasnif kabul görmektedir (Doğan 2007:38). 

1. Yucatanlar (Yukatekler) : Meksika‘nın Yucatan yarımadası ile Belize‘nin Kuzey, 

Guatemala‘nın kuzeydoğu kesimlerinde. 

2. Lakandonlar: Meksika‘nın Güneyi‘nde, Usumacinta Irmağı ile Guatemala sınırı arasındaki 

Bonampak‘ta. 

3. Kiçeler (Keççiler, Pokomamlar, Ustanpekler, Kakçikeller, Tsutuhiller, Sahapultekler) : 

Guatemala‘nın doğu ve orta kesimlerindeki dağlık bölgede. 
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4. Mamlar (Mamlar, Tekolar, Aguakatekler ve Ġksiller) : Guatemala‘nın batısındaki dağlık 

bölgede . 

5. Kanhoballar (Motozintlekler, Tuzantekler, Hakaltekler, Akatekler, Toholaballar ve Çuhlar): 

Guatemala‘nın Huehuetenango ve Meksika‘nın buraya bitiĢik yerleĢimlerinde.  

6. Tsotsiller / Tseltallar: Meksika‘nın Güneyindeki Chiapas (Tuhlagutti)‘ta. 

7. Çollar :Chiapas‘ın kuzeyi ile Tabasco‘da. 

8. Çortiler:Guatemala‘nın doğu ucunda. 

Huastekler: Meksika‘nın Veracruz Ģehrinde ve San Luis Potosi‘de.  

 

Maya dili yapılan tasnif çalıĢmalarında çoğu zaman Amerika Yerli Dilleri aileleri içinde 

gösterilmektedir. Ancak bazı çalıĢmalarda Maya dilinin Altay Dilleri ile bağlantılarına dikkat 

çekilmektedir (Wikandur, S. 1967: 37, 1970-71:62) . 

Kaynak açısından henüz net olarak bir yere oturtulamayan Maya dilinin kesinlikle Hint – Avrupa ve 

Hami-Sami dil ailelerine mensup olmadığı hususunda bu konuda çalıĢanlar hemfikirdir.  

Ġsim ve fiillerden oluĢan Maya dili yapı açısından eklemeli bir dildir. Kelimelerin türetilmesi isim ya 

da fiil köküne gelen eklerle sağlanmaktadır. Bu türetme çoğunlukla kelime kök ya da gövdesinin 

sonuna getirilerek yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda ön ekler de görülmektedir. Ön eklerin 

sonradan Ġspanyolca‘nın tesiri ile olması mümkündür. Eski yazılı kaynaklarda bulunan kelimelerde 

de bu durum az da olsa görülmektedir. Bu da muhtemelen Mayaların komĢuluk yaptığı veya iç içe 

yaĢadığı diğer yerli dillerinden geçmiĢ olabilir. Bu durum ‗Maya dili sondan eklemeli dildir‘ 

hükmünü bozacak derecede değildir (Doğan 2007:96). 

Dilciler M.Ö 2000‘lerde Ana Maya dilinin var olduğu görüĢündedirler. Ancak, Maya dilinin 

diyalektlere ayrılma süreci hızlı olmuĢtur. Yukatek bölgesi diyalektinin yaklaĢık 3000 yıllık bir 

geçmiĢi vardır (Montgomery, 2004: 5). Maya dilini konuĢanlar klasik çağın en yüksek medeniyetini 

kurmuĢlardır. Bu medeniyet M.S. 250-900 yılları arasında zirveye çıkmıĢtır. Bunlar, geliĢmiĢ el 

yazısını ve Maya hiyerogliflerini de icat edenlerdir. Maya yazı sistemi, bugün onların dillerini 

inceleyen Ġngiliz (M.S. 8. yy) ve Ġspanyol (M.S. 11. yy) yazı dillerinden çok daha eskidir (Doğan 

2007:96-97) 

Maya dili baĢka dillerden etkilenmiĢtir. Ġlk etkilendikleri yabancı dillerin baĢında en önemlisi 

Nahuatl Dilidir. Aztek dili olarak da adlandırmak mümkündür. Aztekler, 9-10. yüzyıllara kadar 

yaĢayan bir medeniyettir. Bunlar aynı zamanda Panama ve Honduras sahili boyunca yayılan 

tüccarlardır. Aztekler, Meksika‘nın merkezinden Maya bölgesi olan Yukatan‘a kadar nüfuz 

etmiĢlerdir. Nahuatl Dili üst katman olarak Maya dilini etkilemiĢ; baĢta yer, eĢya, insan isimleri 

olarak birçok kelime Maya diline alıntı öğeler olarak girmiĢtir. 

16. yy‘da Ġspanyolların Yeni Dünyayı iĢgali ile birçok Amerika yerli halkı gibi Mayalar da yiyecek, 

elbise, silah, sosyal ve siyasi kelimeleri Ġspanyollardan almıĢlardır. Ancak, Mayalar eski 

kullandıkları kelimeleri muhafaza edip onlar için yeni olan kavramların karĢılıklarını almıĢlardır. 

asukaar „Ģeker‟ < Ġsp. azucar, a‟amigoh „arkadaĢ‟< Ġsp. amigo, paapah ‗baba‘< Ġsp. papa 

gibi(Montgomery, 2004: 8). Bu yolla Ġspanyolca‘da bulunan fakat Maya ses sisteminde olmayan yeni 

sesleri de alıyorlardı. Nitekim, Ġspanyol iĢgalinden sonra Mayalar el yazılarıyla Çilam Balam ve 

Popul Vuh gibi kendi destanlarını da kaleme almıĢlardır (Doğan 2007:97). 

Eski Maya ile istila edilmiĢ bugünkü Maya arasında önemli derecede farklılıklar vardır. Bugün Maya 

dili, yazı dili olmaktan çıkmıĢ yalnız konuĢma dili olarak kalmıĢtır. Sömürgecilerin değiĢmesi de 

konuĢma dillerini Ġspanyolca‘dan Ġngilizce‘ye yakın öğelerle doldurmakta, müstakil bir halkın 
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konuĢma dili olmaktan da çıkarmaktadır. Bu sebeple bugün Maya dili âdeta köyden köye farklılık 

göstermektedir. 

Maya Dilinin Gramer Özelliklerine kısaca baktığımızda Türkçe ile olan benzerlik ve koĢutlukları 

daha iyi göreceğimizi umuyorum. 

Ses Bilgisi: 

Ünlüler : Maya dilinde temel olarak a (ach ‗açmak‘, awat  ‗avaz‘, kusba ‗koĢma‘), e (ep 

‗dalak‘, k‟ex ‗göç‘, te ‗orada‘), i (ich ‗iç‘, biki ‗gibi‘, si‗vermek‘), o (ok ‗ok, mızrak‘, son ‗son‘), ö ( 

k‟öb ‗dal, kol‘, tömökös ‗ĢaĢkınlık‘), u (uk‟ ‗ağlamak‘, bul ‗ bulmak‘), ünlüleri bulunmaktadır. 

Yalnız k‟ıt  ‗kıt, az‘, k‟ıtlak  ‗harcamak‘ kelimelerinde görülen bir ı ünlüsü de bulunmaktadır. Bu 

ünlüler normal uzunluktadır ve Türkçede olduğu gibi seslendirilmek yani çıkıĢ yerleri ve tını süreleri 

aynıdır. Bu normal ünlülerin yanında asli uzun ünlüler de bulunmaktadır. Uzun ünlü kullanıldığında 

anlam değiĢmektedir. Uzun ünlüler yükselen tonla ve alçalan tonla seslendirilmektedir. Yükselen tonla 

olan uzun ünlüler áa (áak‟ ‗yeĢil, taze‘, táan ‗önce‘) alçalan tonla olanlar aa Ģeklinde (aal ‗oğul‘, 

taasik ‗taĢımak‘) yazılmaktadır.  

 

Maya dilinde normal a, e, o, u, ö ve i ünlülerinin yanında kısa vurgulu olarak söylenen a‟, e‟, u‟, i‟, 

seslerinin yanında Türkçede kapalı e olarak adlandırdığımız ė sesinin de ėe Ģeklinde kullanıldığı 

görülmektedir.  

 

Maya dilinde bu seslerin yanında yükselen tonda áa, íi, ño, uzun ünlülerinin yanında uu, oo, ii, ee,  

aa asli uzun ünlüler de bulunmaktadır (geniĢ bilgi için bkz Doğan, 2007: 96-116). 

Ünlü Uyumları: Maya dilinde genel olarak ünlüler arasında kalınlık – incelik uyumu (dil 

benzeĢmesi, palatal harmony) bulunmaktadır. Kelime kökünde kalın bir ünlü varsa (a, o, u ) onu 

takip eden hecelerde de kalın ünlüler aĢağıdaki örneklerde olduğu gibi bulunur. Akam ‗direk‘, aluh 

‗ormanın ruhu‘, multah ‗ bunaltmak‘, akan ‗amca, dayı‘, boxkay ‗yayın balığı‘ bulukluch 

‗mancınık‘, tunkuluchú ‗baykuĢ‘, yakunah ‗sevimli‘, yuyunak   ‗olgunlaĢtırmak‘. Eğer kelime 

kökünde ince bir ünlü varsa (e, i, ö ) diğer hecelerde de ince ünlü aĢağıdaki örneklerde gösterildiği 

gibi bulunmaktadır. bek‟ech ‗ince‘, biki ‗gibi‘, ch‟ech‟il ‗ saçmak‘, k‟ėek‟en ‗domuz‘, ėensik ‗iniĢ, 

alçak‘, k‟eexel ‗değiĢtirme‘  gibi. 

  

Maya dilinde, ünlüler arasındaki düzlük - yuvarlaklık (dudak benzeĢmesi, labial harmony) uyumu da 

bir dereceye kadar görülmektedir. Yani eğer kelime kökünde düz bir ünlü varsa (a, e, i ) daha sonraki 

hecelerdeki ünlüler de aĢağıdaki örneklerde gösterildiği gibi düz olur. pekeche‟ ‗yabani otlar‘, 

chimės ‗çıyan‘, sibitil ‗sürü‘, picitil ‗yelpaze‘. 

 

Eğer kelime kökünde kalın sıradan yuvarlak bir ünlü varsa (o, u ), takip eden hecelerde yer alan 

ünlüler ya geniĢ düz (a ) k‟opsah ‗çökmek, bükmek‘, tohlah ‗kaçırtmak, p‟olmal ‗satın 

almak‘, k‟ultah „saygı‘, k‟unlak ‗isteksiz‘ ya da dar yuvarlak (u ) ünlüsü gelir. Bulul ‗ayak‘, 

k‟ultun „ havan‘, kuytun ‗verimsiz‘, tumbuluk‟ ‗sallamak‘, tunkuluchú ‗baykuĢ‘ örneklerinde 

olduğu gibi. Ancak bir kelimenin kökünde kalın sıradan düz ünlü (a) varsa, kelime kökünde de b, x, 

k, ve t sesleri bulunduğunda ikinci hecede kalın sıradan dar yuvarlak (u) ünlüsü gelebilir aktub 

‗balgam‘, aktun ‗mağara‘, k‟akunah ‗acıĢtırmak‘, p‟axul ‗alacaklı‘, sabukan ‗kese‘, salkun 

‗hakaret etme‘, t‟akuntah ‗depolamak‘, yakunab ‗sevmek‘ örneklerinde olduğu gibi. 

 

Maya dilinde dudak uyumu ileri derecededir. Türk lehçelerinden Yakut, Altay ve Kırgız 

Türkçelerinde görülen yuvarlaklaĢma (labial atraction, dudak çekerliliği) bulunur. Yani bir 

kelimenin ilk hecesinde yuvarlak (o,ö) bir ünlü bulunursa onu takip eden hecelerde de genellikle 

aĢağıdaki örneklerde gösterdiğimiz gibi yuvarlak ünlü bulunur. bolon ‗bol, çok‘, sököl ‗dokumak‘ 

, otsol ‗yükünü hafifletmek‘, chokoh ‗ocak‘. 
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Ünlü uyumuna uymayan ekler: Maya dilinde ünlü uyumuna girmeyen +sah ve +inah yapım 

ekleri geldiğinde aĢağıdaki örneklerde olduğu gibi uyumun bozulduğu görülür. Balinah ‗baldız‘, 

ki‟kunah ‗neĢelendirmek‘, belbesah ‗kılavuz, önder‘, bebesah ‗evlenme‘, binsah ‗körletmek‘, 

kimsah „kasap‘. +lak yapım ekinin de kexlak ‗temiz‘ örneğinde görüldüğü gibi uyuma girmediği 

görülür. 

BirleĢik kelimelerde uyum bozulur: Maya dilinde Türkçede olduğu gibi kelime yapma yollarından 

biri de birleĢik kelimelerdir. alak‟be‟n ‗cana yakın‘, chaanbeel ‗yavaĢ‘, ak‟te‟   „pamuk‘ balamte‟ 

‗kakao‘, ak‟be ‗dün gece‘, almehen ‗soylu, asil‘, ka‟p‟el ‗iki‘ gibi birleĢik kelimelerde ünlü uyumu 

bulunmaz. Bu durum Türkçede de aynı Ģekildedir. 

 

Alıntı kelimelerde uyum bozulur: Maya dilinin kelime hazinesinde, kendi yapısının dıĢında 

kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler kanaatimizce baĢka dillerden ödünçleme olarak girmiĢ ya da 

Ġspanyolca gibi üst katman tesiriyle Maya diline girmiĢ kelimelerdir. beya‟ ‗beğenmek‘, beyñ ‗ öyle‘, 

bitun ‗ yapı harcı‘, pian ‗ ruh‘ gibi kelimeler bu duruma örnek teĢkil etmektedir.  

 

Ünsüzler: Maya dilinde altısı glotal stop olmak üzere toplam 21 ünsüz bulunmaktadır. d, f, v ve r 

ünsüzleri bulunmaz. Bu seslerin bulunduğu kelimeler baĢka dillerden alıntıdır. AĢağıda ünsüzlerin 

genel bir tablosu verilmiĢtir. 

 

b ünsüzü: Patlayıcı, ötümlü olan b sesi dudak ünsüzüdür. Kelime baĢında, kelime içerisinde kök 

ünsüz olarak ve kelime sonunda kullanılır. Türkçedeki b ünsüzüne yakın olan bu ses iki ünlü 

arasında biraz yumuĢakça söylenirken, kelime sonunda neredeyse düĢmek üzere olup ya çok zayıf 

söylenir ya da hiç söylenmez.  

 

Kelime baĢında         Kelime ortasında   Kelime sonunda 

biki  ‗gibi‘   k‟abak‟ ‗basur‘  ib ‗bakla‘ 

bokan  ‗iltihap‘  k‟eebel ‗çökmek‘  k‟öb ‗dal, kol‘ 

bul  ‗bulmak‘  k‟oba‟  ‗göl, ırmak‘  kulub ‗boynuz‘  

 

ch‟ ünsüzü: Glotal stoplardan olan ch‟ ünsüzü, patlayıcı, diĢ ünsüzü olup süreksizdir. Kelime 

baĢında ve sonunda kullanılır. Türkçedeki ç sesi gibidir ancak nefes alımıyla kesilir. 

  

Kelime baĢında    Kelime sonunda 

ch‟ak ‗yakalamak‘   ach‟ ‗özsuyu‘  

ch‟el ‗sarıĢın‘   bich‟ ‗ince, zayıf‘ 

ch‟ilib ‗çöp, dal‘   ech‟ ‗açmak, eğmek‘ 

 

ch ünsüzü : Patlayıcı, ötümsüz bir diĢ sesi olan ch ünsüzü süreksiz bir sestir. Türkçedeki ç sesi ile 

aynı söylenir. 

 Kelime baĢında    Kelime sonunda 

chak ‗çok; yağmur‘      aach ‗çimen‘ 

cheem  ‗gemi‘           ich ‗iç‘ 

chok‟ ‗çok‘     otoch ‗oda‘  

 

j ünsüzü: Maya dilinde bulunmayan j sesi sadece ja‟ak‟ ñol ‗hayret, merak etme‘, jalachil ‗lider‘, 

jėek ‗dal‘, jo‟il ‗meridyen‘, ju‟un ‗kağıt‘ alıntı kelimelerinde bulunmaktadır. 

 

k‟ ünsüzü: k‟ ünsüzü Maya dilinin glotal stop ünsüzlerindendir. Patlayıcı, damak sesi olan k‟ sesi 

süreksiz bir ünsüzdür. Kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılmaktadır. 
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Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

k‟eex ‗göçmek‘ bök‟sa ‗avlamak‘  achak‟  ‗yeğen‘ 

k‟iin ‗gün‘   suk‟inil ‗sakınma‘  bik‟ ‗bükmek‘  

k‟o‟och ‗ceviz‘  tsoka‟n ‗mükemmel‘  chok‟ ‗çok‘  

 

k ünsüzü: Patlayıcı, ötümsüz, damak sesi olan k Türkçedeki k ünsüzü ile aynı söylenmektedir. 

Kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılır. 

Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

ka‟bah ‗önceki gün‘ bakix ‗vermek, bağıĢ‘           chaak ‗çakın, ĢimĢek‘  

keeh ‗geyik‘  bulkum‗sinek‘         ook ‗ayak‘ 

kukul ‗dalga‘  saka‟ ‗kuyu‘           uustik ‗esmek‘ 

 

l ünsüzü : Türkçedeki gibi akıcı, diĢ sesi olan l sürekli bir ünsüzdür. Maya dilinde kelime sonunda 

düĢmek üzere olan bir ünsüz gibi ya zayıf söylenmekte ya da hiç söylenmemektedir. Kelime baĢında 

içinde ve sonunda kullanılır. 

Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

la‟  ‗Ģurada‘ aluh ‗ormanın ruhu‘        bal ‗baldız‘ 

lot ‗eĢleme‘ k‟elik ‗ızgara‘         ikil ‗et suyu‘ 

luk‟ ‗çamur‘  ulah ‗eklemek‘        u‟l ‗temel, esas‘ 

 

m ünsüzü : Sızıcı, sonant ötümlü, dudak sesi olan m, Türkçedeki m sesi gibi söylenmektedir. Maya 

dilinde kelime baĢında, içinde ve sonunda bulunmaktadır. 

Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

mamak ‗sık çalılık‘  homah  ‗aĢağılamak‘         ikim ‗baykuĢ‘ 

meex ‗bıyık, sakal‘ kamach ‗çene‘           k‟om ‗bükmek‘ 

miis ‗kedi‘  kimen ‗ölmek‘          kum ‗kazan‘  

 

n ünsüzü : Sürekli, sonant, damak sesi olan n,Türkçedeki n sesi gibi söylenmektedir. Maya dilinde 

kelime baĢında, içinde ve sonunda bulunmaktadır. 

Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

namak ‗yüksek‘ anak ‗sahip olmak‘  aka‟an ‗ırmak, gölet‘ 

netsil ‗yararsız‘ ch‟inik‗atmak‘    bolon ‗bol, çok‘ 

nix ‗iniĢ‘  ėensik ‗iniĢ, alçak‘  chuun ‗sap‘ 

 

p‟ ünsüzü : Patlayıcı, glotal stop, dudak sesi olan p‟ Türkçedeki p ünsüzüne benzer; fakat kısa 

vurgulu ve kesik söylenir. Kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılır. 

Kelime baĢında    Kelime ortasında  Kelime sonunda 

p‟iliz ‗kıvılcım‘   top‟a‟n‗tomurcuklanma‘ tap‟ ‗bulmak‘ 

p‟uchik ‗dövmek‘    tupa‟ ‗söndürmek‘  top‟ ‗doğmak‘ 

p‟us ‗kambur, hörgüç‘  tupa‟n ‗kireç‘  xup‟ ‗ayrılmak‘ 

 

p ünsüzü: Türkçedeki p sesi gibi söylenmektedir. Patlayıcı, ötümsüz, dudak sesi olan p kelime 

baĢında, içinde ve sonunda kullanılmaktadır. 

Kelime baĢında         Kelime ortasında   Kelime sonunda 

paach ‗arka, sırt‘  kopalak ‗ĢaĢkın‘   ch‟op  ‗bükülmüĢ‘ 

pek ‗sıkı, pekiĢtirilmiĢ‘  supul ‗fırlatıp atmak‘              ep  ‗dalak‘ 

puuk ‗bulutlu, tepe‘  yapaknak ‗düz, pürüzsüz‘  xt‟uup  ‗kız kardeĢ‘ 

 

s ünsüzü : Türkçedeki s ünsüzü gibi söylenmektedir. Sızıcı, ötümsüz, diĢ sesi olan s kelime baĢında, 

içinde ve sonunda kullanılır. 
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Kelime baĢında   Kelime ortasında  Kelime sonunda 

sap ‗dal, kol‘  alsak‟ ‗yanmak‘  as ‗üzüntü‘ 

sula‟n ‗sulanmak‘   ustik ‗esinti‘   bus ‗hörgüç‘ 

síis ‗ayaz, soğuk‘   k‟asak ‗çit, parmaklık‘  is ‗böbrek‘ 

 

t‟ ünsüzü : Patlayıcı, glotal stop olan t‟ sesi diĢ sesi olup, süreksiz bir ünsüzdür. Türkçede kullanılan 

t sesine göre kısa vurguludur. t‟ ünsüzü daha çok kelime baĢında ve sonunda kullanılır. 

  Kelime baĢında           Kelime sonunda 

t‟aan ‗konuĢmak‘           but‟ ‗bunaltmak‘ 

t‟el ‗horoz, yele‘          het‟ ‗açmak‘ 

t‟is ‗dikiĢ‘           nut‟ ‗darlık‘ 

 

t ünsüzü : Türkçedeki t sesi gibi söylenmektedir. Patlayıcı, ötümsüz, diĢ sesi olan t kelime baĢında, 

içinde ve sonunda kullanılmaktadır. 

Kelime baĢında  Kelime ortasında  Kelime sonunda 

taasik ‗taĢımak‘  atan ‗karı, koca‘  baat ‗balta‘ 

tek ‗-e kadar‘   hutul ‗doğmak‘  suut ‗geri dönmek‘ 

tit ‗titretmek‘ satal ‗baygınlık‘  ts‟it ‗sıçramak‘ 

 

ts ünsüzü : ts‟ ünsüzü ve tz‟ ünsüzüne yakın olmakla beraber söyleniĢte kesik vurgu yoktur. Sızıcı, 

sonant, diĢ sesi olan ts ünsüzü sürekli bir sestir. Kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılır. 

Kelime baĢında   Kelime ortasında  Kelime sonunda 

tsek ‗tavsiye etmek‘  hetsmek‟‗kucaklamak‘  kuts ‗kaz, ördek‘ 

tsits ‗süzmek, damıtmak‘ otshal ‗pıhtılaĢtırmak‘   luts ‗olta iğnesi‘ 

tsots ‗saç, yün‘   otsman ‗satın almak‘  ots ‗hafiflemek‘ 

 

w ünsüzü : Türkçede çift dudak v‘si (w, ) olarak adlandırılan w sesi ile aynı söylenmektedir. Sızıcı, 

ötümlü, dudak sesi plan w, sürekli bir ünsüzdür. Kelime baĢında daha çok ünlü önünde türeme ses 

olarak görülen bu ses, kelime içerisinde ve kelime sonunda da kullanılmaktadır. 

Kelime baĢında   Kelime ortasında  Kelime sonunda 

weel ‗yel‘   chawak ‗ateĢ, kor‘  isiw ‗cimri‘ 

wix ‗sidik‘   k‟awal ‗atılgan, gözü pek‘ saw ‗savmak‘  

wotoch ‗ev‘   k‟ėewel‗saklamak, deri‘  xíiw ‗çiy, ot‘ 

 

x ünsüzü : Türkçedeki Ģ ünsüzü gibi söylenmektedir. x sızıcı, ötümsüz, diĢ sesi olup sürekli bir 

ünsüzdür. Kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılır. x iĢaretinin muhtelif çeviri yazılarda h 

sesini de karĢıladığı görülmektedir. Maya dili çeviri yazılarında Ġspanyolca‘nın sistemi 

kullanıldığında x iĢareti ks veya s‘yi gösterirken, Ġngilizce‘nin çeviri yazı sistemi esas 

alındığında x iĢaretinin, h veya Ģ‘yi karĢıladığı görülmektedir. Bu sebeple bu harf Türkçede s, Ģ 

ve h seslerine karĢılık verir. Bu iĢareti xook ‗okumak‘ örneğinde olduğu gibi kelime baĢında 

türeme olarak görülür, bixi ‗gibi‘ örneğinde h, eex ‗eĢit‘ örneğinde Ģ olarak okunması 

gerektiğini görmekteyiz. Ancak, xaxak‟  ‗saçık‘ ve xak ‗saymak‘ gibi kelimelerde s olarak mı 

kullanıldığı yoksa bir s>Ģ ses değiĢimi mi olduğu açıkça belirlenememektedir. Kanaatimizce 

bunların hepsi de Maya dilinde mümkündür. 

 

x sesi kelime baĢında, içinde ve sonunda kullanılmaktadır. Ancak, bu iĢaret, kullanıldığı yere 

göre yaygın olarak Ģ‟dir. Muhtemelen ağızlarda h ve s olarak kullanıldığı görülür. 
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Kelime baĢında       Kelime ortasında   Kelime sonunda 

xaxak‟ ‗saçık, düzensiz‘ baxalba  ‗baĢlamak‘   bakix ‗bağıĢ‘ 

xek ‗yüksekçe yer‘         bixi   ‗gibi‘   eex ‗eĢit, aynı‘  

xikmak‗sıkmak‘   k‟eexel  „ değiĢtirme‘  ko‟ox ‗koĢ, git‘ 

 

y ünsüzü : Türkçedeki y sesi gibidir. Ötümlü, diĢ sesi olan y sürekli bir ünsüzdür. Kelime baĢında, 

içinde ve sonunda kullanılır. 

 

Kelime baĢında         Kelime ortasında                 Kelime sonunda 

ya‟ax ‗yeĢil, orman‘  hooyah ‗oyuk‘    ay ‗Tanrı‘ 

yey ‗yeğlemek‘  koyil ‗rehin, istek‘              bey ‗böyle‘  

yok‟ ‗yukarı‘  p‟uyu‟t ‗örtü‘           koy ‗koymak‘ 

 

Ses Olayları:  

Elimizdeki malzemeler ölçüsünde Maya dilinde tespit edebildiğimiz bazı ses değiĢmelerini 

okuyucunun dikkatine sunmak istedik. Maya dilindeki sesler ile Türkçe ses denklikleri üzerinde 

ileriki bahislerde duracağımızdan burada sadece belirleyebildiğimiz birkaç ses değiĢikliğine yer 

verebileceğiz. 

 

Vurgusuz orta hece düĢmesi: chokñ ‗sıcak‘, chokoh  „ocak, sıcak‘ ve chokow ‗sıcak‘ örneklerinde 

görüldüğü gibi kelimenin aslı chokoh - chokow ‗dur. Kelime üzerine +il yapım eki geldiğinde 

chokwil ‗ateĢ‘ olarak türetilen kelimede vurgusuz orta hece düĢmesi dediğimiz ses olayı 

gerçekleĢerek orta hecedeki o sesi düĢer.  

 

Ünsüz Türemeleri: Maya dilinde Türkçede olduğu gibi bazı hallerde kelime baĢlarında, içinde ya da 

sonunda ünsüz türemeleri olmaktadır. Bunlardan tespit edebildiklerimiz aĢağıda verilmiĢtir 

 

# h türemesi:  Maya dilinde vokalle baĢlayan bazı kelimelerde söz baĢında # h ünsüzü aĢağıdaki 

örneklerde gösterildiği gibi türeme olarak kullanılır. ax  ‗açmak‘ > hax ‗açmak‘; açsıg > hats‟ik 

‗bölmek‘; em ‗iĢaret, iz‘> hem ‗sabanın açtığı iz‘; ook ‗okumak‘> xook ‗okumak‘; ooyah ‗oyuk‘ > 

hooyah ‗oyuk‘; ix ‗iĢemek‘ >  hix ‗iĢemek‘. 

 

#y türemesi: Ünlü ile baĢlayan bazı kelimelerde kelime baĢında #y ünsüzünün türediği aĢağıda 

verdiğimiz örneklerde olduğu gibi görülmektedir.awat  ‗avaz‘ > yawat ‗avaz‘; ech‟  ‗eğmek‘ > 

yech‘ ‗eğmek‘; its ‗ yosun‘ > yits ‗ yosun‘; ich ‗göz‘ > yich ‗göz‘; otoch  ‗ev‘ > yotoch  ‗ev‘; ox 

‗üç‘ > yox ‗üç‘ 

 

#w ünsüz türemesi: w ünsüzü, ünlüyle baĢlayan kelimelerin bir kısmında kelime baĢında türeyerek 

aĢağıdaki örneklerde görüldüğü gibi kullanılır. ach‟ ‗açmak‘ > wach‟ ‗açmak, çözmek‘; ah / ak 

‗akmak‘ > wah ‗akmak‘; ek ‗dökmek‘ > wekik ‗dökmek, yayılmak‘/ wekil  ‗taĢma, saçılma‘; eel 

‗yel‘ > weel  ‗yel‘; een ‗inmek‘ > wensik ‗indirmek‘; ich ‗iç, içtaraf‘ > wichil ‗iç, içeri‘; ix ‗iĢemek, 

sidik‘ > wix  ‗sidik‘; otoch ‗oda, ev‘ > wotoch ‗ev‘. 

 

# p türemesi: Maya dilinde, kelime baĢında # p türemesine Ģu örnekleri verebiliriz.  aal ‗oğul‘ > 

paal/ pal ‗oğul‘;  áak ‗açık‘ > páak ‗açık‘.  

 

GöçüĢme (Metatez) : 

Türkçede karĢılıklı olarak iki sesin, niteliklerinden bir Ģey kaybetmeden yer değiĢtirmesi olarak 

açıkladığımız bu ses değiĢimi Maya dilinde de bulunmaktadır. Buna kibi ‗gibi‘ > biki / bixi ‗gibi‘; n 

> m tsimin ‗at, eĢek‘ > tsinimil ‗binek hayvanı‘ örneklerini verebiliriz. Burada dikkat çekici olanı 
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ise Türkçede de bulunan gibi > bigi örneğinin Maya dilinde de bulunmasıdır. 

 

ġekil Bilgisi:  

Bu bölümde daha çok Maya dilinin kelime yapma yollarına dikkat çekmek istiyoruz. Yaptığımız 

çalıĢmanın mufassal bir Maya Grameri olmadığını tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Eldeki 

malzeme çerçevesinde Maya dilinde kelime türetmelere dikkat çekerek, kullanılan yolları ve ekleri 

tespit edebildiğimiz kadarıyla örneklerle izaha çalıĢacağız. 

 

Kelime yapma yolları: Maya dilinde Türkçedeki kelime yapma yollarının nerdeyse tamamı az ya da 

çok olarak kullanılmaktadır. Maya dilinde fiil ya da isim kök ve gövdelerine sondan getirilen eklerle 

yeni fiil ve isim gövdeleri oluĢturulmaktadır. Eklerin dıĢında iki ayrı anlamdaki kelime birleĢtirilerek 

üçüncü anlamda baĢka kelimeler türetilmektedir. Yani birleĢik kelimeler bulunmaktadır. Maya 

dilinde Türkçede olduğu gibi tabiat taklidi kelimeler ile ikilemeler yoluyla da kelimeler 

türetilmektedir.  

 

BirleĢik Ġsimler: Maya dilinde de Türkçede olduğu gibi iki ayrı kelime birleĢerek üçüncü bir anlam 

taĢıyan bir baĢka kelime yapılabilir. Bu durumda ünlü uyumu aranmaz. aal ook ‗ayak parmağı‘, ch‟a 

bok ‗izinden gitmek, aalnook‟ ‗bilek‘ , aktub ‗balgam‘, al kaab ‗parmak‘, ch‟a toh ‗intikam‘, al 

nok ‗bilek‘, ba‟ax k‟ii ‗ilk gün‘, tñotkñok ‗sağır ve dilsiz‘ örneklerinde olduğu gibi. 

 

Ekler Yoluyla Kelime Türetmeler: Maya dilinde Türkçede olduğu gibi fiilden fiil, fiilden isim, 

isimden isim ve isimden fiil yapım ekleri bulunmaktadır. Ancak, elimizdeki malzeme çerçevesinde 

bunların tamamını tespit etme imkânımız olmadı. Maya dilinde mastar (infinitive) Ģekli bazı hallerde 

eksizdir. Bu durumda bazı kelimelerin isim ya da fiil tabanı olup olmadığı hususunda tereddüde 

düĢtük. Bu tür kelime tabanları * iĢareti ile gösterilmiĢtir. AĢağıda Maya dilinde kelime türeten 

eklerin tamamı ayrı baĢlıklar altında, eklerin görevleri izah edilerek, isimden isim, isimden fiil, 

fiilden isim veya fiilden fiil yapım ekleri Ģeklinde ayrı bir tasnife gidilmeden, alfabetik sıra ile 

verilmiĢ olup tabanları yanlarında gösterilmiĢtir.  

 

-ak‟/ -ak/ -ah/-ek eki: Bu ek, an ‗olmak‘>anak ‗sahip olmak‘; *ban ‗banmak‘> banah ‗banılmıĢ‘; * 

k‟al ‗kalmak‘> k‟alak ‗cansız, ruhsuz‘; ka‟p ‗kapmak‘> ka‟pak ‗çifte‘; xax ‗saçmak‘> xaxak’ 

‗saçık, düzensiz‘ örneklerinde, Türkçede –AK eki gibi fiilin tesirinde kalan çeĢitli nesneleri 

karĢılayan isimler yapar.  

 

Daha çok fiilden isim yapımında kullanılmakla beraber al ‗ağırlık‘ > alak ‗uysal‘; naapul 

‗doğrudan‘> naapulak ‗hemen, derhal‘; tsel ‗yan‘ > tselek ‗omurga, bel kemiği‘ gibi örneklerde ise 

isimden isim yapım eki olarak da kullanılır.  

 

-ik/-uk eki : Maya dilinde iĢlek olarak kullanılan bu ek *k‟öl ‗kapalı‘ >k‟ölik ‗kapanmıĢ‘; kuch 

‗güç‘ > kuchik ‗yük, taĢıma‘; p‟is‗boyut‘> p‟isik ‗ölçü‘; se‟en ‗soğuk‘ > se‟enik ‗öksürük‘; t‟ox ‗ 

pay, hisse‘> t‟ooxik  ‗bölme‘ örneklerinde olduğu gibi isim tabanlarına gelerek isim türetmektedir. 

Ekin ünlüsü geldiği kelimenin ünlüsünün darlık yuvarlaklığına göre i/u olarak değiĢebilir. 

 

Bu ek, Türkçede olduğu fiil tabanlarına gelerek, fiilin göstermiĢ olduğu harekete uğramıĢ olan, o 

hareketten doğmuĢ bulunan veya o hareketi yapan çeĢitli nesneleri karĢılayan kelimeler de yapan 

iĢlek bir ektir. ch‟aak ‗kesmek‘> ch‟aakik ‗kesilmiĢ, kesik‘; * k‟al ‗kalmak‘> k‟alik ‗kapalı‘; *kan 

‗kanmak‘> kanik ‗öğrenme, anlama‘; *k‟ex ‗geçmek‘> k‟exik ‗nöbet, sıra‘; *k‟os ‗kosmak 

<kesmek‘> k‟osik ‗kesik, parça‘; sat ‗yok etmek‘> satik ‗yitik, kayıp‘ kelimeleri buna örnek 

verilebilir. 
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Ayrıca bu ek, ch‟uch‟uk ‗hıçkırık‘ örneğinde görüldüğü üzere, Türkçede olduğu gibi tabiat taklidi 

seslerden kelime yapımında da kullanılmaktadır.  

 

-al/el eki: Bu ek, ak‟ ‗akmak‘> ak‟al ‗su birikintisi, bataklık‘; * at ‗atmak‘> at al ‗ücret, ödemek‘;* 

báax (aynı kökten türemiĢ báaxtik ‗oyuncak‘ olduğuna göre) fiil tabanı olmalı> báax al „Ģaka, oyun, 

eğlendirmek‘; cháh ‗saçmak‘>cháh al ‗bozulmuĢ‘; k‟ex ‗geçmek‘> k‟exel ‗değiĢme‘; saw 

‗bağlamak‘>sawal ‗düğüm, birleĢme‘ örneklerinde görüldüğü gibi fiil tabanlarına gelerek fiilden 

isim yapmaktadır. Ekin ünlüsü geldiği kelimenin ünlüsünün kalınlık inceliğine göre uyuma uyarak a / 

e olmaktadır.  

 

- che‟ eki : Bu ek, *ba‟al ‗yabani, yırtıcı hayvan‘> ba‟alche’ ‗vahĢi hayvan‘, *báal ‗bal‘> báalche’ 

‗bal içkisi‘ örneklerinde, Türkçedeki -CI ve -CA ekleri gibi isim tabanlarına gelerek kelimelerin kök 

ya da gövdelerinin belirttiği anlamlar doğrultusunda kelimeler türetir. chem ‗gemi‘>chemche’ ‗sal‘; 

ch‟ilib ‗çöp, dal‘ > ch‟ilibche’ ‗salkım, dal‘ örneklerinde ise küçültme kavramı verir.  

 

- il/ul eki : Bu ek Maya dilinde isim tabanlarına gelerek, edilgen isim ve sıfat görevinde kelimeler 

yapan iĢlek bir ektir. hoil ‗beĢinci‘ örneğinde sıralama sayı sıfatı yapmaktadır. Ekin ünlüsü geldiği 

kelimenin ünlüsünün darlık yuvarlaklık özelliğine göre uyuma girerek u olarak da kullanılır. Bu ekin 

kullanımına aĢağıdaki örnekleri verebiliriz: chem ‗gemi‘>chemul‗gemi yolculuğu‘; ch‟uy ‗asma, 

salkım‘> ch‟uyul ‗asılma‘; ich ‗iç‘>ichil ‗iç taraf‘;niix ‗iniĢ‘> niixil ‗eğilme‘; yey ‗seçme‘> yeyil 

‗seçilme‘.   

 

-in eki : - in Maya dilinde de Türkçede olduğu gibi isimden isim yapımında kullanılmaktadır. Bu ek 

ok‟ ‗öğle yemeği‘> ok‟in ‗öğleden sonra‘ örneğinde olduğu gibi zaman belirtir. Bu kullanımı 

Türkçede kıĢ-ın, yaz-ın, öğle-(y)in örnekleriyle aynıdır. *iitz‟in „küçük kız veya erkek kardeĢ‘ 

örneğinde ise yine Türkçedeki tek-in > tigin ‗prens‘ kullanımıyla aynı görevde iĢletilmektedir. 

 

- inah eki : Maya dilinde bal ‗baldız‘> balinah „baldız‘; *kulk ‗yer‘>kulkinah ‗yerleĢme‘; *yakun 

‗yakın‘> yakunah ‗sevimli, sevgili‘ kelimelerinde olduğu gibi isimden isim yapım eki olarak 

kullanılmaktadır. 

 

-kil eki: Maya dilinde *pool ‗baĢ‘>poolkil „ĢiĢmanlama‘ ve *saah ‗çekinme‘>saahkil ‗korkma‘ gibi 

kelimelerde isimden isim yapım eki olarak az kullanılan bir ektir. 

 

- LaK (lak/lah, tak/tah, nak/nah) eki : - LaK aslında isimden fiil yapan -la eki ile fiilden isim 

yapan –k ekinin kalıplaĢarak isimden isim yapı eki olarak kullanıldığı görülmektedir. Türkçede de 

kıĢ-la-k örneğinde olduğu gibi benzeri kullanımları vardır. Bu ekin aslının -lak olduğu daha sonra 

ses değiĢmeleri sebebiyle önce -lak/-lah kullanımının sonra da -tak/-tah ve -nak/-nah 

kullanımlarının geliĢtiğini söyleyebiliriz. Benzeri ses değiĢikleri ve eklerin kullanımları diğer Türk 

lehçelerinde de görülmektedir. -lAr çokluk ekinin Yakut Türkçesinde ünlüler ve l sesinden sonra l; 

m, n, ŋ, ň seslerinden sonra n, y ve r seslerinden sonra d; ötümsüz seslerden sonra t olması gibi. 

Maya dilinde ekin bütün seslerden sonra -lak/-lah biçimi görülmektedir, n, l, y, m, w seslerinden 

sonra -tak/-tah biçimi, -nak/-nah biçimi de l, k, h seslerinden sonra gelmektedir. Bu durum bize 

Maya dilinde seslerin ayrıĢmalarının daha doğrusu lehçeleĢme sürecinin devam ettiğini ya da henüz 

lehçeleĢme süreci tamamlanmadan donduğunu düĢündürmektedir. 

-lak/-lah‘lı kullanımlara örnekler: balk ‗endiĢe‘>balk‟alak ‗endiĢeli‘; *hom ‗değer‘ > homlak 

‗değerli‘; k‟ıt ‗kıt, az‘> k‟ıtlak ‗harcama‘; *kopal ‗yakalanmıĢ‘> kopalak ‗ĢaĢkın‘; k‟ux ‗kin‘ > 

k‟uxlak ‗ağrımak‘; k‟uy ‗ayırma‘> k‟uylak ‗saptırma‘.  

-tak/-tah‘lı kullanımlara örnekler: aktan ‗karĢı‘> aktantah ‗karĢılaĢma‘; *aan ‗yardım‘ > aantah 
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‗yardımcı‘;*an ‗sahip‘>antah ‗esirgeme‘; *bal ‗yeme, içme‘>baltah ‗içme‘;* ben ‗düĢme‘>bentah 

‗harcama‘.  

-nak/-nah‘lı kullanımlara örnekler :*ak‟ak ‗sulu yer‘> ak‟aknak ‗yaĢ, ıslak‘; ay ‗Tanrı‘> ayaknak 

‗parlak‘; babak‟ ‗helezonik‘>babaknak ‗geniĢ‘; sih ‗doğma‘>sihnah ‗yeni doğmuĢ‘; * t‟uk 

‗tükürme‘> t‟uknak ‗pis kokulu‘. 

-lik / luk / lok eki: Türkçede olduğu gibi Maya dilinde de bu ek isimlere gelerek sıfat görevinde 

isimler yapar. Maya dilinin de iĢlek eklerinden olan ekin ünlüsü geldiği kelimenin ünlüsünün darlık 

yuvarlaklık özelliğine göre u / o olabilir. Bu ekin kullanımına Ģu örnekleri verebiliriz: bak‟ „etraf‘> 

baklik ‗çember, daire‟; ch‟ul ‗nem‘> ch‟ulik ‗nemli‘; ken ‗düzen‘> kenlik ‗bağımlı olmak‘; okol 

‗uğru, hırsız‘> oklik ‗uğruluk, hırsızlık‘; *popok ‗tabiat taklidi ses‘>popok‟lok ‗fokurdamak‘ *sik 

‗sık‘> siklik ‗içine sokma, yerleĢtirme‘; utz ‗iyi, tam‘> utsilik ‗uzluk, ustalık‘. 

 

-sik eki: Maya dilindeki bu ek, fiil tabanlarına gelerek isim yapımında kullanılır. ġu kelimeleri buna 

örnk verebiliriz: ėen ‗inmek‘> ėensik ‗iniĢ, alçak‘; mani ‗sıra ile geçmek‘> mansik ‗geçme‘; ok ‗ok, 

mızrak‘> oksik ‗sunma, araya sokma‘; pėek „hareket‘> pėeksik ‗hareket etme, sarsma‘; wen 

‗inmek‘>wensik ‗indirme‘. 

 

-sil /tsil / tzil / sol eki: Ġsimden isim yapan bu ek, Türkçedeki - sIl ekinde olduğu gibi yokluk 

kavramı bildiren sıfat görevinde kullanılan isimler yapar. Eldeki örneklerden ekin ilk ünsüzünün 

geldiği kelimelere göre s, ts, tz Ģeklinde kullanıldığı görülmektedir. Ekin ünlüsü ise yine geldiği 

kelimenin ünlüsüne zaman zaman uyduğu görülmektedir. Maya dilinde ı sesinin olmayıĢı bu ekin 

ünlü uyumunu bozan ekler sıralamasına girmesine sebep olur. Bu ekin kullanılıĢına Ģu örnekleri 

verebiliriz: nets‟ „biriktirme‘>netsil ‗yararsız‘; ots ‗hafifleme‘> ñotzil „yoksul‘; ots 

‗hafifleme‘>otsol „yükünü hafifletmek‘; p‟ek ‗mide bulantısı‘> p‟ektsil ‗tiksindirici‘. 

 

- tal eki : ak ‗akmak‘>aktal ‗kaymak, kaydırak‘; * al ‗ağırlık‘>al tal ‗durdurmak‘ örneklerinde 

görüldüğü gibi Maya dilinde fiilden isim yapan eklerdendir. Ekin -ta Ģekli ile fiilden fiil yapım eki 

olduğu sonra – l eki ile kalıplaĢarak fiilden isim yapım eki olarak iĢletildiği görülmektedir. 

 

-yah eki: Maya dilinde *k‟ol ‗çit, çevirme‘> k‟olyah ‗bebeği kundaklama‘; numya 

‗felaket‘>numyah ‗üzme‘; *sow ‗etkileme‘>sowyah ‗karĢı koyma‘ örneklerinde olduğu gibi isimden 

isim yapan eklerdendir.  

 

Ġsim Çekimleri:  

Maya dilinde isim çekimleri, kelime sonunda gelen, yer ve yön gösteren ekleĢmiĢ ti‟ dıĢında; ismin 

önüne gelen Ģu ön çekim kelimeleri (edatları) ile yapılmaktadır: yeetel ‗ile‘; uti „a‟al ‗için‘; yo‟ok‟ol 

‗üstüne, üstünde‘; ya‟anal ‗altına, altında‘; tu ‗yanına, yanında‘; chu‟muk ‗ortasına, ortasında‘. 

 

Çokluk Eki: Maya dilinde çokluk eki -o‟ob‘dur. Daima ismin sonuna gelerek che‟ ‗ağaç‘ > 

che‟o‟ob ‗ağaçlar‘ örneğinde olduğu gibi çokluk kavramı verir. 

 

Olmak Yardımcı Fiilinin Maya dilinde KullanılıĢı: Maya dilinde isimler ol- yardımcı fiili ile de 

çekime girer. Türkçede olduğu gibi Maya dilinde de ol- yardımcı fiili, kendisinden önce gelen 

isimleri çekime sokarak birer yüklem haline getirir. ol- fiilinin Maya dilinde kullanılıĢına Ģu örnekleri 

verebiliriz :*hun ‗ dizi, sıra‘> hun ol ‗sakin olmak, sıraya girmek‘; ja‟ak‟ óol ‗hayret, merak etme‘; 

*kuxa‟an ‗sağ, yaĢamak‘> kux ol ‗yetiĢmiĢ olma, sonuç‘; *ok ‗oyun‘>okól ‗aldatmak‘; *ok‟ 

‗ağlama‘>ok‟ ol ‗ağlama‘; sis ‗serin, soğuk‘> sis ol ‗soğumuĢ olma‘; ts‟a ‗ihtar etme‘> ts‟a ol ‗alarm 

vermek‘. 
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Soru Kelimeleri: Maya dilinin belli baĢlı soru kelimeleri Ģunlardır: ba‟ax : ne; bix : nasıl; ma‟axi : 

kim; tu‟ux : nerede. 

 

Maya dilinde mastar (infinitive) Ģekilleri :  

Eksiz Mastar: Maya dilinde aĢağıda verdiğimiz örneklerde mastarın (infinitive) eksiz olduğu 

görülmektedir. koy ‗koymak‘, pib ‗piĢirmek‘, sil ‗sıvamak‘, pok ‗piĢirmek‘, tsah ‗yakmak‘, 

tsak ‗saymak‘, puk‟ ‗dövmek‘  

 

– k / - h eki: Bu mastar ekini ise yanda verdiğimiz örneklerdeki görmekteyiz: ka‟lik ‗söylemek‘, 

a‟lmah ‗kutlamak‘, anak ‗sahip olmak‘, baltah ‗içmek‘, banah  ‗batırmak‘, bisah ‗sürmek, 

temizlemek‘, bisik ‗taĢımak‘, cha‟ak  ‗eğilmek, bükülmek‘  

 

-l eki: ahal ‗uyanmak‘, aktal ‗ kaymak, kaydırak‘, altal ‗durdurmak‘, banal ‗batırılmıĢ‘ baxal 

‗oynamak‘, bil ‗kireçleĢtirmek‘, bulhal ‗bunalmak‘ gibi örneklerde ise –l, mastar eki görevinde 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

-mak eki: Sadece xikmak ‗sıkmak, düğümlemek‘ ve hetsmek‟ ‗kucaklamak‘ örneklerinde –mak eki 

mastar görevinde kullanılmaktadır.  

 

-tik eki: Bütün fiil kök ve gövdelerine gelerek iĢ isimleri yapan bu ek Türkçedeki    -mA ekinin 

karĢılığında kullanılmaktadır. Antik ‗yardım‘, kaaxtik ‗aramak‘, betik ‗yapma‘, búukintik ‗giydirme‘, 

p‘ektik ‗iğrenme‘, ustik ‗esme‘ örneklerinde olduğu gibi  

 

Diller arası akrabalıkta ses ve Ģekil koĢutluklarının yanı sıra kelime hazinesindeki benzer, aynı ses ve 

Ģekil yapısı ile kurulmuĢ aynı anlamlara gelen kelimeler de önemli kıstaslardandır. Biz bu 

tebliğimizde örnek olması sebebiyle aĢağıdaki 67 kelimeyi örnek olarak verip, bu sayının tesadüf ya 

da ödünçleme denilemeyecek ölçüde olduğunun dikkatini çekmek istiyoruz. 

aal , paal / pal  : oğul, erkek evlat ya da kız evlat   

aka‟an / ak‟aknak             : 1. ırmak; gölet; su birikintisi 2. yaĢ, ıslak  

akan   : 1. amca; dayı; ağa; büyük baba 2. hala 

báat   : balta 

bal / balinah  : baldız; görümce  

bik / biki / bikix / bixi :1. gibi 2. nasıl 3. ne zaman 

bik‟   : 1. bükmek 2. dalgalı, bükümlü  

bük‟   : 1. dövmek 2. eğmek  

bok   : koku, koklamak 

bokan   : iltihap, apse 

bul / buul                 : bulmak  

buts‟ / buutz‟  : 1. bulut 2. duman 3. sisli 4. tütsülemek 

ch‟eel/ ch‟el(çal, çel, çil) : sarıĢın  

ch‟ul / ch‟uul / ch‟ulik  : 1. nem; nemli; ıslak 2. höllük 

cheem / chem   : gemi, kano, kayık, motorbot, yat 

chem che‟    : sal 

chich    : güç, kuvvet  

ėensik   : iniĢ, alçak 

níix   : iniĢ, bayır 

eex / ėet / et   : eĢ, eĢit, aynı  

ep    : dalak 

hax    :1. açmak 2. delmek 

ich / ichil / wichil  :1. iç; iç taraf; içeri 2. göz 3. yüz; çehre  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

212 

 
 

im     : meme, emçek 

k‟ex / k‟eex / k‟exik : 1. değiĢtirmek 2. ayırmak 3. bölmek 4. geçmek  

k‟eexel / k‟exel / k‟exul : 1. nöbet, sıra 2. değiĢtirme, değiĢme 3. mirasçı 

k‟in / k‟iin /kin  : 1. gün; çağ; saat; periot; zaman; mevsim; iklim 2. güneĢ  

ba‟ax k‟iin   : birinci gün 

ka‟bah   : önceki gün 

kėeh /kéeh / keh / ceeh : geyik; ren geyiği 

ko‟ox   : koĢ; git 

k‟om   : 1. çevrelemek 2. vadi 3. delik 4. baraka 

koos /kos / kots / kox : 1. kuĢ 2. doğan 3. kartal 4. sülün  

kuch‟/ kuuch  :1. güç 2. yük  

meex / me‟ex  : sakal; bıyık  

ok    : 1. ok mızrak 2. bacak  

oos / us     : esmek 

ustik / uustik   : esmek; esinti; rüzgâr 

ñotzil/ otsil   : yoksul 

oox / ox   : üç, üçüncü  

otoch/ wotoch / yotoch : oda, ev   

sap    : 1. dal 2. saplamak, batırmak 

sats‟   : 1. saçmak 2. uzatmak, yaymak 

síis / sis    : 1. ayaz, soğuk 2. serin 3. soğuk 

sis ol    : soğumak 

sipit   : 1. sıyırmak 2. kaçmak  

son    : 1. son 2. gecikme 

sul    : sulamak, ıslatmak 

sula‟n   : sulanmak; suya batırmak; yıkamak 

suu    : 1. asker göndermek 2. iĢgal etmek 

tak / tek   : 1. gibi 2. -e kadar 

tumbuluk‟    : tombalak, sallamak, aĢırıp devirmek  

tuy    : 1. tüy 2. bıyık 

u‟l     : temel  

ulah   : eklemek; devam etmek 

xach   :1. saç 2. seçmek  

xaxah   : saçak; tırmık 

xaxak‟   : saçık, düzensiz 

ya / yak‟/ yakunah   : 1. yara 2. sevmek: 3. yakmak, alev  

yalat    : 1. yalamak 2. tadına bakmak 

yama‟    : yamak, hizmetçi genç  

ya‟ax / ya‟x/ yaax / yax : 1. ağaç; orman 2. yeĢil, mavi  

ach, ax   : 1. çimen 2. ot 3. çamur; balçık  

yax k‟in   : 1. yaz mevsimi 2. ilk ve son bahar 

yey    : 1. seçilmek, yeğlemek; seçmek 

yeyil   : seçim 

yok‟   : 1. yukarı, yukarıda 2. dam  

 

Sonuç 

1820‘lerde daha Türk dilinin temel eserleri doğru dürüst gün yüzüne çıkmamıĢ halde iken, Türkçenin 

temel ses, biçim özellikleri ortaya konmamıĢ, etimolojik çalıĢmalar yapılmamıĢ halde ortaya çıkan 

Ural-Altay Dil Ailesi teorisi açıkçası sağlam temeller üzerine oturtulamamıĢtır. Bu teorinin Altay 

kısmına gelince durum aslında daha da vahimdir. Bir birleri ile en yakın akraba sayılan Moğolca ve 
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Türkçenin aslında mukayeseye esas alınacak sağlam ses, Ģekil, anlam ve kelime hazineleri hakkında 

doğru dürüst çalıĢmalar olmadan eldeki verilerin zorlaması ile bu teori kabul ettirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Kaldı ki, (yukarıda Moğolca ile ilgili kısımda da belirttiğimiz gibi) Moğolca, temeli Çincenin bir 

diyalekti olup daha sonradan Türkçenin tesiri ile yazı dili geliĢmiĢ (yapay) ‗creole‘ karma bir dil 

olduğu görüĢü bugün kabul görmektedir. Bu durum akraba sayılan Mançu-Tunguz ve diğerleri için 

de söz konusudur. 

Son dönemlerde yapılan dil çalıĢmalarında Nostratik ve Avrasyatik diye adlandırılan Büyük Aile 

Teorilerinde de Altay grubu (Ercilasun 2007:29) sorgulanmadan birlikte algılanmıĢ ona göre tasnif 

edilmiĢtir. 

Yukarıda Maya Dili ile ilgili sunduğumuz ses, Ģekil, yapı ve kelime hazinesi örnekleri hem keyfiyet 

hem de kemiyet açısından Altay Dil akrabalığı için verilen örneklerden aĢağı kalmayıp daha da 

tatmin edicidir.  

Yazılı kaynakları M.Ö 3000-4000 yılına kadar inebilen geçmiĢte büyük bir medeniyetin kurucusu 

bugün de yaĢayan Mayaların dil benzerlikleri ve koĢutluklarını dikkate aldığımızda inkar 

edilemeyecek, tesadüf diyemeyeceğimiz yoğunlukta Türkçe ile birlikteliği söz konusudur.  

Yeni Kıtanın yerli halklarının (Siyu, Keçua, Dene, Na-Dene gibi) dilleri, Avrupa‘nın en eski halkları 

sayılan fakat Hint-Avrupa grubunda bulunmayan, Skan, Sekel gibi halkların dilleri dikkatlice gözden 

geçirilmeli. Fin grubunda bulunanlar yeniden daha titiz incelenmeli, bunlara Sibirya halklarının 

dilleri de incelenerek katılmalı ve yakın dönemde lehçeleĢmiĢ temel gruplar da dikkate alınarak 

yeniden bir Türk Dil Ailesi değerlendirmesinin yapılması gerektiğinin zamanı gelmiĢtir diye 

düĢünmekteyiz. 
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Ҽлімхан ЖҤНІСБЕК  
филология ғылымдарының докторы, профессор  

А.Байтҧрсынҧлы атындағы Тіл білімі институты 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ЛАТЫН ҼЛІПБИІНДЕГІ ҚОЛҒАНАТ ҚОНДЫРҒЫ (оргтехника)  

ҚҦРАСТЫРУДЫҢ ФОНЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ  
 

Тҥйін: Автор мақалада қазақ тілінің ҽлемдік ақпараттық кеңістігіне шыққанда ғана тҧғырлы тілдермен қатар саясат, 

ғылым, мҽдениет т.б. салаларда еркін қызмет ете алатыны, ол ҥшін ҽлемде кең тараған қолғанат қондырғылар 

(оргтехника) қазақ тілін пайдаланушылардың да кҥнделікті қҧралына айналу керектігі туралы сҿз етеді. Ал қазақ тіліне 

икемді жҽне ҧтымды қондырғылар қазақ тілінің табиғи қҧрылымына сҥйенгенде ғана жасалатыны, қазақ тіліндегі 

қондырғылар арқылы ақпарат алмасудың дамуы, қазақ тілінің ғылыми зерттеу тіліне айналуы, қазақ тілін ҿзге ҧлт 

ҿкілдеріне ҥйрету ҽдістемесін жетілдіріп, оны пайдаланатын адамдардың санының молаюы, қазақ тілінің қоғамдық-саяси 

салада қолдану аясының кеңеюі т.б. шаралардың іске асуы қазақ тілінің мемлекеттік мҽртебесінің қалыптасуына тікелей 

себепкер болатыны сҿз болады. 

 

Кілт сҿздер: ҽлемдік ақпараттық кеңістік, қолғанат қондырғылар, қазақ тілін ҿзге ҧлт ҿкілдеріне ҥйрету ҽдістемесі, 

оргтехниканың алгоритм ҧстанымдары, латын ҽліпбиі.    

 

1. Қазақ тілі ҽлемдік ақпараттық кеңістігіне шыққанда ғана тҧғырлы тілдермен қатар 

саясат, ғылым, мҽдениет, т.б. салаларда еркін қызмет ете алатын болады. Ол ҥшін ҽлемде кең 

тараған қолғанат қондырғылар (оргтехника) қазақ тілін пайдаланушылардың да кҥнделікті 

қҧралына айналу керек. Ал қазақ тіліне икемді жҽне ҧтымды қондырғылар қазақ тілінің 

табиғи қҧрылымына сҥйенгенде ғана жасалады. Қазақ тіліндегі қондырғылар арқылы ақпарат 

алмасудың дамуы, қазақ тілінің ғылыми зерттеу тіліне айналуы, қазақ тілін ҿзге ҧлт ҿкілдеріне 

ҥйрету ҽдістемесін жетілдіріп, оны пайдаланатын адамдардың санының молаюы, қазақ тілінің 

қоғамдық-саяси салада қолдану аясының кеңеюі, т.б. шаралардың іске асуы қазақ тілінің 

мемлекеттік мҽртебесінің қалыптасуына тікелей себепкер болмақшы. 

2. Қазақ тілінің мҽтін терімін жеңілдететін оргтехника латын ҽліпбиіне негізделетін 

болғандықтан, қабылдануға тиіс жоба қазақ сҿзінің тҿл айтылым ҥлгісіне жҽне сҿздің дыбыс, 

буын, морфем қҧрамына нҧқсан келтірмейтіндей болу керек. Сонда ғана қазақ мҽтін 

жазылымының тҿл емле-ережесі қалыптасады. Ҿйткені оргтехниканың алгоритм 

ҧстанымдары қазақ тілінің тҿл емле-ережесіне сҥйенгенде ғана ҧтымды болады. Ал, егер 

кҿшірінді (орыс тілінен кҿшірілген) жҽне жасанды ескертпелері мол, қазақ сҿзінің табиғи 

айтылымына кереғар (дыбыстардың кездесім жҽне тіркесім заңдылықтарын ескермейтін, 

буын қҧрамы мен тасымал тҽртібін бҧзатын, морфемдердің тіркесім заңдылықтарын 

сақтамайтын) келетін қисынсыз емле-ережелер алынатын болса (ҿкінішке орай, қазіргі емле-

ережемізде ондай жайттар жеткілікті), онда оргтехника қҧрастырудың алгоритмі де 

кҥрделеніп кетеді. Ондай жағдайда мҽтін терімін жетілдірудің амалын қарастырудың да 

қажеті болмай қалуы мҥмкін. Осыған орай, алдымен латын таңбасы негізіндегі қазақ 

ҽліпбиінің жобасын қабылдау керек (1 кесте). 

3. Қазақ (тҥркі тілдері) тілі буын ҥндесім тіл болғандықтан [1; 2], алдымен буынның 

дыбыс қҧрамын анықтаймыз. Қазақ (тҥркі) тіліндегі кез-келген буын ҥш қҧрақтан (сегмент) 

тҧрады: дауысты қҧрақ – V (vokal), дауыссыз қҧрақ – C (consonant), буын қҧрақ – CV 

(consonant+vokal). Дауысты қҧрақ буынның тек басында, дауыссыз қҧрақ буынның тек 

соңында тҧрады, ал буын қҧрақ сҿздің кез-келген шебінде кездесе береді. Мысалы:  
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1 кесте. Латын таңбаларына негізделген қазақ ҽліпбиінің жобасы 

№ Кирил Латын № Кирил Латын № Кирилл Латын 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

А а 

Ҽ ҽ 

Б б 

Ғ ғ 

Г г 

Д д 

Е е  

Ж ж 

З з 

 

Aa 

� ä 

B b 

Ğ ğ 

G g 

D d 

E e 

J  j 

Z z 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Й й 

Қ қ 

К к 

Л л 

М м 

Н н 

Ң ң 

О о 

Ҿ ҿ 

Y y 

Q q 

K k 

L l 

M m 

N n 

Ň ň 

Oo 

Ö ö 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

П п 

Р р 

С с 

Т т 

У у 

Ҧ ҧ 

Ҥ ҥ 

Ш ш 

Ы ы 

І і 

P p 

R r 

S s 

T t 

W w 

U u 

Ü ü 

Š š 

I ı 

Ġ i 

3.1.-аt (V+C - дауысты қҧрақ пен дауыссыз қҧрақтың тізбегі) немесе ant (V+C+C – 

дауысты қҧрақ пен дауыссыз қҧрақ, дауыссыз қҧрақтың тізбегі), дауысты қҧрақ буынның 

басында тҧр, ал дауыссыз қҧрақ буынның соңында жеке немесе қосақталып тҧр;  

3.2.-mҽ (CV), буын қҧрақтың ҿзі буын болып тҧр;  

3.3.-qan (CV+C – буын қҧрақ пен дауыссыз қҧрақтың тізбегі) немесе qant (CV+C+C – буын 

қҧрақ пен дауыссыз қҧрақ, дауыссыз қҧрақтың тізбегі), буын қҧрақ буынның басында тҧр, 

дауыссыз қҧрақ буынның соңында жеке не қосақталып тҧр. 

4.Қазақтың кез-келген тҿл сҿзі осы қҧрақтардың тізбегінен тҥзіледі. Мысалы:  

at (V-С), аtа (V-CV), аtаq (V-CV-C), аtqа (V-C-CV), аtqаr (V-C-CV-C), аtqаrt (V-C-CV-C-C), 

bal (CV-C), bаlа (CV-CV), bаltа (CV-C-CV), jаlt (CV-C-C), jаltаrt (CV-C-CV-C-C) т.б. 

5.Олай болса қазақ сҿзінің дыбыс қҧрылымының емле-ережесі бар болғаны ҥш баптан 

тҧрады: 

5.1.Дауысты қҧрақ жеке таңбаланады, ҽрқашан сҿздің басында тҧрады; 

5.2.Дауыссыз қҧрақ жеке таңбаланады, ҽрқашан буынның (сҿздің) соңында тҧрады; 

5.3.Дауыссыз жҽне дауысты қҧрақ бірігіп буын қҧрақ шығады, буын қҧрақ сҿздің кез 

келген шебінде тҧра береді.  

6.Латын ҽліпбиі негізіндегі мҽтін терімін жеделдету буын қҧрақтың есебінен болады. 

Ҿйткені ҥндесім (сингармонизм) заңы бойынша буын қҧрамындағы дыбыстар бір-бірінің 

ҥндесім ҽуезін алдын-ала білдіріп тҧрады. Мысалы, жуан b дауыссызынан кейін тек жуан 

дауыстылар (a, ҽ, u, o), жіңішке b‘ дауыссызынан кейін тек жіңішке дауыстылар (äҽ, i, e, ü, ö) 

келетіні белгілі болып тҧрады. Ендеше буын қҧрақты (мысалы: ba, bҽ т.б.) теру ҥшін тҥймеше 

(клавиш) екі рет емес, бір рет қана басылады. Сонда ҿзінен-ҿзі (ҽрине, арнайы бағдарлама 

арқылы) екі таңба басылып шығады. Сонда, bas деген сҿзді теру ҥшін тҥймешені ҥш рет емес, 

екі рет (ba-s), bala деген сҿзді теру ҥшін тҥймешені тҿрт рет емес, екі рет қана (ba-la) басу 

керек болады. 

Ал қазақ мҽтінінің қҧрамында ең кҿп кездесетін бҿлшек CV екенін ескерсек, мҽтін терімін 

25% дейін жылдамдатуға болады екен. 

7.Алайда, ол ҥшін арнайы тҥйметақта (клавиатура) қҧрастыруға тура келеді. 

Тҥйметақтаның кҿлемі европа стандартынан ҥлкендеу болады. Бҧл, ҽрине, оның қолайсыздау 

тҧсы. Европа стандартын ҿз таңбаларымен қазақ тҥйметақтасының ішіне енгізіп жіберуге 

болады, сонда екі стандартқа жеке-жеке тҥйметақта жасалып жатпайды. 
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8.Тҿменде ҥндесімнің тҿрт ҽуезінің (2а, ҽ, б, г кестелер) топтастырылуына қарай 

тҥйметақтаның ҥлгілері ҧсынылып отыр. Егер ҥндесім ҽуезінің тҿрт тҥрін (жуан/жіңішке, 

еріндік/езулік) жеке-жеке топтайтын болсақ бір ҥлгі (1 сурет), тек екі тҥрін (жуан/жіңішке) 

топтайтын болсақ, онда екінші ҥлгі (2 сурет), ҥндесім ҽуезінің тҿрт тҥрін бір-ақ топтайтын 

болсақ, онда ҥшінші ҥлгі (3 сурет) шығады. Ҽр ҥлгінің ҿз артықшылықтары мен кемшіліктері 

бар. Қайсысын таңдау сараптау барысында шешіледі. 

 

 

 

 

1 сурет. Ҥндесімнің тҿрт ҽуезді (жуан/жіңішке, еріндік/езулік) тҥйметақтасының ҥлгісі 

 

 

 

 

 

 

 

2 сурет. Ҥндесімнің екі ҽуезді (жуан/жіңішке) тҥйметақтасының ҥлгісі 

2а кесте. Жуан езулік ҽуезді қҧрақтар 

a ba da ğa ja Za ya qa la ma Na ňa pa ra sa ta wa ša 

ҽ bҽ d ҽ ğҽ jҽ zҽ yҽ qҽ lҽ mҽ nҽ ňҽ pҽ rҽ sҽ tҽ wҽ šҽ 

 b d ğ j Z y q L m n ň p r s t w š 
 

2ҽ кесте. Жіңішке езулік ҽуезді қҧрақтар 

і bҽ dҽ gҽ jҽ zҽ yҽ kҽ lҽ mҽ nҽ ňҽ pҽ rҽ sҽ tҽ wҽ šҽ 

i bi di gi ji Zi yi Ki li mi ni ňi pi ri si ti wi ši 

e be de ge je Ze Ye Ke le me ne ňe pe re se te we še 

 b d g j Z y K l m n ň p r s T w š 
 

2б кесте. Жуан еріндік ҽуезді қҧрақтар 

u Bu Du ğu ju zu Yu qu Lu mu Nu ňu pu ru su tu wu šu 

o Bo Do ğo jo zo Yo qo Lo mo No ňo po ro so to wo šo 

 b d ğ j z y q l m n ň p r s t w š 
 

2г кесте. Жіңішке еріндік ҽуезді қҧрақтар 

ö Bö dö gö jö zö yö kö Lö mö Nö ňö pö rö sö tö wö šö 

ü Bü dü gü jü  zü yü kü lü mü Nü ňü pü rü sü tü wü šü 

 b d g j z y k l m n ň p r s t w š 
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Орынбай БЕКЖАН 
филология ғылымдарының кандидаты 

Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

КҤЛТҾБЕ – ІV ЖАЗУЫНЫҢ МАҒЫНАСЫ 
 

Тҥйін: Мақалада А.Н.Подушкиннің Арыс ҿзені бойындағы Кҥлтҿбе қала орнынан тапқан, жазу жазылған, 

кҥйдірілген кірпіштері тек қана Қазақстан ғана емес, бҥкіл ҽлемдік мҽдениетке қосылған қҧнды жҽдігер болып 

табылатындығы жайлы айтылады.Тҿртінші Кҥлтҿбе жазуында 30 таңба қолданылғандығы, оның 28-і дыбыстық таңбалар, 

біреуі, яғни, 29-шысы – сан белгілері, 30-ыншысы – кҥрделі графемалар екендігі ғылыми тҧрғыдан зерттелген. Сондай-ақ, 

Кҥлтҿбе жазуларының кҿне тҥркі кҥл жазуына қосқан жаңалықтарының ең қҧндысы сандарды белгілеп жазуы жайлы 

мҽлімет беріледі. Яғни, Кҥлтҿбе – ІV жазуындағы сан белгілері ең соңғылары болып ашылғандығын айтып ҿтеді. Сондай-

ақ Кҥлтҿбе – ІV жазуындағы 5 сан белгісінің ашылуына қытай жазбаларындағы Қанқ елінің 5 бҿліктен тҧратындығы 

туралы мҽліметтері де кҿрсетілген. Кҿне тҥркі кҥл ҽліпбиімен жазылған жазбалардың Қазақстан аймақтарында да 

табылып жатқаны, оларды бес аймаққа бҿліп атау керектігі  жҿнінде пікір білдірген. 

 

Кілт сҿздер: Арыс-Кҥлтҿбе жазулары, тҽңірі, кҥл ҽліпбиі, ҧқы таңбасы, ҥң таңбасы. 

 

Оңтҥстік Қазақстан аймағын археологиялық тҧрғыдан зерттеу А.Н.Бернштам, 

Ҽ.Х.Марғҧлан, Е.И.Агеева, Г.И.Пацевичтерден бастау алады. Біздің еңбегімізге негіз болған 

«Арысская культура Южного Казахстана» атты зерттеу жҧмысының иесі Александр 

Николаевич Подушкиннің ҽкесі Николай Павлович Подушкин де жоғарыдағы Қазақстан 

археологиясының бас зерткерлерінің ізбасары болған. Александр Николаевич Подушкин де 

ҽкесінің қолынан эстафета жалауын алып қҧрметті археологтардың аса қасиетті де маңызды 

істерін жалғастыруға бет бҧрған. Айтылған еңбек оның 25 жылдық кҥш-жігер, маңдай тер, кҿз 

майын жҧмсап атқарған, елімізге ҧсынған қҧнды жемісі, қорытындысы. 

А.Н.Подушкин бҧл еңбегін «Оңтҥстік Қазақстанның Арыс мҽдениеті» деп кездейсоқ 

атамаған. Бҧл еңбекте қарастырылған археологиялық ескерткіштер б.д.д. ІV ғасыр мен б.д. VІ 

ғасырлары аралығын қамтиды. Ғалым бҧл аралықтағы ескерткіштерді ҥш топқа бҿледі. 

Бірінші тобы – Қарауылтҿбе кезеңі – бҧл б.д.д. ІV–І ғасырларға тҽн ескерткіштерді қҧрайды. 

Екінші – Қаратҿбе кезеңіне – б.д.д. І ғ. – б.д. ІV ғ. аралығындағы ескерткіштер енгізілген. 

Ҥшінші кезеңін Алтын тҿбе деп атаған. Бҧл ІV–VІ ғасырларды қамтиды (Подушкин А.Н. 

2000). Еңбекте Қаратау – Сыр ҿңірінен археологиялық қазбалар арқылы табылған заттық 

мҽдениет ҥлгілерінің ғажайып қоры тҥрлі-тҥсті фотосуреттермен тамаша берілген. Сонымен 

бірге археологиялық қазба нҽтижелерін ҿз ой-тҧжырымына сай қорытындылаған. 

А.Н.Подушкиннің Арыс ҿзені бойындағы Кҥлтҿбе қала орнынан тапқан, жазу жазылған, 

кҥйдірілген кірпіштері тек қана Қазақстан ғана емес, бҥкіл ҽлемдік мҽдениетке қосылған 

қҧнды жҽдігер болып табылады. Аталған еңбегінде ол қаратҿбе этабына жататын екі кірпіш 

сынығын келтіреді. Кіші сынығында 26, ал ҥлкен кірпіш сынығында 30 таңба бар дейді 

(Подушкин А.Н. 2000:160). Жазуды тексерген кҿне жазба бойынша ғалымдар 

С.Г.Кляшторный мен В.А.Лифшицтердің пікірін тҥпнҧсқа тіл бойынша келтірейік: «...древняя 

письменность Культобе является алфавитно-буквенной и создана на арамейской основе» 

(Подушкин А.Н. 2000:160). А.Н.Подушкиннің зерттеуге ҧсынған зерттеушісі 

В.К.Шуховцовтың пікірінше, бҧл жазу ІІ-ІІІ ғасырларға жатқызылған Ҿлі теңіздің маңынан 

табылған қолжазбаларға сҽйкес келеді. Сондай-ақ ол бірнеше кҿмекші сҿздерді анықтағаны 

туралы былай дейді: «...возможно, имеют иранские комплименты, т.е. окончания, которые 

говорят о том, что семитские слова надо читать на каком-то иранском языке» (Подушкин А.Н. 

2000:160). Бҧл пікірлер де кҿне тҥркі кҥл (руна) жазулары мен Есік жазуы табылған кездердегі 

ҽркім ҿз кҿніне тартқан пікірлерді еске тҥсіреді. Жоғарыдағы зерттеушілер пікірі І жҽне ІІ 

Кҥлтҿбе жазуларына айтылған пікірлер. Бҧлар 1992 жылы табылған. 

Арыс-Кҥлтҿбе жазуларының жалпы саны – 7. Жоғарыдағы екеуінен басқалары 2005  

жылы табылған (Подушкин А.Н. 2005). Бҧрынғы жҽне соңғы жазбалар жҿнінде 

А.Н.Подушкин осы «Новые памятники письменной культуры Южного Казахстана» атты 

мақаласында мҽлімет берген, сондай-ақ І–ІІ жазбалар бойынша Ҿзбекстанның тарихи 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

218 

 
 

музейінің қызметкері А.Мусакаеваның пікірін де келтірген. Онда А.Мусакаева жазбалардың 

кейбір таңбаларының б.д.д. І – б.д. І ғғ. Оңтҥстік Соғды жҽне б.д.д. ІІ – б.д. ІІ ғғ. грек 

жазуларына сҽйкес келетіндігін, бірақ мағыналарын ашудың мҥмкіндігі болмағандығын 

айтқан. Таң қаларлығы кҿне тҥркі кҥл ҽліпбиінің мамандарынан жазу туралы пікір білдіруін 

сҧрағаны жайында мҽлімет жоқ. 

«Шығыс» журналындағы А.Н.Подушкиннің жарияланымы біздің қолымызға 2006 

жылдың соңында, желтоқсанның 25-26-сы кҥндері тҥсті. Алматыдан Тҥркістанға қайтып келе 

жатқан жолда, автобус ҥстінде қарағанда-ақ алғаш кҿріп оқығанымыз Кҥлтҿбе – ІV жазуының 

4-5-жолдарының ортасында орналасқан ТӘҢІРІ сҿзі болды. Осыдан кейін-ақ маған бҧл 

жазудың кҿне тҥркі кҥл ҽліпбиінде жҽне тілінде жазылғаны айқындалды. Тҥркістанға 

келгеннен кейінгі 2007 жылдың қаңтарының жетісіне дейін-ақ жазулардың жалпы 

мағыналары Тәңіріден келіп жеткен ақыл-ес, аң-тҥйсік, жоғары ой-сана туралы екені 

аңғарылды.  

Археолог ғалым А.Н.Подушкинге тҥркі халықтарының атынан ҥлкен алғыс білдірсек 

дҧрыс болмақ. А.Н.Подушкиннің аты Кҥлтегін мен Білге қаған жазба ескерткіштерін, Есік 

жазуын ашып жариялаған Н.М.Ядринцев пен К.Ақышевтің есімдерімен қатар қҧрметпен 

аталатын болады. Жарияланымда ғалым барлық кірпіш-жазбалардың мақсатты тҥрде ҽдейі 

сындырылғаны туралы мҽлімдейді. Шындығында сынбаған, бҥтін бір қыш-жазба жоқ. Біздің 

ойымызша, қыш-жазбалар ислам дінін таратушылар тарапынан ҽдейі сындырылған. Сҿйтіп 

ҿзенге тасталған. Ҿйткені жазбалар мазмҧны тҥгелдей Тҽңірі дініне қатысты болып келеді. 

Араб жиһадшыларының Орта Азиядағы жазбаларды, кітаптар мен мҽдени жҽдігерлерді 

тҥгелдей қиратқаны туралы Ҽбу Райхан Бирунидің мҽліметі жазылып қалғаны белгілі. Қаңлы 

мемлекетіндегі жазбалар да сол тағдырға ҧшырағаны шҥбҽ тудырмайды. Ҽсіресе, жазбалар 

жергілікті халық тҧтынатын Тҽңірге қатысты «ғайри» (басқа) дін болса, ол нҽубеттен аман 

қалмасы анық. 

Кҿне тҥркі кҥл ҽліпбиімен жазылған жазбалардың Қазақстан аймақтарында да табылып 

жатқаны мҽлім. Біз оларды бес аймаққа бҿліп атау керектігі (Бекжан О. 2003) жҿнінде пікір 

білдірген болатынбыз. Сонда Оңтҥстік Қазақстан, Қызылорда облыстарына қарайтын аймақты 

Сырдария жазбалары деп атауды ҧсынған едік. Жалпы бҧл Қаратау-Сыр ҿңірінде жазылған 

жазба ескерткіштер негізінен Қаңлы мемлекеті ҿмір сҥрген дҽуірге сҽйкес келетіні аян. 

Дегенмен, одан бҧрынғы сақ жазулары да алда табылуы мҥмкін. Ал VІІІ ғасырдағы кҿне тҥркі 

қағанаты дҽуіріндегі жазбалардың табылуы неғайбыл. Ҿйткені, бҧл араб жиһадшыларының 

кезеңіне сҽйкес келеді. Сол кезден бастап араб, тҥркі-соғды (ҧйғыр) жалғаспалы жазуына 

кҿшу ҥрдісі басталғаны белгілі. Қаңлы мемлекеті тҧсындағы кҥл жазуларды санасақ, қазір 

оннан асып қалады. Бҧлар Сырдария жазулары (Аманжолов А.С. 2003) деп бҿліп кҿрсеткен 

А.Аманжолов еңбегіндегі ҥш жазу (біреуі даулы болғандықтан қосылмады), Тҥркістан-Шаға 

ҿңірінен табылған жазулар мен белгі-таңбалар (Тҧяқбаев М. 2001) тоғыз қҧмырада 

бейнеленген жҽне Арыс ҿзені бойындағы Қаракҿншек қала-тҿбесі мен Шардара маңынан 

табылған екі қҧмырадағы (Қожа М.Б. 2001) кҿне қаңлы кҥл жазулары. Сонымен бірге 

Маңғыстаудан табылған сынтастағы Сенек жазуы мен Кҥлтҿбеден табылған жеті жазуды 

қоссақ, барлығы – 21 жазу болып шығады. Бҧлардың ішінен біз бҧрын А.Аманжолов бірінші 

Сырдария жазуы деп кҿрсеткен (Аманжолов А.С. 2003:239) кҥл жазуы (Бекжан О. 2005) мен 

Маңғыстаудан табылған Сенек жазуларын (Бекжан О. 2003) оқып, мағыналарын ашқан 

болатынбыз. 
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Еліміздегі Кҥлтӛбе атты жер атауларының саны егер соңына тҥсіп, зерттеп, есептеп 

шықса, қазіргі жобамызша оннан асып қалады, шындығында одан кҿп те болуы ықтимал. 

Кҥлтегін есімінің мағынасы қандай деп бас қатырып, ҽртҥрлі қиялдарға ой жіберетін 

ісиелерінің (автор) жазғандарын да кҿріп жҥрміз. «Кҥлтҿбеде кҥнде жиын» атты тарихи 

оқиғадан туған мҽтел де бар. Біз руна (қҧпия) деген сҿздің баламасын кҥл (Бекжанҥбірі О. 

1993) деп алу туралы пікір де білдіргенбіз. Онда ҥшкҥл, тӛрткҥл сҿздеріндегі кҥл сҿзінің 

мағынасы бҧрыш деген мҽнді білдіретінін, кҥлте сҿзінің де гҥлдің бҧрыш тектес 

жапырақшаларына сҽйкес атау екенін айта келе, кҿне тҥркілердің тҿл жазуын геометриялық 

бҧрыш тектес болып келетініне сай геометриялық пішін – кҥл жазуы деп атауды ҧйғарғанбыз. 

Бҧған қосымша шаңырақтың кҥлдіреуіші де кҥл+тіреуіш сҿздерінен қҧралғанын айта кетуіміз 

керек. Бҧл сҿздегі кҥлдің мағынасы да бҧрыш, жақ мҽндерін білдіретіні шҥбҽсіз. Ҿйткені 

кҥлдіреуіш шаңырақтың тҿрт жағына тіреу ретінде орналастырылады. 

Екінші кҥл сҿзі екі морфемадан қҧралған. Бірінші бҿлігі – кҥ тҥбірі. Кҿне тҥркі жазба 

ескерткіштерінде кҥ тҥбірі жеке жҽне –ліг қосымшасы арқылы қолданылған. Кҥ сҿзі екі 

мағынасымен ҧшырасады. Бірінші мағынасын С.Е.Малов сҿздігінде молва, слух (Малов С.Е. 

1951)  (хабар-ошар, сыбыс) деп кҿрсетеді де, екінші даңқ (Бекжан О.Д. 2005) мағынасын 

ескерусіз қалдырады. Дегенмен, мҽтіндік аудармасында слава (даңқ) (Малов С.Е. 1951:39) деп 

аударған. Кҥліг сҿзін знаменитый (даңқты) деп берген. Тіліміздегі кҥлҥк (тҧлпар, дҥлдҥл) сҿзі 

осы кҥліг «даңқты» сҿзінен қалыптасқан. Кҥл тегін, Кҥлі Чор жҽне енисей ескерткіштеріндегі 

Кҥлҥг Чор, Кҥлҥг Тоған (Малов С.Е. 1952) кісі есімдері де осы даңқты мағынасындағы кҥліг  

сҿзінен туындаған. Орқҧн ескерткіштеріндегі Кҥл тегін, Кҥлі Чор есімдерінде –ліг 

қосымшасы қысқарған да, Енисей ескерткіштеріндегі есімдерде сол кҿне тҧлғасын сақтаған. 

Егер осы мағыналарға сҽйкес аталды дейтін болсақ, онда Кҥлтӛбе атауы хабарлы, даңқты 

тӛбе деген мҽнді білдіреді. 

Кҥл сҿзі бҧдан басқа сӛз, кеңес мағыналарын білдіретін кҥңк (//сҥңк) (кҥңк+іл //сҥңк+іл) 

тҥбірінен туған болуы да мҥмкін жайт. Мысалы, кҥңклік> кҥңлік> кҥлік>кҥл, бҧл Кеңес тӛбе 

мағынасындағы ең алғашқы Кҥңклік тӛбе атауынан осылай қалыптасады. Кеңес сҿзі де осы 

кҥңк//кеңк(+ес) тҥбірінен туғаны сезіледі. Сонымен бірге Кҥл тӛбе атауы алғашқы бҧрыш, 

жақ мағынасындағы Тӛрт кҥл тӛбе тіркесінен де қысқарып қалыптасуы мҥмкін. Кҿне 

замандарда қорғандар биік тҿбеге тҿрт жақты етіп тҧрғызылған. Сол қорғандарда тҥнде от 

жағылып жау келді деген хабарды білдірген. Бҧл тҧрғыда да от-кҥлдің хабар мағынасымен 

байланысуы ықтимал. Ал кҥл жазуы атауына осы мағыналарды ҥстейтін болсақ, онда ол 
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хабарлы, кеңесті, даңқты мҽндерімен байи тҥсетін болады. 

Кҥлтҿбе жазуларының ішіндегі ең кҿлемдісі – КЛТ – 4 жазуы (Кҥлтҿбе атауы қысқаша – 

КЛТ деп белгіленді). А.Н.Подушкиннің еңбегінде (А.Н.Подушкин 2000:135) мынадай мҽлімет 

келтіріледі: «2005 – жылы цитадельдің қалдықтарына жақын жердегі Арыс ҿзенінің бҧрынғы 

жағалауындағы қҧм басқан қабаттан бҧрынғы жер бетінен 1,3 м тереңдіктен тҿртінші бҿлік 

табылды. Бҿлік – тҿрт бҧрышты трапеция бейнесіндегі кҥйдірілген кірпіш. Оның ҧзындау 

енінің қысқаша бҿлігі сынған. Ҿлшем-кҿлемі (размер) – 31 х 12 х 27 х 14,5, қалыңдығы – 5-4,5 

см. Бетінде кірпіштің ҧзына бойына ҧстаның қолының сызыла тҥскен ізі сақталған. Таңбалар 

шикі кірпішке батырыла тҥсірілген. Бҧл кірпіштегі таңбалар ҿте жақсы «қолтаңбамен» 

тҥсірілген. Жай кҿзбен қарағанда жолдар, таңбалар анық аңғарылады, сондай-ақ басқа 

жазулардан ерекшелігі сҿздер мен сҿз тіркестерінің арасының ажыратылып бос қалдырылуы 

болып саналады (ауд. біздікі – О.Б.)» (А.Н.Подушкин 2000:135). А.Н.Подушкин жазуды 

тҥсірген хаткерге «жоғары кҽсіби сапалы хаттат (каллиграф), ол ҿз ісінің қалыптасқан білгірі» 

деген баға береді. 

А.Н.Подушкин осы еңбегінде Кҥлтҿбе жазуы жазылған 7 сынықтың да тҥрлі-тҥсті, анық 

та айқын фотосуретін берген. Біз жазулардың мағынасын толық оқып, ашып болғаннан кейін 

Алматыдағы Ҧлттық Мҧражайға барып, экспонат ретінде қойылған 1- ші жҽне 2-ші сынық-

бҿліктерді кҿзбен кҿрдік. Қалғандарын кҿруге мҥмкіндік болмады. Кҥлтҿбе жазуларын да 

Кҥлтегін ескерткіші сияқты ҥлкен жҽне кіші жазуларға бҿліп атайтын боламыз. Ҿйткені кіші 

жазулардағы таңбалардың саны 30-дың маңайында болады, ал ҥлкен – Кҥлтҿбе – ІV жазуында 

кірпіштің ҧзына бойына созыла жазылған 7 жолда 133 таңба жазылғаны белгілі болды. Бҧл 

133-тің 118-і – жалқы графема да, 15-і – кҥрделі графема. 15 кг (кҥрделі гр.) 38 жалқы 

графемаға бҿлінеді, сонда КЛТ – ІV  жазуында барлығы – 156 таңба қолданылғаны мҽлім 

болады. 

Таңбалардың негізгі бҿлігі кҿне тҥркі кҥл жазуының ҽліпбиіне сҽйкес келеді. Кейбір 

таңбалардың Кҥлтҿбе жазуларына тҽн ҿз ерекшелігі бар, бҧрын кҿне тҥркі ҽліпбиінде 

кездеспеген дыбыстар мен дыбыстар тіркесімін белгілеген таңбалар да ҧшырасты. Сонымен 

бірге бҧрын кҿне тҥркі кҥл жазуларында қолданылмаған сандарды белгілеу тҽсілдері де 

анықталды. 

Кҥлтҿбе жазуларының мағыналары қазір тҥгел оқылып, ашылды. Бҧларды тҥгел оқымай, 

жекелеп оқып, мағынасын тҥсіндіру жҥйелі жҽне тҧтас болмайды. Жалпы жазу кҿне Қаңлы 

мемлекетіне тҽн жазу. Тілі кҿне тҥркі кҥл жазба ескерткіштері тілімен бірдей тілде жазылған. 

Біз алғашқы оқуымызды Кҥлтҿбе – ІV кҿлемді, ҥлкен жазуынан бастадық. Ҿйткені кез-келген 

жаңа жазу кҿлемді болса ғана, оның мағынасын ашу оңай болады. 
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Кҥлтҿбе – ІV – ҥлкен жазудың тҥпнҧсқасы:  

 

 
 
Транскрипциясы: 

 

1. С²аН¹а аЧыН¹, аҢыН¹ іД²і аЧыШ, еС²іНЧ 5 еЛ² 5 еС²і, аҢы ҾС²! 5 аН¹а еС²і, аҢы 

аНЧа АР³-аР¹ еР² аБ¹аН¹Ы... 

2. ҦҚҦ аҢы, еС²І іГеР² С²аН¹а ҾС², ҾС²!!! Д²іТ²і аПа, ҦҚҦ аҢы, еС²І, іС²і... 

3. еР²ІР³ еС², аҢ. ҤКҤ, ҾКҾ, аН¹а еР²ІР³ 5 еЛ² еС²і аҚ, ОҢ еР²іРТіНЧ еШ еС², аҢ 

Н¹аҚ еР² С²аН¹а еР²ІР³... 

4. еС², аҢ, Д²ІТ²іҢ іЙ²еС²і еД²іЛ² Т²ҽҢіР²І еР²ІР³ еС², аҢыҢ... 

5. аН¹а-еЧҤҢ аҚ, аР¹ еС², АР³, ОҢ Т²ҽҢіР²І еР²ІР³ еС², аҢ, Н¹аН¹, ҾМ⁴ҤҢ⁴ 
аР¹ыЗ(ыР¹), аҚыЗ(ыР¹)... 

6. еС², аҢы еС²ҤР⁴ 5 еЛ² аН¹а еС²і, аҢы аҚҚыР² аБ¹аҢ, еЧҤ ҦМ⁴АЙ³, еР²ІР³ еС², 

аҢ... 

7. 5 еЛ² іД²і еС²і – аҚ, ОҢ, Н¹аҚ АР³ еС²...  
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Аудармасы: 

1. Сананы ашатын, аңдататын, тҥйсіктендіретін ІЙЕні ашысатын ақылданар, естенер 5 

елдің 5 ақыл-есі, аң-тҥйсігі ҿс (ҿссін, ҿседі, ҿсер)! Ана (ҧлы, ҥлкен; қосымша мағынасы: ең 

ҽуелдегі ғаламат, зор, таза) ақыл-есі, аң-тҥйсігі соншама ар-ар, ер ата-баба, апа-ана тҥп-текті... 

2. Ҧлы аң-тҥйсігі, ақыл-есі жоғарылар, кҿркейер, ҿркендер, нығайар сана ҿс (ҿссін, ҿседі, 

ҿсер), ҿс (ҿссін, ҿседі, ҿсер)!!! Діті (мақсат-мҧраты, мҥддесі) ғаламат-зор, ҧлҧқ, ҧлы аң-тҥйсігі, 

ақыл-есі, ісі... 

3. болатын ақыл-ес, аң-тҥйсік. Ҧлы, даңқты, мақтаулы, ҿнҿгҿлҥ, асқан ҥлгілі (қосымша 

мағынасы: насихатшы, кеңесші), ана (ең ҽуелдегі ғаламат-зор, ҧлы, ҥлкен, таза) болар 5 елдің 

ақыл-есі ақ, жоғары, оң болдыратын дос ақыл-ес, аң-тҥйсік – НАҚ ЕР САНА болар... 

4. ақыл-ес, аң-тҥйсік, дітің (мақсат-мҧратың, мҥддең) ІЙЕсі асыл ТҼҢІРІ болар ақыл-ес, 

аң-тҥйсігің... 

5. АНА-БАБАҢ, ақ, жоғары, биік, ар АҚЫЛ-ЕС, АР, ОҢ ТҼҢІРІ болар ақыл-ес, аң-

тҥйсік, наным-сенім, дін, ақыл-ес, ой-танымың арлас(ар), арулас(ар), ағарыс(ар), 

жоғарылас(ар), биіктес(ер)... 

6. ақыл-есі, аң-тҥйсігі естенер, ақылданар, тҥйсіктенер 5 елдің ана (ең ҽуелдегі ғаламат-

зор, ҧлы, ҥлкен, таза) ақыл-есін, аң-тҥйсігін ағартар, кҿтерер, биіктетер тҥп-тектерің АДАМ 

АТА – ХАУА АНА болар ақыл-ес, аң-тҥйсік... 

7. 5 елдің ІЙЕлік ақыл-есі – ақ, жоғары, биік, оң, НАҚ АР ақыл-ес... 

Кҥрделі графема, яғни, лигатураларды біз Енисей кҥл жазба ескерткіштерінен бастап 

оқып, ашып келеміз. Лигатура дегеніміз екі немесе одан да кҿп таңбалардың сҽйкес 

бҿлшектерінің біріктіріліп, біртҧтас етіп жазылуы. Лигатураларды жеке таңбаларға 

бҿлшектесе, жай таңбалардың саны артады. Кҥлтҿбе –ІV жазуындағы 15 кг-ны бҿлшектегенде 

39 жай таңба шықты. Оның екеуі таяқшалардан қҧралатын қ таңбасының екі жартылай 

бҿлшектері болды. Ол екеуін біріктіргенде бҥтін бір қ таңбасы қҧралады. Содан 39 жай 

таңбамыз 38 жай таңбаға айналады. 

Тҿртінші Кҥлтҿбе жазуында 30 таңба қолданылған. Оның 28-і дыбыстық таңбалар, біреуі, 

яғни, 29-шысы – сан белгілері, 30-ыншысы – кҥрделі графемалар. Кҥлтҿбе жазуларының кҿне 

тҥркі кҥл жазуына қосқан жаңалықтарының ең қҧндысы сандарды белгілеп жазуы болып 

отыр. Ол ҥшін нҥктелер мен сызықшалар қолданылған. Мысалы, 1 санын белгілеу ҥшін 1 

нҥкте немесе 1 сызықша пайдаланылған. Ары қарай екіге – 2, ҥшке – 3, тҿртке – 4, беске – 5 

нҥкте немесе сызықша тҥсіру арқылы белгілеген. Біз Кҥлтҿбе – ІV жазуындағы сан белгілерін 

бірден тауып, мағынасын бірден ашқан жоқпыз. Бҧл Кҥлтҿбе кіші жазуларындағы нақты да 

анық белгіленген сан белгісі арқылы анықталды. Яғни, Кҥлтҿбе – ІV жазуындағы сан 

белгілері ең соңғылары болып ашылды деуге болады. Сондай-ақ Кҥлтҿбе – ІV жазуындағы 5 

сан белгісінің ашылуына қытай жазбаларындағы Қанқ елінің 5 бҿліктен тҧратындығы туралы 

мҽліметтері де кҿп кҿмегін тигізді. Яғни, 5 сан таңбалары ҥнемі ел сҿзінің жанында 

қолданылған. 

Кҿне тҥркі кҥл жазуында дыбыстық таңбалар ҥш тҥрге бҿлінеді: 1) – жеке дыбыстық 

таңбалар; 2) – буындық дыбыстық таңбалар; 3) – бірігіңкі дауыссыз дыбыстық таңбалар. 

Буындық таңбалар аты айтып тҧрғандай бір дауысты мен бір дауыссыз дыбыстардың 

біріктіріле қолданылуын таңбалайды да, бірігіңкі таңбалар екі дауыссыз дыбыстардың 

біріктіріле қолданылуын таңбалайды. Бірігіңкі таңбалардың біріншісі міндетті тҥрде ҥнді 

дауыссыз болып келеді де, екіншісі кҿбінесе қатаң дауыссыздан тҧрады. Бірақ ол қатаң 

дауыссыздың сҽйкес ҧяң дауыссызын да белгілеуі мҥмкін жағдай екені қаперден шықпауы 

тиіс. 
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КЛТ – ІV жазуына тҽн ерекше таңбалар: 

 

 
28 дыбыстық таңбаның тоғызы КЛТ – ІV жазуының ҿзіне тҽн ерекше таңбалар. Ерекше 

таңбалар дегенге бҧл жазудың кҿне тҥркіден бҿлек ерекше тҥзілімі деп тҥсінбеген жҿн. Тек 

қана бҧл ерекшеліктер осы Кҥлтҿбе жазулары арқылы ғана белгілі болып отыр. Жоғарыда 

аталған тоғыз ерекше дыбыс таңбаларының ішіндегі тҿртінші қ таңбасы бҧған дейін бізге 

беймҽлім таңба болатын. Осы Кҥлтҿбе жазуларында ҧшырасып мағынасы ашылғаннан кейін 

біз Енисей жазуында қолданылған (Е-26) бір нҧсқасын анықтадық. Ол таңбада бейнеленген 

«қоянның қҧлағы» ҿте ҧзын. Біз бҧрын ол «ҧзын қҧлаққа» мҽн бермей тҿменгі бҧрышын  о 

дыбысы (Бекжан О. 2002) деп оқыған болатынбыз. Сондай-ақ он деген сҿздің жалпы мағынаға 

сҽйкессіз екенін ҧғып, оның алдындағы бір сҿз жазылып ҿшкен болуы мҥмкін деп алдына кҿп 

нҥкте қойған едік. Қазір сол нҧсқасын берейік: ...ОН¹ Б¹аҚаР³ аТ¹ы Б¹ҦҢС²ІЗ еР²Т²І ҚаР¹А 

іС²іД² ҦЧаН¹ Т²еГ. Сонымен бірге біз бҧл тіркесте жазылған ОР⁴ буын таңбасын да АР³ деп 

оқыған болатынбыз. Бҧл Ашықтас (Бекжан О. 2006) жазуында кездескен таңбаны біз 

алғашында еріндік-езулік деп бҿлмей оқыған едік. Кейінгі зерттеуімізде (Бекжан О. 2006) ол 

таңбалардың еріндік-езулікке бҿлінетіндігі анықталды. Қазір Кҥлтҿбе жазуындағы қ таңбасы 

анықталған соң сҽйкессіз қосылған он сҿзін жалпы мазмҧнды аша тҥсетін аҚыН¹ деген сҿзбен 

оқыдық. Ақын сҿзі қазақ тіліндегі ағын (сел) сҿзінің кҿне нҧсқасы. Бҧл сҿз тіліміздегі ақын 

(поэт) сҿзінде сол кҿне нҧсқасын сақтаған. Ол сӛздің нӛсері, селі деген мағынаны білдіреді. 

Енді жоғарыдағы тіркестің тҥзетілген нҧсқасын берейік: аҚыН¹ Б¹аҚҦР⁴ аТ¹ы Б¹ҦҢС²ІЗ еР²Т²і 

ҚаР¹А еС²іД² ҦЧаН¹ Т²еГ. Аудармасы: Ағын селдей бағар аты сансыз еді, қара асыл ҧшан-

теңіздей. Бҧл тіркестегі кҿне ҧчан (теңіз) сҿзі қазір тек қос сҿзде ғана сақталған. Кҿне дҽуірде 

актив сҿз ретінде жеке қолданылғаны кҿрініп тҧр. Сондай-ақ есід (Бекжан О. 2004) сҿзі жҽне 

оның нҧсқа тҥрлерінің мағыналары туралы да зерттеу жарияланды. Бҧл сҿзбен тектес еділ сҿзі 

Кҥлтҿбе – ІV жазуында Тҽңірі сҿзінің эпитеті ретінде қолданылған. 

Ерекше таңбалардың ішіндегі ӛ таңбасы бҧрын кездеспеген таңба. Ол ӛс деген сҿзде ҥш 

рет қолданылған. ҦҚҦ таңбасы жазу мазмҧнына байланысты жеке қолданыс. Ол туралы жҽне 

жазу мазмҧнына қатысты ҿзге жағдайларға кейін арнайы тоқталамыз. Ерекше Р²і таңбасы 

жалпы кҿне тҥркі таңбаларымен тектес екені кҿрініп тҧр. Бҧл нҧсқаны да жазу мазмҧнына 

сҽйкес ҽдейі қолданған. Т²і жҽне Д²і таңбалары да кҿне тҥркі таңбаларымен тектес, бҧл таңба 

да жазу мазмҧнына сҽйкес арнайы қолданылған. АЙ³ таңбасы езулік й-ды білдіру ҥшін 

қолданылған бҧрын кездеспеген таңба. Бҧның алдында қолданылған ҦМ⁴ таңбасы да еріндік м 

таңбасын білдіруге арналған. Бҧл таңба Кҥлтҿбе кіші жазуларында да қолданылған. ҤҢ 
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таңбасының бҧдан ҿзгешелеу тҥрі кестеде кҿрсетілді. Ол таңбалар туралы «Белгісіз жаңа 

мағыналы таңбасы бар екі руникалық жазба ескерткіштің мҽні» атты зерттеу-мақала 2006 

жылы Астанада Тіл Комитетінің ҧйымдастыруымен  «Кҿне тҥркі ескерткіштері: палеография, 

мҽтінтану, жазу тарихы» тақырыбында ҿткен ғылыми-теориялық конференцияда  баяндалды. 

Бірақ оның материалдары осы кҥнге дейін жарияланған жоқ. Таңба ечҥ (ата-баба) сҿзінен 

кейін келгендіктен жҽне ң таңбасына сҽйкестігінен осылай оқылды. 

Кҿне тҥркі жазба ескерткіштерінде санды белгілеу осы Кҥлтҿбе жазуына дейін 

ҧшыраспағаны белгілі. Бҧл КЛТ – ІV жазуындағы сан белгілеріне біз кіші жазудағы сан 

белгісі айқындалған соң ғана мҽн беріп, оқуға кірістік. Сан белгілері нҥктелер жҽне 

сызықшалар арқылы екі тҥрде берілген. Сызықша жіңішке с таңбасына сҽйкес қолданылған. 

Сызықша тҥріндегі сан белгілері ҿте кҿмескі жазылған. Біз фотосуреттен ҥлкейткіш шынылар 

арқылы анықтадық. Сызықшалар арқылы берілген 4 саны бҧрыш тектес сызықша жҽне 

жалғасқан екі сынық сызықша арқылы білдірілген. Тҿртеуі де бір нҥктеден тарайды. Бесінші 

сызықша кҿлденең жазылған С² таңбасына сҽйкес жҽне 4-ті белгілеген сызықшаларға қатарлас 

сызылған. Сан белгілері кҿне тҥркі жазулары тарихындағы тың жаңалық болып табылады. 
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TÜRK DEVLET ve TOPLULUKLARINDAN TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTELERĠNE 

GELEN TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN 

TÜRKÇE ÖĞRENĠMLERĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR 
       

Özet: Bu bildiride yüksek öğretim görmek üzere Türk devlet ve topluluklarından Türkiye‘ye gelen Türk soylu ve yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenirken karĢılaĢtıkları zorluklar ve bu zorlukların giderilmesi için alınması gereken önlemler 

anlatılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi öğretimi, Türk Lehçeleri, ortak dil, ortak alfabe. 

 

―Dil insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaĢayan ve geliĢen canlı 

bir varlık; milleti birleĢtiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüĢ 

muazzam bir yapı, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıĢ bir gizli antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir.‖
 

(Ergin 1996:..). Farklı dilbilimciler tarafından günümüze değin tanımlanmaya çalıĢılan dilin pek çok 

özelliğini bir arada sunan bir tanımdır bu. Öyle ki, geçmiĢten bugüne dil üzerine yapılan bütün 

tanımlamalar, tıpkı bu tanımda olduğu gibi âdeta canlı bir varlık olarak dilin en belirgin özelliğinin 

insanlar arasında ortak bir iletiĢim aracı olduğunu göstermiĢtir. Bu ortak araç sayesinde insanlar 

duygularını, düĢüncelerini ve her türlü ihtiyaçlarını baĢkalarına aktarabilir ve böylelikle kendilerini ifade 

etmiĢ olurlar. Dolayısıyla insan yaĢamında önemli bir iĢlevselliği olan dilin düĢünce ile arasında bir 

etkileĢim söz konusudur. Bir iletiĢim aracı olarak dil insanın düĢüncelerini aktarmasında ve karĢılıklı 

etkileĢimle yeni düĢünceler oluĢturmasında en önemli etkendir. DüĢüncenin ortaya çıkması ve geliĢmesi 

ancak dil ile mümkündür. ―Dil, sözcük ve kavramlar düĢüncenin biçimsel görünüĢüdür, dıĢ giysisidir.‖
 

(ġahin: 16). Bunun yanı sıra dilin toplumla ve kültürle de sıkı bir iliĢkisi vardır. Bir toplumun her türlü 

niteliği o toplumda konuĢulan dile yansıdığı gibi, o toplumun yaĢam tarzı, kültürü de dilin önemli bir 

belirleyicisi durumundadır.  
       

Bütün dünya dilleri için geçerli olan dilin bu genel tanımları ve özellikleri Türk Dili için de geçerlidir. Her 

ne kadar Türk Dili de dahil olmak üzere bütün dünya dilleri iĢlevsellik açısından ortak bir tanımda 

birleĢse de, ait oldukları dil ailelerine göre Ģekillenen yapısal özellikleri ve kullanımları açısından diller 

arasında birtakım önemli farklılıklar söz konusudur. Bu doğrultuda düĢünüldüğünde, Ural-Altay dil 

ailesine ait olan Türkçe, yapısal özellikleri ve kullanımı bakımından bağlantılı ve sondan eklemeli; söz 

dizimi olarak da esnek bir yapıya sahip olup eylemin cümle sonunda yer aldığı dolayısıyla vurgunun 

sonda olduğu bir dildir. Bütün bu ayırt edici yönleriyle özellikle bu dil yapısına yabancı olanlar tarafından 

anlaĢılması son derece güç ve karmaĢık olan Türkçenin dünya çapında kullanımı günden güne büyük bir 

artıĢ göstermektedir.  
 

Alkaya‘nın ifadesiyle dil iliĢkileri ve etkileĢimleri, bir arada yasama sürecinin doğurduğu kaçınılmaz bir 

sonuçtur. Bastan beri bir arada yasayan topluluklarda olduğu gibi, dünyanın farklı bölgelerinde yasayan 

topluluklar daha sonra bir arada yasama durumunda kalınca, birbirlerinin dillerinden etkilenirler. Dillerin 

farklı lehçe ve ağızları olabilir. Türk dili de bugün farklı coğrafyalarda çeĢitli lehçelerle varlığını 

sürdürmektedir. 13. yüzyıla kadar tek bir yazı dili olarak gelen Türkçe, bu yüzyıldan sonra Kuzeydoğu ve 

Batı (Güneybatı) Türkçesi seklinde adlandırılan iki kola ayrılmıĢtır. XV. yüzyıldan itibaren de Türk yazı 

dili, Kuzey (Kıpçak), Doğu (Çağatay) ve Batı (Osmanlı) seklinde adlandırılan üç kol haline gelmiĢ ve 20. 

yüzyıla kadar bu Ģekilde geliĢmiĢtir. Coğrafi farklılıklar, boy özellikleri, göçler, savaĢlar, komĢuluk 

iliĢkileri, edinilen yeni inanç sistemleri ve dinler, girilen farklı kültür çevreleri gibi birçok etkenle birlikte 

zaman ve mekân farklılıkları lehçeleĢmede etkili olmuĢtur. 20. yüzyıla üç farklı yazı diliyle giren Türkçe, 

20. yüzyılda değiĢen dünya dengeleri sonucunda Sovyetler Birliği‘nin kurulmasıyla farklı bir yola 

girmiĢtir. SSCB‘nin böl-parçala-yönet siyaseti sonucunda Türk boylarına farklı alfabeler kabul ettirilmiĢ 

ve her boyun konuĢma ağızları yazı diline dönüĢtürülmüĢtür. Böylece suni bir yolla yirmiden fazla Türk 

yazı dili meydana getirilmiĢtir. (Aklaya:.) 

 

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

227 

 

 
 

Metin ġahin‘in ―Güvenlik Bilimleri Fakültesi‘nde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe 

Öğrenirken  KarĢılaĢtıkları   Zorluklar‖  adlı  tezinde  de  belirttiği  üzere,  özellikle  yirmi birinci yüzyılın  

sonlarına doğru Sovyet Rusya‘nın dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan diğer Türk 

Cumhuriyetleri, tüm dikkatlerini Türkiye‘ye yöneltmiĢlerdir. Bunun en önemli nedeni Asya, Avrupa ve 

Afrika kıtalarının ortasında yer alan Türkiye‘nin bu coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlere, farklı 

medeniyetlere de beĢiklik etmesi dolayısıyla çok büyük avantajlara sahip olmasıdır. ĠĢte bu avantajlar 

diğer komĢu ülkelerin gözünde Türkiye‘yi değerli kılmaktadır. Bu nedenle tüm dünyadan olduğu gibi 

özellikle bölge ülkelerden Türkiye‘ye gelen yabancı sayısı gitgide artmaktadır. Gerek Türkiye‘nin 

kültürünü ve insanlarını yakından tanımak amacıyla gerek burada ticaret yapmak ya da eğitim görmek 

amacıyla gün geçtikçe daha çok insan Türkiye‘yi ziyaret etmekte, hatta burada yaĢamaya baĢlamaktadır. 

Bu insanlar Türkiye‘ye geçici ya da kalıcı olarak her ne sebeple gelmiĢ olurlarsa olsunlar Türk dilini 

bilmemek onların Türkiye‘de karĢılaĢtıkları en büyük zorluk olmuĢtur.
 
(ġahin: 7, 33, 34). Bu durum 

özellikle Türkiye‘de kalıcı olanlar için Türk dilini öğrenmeyi zorunlu kılmıĢtır. Türkiye‘ye üniversite 

eğitimi almak amacıyla gelenler Türkçe öğrenimini genellikle bulundukları üniversitenin Türkçe hazırlık 

sınıflarında gerçekleĢtirirler. Ancak bu öğrenciler Türkçeyi öğrenme aĢamasında birtakım zorluklarla 

karĢı karĢıya kalırlar. Bu zorluklar, Türkiye‘ye gelen tamamıyla yabancı öğrenciler için ve Türk devlet ve 

topluluklarından gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrenciler için farklı boyutlarda kendini gösterir. Öyle 

ki, bölge Türk devlet ve topluluklarından gelen öğrenciler Türkçe öğreniminde yabancılara göre daha 

Ģanslıdırlar. Zira özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tataristan 

gibi bölge ülkelerden gelen bu öğrencilerin kendi ülkelerinde konuĢulan diller aynı zamanda Türkçenin 

lehçeleridir. Dolayısıyla aslında Türkçeye çok uzak olmayan dilleri konuĢan bu öğrenciler Türkçeye 

tamamen yabancı öğrencilere oranla Türkçenin öğreniminde daha az zorluk çekerler. Ancak yine de kendi 

ülkelerinde Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve 

Tatar Türkçesi gibi dilleri konuĢan bu Türk soylu yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Türkçesi‘nin 

öğrenimi aĢamasında birtakım zorluklarla karĢı karĢıya gelmektedirler. Kendi içlerinde bu zorlukların 

derecesi de kullandıkları Kiril alfabesi ya da Latin alfabesine göre birbirinden farklılık gösterir.  
 

Bunların içinden Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasındaki farklılıkları ele alacak olursak, Rasim 

Özyürek‘in Azerbaycanda Tahsil Alan Türkiyeli Talebelerin ve Türkiyede Tahsil Alan Azerbaycanlı 

Talebelerin Dil Problemleri adlı kitabında belirtildiği üzere, gerek gramatik, gerek ses bilgisi (fonetik), 

gerek kelime bilgisi (morfoloji), gerekse de söz dizimi (syntax) bakımından bu iki dil arasında birtakım 

ayrılıkların göze çarptığını söylemek mümkündür. Buna iki dil arasındaki vurgu ve telaffuz farklılıklarını 

da eklemekte yarar vardır. Bunun yanı sıra Azeri Türkçesi zaman ifadeleri bakımından Türkiye 

Türkçesi‘ne göre farklılıklar gösterir. Örneğin, Türkiye Türkçesi‘ndeki geniĢ zaman Azeri Türkçesi‘nde 

Ģimdiki zaman ve gelecek zamanla da ifade edilebilir. Ayrıca, bu iki dilin dilcilik kanunları, gramer 

kuralları birbirinden tamamıyla farklıdır. ĠĢte bu nedenlerle Türkiye Türkçesi‘nin gramer kurallarından 

bambaĢka bir alt yapıyla gelen ve Türkiye‘de öğrenim gören bu öğrenciler Türkiye Türkçesi‘nin gramer 

kurallarına uyum sağlamakta zorluk çekerler. Azeri Türklerinin de Latin alfabesini kullanmalarına karĢın 

onların alfabesi dildeki bazı sesleri farklı bir biçimde ifade eder. Ama en azından Azerbaycanlı 

öğrencilerin Kiril alfabesini kullanmaya bağlı problemleri yoktur. Üslup, deyim ve lûgat farklılıkları da 

bu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenimlerinde karĢılaĢtıkları zorluklara etken oluĢturur. Bunun yanı 

sıra, hal eklerinin ve olumsuzluk eklerinin kullanımında iki dil arasında farklılıklar dikkat çekmektedir. 

Örneğin, Türkiye Türkçesi‘nde ―arabayı kullan‖ ifadesi Azeri Türkçesi‘nde ―arabanı sür‖ Ģeklindedir. 

Görüldüğü üzere Azeri Türkçesinde ―y‖ kaynaĢtırma ünsüzü yerine ―n‖ ünsüzü kullanılmıĢtır. 

Olumsuzluk ekinin farklı kullanımına örnek olarak ise Türkiye Türkçesi‘ndeki ―gelemem‖ ifadesi Azeri 

Türkçesinde ―gele bilmirem‖ Ģeklindedir. (Özyürek 2005: 213-219). ĠĢte Azeri Türkçesi ve Türkiye 

Türkçesi arasındaki bu tür farklılıklar Azerbaycan‘dan Türkiye‘ye öğrenci olarak gelenlerin Türkiye 

Türkçesi‘ni öğrenme aĢamasında zorluk çekmelerine neden olmaktadır. 
 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilân eden beĢ Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) dünya devletlerince tanınarak ve çeĢitli uluslar arası 

örgütlere üye olarak uluslar arası arenada yerlerini aldılar. Bağımsızlığın hemen akabinde yeni Türk 

Cumhuriyetleri son yetmiĢ yılın etkisini taĢıyan kültür, ekonomi ve siyaset yapılarında ciddî değiĢikliklere 
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gittiler. Ġlk dönemlerdeki değiĢiklikler yeni bayrak, yeni marĢ, yeni para, hatta yeni alfabe kabulüyle doğal 

olarak bağımsızlığı ifade edici özellik taĢımaktadır. Bağımsızlık sonrası, Türk dünyası aydınları arasında 

Stalin döneminde unutturularak üzeri tozlanmıĢ olan ortak alfabe ve daha ileri bir aĢama olarak ortak dil 

fikirleri gün ıĢığına çıkarılır ve bu yolda yeniden çalıĢmalar baĢlar. Bu dönemde, Türk dünyasında gazete, 

dergi, radyo, televizyon gibi yayın organlarında alfabe tartıĢmaları baĢlar. Lâtin, Kiril, Arap ve hatta 

Göktürk alfabesi bu tartıĢmaların konusu olur. Bu gün Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden sadece 

Kazakistan ve Kırgızistan, Lâtin harflerini kabul etmemiĢ durumdadır. Birçok bilimsel ve siyasî 

toplantıda Lâtin alfabesine geçiĢin önemi ve gerekliliği sonucu çıkmıĢ olsa da, bu cumhuriyetlerde Rus 

nüfusunun çokluğu ile Rusçanın ikinci resmî dil olarak anayasada yer alması ve sosyal hayatta aktif 

kullanılıĢı Lâtin alfabesine geçiĢi zorlaĢtırmaktadır. Aynı seslerin farklı harflerle gösterimi Ģüphesiz ki 

Türkçe öğrenimini güçlendirmektedir. Türk Devletlerinde alfabede sağlanan bu birlik Türkçe öğrenimini 

kolaylaĢtırdığı açıktır. 
 

Bunun yanı sıra, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden Metin ġahin‘in ―Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi‘nde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken KarĢılaĢtıkları Zorluklar‖ adlı tez 

çalıĢmasında Türkiye dıĢından Gazi Üniversitesi Güvenlik Bilimleri Fakültesi‘nde eğitim görmek üzere 

gelen yabancı öğrencilerin Türk dilini öğrenirken karĢılaĢtıkları zorluklar kiĢisel bilgi toplama formları, 

anket çalıĢmaları, öğrencilere yazdırılan kompozisyon metinleri ve öğrencilerle yapılan röportajlar gibi 

çeĢitli uygulamalara dayanarak tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. YaklaĢık on beĢ ülkeden gelen ve Türkiye 

Türkçesi‘ni bilmeyen öğrenciler üzerinde yapılan araĢtırmalarla ortaya konan bu tez çalıĢması, incelenen 

öğrenciler arasında Kırgızistan‘dan gelen ve anadilleri Kırgız Türkçesi olan öğrencilerin de bulunması 

bakımından bizim çalıĢmamıza ıĢık tutabilir. Bu çalıĢmada da belirtildiği üzere Türkiye Türkçesi‘nin 

öğrenimi sırasında kendi anadillerinden kaynaklanan farklılıklar bakımından sorun yaĢayan bu öğrenciler 

kendi dillerinden yaptıkları aktarmalar yüzünden daha çok güçlükle karĢı karĢıya kalırlar. Aslında bu 

öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan problemlerinin yanı sıra Türkiye‘de baĢka birtakım faktörler de 

onların Türkçe öğrenim aĢamalarında zorlanmalarına neden olmaktadır
 
(ġahin: 39). Mehmet Hengirmen, 

Türkiye‘de Türkçe‘yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Kurumlar ve Eğitim Araçları adlı makalesinde 

yabancılara Türkçe öğretiminde karĢılaĢılan problemlerin temelinde, Türkçe‘nin problem ve sıkıntılarını; 

hangi kural ve yöntemler çerçevesinde dil öğretiminin yapılabileceğini belirleyen bir dil akademisinin 

Türkiye‘de olmayıĢının yattığını belirtir.
 
(Hengirmen 1993: 19). Tez çalıĢmasında da belirtildiği gibi 

Yusuf Çotuksöken Türkçe‘nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi adlı makalesinde Türkçe‘yi öğreten 

kiĢilerin yeterince profesyonel olmadıklarını belirtmiĢtir. Yabancılara Türkçe‘yi öğreten ders kitaplarının 

yeterli olmayıĢından ve değiĢen, geliĢen dil öğretim yöntemlerinin takip edilemiyor olmasından 

yakınmıĢtır (Çotuksöken 1999: 43). Aslında bu problem de yine Türkiye‘de bir dil akademisinin 

olmayıĢından kaynaklanır. Metin ġahin‘in tez çalıĢmasında belirttiği üzere yabancılara Türkçe‘yi öğreten 

kadronun genellikle eğitimden geçmemiĢ kiĢiler olması ve bunların bu görevi geçici olarak üstlenmeleri 

Türkçe öğretim iĢinin bilinçli bir Ģekilde yapılamayıĢına neden olması bir baĢka problemdir.  
 

Yabancı öğrencilerin dil öğrenimini zorlaĢtıran bu dıĢ faktörler dıĢında öğrencilerin kendi anadillerinden 

kaynaklanan farklılıkların yarattığı zorluklara değinilecek olursa, Metin ġahin‘in söz konusu tez 

çalıĢmasında içlerinde Kırgız öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir grup öğrenci üzerinde yapılan anket 

uygulaması ve yazılı uygulama çalıĢmaları bölge ülkelerden gelen Türk soylu yabancı uyruklu 

öğrencilerin karĢılaĢtıkları zorluklara iliĢkin pek çok ipucu vermektedir. Gazi Üniversitesi Güvenlik 

Bilimleri Fakültesi Türkçe hazırlık sınıfından rasgele seçilen yüz kiĢilik bir öğrenci grubu üzerinde 

uygulanan bu ankette Türkçe öğreniminde dört temel beceri ile ilgili kırk sekiz madde yer almaktadır. 

Öğrencilerden her bir maddeye cevap vermek için ―Tamamen katılıyorum.‖, ―Katılıyorum.‖, 

―Kararsızım‖, ―Katılmıyorum.‖ ve ―Kesinlikle katılmıyorum‖ Ģeklindeki derecelendirmelerden birini 

seçmeleri istenmiĢtir. Anket sonrasında toplanan veriler analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçları ıĢığında; bu 

öğrencilerin en baĢarılı oldukları alanın okuma becerisi olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bunda Türkçe‘nin 

yazıldığı gibi okunan bir dil olmasının büyük payı vardır. Öğrencilerin ankette özellikle daha önce hiç 

karĢılaĢmadıkları dolayısıyla anlamını bilmedikleri bazı ifadelerde ve terimlerde zorlandıkları tespit 

edilmiĢtir.  Dinleme  becerisi  bakımından  ise  öğrenciler günlük hayatla ilgili ifadeleri anlamakta zorluk  
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çekmemekle birlikte yine sözcüklerin mecaz ve yan anlamlı kullanımlarını, atasözlerini, deyimleri 

anlamakta zorlanmıĢlardır. KonuĢma becerisinde ise yine günlük hayatta kullanılan sözcüklerin yer aldığı 

konuĢmalarda, selamlaĢma, adres sorma, yön tarif etme gibi konularda baĢarı sağlayan bu öğrenciler, yine 

kelime hazinelerinin yetersizliği ve Türkçedeki kelimelerin temel anlamları dıĢında kullanılması 

konusunda güçlük çekmektedirler. Türkçe yazma becerisine gelince bu becerinin öğrencilerin Türkçe 

öğrenimi sırasında en çok zorlandıkları bölüm olduğu söylenebilir. Yine kısa cevaplı soruları ve karmaĢık 

olmayan basit cümleleri ve günlük hayatla ilgili ifadeleri yazmakta güçlük çekmeyen öğrenciler somut 

içerikli sorulara daha olumlu cevaplar verirken soyut anlamlı sorulara daha olumsuz cevaplar 

vermiĢlerdir. Ayrıca bir konunun özetini çıkarma ya da not tutma gibi konularda zorluk çektikleri 

görülmüĢtür.  
 

Bunun dıĢında tez çalıĢmasında öğrencilere yaptırılan yazılı uygulama çalıĢmasında onların eklerin 

kullanımı konusunda çeĢitli yanlıĢlıklara düĢtükleri tespit edilmiĢtir. Tezde belirtilen yabancı öğrencilerin 

bu uygulama çalıĢmalarından, konumuz dahilinde bölge Türk devletlerinden biri olan Kırgızistan‘dan 

gelen öğrencilerin Türkçe öğrenimi sırasında karĢılaĢtıkları güçlükleri göstermesi bakımından bu 

öğrencilerin uygulama çalıĢmalarından burada birkaç alıntı yapmak yararlı olacaktır: 
            

Ġyelik Eki YanlıĢlığı: 

           Kimisi polis olmak isterse onlardı Türkiye‘ye göndereceğim. (Y) 

           Kim polis olmak isterse onları Türkiye‘ye göndereceğim. (D) 

                                  Tutan Ohuraliyev (Kırgızistan)
 
(ġahin: 96)          

 

Hal Eki YanlıĢlığı: 

            Bizi Türkçe‘yi çok iyi öğretiyor. (Y) 

            Bize Türkçe‘yi çok iyi öğtretiyor.(D) 

                                   BayıĢ Osmanov ( Kırgızistan)
 
(ġahin: 101) 

 

Yapılan Diğer YanlıĢlar: 

            Sonra kendi arabe ve ev almak istiyorum. ( Y ) 

            Sonra kendi arabamı ve evimi almak istiyorum. ( D ) 

                                   BayıĢ Osmanov (Kırgızistan) (ġahin: 112) 
  

Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenimi sırasında ana dilleri ve Türkiye Türkçesi arasında yaĢadıkları 

karmaĢayı göstermesi bakımından onların genellikle yaptıkları yukarıdaki gibi bazı dilbilgisi hatalarına 

bolca örnek verilen Metin ġahin‘in tez çalıĢmasında, gerek bu yazılı uygulama çalıĢmaları, gerekse de 

anket uygulamaları sonucunda yabancı öğrencilerin Türkiye Türkçesi‘nin öğreniminde karĢılaĢtıkları 

zorluklarla ilgili olarak varılan genel kanı Ģudur: Yabancı öğrenciler özellikle gündelik hayatla iliĢkili, 

pratik Türkçe kullanımlarında çoğunlukla zorluk çekmemektedirler. Bunun dıĢında yazma beceri dıĢında, 

dört temel beceriden konuĢma, dinleme ve okuma becerilerini günlük hayatla ilgili Türkçe 

kullanımlarında geliĢtirmiĢlerdir. Öğrenciler yazma becerisini genellikle daha az kullandıkları için bu 

becerileri çok fazla geliĢmemiĢtir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin en çok zorluk çektikleri nokta, gerçek 

anlamı, temel anlamı dıĢında kullanılan kelimelerin anlaĢılamamasıdır. Kelimenin yan anlamı, terim 

anlamı ve mecaz anlamının yanı sıra, deyim ve atasözlerinin kullanımı da öğrencileri önemli ölçüde 

zorlamaktadır.
 
(1) 

 

Aslında bu duruma sebep olan en önemli Ģey, yabancı öğrencilerin Türk kültürüne uzak olmalarıdır. Öyle 

ki, özellikle deyimler ve atasözleri düĢünüldüğünde, bunlar Türk toplumunun yaĢam tarzından, 

geçmiĢinden ve kültüründen beslenerek ortaya çıkarlar. Dolayısıyla, dilin kültürle ve toplumla olan sıkı 

iliĢkisi göz önünde bulundurulduğunda, yabancı öğrencilerin Türkiye Türkçesi‘ni öğrenme aĢamasında 

özellikle deyimler, atasözleri, yan ve mecaz anlamlarla ilgili olarak çektikleri zorlukların Türk 

toplumunun ve kültürünün özellikleri iyice anlaĢılmadan aĢılamayacağı kesindir. 

 

Türk Soylu Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Röportajlar Üzerine  

ÇalıĢmamıza ıĢık tutması açısından birinci ağızlardan Türkçe öğreniminde karĢılaĢılan zorluklar üzerine 

konuĢma Ģansı bulduk.Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretmen Eğitimi Bölümünde 
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yüksek lisans yapan bir grup öğrencilerinden Kenan Beyatlı ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi‘nden 

BaĢkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zaitune Srajidin, Ankara ve Gazi 

TÖMER‘de okuyan Türk soylu öğrenciler ile Türkçe öğreniminde karĢılaĢtıkları zorluklar üzerine 

konuĢtuk.  

 Türkmen soylu Kenan Beyatlı‘nın belirlediği sorunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

- Alfabe farklılığı, Arap alfabesinde tek harfin karĢıladığı seslere karĢılık Latin alfabesinde her 

sesin faklı bir harfle karĢılanması durumu yazma durumunda karıĢıklığa neden olabiliyor: /ı,i/, 

/u,ü/, /o,ö/, /ğ/. Ayrıca bu seslerin telaffuzunda da zorlanma yaĢanabiliyor, dolayısıyla lehçe faklı 

konuĢurken açıkça fark ediliyor. 
 

- Türkmence‘de soru ekinin olmaması konuĢma esnasında karıĢıklıklara neden olabiliyor. Vurgu 

ile soru cümlesi kurmak Türkiye Türkçesi konuĢurlarınca kimi zaman ayırt edilemiyor. 
 

- Zaman eklerinin iĢlevsel ve biçimsel faklılıkları da konuĢma esnasında problem yaratan bir diğer 

etmen. 
 

- Bunlara ek olarak Türkiye Türkçesi‘nde batı dillerinden ödünçlenen kelimelerin niceliği de sorun 

yaratabilmekte. Dil devriminin bir sonucu olarak dilde uygulanan sadeleĢme politikası özellikle 

Arapça ve Farsça kelimeler üzerine yoğunlaĢtığı için, bu dil coğrafyasından beslenen Türkmence 

ile leksikal açıdan bir ayrıĢma doğmuĢtur. 
 

Bir grup Iraklı Türkmen öğrencilerle yapılan röportajımız esnasında kendilerinin Türk liselerinde okumuĢ 

olduklarını öğrendik. Teknik açısından ilgimizi çeken bir noktayı vurgulamakta fayda görüyoruz. Türkiye 

Türkçesi derslerinde öncelikli olarak konuĢma becerisine yoğunlaĢılmıĢ. Öğrenciler seviyelerini biraz 

ilerlettikten sonra gramer çalıĢmalarına baĢlanmıĢ. Normalde dil öğretiminde öncelikle gramer kaideleri 

üzerinde durulur ve konuĢma pratikleri ile desteklenir. Bu tersten iĢleyen plan bu iki dilin arasındaki 

farklılığın üst seviyede olmaması ile açıklanabilir. Öğrencilerin yorumlarına göre böylesi bir plan diğer 

gramer merkezli iĢleniĢ planına göre daha yapıcı mahiyette. Öğrencilerin vurguladıkları bir diğer önemli 

nokta da dil edinimi esnasında basın yayın organlarının iĢlevselliği. 1994 yılında Kuzey Irak‘ta yayın 

hayatına baĢlayan Türkmeneli TV oradaki Türkmen vatandaĢların Türkiye Türkçesi ile tanıĢması için 

oldukça iĢlevsel bir köprü görevini üstlenmiĢtir. Dinleme becerisinin bir getirisi olarak, Türkiye 

Türkçesine daha kolay adapte olabilmektedirler. 
 

 Sorunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

- Farklı coğrafyalarda konuĢulan bu iki dilde yazılıĢ itibarıyla aynı olan fakat anlamsal açıdan 

birbirinden ayrıĢan sesteĢ diyebileceğimiz kelimelerin varlığı karıĢıklığa neden olabiliyor. 

- Aynı kelime iki dilde de kullanılıyorsa o kelimeye kendi ana dilindeki haliyle telaffuz ediyor 

olmak bir sorun.  

- Yabancı dillerden ödünçlenen kelimelerin niceliği sorunu. Sadece batı dillerini değil ayrıca 

Arapça ve Farsça‘yı da bu konuya dahil etmektedir. 

- Fiilimsi eklerinin Türkiye Türkçesi‘nde iĢlevsel olması dolayısıyla cümleler çok uzun olabiliyor 

ve bu durum anlam güçlüğüne neden oluyor. 

- Ekleri kendi ana dilinde nasıl kullanılıyorsa Türkiye Türkçesi konuĢurken de o Ģekilde 

kullanıyorlar. 
  

Farklı lehçe konuĢurları ile konuĢma Ģansı bulmamız, ortak sorunları belirlemede bizlere yardımcı 

olmaktadır.  Türkiye  Türkçesi‘nde  genellikle  batı  dillerinden  olmak  üzere  ödünç  alınan    kelimelerin  

çokluğu iki konuĢurun da değindiği bir sorundur. Buna ek olarak sestek ek ve kelimelerin ortaya 

çıkardıkları anlamsal karmaĢa da yine iki konuĢur tarafında dile getirilmiĢtir. Sorunlar genel olarak 

leksikal ve morfolojik düzlemde ortaya çıkmaktadır. Söz dizimsel boyutta karĢılaĢılan sorunlar diğerlerine 

nazaran ağırlık taĢımamaktadır. 
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Ortak Dil Meselesi: 

Bugün Türk soylu halklar arasında bir iletiĢim dili nasıl kurulabilir meselesi gündeme gelmekte ve bu 

konuda çözüm yolları aranmaktadır. 

ġükrü Akalın‘a göre öncelikle Türk lehçelerindeki ortak unsurlar üzerinde durulmalıdır. Bunlardan ilki 

Türk lehçelerinin ortak söz varlığıdır. Türk soylu halkların dilleri incelendiğinde kelimelerin çoğunun 

ortak olduğu görülür. Türk halkları arasındaki ortak iletiĢim dili bu ortak söz varlığına dayalı olarak 

kurulacaktır. Kelimelerin lehçelerde ses değiĢiklikleriyle kullanılması anlamın kavranmasını engel 

olmayacaktır. Kelimelerde ne kadar büyük ses değiĢikliği olursa olsun hece sayısındaki eĢitlik, vurgu ve 

kelimenin tınısı anlamı çıkarmayı engellememektedir. Kelimelerin söz dizimi içerisinde yeri de metin 

bağlamından anlamın çıkarılmasını daha da kolaylaĢtıracaktır. Atatürk, bugünkü durumu daha 1933 

yılında görmüĢ ve bir gün Sovyetler Birliğinin dağılacağını, Türk soylu halkların bağımsızlıklarına 

kavuĢacaklarını, dili bir, inancı bir soydaĢlarımızla Ģimdiden ilgilenmemiz gerektiğini meĢhur 

konuĢmasında söylemiĢti. (Akalın:) 

Bu kısımda Türk lehçeleri arasında ortak iletiĢim dili kurma üzerine ġükrü Akalın‘ın çözüm önerilerine 

yer verilecektir.  

Yapılması gereken ilk iĢ bütün Türk soylu halkların ortak bir alfabeye geçmesidir. Bilgisayar ve iletiĢim 

teknolojileri Latin alfabesine dayalı olarak geliĢtiğine göre bütün Türk soylu halklar en kısa zamanda 

ortak bir Latin alfabesine geçiĢi sağlamalıdır. Bu alfabede Türk lehçelerindeki ortak sesler için ortak 

harfler kullanılmalıdır. Alfabe mümkün olduğu kadar pratik olmalıdır. ĠĢaret kalabalığından 

kaçınılmalıdır. 1991 yılında Marmara Üniversitesinde yapılan toplantıda belirlenen 34 harflik ortak 

alfabeden her Türk Cumhuriyeti ve topluluğu kendisi için gerekli olan iĢaretleri alarak alfabesini 

oluĢturmalıdır. Bu alfabedeki iĢaretlerden baĢka iĢaretler kullanılmamalıdır. Bu alfabenin bütün Türk 

halklarına öğretilmesi ve alfabenin kullanılması için dilcilere önemli görevler düĢmektedir.  

Türk dünyası ortak iletiĢim dili üzerine araĢtırmalar, çalıĢmalar yapmak üzere Türk Cumhuriyetlerindeki 

dil enstitülerinin, dil kurumlarının desteğiyle uluslar arası araĢtırma enstitüsü kurulmalıdır. Bu enstitüde 

Türk dünyası ortak iletiĢim dilinin söz varlığı, terimleri üzerine çalıĢmalar öncelikli olarak yürütülmelidir.  

Türk halklarının söz varlığı belirlenmelidir. Bugün Türk lehçelerinin 40.000 ila 80.000 kelimelik söz 

varlığı mevcuttur. Bütün Türk lehçelerinin söz varlığını ortaya koyacak büyük bir karĢılaĢtırmalı sözlük 

hazırlanmalıdır. Bir kavram için bir lehçede yabancı kaynaklı kelime, diğer lehçelerde Türkçe kökenli 

kelime kullanılıyorsa Türkçe kökenli kelime o lehçeye de alınmalıdır. Böylece lehçelerin söz varlıkları da 

doğal kaynaktan zenginleĢmiĢ olacaktır. Bu konuda Türk Dil Kurumunda yürütülmekte olan projeden söz 

etmek gerekiyor. KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Projesinde çok sayıda uzman 

çalıĢıyor. Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun‘un baĢkanlığında yürütülen projede Türk lehçelerinin söz varlığı 

ortaya konulacaktır (Ercilasun 1992:.). Hazırlanacak bu sözlük, önemli bir boĢluğu dolduracaktır. Bu 

projede KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Grameri de hazırlanmaktadır.  

Türk dünyasında ana dilde öğretim de üzerinde önemle durulması gereken bir baĢka konudur. Türk soylu 

halklar ilkokuldan üniversiteye kadar öğretimlerini ana dillerinde yapmalıdır. Ana dilden baĢka bir dille 

öğretim yapılması dereceli olarak kaldırılmalı, her öğretim kademesinde aĢamalı olarak ana diliyle 

öğretime geçilmelidir.  

Türk cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon yayınlarının Türk halkları tarafından izlenmesi sağlanmalıdır. 

Yayınlar Türk dili ile yapılmalıdır. Televizyonlarda Türk halklarının filmleri özgün Ģekilleriyle 

oynatılmalı, alt yazıda o ülkenin lehçesine aktarılmalıdır.  

Türk dünyasındaki sanat ve kültür iliĢkileri karĢılıklı olarak geliĢtirilmeli, güçlendirilmelidir. Müzik, 

sinema, tiyatro gibi sanat türleri ortak iletiĢim dilinin geliĢmesine yardımcı olacaktır.   

Türk lehçeleri için pratik günlük konuĢma kitapları hazırlanmalıdır. Burada kullanılacak cümlelerde ortak 

kullanımlara ağırlık vermek gerekir. Bir lehçe için çok özel ifade yerine, her lehçede anlaĢılabilecek genel 

kullanıĢlar tercih edilmelidir.  
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Kabilecilik, aĢiretçilik gibi Türk dünyasını bölen düĢüncelerden kaçınılmalıdır. Ağız özelliklerini yazı 

diline aksettirmekten uzak durmalıdır. Mümkün oldukça bütün Türk lehçelerindeki ortak Ģekiller 

kullanılmalıdır.  

Türk halkları birbirleriyle iletiĢimlerinde kendi dillerinden baĢka bir dili, iletiĢim dili olarak 

kullanmamalıdır. Halklar arasındaki iletiĢimde Rusça veya Ġngilizce gibi çeĢitli yabancı dillerin 

kullanılması ortak iletiĢim dilinin ve ortak yazı dilinin oluĢmasını geciktirir, hatta engeller.  

Türk halkları arasında iletiĢimi artıracak ve geliĢtirecek bir baĢka unsur ise internettir. Ġnternette Türk 

halklarının haberleĢmesi için ortak alfabe uygulaması en kısa zamanda baĢlamalıdır. Ġnternette Türk 

halkları birbirleriyle ana dillerinde haberleĢmeli ve internet kullanılacak ortak terimleri üretilmelidir. Türk 

Cumhuriyetlerinin Üniversitelerinin ve diğer kurumlarının internette açacağı sayfalar öncelikle ve 

mutlaka ana dille yazılmalıdır. Ana dildeki internet sayfalarının yabancı dillere de çevrilebilir. Türkiye‘de 

baĢlatılan Ġnternette Türkçeyi YaygınlaĢtıralım çalıĢmalarına Türk Cumhuriyetleri de katılmalıdır.  

Türk halkları ortak iletiĢim dilinin oluĢturulması için Sürekli Türk Dil Kurultayları yeniden 

canlandırılmalı, her yıl bir Cumhuriyette yapılmalıdır. Kurultaylarda ortak iletiĢim dilinin oluĢma Ģartları 

ele alınmalı, geliĢmeler izlenmelidir. Bu kurultaylarda zaman içerisinde ortaya çıkabilecek durumlarla 

ilgili olarak ortak çözüm yolları yürürlüğe konulmalıdır. 

Yapılacak bu çalıĢmalarla ortak iletiĢim dilinin kurulması sağlanacak ve ortak iletiĢim dili ortak Türk yazı 

dilinin temelini oluĢturacaktır.  

ġu anda özellikle Türkologlar arasında bir ortak iletiĢim Türkçesi oluĢmuĢ durumdadır. Hatta bu bilim 

adamlarımızın konuĢmalarını sokaktaki insan dediğimiz, dilcilikle ilgisi olmayan kiĢiler bile 

anlamaktadır. En son örneğine Diyarbakır‘da düzenlenen Nevruz konulu toplantıda tanık olduk. 

Toplantıya konuĢmacı olarak katılan Azerbaycan Türklerinden Kamil Veli Nerimanoğlu, salondaki 

herkesin anlayabileceği bir dille konuĢmasını yaptı. Bu ne tam Azerbaycan Türkçesi, ne de tam Türkiye 

Türkçesi idi. Özellikle Diyarbakırlı yurttaĢlarımız bu konuĢmayı çok iyi anladılar, çünkü tarihteki 

Akkoyunlu, Karakoyunlu Türk devletlerinin dil özellikleri bugün hem Diyarbakır ağzında hem de 

Azerbaycan Türkçesinde yaĢıyor. Bu örnekler Türk dünyasında ortak iletiĢim dilinin oluĢmasının 

mümkün olabileceğini göstermektedir. 

Önemli olan öncelikle ülkemizde, Türkiye Cumhuriyetinde dil birliğinin korunması, güçlendirilmesi, 

bununla birlikte bütün Türk dünyasında ortak iletiĢim dilinin oluĢması uğrunda çalıĢmaların 

yürütülmesidir. 

Çözüm Önerileri: 

Türkiye‘de yabancılara Türkçe öğreten kurumların sayısı yeterli olmamakla birlikte var olan kurumların 

da kaliteleri tatmin edici konumda değildir. Makale konumuzla iliĢkili olarak bizim tespitlerimiz 

sonucunda önerimiz Türkçe öğretim kurslarında diğer yabancı öğrencilerinde bulunduğu karma sınıflar 

yerine Türk Devletleri‘nden gelen öğrencilerin seviyelerine uygun ayrı sınıf oluĢturulması gereğidir. 

Ayrıca Türkiye‘de yabancılara Türkçe öğreten profesyonel kurumların sayısı arttırılmalıdır. 
 

AraĢtırmalarımız sürecinde yabancıların Türkçe öğrenirken karĢılaĢtıkları problemler ve çözüm önerileri 

konusunda yazılmıĢ birçok makale ve teze ulaĢabildik. Bunun yanında Türk soylu öğrencilerin 

karĢılaĢtıkları güçlükler üzerinde yazılmıĢ araĢtırmaların sayısının yeterli olmadığını gözlemledik. Türk 

soylu öğrencilere Türkçe öğretme konusunda yazılmıĢ dilbilgisi kitaplarının da sayısının arttırılması ve 

nicelikli eserlerin ortaya konması Türkçe öğretimi konusunda olumlu sonuçlar verecektir. 
 

Türk soylu öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde farklı dillere özgü bir müfredat izlenmesinin daha 

uygun olacağını düĢünüyoruz. Kazakça ve Azerice Türkçeyle karĢılaĢtırıldığında her iki dilde de Türkçe 
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ile dilbilgisi yapısındaki benzerlik ve kullanılan kelimelerin ortaklık derecesi farklıdır. Türkçe öğretme 

kitapları hazırlanırken farklı dili kullanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bir çalıĢma 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önüne alınarak her dil için farklı öğretme kitapları 

hazırlanabilir. Türkçeyle diğer bir dil arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanmak Türkçe öğretimi 

konusunda olumlu sonuçlar verebilir. 
 

Türk soylu öğrencilerle yaptığımız röportajlardan diğer Türk Devletlerinde Türkçe öğretiminin konuĢma 

egzersizleriyle baĢladığını daha sonra dilbilgisi kurallarına geçildiği öğrenilmiĢtir. Dilbilgisi kuralları 

konuĢma egzersizleriyle doğru orantılı devam etmektedir. Türkiye‘deki yabancı dil öğretiminde ise tam 

tersi uygulandığını görmekteyiz. Buna karĢın Türkiye‘de, konuĢma egzersizlerine daha az önem verilen, 

sadece dilbilgisi kurallarına dayalı bir öğrenme süreci izlenmektedir. KuĢkusuz ki, bunun yerine konuĢma 

egzersizlerinin daha yoğunlaĢtırıldığı, dilbilgisi kurallarının bu egzersizler içinde öğretildiği bir eğitim 

programı daha faydalı olacaktır.  
 

Genel Değerlendirme:  

Sovyet Rusya‘nın dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan diğer Türk Cumhuriyetleri, tüm 

dikkatlerini Türkiye‘ye yöneltmiĢlerdir. Bunun en önemli nedeni Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının 

ortasında yer alan Türkiye‘nin bu coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlere, farklı medeniyetlere de 

beĢiklik etmesi dolayısıyla çok büyük avantajlara sahip olmasıdır. ĠĢte bu avantajlar diğer komĢu ülkelerin 

gözünde Türkiye‘yi değerli kılmaktadır. Bu nedenle tüm dünyadan olduğu gibi özellikle bölge ülkelerden 

Türkiye‘ye gelen yabancı sayısı gitgide artmaktadır. Gerek Türkiye‘nin kültürünü ve insanlarını yakından 

tanımak amacıyla gerek burada ticaret yapmak ya da eğitim görmek amacıyla gün geçtikçe daha çok insan 

Türkiye‘yi ziyaret etmekte, hatta burada yaĢamaya baĢlamaktadır. Bu insanlar Türkiye‘ye geçici ya da 

kalıcı olarak her ne sebeple gelmiĢ olurlarsa olsunlar Türk dilini bilmemek onların Türkiye‘de 

karĢılaĢtıkları en büyük zorluk olmuĢtur. Bu durum özellikle Türkiye‘de kalıcı olanlar için Türk dilini 

öğrenmeyi zorunlu kılmıĢtır. Türkiye‘ye üniversite eğitimi almak amacıyla gelenler Türkçe öğrenimini 

genellikle bulundukları üniversitenin Türkçe hazırlık sınıflarında gerçekleĢtirirler. Ancak bu öğrenciler 

Türkçeyi öğrenme aĢamasında birtakım zorluklarla karĢı karĢıya kalırlar. Bu zorluklar, Türkiye‘ye gelen 

tamamıyla yabancı öğrenciler için ve Türk devlet ve topluluklarından gelen Türk soylu yabancı uyruklu 

öğrenciler için farklı boyutlarda kendini gösterir. Öyle ki, bölge Türk devlet ve topluluklarından gelen 

öğrenciler Türkçe öğreniminde yabancılara göre daha Ģanslıdırlar. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Tataristan gibi bölge ülkelerden gelen bu öğrencilerin kendi ülkelerinde 

konuĢulan diller aynı zamanda Türkçenin lehçeleridir. Dolayısıyla aslında Türkçeye çok uzak olmayan 

dilleri konuĢan bu öğrenciler Türkçeye tamamen yabancı öğrencilere oranla Türkçenin öğreniminde daha 

az zorluk çekerler. Ancak yine de kendi ülkelerinde Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, 

Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Tatar Türkçesi gibi dilleri konuĢan bu Türk soylu yabancı uyruklu 

öğrenciler Türkiye Türkçesi‘nin öğrenimi aĢamasında birtakım zorluklarla karĢı karĢıya gelmektedirler. 

Kendi içlerinde bu zorlukların derecesi de kullandıkları Kiril alfabesi ya da Latin alfabesine göre 

birbirinden farklılık gösterir.  

 

Türk soylu öğrencilerin Türkçe öğrenirken karĢılaĢtıkları sorunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir. Türkçeyi 

öğreten kiĢilerin yeterince profesyonel olmamaları, yabancılara Türkçe‘yi öğreten ders kitaplarının yeterli 

olmayıĢı, değiĢen ve geliĢen dil öğretim yöntemlerinin takip edilemiyor olmaması karĢımıza çıkan ana 

problemlerdir. Aslında bu problemde yine Türkiye‘de bir dil akademisinin olmayıĢından kaynaklanır. 

Metin ġahin‘in tez çalıĢmasında belirttiği üzere yabancılara Türkçeyi öğreten kadronun genellikle 

eğitimden geçmemiĢ kiĢiler olması ve bunların bu görevi geçici olarak üstlenmeleri Türkçe öğretim iĢinin 

bilinçli bir Ģekilde yapılamayıĢına neden olması bir baĢka problemdir. 
 

Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenimi sırasında ana dilleri ve Türkiye Türkçesi arasında yaĢadıkları 

karmaĢayı göstermesi bakımından onların genellikle yaptıkları bazı dilbilgisi hatalarına bolca örnek 

verilen Metin ġahin‘in tez çalıĢmasında, gerek yazılı uygulama çalıĢmaları, gerekse de anket uygulamaları 

sonucunda yabancı öğrencilerin Türkiye Türkçesi‘nin öğreniminde karĢılaĢtıkları zorluklarla ilgili olarak 

varılan genel kanı Ģudur: Yabancı öğrenciler özellikle gündelik hayatla iliĢkili, pratik Türkçe 

kullanımlarında çoğunlukla zorluk çekmemektedirler. Bunun dıĢında yazma beceri dıĢında, dört 
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temel beceriden konuĢma, dinleme ve okuma becerilerini günlük hayatla ilgili Türkçe kullanımlarında 

geliĢtirmiĢlerdir. Öğrenciler yazma becerisini genellikle daha az kullandıkları için bu becerileri çok fazla 

geliĢmemiĢtir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin en çok zorluk çektikleri nokta, gerçek anlamı, temel anlamı 

dıĢında kullanılan kelimelerin anlaĢılamamasıdır. Kelimenin yan anlamı, terim anlamı ve mecaz 

anlamının yanı sıra, deyim ve atasözlerinin kullanımı da öğrencileri önemli ölçüde zorlamaktadır. 
 

AraĢtırmalarımızın sonucunda karĢılaĢılan problemler üzerine önerilerimizi Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür: 
 

Türkiye‘de yabancılara Türkçe öğreten kurumların sayısı yeterli olmamakla birlikte var olan kurumların 

da kaliteleri tatmin edici konumda değildir. Makale konumuzla iliĢkili olarak bizim tespitlerimiz 

sonucunda önerimiz Türkçe öğretim kurslarında diğer yabancı öğrencilerin de bulunduğu karma sınıflar 

yerine Türk Devletleri‘nden gelen öğrencilerin seviyelerine uygun ayrı sınıf oluĢturulması gereğidir. 

Ayrıca Türkiye‘de yabancılara Türkçe öğreten profesyonel kurumların sayısı arttırılmalıdır. 
 

AraĢtırmalarımız sürecinde yabancıların Türkçe öğrenirken karĢılaĢtıkları problemler ve çözüm önerileri 

konusunda yazılmıĢ birçok makale ve teze ulaĢabildik. Bunun yanında Türk soylu öğrencilerin 

karĢılaĢtıkları güçlükler üzerinde yazılmıĢ araĢtırmaların sayısının yeterli olmadığını gözlemledik. Türk 

soylu öğrencilere Türkçe öğretme konusunda yazılmıĢ dilbilgisi kitaplarının da sayısının arttırılması ve 

nicelikli eserlerin ortaya konması Türkçe öğretimi konusunda olumlu sonuçlar verecektir. 
 

Türk soylu öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde farklı dillere özgü bir müfredat izlenmesinin daha 

uygun olacağını düĢünüyoruz. Kazakça ve Azerice Türkçeyle karĢılaĢtırıldığında her iki dilde de Türkçe 

ile dilbilgisi yapısındaki benzerlik ve kullanılan kelimelerin ortaklık derecesi farklıdır. Türkçe öğretme 

kitapları hazırlanırken farklı dili kullanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bir çalıĢma 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önüne alınarak her dil için farklı öğretme kitapları 

hazırlanabilir. Türkçeyle diğer bir dil arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanmak Türkçe öğretimi 

konusunda olumlu sonuçlar verebilir. 
 

Türk soylu öğrencilerle yaptığımız röportajlardan diğer Türk Devletlerinde Türkçe öğretiminin konuĢma 

egzersizleriyle baĢladığını daha sonra dilbilgisi kurallarına geçildiği öğrenilmiĢtir. Dilbilgisi kuralları 

konuĢma egzersizleriyle doğru orantılı devam etmektedir. Türkiye‘deki yabancı dil öğretiminde ise tam 

tersi uygulandığını görmekteyiz. Buna karĢın Türkiye‘de, konuĢma egzersizlerine daha az önem verilen, 

sadece dilbilgisi kurallarına dayalı bir öğrenme süreci izlenmektedir. KuĢkusuz ki, bunun yerine konuĢma 

egzersizlerinin daha yoğunlaĢtırıldığı, dilbilgisi kurallarının bu egzersizler içinde öğretildiği bir eğitim 

programı daha faydalı olacaktır.  
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Ҽжібай КЕРІМҦЛЫ 
филология ғылымдарының кандидаты 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

АТЫ ҼЛЕМГЕ ҼЙГІЛІ ТҤРКОЛОГ 

 
Тҥйін. Мақалада белгілі тҥрколог Ҽ.Нҽжіптің ҿмір жолы мен ғылыми еңбектері қысқаша сҿз болады. Ғалымның 

ортағасырлық тҥркі жазба ескерткіштерін жан-жақты зертеудегі еңбегі туралы баяндалады. Оның бҧл дҽуірде «бірнеше 

ҽдеби тіл болды» деген тың концепциясының маңызына баса назар аударылған. 

 

Кілт сҿздер: ҽдеби мҧра, жазба ескерткіштер, топтау, жҥйелеу, транскрипция, аударма, тҥпнҧсқа, кҿшірме, талдау, 

тҥсінік. 

 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Тҥркиядағы ҽлемге ҽйгілі ғылыми 

орталық – Тҥрік тілі қоғамының корреспондент-мҥшесі Ҽмір Нҽжіптің туғанына биыл, 2009 

жылы 110 жыл толып отыр. Бҧл есім бҥкіл тҥркология ҽлеміне кеңінен танымал. Ҿйткені 

еңбектері кҿзі тірісінде жиі-жиі басылып тҧрды жҽне басылып шыққан бойда қолдан-қолға тез 

тарап кетіп жатты. 

Ҽ.Нҽжіп 1899 жылы қазіргі Семей облысы, Мақаншы ауданының Бақты ауылында 

дҥниеге келген. Ең алғаш ауылдағы медреседе, одан кейін Шҽуешек қаласындағы орыс 

консулының жанынан ашылған орыс мектебінде оқыған. Орта мектепті Семей қаласында 

бітірген. 

1923 жылы Мҽскеудегі Шығыс тілдері институтының парсы жҽне тҥрік бҿлімін бітірген 

соң, Ҽ.Нҽжіп Бҧхар халықтық совет республикасына (БХСР) қызметке жіберіледі. Бҧл жерде 

алғашқы мемлекеттік баспаны ҧйымдастырып, мҧғалімдер институтында сабақ береді. 

Сонымен қатар «Азат Бҧхара» газеті редакторының орынбасары болып қызмет атқарады. 

Ғҧламаның одан арғы ҿмірі Отанымыздағы алуан тҥрлі мҽдени-ағарту, ғылыми-зерттеу 

істерімен тығыз байланысты. Ол Мҽскеу (1924–1926 ж. жҽне 1933–1940 ж.) мен Ҿзбекстанда 

(1927–1933 ж. жҽне 1940–1944 ж.) кҿп жылдар бойы басқару ҽкімгершілік жҧмыстары мен 

ҧйымдастыру істерін атқара жҥріп, жоғары оқу орындарында дҽрістер оқыды. 1954–1958 

жылдары Мҽскеудегі Тіл білімі институтында, ал 1958 жылдан ҿмірінің соңына дейін 

Шығыстану институтында аға ғылыми қызметкер болып істеді. 

Ресми атақ алу ҥшін Ҽ.Нҽжіп 1944 жылы «Қазіргі ҧйғыр баспасҿзінің лексикасынан» 

кандидаттық диссертация, ал 1965 жылы «ХІҤ ғасырдағы Мысыр мҽмлҥктерінің қыпшақша-

оғызша ҽдеби тілі» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады.   

Кҿптеген тҥркі тілдерінің жетік білгірі Ҽ.Нҽжіптің о бастан баса назар аударып, кҿп 

зерттеген негізгі саласы – ҧйғыр тіл білімі. 1944–1945 ж. ол Мҽскеу мемлекеттік 

университетінің І–Ҥ курс студенттері ҥшін ҧйғыр тілінің оқулығын жазып бастырды. 1960 ж. 

Мҽскеуде орыс тілінде жарық кҿрген «Қазіргі ҧйғыр тілі» атты монографиясы ағылшын тіліне 

де аударылды. Ал 33 мың сҿзді қамтитын 828 беттік «Ҧйғырша-орысша сҿздігі» (Москва, 

1968) осы іспеттес ең ҥздік сҿздіктердің бірі ретінде танылып, тҥркітанушылар тарапынан 

жоғары бағаға ие болды.  

Ҽ.Нҽжіп кҿп уақыты мен мол кҥш-қуатын ХІ–ХҤ ғасырлар аралығында араб алфавитімен 

жазылған ҽдеби ескерткіштердің тілін зерттеуге жҧмсады. Ғалымның ҽсіресе ден қоя 

зерттегені – ХІҤ ғасырда Алтын Орда мен оның одақтасы болған мҽмлҥктер билігіндегі 

Мысыр территориясында жазылған ҽдеби-кҿркем туындылар. Ҿзінің докторлық 

диссертациясында, тағы басқа еңбектерінде бірнеше ҽдеби тілдер қатар ҿмір сҥрді деген тың 

концепция ҧсынды. Олар 1) ескі тҥрікмен жазба тілі. Ол – мҽмлҥктер ҥстемдігі кезінде 

Египетте пайда болған; 2) оғыз-қыпшақ жазба тілі. Сельджуктермен бірге Египетке келген 

оғыз тайпаларының жҽне оғыздарға араласып келген қыпшақ тайпаларының тілі; 3) қыпшақ-

оғыз жазба тілі. Сырдарияның тҿменгі жағында пайда болып, мҽмлҥктік Египетке тараған; 4) 

тҥрік тілдерінің з-тобына жататын жазба тіл. Тҿменгі Еділ мен терістік Хорезмде оғыз-

тҥрікмен тілінің негізінде пайда болған да, қыпшақ тілінің ықпалы мен Қараханид дҽуіріндегі 
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ҧйғыр ҽдебиет дҽстҥрінің ҽсеріне ҧшыраған [1. 17]. 

Сонымен ХІҤ ғасырда Египет территориясында кҿне тҥрікмен жҽне аралас оғыз-қыпшақ 

ҽдеби тілі қатар ҿмір сҥрсе, Алтын Орда мемлекетінде де қалыптасқан екі ҽдеби тіл болған 

екен. Олардың бірі – Еділдің тҿменгі сағасы мен Хорезм аймағына жайылған з-тіл де, екіншісі 

– мҽмлҥктер билеп тҧрған кездегі Египет пен Алтын Ордаға ортақ й-тіл. Ҽ.Нҽжіп бҧлардың 

біріншісін алтынорда-хорезмдік, екіншісін алтынорда-египеттік ҽдеби тіл деп атайды [1. 18]. 

Ҽ.Нҽжіп бҧл ҽдеби тілдерде жазылған ескерткіштерді де саралап кҿрсеткен болатын. Ескі 

тҥркімен тілінде «Хуласа» (ХІҤ ғ.), қыпшақ-оғыз тілінде «Гҥлстан», «Мухаббат-наме»; оғыз-

қыпшақ тілінде «Нахдж ал-фарадис», «Қисас ул-анбия», «Хҧсрау мен Шырын» сияқты 

туындылар дҥниеге келген екен.  

Ескі тҥркі ескерткіштерінің ішінде Ҽ.Нҽжіптің айрықша назар аударып, кҿбірек 

зерттегендері – олардың қыпшақ тобына жататындары. «Мухаббат-наменің» араб 

алфавитімен кҿшірілген нҧсқасын 1961 жылы Мҽскеуде жариялады. Кітапта ескерткіштің 

тҥпнҧсқасы, транскрипциясы, орысша аудармасы жҽне сҿздігі берілген. Тіліне жасалған 

ғылыми талдау да бар [2]. 

Ҽ.Нҽжіп докторлық диссертациясында Сейф Сарайидың «Гҥлстанын» тарихи-

салыстырмалы тҧрғыдан зерттеп шығып, қыпшақ-оғыз тілінде жазылғанын анықтады. Ол 

еңбек «Тюркоязычный памятник ХІҤ века «Гулистан» Сейфа Сарайи и его язык» деген атпен 

1975 жылы Алматыда жарық кҿрді. Бҧл басылым 2 кітаптан тҧрады. Бірінші кітапта тарихи-

мҽдени шолу жҽне грамматикалық очерк берілген. Екінші кітапта «Гҥлстанның» лексикасы 

сҿз болады. Ескерткіште кездесетін тҥркі сҿздерінің бҽрі алфавит тҽртібімен беріліп, орыс 

тіліне аударылған. Ол сҿздер кҿне жҽне қазіргі тҥркі тілдерінің материалдарымен 

салыстырыла талданады. Осы саламен айналысушылар ҥшін ҿте қҧнды еңбек болып 

табылады. Ҿкінішке қарай, аз таралыммен шыққандықтан, бҧл кҥнде сирек кездесетін 

басылымға айналып кетті. 

Достары мен шҽкірттері дайындап бастырған «Исследования по истории тюркских языков 

ХІ–ХІҤ вв.» деген еңбегі 1989 жылы Мҽскеуде басылды. 

Осы кезде Алтын Орда территориясында жазылған ҽдеби кҿркем шығармалардың бірі – 

Қҧтбтың «Хҧсрау мен Шырыны». Бҧл ескерткіш те тҥрік халықтарының ҽдебиеті мен тілінің 

тарихын тану ҥшін ҿте қҧнды мҧра болып есептеледі. Ҽ.Нҽжіп осы ескерткіштегі 2500 сҿзді 

қамтитын «Историко-сравнительный словарь тюркских языков ХІҤ века» деп аталатын 4 

томдық еңбегін бітіріп, баспаға тапсырған болатын. 

Полиглот ғҧлама – 20-дан астам қазіргі тҥркі тілдерімен қатар араб, парсы, ағылшын, 

неміс тілдерін де жақсы білетін ғалым. Ғҧламаның осы білімі зерттеулерінде ҥнемі кҿрініс 

тауып отырады. Жоғарыда аталған еңбегінде «Хҧсрау мен Шырын» ескерткішіндегі 2500 сҿз 

тҥркі тілдерінің тарихи сҿздіктерімен ХІ–ХҤ ғасырлар аралығында жазылған 20-дан астам 

ҽдеби ескерткіштермен, сондай-ақ қазіргі тҥркі тілдерінің кҿпшілігімен салыстырыла 

берілген. Ҿкінішке қарай, бҧл еңбектің бірінші томы ғана Мҽскеуде басылып шықты да, 

тоқтап қалды. Қалған 3 томы қайда екені ҽзірге бізге белгісіз. 

1970 жылдардың басында «Исторический словарь тюркских памятников ХІ–ХҤ веков» 

(ХІ–ХІҤ ғасырлардағы тҥркі ескерткіштерінің тарихи сҿздігі) деп аталатын кҿлемді (300 б.т.) 

еңбегін жазып бітірген екен. Ҿзінің айтуына қарағанда, 1975 жылы тҥркологтардың кеңестік 

Комитетінің Пленумы бҧл сҿздікті баспаға ҧсынған. Бірақ «энциклопедия» «қолданылу аясы 

тар (узко научный)» деген желеумен кері қайтарады. 

1981 жылы 9–10 наурызда, Мҽскеу қаласында, тҥркологтардың кеңестік Комитетінің 

жетінші пленарлық мҽжілісі ҿтті. Осы мҽжілісте сҿйлеген сҿзінде белгілі тҥрколог 

М.А.Хабичев Комитеттің баспаға ҧсынатын еңбектерінің тізіміне Ҽ.Нҽжіптің аталған Сҿздігін 

де енгізу керектігін айтты. 

Осы ҧсынысқа сҽйкес мҽжіліс Сҿздікті «Ғылым» баспасына ҧсыну туралы қарар 

қабылдады [3. 109]. Одан бергі жерде бірталай уақыт ҿтті. Еңбектің қолжазбасы кҥні бҥгінге 
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дейін Мҽскеудегі «Ғылым» баспасында жатыр ма, ҽлде жеке қолда ма, бізге белгісіз. Білетін 

кісілер болса, Тҥркістан қаласындағы Тҥркология ғылыми-зерттеу институтына хабарласуын 

сҧраймыз. 

Ҽмір аға қазақ тіліне байланысты да бірнеше кҿлемді мақалалар жазып, жариялады. 1959 

жылы Мҽскеуде басылған «Қазақ тілі» деп аталатын мақаласында қазақ тілінің Қазан 

тҿңкерісіне дейінгі жҽне тҿңкерістен кейінгі 40 жыл ішінде зерттелу тарихына тоқталса, 

«Тҥркі тілдері тарихының Қазақстандағы зерттелу жайы» деген екінші мақаласында 

Қазақстандағы тіл тарихына байланысты жазылған зерттеулерге кеңінен тоқталып, қазақ 

лингвистерінің бҧл саладағы жетістіктеріне ҽділ бағасын берген. Осы екі мақала да орыс 

тілінде жазылып, қазақ тіл білімінің табыстарын бҧрынғы Одақ кҿлемінде паш етті. 

1972 жылы «Жалын» атты альманахтың 4-санында жарияланған (Алматыда) «Терең 

тамырлар» деген кҿлемді проблемалық мақаласында автор: «Тҥркі тілінде жазылған ең 

алғашқы ҽдеби мҧралардың отаны – Жетісу ҿлкесі (Қазақстан) болды», – дей келе былай 

тҥйіндейді: «Ал сол кҿне мҧралардың қазақ тілі мен ҽдебиетіне тікелей қатынасы қаншалық 

деген мҽселеге келсек, қазіргі қазақтардың ата-бабалары Алтын Орда халқының ең қомақты, 

ең негізгі бҿлігін қҧрағаны белгілі. Кейініректе қазақ халқының қҧрамына енген рулар ҿз 

кезінде Еділ бойында, Солтҥстік Хорезмде, мҽмлҥктік Мысырда елеулі тарихи роль атқарды. 

Сол ҿлкелерде туған мҽдени ескерткіштерді жасауға тікелей ат салысты. Мҧның бҽрін 

зерттемесек, танымасақ, білмесек – қазақ халқы мҽдениеті мен ҽдебиетінің тілінің тарихы 

жайлы тҥсінігіміз бір жақты, олқы болған болар еді». 

Ғылым-ағарту саласындағы ҧйымдастырушылық жҧмыстары мен басшылық қызметін 

зерттеушілік ісімен шебер ҧйымдастыра білген Ҽ.Нҽжіп ҧзақ жылдар бойы ҧлағатты ҧстаздық 

міндетін де қатар атқарды. Мҽскеу Мемлекеттік университетінің филология, тарих 

факультеттерінде тҥрік, ҧйғыр, қазақ тілдерінен сабақ берді. Орта Азиядағы тҥркітілдес 

халықтардың ҽдебиеті тарихынан дҽріс оқып, оқулықтар жазды, сҿздіктер қҧрастырды. 

Ҽ.Нҽжіп еліміздегі жҽне шетелдегі кҿптеген ғылыми орталықтар мен халықаралық 

ҧйымдардың жҧмысына белсене қатысты. Ауық-ауық тҥркітілдес республикаларға барып, тіл 

тарихы мен ҽдебиет тарихына байланысты лекциялар оқыды. Осындай сапармен бірнеше рет 

Алматыда да болған еді. Кандидаттық жҽне докторлық диссертация қорғаушыларға оппонент 

болу, Ҧлт республикалары ҥшін кадрлар дайындау жҽне олардың мамандығын жетілдіріп 

отыру ісіне де сіңірген еңбегі зор. Кандидаттық диссертацияларына тікелей жетекшілік етіп 

қорғатқан тҿл шҽкірттері Қазақстанда да аз емес. Соның бірі – осы жолдар авторы. Мен мҧны 

ҽрқашан мақтан тҧтамын. Ҿзге республикаларға сіңірген еңбегі де баршылық. 

Ҽ.Нҽжіппен ҧзақ жылдар бойы тығыз қарым-қатынаста болған, сыйлас, сырлас болған 

академик Ҽ.Қайдар ол кісі туралы былай дейді: «Негізінен ортағасырлық тҥркі жазба 

ескерткіштерінің тілін терең де жан-жақты зерттеу арқылы бҥкіл тҥркология ҽлеміне ғҧлама 

ғалым ретінде танымал болған Ҽмір аға қазақ тілшілерінің Мҽскеудегі тҧрақты елшісі іспетті 

болды. Ол орталықта тҧрып, қазақ, ҧйғыр, ҿзбек ғалымдарының жанкҥйер қамқоршысы 

болды. Ауылда ҿсіп, қалада ғалым болып қалыптасқан, бірақ атақ-лауазымын тек Мҽскеуде 

ғана алатын кешегі заманда ел арасында «алтын кҿпір» бола білген Ҽмір ағаның шарапаты 

тимеген жас ғалымдар аз шығар» [4. 235]. 

Ҽ.Нҽжіп – мейлінше еңбекқор, соған сай тындырымды еңбектері барынша мол ғалым. 

Олардың біразын жарияласа да, біразын кҿзі тірісінде жариялап ҥлгере алмай кетті. 

Жарияланбаған қолжазбалары жҿнінде 1991 жылы Ҽмір ағаның ҥйінде соңғы рет болған 

академик Ҽбдуҽли Қайдарға былай депті: «Мен ақыл-ойымды тҥркологияға бағыштадым. 

Денем Мҽскеуде қалады, бірақ сҥйегіме ие ҿздерің (яғни қазақтар), жҥрегім де сендермен 

бірге... Ортағасырлық жазба ескерткіштердің кҿбісі бҥгінгі қазақ жерінде дҥниеге келген, 

демек олардың мҧрагерлері де – сендерсіңдер. Мен олардың біразын жарияладым. Бірақ 

жарияланбағандары да бар. Екі-ҥш том етіп қолжазбасын дайындап қойдым. Редакторлық 

жасап, шығаруды ҿзіңе аманат етіп тапсырамын» [4. 236]. 
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Бҧл аманатты қабылдап, жҥзеге асыруды ҿз парызым деп санаған академик Ҽ.Қайдар ол 

қолжазбаларды редакциялап, «Тҥркі халықтарының рухани мҧрасы» деген атпен(зерттеу, 

мҽтін, сҿздік ретінде) серия тҥрінде жариялауды жоспарлаған екен. Бҧл жоспарды Қожа 

Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университетінің қҧзырындағы Тҥркология 

ғылыми-зерттеу институтының ҧжымы жҥзеге асыра бастады. 2004 жылы Тҥркістан «Тҧран» 

баспаханасынан Ҽ.Нҽжіптің «Культура и тюркоязычная литература мамлюкского Египта ХІҤ 

века» атты монографиясы (жауапты редакторы – академик А.Т.Қайдар) жарық кҿрді. Бҧл 

кітап туралы Насимхон Рахмоновтың пікірі жарияланды (Тҥркология, № 1, 2005. 111–114-

бб.). 

2007 жылы осы «Тҧран» баспаханасынан Ҽ.Нҽжіптің «Регионы и этапы формирования 

тюркских письменных языков и литератур» атты 2-кітабы басылып шықты (бас редакторы 

– филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.Ергҿбек, жауапты редакторы – академик 

Ҽ.Қайдар). Еңбектің басында Қ.Ергҿбектің ғалым туралы жазған кҿлемді мақаласы берілген. 

Бҧл мақаладан біз КазГУ-де ҧзақ жылдар бойы қазақ ҽдебиетінің тарихынан дҽріс оқыған 

қадірменді ҧстазымыз Б.Кенжебаевтың Ҽ.Нҽжіппен дос болғанын, сыйлас, сырлас болғанын 

білдік. Қ.Ергҿбек осы мақаласында Ҽ.Нҽжіптің тҥркология ғылымына қосқан мол ҥлесін 

санамалап кҿрсетіп берген. 

Кітаптың кіріспе бҿлімінде автор ҤІ–ХІ ғасырлар аралығындағы Жетісу ҿңірінде болған 

тарихи-ҽлеуметтік жағдайларға қысқаша шолу жасайды. Ҽ.Нҽжіптің айтуынша, «Қҧтадғу 

білік», Махмуд Қашқаридың «Диваны» сияқты ірі туындылар Жетісу жерінде, қазіргі 

Қазақстан территориясында дҥниеге келген [5.17]. Кіріспеден кейін «Қҧтадғу білік» 

ескерткіші туралы сҿз болады. Одан соң осы мҧраның Наманган жҽне Каир нҧсқаларын 

салыстыра зерттеген мақаласы бар. Осы мақаладан соң «Қҧтадғу біліктен» 7 ҥзінді берілген. 

Алдымен араб ҽрпімен жазылған тҥпнҧсқа, одан соң оның транскрипциясы мен аудармасы, ҽр 

мҽтінге байланысты қысқаша лексика-грамматикалық тҥсініктеме берілген. Ҽрбір ескерткішті 

осы тҧрғыдан зерттеу барысында осы саламен айналысушы ғалымдарға бҧл келтірілген ҽдіс-

деректер ҥлгі-ҿнеге болары сҿзсіз. 

Келесі тарауларда ХІҤ ғасырда Орта Азия мен Алтын Орда аймақтарында жазылған 

«Қысас» Рабғузи, «Мифтахуль-‗адл», «Мухаббат- наме» сияқты ескерткіштерден ҥзінділер 

келтіріліп, талдаулар жасалған. 

Тҥркістан қаласындағы Тҥркология ғылыми-зерттеу институты қазір Ҽ.Нҽжіптің 3-

кітабын баспаға дайындап жатыр. Ол еңбек «Тюркоязычный памятник ХІҤ века «Нахдж ал-

фарадис» и его язык» деп аталады. Қолжазбаның кҿлемі – 600 бет. Еңбектің алдында кіріспе 

берілген. Аталған ескерткіштің зерттелу тарихы туралы мағлҧматтардан соң, тіліне талдау 

жасалады. Соңында сҿздік бар.  

Жоғарыда айтылғандарды тҥйіндесек, ғҧламаның ғылыми жҧмыстарының ауқымы ҿте 

кең. Олардың басты-бастыларын атар болсақ тҿмендегідей: 

1. Деректеме танушы (источниковед). Ортағасырларда араб ҽрпімен жазылған 20-дан 

астам ескерткіштерді оқыды. Олардың біразын баспадан шығарып, ғылыми айналымға 

тҥсірді; 

2. Тілші, тіл білімпазы. Ортасғасырлық мҧралардың бірсыпырасына тілдік талдау 

жасады. Қазіргі тҥркі тілдерінің (қазақ, ҿзбек, ҧйғыр, татар, қарақалпақ т.б.) лексикасы мен 

грамматикасы бойынша жазылған кҿптеген еңбектердің авторы; 

3. Ҽдебиетші. Жарты ғасырдан астам уақыт тҥркітілдес халықтардың ҽдебиетінің 

тарихын зерттеумен де шҧғылданды. Мҽскеу университетін бітірген белгілі тҥрколог 

А.С.Аманжолов: «Ҽмір аға бізге ҿзбек, тҥрік тілінен сабақ берді. Атаи, Саккаки, Лутфи, Науаи 

шығармалары бойынша дҽріс оқыды. Аталған ақындардың поэтикалық шығармаларының 

ырғағын-интонациясын келістіре отырып оқитын, жан-жақты талдау жасай білетін, ҥлкен 

ҽдебиетші еді», – деп еске алады; 
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4. Тарихшы. Ортағасырлық мҧраларды жалаң зерттемей ҽрбір топқа жататын 

ескерткіштерді жазылған кездегі тарихи жағдайлармен ҧштастыра қарастырды; 

5. Аудармашы. Ҿзінің тікелей зерттеу нысаны етіп алған жазба мҧраларды орыс тіліне 

аударумен қатар, кезінде ҿзбек, қарақалпақ тілдеріне математика, физика, химия оқулықтарын 

аударған. Кҿптеген қоғамдық-саяси ҽдебиеттерді де аударған екен; 

6. Ҧлағаты ҧстаз. Ғылыми жҧмысымен қатар жоғары оқу орындарында 30 жылдан астам 

уақыт дҽріс оқыған. Кандидаттық диссертацияларына тікелей жетекшілік етіп қорғатқан 

шҽкірттері қаншама! Докторлық диссертацияларына кеңесші болып қорғатқан шҽкірттері де 

баршылық. 

7. Текстолог. 13 мың жолдан тҧратын «Қҧдатғу білік» ескерткішінің 3 нҧсқасын 

салыстыра отырып, кҿлемін (қанша бҽйіт бар екенін) дҽл анықтап берді. Кҿлемін ғана анықтап 

қоймай, ҥш нҧсқада кездесетін фонетикалық, морфологиялық жҽне лексикалық 

айырмашылықтарын да кҿрсетті. Ол айырмашылықтардың себебін дҽлелдеді. «Мухаббат-

наменің» ҥш нҧсқасын да салыстыра зерттеп, толық мҽтінін қалпына келтірді. «Гҥлстан» 

ескерткішін 1954 жылы алғаш жариялаған тҥрік ғалымы Ф.Н.Ҥзлҥк болатын. Осы 

басылымның беттері ауысып кеткен екен. Бҧл мҧраны парсы тіліндегі нҧсқасымен салыстыра 

отырып, ауысқан беттерін ретке келтірді. 

8. Лексикограф. Жоғарыда сҿз болған 100 жҽне 300 баспа табақтан тҧратын сҿздіктерінен 

басқа бірнеше жеке ескерткіштердің де сҿздігін жасаған болатын. Оларды тҿменде атап қана 

ҿтеміз. 1. «Гҥлстан бит-тҥрки», 2. «Мухаббат-наме», 3. «Нахдж ал-фарадис», 4) «Сирадж ал-

қулуб». 

Бҥкіл саналы ҿмірін тек ғылымға арнаған Ҽмір ағаның мол мҧрасы туралы зерттеуді бір 

мақала кҿлемінде айтып беру мҥмкін емес. Ондай қомақты зерттеулер де болашақта ҿмірге 

келе жатар деген жарқын ҥмітпен мақаламды аяқтаймын.  
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Мҽриям АСАНОВА 
 А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚАЗАҚ-ТҤРІК МАҚАЛ-МҼТЕЛДЕРІНІҢ  

«ДИУАНИ ЛУҒАТ-ИТ-ТҤРКТЕГІ» АТАЛАР СҾЗІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 
 

Тҥйін: Мақалада қазақ-тҥрік мақал-мҽтелдерінің М.Қашқари «Диуани луғат-ит-тҥрк» еңбегіндегі аталар сҿзімен 

байлансы қарастырылады. 

 

Кіліт сҿздер: мақал-мҽтел, кҿне, форма, грамматика, лексика. 

 

Мақал-мҽтелдерде белгілі бір мақсатты, ойды жҥзеге асыруға, тыңдаушының жан сезіміне 

ерекше ҽсер етуге қолданылатыны белгілі.     

Бҧл мақаламызда қарастырылатын негізгі мҽселе – тҥркілердің ділмҽр шешендері мен 

зерек қабілет иелерінің бірі болған ҧлы бабамыз М.Қашқаридің жинақтап «Диуани луғат ит-

тҥрк» кітабына енгізген мақал-мҽтелдерінің қазіргі тҥрік жҽне қазақ тілдеріндегі 

мақалдарымен ортақтығы, тілдік байланыстары мен ҿзара грамматикалық ҧқсастықтары.  

ХІ ғасырлардың басында Махмут Қашқари тарапынан жазылған «Диуани луғат ит-тҥрк» 

сҿздігінде 262 (кейбір деректерде 290) мақал-мҽтелдер енгізілсе, олардың ішіндегі 60 мақалы 

мен мҽтелі қазіргі қазақ тілінде яғни бҥгінгі кҥні тілдің диалектілік ерекшеліктерін есепке 

алмағанда тҥркі тілдес халықтар тілінде қолданылып жҥрген мақалдар мен мҽтелдер екен.  

М.Қашқари тҥркі жҧртына ортақ тҧлға болса, оның еңбегі де тҥркі дҥниесі ҥшін ортақ 

қазына.  

Тіл біліміне, ҽдебиеттану саласына бірдей ортақ мақал-мҽтелдер ҽлі де болса ғылымда да, 

қоғамда да берері мол сарқылмас қазына. Дана халқымыз аманат еткен мақалмен ҿсіп, 

тҽрбиеленеміз. Тілдік қорымызда сақтаймыз.  

Тҥркия ғалымдары тҥрік мақалдарын тарих бойынша ең ежелгі мақалдар деп есептейді. 

Бірақ, олардың кҿнелігін дҽлелдеп беретін жазба деректер жоқ, ҽрине. Ең кҿнесі де ескісі 

тҥрікше жазылған дерек – бҧл Орхон жазба деректері болып саналады. Бҧл тасқа жазылған 

деректерде қазіргі кҥнге дейін қолданыста жҥрген кейбір мақалдарды кездестіреміз. Орхон 

жазбаларындағы тҥрік тіліне қатысты мақалдарды зерттей келе қазіргі тҥрік тіліндегі «Ağaç 

yaĢ iken eğilir» деген мақал Орхон ескерткіштерінде: 

Yuyka kalın bolsar toplagıluk alıp ermiĢ 

Yınçge yoğon bolsar üzgülük alıp ermiĢ» мағынасында берілген. 

Бҧл мақал-мҽтелді қазақшалайтын болсақ, «ағаш жіңішке болса жинау жҽне жіңішкені 

сындыру оңай, ағаш қалың (жуан) болса, оны жинау да, сындыру да қиын болады». Яғни, 

тҥрік тіліндегі бҧл мақал Орхон ескерткішінде тҧлғалық сипатын жоғалтқанымен, мағынасы 

сақталып қалған.  

 Мысалы, «Диуани лҧғат ат тҥріктегі» ―Ач нҽ йімҽс, тоқ нҽ тімҽс‖ мақалы қазіргі тҥрік 

тілінде ―Aç ne yemez, tok ne demez‖, қазақ тілінде «Аш не жемейді, тоқ не демейді» сияқты 

тҧлғалық та, мағыналық та жағынан дҽлме-дҽл келіп тҧрған мақалдар кездейсоқтық емес. 

Сҿздікте бҥгінгі кҥнге дейін біршама ҿзгерістерге ҧшырап бізге жеткен мақалдар да 

кездеседі. «Диуани лҧғат ит-тҥріктегі» ―Қош қылыч бір қынқа сығмас‖ мақалы қазіргі тҥрік 

тілінде ―Ġki karpuz bir koltuğa sığmaz‖ тҥрінде берілсе, қазақ тіліндегі аудармасы «Қос қылыш 

бір қынапқа сыймас» қазақ тіліндегі мағынасы «Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды», 

т.б.   

Тілдердің қанша дамып, лексикалық, фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағанымен, 

мақалдағы негізгі ой сол алғашқы қалпын сақтап қалады. Бҧл ҽр дҽуірдің даму тарихын 

кҿрсетсе, мақал-мҽтелдерді қҧрайтын сҿздердің дамуы, ҿзгеруі, қалыптасуы заңды қҧбылыс 

болып табылады. Ҽр тілдің сҿздері сияқты мақал-мҽтелдері де туады, ҿмір сҥреді, ҿледі.   
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М.Қашқари еңбегіндегі мақалдар арасында қазір қолданбайтын мақалдар да бар. Кейбір 

мақалдар ҿздерінің алғашқы формасын сақтап қалған, кейбіреулері жергілікті ерекшеліктердің 

ҽсерімен ҿзгеріп, ҿз формаларын жоғалтқан. Осының айғағы ретінде «Диуани луғат ит-тҥрк» 

еңбегіндегі қолданыста жҥрген мақал-мҽтелдерімен тҧлғасы жағынан бірдей қазақ-тҥрік 

мақал-мҽтелдерінің негізгілерін мысал ретінде кҿрсетейік: 

    
М.Қашқари еңбегінде қазақ тілінде тҥрік тілінде 

Ач нҽ йімҽс, 

Тоқ нҽ тімҽс; 

Аш не жемес, 

тоқ не демес; 

 

Aç ne yemez, 

tok ne demez; 

Кіші аласы ічтін, 

Иылқы аласы таштын; 

Адам аласы ішінде, 

Жылқы аласы сыртында; 

Insanın alacası içinde, hayvanın 

alacası dıĢında; 

Беш ернҽк туз ермҽс Бес саусақ бір (дей) емес; BeĢ parmak bir değil 

Ҿтлуг иінжу йердҽ қалмас Тесік моншақ жерде қалмас Delikli boncuk yerde kalmaz 

Jкі қочкар башы бір ҽшҽчта бышмас Екі қошқардың басы бір қазанда 

қайнамас; 

Îki baĢ bir kazanda kaynamaz 

Бірін-бірін мың болур, 

Тама-тама кҿл болур 

Бір-бірлеп мың болар, 

Тама-тама кҿл болар; 

Damlaya damlaya göl olur... 

  
Мақалдар шеберлікпен айтылғандықтан, оның шындығы адамды ҿзіне тартады. Қаншама 

жҥз жылдан бері пайда болуына қарамастан ҿз ҽсерін жҽне қҧнын жоғалтпаған бҧл сҿздер 

тҥрлі тҽсілдермен жасалады. Мҧндағы берілген мысалдардағы заттық атаулар сыртқы 

формасы жағынан ҽр тҥрлі аталғанымен, негізгі лексикалық мағынасы бірдей, ҽр тілдің 

ҿзіндік тілдік қолданысына қарай заттардың да айтылу ерекшелігі болады.    

Енді сҿйлемдегі сҿздердің орын тҽртібі бірдей емес, бірақ лексикалық қҧрамында 

ортақтық бар яғни, мағынасы бірдей мақал-мҽтелдерге мысал келтірейік: 
 

М.Қашқари еңбегінде қазақ тілінде тҥрік тілінде 

Йоғурқанда артуқ азақ кҿсулсҽ 

ушінур  

(ауд: Кҿрпеден (тҿсекте) артық 

кҿсілген аяқ ҥсір) 

Кҿрпеңе қарап кҿсіл Ayağını yorganına göre uzat ( ауд: 

«аяғыңды кҿрпеңе қарай соз») 

Йалңус қаз ҿтмҽз 

(ауд: жалғыз қаз ҥндемес/ҥні 

шықпас) 

Жалғыздың ҥні шықпас, жаяудың 

шаңы шықпас 

Bir elin sesi çıkmaz 

(ауд: «Бір қолдың ҥні шықпас») 

Jкі буғра ікҽшур, Отра кҿкҽгун 

йанчылар  

(ауд: Екі бура ҥйкенісер, 

ортасында сона жаншылар) 

Екі тҥйе сҥйкенсе, ортасында 

шыбын ҿлер 

Ġki deve müsademe eder, ara yerde 

sinek ölür 

(ауд: «Екі бура ҥйкенісер, 

ортасында сона ҿлер») 

Тағ тағқа қавушмас 

Кіші кішігҽ қавушур 

Тау мен тау кездеспес, 

Адам мен адам кездесер 

Dağ dağa kavuĢmas, insan insana 

kavuĢur. 

(ауд: «тау тауға кездеспейді, 

адам адамға кездеседі») 

  

Ҽрине, біз мҧнда негізгі сҽйкестіктер мен ҧқсастықтарды қарапайым мысалдар арқылы 

ғана кҿрсетіп отырмыз.  

Сондай-ақ, М.Қашқари еңбегіндегі мақалдар мен мҽтелдердердің қҧрамында кездесетін 

сҿздер қалай болса солай айтыла бермейді. Белгілі бір тҽртіп бойынша, ҿзара мағыналық жҽне 

тҧлғалық жағынан бір-бірімен байланысу арқылы белгілі бір тіркес жасайды.  

Қашқари еңбегіндегі мақалдарда кездесетін кейбір сҿздерді, сҿз тіркестерін ой-елегінен 

ҿткізсек, қазақ болсын, тҥрік болсын басқа да тҥркі тілдес халықтардың барлығына тҽн 

ортақтықтың басымдылығын кҿреміз. Бҧл мысалдардан тҥркі тілдерінің барлығына тҽн жалпы 

сҿздік қорының сақталғандығы байқалады.  
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Мақал – ҧлттық сана-сезімді сипаттайды, яғни сол ҧлттың айнасы болып саналады. Ҽр 

мақалдың негізінде сол елдің ой-пікірі, ҿмір сҥру салты, сенімдері, ҽдет-ғҧрыптары жатады. 

Сонымен қатар, мақал – сол тілдің байлығы іспетті бағаланады. 

Тҥркі халықтарының тілі тарихымен тікелей байланысты болғандықтан лексика, тілдің 

грамматикалық қҧрылысына қарағанда жаңа сҿздерді қабылдап та, дамытып та, ҿзгертіп те 

отыратындығы белгілі.  

Ҿз заманына қарай мақал-мҽтелдердің ҿзгеріске тҥсіп отырары анық. Сол себептен 

мақалдарды кҿнерген жҽне жаңа мақалдар деп екіге бҿлуге болады. Бірнеше жҥз жылдар бойы 

халықтың тілінде қолданылып келе жатқан мақалдар да тілдік ерекшеліктерге сай ҿзгеріске 

ҧшыраған. Мысалы, қазіргі кҥнде қолданылып жҥрген тҥрік мақалы ―Kurt komĢusunu yemez‖ 

(қазақтың «ит егесін қаппайды» мақалына жақын, мағыналас) XV ғасырларда ―Kurt konĢısın 

incitmez‖ ал XI ғасырларда ―Böri koĢnisin yimes‖ болып қолданылған. Ҿте ескі мақалдардың 

кейбіреулері жоқ болып жатса, кейбіреулері жаңадан жасалынып жатыр. Мысалы, ХХV 

ғасырдың тҥрік диуанында кездесетін ―Otug odhguç birle öçürmes‖ яғни ―отты жалынмен 

ҿшіруге болмайды‖ деген мақал қазір тҥрік тілінде қолданылмайды. Ал ―Bir fincan kahvenin 

kırk yıllık hatırı var‖ ―Бір стакан кофенің қырқ жылдық сыйы бар‖ бҧл мақал кофе пайда 

болғаннан кейін шыққаны сҿзсіз. 

Демек, мақалдардың да тілдегі басқа сҿздер сияқты пайда болу жҽне жоғалу қҧбылысына 

ие болып отыратыны – заңдылық. 
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Айгҥл МҦСТАФА  
А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ХІV Ғ. «ХУЛАСА» ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ЖАЙ СҾЙЛЕМ ҚҦРЫЛЫМЫ 
 

Резюме: Ескі қыпшақ тілінде жазылған мҧраларымыздың бірі ХІV ғасырда, Мысыр Мҽмлҥктері мемлекетінде 

(қазіргі Египет араб республикасы аумағында) тҥзілген «Хуласа» (Таңдамалылар) трактаты.  

Ҽ. Қҧрышжанҧлының пікіріне қарағанда, қазақ тілінің тарихына қатысты зерттеу нысаны ретінде есепке алынбай 

жҥрген ескерткіштердің бірі – «Хуласа» (қазақша мағынасы: Таңдамалы жинақ, Мазмҧнды жинақ). 

Қазіргі уақытта ескі қыпшақ тілінің, ҽсіресе жекелеген жазба ескерткіштердің археографикасы, фонологиясы, 

лексикасы, морфологиясы туралы бірқатар зерттеу жҧмыстары баршылық жҽне ҿз сабақтастығын тауып жатқаны рас, 

бірақ ескі қыпшақ тілінің синтаксисі туралы зерттеу жҧмыстары (В.Дримбаның француз тілінде жарияланған «Қумандар 

синтаксисі» сияқты бірлі-жарымды еңбектерді есепке алмағанда) республикамызда ҿз деңгейінде кҿріне алмай отыр. Біз 

бҧл мақаламызда осы мҽселеге кҿпшіліктің назарын аударуды мақсат тҧттық. 

 

Кілт сҿздер: А.Зайончковский, Ҽ.Нҽжіп, «Хуласа», Мысыр мҽмлҥктері, Париж ҧлттық кітапханасы. 

 

 

ХІІ-ХІV ғасырларда кеңінен қолданыста болған ескі қыпшақ тіліне қатысты тілдік 

материалдар сақталынған бірқатар жазба ескерткіштер бар. Олардың бірқатарымен арнайы 

жҧмыстар жҥргізіліп, қазіргі қазақ тілінің тарихына қатысты зерттеу нысандары қатарына 

алынып отыр. Соңғы жылдарда Қазақстан тҥркітанушылары тарапынан ескі қыпшақ жазба 

ескерткіштерінен «Тҥркі тілінің толық жҥйеленген ережелер жинағы» (Ҽл-Қаūаāнийнā-л-

куллийта ли-дабти-л-луғати-т-туркий») [1], «Тҥрік жҽне қыпшақ тілінің туыстығы туралы 

жинақ» (Китаāб булғат ҽл-муштақ фи луғати-т-тҥрік уа-л-қыфшақ) [2], «Тҥркілер тілінің інжу-

маржандары кітабы» (Китаāб ҽл-Идрак ли-лисана-л-Атрак) [3], «Тҥркі тілі туралы жазылған 

ерекше сыйлық кітабы» (Китаāб ат-Туһфа аз-Закия фи луғат ат-Туркия) [4] сияқты 

жадыгерліктер ғылыми айналымға тартылды.  

Кейінгі орта ғасырларда қалыптасқан, Еуразия кеңістігінің ҥлкен аумағында қолданыста 

болған ескі қыпшақ тілінің қалыптасуының, даму тарихының қазіргі қазақ тілімен етене 

жақындығы барлығы академик Н.Т.Сауранбаевтың, профессорлар Ҽ. Нажиптің, Ҽ. 

Қҧрышжанҧлының жҽне т.б. зерттеушілердің еңбектерінде арнайы аталынып жҥр [5]. 

Ескі қыпшақ тілінде жазылған мҧраларымыздың бірі ХІV ғасырда, Мысыр Мҽмлҥктері 

мемлекетінде (қазіргі Египет араб республикасы аумағында) тҥзілген «Хуласа» 

(Таңдамалылар) трактаты. Ескерткіш мазмҧнына қарағанда, ол Мысырдағы мҽмлҥктердің 

ҽскери оқу-жаттығу жҧмыстарына арналған оқу қҧралы. Кҿлемі насх ҥлгісіндегі араб 

ҽліпбиінде жазылған, 65 беттен тҧрады. Қолжазба авторы туралы ешқандай мҽлімет жоқ 

[5.37].   

Бҧл трактатты зерттеген бірқатар ғалымдар (А.Зайончковский жҽне т.б.) жазба 

ескерткіштің қазақ тілі тарихына қатыстылығы туралы ешқандай мҽлімет бермеген. Ескі 

қыпшақ тілі жазба ескерткіші (кейде тҥрікмен тілі жазба ескерткіші – Ҽ. Нҽжіп) қатарына 

жататын жадыгерлік  болып есептелетін «Хуласа» қазақ филологтары тарапынан мҥлдем 

зерттелінбегендіктен, біз мақаламызда осы мҧра туралы кейбір мағлҧматтармен 

таныстырғанды жҿн кҿрдік. 

 «Хуласаның» қыпшақ тілі элементтерінің басым болып келетін нҧсқасы Стамбул нҧсқасы 

деп аталады жҽне Баязит мемлекеттік кітапханасындағы Велееддин эфенді бҿлімінде 

сақтаулы. Оғыз элементтері басым болып келетін Париж нҧсқасы Париждің Ҧлттық 

кітапханасында сақтаулы. Бҧл нҧсқа туралы А.Зайончковскийдің  «Садақшылар туралы 

арабша трактаттың ХІV ғасырдағы мҽмлҥкше-тҥркіше варианты» атты зерттеу еңбегі 1956 

жылы Польша Ғылым Академиясының «Росник Ориенталистични» журналының 20-шы 

санында жарияланды. 

Стамбул нҧсқасы Куртулуш Ҿзтопчу тарапынан «ХІV ғасырдағы мҽмлҥк-қыпшақ 

қолжазбасы: Китаб фи илми нушшаб» деген атпен «Росник Ориенталистични» журналының 

47-ші санының 1-ші бҿлімінде жарияланды. 
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   Бҧл еңбек 2002 жылы Тҥркияның Кебикеш жинақтарында қайта жарияланды [6. 400].  

Ҽ. Қҧрышжанҧлының пікіріне қарағанда, қазақ тілінің тарихына қатысты зерттеу нысаны 

ретінде есепке алынбай жҥрген ескерткіштердің бірі – «Хуласа» (қазақша мағынасы: 

Таңдамалы жинақ, Мазмҧнды жинақ.). Ҽ. Қҧрышжанҧлы «Хуласаны» Батыс Тҥркістан жҽне 

Орта Азия аймағында туған жазба ескерткіштер қатарына жатқыза отырып, ол туралы ойын 

былай жеткізеді: «ХІV ғ. , қара сҿзбен жазылған. Садақтан оқ ату ҿнеріне арналған. Аты 

мҽлімсіз автор ҿз шығармасының тілін «тҥрки» деп атайды. Ҽ. Нҽжіп ескі тҥрікпен тілінде 

жазылған деп таниды... » [5.36]. Ал Ҽ.Нҽжіптің айтылып отырған пікірі мынадай: «Ескі 

тҥрікмен тілінің ХІV ғасырда проза тҥрінде жазылған жазба ескерткіші – «Хуласа», авторы 

белгісіз [...] Бҧл шығарманың орфографиясы М. Қашқари «Диуанына» ҿте жақын: дауыстылар 

негізінен алғанда «харакаттар» (диакритикалық белгілер) арқылы беріледі. Кітап насх (ҥлгі) 

жазуымен кҿшірілген. Автор ҿз тілін тҥрки деп атайды. Лексика, сондай-ақ грамматика 

тҧрғысынан алғанда да оғыз тілдері элементтері басым. 

Еңбек Египеттік қыпшақ ҽскербасысы Толы бекке арналған [...] «Хуласаның» тілі туралы 

кітаптың алғашқы бетінен мысалдар келтіреміз, онда авторға осы кітапты жазуға себеп болған 

жайттар туралы айтылады. Аллаға, Алланың елшісіне жҽне оның ансарлары мен 

саһабаларына арналған қысқа мадақтан соң автор былай деп жазады: 

 

Mälüm olsun kim bu kitab jazmanğa säbäb ol oldu kim mäxzüm Tolu bek qacan kim  bän zäif 

becaräji izdädi önumdä  äräb dilindzä oq atmaq ilm icindän kitab lar götürüp önumdä qodi bäna  

sölädi kim bu kitab lar dan däxi özgä kitab lardan bir kitab jaz oq atmaq ilm icindä türki dilindca dep 

sözlädi bän daxi anung bujruğuna bojun vurdum däxi anung üstünä i΄timad qïldïm va däxi  anung 

sözün qabul qïldïm bu qïsqa kitabï oq atmaq icindä čäm qïldün ol solar kim müfid dur anï aldïm vä 

däxi uzaq sözläri bïraqdïm oqujan kišija häjn olsun dejü vä däxi bu kitabä Xulasa deju ad verdüm» 

[5. 36, 37] . 

Транскрипциясы (Ҽ. Нҽжіп): «Mälüm olsun kim bu kitab jazmanğa säbäb ol oldu kim mäxzüm 

Tolu bek qacan kim  bän zäif becaräji izdädi önumdä  äräb dilindzä oq atmaq ilm icindän kitab lar 

götürüp önumdä qodi bäna  sölädi kim bu kitab lar dan däxi özgä kitab lardan bir kitab jaz oq atmaq 

ilm icindä türki dilindca dep sözlädi» [5.37] (Мҽлім болсын, кітапты жазуға себеп, мынау болды: 

қҧрметті Толы бек қашан мен (сияқты) кембағал бейшараны іздеді // алдыма араб тілінде // оқ 

ату ілімінен кітаптар келтіріп // алдыма қойды // былай сҿйледі // кім бҧл кітаптардан, тағы 

ҿзге кітаптардан бір кітап жазады // оқ ату ілімі ісінде, тҥркі тілінде деп сҿйледі – аудармасы 

Мҧстафа А. А.). Бҧл мҽліметтерге қарағанда оқу қҧралы мҽмлҥк ҽскербасысы Толы бектің 

арнайы тапсырысы арқылы орындалып отыр жҽне шығарманы жазбас бҧрын араб тілінде 

орындалған бірқатар еңбектер арнайы қарастырылған. Қолжазбаның аты-жҿні белгісіз авторы 

ҿз мҽліметін былайша жалғастырады:  «bän daxi anung bujruğuna bojun vurdum däxi anung 

üstünä i΄timad qïldïm va däxi  anung sözün qabul gïldïm bu qïsqa kitabï oq atmaq icindä čäm qïldün 

ol solar kim müfid dur anï aldïm vä däxi uzaq sözläri bïraqdïm oqujan kišija häjn olsun dejü vä däxi 

bu kitabä Xulasa deju ad verdüm» [5. 37] (Мен-дағы оның бҧйрығына мойын бҧрдым // жҽне 

оның ҥстіне сенім еттім // жҽне оның сҿзін қабыл қылдым //  бҧл қысқаша кітабы(м) оқ ату 

ісінде жарық (ҥлгі) қылдың // ал солардың қайсысы сҥйіктідҥр // оны алдым // жҽне ҧзақ 

сҿздерді қысқарттым // оқыған кісіге жеңіл болсын деп // жҽне бҧл кітапқа «Хуласа» 

(Таңдамалы) деп ат бердім).  

Ҽ. Нҽжіп ескерткіш мҽтініндегі «bän», «dil», «olsun» сияқты лексикалық элементтерге, 

олардың фонологиялық, фонографиялық берілу жолдарына қарай отырып, «Хуласаны» оғыз 

тілінің, атап айтқанда ескі тҥрікпен тілінің жазба ескерткіштері қатарына жатқызады [5. 37]. 
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Ҽ. Нҽжіп ҿзінің кейінгі орта ғасырларда жазылған мҧраларға арналған зерттеу 

еңбектерінде ескі қыпшақ ауызекі тілін, ескі қыпшақ ҽдеби тілін тҥрлі аймақтарда, ҽр тҥрлі 

кезеңдерде орындалған жазба ескерткіштерде кездесетін шағын проза ҥлгілерін бір арнаға 

топтай отырып зерттеуге болатындығын ескертеді. Ҽ.Нҽжіптің пікірінше, Сайф Сарайидің 

«Гҥлстан бит-Тҥркиде» кездесетін бір беттік прозалық мҽтінді, сол сияқты осы шығармада 

кҿрсетілген ақындардың жазбаша айтысы арасында айтылған, жазылған қысқасша 

тҥсініктеме, анықтама сҿйлемдерді, сондай-ақ осы, біз айтып отырған  «Хуласа» жазба 

ескерткіші мҽтінін ҿзгедей де ескі қыпшақ жазба мҧраларымен біріктіре отырып, синтаксис 

тҧрғысынан қарастыруға болады [6]. Бҧл ҧсыныс бірқатар зерттеушілер тарапынан қолдау 

тауып отыр. Мысалға алсақ, В.Дримбаның «Кодекс Куманикус тілінің синтаксисі» зерттеу 

еңбегі Ҽ.Нҽжіп ҧсынған методология арқылы бірқатар жазба ескерткіштердің, қазіргі тірі 

қыпшақ, тҥркі тілдерінің материалдарымен байланыста салыстырмалы-тарихи тҧрғыдан 

зерттеуге алынған. 

«Хуласа» мҽтінінде кездесетін ескі қыпшақ тіліне қатысты жҽне қазіргі қазақ тілінде сол 

қалпында айтылатын, дыбысталатын лексемаларға сҥйенетін болсақ, мысалы, «кириш» ‗кіріс‘, 

«қысқа» ‗қысқа‘, «äгäр» ‗егер‘, «болғай» ‗болғай‘, «арасы» ‗арасы‘, «қурыса» ‗қҧрыса‘, 

«заман» ‗заман‘, «оқ» ‗оқ‘, «болса» ‗болса‘, «болғай» ‗болғай‘, «бўкми» ‗бҥгімі‘, «узатса» 

‗ҧзатса, ҧзартса‘, «атар» ‗атар, ату‘, «он ики» ‗он екі‘, «бармақ» ‗бармақ‘, «қоймақ» ‗қоймақ, 

қою‘, «кöкрä» ‗кҥркіреу‘, «bujruğuna» ‗бҧйрығына (бҧйрҧғҧна)‘, «özgä» ‗ҿзге‘, «йаруқ» 

‗жарық‘, «üstünä» ‗ҥстіне‘ сҿздерінің ортағасырлық жазба ескерткіштерде кездесетін ескі 

қыпшақ сҿздерінен не болмаса, қазіргі қазақ тіліндегі тҧлғаларынан дыбысталу жағынан да, 

мағналық жағынан да ешбір айырмашылықтар байқалмайды. Бҧл ерекшелік жазба ескерткіш 

тілінің  қыпшақ тілдері тобына, оның ішінде ескі қыпшақ тілінің батыс тобына ҿте жақын 

екендігін кҿрсетеді. 

«Хуласа» мҽтінінде кездесетін сҿз тіркестері мен жай сҿйлемдердің басым бҿлігі, араб 

тілінде берілген кейбір арнайы терминдерді есепке алмағанда қазіргі қазақ оқырманына 

тҥсінікті, тілі жеңіл. Мысалға алсақ, «Ҽмме, оқ айналады, дірілдейді атқаннан кейін // ол он 

бір нҽрседен болады». Бҧл сҿйлемнің қҧрылымын қаратпа сҿз + зат есім + ҿткен шақтың ІІІ 

жағындағы бірыңғай етістіктер + шығыс септігі формасындағы қимыл есімі + мезгіл ҥстеуі + 

ІІІ жақтың сілтеу есімдігі + кҥрделі сан есім + шығыс септігі формасындағы жалпылау 

есімдігі + болжалды осы шақтың ІІІ жағындағы етістік. Сҿз тіркестері біріне бірі бағынышты 

ҥлкен екі қҧрылымның мазмҧн жағынан біріге отырып, тҥсіндірмелі, нақтылай айтсақ 

жалпылама тҥсіндірмелі сабақтас бағыныңқылы қҧрмалас сҿйлем тҥзіп отыр. Мҧндағы етістік 

баяндауышты жайылма жай сҿйлем осы қҧрылымда қазіргі қазақ тілінде кеңінен қолданыста 

бар. Ал қҧрмаластың алғашқы бағыныңқылы жай сҿйлемінде қолданылып отырған «�мма оқ 

ойнамақ дебрäнмäк атғандан соңра» қҧрылымындағы «атғандан соңра» (атқаннан соңра, 

атқаннан кейін) тіркесін қыстырынды қҧрылым (вставочная конструкция) деп 

қарастырғанымыз жҿн сияқты. Жазба ескерткіштер тілінде жиі кездесетін мҧндай 

қҧрылымдар зерттеушілер тарапынан шығыс тілдерінің не болмаса жазба тілдің (яғни еліктеу) 

ҽсері, сондай-ақ аударма барысында жіберілген кемшіліктер ретінде қарастырылып жҥр. 

Қазіргі уақытта ескі қыпшақ тілінің, ҽсіресе жекелеген жазба ескерткіштердің 

археографикасы, фонологиясы, лексикасы, морфологиясы туралы бірқатар зерттеу 

жҧмыстары баршылық жҽне ҿз сабақтастығын тауып жатқаны рас, бірақ ескі қыпшақ тілінің 

синтаксисі туралы зерттеу жҧмыстары (В.Дримбаның француз тілінде жарияланған 

«Қумандар синтаксисі» сияқты бірлі-жарымды еңбектерді есепке алмағанда) 

республикамызда ҿз деңгейінде кҿріне алмай отыр.  
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Жазба ескерткіштің тілі туралы оны зерттеуші ғалымдар арасындағы пікірлер алшақтығы 

жҽне жазба ескерткіштің ескі Мысыр аумағында орындалуы, сондай-ақ қазақ тілінің тарихына 

қатысты болуы бҧл ескерткішті арнайы тҥрде ҿз алдына зерттеу қажет екендігін кҿрсетеді. 
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Рахманқҧл БЕРДІБАЙ 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР ҦҒА академигі 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤРІК ХАЛЫҚТАРЫ ЭПОСЫНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ 
 

Тҥйін. Мақалада  ҽр   ҿңірде,  ҽр  қилы  мҽдени  сатыда   тҧрған  тҥрік  халықтарының  фольклорындағы   

ҧқсастықтар  мен  сарындастықтарғ,  шығыс  халықтарының,  оның  ішінде    тҥрік  халықтарының  дҽстҥрі  мен  

мҽдениетін  елемейтін  теорияларға,  эпостық    мҧраларының   типологиясына  терең  талдау  жасалып,   тарихи  

типологияға,  тарихи-мҽдени  типологияға,  тарихи -генетикалық  типологияға  бҿліп  қарастырылады. 

 

Жаһанның ҽр ҿңірінде ҽр қилы мҽдени сатыда тҧрған халықтардың фольклорындағы 

ҧқсастықтар мен сарындастықтар  сырын анықтау аса маңызды мҽселе. Ауыз ҽдебиеті 

ескерткіштеріндегі жекелеген сыртекі ҥндестіктерді табу, жҥйелеу, салыстыру зерттеулердің 

тек алғашқы қадамы ғана. Фольклортанудың мақсаты ауыз ҽдебиеті мҧрасындағы ҧқсастық 

атаулыны тізіп кҿрсетумен шектелмейді. Бҧл тараптағы негізгі уҽзипа тҥрлі ҧқсастықтардың 

заңдылықтарын ашу болып табылады. 

Халық ҽдебиетінен ҧқсастықтар іздеуді ҥстірт мақсат етіп қарау кем дегенде екі тҥрлі 

жаңсақтыққа жол қалдырады. Біріншіден, жалаң салыстырулар ҽрбір шығарманың 

қайталанбас даралығын, ҧлттық ерекшелігін тануға мҥмкіндік бермейді, екіншіден, мҧндай 

тҽжірибе белгілі бір елдің фольклорлық жаратындыларын жасанды тҥрде кҿтермелеп, екінші 

жҧрттың мҧрасын тҿмендетіп кҿрсетуге апарады. 

Соңғы ғасырларда дҥние қҧбылыстарына еуроцентристік кҿзқарастардың бел алып 

кетуінен шығыс халықтарының дҽстҥрін, мҽдени жетістіктерін елемейтін теориясымақтар 

пайда болды. Мҧны қазақ ҽдебиеті мен ҿнеріне қатысты бірер мысалдан байқауға болады. 

Қазақтың ғажайып сҧлу халықтық саз ҿнері, ҽні мен кҥйі, жыры ондаған жылдар бойында 

ескірген мҧра делініп, бірден-бір ҥлгі, жетістік ретінде еуропа музыкасы мадақталды. 

Осындай кҿзқарастың салдарынан бҥгінгі таңда халықтың классикалық ҽуендерін ҧмытуға, 

жоғалтуға бет алып келеміз. «Ҥйренетін ҥлгі мынау» деп марапаттаған  шетелдік жасанды, 

жадағай саздар мҽңгілік тозбайтын халықтық музыканы тҥгелдей ысырып тастауға жақын 

қалды. Жалаң еліктеу, ҽр нҽрсенің сыртқы жылтырағына ессіз ҽуестену дегеннің қатерлі 

зардабы болғанын осыдан-ақ кҿре беріңіз. Қазақтың атақты ҽдебиет, ҿнер қайраткерлерін 

еуропалық кҿрнекті тҧлғалармен   салыстыруды да мадақтаудың асқан тҥрі деп семіріп келдік. 

Бір кезде Жамбылды «Сталин дҽуірінің Гомері» деп салыстыру жиі кездесетін, оны қазір де 

қайталап айтушылық жоқ емес. Гомердің ҧлылығында дауымыз жоқ,  бірақ Жамбылдың 

ақындық дҽрежесін ашуға бҧл теңеу куҽлік ете алмайды. Сондай-ақ М.Ҽуезов 

шығармашылығын М.Шолоховпен салыстыру қаншалық мақтау  бола алатынын ойлап кҿру 

керек. Бҧл айтылғандар ҽдебиет, ҿнер ҽлемінде сырттай ҧқсастықтар табуға барудың ғылыми 

методологиялық жағынан теріс екенін дҽлелдейді.  

Тҥркі халықтары фольклорының, соның ішінде эпосының типологиясын зерттеу аса 

маңызды, кҿкейкесті тақырып. Академик В.М.Жирмунскийдің «Дҽде Қорқыт кітабы», 

«Алпамыс», «Манас», «Едіге батыр» жырларына арналған монографиясы бірталай 

мҽселелерге анықтық енгізген зерттеу. Соңғы жылдарда қазақ фольклоршылары да осы 

бағытта еңбек етіп келеді. Атап айтқанда, «Қазақ фольклорының типологиясы», «Қазақ 

фольклорының тарихилығы», «Қазақ фольклорының поэтикасы» секілді ҧжымдық ғылыми 

еңбектер методологиялық тҧрғыдан жаңа қадам болды. 

Қазіргі кезде тҥркі халықтарының эпосындағы типологиялық ҧқсастықтар мен 

сарындастықтар табиғатын, ҥш жҥйеге бҿліп тексеру орын алып келеді. Олар: тарихи 

типология, тарихи-мәдени типология және тарихи-генетикалық типология. Бҧлардың 

ҽрқайсысында бір-бірінен ҿзгешеленіп тҧратын қалыптар мен шарттар бар. 

1. Фольклорлық шығармаларды зерттеудің кҥрделі бір саласы тарихи-типологиялық 

салыстыруларға саяды. Бҧл – халықтардың дамуындағы біркелкіліктен, ҽлеуметтік-тарихи 
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дамудың ҧқсастығынан туындайтын жақындық. 

Тҥрлі халықтардың фольклорында ол елдердің тарихи жҽне мҽдени жағдайларындағы 

даму ерекшелігіне байланысты ҧқсас тақырып, сарын (мотив), фабула, ситуациялар (халдер) 

болады. Бҧл ретте эпос қаһармандарының ғажайып туысы, оның жедел жетілуі, батырлық 

қасиетінің ерте кҿрінуі, қауіп-қатерден аман сақтайтын магиялық кереметі болуы, жҥйрік ат 

таңдап мінуі, тҧлпар аттың қаһарманға жҽрдемшілік, «кеңесшілік» қызметі, батырлық ҥйлену 

тҽрізділерді атап кҿрсету керек. Бір кезде мҧндай сарындастықты кейбір ғалымдар бір елден 

екінші елге ауысқандық салдары деп тҥсіндірген. Ал шындығында осы аталған жағдайлардың 

бҽрі адамдардың тҧрмыс жҽне қоғамдық ҿмір ерекшелігіне байланысты пайда болатын, ішкі 

заңдылығы бар нақтылы халдердің кҿрінісі. Сондықтан бҧлардағы сюжеттің дамуы 

адамдардың қоғамдық тіршілігіне, психологиясына, дҥниетанымына қатысты ситуациялар 

ҥстінде жҥріп жатады. 

Тарихи-типологиялық белгілер фольклорлық шығармалардың сюжеттік баяндауымен ғана 

шектелмей, олардың жанрлық қҧрылысын, кҿркемдік бейнелеу қҧралдарын қамтиды. Эпоста 

мҧндай типологиялық ҧқсастықтардың мол болуы шығарма табиғатына тереңдеп, нақтылы 

тексеруді керек етеді. Қалай болған кҥнде де тарихи-типологиялық салыстырулар 

фольклорлық байланыстардың ҧлы қҧпиясын ашуға бағытталған методологиялық ҽдістің бірі 

болып қала береді. 

2. Ауыз әдебиетіндегі ҧқсастықтардың тағы бір заңдылығы тарихи-мәдени типология 

кҿлемінде танылады. Адамзат жаралғалы бері бір елдің екінші елге рухани, кҿркемдік 

жетістігі мҽдени байланыстар арқылы жҥріп келгені белгілі. Мҧндай қарым-қатынастар тілі, 

наным-сенімі, шаруашылық кҽсібі, тҧрмыс қалпы тҥрлі деңгейдегі халықтар арасында да 

болып тҧрған. Қазақтың «ақыл ауыс, ырыс жҧғыс» деген нақылы бҧл ақиқатты  дҽл 

бейнелейді. Осы тҧрғыдан алғанда бҧл кҥнде қазақтың тҿл мҧрасына айналып кеткен кҿптеген 

қисса, дастан, жырлары, ертегілері мен аңыз, ҽпсаналары тҥрлі елдермен мҽдени араласулар 

нҽтижесінде туған деп тҧжырым жасауға болады. Халқымыздың кҿркемдік қазынасына 

қосылған дастандар мен ертегілердің, тҽмсілдер мен мысалдардың кҥрделі саласы Ҥндістан, 

Арабстан, Иран елдерінен ауысып келгені кҽміл. Бҧған мысалға арғы тҥбірі «Калила мен 

Димнадан», «Мың бір тҥннен», «Шаһнамадан», «Тотынамадан», «Қабуснамеден» таралған 

фабулаларды кҿрсетуге болады. «Шаһнаманың» сюжеттік желісіне сҥйене отырып, 

Тҧрмағамбет ақын жырлаған дастандардың ҿзі бір шоғыр. Ал «Мың бір тҥннің» тараулары ел 

арасында аңыз, ертегі, қисса, хикая тҥрінде танымал болғанына да мысал аз емес. «Жеті 

ғашық» деген жалпы атпен мҽлім болған «Сейфҥлмҽлік», «Жҥсіп-Зылиха», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», 

«Тахир-Зуһра» тҽрізді дастандардың да тҥп негізі Таяу жҽне Орта Шығыс елдерінен ауысқаны 

шҥбҽсіз. Ҽлбетте, қандай да болмасын фабула, сарындар белгілі бір халықтың рухани мҥлкіне 

айналу ҥшін, сол елдің кҿркемдік дҽстҥрімен табиғи бірлестік табуы қажеттігі басы ашық 

мҽселе. «Сейфҥлмҽлік», «Жҥсіп-Зылихалар» қазақтың ҿз жырларымен қатар даңққа бҿленуі 

осындай заңдылықтың орын тепкендігін кҿрсетеді. Еуропа елдеріне кеңінен мҽлім Ескендір 

Зҧлқарнайын туралы аңыз, ҽпсаналардың қазақ сахарасынан «қоныс тебуі» тарихи-мҽдени 

типология заңдылығын дҽлелдейді. Тіпті тілі, діні, ғҧрпы, кҽсібі жақын елдердің де кҿркемдік 

мҧрасы жуық кҿршілеріне таралуының басты жолдары мҽдени қарым-қатынастар нҽтижесі 

болып шығады. Бҧған «Кҿрҧғлы» дастанының Орталық Азия халықтарының: қазақтардың, 

қарақалпақтардың, ҿзбектердің, тҽжіктердің сҥйікті жырына айналғандығын мысал етіп 

кҿрсетуге болады. Ең ғажабы сол – «Кҿрҧғлының» оқиғалық желісі ғана емес, кҿркемдік 

бейнелеу жҥйесі де, ҽсіресе саз музыкасы да аталған халықтар арасына байырғы қалпында 

жеткен. Қазақстанда, Қарақалпақстанда «Кҿрҧғлыны» айтатын жыршы-жыраулар дастан 

сазының тҥркімендік ҿрнегін қабылдап алған кҿрінеді. Аты ҽлемге ҽйгілі «Манас» эпосының 

қазақ арасына осындай рухани, мҽдени ауыс-тҥйіс жолымен келгені де анық.  Сондай-ақ 

«Манастың» қҧрамына қазақтың Кҿкше батыр туралы дастаны  кірігіп кеткені белгілі. Бҧл 

жҽне басқа кҿптеген мысалдар эпос типологиясының тҥбірі мен жасалу, таралу жолдарын, 
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ҧқсастықтардың тегін тҥсіндіретін сенімді таяныш болып табылады. 

3. Эпос мҧрасындағы ҧқсастықтар заңдылығын айқындайтын ҽдістің енді біреуі тарихи-

генетикалық типология жҥйесіне жатады. Халықтардың ҽуел бастағы генетикалық 

туыстығына байланысты кҿп елдерге тараған эпикалық аңыздаулар табиғатына ҥңілу 

қызғылықты талдаулар мен тҧжырымдар жасауға аса ҧтымды. Бҧл – ғасырлар бойында тҥрлі 

оқиғалардың салдарынан бір-бірінен алыстап, ҥзіліп қалған рухани қарым-қатынастарды 

қайта жалғауға септеседі. 

Кҿпшілігі кҿшпенді жҽне жартылай кҿшпенді ҿмір кешкен тҥрік тайпалары мен рулары 

Еуразияның ҧлы даласын шарлап жҥрген замандарында тҥбі бірге туыс халықтардың ҽр 

ҿңірде, тҥрлі ҿлкеде қоныстап, қалып қойғандықтары мҽлім. Бҧдан екі жарым мың жыл 

бҧрынғы ғҧндар дҽуірінде қазіргі тҥрік халықтарының аталары Орталық Еуропадағы елдерге 

дейін ҿз билігін жҥргізген. Тҥрік қағанатына бірлескен ҧлыстар мен тайпалардың да кейіннен 

жер дҥниеге тарап кеткені ақиқат. Қазіргі кезде жалпы саны отызға жуықтайтын тҥркі 

ҧлттары мен ҧлыстары ҧлы даланың тҿсінде ойдым-ойдым шашырай қоныстанған ежелгі 

тҥріктердің ҧрпағы. Бҧлар Байкалдан Балқанға дейінгі кең атырапты мекен етіп қалған. 

Далалық кҿшпенділердің ат тҧяғы Алтын Орда заманында да Азия мен Еуропаны еркін 

кезген. ХVІ ғасырдан бері қарай Ресей мемлекетінің кҥшейіп, озбыр, отарлаушы елге айналуы 

кҿшпенділер ҧрпағының ежелгі тҧрмыс, тіршілік қалпына кҥрт ҿзгеріс енгізді. Бҧрын Қырым 

мен Ҥрім арасын кедергісіз кешіп жҥргендер ҿзінен зор кҥшке душар болып, тас қамалға 

тірелді. Ресей патшасының Қазақ хандығын қҧлатуы, Еділ (Волга) ҿзенінің ҧзына бойын 

иемденуі, ақырында тҥрік ҧлыстарын тҥгелге жуық жаулап алуы ол елдердің бір-бірімен 

байланысын қырқып тастады. Қазан, Астрахань, Қырым, Ноғай, Сібір, Ҿзбек, Қазақ 

хандықтары бҧрынғы тҧтас тҥрік-қыпшақ  дҥниесінің қираған орнында қҧралды... 

Ресей империясы тҥрік халықтарын саяси, экономикалық жағынан ғана билеп-тҿстеп 

қойған жоқ, ең қасіреттісі сол – бағынышты елдерді рухани қҧлдыққа тҥсіруді кҿздеп, сан 

алуан зҧлым жоспарларын жҥзеге асырды. Соның ішінде басты мақсат ретінде тҥрік 

халықтары бірлігін мҥлде жойып жіберуді кҿздеген еді. Бҧл ҥшін бағынышты халықтардың 

шҧрайлы жерлерін тартып алып, оған келімсектерді орналастырды, ислам дінін қуғынға 

ҧшыратты, тҥрік нҽсілдерін шоқындыруды жоспарлады, тҥрік халықтарының ҿткен тарихын 

бірыңғай қаралап кҿрсетуді жҥзеге асырды. Бҧл айтылғандарға мысал кҿп. Солардың 

кейбіреулерін еске сала кетейік. 

Ресейді ҥш ғасыр бойында айналасындағы азулы жаулардан сақтап, орыс халқының бейбіт 

ҿсіп-ҿнуіне, ҿз дінін ҧстауына еркіндік берген Алтын Орданы бірыңғай ғайбаттау, тҥрік 

халықтары тарихының даңқты беттерін ҿшіру, елдік намыс ҥшін кҥрескендерді жазалау, оқу 

орындарында орыс халқының тарихы мен мҽдениетін шектен тыс дҽріптеу т.б. қитҧрқы 

ҽрекеттер ҿз нҽтижесін берді. Осының салдарынан ҿз ҧлтының тарихын білмейтін, ҧлттық 

намыстан жҧрдай, бірақ миссионерлік сипаттағы оқу орындарынан білім алған, іс жҥзінде ҿз 

халқына дҧшпандық жасайтын буындар пайда болды. Ондайларды бҧл кҥнде мҽңгҥрттер 

немесе кҿзқамандар деп айтушылық қалыптасып келеді... Ежелгі тҥрік жер-су, мекен аттарын 

ҿзгертіп, географиялық картаны да қайта қҧрастыру отаршылдық саясаттың қҧрамдас 

бҿліктері еді. Біз қазіргі Ресей мемлекетінің аймағында  қазақтың ежелгі қаншама қонысы мен 

ҿрісі қалып қойғанынан да бейхабармыз. 

Тҥркі халықтарының ыдырап, тарихи тҧтастығын мҥлде ҧмытқандығы фольклор 

мҧрасына деген тҥсінігінен де айқын кҿрінеді. Г.Н.Потанин сынды аса кҿрнекті ғалым 

қазақтың дҥние жҥзіне ҽйгілі ең сҧлу жырларының бірі деп сипаттаған «Қозы Кҿрпеш–Баян 

сҧлуды» алтайлықтар да, башқҧрттықтар да, Солтҥстік Кавказ ноғайлары да, қырым 

татарлары да, Румынияның татар-ноғайлары да ҿздерінікі деп санайды. Ал жырдың осы 

халықтардағы нҧсқалары олардың бҽрі де бір тҥбірден тарағандығын аңғартады. Мҽселен, 

«Қозы Кҿрпеш–Баян сҧлудың» қазақ жҽне қырым татар нҧсқаларындағы бір ғана 

айырмашылық кейіпкерлерінің аттарында екен. Қазақ жырындағы Қарабай мен Сарыбай 
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қырым-татар нҧсқасында Еділбай мен Жайықбай болып жҥр. 

Тҥркі халықтарының тарихы ҽлі толық жазыла қойған жоқ. Ежелден туыс халықтар 

ҿздерінің тарихын тым кҥңгірт біледі. Бір ғажабы сол – тарих ҧмытқанды халық естелігі 

ҧмытпапты. Сҿз етіп отырған «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» – тҥркі ҧлыстарының ертеде тҧтас 

бірлестікте жҥрген кезінің жанды куҽлігі. Тарихи-генетикалық типология рухани 

ескерткіштердің жаратушысы да, сақтап, дамытушысы да бір-біріне туысқан тайпалар мен 

ҧлыстар екенін дҽлелдейді. Сонымен эпосты тарихи-генетикалық типология тҧрғысынан 

зерттеу таза ғылыми міндетімен қатар ғасырлар бойында бір-бірінен алыстап, ажырап қалған 

елдердің тарихи туыстығын танытуға, ҿзара бірлікті кҥшейтуге аса пайдалы екенін кҿреміз. 

Ойымызды тҧжырымдау ҥшін тағы да бірер мысал келтірудің қажеттігі бар. 

Атақты Мҧрын жыраудан жазып алынған «Қырымның қырық батыры» деп аталатын жыр 

тізбегін ноғай ағайындар «Ноғайдың қырық батыры» дейді. Осы тізбектің қҧрамындағы 

жырдың кҿбі ноғайларда сақталған екен. Бҧл да қазақ, ноғай халықтарының ертеде бір 

мемлекет бірлестігі қҧрамында ҿмір кешкендігінің, Алтын Орда ыдырағаннан кейін бҧрыннан 

ата-бабасы айтып келген аңыз-дастандарға мҧрагер болып қалғандығының куҽлігі. 

Қарақалпақтардың фольклорлық мҧрасы да ортақ тҥбірден шыққанына қарақалпақ 

фольклорының жиырма томдығын қараған ҽрбір адамның кҿзі жетеді. «Едіге батыр» 

жырының қазақ, ноғай, қарақалпақ, татар, башқҧрт халықтары арасында сақталып келуі де 

жырда айтылатын оқиғалардың Алтын Орда  дҽуірінде болып ҿткенін, империя қҧлағаннан 

кейін ҽрбір ҧлыс эпосты ҿзінікі етіп меншіктеп, иелік жасағанын кҿрсетеді. «Алпамыс батыр» 

дастанының қазақ, қарақалпақ, кҿшпелі ҿзбек халықтарына ортақ болып есептелуінің негізгі 

себебі бҧл жырды жаратушы, айтушы, тыңдаушы ортаның негізінен алғанда қоңырат тайпасы 

болып келуіне байланысты. Ал «Дҽде Қорқыт» кітабы мен «Алпамыс батыр» дастанының 

арасындағы ҧқсастықтар «қҧпиясын» ашу кҥрделі зерттеуді керек етеді. Сонымен, тҥркі 

халықтары эпосын тарихи-генетикалық жағынан талдау, тексеру бҥгінгі кҥннің актуалды 

мҽселесінің бірі болып кҿрінеді. Ҧзақ ғасырлардан кейін тағдыры оңынан туып, тҽуелсіздік 

туын кҿтерген тҥркі халықтарын рухани жағынан табыстыратын аманат сҿз эпоста қалуы 

ғасыр ғажайыбының бірі десе болады. 

Ілгеріде айтылған ойларды қорыта келгенде, кейбір тҧжырымдар ҿзінен-ҿзі туады. Қазіргі 

кезде тҥркі халықтарының негізгі эпостық қоры жарық кҿргені белгілі. Солардың таңдаулы 

ҧлттық варианттары мен версияларын топтап, тиісті тҥсініктемесімен том-том кітап шығару 

алдағы міндеттердің бірі. Бҧл қазынаның басын біріктіру ҥшін, ғылыми орталық керек 

екендігі де тҥсінікті. Осы уҽзипаны Халықаралық қазақ-тҥрік университеті Анкарадағы 

А.Йасауи қоғамымен, тағы басқа мекемелермен бірлесе отырып жҥзеге асыра алар еді. Тҥркі 

халықтары фольклоры мен ҽдебиетін оқытуды жҥйелі жҥргізетін арнаулы кафедра ашылуы 

да, тҥркі фольклорының тҧнып тҧрған мҽселелерін кҿтеріп, ғылыми жҧртшылық пікірін 

ҧйымдастырып отыратын бір журналдың шығуы да университетіміздің ҧлы мҧратына сҽйкес 

келер еді. 
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ġĠBAN HAN DÎVÂNI‟NDA DĠNÎ UNSURLAR VE  

HOCA AHMED YESEVÎ ĠZLERĠ 
 

Özet:Hoca Ahmed-i Yesevî, tasavvufî tarzda yazmıĢ olduğu Ģiirleri ve kurduğu Yeseviyye tarikatı ile Türk dünyasının manevi 

hayatında asırlarca varlığını hissettirmiĢ önemli bir Ģahsiyettir. Bu çalıĢmada, Hoca Ahmed-i Yesevî ile Çağatay edebiyatının 

önde gelen Ģahsiyetlerinden ġiban Han‘ın eserleri arasındaki ortak motifler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Öncelikle her iki 

Ģahsiyetin kısaca hayat hikâyeleri verilmiĢ; ardından Hikmet‘in tanımı, konusu ve Ģekil özellikleri ortaya konulmuĢtur. Dîvân-ı 

Hikmet ile ġiban Han Dîvân‘ı arasındaki Ģiirleri; din, ahlak ve üslup olmak üzere üç ana baĢlık altında incelenip Divan-ı Hikmet 

ve ġiban Han Dîvân‘ı içerik ve Ģekil bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġnceleme neticesinde, ġiban Han‘ın Ģiirleri ile Hoca Ahmed-i 

Yesevî‘nin Hikmet‘leri arasında iĢlenen konular, bu konuları ele alıĢ Ģekilleri ve eserlerinde kullanıldıkları terimlerin benzerliği 

açıkça görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmed-i Yesevî, ġiban Han, Dîvân-ı Hikmet, tasavvuf. 

 

 

GiriĢ  

Hicri II. asırdan itibaren iyiden iyiye etkisini gösteren tasavvuf hareketi, Ġslam‘ın yayılmasında etkili bir 

araç olmuĢtur. Ġslami değerlerin en iyi Ģekilde anlaĢılması ve toplumda yerleĢmesi ülküsünü güden sûfîler, 

irĢad ve tebliğe büyük önem vermiĢlerdir.  

 

Tasavvufu, Ġslamiyet‘in yayılması ve doğru anlaĢılmasında bir araç olarak görenlerin baĢında Hoca 

Ahmed Yesevî gelmektedir. O, hikmetlerinde sade bir Türkçe kullanarak o günkü Türklerin Ġslam‘ı doğru 

anlamasını sağlamıĢ; kendisi ve yetiĢtirdiği gönül erleri ile Ġran, Horasan, Hint Yarımadası, Orta Asya, 

Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve daha birçok bölge insanını Ġslam‘ın iç derinlikleriyle 

tanıĢtırmıĢtır. 

 

Arslan Baba, Yûsuf-ı Hemedâni, Ahmed Yesevî, Hakîm Ata, Hacı BektaĢ, Yunus Emre,…silsilesi 

sayesinde Türkün Ġslam anlayıĢı ile kültürü harmanlanmıĢ; ortaya riyadan arınmıĢ, temiz, saf bir inanıĢ 

çıkmıĢtır. Bunda sûfîlerin Ġslam‘ı tebliğde kullandığı usul ve dil ön plana çıkarak, halkın anladığı ve 

beğendiği sade lisan ile yazdıkları hikmet / ilahî tarzı eserler halk nezdinde büyük ilgi görmüĢtür. 

 

Bu çalıĢmamızda, Türklük âleminin velisi olarak görülen Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ile Çağatay 

Edebiyatının mühim Ģahsiyetlerinden Özbek Hanı ġiban Han arasındaki ortak motifleri tespit etmeye 

çalıĢacağız. ġiban Han Dîvânı‘nda Hoca Ahmed Yesevî‘nin izlerini aramaya geçmeden önce Pîr-i 

Türkistan ve ġiban Han hakkında kısa bir bilgi vermek gerekir. 

 

Hoca Ahmed Yesevî  

Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan coğrafyasındaki çalıĢmalarıyla Orta Asya Türklüğünü, yetiĢtirdiği 

―Alperenler‖le de Anadolu ve Rumeli Türklüğünü asırlarca etkilemiĢ; Ġslam‘ın kabulü ve doğru bir 

Ģekilde anlaĢılması amacıyla ―hikmet‖ adını verdiği Ģiirlerle insanları aydınlatmıĢ bir gönül eridir.  

 

O, sufî bir Ģair ve tarikat sahibi bir mürĢid olarak Türk milletlinin manevi hayatında asırlarca nüfuzu 

devam eden ve çeĢitli tarikatlar üzerinde de müessir olan bir Ģahsiyettir (Eraslan 1991:6). Bu nedenle de 

çeĢitli Türk kavimleri arasında ―Pîr-i Türkistan‖, ―Hâce-i Türkistan‖, ―Hazret-i Türkistan‖, ―Hazret 

Sultan‖ namları ile ünlenmiĢtir. 

 

Hoca Ahmed Yesevî‘nin tarihî Ģahsiyetine ait belgeler az olmakla birlikte, bu belgelerin de menkıbelerle 

karıĢmıĢ olması onun gerçek hayatı ile ilgili bilgilere ulaĢılmasını güçleĢtirmektedir. Fakat, yine de hem 

tarihî kaynaklardan hem de hikmet ve menâkıb-nâmelerden onun Ģahsiyeti, hayatı, fikirleri, eserleri 

hakkında bir takım bilgilere ulaĢabilmekteyiz.  
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Tarihî kaynaklara göre Ahmed Yesevî, Batı Türkistan‘ın Çimkent Ģehrinin doğusunda bulunan Sayram 

kasabasında dünyaya gelmiĢtir. Doğum tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, Yûsuf-ı 

Hemedânî‘ye intisabı ve halife oluĢu dikkate alındığında Hicri V. (M.XI.) yüzyılın ikinci yarısında 

doğduğunu kabul etmek mümkün olacaktır (Eraslan 1991:7). 

 

Babası devrin tasavvuf erbabının önde gelenlerinden ġeyh Ġbrahim‘dir. Yesevî Hazretleri yedi yaĢında 

babasını kaybeder ve ablası Gevher ġehnaz ile birlikte aile yakınlarının da bulunduğu Yesi Ģehrine 

yerleĢir. Kendisinde daha çocuk yaĢta iken baĢlayan velilik hâl ve dereceleri günden güne artar. 

Zamanındaki âlimlerin ve evliyanın en büyüklerinden, en üstünlerinden biri olur. Hanefî mezhebine bağlı 

olan Yesevî, aynı zamanda zahirî ve batınî bütün ilimlerde de derinleĢir.  

 

Onun zahirî ve batınî ilimlerde yükselmesinde Arslan Baba ve Yûsuf-ı Hemedânî‘nin önemli rolleri 

olmuĢtur. Yesevî, ilk tasavvuf tahsilini, terbiyesini ve irĢadını Arslan Baba‘dan alır. Aynı yıl içinde 

Arslan Baba vefat eder. Arslan Baba‘nın vefatından bir süre sonra Maveraünnehir bölgesinin ünlü Ġslam 

merkezi Buhara‘ya gelir. Ahmed Yesevî‘nin, Buhara‘da iyi bir eğitim aldığı, Arapça ve Farsçayı çok iyi 

öğrendiği, Ġslamî ilimler konusunda da iyi yetiĢtiği tahmin edilmektedir (Ercilasun 2004:339). 

 

Buhara, o dönemde farklı ülkelerden Ġslami ilimler tahsil etmeye gelen öğrencilerle dolup taĢmaktadır. 

Yesevî, bu Ģehirde ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-ı Hemedânî'ye bağlanır ve ondan 

manevi ilimleri tahsil eder. O büyük zatın üçüncü halifesi olarak da irĢad postuna oturur. Bir süre sonra 

MürĢidinin iĢaretiyle Yesi Ģehrine döner. Onun vefatından sonra bir süre Buhara‘ya gelir. Talebe 

yetiĢtirmeye baĢlar. Bir zaman sonra onların terbiye ve yetiĢtirilmesini, Yûsuf-ı Hemedânî'nin en önde 

gelen, gözde talebesi Abdülhâlık Gujduvânî Hazretlerine bırakıp, kendisi Yesi‘ye geri döner ve talebe 

yetiĢtirmeğe burada devam eder. Talebeleri gün geçtikçe çoğalan Ahmed Yesevî‘nin büyüklüğü ve Ģöhreti 

kısa zamanda, Türkistan, Maveraünnehir, Horasan ve Harezm‘e yayılır.  

 

Hz. Muhammed (AS)‘in vefat yaĢı olan 63‘e gelince Yesi‘de kuyu kazdırıp içine girdiği ve ömrünün 

kalanını burada geçirdiği rivayetler arasındadır. ―Allah Allah yir astıda vatan kıldı.‖ (Allah Allah, yer 

altında vatan kıldı) dizesi ve ―Ol sebebdin altmıĢ üçde kirdim yirge‖ (O sebepten altmıĢ üçte girdim yere) 

nakaratlı Ģiiri bu olayın vukuuna bir anlamda Ģahitlik etmektedir. Ahmed Yesevî‘nin, bir rivayete göre yüz 

yirmi, diğer bir rivayete göre yüz otuz üç, bugün Yesi‘de dolaĢan baĢka bir rivayete göre ise yüz yirmi beĢ 

yaĢına kadar, bütün ömrünü bu çilehanede ibadet ile geçirdiği söylenmektedir. (Köprülü 1965:31). 

 

An‘aneye göre vefatından sonra da kerametleri devam eden Ahmed Yesevî, kendisinden yaklaĢık iki asır 

sonra yaĢamıĢ Emir Timur‘un rüyasına girer ve ona zafer müjdesi verir. ġeyhlerin halk üzerindeki manevi 

nüfuzlarından istifade etmek amacı ile zaman zaman Ġslami bir siyaset takip eden Timur, 1397 yılında, 

Ahmed Yesevî‘nin mezarını ziyaret için Yesî‘ye gider. Burada Ahmed Yesevî‘ye hürmeten kabri üzerine, 

yerli derviĢler ve gelecek misafirler için kocaman bir kazanı da bulunan büyük bir imaret yapılmasını 

duyurur; büyük bir kubbe ile iki minare ve çok sayıda sofalar, hücreler ve kümbetlerden meydana gelen 

muhteĢem bir türbe yaptırır (Aka 1995:163). Emir Timur‘un Türkistan Ģehri ve Hoca Ahmed Yesevî‘nin 

herkes tarafından bilinmesi ve tanınmasında hiç Ģüphesiz katkısı büyüktür.  

 

ġiban Han  

Timuroğullarının iktidarına son veren, Orta Asya Türk hâkimiyetini bir müddet elinde tutan ġiban Han 

855 (1451)‘te dünyaya geldi. Babası ġah Budak, annesi Ak Kuzı Begüm‘dür. Baba tarafından soyu 

Cengiz Han‘a dayanan ġiban Han‘ın annesi ise bir Kalmuk prensesidir. Babası 1468‘de Kazakların 

yardımına gelen Moğol hanı Yunus Han tarafından boynu vurulmak suretiyle idam edilmiĢtir. Babası ġah 

Budak‘ın Moğollar tarafından öldürülmesi üzerine ġiban Han, Özbek emirlerinden Atabeg Uygur Han, 

Emir Karaçın Beg ve Astrahan Hanı Kasım tarafından büyütülmüĢ, belirli bir güce eriĢtikten sonra da 

babasının yerine geçmiĢtir. 
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Sert yaratılıĢlı olmasına rağmen sanatkâr bir ruh taĢıyan ġiban Han, dîvân tertip edecek derecede Ģiirler 

söylüyor, bir taraftan da Ġslâm fıkhı ile ilgileniyordu. Nevâyî tesirine rağmen O, yarım kafiyeler ve 

dörtlüklerle söylediği Ģiirlerinde bir halk Ģiiri zevkini tattırmıĢtır. Aynı Ģiirlerinde kuvvetli bir Yesevî 

tesiri de görülmekte idi. Bu arada devrinin âlim ve Ģairlerini de himaye ediyordu. ġibânî mahlasıyla 

yazdığı dîvân tarzı Ģiirleri yanında Ahmed Yesevî‘ye duyduğu saygı ve bağlılık sebebiyle hikmet tarzında 

Ģiirler de yazmıĢ; sade bir dil ve basit mecazlar kullanmıĢtır. ġiirlerinde Buhara, Semerkand ve 

Türkistan‘ın güzelliklerini yansıtmaya çalıĢmıĢtır.  

 

―ġiban Han, Hoca Ahmed Yesevî‘ye büyük bir saygı duymaktadır. Bunu muhtelif vesilelerle belirtmiĢtir. 

Ayrıca Yesevî‘nin yaĢadığı Türkistan (Yesi) Ģehrine de ayrı bir sevgisi, hürmeti vardır .‖ ( Karasoy 

1998:23). 893/1488‘de Sultan Ahmet Mirza ile kayın biraderi Sultan Mahmut Han ġirr‘de savaĢırlar. 

ġiban Han‘ın karĢı tarafa (Moğollara) geçmesiyle Sultan Ahmet Mirza bozguna uğrar. Sultan Mahmut 

Han bu savaĢ sonunda Türkistan (Yesi) Ģehrini ve Seyhun‘un ötesindeki bütün yerleri alır. Sultan Mahmut 

Han da ġiban Han‘a hediye olarak Türkistan kasabasını verir. 

 

ġiban Han‘la baĢlayan hikmetleri andıran Ģiir yazma geleneği yeğeni Ubeydullah Han‘la iyiden iyiye 

yerleĢmiĢtir. (1) 

 

Döneminin ve Çağatay Ģiirinin büyük ismi Ali ġir Nevâyî‘ye nazire yazacak kadar divan Ģiiri geleneğini 

bilen, gençlik yıllarında devrin âlimlerinden Mevlâna Muhammed Hitayî‘nin öğrencisi olan ġiban Han, 

sadece Hoca Ahmed Yesevî‘ye değil, diğer Ģeyhlere de saygı duyardı. ġiirlerinde ise pîrinin Hâfız Buhârî 

olduğunu söylemektedir. (1998:23).  

 

ġiban Han Dîvânı‘ndan alınan Ģu beyitler O‘nun hem Yesevî hem de diğer Ģeyhlere olan bağlılığını 

göstermektedir: 

 

Evliyâlar serveri ol
 
(2) Hâce Ahmed Yesevî 

Yesevîni veh güzerlep ötsem ol Sabrân sarı (175a, 5) 

 

Kaysı genc bolgay anıŋ tig evliyâlar andadur 

Biri Sığnak biri Kılıç biri Türkistân sarı
 
(3) 

 

Yine Dîvân‘daki 118. Ģiirde Hoca Ahmed Yesevî hakkındaki düĢüncelerini Ģöyle ifade eder: 

Evliyâlar serveri ol Ģâh-ı Türkistân imiĢ 

Yir yüzini nûrı tutkan mâh-ı Türkistân imiĢ 

 

Yol yaŋılganlarga dir-min baralıŋ Sabrân sarı 

Kılma ‗ömrüŋ imdi zâyi‗ râh-ı Türkistân imiĢ 

 

Aytayın anıŋ suyınıŋ vasfıdın bir Ģemmeyi 

Âb-ı zemzem kim diyürler çâh-ı Türkistân imiĢ 

 

Köŋlüme kilgil diyür-min ol Semerkand arzulap 

BilmemiĢ-sin ay köŋül dil-hâh Türkistân imiĢ 

 

Hüsn evsâfında nâzük dil-rübâlar anda bar 

Bil barı kim lâf uralar dâh-ı Türkistân imiĢ 

 

Aytayın min ay yigitler uĢbu sırnı tiŋleŋiz 

Server olurga layık yir câh-ı Türkistân imiĢ 

 

Didiler kayda barur-sin köp Semerkandda velî 

   Bu ġibânî arzusu dergâh-ı Türkistân imiĢ 
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Gerek ġiban Oğulları gerekse Timurlular için Hoca Ahmed Yesevî Hazretlerinin önemi büyüktür. Onun 

halk arasındaki önemini, saygınlığını bilen Emir Timur ve ġiban Han, Ahmed Yesevî‘nin manevi 

nüfuzundan yararlanma siyasetini hep gütmüĢlerdir. Ahmed Yesevî Hazretleri için türbeyi yaptıranın 

Timur, tamiratını yaptıranın ise ġiban Han olması bu siyasetin sürdüğü gerçeğini göstermektedir. Bugün 

Türkistan halkı, Timur‘un yenilmezliğinin sebebini, Ahmed Yesevî‘ye gösterdiği bu hürmetten 

kaynaklandığı inancını hâlâ taĢımaktadır (Yakıt 1993:165) 

 

Dîvân-ı Hikmet  

Ahmed Yesevî‘nin dinî, tasavvufî, çoğu zaman didaktik mahiyette yazdığı manzumelere ―hikmet‖; bu 

manzumelerin toplandığı esere ise ―Dîvân-ı Hikmet‖ denir. Esere ―Dîvân-ı Hikmet‖ adının Pir-i Türkistan 

tarafından mı, yoksa müritlerince mi verildiği ile ilgili bilgimiz net değildir. Bu konuda Kemal Eraslan, 

manzumelere ―hikmet‖ adının Ahmed Yesevî‘nin müridlerince verildiğini kabul etmenin yerinde 

olacağını, ifade etmiĢtir ( Eraslan 1991:33). 

 

Mevcut yazmaların Ahmed Yesevî‘nin sağlığında kendisi tarafından toplanıp toplanmadığı ile ilgili bu 

hususta bir metin olmadığı için bilinememektedir. Eserin bilinen yazma nüshalarının pek çoğu da yakın 

tarihlerde çoğaltılmıĢtır (Develi 1999:27). Eldeki nüshalarının Ahmed Yesevî‘nin dilini yansıtmadığı da 

bilinen bir gerçektir. Mevcut nüshalardan TaĢkent yazmasında Özbek Türkçesi, Kazan yazmasında ise 

Kazan Tatarcasının ses hususiyetleri öne çıkmaktadır.  

 

Ġslâmın esasları, derviĢliğin faziletleri, meĢhur Ġslam menkıbeleri, peygamber ve Ġslam mutasavvıflarına 

ait parçalar, dünya hâlinden Ģikâyet, cennet ve bilhassa cehennem ahvalini anlatan destanlar ―hikmet‖lerin 

baĢlıca konuları arasındadır. 

 

Yesevî, Ģiirlerini Acem mutasavvıflarının iĢlenmiĢ, ahenkli aruz vezniyle değil; halkın benimsediği ve 

sevdiği halk Ģairlerinin asılardır kullandığı millî hece vezniyle yazmıĢtır.  

 

Hikmetler, genel itibarıyla 5-25 arasında değiĢen dörtlüklerden oluĢmuĢtur. Dörtlüklerle yazılmıĢ 

hikmetlerde hecenin 12 (4+4+4)‘lı ölçüsü, gazel tarzındaki hikmetlerin bazısında hecenin 14 (7+7) veya 

16 (8+8)‘lı ölçüsü kullanılmıĢtır (Eraslan, 1991:39). 

 

Dîvân-ı Hikmet ile ġiban Han Dîvânı Arasındaki Benzerlikler  

ġiban Han‘ın bazı Ģiirleri Ģekil ve muhteva yönüyle Ahmed Yesevî‘nin hikmetlerini andırmaktadır. Bunda 

ġiban Han‘ın Hoca Ahmed Yesevî‘ye olan bağlılığı en önemli etkendir. Eserleriyle ebediyete uzanmıĢ bu 

iki büyük Ģahsiyet hakkında kısa bilgi verdikten sonra, eserlerindeki Ģekil ve muhteva yönüyle müĢterek 

noktalara göz atalım: 

 

1. Din 

A. Allah  

Gerek Ahmed Yesevî Hazretlerinin ―Hikmet‖lerinde gerekse ġiban Han‘ın Ģiirlerinde pek çok 

benzerlikler göze çarpmaktadır. Her ikisinde de vurgulu bir Ģekilde üzerinde durulan kavram ―Ġlahî 

aĢk‖tır. 

 

Klasik divanlarda olduğu gibi ġiban Han Dîvânı‘nda da üzerinde durulan önemli hususlardan biri, 

Allah‘ın varlığı ve birliğidir. O‘nun varlığının baĢlangıcı ve sonunun olmadığı, yaratılmıĢ her Ģeyin varlık 

sebebinin Allah olduğu dile getirilmiĢtir. 

 

Tevhit, Allah‘ın var ve bir olduğu hakkında yazılan metinlere verilen addır. Tevhitlerde Allah‘ın varlığı 

ve birliği, zâti ve sübûti sıfatları, isimleri üzerinde durulur. ġiban Han Dîvânı‘nda ―Tevhîd-i Bârî Ta‗âlâ‖ 

baĢlığı altında 7 tane tevhit vardır. 
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Ay ki sin her mazharıŋ sırrını bilgen bir ü bar 

Kıldıŋ uĢ fazlıŋ bile ‗âĢıklarıŋga iftihâr (2b,10-11) 

Evvel ü âhir sin ok sin barça ‗âlemde ‗ıyân 

Barça ‗alemde kılıp-sin kudretiŋni âĢikâr (3a, 3-4) 

 

Evvelîn ü âhirîn oldur kadîm 

Barça ‗alem pâdiĢâhı ol hakîm (3b, 4) 

 

PâdiĢâhlar pâdiĢâhı ol turur 

Aŋa kulluk kim kılur sultân turur (3b, 4-5) 

 

B. Peygamberler  

Klasik divan tertibinde ―naat‖, Hz. Muhammed‘i konu edinen, onun sevgisini, övgüsünü, güzelliklerini 

dile getiren Ģiir türüdür. Hikmetlerde, baĢta Hz. Muhammed olmak üzere diğer peygamberlere ait 

kıssalara rastlanmaktadır: 

 

On sekiz bin âleme server olan Muhammed; 

Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed. (54. Hikmet, 1) 

 

Çıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed; 

Âsi, câni ümmete Ģefaatlı Muhammed. (54. Hikmet, 2) 

 

Zekeriyyâ gibi baĢıma bıçkı koysam, 

Eyyûb gibi hem tenime kurtlar salsam, 

Mûsa gibi Tûr dağında tâat kılsam, 

Bu iĢ ile yâ Rab, seni bulur muyum? (15. Hikmet, 2) 

 

Yûnus gibi deniz içinde balık olsam, 

Yûsuf gibi kuyu içinde vatan tutsam, 

Yâ‗kub gibi Yûsuf için çok ağlasam, 

Bu iĢ ile yâ Rab, seni bulur muyum? (15. Hikmet, 3) 

 

ġiban Han ―Na‗t-ı Nebî ‗Aleyhi‘s-Selâm‖ baĢlığı altında 10 naat vardır. ġiban Han zaman zaman ayet ve 

hadislerden de iktibas yaparak peygamberin övgüsüne devam eder. 

 

Hak Ta‗âlânıŋ habîbi kim turur 

Ahmed ü Mahmûd u Mahbûb ol turur (4b, 5-6) 

 

Barçadın burun kilip soŋra kalıp 

Evvel ü âhir Muhammed ol turur (4b, 7-8) 

 

Ay Muhammed kör miŋ yıl yırak 

Yügrüben yoluŋda uĢ baĢım barur (5a, 5-6) 

 

Muhammed Muhammed yüzüŋ ―ve‘d-duhâ‖ 

Maŋa sindin özge yok ol pîĢvâ (5a, 11-12) 

 

ġîrîn lebidür kevserî sözi ―Ģarâben tahûr‖ 

Yâhud anıŋ dik gevheri kılmadı Hak Pâkîze nûr (7b, 5-6) 

 

Rum suresi 50. ayet beyte Ģu Ģekilde iktibas edilmiĢtir: 
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―Ünzurû‖ emr oldı Hakdın ―keyfe yuhyi‘l-arz‖ tip 

Hem nazar ser-geĢte vü hem ‗akl hayrândur yana (155b, 3) 

 

Yûsuf aleyhi‘s-selam, güzelliği ve Ken‘an‘dan Mısır‘a gelip sultan oluĢu ile meĢhur bir peygamberdir. Bu 

hadiseler etrafında pek çok kıssa teĢekkül etmiĢtir. 8. Hikmette Hz. Yusuf Ģöyle geçmektedir: 

 

Neler gelse, görmek gerek o Hüda‘dan; 

Yûsuf‘unu ayırdılar o Ken‘ân‘dan; 

Doğduğum yer o mübarek Türkistan‘dan; 

Bağrıma taĢlar vurup geldim iĢte. ( 8. Hikmet, 2) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda diğer peygamberlerin adı da geleneğe uygun Ģekilde kullanılır. ġiban Han 

Dîvânı‘nda Yusûf kıssasına telmih yapılan beyitler Ģöyledir:  

 

TüĢmegen bolsa cemâliŋden köŋülge Ģu‘le‘î 

Hecr gavgasın körüŋüz Yusûf-ı Ken‘ân ara (9a, 8) 

 

Boldı hecriŋ tünide bu ĢîĢe-i köŋlüm Ģiken 

Neylesün cân Yûsuf‘ı körgeli ol çâh-ı zekân (115b, 5) 

 

Allah‘ın dostluğuna mazhar olduğu için Halil (Dost), ―Halilullâh‖ diye anılan Ġbrahim Peygamber, 

yıldızlara tapan kavmi, dinine davet edince Nemrut tarafından ateĢe atılır. Bu kıssayı pek çok 

edebiyatçımız Ģiirlerinde kullanmıĢtır.  

 

AteĢe atılmak ve ateĢin gül bahçesine dönüĢmesi Ġbrahim peygamberle ilgili mazmunlardandır. 

Hikmetlerde ve ġiban Han Dîvânı‘nda hem bu kıssaya yer verildiğini hem de mazmun olarak 

kullanıldığını görmekteyiz. Dîvân‘da, Hz. Ġbrahim‘in ateĢe atılması olayı Ģöyle anlatılmıĢtır: ―…Ġbrâhim 

‗aleyhi‘s-selâmnı mancınık birle otga attı Ģerî‗at ‗ıĢkınıŋ otında anıŋ otı hîç boldı…‖  

 

Min Halîl dig gül-‗izârım hecriniŋ otında min 

‗IĢk otıdın gam yimes-min bil ki narı gül bolur (40a,10) 

 

Hoca Ahmed Yesevî ise bu olayı hikmetlerinde Ģöyle zikreder: 

 

Allah diyerek ateĢe girdi Halilu‘llâh; 

O ateĢi bostan kıldı, görün, Allâh; 

BaĢ eğerek ağlayıp dedi: ġey‘en li‘llâh; 

Fakir, miskin ateĢte ne diye heva kılsın? (16. Hikmet, 12) 

 

C. Melekler 

Hikmetlerde melekler için ―melâyik‖, ―feriĢte‖; Azrâil için ―melekü‘l-mevt‖ kelimeleri kullanılmaktadır. 

Azrâil, Cebrâil, Mikâil, Ġsrafil gibi dört büyük meleğin yanında, bir yerde Münker-Nekir meleklerinin adı 

geçmektedir.  

 

Baba‘m dedi: Ey yavrum, melekler toplanacak; 

Cebrail imam olup, diğerleri tâbi olacak; 

Mikâil ve Ġsrâfil kaldırıp mezara koyacak; 

Arslan Baba‘m sözlerini iĢittiniz teberrük. (12. Hikmet, 27) 

 

Azrâil gelip Arslan Baba‘mın canını aldı; 

Hûrîler gelip ipek kumaĢtan kefen biçti; 

YetmiĢ bin kadar melek toplanıp geldi; 

O sebepten altmıĢ üçte girdim yere. (2. Hikmet, 6) 
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Allah Allah, yer altında vatan kıldı; 

Münker, Nekîr ―Men Rabbük?‖ diye sual sordu; 

Arslan Baba‘m islâmından haber verdi; 

O sebepten altmıĢ üçte girdim yere. (2. Hikmet, 18) 

 

Allah diyen bendenin yerini cennette gördüm; 

Hûrî, gılman hepsini karĢı hizmette gördüm. (59. Hikmet, 1) 

 

Gece gündüz yatmadan Hû zikrini diyenler,  

Melâyikler yoldaĢı, ArĢ‘ın üstünde gördüm. (59. Hikmet, 2) 

 

Hz. Âdem‘e secde emredilmeden önce melekût âleminde bir melek olan ġeytan‘ın adı da hikmetlerde çok 

geçmektedir. ġeytan, Hikmetlerde ―mel‘ûn‖, ―lânetli‖ gibi sıfatlarla birlikte anılmaktadır.  

 

Mel‘ûn, lâin Ģeytana siyasetli Muhammed; 

ġeriatın yoluna inayetli Muhammed. (44. Hikmet, 7) 

 

Ġmanıma çengel vurup gamlı kıldı; 

Pîr-i muğan ―Hazır ol!‖ diyip afyon saçtı; 

Lânetli Ģeytan benden kaçıp korkusuz gitti; 

Allah‘a hamd olsun, iman nuru götürdüm iĢte. (1. Hikmet, 12) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda ―Ģeytan‖ benlik ve nefis kavramlarıyla birlikte kullanılmıĢ, bunlardan her birinin 

insan için bir düĢman olduğu ifade edilmiĢtir. 

 

Minligidin boldı Ģeytân dûr dûr 

Anı kayda körse aytur ur ur (4a, 7-8) 

 

Tiler bu müdde‗îni köŋli bolsa mahrem-i râz 

Münâsib olmadı Ģeytân ki bolsa mahremga (161b, 16-17) 

   

ġerî‗at nefs (ü) Ģeytân düĢmen irmiĢ 

ġerî‗at ehliga munlar denîdür (57b, 8-9) 

 

D. Kitaplar 

Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet‘te Kur‘an ve Hadis‘i birinci derecede kaynak olarak kullanmayı temel 

prensip edinmiĢtir. Üzerinde inceleme ve karĢılaĢtırma yaptığımız gerek Hoca Ahmed Yesevî‘nin 

hikmetlerinde gerekse ġiban Han‘ın Ģiirlerinde Ġslam‘ın bu önemli kaynaklarına Ģiirlerinde baĢvurdukları 

görülmüĢtür. Bazen ayet ismi verilmiĢ, bazan da o ayetten iktibas yapılmıĢtır. 

 

Hoca Ahmed Yesevî bu iki kaynağı esas alarak, hikmetlerinde muhteva olarak her fırsatta Kur‘ân âyetleri 

ile Peygamber hadislerinin özünü dile getirmiĢtir. O, bu gerçeği Ģöyle ifade eder: 

   

Benim hikmetlerim kân-ı hadistir 

KiĢi nasîb almasa, bil habîstir (42. Hikmet, 13) 

 

Benim hikmetlerim fermân-ı Sübhan, 

Okuyup anlasan, mânâ-yı Kur‘ân (42. Hikmet, 14) 

 

―Vatan sevgisi imandandır.‖ hâdis-i Ģerifinden yapılan iktibas Ģöyledir. 
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Meyl anıŋ dip bir mesel barça velî hubbü‘l- vatan 

Bil vatan aslını kıldı Ģer‗ ile Abtahî (178 b, 7-8) 

 

Burada yeri gelmiĢken ġiban Han‘ın geleneğe uygun olarak dört halifeyi andığını da belirtmeliyiz.  

5b‘deki 5. Ģiirde; 

Nebî çâr yârî biliŋ çâr tag 

Ne tag bolgay andig sa‗âdet vefâ  

 

6b‘deki Ģiirde; 

Çün Ebûbekr ü ‗Ömer ‗Osmân ‗Ali 

Her biridür vasf içinde bî-misâl  

 

E. Ahiret-Kıyamet 

Ġnsanların ölümden sonra yaĢayacağı âlem anlamına gelen ―ahiret‖ kavramını hem Yesevî hem de ġiban 

Han eserlerinde birkaç yerde kullanılmaktadır. Kıyamet kavramı ―âhiret‖ e nazaran daha fazla yerde 

kaĢımıza çıkmaktadır. Yesevî pek çok yerde ―kıyamet‖ veya ―kıyamet günü‖ kavramını kullanmıĢtır.  

 

Ben yirmi dört yaĢa girdim, Hak‘tan uzak;  

Ahirete varır olsam, hani hazırlık?  

Öldüğümde toplanıp vurun yüz bin dayak; 

O sebepten Hakk‘a sığınıp geldim iĢte. (4. Hikmet, 4) 

 

Tövbesizler bu dünyadan göçülmez bilir; 

Ölüp varsa, kabir azabını görmez bilir; 

Kıyamet günü Arasat tanı atmaz bilir, 

Heyhat heyhat, nevha, feryat günleri var. (17. Hikmet, 4 ) 

 

 

MüĢküldür âsi bende, ümmet demese orda, 

Rüsva olur mahĢerde, ümmet Muhammed.  

Ümmetim der Muhammed, doğru dese Kul Ahmed, 

Yarın olsa kıyamet, mahrum koymaz Muhammed (46. Hikmet, 2-3) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda ―kıyamet‖ ve ―ahiret‖ kavramları birkaç yerde zikredilmiĢtir: 

  

Rıdvânu‘l-lâhı ‗aleyhim ecma‗în 

Tâ kıyâmet olgusıdur ittisâl (6b, 6-7) 

 

Ol ki miskînlerge dünyâ devletin kıldı nasîb 

Ahiretniŋ devletin hem birse hîç irmes garîb (15a, 6-7) 

 

2. Ahlak 

A. Vatan Sevgisi 

Pîr-i Türkistan‘nın hikmetlerinde doğduğu yeri yüceltmesi ve ―mübarek Türkistan‖ demesi ondaki vatan 

sevgisinin en büyük niĢanesidir. 

 

Neler gelse,görmek gerek o Hüda‘dan; 

Yûsuf‘unu ayırdılar o Ken‘ân‘dan; 

Doğduğum yer o mübarek Türkistan‘dan; 

Bağrıma taĢlar vurup geldim iĢte. (8. Hikmet, 2) 

 

DüĢüm uzar; burak tozar, gitse Pazar; 

Dünya Pazar, içine girip kullar azar; 
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BaĢım bîzar, yaĢım sızar, kanım tozar; 

   Adım Ahmed, Türkistan‘dır ilim benim (14. Hikmet,6) 

 

ġiban Han, din ve mukaddes değerler uğruna verilen mücadeleyle ilgili olarak Kazan Hanı Muhammed 

Emin Han‘ın 1505 yılında Rusları mağlup ettiğini öğrenince memnun olur ve gazilikle tebrik ettiği 

Muhammed Emin Han için Ģu rubai‘yi söyler: 

 

Ġslâm baĢıŋa tâc-ı târek bolsun 

Yârıŋ tün ü kün Tiŋri tebârek bolsun 

ĠĢittim Urus kâfirini kırmıĢ-sin 

Oğlum saŋa gazilik mübârek bolsun (183a, 10) 

 

B. Nefisle Mücadele 

Ahmed Yesevî‘nin hikmetlerinde üzerinde en çok durduğu konulardan biri de insanın nefsiyle olan 

mücadelesidir. ―Ölmeden önce ölünüz!‖ hadis-i Ģerifi mucibince yaĢanması gerektiği birçok hikmetin ana 

temini oluĢturmaktadır. Zaten tasavvufun ana ilkelerinden birisi de –hiç Ģüphesiz- nefsin öldürülmesi 

üzerinedir. Hikmetlerde ―nefisle mücadele‖ pek çok yerde ifade edilmiĢtir: 

 

Zahid olma, âbid olma, âĢık ol sen; 

Mihnet çekip aĢk yolunda sâdık ol sen; 

Nefsi tepip dergâhına lâyık ol sen; 

AĢksızların hem canı yok, imanı yok. (11. Hikmet, 11) 

 

Ahmed Yesevî -ilk yaĢname örneği diyebileceğimiz bölümde- kendisinin manevi makamlara yükseliĢini 

nefsini öldürmesine bağlamıĢtır. 

 

Yedi yaĢta Arslan Bâb‘a selâm verdim; 

―Hak Mustafa emanetini lutfedin‖ dedim; 

Hem o vakit bin bir zikrini tamam ettim; 

Nefsim ölüp lâ-mekâna yükseldim iĢte. (1. Hikmet, 16) 

 

Yesevî‘ye göre ―nefis‖ canavarını susturmanın tek yolu ―Ölmeden önce ölünüz!‖ hadis-i Ģerifi mucibince 

yaĢamaktır. Ehl-i tasavvufun sık sık kullandığı bu hadis dörtlükte Ģöyle ifade edilir: 

 

ÂĢıklığın kolay iĢi baĢ vermedir; 

Mansur gibi kendinden geçip can vermedir 

―Mûtû kable en temûtû‖ toprak olmadır; 

ÂĢıkları ölmeden önce ölür imiĢ. (33. Hikmet, 11) 

 

Ġnsanın kendi nefsiyle mücadelesi ġiban Han‘ın Ģiirlerinde de konu edilmektedir. Onun bu konudaki 

sözlerini Ģöyle örneklendirmek mümkündür: 

 

Her niçe müĢkil iĢiŋdür birdi Hak nusret saŋa 

Nefs-i dünyâ öltürüp uklamayın kılgıl senâ (10b, 3-4) 

 

BaĢka bir beyitte yine ―aĢağılık bir nefisten Allah‘a sığınma‖ konusu iĢlenmiĢtir: 

 

Kirdgârâ Kâdirâ bu nefs-i dûndın saklagıl 

Fir‗avun dig gark itiben taĢlagıl anı kenâr (32a, 10-11) 

 

ġiban Han baĢka bir beytinde ―insanın nefsine uyması hâlinde lanetlenmiĢ ġeytan gibi olacağı‖nı ifade 

eder: 
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Biliŋ nefsiŋde sâhib-dil uĢol Ġblîs turur bilgil  

Eger nefsin siver kiĢi ol Ġblîs-i La‗în bolgay (178a, 1-2) 

 

BaĢka bir beyitte nefsi deve benzeten ġiban Han, bundan kurtulmanın da ancak bu dünyada olacağından 

dem vurur: 

 

Kiçiben sin nefs dîvindin dünyede 

Sin özüŋge sâlihîn urgıl lakab (20b, 3-4) 

 

C. Dünyanın Geçiciliği 

Ahmed Yesevî, hikmetlerinde dünya ve dünya malının geçici olduğunu, ezelî ve ebedî olanın sadece 

Allah olduğunu; bu dünyadaki her Ģeyin bir gün yok olacağını, bu yüzden insanın heves ve hırslarından 

arınması gerektiğini pek çok yerde ifade etmiĢtir. O, hikmetlerinde bu konuları uygun bir dille Ģöyle ifade 

eder: 

ġeksiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ya; 

Ġnanma sen malına, bir gün elden gider ya.    

Ata, ana, kardeĢler nere gitti, fikir kıl; 

Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ya. 

Dünya ehli malını görüp heva kılar; 

Benlik fikriyle dâva-yı hüda kılar; 

Öldüğünde imanından cüda kılar; 

Can verende hasret ile gider dostlar. (21. Hikmet, 10) 

 

Dünya malını yığanları vallah gördüm; 

Öldüğü vakit,‖Tevbe et!‖ diyip halini sordum; 

ġeytan dedi: Ġmanına çengel vurdum. 

Can çıkarda ağlaya ağlaya gider dostlar. (21. Hikmet, 11) 

 

Bu dünyaya bina koyan Karun hani, 

Dâva kılan Fir‘avn ile Hâmân hani, 

Vâmık, Azra, Ferhad, ġîrîn, Mecnun hani; 

Kahreylese, bir lahzada yeksan kılar. (30. Hikmet, 9) 

 

ġiban Han‘ın, dünyanın geçiciliğini ve vefasızlığını anlattığı beyitler Ģöyledir: 

 

ġibânî bildi dünyâ bi-vefâdur 

UĢanda kalmadı bir riĢte tâbı (177b, 3-4) 

 

Sen özüŋni fikr kılgıl bâkî (vü) fânî bolup 

Körmegil Hakdın öŋinni andın özge kiç kiç (27b, 8-9) 

 

3. Ortak Üslup Özellikleri 

Gerek hikmetlerde gerekse ġiban Han Dîvânı‘nda Ġslam tasavvufuna ait kıssalara da yer verilmiĢtir. 

Bunlardan birisi de ġeyh Mansur (Hallac) kıssasıdır. Telmih yoluyla da olsa bu kıssaya her iki eserde de 

rastlanır. 

 

Dîvân-ı Hikmet‘te Hallac-ı Mansur Ģöyle geçmektedir: 

 

Ben yirmi altı yaĢta sevda kıldım; 

Mansur gibi didar için kavga kıldım 

Pîrsiz dolaĢıp dert hâlet peyda kıldım 

O sebepten Hakk‘a sığınıp geldim iĢte (4. Hikmet, 7) 
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Mâruf gibi iĢbu yola adım atsam, 

Mansur gibi candan geçip, dâra konsam, 

    Dâr üstünde Ģevklenerek Hakk‘ı desem, 

Bu iĢ ile yâ Rab, seni bulur muyum? (15. Hikmet, 5) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda Hallac-ı Mansur Ģöyle geçmektedir: 

 

ġeyh Mansûr hakkıda bilgil ne türlüg cevr iter 

Bil anı otga yakıp külin savurdılar gül-âb (16a, 1) 

 

Ne hatâ kılgay bular kim barısı fıkh ehlidür 

Bil tutuldı ġeyh Mansûr uĢbular kapusıda (145a, 10) 

 

Hikmetlerde dikkati çeken bir baĢka unsur da, benzer gramatik Ģekillerin arka arkaya tekrarının Ģiire 

kazandırdığı ahenktir. Çoğu kez alt alta gelen mısralarda simetrik bir Ģekil ortaya çıkmaktadır. (Ercilasun 

1993: 106) 

 

Medînege  resûl  barıp boldı garîb 

Gariblikde mihnet tartıp boldı habîb  

Cefâ tartıp Yaratkan‘ga boldı karîb 

Garib bolup ‗akbelerdin aĢtım muna (1. Hikmet, 6) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda da iç kafiyeye baĢvurulduğunu görmekteyiz: 

Ol ‗azîm ü ol hakîm ü ol kerîm 

Ol halîm ü ol ‗alîm ü ol rahîm (3b, 8-9) 

 

Dîvân-ı Hikmet ile ġiban Han Dîvânı‘nda ortak yönlerden birisi de tasavvufî kelimeler, mecazlar ve 

mazmunlardır. Eski edebiyatımız genelinde olduğu gibi her iki eserde de meyhaneci, anlamı taĢıyan ―Pîr-i 

Mugân‖, tasavvufta ―aĢkın kılavuzu‖, ―mürĢid-i kâmil‖ gibi anlamlar taĢımaktadır.  

 

Ġnsan bazen hakikati tek baĢına bulamaz. Ona yol gösterecek birinin varlığına ihtiyacı vardır. Hoca 

Ahmed Yesevî‘nin yolunu aydınlatan, doğru yolu bulmasına yardımcı olan pîr Hz. Peygamber‘dir. 

Ahmed Yesevî, bu düĢüncesini ―Pîr-i muğân hak Mustafa, Ģüphesiz bilin‖ diyerek yalın bir Ģeklide ifade 

etmiĢtir. 

 

Pîr-i muğân tabiri ―Hikmet‖lerde Ģöyle geçmektedir: 

 

Ġmanıma çengel vurup gamlı kıldı; 

Pîr-i muğan ―Hazır ol!‖ diyip afyon saçtı; 

Lânetli Ģeytan benden kaçıp korkusuz gitti; 

Allah‘a hamd olsun,iman nuru götürdüm iĢte. (1. Hikmet, 12) 

 

Pîr-i muğân hak Mustafa, Ģüphesiz bilin; 

Nereye varsanız,vasfını deyip ululayın; 

Selâm verip Mustafa‘ya ümmet olun; 

O sebepten altmıĢ üçte girdim yere. (2. Hikmet, 21) 

 

ġiban Han Dîvânı‘nda ―pîr-i mugân‖ Ģu Ģekilde geçmektedir: 

 

Ġzde imdi ay köŋül meyhânede pîr-i mugân 

Bil Kelîmniŋ yolını körsetti fakr içre ġu‗ayb (19b, 10)  

 

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

263 

 

 
 

Sin imdi tâlib irseŋ pîr-i mugâna bargıl 

Meyhânedin mey içkil ism ü lakab berâber (45a, 3) 

 

Miŋ yıl eger bu yolda yürüseŋ kenâr yok 

Pîr-i mugânga bargıl u bir demde çâre kıl (98b, 9) 

 

Ahmed Yesevî ile ġiban Han‘ı birbirine yaklaĢtıran baĢka bir unsur da mahlaslardır. Hâce-i Türkistan‘ın 

mahlasını ―Miskîn Ahmed‖ olarak kullanıĢı ile ġiban Han‘ın ―Miskîn ġibân‖ mahlasını kullanması 

onların baĢka bir ortak yönüdür. Bu da ġiban Han‘ın Ahmed Yesevî Hazretlerinden etkilendiğinin apaçık 

bir delilidir. 

 

Münâcât eyledi miskîn Hâce Ahmed;  

Ġlâhî kıl bütün bendene rahmet.  (42. Hikmet, 1) 

 

Miskîn Ahmed kıl sen yâd, kıl sen aczini bünyad,  

Belki ruhu kılar Ģâd, adaletli Ömer‘dir. (47. Hikmet, 7) 

 

ġiban Han, Dîvânı‘nda kendinden 10 kez (21a-7, 27b-1, 35b-5, 63b-2, 75b-11, 76b-8, 85b-3, 97a-10, 

100a-9, 157b-3) ―miskin ġiban‖, bir kez ―yoksul ġiban‖ (54b-12) bir kez de ―ġibânî-i miskîn‖ (29b-3) 

diye bahseder. 

 

Ne kılur miskîn ġibânî zülf ü hâlidin yana 

Bend-i bendige girihler eyle saldı berkitip (21a, 7) 

   

Sivgeli miskîn ġibânî gonca-i handânını 

Okudı hayrân boluban havz-ı kevserdin hadîs (27b, 1) 

 

Mürîd-i ‗ıĢk boluptur ġibânî-i miskîn 

Didi iĢâret ile kılmadı anı tasrîh (29b, 3)  

 

Sonuç 

Milletler geçmiĢleriyle ilgilendikleri ölçüde gelecekte var olma iddialarına sahiptir. GeçmiĢi olmayan bir 

milletin geleceği de karanlıktır. ĠĢte Hoca Ahmed Yesevî de bu aziz milletin geçmiĢini aydınlatan, 

geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan en ulu feneridir. 

 

Bu çalıĢmamızda, Hoca Ahmed Yesevî ile Çağatay Edebiyatının mühim Ģahsiyetlerinden ġiban Han 

arasındaki ortak motifleri tespit etmeye çalıĢtık. Hikmetler ile Dîvân‘daki Ģiirleri; din, ahlak ve üslup 

olmak üzere üç ana baĢlık altında inceledik.  

 

Ġnceleme neticesinde Dîvân-ı Hikmet ve ġiban Han Dîvânı arasında büyük benzerlikler bulunduğunu 

gördük. ġiirlerindeki beslendikleri kaynaktan, üzerinde durdukları ana konulara; kullanılan 

mazmunlardan, sevgi ve aĢk temelinde yansıttıkları kavramlara kadar pek çok müĢterek noktalar 

olduğunu gördük.  

 

Her ikisinin de Kur‘an ve Hadis‘i birinci kaynak olarak alıp, Ģiiri Sünnî Ġslâm inanıĢını yaymak için bir 

araç olarak kullandıklarını tespit ettik. Bir Ġslâm savaĢçısı olan ġiban Han‘ın Ģu beyitleri onun mücadeleci 

ruhunu görmemiz açısından önemlidir. 

 

Tiŋri yolıda ġibânî dîn kılıçını alıp 

Her zamân bir hayl-ı kâfirni müselmân eylemiĢ (69a,11-12) 

 

‗Azm-i tavâf-ı Ka‗bega kıldım niyet ehl-i ‗Irâk 

Ger Ka‗bedür andın narı yoktur velîkin köp ırak (81b) 
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Koymaŋ Ģerî‗at yolını ehl-i ‗Arab birle ‗Acem 

             Her kim tileyür devletin pendim iĢitse yahĢırak 

 

Hoca Ahmed Yesevî ve geleneğinin takipçisi olan ġiban Han‘ın, Orta Asya Türkleri arasında Ġslam‘ın 

doğru anlaĢılması ve Yesevî anlayıĢının canlı tutulmasında etkin bir rol oynadığı görülmektedir. Bu kısa 

inceleme bize gösteriyor ki tarih, mekân, dönem, yönetim ne olursa olsun Yesevî‘nin gönüllerde yaktığı 

ateĢ hâlâ canlılığını muhafaza etmektedir. 

  

Açıklamalar 

1.Ubeydullah Han, ġiban Han‘ın küçük kardeĢi Mahmud Han‘ın oğludur. Gençliği amcası ġiban Han‘ın 

yanında geçmiĢ ve onunla seferlere katılmıĢtır. 1532 yılında tahta oturan Ubeydullah Han amansız bir ġiî 

düĢmanıdır. Safevîler üzerine altı sefer yaptıysa da bir sonuç alamamıĢ; ancak ġiîliğin Herat ve çevresine 

yayılmasına mani olmuĢ bir tarihî Ģahıstır. Arapça ve Farsçada Ģiir yazacak derecede bu dilleri bilen 

Ubeydullah Han; Ġslami ilimlerle de ilgilenmiĢtir. Hoca Ahmed Yesevî‘ye derin bir bağlılığı olan, Hikmet 

tarzındaki Ģiirleriyle Yesevî geleneğini devam ettiren ve NakĢibendî olan Ubeydullah Han, devrin din 

âlimlerine büyük önem vermiĢtir. 

2.Metinde: boldı. 

3.Bu beyitte ġiban Han‘ın, Sığnak‘taki Ģeyhten kasdı Hüsameddin Sığnakî; Kılıç‘tan kasdı Fergana‘daki 

Karahanîler Ģeyhlerinden Kılıç Burhaneddin; Türkistan‘daki Ģeyhten kasdı ise Hoca Ahmed Yesevî‘dir. 
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ХАДЖНАМЕ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 

Резюме: В данной статье рассматриваются сохранившиеся материалы, которые относятся к теме паломнического 

движения российских мусульман в ХІХ в.- нач. ХХ века и Хаджнаме (произведения, написанные непосредственно 

самими паломниками во время их путешествия в Хиджаз) как художественно-публицистическое произведение. 

В статье с помощью точных пространственно-временных описаний самих паломников устанавливаются конкретные 

маршруты и условия передвижения российских паломников, их проблемы пребывания на территории Османской Турции, 

Аравии, Египта, Индии, Афганистана. 

 

Ключевые слова: Хаджнаме, Медине, паломники, зийарат (посещение мавзолеев святых) 

 

Среди сохранившихся материалов по истории паломнического движения российских 

мусульман в XIX- нач. XX вв.  особый пласт составляют так называемые «хаджнаме», 

произведения, написанные непосредственно самими паломниками во время их путешествия в 

Хиджаз. Часть из них опубликована на татарском языке  в виде отдельных книжек, газетных 

статей, часть сохранилась в виде рукописных дневниковых записей или воспоминаний. 

Хаджнаме представляют интерес как с исторической, так и с литературоведческой точек 

зрения. Благодаря точным  пространственно-временным описаниям, приводимым в этих 

произведениях, устанавливаются конкретные маршруты и условия передвижения российских 

паломников, их проблемы, связанные с пребыванием на территории Османской Турции, 

Аравии, Египта, Индии, Афганистана и т.д. [1. 125-131]. Наряду с историко-географической 

информацией,  некоторые хаджнаме передают эмоциональные переживания паломника - 

мусульманина из Поволжья или Урала, который в первый раз покидает семью и выходит в 

дальний путь, впервые видит поезд, пароход, автомобиль и чужие страны. Человек, имевший 

счастливую возможность совершить хадж, испокон веков пользуется большим уважением 

среди единоверцев, получает почетное звание «хаджи» и носит его до самой смерти. До чего 

велико было раньше уважение  к хаджиям  можно судить и по тем торжественным проводам и 

встречам, какие устраивали паломникам односельчане, соседи и  многочисленные 

родственники. После приезда из Хиджаза новоиспеченного паломника в течение недели (а 

иногда и месяца) навещали родные и друзья, с удовольствием принимали от него различные 

экзотические подарки и гостинцы (эфирные масла, четки, намазлыки-саджжаде, финики и 

т.п.),  обязательно водичку из святого колодца Зем-зем. Они не без зависти слушали 

увлекательные рассказы о путешествии хаджи по странам Востока. Некоторые паломники в 

пути  вели и дневники, где подробно описывали все увиденное. Часть этих устных рассказов  

и путевых записей позже составили основу тех  письменных  произведений, которые 

называются хаджнаме.  Хаджнаме является произвольным тематическим жанром и  не имеет 

определенных условностей и канонов, поэтому существуют как прозаические, так и 

поэтические произведения, при этом как художественная сторона, так и содержательно-

информационная суть данных произведений довольно сильно отличаются друг от друга. 

Читая хаджнаме, написанных в XIX - начале XX вв. представителями  тюркоязычных 

мусульман Российской империи, приходишь к такому мнению, что совершение 

паломничества для многих из них являлось основной и зачастую единственной  

возможностью  выхода  из своей глубинки в «большой свет» и увидеть мир.  Мусульманину 

из Поволжья или Сибири все было в диковинку: огромные морские волны и безбрежное 

водное пространство, также как и пустыни с верблюдами и бедуинами, и караваны с 

огромным количеством паломников, и невыносимая жара, и устои жизни арабов. Обычно 

хаджнаме начинаются с детального описания атмосферы подготовки к дороге, прощания 

паломника  со  своей семьей, родственниками и односельчанами. Основу большей части таких  
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сочинений, как уже сказано, составляют дневниковые записи, поэтому часто указываются  

точные даты, дни недели, порой  даже час.  Чувство разлуки с близкими постепенно 

проходило, вернее, забывалось на время, когда паломники в Одессе или Севастополе садились 

на пароходы и покидали пределы России. Новые места, новые события отвлекали их 

внимание: Золотой Рог, Босфор, Царьград, красоты и прелести чудных его окрестностей, 

мечети султанов Сулеймана, Махмуда, Ахмеда, Салима, Баязита; приморский, бойкий 

торговый город Смирна и острова Эгейского моря, Триполи, мечеть Омейядов в Дамаске, 

мечети Аль-Акса, Харам-шериф и Омара в Иерусалиме, небольшая крепость Ямбо, наконец,  

историческая священная Медина,  «Вечный рай» («Джаннатуль-баки»), где покоятся родные и 

близкие пророка, величественная Мекка, главная святыня Кааба (Бейтуллах), знаменитый 

черный камень, колодец Зем-зем, обряды таваф и саги, долина Арафат,  равнина Муздалифа, 

долина Мина… Хотя караванный путь на спине верблюда в глубоких плетеных корзинах 

«шюрдюфах» под тропическими жгучими лучами солнца, по песчаным аравийским пустыням 

и горам был тяжел и сопряжен с большими лишениями, паломники  стойко переносили 

трудности, полагая, что эти трудности увеличивают заслугу хаджа. Но даже дальняя дорога с 

продолжительностью в несколько месяцев, отрицательные эмоции, вызванные с различными 

обманами, непривычным климатом, условиями жизни в Аравии, карантинами и т.д., не могли 

омрачать  их восторг, связанный с пребыванием на Святой Земле. Они были счастливы в 

истинном смысле этого слова, так как могли ходить по той священной земле, где жили 

пророки трех религий, совершать молитву в той мечети, которая помнит самого Любимца 

Аллаха, утолить жажду водой из святого колодца. Находясь в Хиджазе, паломники, 

независимо от возраста и расы, гражданства и языка, чувствовали родство между собой, 

знакомились   друг с другом, расширяли свой  кругозор, представляя наглядным образом 

идею религиозного единства. Безусловно, хадж в Мекку и Медину был и является одним из 

действенных средств объединения последователей ислама разных стран в единую религиозно-

политическую общину. 

В целом, российские мусульмане в конце XIX – начале XX вв. могли совершать 

паломничество в Хиджаз по нескольким маршрутам: 1) наиболее популярным и безопасным 

был морской путь через Стамбул: паломники из Сибири и всей европейской части России,  в 

основном, пользовались пароходами из Одессы и Севастополя до Стамбула. Для тех, кто 

боялся морских путешествий, существовало Московское направление. Поездом через 

Варшаву и Вену путник мог добраться до Стамбула за 6 дней. Также был маршрут из Батуми 

до Стамбула, оттуда как все остальные путники до Суэц, Джидду и Ямбо. 2) через 

Афганистан и Индию: этим маршрутом активно продолжали пользоваться, как и раньше, 

туркестанцы. Из Самарканда и Бухары паломники пересекали на животных и даже пешком 

границу Афганистана, далее на Мазар-и Шариф, Кабул, Пешавар, Бомбей, и потом морским 

путем в Джидду и Ямбо.  3) по Закавказью: по этому маршруту  шли, в основном, 

мусульмане Кавказа: по северной части Персии через Керманшах, Ханекин, Багдад, Кербелу и 

Неджеф, а затем  через пески Аравии. 

Стамбул считался основным перевалочным пунктом для российских мусульман по пути в 

священные города Мекка и Медина. Если в средние века паломнику из Поволжья или 

Мавараэннахра, чтобы добраться до Стамбула, нужны были месяцы, то со второй половины 

XIX столетия в результате технической модернизации (начинают ходить поезда, 

комфортабельные быстроходные суда) дорога до Стамбула заметно сокращается во времени. 

Появляются  несколько маршрутов, ведущих  в столицу «мемалик-и османия» (Османской 

империи): 

1) Московское направление. Поездом через Варшаву и Вену путник мог добраться до 

Стамбула за 6 дней. Этот маршрут был более удобен для тех, кто боялся морских 

путешествий. Но билет был довольно дорогой (около 100 рублей). 
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2) Севастопольское направление. Пароход из Севастополя до Стамбула уходил один раз 

в неделю, находился в пути от 30 часов до двух суток в зависимости от состояния погоды. Но 

в виду того, что суда были небольшие и довольно ветхие, в штормовую погоду их сильно 

качало. К тому же в сезон паломничества пассажиров брали гораздо больше нормы, поэтому  

данный маршрут был небезопасным, и найти билет на этот пароход было сложно. 

3) Батумское направление. Оно было удобно для кавказских мусульман. При 

благоприятной погоде за 7-8, а при плохой погоде за 10-12 суток пароход добирался до  

Стамбула. Рейсы были частые, а суда большие. 

4) Одесское направление. Этим маршрутом пользовалось большинство паломников из 

Туркестана, Поволжья и Урала. Он был удобен тем, что пароходы ходили 5-6 раз в неделю, 

добирались до места назначения за 32-34 часа. Суда, в виду своих крупных размеров и 

хорошей оснащенности, вмещали большое количество пассажиров и почти не чувствовали 

мелких штормов.  

Таким образом, основная часть паломников собиралась в Одессе. Она в то время была 

большим торговым центром.  В начале ХХ века в городе имелась единственная соборная 

мечеть и мектебе. Мусульмане проживали в различных частях города, поэтому 

мусульманского прихода как такового не существовало. Приезжим мусульманам по 

различным проблемам помощь оказывал уважаемый в городе имам Сабирджан Сафаров 

[2.14]. Путники в Одессе устраивались в различных гостиницах. «Мусульманской» считалась 

«Московская гостиница», хозяевами которой были касимовские татары [2.14].  До Одессы 

паломники из Туркестана добирались следующим образом: по железной дороге до 

Красноводска, оттуда по Каспию до Баку на пароходе и дальше на поезде до Ростова, а затем 

и Одессы. Существовал и другой путь:  из Ташкента и Бухары путники добирались на поезде 

до Тулы, а оттуда до Одессы. Паломники из Сибири, Поволжья и Урала тоже сначала ехали до 

Тулы и там пересаживались на поезд до Одессы. 

В Одессе  в консульстве Турции паломники брали визу туриста с надписью «До Мекки 

через Стамбул». Если по незнанию или ошибке виза выдавалась только до Стамбула, то там 

паломника ждали неудобства: хождение в посольство России, перевод паспорта на турецкий 

язык, дополнительные расходы и т.д. 

По прибытии на Босфор  пароходы должны были  ждать светлого времени суток для 

прохождения пролива.   Паломники, благополучно проходившие таможню, устраивались в 

«ханах» - постоялых дворах или карвансараях. Наиболее хорошими, чистыми и надежными 

считались такие заведения в центре города, как: «Ярым хан» и «Йолдыз ханы» в районе 

Махмуд Паша. Если там не было места, то можно было устроиться в «Шариф Паша ханы», 

где было много номеров и всегда рады гостям, или в «Адлия ханы», «Балтачы ханы», которые 

тоже находились довольно близко к большому базару - Чаршы. Плохой репутацией  

пользовались  такие гостиные дворы,  как «Финджанджы ханы», «Тахталы хан», «Шейх 

Давуд ханы»,  куда приводили неопытных паломников сладкозвучные зазывалы и устраивали 

за сравнительно большие деньги. Там было сыро и холодно, много клопов и вшей [2.35-36]. 

Кроме этого, многие паломники находили в Стамбуле «своих», т.е. земляков:  в течение 

долгих лет путешествий в  Турцию и арабские страны мусульмане из России приобретали или 

строили недвижимость в различных районах города, создавали свои землячества, 

благотворительные общества. Некоторая часть собственности российских подданных в 

Стамбуле  служила общежитиями для бедных шакирдов – студентов, прибывших из России 

[3.3]. Российское государство поддерживало создание таких ―йурдов‖ и приютов в надежде на 

то, что тем самым российских мусульман  легче будет держать под контролем, да и  влияние 

―османского фанатизма‖ на изолированных россиян будет существенно меньше. Так, 

например, посол России в Османской Турции в 1864-1877 гг. Н.П. Игнатьев в своем 

секретном письме в Министерство иностранных дел выразил заинтересованность в 

строительстве такого заведения [4.83-84]. 
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Существовали «казанские», «узбекские» текке – суфийские обители, основателями 

которых были выходцы из Бухары или Поволжья.  Это, в основном, были накышбендийские 

текке, т.к. вплоть до начала ХХ в. именно учение данного тариката было наиболее 

распространено среди тюркоязычных мусульман России. В конце XIX в. только в Стамбуле 

насчитывалось более пятидесяти действующих текке  накышбендия [5.424-435].  «Эмир 

Бухари теккеси» располагались в нескольких районах города, как Фатих, Эдирнекапы, 

Эргикапы, Отакджылар;  «Озбеклер теккеси» находились в районах  Махмуд Паша и 

Бюльбюлдере (Ускудар), Селамия (Ускудар), «Ахмед Бухари  теккеси» - в районе Кабан 

дакик. Эти  и другие  текке   считались родным приютом для  дервишей и паломников из 

Средней Азии и Поволжья, любой путник здесь чувствовал себя в безопасности. Именно на 

пути в хадж российские религиозные деятели связывались с османскими шейхами, 

находились в духовном общении - сохбет с ними, получали напутствие - иджазе 

распространять суфийское учение у себя на родине. Например, в Казанском текке около 

мечети Нур-Османия в разное время побывали известные духовные лидеры поволжских 

мусульман Шигабутдин Марджани (1818-1889), Зайнуллах Расули (1833-1917), Мурат Рамзи 

(1854-1934), Абдуррашид Ибрагим (1857-1944).   Накышбендийский ишан  Зайнуллах Расули, 

ярый сторонник ветви муджадидия, во время пребывания в Стамбуле по дороге в хадж (1869) 

познакомился с известным шейхом Ахмедом Зыяэддином Гюмюшханеви (1813-1893) и 

принял от него посвящение в тарикат-и накышбендия-и-халидия и впоследствии широко 

распространил данное учение в Поволжье и на Урале [6.9]. 

Паломники находились в Стамбуле самое малое неделю и не теряли времени впустую: 

вели оживленную торговлю, посещали наиболее интересные для мусульманина места. Многие  

считали своим долгом посещение (зийарат) мавзолеев святых,  коих было довольно много в 

городе, мечетей: Айасофия, Султана Ахмета, Султана Фатиха, Султана Баязида, Нур-

Османия, Султана Селима, Валиды Султан, Бишекташ, Топхане, Йылдыз, Йералты 

джамигы и др. Но прежде всего всем хотелось увидеть реликвии пророка Мухаммеда 

(отпечаток ноги, одежду (хирка-и саадет) и его сподвижников (сахаба-и кирам).  Российские 

хаджи также любили ходить в мечети на пятничные хутба. Автор «Путеводителя для 

хаджиев»  с восторгом описывает, как здесь ваизы читают  проповеди: «В большинстве 

мечетей после обеда читают вааз. Обязательно нужно послушать стамбульских ваизов, так как 

они сильно отличаются от наших российских. Стамбульские ваизы достойны всяческих 

похвал. Их язык и голос чист и прекрасен, сами они, несомненно, с большим ораторским 

талантом. Без остановки и задержки дыхания они могут говорить в течение трех-четырех 

часов, при этом, изъясняясь на доступном языке,  не теряют времени  на непонятные для 

присутствующих арабские выражения. Речь начинают с нескольких аятов, объясняют суть, 

приводят яркие примеры из повседневной жизни, делают заключение после каждой важной 

мысли. Даже те люди с каменными сердцами, которые никогда не плакали, при их ваазе 

заливаются горькими слезами. Люди, не познавшие радости, вдруг начинают во время их 

вааза обретать чувство блаженства и счастья» [2.58]. 

Религиозные деятели с передовыми взглядами ходили в библиотеки Айасофия, Баязид 

(Хамидия)*, Фатих, в музей восковых фигур янычаров, в чудесный сад Султана Абдульхамита, 

где много бассейнов, озер, лодок и автомобилей. Для купцов же настоящим музеем являлся 

«Чаршы кябир», большой базар, где продавалась всякая всячина, в том числе антиквариат, 

золото, серебро. Обмен валюты хотя и производился повсеместно, но бывалые 

путешественники и паломники знали, что самый надежный банк в Стамбуле – это «Банка-и 

Османия», ближайшее отделение которого находилось в районе Галата. 

                                                 
* Известно, что в 1880 г.  Шигабутдин Марджани  подарил библиотеке «Хамидия» экземпляры собственных книг. 

См.: Мҽрҗани.- Казан: 1915; Шиһабетдин Мҽрҗани.- Ҽлмҽт:  ―Рухият‖, 1998.-Б.124. 
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Для чистоты тела перед дальней дорогой паломники посещали  турецкие бани 

«хаммамы», которые сильно отличались от российских. В диковинку были и деревянные 

башмаки, и мраморные столы, и даже сами банщики. 

В поисках духовной пищи некоторые путешественники забредали в обители 

малоизвестных для них суфийских братств: «крутящихся дервишей» - мевлевия, «воющих 

дервишей» - рифаия, в  текке бекташиа и с интересом следили за их культово-ритуальными 

действами.     

Стамбул был для паломников так велик и красочен, что для его осмотра не хватало одной-

двух недель. Но пора было двигаться дальше. Маршрутов в сторону Мекки и Медины из 

Стамбула было три: 1) через Бейрут и Яффу: по Хиджазской железной дороге  прямо до 

Медины; 2) Суэцкое направление: на пароходе до Йанбагъ (Янбо) и Джидды; 3) по железной 

дороге через Египет. 

Выбравшие  первый маршрут паломники покупали билеты на почтовый пароход, идущий 

в Бейрут. При хорошей погоде через  три дня они достигали цели, там тоже посещали святые 

места и далее поездом добирались до Медины. Если  паломники не хотели останавливаться в 

Шам-шерифе (Дамаске), то на почтовом пароходе ехали до Яффы, а оттуда на поезде через 

Иерусалим добирались до Медины. 

Выбравшие второй маршрут покупали билеты на специальные пароходы для паломников 

до Джидды и через 10-12 дней уже находились на святой земле. 

Третий маршрут был удобен для тех, кто еще в Одессе покупал билет на пароход до 

Александрии. С этим билетом паломник мог оставаться сколько угодно в Стамбуле, а потом 

садиться на любой российский пароход до Александрии. Можно было покупать билет по 

египетскому направлению и в Стамбуле на почтовый пароход. По дороге путешественники 

могли знакомиться и с другими городами Османской империи: Галиболу, Чанаккале, 

Измиром**. При хорошей погоде через 5 суток паломники были в Египте. После посещения 

города Александрии они двигались далее по железной дороге через Каир до Суэца, оттуда на 

пароходе направлялись в Джидду. 

Поскольку в начале ХХ в. паломничество из России приняло довольно широкий размах, 

мусульманская пресса уделяла большое внимание проблемам ежегодного хаджа. Эти вопросы 

касались, прежде всего, организованного перемещения паломников по России, создания 

специальных заведений «хаджи-хане» в Одессе, условий проезда на пароходах до Стамбула, 

Джидды и Бейрута, прохождения карантинов, безопасности пилигримов на аравийской земле 

и т.д. В 1908-1909 гг. оренбургская газета «Вакыт»  вплотную освещала скандальное «дело» 

Саид-Гани Саидазимбаева, официального руководителя паломнического движения. Редакция 

газеты открыто критиковала всякого рода «эксплуатацию простодушных паломников» со 

стороны руководства Общества Пароходства и Торговли, Добровольного Флота, разного рода 

агентов - продавцов билетов на поезда и пароходы, организаторов карантинов и т.д. В то же 

время указывала и на слабые стороны самих паломников, которые подвергались обману. 

Именно по газете «Вакыт» мусульмане Поволжья, Урала и Сибири узнавали об эпидемиях 

в Хиджазе и придерживались ее советов предпринимать в этом году поездку или нет.  С 1911 

г. газета «Вакыт» вводит в традицию  ежегодно печатать «Письма паломников», написанные 

интеллигентными людьми, совершавших хадж. В 1911 г. это –  семь «Писем из хаджа» Салиха 

Камала [7], в 1912 г.- очерки «Путешествие  в хадж» имама Хайруллы Усманова [8], в 1913 г.  

– записки Зуфара Касыйми «Возвращение из хаджа» [9] и т.д. 

Салих Камал – представитель татарской интеллигенции из Тюмени, он побывал в 

Османской империи, прекрасно владеет турецким языком, живо интересуется политикой и 

имеет довольно объективные взгляды на состояние паломничества из России. Его «Письма»  

                                                 
** Например, эти города описывает Ш. Марджани в своих путевых записях: См .: Шиһабетдин Мҽрҗани.- Ҽлмҽт:  

―Рухият‖, 1998.-Б.127. 
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претендуют на точность описания маршрута из Тюмени до Мекки и обратно, автор указывает 

почти все станции на этом длинном пути, время стоянок на них, цены на билеты, условия 

передвижения по пустыне и прохождения карантинов.  

Через 36 часов после выхода из порта Одессы, пароход достиг Босфора. Хотя было много 

желающих сойти в Стамбуле, их пожелания не были удовлетворены, пишет С.Камал, и вскоре 

поехали до пролива Дарданеллы, где пассажиры стали очевидцами подготовки османского 

флота к военным действиям.  В Медине наш автор остановился в доме сибирского купца-

мухаджира Мухаммада Ханафи. В этом городе С.Камал находит турецких друзей, с Осман 

Мурад беем из Кутахьи посещает клуб общества «Единение и прогресс». Был приглашен в 

Общество Казанских студентов (шакирдов), о котором был наслышан. Члены Общества и их 

сторонники – казанские мухаджиры занимались сбором средств для оказания помощи бедным 

студентам, покупки учебных принадлежностей, а также для оплаты частных преподавателей, 

коих нанимали для углубленного изучения отдельных предметов.  Обратный путь до Джидды 

на верблюдах, из Джидды до Феодосии на пароходе... На пароходе более 1080 паломников, 

основную часть которых представляют кашгарцы… Карантин аж на 20 дней (!) на аравийской 

территории, где уничтожили огнем (якобы для дезинфекции) все продукты, гостинцы и 

личные вещи паломников. Шторм в Эгейском море. Приезд в Феодосию  в новогоднюю ночь, 

по этой причине таможенники отдыхали и пришлось томиться в ожидании утра и т.д. [10]. 

Если хаджнаме Салиха Камала действительно является письмами, отправленными 

непосредственно из мест его путешествия, то очерки имама Хайруллы Усманова*, который 

также в 1911 году совершил паломничество в Мекку, написаны позже и по просьбе редакции 

газеты «Вакыт». В них тоже содержатся точные факты, присущие жанру хаджнаме, но они не 

повторяют письма С.Камала. «Паломническое путешествие» Х.Усманова интересно  еще и 

тем, что он предпринял другой маршрут, а именно: железнодорожным путем из Москвы через 

Европу в Стамбул.  Он был удобен с той стороны, что в этих поездах, где в основном 

путешествуют европейцы,  почти отсутствуют надоедливые симсары и далилы, в вагонах 

довольно чисто и аккуратно. Но незнание европейского языка, отсутствие в вагонах 

возможностей для омовения и намаза, дороговизна в ресторанах (продукты питания возить с 

собой запрещалось) останавливали многих мусульман следовать этим маршрутом. Наблюдая 

за действиями своих единоверцев, имам Хайрулла рассуждает о том, что мусульмане ради 

исполнения обязательных правил ислама ни в коей мере не должны причинять неудобства 

окружающим и вызывать неприязнь со стороны последователей других религий. При этом он 

упоминает образец Пророка, который любил чистоту и использовал различные благовония 

для уничтожения нежелательных запахов в общественных местах и т.д. [11]. Второй очерк 

посвящен Стамбулу и посещениям образовательных заведений турецкой столицы: имам 

Хайрулла общался с руководством и учащимися Мектеб-и султани, педагогического 

университета (дарульмугаллимин) и др. Между тем российский имам описывает не только 

                                                 
* Хайрулла Абдрахманович Усманов (1866-1915), которого можно причислить к плеяде блестящих мусульманских 

деятелей России. Хайрулла Усманов получил образование в Каргале и Казани. Свою религиозную и общественную 

деятельность начал в родной Каргале. Медресе при Каргалинской мечети № 1, которое он возглавлял, стало одним 

из первых использовать этот новый метод. Многие историки отмечают то, что именно медресе «имама в первой 

соборной мечети мударриса Хайруллаха» пользовалось наибольшей популярностью среди мусульманских 

образовательных учреждений края. 

Хайрулла Усманов способствовал реформированию образования и в других каргалинских медресе. При его 

участии открывались новые мужские и женские школы. Так, например, в 1895 году в Сеитовском посаде 

благотворительным обществом, членом которого являлся и Хайрулла Усманов, была открыта новая школа. В 1907 

году Хайрулла Абдрахманович Усманов был избран депутатом Государственной думы от Оренбургской губернии. 

В думе он занимал должность секретаря парламентской мусульманской фракции, являвшейся оплотом 

прогрессивных сил мусульманского общества России. С 1907 года Хайрулла Усманов – член Оренбургской ученой 

архивной комиссии (Оренбургская академия).  

См. о нем: Ф.Бектемиров. Похвальное слово мулле //Татарский мир.- 2008. № 5.  
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положительные стороны жизни Османской Турции, но и критически отзывается об общей 

культуре ее населения. В этом виновато, по его мнению, фанатичное турецкое духовенство 

[12].  Очеркам Х. Усманова было уделено внимание и в русской прессе. Издание 

Императорского Общества востоковедения «Мир ислама» [13.630-633] дало развернутое 

содержание его повествования и останавливалось на более интересных и важных моментах, 

как, например: «После возвращения из путешествия, убеждение мое, к которому я пришел,.. 

не обращая ни на что внимания, пусть мусульмане приобретают знания всюду, пусть 

стремятся подготовить людей в русских средних и высших школах. И духовенство будет 

осведомлено о современности» [13.261]. 

В своих записках «Возвращение из хаджа» уфимский муаллим Зуфар Касыйми также 

большое внимания уделяет проблемам просвещения в мусульманском мире. На его взгляд, 

имам-хатибы Мекки, Медины также не блещут знаниями и образованностью, т.к. духовный 

пост здесь передается по наследству. Если бы османское правительство построило там 

специальное учебное заведение и обязало бы его закончить всех священнослужителей, то 

уровень их подготовки было бы, по мнению автора, гораздо выше [14]. По дороге в  Суэц 

Зуфар Касыйми едет с одним турецким пашой и беседует с ним об арабских шейхах, школах, 

торговле и земледелии в Хиджазе. Будучи в Египте, он выражает свое удовлетворение 

состоянием обучения и воспитания мусульманской молодежи. 

Таким образом, хаджнаме российских мусульман, написанные на рубеже ХIХ-ХХ вв., 

содержат не только простое описание городов и населенных пунктов, встречающихся по 

дороге в Хиджаз, но и немаловажные наблюдения об общем состоянии мусульманского 

общества, размышления по поводу прогрессивных направлений в области просвещения и 

культуры. Именно такие интересные и содержательные очерки и письма паломников 

старалась публиковать  и газета «Вакыт», которая считалась «газетой нового направления с 

прогрессивными взглядами не только на вопросы семейной и общественной жизни, но и на 

религиозные установления» [15].  

Хаджнаме, как документальный, литературный, мемуарный и приключенческий жанр 

восточной литературы, будет жить долго. Пока жива мусульманская умма, ее будет вечно 

тянуть в Мекке-и-мукаррама и Медине-и-мунаввара. Каждый будет проходить и переживать 

путь на Святую Землю по-своему, потому что счастье всегда индивидуально. Это блаженное 

чувство, переживаемое паломником  во время посещения родины Пророка,  составляло и 

будет составлять основу тех произведений, которых именуют ―хаджнаме‖. 
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ПЕРЕВОДНЫЙ ТЕКСТ «СИРА АН-НАБИ» АВТОРА XIV В.МУСТАФЫ ЗАРИРА  

КАК ДРЕВНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОЗЫ 
               

Резюме: Средневековая азербайджанская литература состоит из одних поэтических текстов. Прозу можно сосчитать 

по пальцам. До сих пор первыми прозаическими текстами азербайджанской литературы считались «Шикайет-наме» и 

«Хадигат ас-суада» Физули. 

Но после издания в 1991 г. масневи «Йусиф ва Зулейха» неизвестного на родине азербайджанского поэта ХІV в. 

Мустафы Зарира появилась информация о том, что его перу принадлежат еще и переводные прозаические тексты. 

Ш.Х.Халилов, основываясь на турецкие источники, сообщил, что этот автор перевел в основном прозой сочинение 

арабского ученого VІІІ в. Ибн Исхака «Китаб-и сират-и расулиллах» («Книга биографии Пророка») под наименованием 

«Сира ан-наби», работу над которым завершил в 790/1388 г. 

Мустафа б. Йусиф Зарир был  известным теологом, поэтом и переводчиком своего времени, дослужил до ранга 

кадыя. Его имя было известно не только в Анатолии, но и в сопредельных странах. Турецкие ученые, Ф.Кепрюли, 

Н.С.Банарлы, И.Хикмет, В.М.Коджатюрк отмечают, что он был незрячим от рождения и поэтому писал свои работы под 

псевдонимом «Зарир» (по-арабски означает «слепец»). Наиболее достоверные сведения о нем обнаруживаются в его же 

переводном сочинении о биографии Пророка. Автору статьи удалось приобрести с помощью турецких коллег из 

Краевого центра рукописей г.Коньи (Турция) копию переводного текста «Сира ан-наби», оригинал которого находится в 

библиотеке Стамбульского университета. 

Переводный вариант «Сира ан-наби» вскоре под различными названиями распространился в тюркском ареале 

тогдашнего мусульманского мира. Это была первая книга о жизни Пророка Мухаммеда на тюркском языке. 

Сам факт обнаружения текста этого сочинения свидетельствует о древности  истории азербайджанской 

прозаической  литературы.  

 

Ключевые слова: Мустафа Зарир, памятник, переводный, проза, текст, азербайджанский, теолог, поэт, Пророк 

Мухаммед. 

 

На Востоке слово всегда играло большую роль в жизни человека и общества. Во 

дворцах, в «культурной среде» люди обращались друг к другу специально выбранными 

соответственно рангу собеседника словами и выражениями. Переписка велась в пределах 

строгого этикета. Такое общение было обыденным делом и не считалось образцом какого-то 

индивидуального творчества. Словесным творчеством считалась поэзия. Даже научные 

трактаты порой сочинялись в форме поэтического текста. Исходя из этого, можно говорить, 

что  литература письменная берет свои истоки из поэзии. Однако нельзя утверждать, что 

проза возникла из поэзии. Даже если поэзия и на самом деле исторически предваряет прозу, – 

пишет В. фон Гумбольдт, – единственным правильным объяснением этого может быть то, что 

проза в литературе возникла на духовной почве, подготовленной в течение столетий поэзией. 

По-нашему, один из факторов, приводивших к возникновению и становлению прозаической 

литературы тюркских народов, связан с переводческой деятельностью человека. Так, сущес-

твуют многочисленные факты из истории перевода, когда даже поэты, занимавшиеся заодно и 

переводом, поэтический оригинал в реципиенте превращали в прозаический текст. Не 

случайно, в наше время переводные тексты средневековых авторов часто принимаются за 

оригинальное сочинение и их отнесенность к категории перевода вызывает большие споры 

среди ученых. Великий Физули (1494-1556) сам признавался, что его произведение «Хадигат 

ас-суада» является переводом «Раузат аш-шухада» Ваиза Кашифи, но современные исследо-

ватели упорно отвергают это, исходя из того, что тюркский текст Физули во многом 

отличается от персидского текста Кашифи – так досканально обработан оригинал при 

«переводе».  

Средневековая азербайджанская литература состоит из одних поэтических текстов. 

Прозу можно сосчитать по пальцам.  

С 80-х годов прошлого века сотрудниками Института рукописей Национальной 

Академии наук Азербайджана было обнаружено и издано поэтическое наследие 

азербайджанских авторов донасиминского (Насими, 1369-1417) периода, которое в 

литературоведческом  аспекте  ничего  ценного из себя не представляет: эти сочинения можно  

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

273 

 

 
 

считать  бесценными  памятниками  азербайджанского  языка  XIII-XIV  вв.  Их  тексты дают 

богатый материал для изучения истории лексики и морфологии азербайджанского языка. Они 

вместе с ранее известными средневековыми поэтическими источниками не раз были привле-

чены в качестве фактографической базы истории языка. Но некоторые исследователи на 

материале этих масневи стали изучать даже историю синтаксического строя и стилистики 

языка, что, разумеется, является абсурдом. История азербайджанского языка в наши дни 

сильно нуждается в обнаружении средневековых прозаических текстов.   

До сих пор первыми прозаическими текстами азербайджанской литературы считались 

«Шикайет-наме» и «Хадигат ас-суада» Физули, хотя еще более четверти века тому назад был 

обнаружен прозаический текст  «Ихтийарат-и гаваид-и куллиййа» автора XV в. Абри Хадже 

б. Адили – текст не литературный, а «научный» (по астрологии). Но после издания в 1991 г. 

масневи «Йусиф ва Зулейха» неизвестного на родине азербайджанского поэта XIV в. 

Мустафы Зарира появилась информация о том, что его перу принадлежат еще и переводные 

прозаические тексты. Тогда еще Ш.Х.Халилов, основываясь на турецкие источники, сообщил, 

что этот автор перевел в основном прозой сочинение арабского ученого VIII в. Ибн Исхака 

«Китаб-и сират-и расулиллах» («Книга биографии Пророка») под наименованием «Сира ан-

наби», работу над которым завершил в 790/1388 г., и труд арабского историка IX в. Вахиди 

«Футух аш-Шам» («Завоевание Сирии»), который подарил турецкому владыке города Дамаск 

Амиру Чолпану. По заверению замечательного турецкого ученого Ф.Кепрюли, оба этих текста 

составлены на азербайджанском языке (Так, не был ли тогда Амир Чолпан родом из Азербай-

джана?).   

Мустафа б. Йусиф Зарир из Арзурума написал поэму на тему «Йусиф ва Зулейха», 

состоящую из 2120 бейтов, в конце которой отметил дату сочинения – 768/1367 г. Он был 

известным теологом, поэтом и переводчиком своего времени, дослужил до ранга кадыя. Его 

имя было известно не только в Анатолии, но и в сопредельных странах. Турецкие ученые 

Ф.Кепрюли, Н.С.Банарлы, И.Хикмет, В.М.Коджатюрк отмечают, что он был незрячим от 

рождения и поэтому писал свои работы под псевдонимом «Зарир» (по-арабски означает 

«слепец»), а иногда  (то же самое по-тюркски). Наиболее достоверные сведения о 

нем обнаруживаются в его же переводном сочинении о биографии Пророка.   

Нам удалось приобрести с помощью наших уважаемых турецких коллег из Краевого 

центра рукописей г.Коньи (Турция) копию переводного текста «Сира ан-наби», оригинал 

которого находится в библиотеке Стамбульского университета.  

Текст данного списка переписан аккуратным крупным почерком насх. Состоит из 331 

лл. На каждом листе – по 15 строк. Весь текст огласован на арабский лад. Огласовки 

предназначены для отражения системы гласных азербайджанского тюркского языка, т.е. в 

этом отношении орфография текста, можно сказать, во многом идентифицируется с ор-

фографией «Диван-и лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари. Так:  

1) в середине, а иногда и в конце тюркского слова для обозначения соответствующих 

гласных буквы «алиф», «вав», «йа» употребляются относительно мало, ср.:  

У Кашгари:  

   
У Зарира:  
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Слова и словоформы    в последующих средневековых 

памятниках изменили свою орфографию. 

2) нередко буква «джим» обозначает и звук [ч], ср.:   

У Кашгари:  

 
У Зарира:  

 

В словах  и  буква «джим» читается как [ч].  

Правда не всегда, ср.:  

 
3) суффикс  передается в форме  ср.:  

У Кашгари:  

 
У Зарира:   

 
Правда, не всегда, ср.:  

 
Даже падежные признаки и суффикс принадлежности порой переданы с помощью 

огласовки, например:  

 

 

В приведенных примерах в словах  и  вместо суффикса  

использована огласовка винительного падежа арабского существительного  (которая тоже 

произносится как  в слове  вместо суффикса  опять-таки 

использована огласовка  (тоже читается как -in); в слове  суффикс принадлежности 

указан не с помощью буквы  арабское слово  огласовано как тюркское слово; в 

слове  суффикс  заменен тоже диакритическим знаком.  

Иногда падежный суффикс  (как и -a) написан «алифом»:  
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Наконец, отметим, что орфография списка отражает в себе правописание как пре-

дыдущих, так и последующих веков тюркского арабографичного письма. Можно ср.:  

 
Начало и конец Стамбульского списка отсутствуют. Текст начинается с предисловия на 

арабском языке.  

Сведения о втором списке «Сира ан-наби» исчерпываем из «Каталога тюркских 

рукописей и миниатюр» Дублинской Библиотеки Честер битти, составленного В.Минорским.   

Дублинский список, озаглавленный «Сийар-и наби», состоит из 490 лл. Размер рукописи 

27х37,4 см, размер текста 17х29 см, на каждом листе – по 13 строк. Список полный. 

Начинается с тюркского бесмеле в поэтической форме, заканчивается колофоном катиба, где 

указаны его имя и дата переписки. Переписчик: Мустафа б. Вели. Дата: 1003/1595 г. Имя 

переводчика указано как Мустафа б. Йусиф б. Омар ал-Маулави ар-Руми.        

В 1934 г. польский исследователь Заячковский представил сочинение как памятник 

староосманского языка.  

Третий список сочинения находится на хранении Дрезденской Государственной 

библиотеки.  

Наконец, буквально на днях мы получили каталог тюркских рукописей Австрийской 

Национальной библиотеки (изданный в Анкаре в 2006 г.), в котором обнаружили палеографи-

ческое описание еще одного списка этого сочинения. Венский список состоит из 151 лл., 

размер книги 17,5х25 см, размер текста 12х18,5 см, на каждом листе – по 17 строк. Текст, как 

и в Стамбульском варианте, написан каллиграфическим почерком насх и огласован. Здесь имя 

переводчика указано как Мустафа б. Йусиф б. Омар аз-Зарир. Название сочинения передано в 

форме «Сийар-и наби». Список полный: начинается с бесмеле, заканчивается кратким коло-

фоном.  

Сейчас в Баку, в Институте рукописей ведутся работы по подготовке текста к изданию и 

мы постараемся приобрести копию и остальных списков для текстологического сличения 

вариантов и восстановления начала и конца текста.  

Переводный вариант «Сира ан-наби» вскоре под различными названиями 

распространился в тюркском ареале тогдашнего мусульманского мира. Это была первая книга 

о жизни пророка Мухаммеда на тюркском языке.  

Предварительные наблюдения над текстом «Сира ан-наби» показали, что он и в самом 

деле является памятником истории азербайджанского тюркского языка.  

Перевод начинается после арабской вводной части. После очередного краткого бесмеле 

красными чернилами написано заглавие: «Ибтида-и тарджама хутба ал-китаб» («Начало 

перевода проповедной части книги»), где воспевается избрание Аллахом Мухаммеда своим 

пророком, перечисляются превосходные качества Пророка и его сподвижников. Вслед за этим 

такими же красными чернилами написано заглавие о причине перевода сочинения: «Сабаб-и 

тарджама хаза ал-китаб сира ан-наби алейхи ас-салам». В этой части переданы сведения о 

самом авторе перевода: «Самый безобидный из рабов божьих Мустафа б. Йусиф б. Омар аз-

Зарир Арзуруми, – да поправит Аллах его положение и доведет до конца его чаяния, 

связанные  с  Мухаммедом  и  его  семьей»,  –  передает  сведения  о   своих   похождениях   и  
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сообщает о причине перевода этой книги. Повествование ведется от имени третьего лица: 

Зарир говорит, что в том году, когда от хиджры прошло семьсот семьдесят девять лет (в 

779/1377 г.) ему посчастливилось посетить Египет. Он прибыл в город Мисир и хотел 

получить аудиенцию у владыки Египта с целью показать ему свою почесть и стать его 

дворцовым собеседником. За два года до того на достопочтенного владыку Султана Шабана б. 

Хусейн было совершено покушение. После его убийства на трон вместо отца посадили его 

сына, безвинного Али б. Шабан б. Хусейн, но по-прежнему дворцовые интриги продолжа-

лись, и тогда с помощью великого Аллаха на трон взошел представитель династии Атабеков. 

Народ стал свидетелем как он доблестно справился с проблемами и восстановил 

справедливость. Как владыка он высоко ценил литературное слово. И тогда Зариру удалось 

пробиться во дворец. Так он стал собеседником владыки.  

Хотя Зарир был незрячим и не из благого рода, но обладал сильной памятью и красно-

речием, лексикон его был богат поэтическим и прозаическим запасом. В течение пяти лет он 

каждый день вечерами участвовал в дворцовых собраниях, рассказывал много интересного о 

жизни сподвижников Пророка, об исторических фактах покорения Сирии, Египта и Ирака, об 

интересных событиях из жизни властелинов и все это очень нравилось владыке. Но однажды 

он потребовал от Зарира рассказать о каких-то необычных вещах, имеющих глубокий смысл, 

касающихся и чудес из айатов Корана. Получив наказ владыки, Зарир пошел к шейх ал-

исламу, достопочтенному Шейху Акмал ад-Дину, передал ему веление властелина и попросил 

у него совета. Тот, улыбнувшись, рекомендовал ему рассказать хозяину биографию Пророка. 

Зарир упал на колени перед шейхом и спросил у него, какой из двух книг биографии Пророка, 

составленный Абу ал-Хасаном ал-Бакри, или Абд ал-Маликом б. Хишам, выбрать при этом? 

Шейх порекомендовал Абу ал-Хасана ал-Бакри. Зарир спросил причину выбора этой книги. 

Тот ответил, что книга Ибн Хишама превалирует многими сложными оборотами и написана с 

использованием многих источников, а книга Абу ал-Хасана ал-Бакри написана таким простым 

языком, что ее поймут даже неграмотные люди. Так шейх ал-ислам посоветовал Зариру пере-

вести на тюркский язык книгу ал-Бакри, после чего Зарир начал работать над переводом. 

Однако в конечном варианте Зарир утверждает, что составил свой перевод на основе двух 

книг:   

 
И назвал его «Тарджума аз-Зарир ва тагаддума аз-захир» («Перевод Зарира и дар 

пособника»), чтобы слыхавшие, увидевшие, узнавшие простили этого Незрячего:   

 
Вызывает интерес употребление в тексте и архаичных форм вопросительных 

местоимений, напр.:  
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Здесь слово  позднее приобрело форму «hankı / hansı».  

В тексте встречаются многочисленные тюркские слова и выражения, употребляемые 

большей частью в азербайджанском ареале, что не оставляет сомнения в национальной 

принадлежности текста, напр.:    

 
В двух последних примерах слова qat (в значении ) и asan (в значении «qolay / 

kolay») из группы огузских языков употреблялись только в азербайджанском языке. И самое 

главное: известное выражение из «Китаб-и Деде Горгуд» почти повторяется в «Сира ан-наби», 

ср.:   

 

 
 

 
 
В конце отметим, что тюркский язык Мустафы Зарира во много крат ближе даже к 

современному азербайджанскому языку, чем язык великого Физули.   

Сам факт обнаружения текста этого сочинения удревняет историю азербайджанской 

прозаической литературы на целые два века. 
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Шейх Ҽбсаттар қажы ДЕРБІСҼЛІ 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

Қазақстан мҧсылмандары діни Басқармасы мен  

Орта Азия мҥфтилер Кеңесінің тҿрағасы, Бас мҥфти 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤРКИЯДАҒЫ ЖАЗБА ЖҼДІГЕРЛІКТЕРІМІЗ: 

ФАРАБТЫҚ ОЙШЫЛДАР 
 

Тҥйін. Тҥркияның кҿптеген жоғары оқу орындары мен бірқатар мемлекеттік кітапханалары қолжазба қорларында 

еліміздің ортағасырлық шаһарлары мен кенттерінен шыққан арыстарының ҽлі кҥнге дейін жарық кҿрмеген жҽне ара-кідік 

басылған да еңбектері бар.  

 

Солардың ішінде Отырар, Сығанақ, Женд, Тҥркістан, Тараз, Баласағҧн ғҧламаларының 

тҥрлі тақырыпты қамтитын қолжазбалары кҿптігімен таңғалдырады. Мысалы Ҽбу Насыр ҽл-

Фараби, Хусам ад-Дин Хусейн бин Ҽли Хажжаж ҽл-Ханафи ас-Сығнақи, Мухаммед Абд ас-

Саттар ҽл-Кердери, Һибатулла ат-Тҥркістани ат-Тарази, Мухий ад-дин Женди, Ала ад-дин 

Тҥркістани шығармалары жҽне Қожа Ахмет Йасауи «Диванының» кҿшірмелері жиі кездеседі.  

Тҥріктер ондай асыл дҥниелерді ҧзақ ғасырлар бойы Таяу жҽне Орта шығыстың мҽдени, 

ғылыми, рухани орталықтары Бағдад пен Басра, Дамаск мен Халаб, Мекке мен Мадина, Каир 

мен Тунистен жинаған. Ҿйткені 1517 жылдан бастап аталмыш шаһарлар тҥріктер қҧзырында 

болды. Сол себепті де ҧлан ғайырға созылған дҽулет астанасы Стамбҧлға жҽне Тҥркияның 

ҿзге де қалаларына тек жазба жҽдігерліктер ғана емес, сондай-ақ Ибраһим (ғ.с.), Исмаил (ғ.с.), 

Мҧхаммед (с.ғ.с) пайғамбарларымыздың жеке заттары, қасиетті Кағбаның кілттері, халифалар 

мен ҽскери қолбасшылардың қылыштары да ҽкелінді. Олардың арасында Алла Тағаланың 

соңғы елшісінің (с.ғ.с.) хаттары да бар. Аса қҧнды ол заттар қазірге дейін кҿздің 

қарашығындай сақталуда. 

Иҽ, Тҥркия – исламдық жҽдігерлер мен мҧраларды жинап, сақтауға, зерттеуге ерекше 

кҿңіл бҿліп келе жатқан ҿркениетті ел, оның кітапхана қорлары араб, парсы тіліндегі 

қолжазбаларға байлығымен танымал. 

Елдің барлық кітапханаларындағы ислам ҿркениетіне қатысты ондай дҥниелер жайлы 

мҽліметтерді бір жерден, Стамбҧлдағы ISAM-нан табуға болады. 

ISAM – қысқартылған сҿз, тҥрікшеден аударғанда «Ислам зерттеулер орталығы» деген 

мағынаны білдіреді. Ол Тҥркия уақыфтары бас кеңесіне бағынады. Ғимарат арнайы ҽдемі 

салынған. Кітапхана қорына тек Тҥркиядағы ғана емес, ҽлем елдерінде басылып жатқан 

исламға қатысты зерттеу кітаптары да алдырылып отырады, ондағы қолжазбалар каталогі 

компьютерге тҥсірілген, кҿшірмелерін дайындап бере алады. Жалпы Тҥркияның ислам 

саласындағы зерттеуді жеңілдету, ынталандыру жолында техника мҥмкіндіктерін кеңінен 

пайдалануы ҿзгелерге ҥлгі деуге болады. Соның бір дҽлелі – кітапханаларында сақталған 

бағалы кітаптар мен қолжазбалардың электронды кҿшірмесін тез жасатып алу мҥмкіндігі. 

ISAM-да орындалып жатқан игілікті жҧмыстардың бірегейі – кҿп томды Ислам 

энциклопедиясының қазірдің ҿзінде 35 томының шығып ҥлгеруі.  

Сонымен, Тҥркиядағы тҥрлі қорларда сақтаулы қазақ даласы перзенттерінің жазба 

дҥниелерін мерзіміне қарай сҿз етер болсақ, ҽуелі ҽрине Отырар ҧландары бірінші орында 

тҧрады. Фарабтықтардың тҥрлі тақырыптарды сҿз ететін араб жҽне тҥрік, парсы, ағылшын 

тілдеріне аударылған еңбектері ҿз алдына бір тҿбе. Солардың ішінде энциклопедист ғалым 

Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби (870-950) бастаған Отырарлық ойпаздардың орны бҿлек. 
 

1. Ҽбу Насыр ҽл-Фараби (870–950). 
 

а)Араб тілінде: 

1) «Рисала фи-л ақл» - «Ақыл (парасат) жайлы трактат» 

2) «Китабу-л мантиқ» - «Логика жайлы кітап». Қолжазба. 194 бет. Топкапы сарайы 

кітапханасы. Аманат қазынасы. 
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3) «Диуан» - «Жинақ». Қолжазба. Баязит мемлекеттік кітапханасы. 

4) Рисала танбиһ ала сабил-с сағада – «Бақыт жолын кҿрсету жайлы трактат». Селжуқ, 

Анкара университеттері, илаһийат факультеті.  

5) «Рисала фи-л илми илаһи» - «Тҽңірлік ілім жайлы трактат». Қолжазба. Сҥлеймания 

кітапханасы. 

6) «Рисала фи-л ахлақ» - «Мінез-қҧлық жайлы трактат» - Қолжазба, Сҥлеймания 

кітапханасы. 

7) «Ат-Тағлиқат» – «Афористикалық (жазбалар»). Анкара университеті кітапханасы. 

8) «Китабу-л Ибара» – «Сҿйлем жайлы кітап» 

9) «Китабу-т тахлил» - «Талдау (анализ) туралы кітап» 

10) «Фалсафату-л Аристуталис» - «Аристотельдің философиясы» 

11) «Китаб ара аһл ҽл-мҽдинату-л фадила» - «Кемел қала тҧрғындарының кҿзқарасы 

жайлы кітап». Бейрут. Насри Надир баспасы. Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы. 

12) «Рисала фи фадилату-л улум уа-с санаат» - «Ғылым мен тҥрлі ҿнерлердің қасиеті 

жайлы трактат» 

13) «Китаб ҽл-хуруф» - «Ҽріптер жайлы кітап»  

14) «Ағмалу-л фалсафия» - «Философиялық жҧмыстар»  

15) «Китаб ихса ҽл-улум» - «Ғылымдарды жіктеу жайлы кітап» 

16) «Уйуну-л масаил» - «Мҽселелер қайнары» 

17) «Китабу-л қийас» - «Силлогизм туралы кітап» 

18) «Шарх Ҽбу Насыр ҽл-Фараби ли-китаб Аристуталис фи-л қийасат» - «Аристотельдің 

«Силлогизм» кітабына Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің тҥсіндірмесі». Қолжазба. 133 бет. Топкапы 

сарайы кітапханасы. 

19) «Ҽл-Ҽлфадуил Афлатунийа уа-т тақуилус сийасату-л мулукийа» - Қолжазба. Топкапы 

сарайының кітапханасы.  

20) «Китаб мусик ҽл-кҽбир» - «Музыканың ҥлкен кітабы» 

21) «Китабу-л аурад» - «Дҧға жайлы кітап» 

22) «Китабу-с-сийасату-л маданийа» - «Азаматтық саясат жайлы кітап». Хайдарабад. 

Мҽжлис баспасы. Анкара университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

23) «Рисала фима йанбағи ан йуқаддим қабла тағлими фалсафа» - «Философияны 

ҥйренуден бҧрын нені білу керектігі жайлы трактат» 

24) «Китабу-л жадал» - «Диалектика жайлы кітап» 

25) «Китабу-л мадхал ала синату-л мусика» - «Музыка ҿнеріне кіріспе кітап» 

26) «Фусулу-л мадани» – «Азаматтық (саясат жайлы кітап) бҿлімдері». – Измир, 1987 

Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы, 19-май университеті кітапханасы 

27) «Китаб мусик ҽл-кҽбир» - «Музыканың ҥлкен кітабы», Париж, 1930 (Тҥрік тарихы 

ҧйымы кітапханасы) 

28) «Ҽл-Мадинату-л фадила» - «Кемел қала», Стамбул 1956. Тҥрік тарихы ҧйымы 

кітапханасы. 

29) «Талхис науамис Афлатун» – «Платон заңдарына қорытынды». Варвург институты, 

1952. 

30) «Рисала ужуһ уа имкан» - «Ҧлы Жаратушы жҽне ҽлем жайлы трактат». Қолжазба, 

(Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы). 

31) «Ихса-ул улум» - «Ғылымдарды жіктеу». Стамбул, 1990, Ерзурум университеті 

илаһийат факультеті кітапханасы 

32) «Китабу-л жам байна райайни-л хакимайн» – «Екі басым ойды тоғыстыру (хакимайн) 

жайлы кітап». Бейрут, 1986. 

33) «Китабу-л хуруф» - «Ҽріптер жайлы кітап». Бейрут, 1986. 

34) «Мабади ала аһл мадинату-л фадила» – «Кемел қала халқының негізі». Оксфорд, 1985. 

35) «Таалики ибн уажжа ала мантики-л фадаил» – «Ибн Уажжаның қасиеттер логикасына 
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тҥсіндірмесі». Бейрут, 1994. 

36) «Китаб ал-Алфазу-л мустаъмала фи-л мантик» – «Қисын ілімінде қолданылатын 

сҿздер». Бейрут. 

37) «Мантиқ инда ал-Фараби» - «Ҽл-Фарабидің логикасы». Бейрут, 1985. 

38) «Китаб ал-имкинату-л маглата» – «Софизмнің мҥмкіндігі жайлы кітап»  

39) «Рисалатани фалсафиатани» - «Философиялық екі трактат» 

40) «Рисала фи-л масаили мутафарриқа» – «Ҽр тҥрлі мҽселелер жайлы трактат». Анкара 

университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

41) «Ар-Рисалату зийнунийа» – «Зинунийа трактаты» Қолжазба. Баязит унив-і. 

42) «Ҽл-Мабади» – «Негіздер». Қолжазба. 1014. 

43) «Китабу-л бурһан» – «Дҽлел жайлы кітап» Қолжазба. 1099. 

44) «Рисала шарх рисалати-з зийнуни-л кабири-л йунаний» – «Ҥлкен Зинуни грек 

трактатына тҥсіндірме» Анкара университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

45) «Рисала ад-дуаи-л қалбийа» – «Жҥрек дҧғасы трактаты». Хайдарабад. Мҽжлис 

баспасы. Анкара университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

46) «Фусул мунтаза». Дару-л Машриқ. Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы. 

47) «Рисала фи ма йасиху уа ма йасиху мин ахками-н нужум» – «Жҧлдыздар туралы дҧрыс 

жҽне дҧрыс емес ҥкімдер жайлы трактат» Мысыр. Мармара университеті. Илаһийат 

факультетінің кітапханасы. 

48) «Китабу Аристуталис фи-л ибари» – «Аристотелдің сҿйлем жайлы кітабы». Бейрут. 

Дару-л машриқ. Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы. 

49) «Шарх фусусу-л хикам» – «Кемеңгерлік меруерті (трактатына) тҥсіндірме», Амире 

баспасы. Анкара университеті кітапханасы. 

50) «Фадилату-л-улум уа-с синаға» – «Ғылымдар мен тҥрлі ҿнерлердің қасиеті». Анкара 

университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

51) «Китабу-л фусус» – «Гауһар тастар жайлы кітап». Анкара университеті илаһийат 

факультеті кітапханасы. 

52) «Рисала мақалату фи аград ма бада-т табиғат» – Анкара университеті илаһийат 

факультеті кітапханасы. 

53) «Рисалату фи исбати-л муфарриқат» – «Бҿлушілердің барлығын дҽлелдеу» атты 

трактат. Анкара университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

54) «Китабу-л милла уа нусусу ухра» – «Ҧлт жҽне басқа да деректер жайлы трактат». 

Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы. 

55) «Ас-Сиясату-л маданийа ау мабаду-л маужудат» – «Азаматтық саясат немесе болмыс 

ҽлемінің ережелері». 19 қыркҥйек университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

56) «Ҽл-Жамиғу байна райи-л хакимайн Афлатун ҽл-илаһи уа Аристуталис» – «Екі 

кемеңгер Аристотель мен Платон ойларының жинағы». Анкара университеті илаһийат 

факультеті кітапханасы. 

57) «Мабадиу-л фалсафату-л қадима» – «Ежелгі философия негізі». Анкара университеті 

илаһийат факультеті кітапханасы. 

58) «Рисала ли-л муаллими-с сани фи жауаби масаил суйла анһу» – «Екінші мҧғалімнің 

сҧралған мҽселелердің жауаптарын қамтыған трактаты». Мармара университеті илаһийат 

факультеті кітапханасы. 

59) «Зийну-л кабири-л йунани» – «Грек ҥлкен Зинуни» Анкара университеті илаһийат 

факультеті. 

60) «Ҽл-Мажмуғ» – «Жинақ». Тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы. 

61) «Ҽл-Мадхал ила синағати-л мусиқа» – «Музыка ҿнері трактатына кіріспе». Кҿпрулҥ 

кітапханасы, Пазыл Ахмет Паша. 

62) «Тақуиму-с сиясату-л мулкийа уа-л ахлақи-л ихтийарийа» – «Патшалық саясатты жҽне 

ерікті мінезді тҥзулеу, дҧрыстау». Кҿпрулҥ кітапханасы, Пазыл Ахмет Паша. 
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63) «Ажайбу-н нусус фи тахзибу-л фусус» – «Гауһарларды реттеу ғажайып адамдардың 

орны». Анкара университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

64) «Фасл мин китабу-с сиясати-л маданийа» – «Азаматтық саясат кітабының бір бҿлігі». 

Сҥлеймания кітапханасы. 

65) «Рисала фи мабадил-лати биһа ҽсжам уа-л ағрад» – «Денелер мен (ағрадтардың) негізі 

саналатын қағидалар». Сҥлеймания кітапханасы. 

66) «Рисала фи-л уахид уа-л уахда» – «Жалғыз бен бірлік жайлы трактат» Қолжазба. 

Сҥлеймания кітапханасы. 

67) «Рисала фи тафсири китаби-л мадхал фи синағати-л мантық» – «Логика ҿнеріне 

кіріспе кітабына тҽпсір жайлы трактат». Сҥлеймания кітапханасы. 

68) «Ҽл-Мантиқу-с саманийа» – «Сегіз логика». Қолжазба. Сҥлеймания кітапханасы. 

69) «Ҽл-Ибара ‗ан аради Аристуталис фи китаби ма бағда-т табиға» – Сҥлеймания 

кітапханасы. 

70) «Ҽл-Масаилу-л фалсафийа уа-л ажуиуа ‗анһа» – «Фалсафа мҽселелері жҽне олардың 

жауаптары». Сҥлеймания кітапханасы. 

71) «Ҽл-Адғийа» – «Дҧғалар». Қолжазба. Сҥлеймания кітапханасы. 

72) «Ҽл-Жуғрафия инда-л муслимун» - «Мҧсылмандарда жағрафия ілімі». Харран 

университеті илаһийат факультеті кітапханасы. 

Бҧлардан басқа біршама трактаттар Ҽбу Насырдың ҿзге де кҿне грек оқымыстылары 

шығармаларына жазылған тҥсіндірмелерінен тҧрады. 

Иҽ, Тҥркия кітапханаларында Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің негізінен осындай философия, 

логика, психология, филология, музыка, географияға қатысты еңбектері сақталған. Тҥрік 

ғалымдарының ХХ ғасырдың 50-жылдарынан бері Отырар перзенті еңбектерін жиірек 

зерделеп, тіпті тҥрік тіліне де аударғаны байқалады. Солардың ішінде Ҽбу Насырдың 

«Китабу-л хуруф» – «Ҽріптер жайлы кітап», «Китабу-т тахлил» – «Талдау кітабы», «Китабу-л 

ибда» – «Білдіру кітабы», «Китабу-л қийас» – «Силлогизм кітабы», «Рисала танбиһ ала сабил-

с сағада» – «Бақыт жолын кҿрсету жайлы трактат», «Мантиқ инда ҽл-Фараби» – «Ҽл-

Фарабидегі логика», «Рисалату фи-л ақл» – «Ақыл жайлы трактат», «Фусусул мадани» - 

«Азаматтық [саясат кітабының] гауһарлары», «Китаб ара аһл ҽл-мадинату-л фадила» – «Кемел 

қала тҧрғындарының кҿзқарасы» атты еңбектері жиірек ҧшырасады. Сондай-ақ оның «Ихса 

ҽл-улум» – «Ғылымдарды жіктеу», «Сийасату-л маданийа» –«Азаматтық саясат» секілді 

шығармаларын да кездестіреміз. Бҧлардың бірқатары Қазақстандық фарабитанушыларға 

таныс, біршамасы зерттелген жҽне орыс, қазақ тілдеріне тҽржімалаған.  

Тҥркияда Ҽбу Насырдың Бейрутте, Каирде, Теһранда, Хайдарабадта (Ҥндістан), 

Оксфордта араб, ағылшын, неміс тілдерінде басылған еңбектері де бар. Француз, ағылшын, 

неміс, парсы оқымыстыларын тҥрік ғалымдары сияқты Отырар ғалымының философиялық, 

логикалық, музыкалық шығармалары кҿбірек қызықтырған.  

Тҥркияның қолжазбалар қорында Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабидің Иранның тҥрлі кітапханалары 

мен қолжазба қорларында ҧшырасатын біраз дҥниелері де бар. Олардың кейбірін ҿткен 

ғасырдың 90 жылдары, Ирандағы сол кездегі елшіміз Мырзатай Жолдасбеков Ҽл-

Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетіне сый еткені есімізде.  

Енді Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің тек арабша ғана емес, тҥрік тіліндегі де шығармаларын 

келтірейік. 

ҽ) Тҥрік тілінде 

1. «Қҧран ве Сҥннеттен делиллерле иртидат ве мҥртедин хҥкмҥ» - «Қҧран жҽне 

Сҥннеттен дҽлелдерімен діннен шығу (иртидат) жҽне діннен шыққан адамның (мҥртҽд) 

ҥкімі» – Харран университеті илаһиат факультетінің кітапханасы. 150 бет. 

2. «Домуз ети» - «Доңыз еті». Харран университеті илаһиат факультетінің кітапханасы. 

3. «Афлатон куралларынын ҿзеті» - «Платон заңдарының мазмҧны » 1985. 

4. «Аристо фалсафаси» - «Аристотель философиясы». Анкара, 1974, Тҥрік тарихы 
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ҧйымы кітапханасы. 

5. «Мутлулугу қазанма» - «Бақытқа жету». Анкара, 1974, Тҥрік тарихы ҧйымы 

кітапханасы. 

6. «Идеал Девлет» - «Идеал мемлекет», «Ал-Мадинату-л Фадила» – «Кемел қала». 

Анкара, 1997 Ерзурум университеті кітапханасы. 

7. «Фараби тадкиклери» - «Фарабидің зерттеулері», Стамбул, 1950, 19-май университеті, 

илаһийат факультеті кітапханасы. 

8. «Ҽбу Насыр ҽл-Фарабийн хал узерне макаласи» – «Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабидің «Хал» 

жайлы мақаласы», – Анкара, 1956 Ҧлыдағ университеті кітапханасы. 

9. «Ас-Сийасату-л маданийа» – «Азаматтық саясат» Стамбул, 1980. Ҧлыдаг 

университеті. 

10.  «Тарих бойунжа яһуди меселеси» - «Тарих бойынша яһуди мҽселесі». Стамбул, 

Харран университеті. 

11. «Илимлерин сайымы» - «Білімдердің жіктелуі». Стамбул. Маариф баспасы. Мармара 

университеті. Илаһийат факультетінің кітапханасы. 

12.  «Узлук оғлу Фарабинин есерлеринден сечме парчалар» - «Ҧзлҧқҧлы Фарабидің 

шығармаларынан таңдамалы бҿлімдер». Стамбул университеті шығыстану институты 

кітапханасы. 

13. «Фарабинин уч есери» - «Фарабидің ҥш шығармасы». Проф. Др. Етхем Рухи Пығлалы 

кітапханасы. 

14. «Текник геомери» - «Техникалық геометрия». Анкара университеті илаһийат 

факультеті кітапханасы. 

15. «Фелсефенин темел меселелери» - «Философияның негізгі мҽселелері». Аударған 

Махмут Кайа. Стамбул университеті. Ҽдебиет факультеті. Кітапханасы. 

16. «Ефлатун иле Аристоталисин гҿрушлеринин узлаштырылмасы» - «Платон мен 

Аристотель кҿзқарастарының ҧштастырылуы». Аударған Махмут Кайа. Стамбул 

университеті. Ҽдебиет факультеті. Кітапханасы. 

17.  «Фалсафа ҿгрениминден ҿнже билинмеси герекен конулар» - «Философияны 

ҥйренуден бҧрын білу міндетті тақырыптар». Ауд. Махмут Кайа. Стамбул университеті. 

Ҽдебиет факультеті. Кітапханасы. 

18. «Фарабинин базы мантык есерлери» - «Фарабидің кейбір логикаға байланысты 

шығармалары». Ататҥрк мҽдени орталығы. Ғази университеті илаһийат факультеті 

кітапханасы.  

б) Ағылшын, француз тілдерінде 

1. Al-Farabis Commentary of Aristotles Kitabi Aristotalis fi al-Farabi. Beyrut. 1971. 

2. Deux Ouvrages inedits fur la Rethozique/ Al-Farabi. Beyrut. 1971. 

3. Book of letters ―Kitabul Huruf‖ / Abu Nasr al-Farfbi. Beyrut. 1970. 

4. Al-Farabis Abhadlung der Musterstaat Aus LOndener und Oxfor. Leiden-Bril, 1895. 

5. Philosofy of Aristotle. Beyrut, 1961 (тҥрік тарихы ҧйымы кітапханасы) 

6. Le Texte Latin Madival du Intellectu of al-Farabi. 

7. Farfbis Article on Vacuum. Ankara, 1951.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Тҥркия қолжазба қорларында Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің бізге бҧрын соңды белгісіз боп 

келген «Тарих бойынша йаһуди мҽселелері» атты шығармасы да бар екен. 

 «Ақыл (парасат) жайлы» 1971 жылы Бейрутта шыққан трактаты «Тҥрік тарихы ҧйымы» 

кітапханасында, сондай-ақ оның «Риторика» жайлы еңбектері туралы француз тілінде 

жазылған зерттеу (1971) жҽне «Китабу-л хуруф» - «Ҽріптер жайлы кітап» атты еңбегі туралы 

Маһди Михсанның Бейрутта 1970 ж. шыққан монографиясын осы қордан кҿрдік.  

Отырар ҧланының Оксфордта 1895 жылы шыққан 85 беттік тағы бір еңбегі жҽне 

«Фарабидің  ҥш  еңбегі»  атты  тҥрік  тіліндегі  шығармасы,  «Фусусу-л мадани» – «Азаматтық  
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гауһарлар», «Музыканың ҥлкен кітабы», 1961 жылы Бейрутте басылған «Ҽл-Фарабидің 

философиясы» атты ағылшын, «Ҽл-Фарабидің музыкасы» атты француз тілінде 1930 ж. 

Парижде шыққан трактат, «Мадинату-л Фадыла» – «Кемел қала» Стамбулда 1956 жылы тҥрік 

тілінде шыққан кітаптар да осы қорда.  

Ҧлы бабаның «Мадинату-л Фадыла» - «Кемел қала» атты трактаты да тҥрік тіліне 

аударылыпты. Оның Анкара университетінде талай кҿшірмелері тҧр. Бҧған қарап Ҽбу Насыр 

Ҽл-Фараби мҧрасын жинау мен зерттеуде тҥрік бауырларымыздың бізден кҿш ілгері кеткенін 

байқамау мҥмкін емес.  

Сонымен Тҥркия кітапханалары мен қолжазба қорларына сҥйеніп біз Ҽбу Насыр Ҽл-

Фарабидің 100-ден астам еңбектерін атадық. Ал ҧлы ғҧлама қанша еңбек жазды? Қанша 

шығармасы біздің заманымызға жеткен деген мҽселеге келсек, орта ғасырларда 

энциклопедист Отырар перзентінің ҿмірі мен шығармашылығын жинап, зерделегендер Ибн 

ан-Надим (Х ғ.), Ибн Саид ҽл-Қуртуби (ХІ ғ.), ҽл-Байхақи (1169), Йақҧт ҽл-Хамауи ар-Руми 

(1229), Ибн Саид ҽл-Қифти (1248), Ибн Ҽби Усайбиға (1270), Ибн Халликан (1282), ҽл-

Қазуини (1283), Ҽбу-л Фида (1331), Аз-Заһаби (1348), Ҽл-Йафиғи (1367), Ас-Сафади (1383), 

Хаджи Халифа, Ибн ҽл-Имад (1657), ҽл-Акари (1678), соның ішінде Ибн Саид ҽл-Қифти оның 

жҥзден астам трактаты барын айтумен қатар, аттарын да атаса, Ибн Ҽби Ҥсайбиға 105 

шығармаларының тізімін берген.  

Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабидің дҥние жҥзіне шашырап кеткен туындылары қазіргі кезде де 

ғалымдар назарынан тыс қалған емес. Бҧл ретте тҥрік ғалымы аталмыш Ахмет Ҽтештің еңбегі 

ересен. Ол Ҽбу Насыр шығармаларының библиографиясын жасап, Стамбулда 1951 жылы 

жарияласа, ал 1973 жылы Исмет Бинарк пен Нежат Сефержиоглу деген азаматтар Анкарада 

«Фараби библиографиясының» біршама толық басылымымен зерттеушілерді таныстырды.  

АҚШ-тың Питсбург университетінің профессоры Николас Решер де бҧл іске ҿз ҥлесін 

қосқан. Оның 1962 жылы жарық кҿрген «ҽл-Фарабидің аннотациялы библиографиясында» 

Отырар перзентінің 100-ден астам еңбектері, олардың аудармалары, басылымдары 

кҿрсетілген. Осы ретте Қазақстандық белгілі психолог ғалым, педагогика ғылымдарының 

докторы, Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің профессоры Қҧбығҧл 

Жарықбаевтың да еңбегін атап кетуге тиіспіз. Ол да Ҽбу Насыр шығармаларының 

библиографиясын кҿз майын тауысып жасағаны есімізде. 

Бірақ Ҽбу Насырдың ҿмірі мен шығармаларына арналған ҽлемдік деңгейдегі бір ізді, 

біртҧтас, толыққанды библиография ҽлі еш жерде, ешқандай елде жасалған емес. 

Біздің соңғы жылдардағы ізденістеріміз бен зертттеулеріміз Отырардан шыққан дара 

тҧлғалардың кҿп екенін кҿрсетіп отыр. Мен осы кҥнге дейін олардың 30-ға жуығын таптым. 

Солардың Тҥркиядан табылғандарын мерзімдік тҽртіппен қарасақ атақты Ҽбу Насыр ҽл-

Фарабиден кейінгі екіншісі – 
 

2. Ҽбу Ибраһим Исқақ бин Ибраһим ҽл-Фараби (?-961). 

Отырарлық бҧл ғалымның да ҿмірі мен шығармашылығы туралы ҿткен ғасырдың 80-

жылдары жазғанмын. Ол Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабиден соң ҿмір сҥрген. Алғашқы білімді туған 

елінде алған соң, арман қуып Дамаскі мен Бағдадқа аттанған. Сҿйткен Ҽбу Ибраһим Исхақ 

араб тіл білімі мҽселелерімен айналысып, еңбек жазған. Оның ХХ ғасырдың 70-жылдары 

Мысырда шыққан шығармасы «Диуан ҽл-ҽдаб фи-л луға» - «Тіл жайлы адаб жинағы» - деп 

аталады.  

«Диуан» - араб тілінің қыр-сырын баяндайтын ҿте кҥрделі де бағалы шығарма. Осы 

дҥниені ҿзіне ҥлгі ете отырып Махмҧт ҽл-Қашғари «Диуан лҧғат ат-тҥркті» жазған деген 

болжам бар. 

«Диуанды» екінші дҥниежҥзілік соғыс жылдары Египеттік Доктор Ахмад Мҧхтар Умар 

мен Ибраһим Анис атты ғалымдар Александрия кітапханасы қолжазба қорынан кездейсоқ 

тауып, зерттеп, кейінірек 4 том етіп бастырып (1974-1979, 1984) шығарған.  
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 Тҥркияның Стамбул университеті, Сҥлеймания кітапханаларында «Диуанның» 

жарияланбаған да қолжазбалары бар боп шықты. Сондай-ақ бҧл ел кітапханаларында 

«Диуанның» аталмыш басылымдары да кездесті. 

Біз Ҽбу Ибраһимнің біздің заманымызға аталмыш жалғыз-ақ еңбегі жеткен деп 

есептейтінбіз. Сҿйтсек оның кҥні бҥгінге дейін бізге белгісіз болып келген «Ар-Рихлату-л 

Хижазийа» - «Хиджаз сапары» атты шығармасы да бар екен. Ол қолжазба кҥйінде сақталған, 

кҿлемі 395 бет. Харран университеті илаһийат факультетінде тҧр. Бҧл дҥние ғалымның Мекке, 

Мединеге барған сапарының жай-жапсарын баяндаса керек деп ойлаймыз. 
 

3. Ҽбу Насыр Исмаил бин Хаммад ҽл-Жауһари ҽл-Фараби (?-1002) 

Араб тілінің кҿрнекті ҿкілі саналатын бҧл жерлесіміз де Отырарда Х- ғасырдың шамамен 

2 жартысында туылған. Алғашқы білімді де отанында алған. Сосын нағашысы Ҽбу Ибраһим 

Исхақтың шақыруымен Бағдад пен Дамаскіге аттанған. 

Оның да еңбектері араб тілі мҽселелеріне арналған. Ҽбу Насырдың негізгі еңбегі - «Тадж 

луға уа сихах ҽл-арабийа»- «Тіл тҽжі жҽне дҧрыс (нағыз, шынайы, ақиқат) араб тілі» - деп 

аталады. Отырарлық бҧл ғалым да негізінен араб тілінің лексикографиясын жазумен аты 

шыққан. Еңбектің Тҥркия кітапханалары мен қолжазба қорларындағы нҧсқалары тҥрліше 

аталады. 

1. «Сихах фи-л луға» («Ас-Сихах фи-л луға») – «Шынайы (ақиқат) тіл». Баязит унив-і 

кітапханасы мен Сҥлеймания университетінің кітапханасы.  

2. «Сихах ҽл-муғд» –  

«Ас-Сихах фи-л луға» - «Шынайы (ақиқат) тіл» 

3. «Аруду-л уарақа» - «Ҿлең ҿлшемі», Дар ҽл-Байда, 1984. 

4. «Китаб ҽл-қауафи» - «Ҧйқас жайлы кітап». Эрзурум, Ататҥрк университетінің ҽдебиет 

факультеті, 1995. 

5. «Луғати ванкули» таржама-и сихаһ-и Жауһари» – «Жауһарлардың сихахының 

аудармасы», Ван кҿлі сҿздігі». Селжҧқ университеті. 

6. «Таржама-и «Сихах-и» Жауһари» - «Жауһари «Сихахының тҽржімасы». Стамбҧл, 1729, 

Жумһуриет университеті илаһийат факультетінің қоры. 

7. «Ванкули луғаты» – «Ван кҿлі сҿздігі». Стамбҧл. 1729. 

8. «Ванкули луғаты» – «Ван кҿлі сҿздігі», 1825, Гази унив-і кітапханасы, Дийанет істері, 

Мармара университетінің кітапханасы. 

9. «Ас-Сихах тадж ҽл-луға уа сихах-и ҽл-арабийа» - «Тіл тҽжі жҽне ақиқат араб тілі», 

Бейрут, 1990. 

10. «Ас-Сихах» - «Ақиқат» («Шынайы»). Қолжазба, Миллет, Диянет істері, Сҥлеймания 

кітапханасы. 

11. «Тадж луға уа сихах ҽл-арабийа» - «Тіл тҽжі жҽне ақиқат араб тілі». Мармара унив-і, 

Сҥлеймания кітапханасы. 

Тҥркияның Баязит, Сҥлеймания, Мармара, Селжҧқ, Эрзҧрҧм университеті мен Тҥркия 

Діни істері басқармасы кітапханасында «Тіл тҽжінің» бірнеше басылымдарымен қатар 

қолжазбалары да бар. Сондай-ақ Тҥркияда оның «Аруду-л уарақа» - «Ҿлең ҿлшемі», «Китабу-

л қауафи» - «Ҧйқас жайлы кітап» секілді ҿлең ҿлшемдерінің теориясына арналған 

шығармалары да бар.  

Ғалымның Тҥркия кітапханаларындағы аталмыш еңбегі жоғарыда айтылғандай бірде 

«Сихах фи-л луға», «Сихах», кейбір нҧсқаларында «Ас-Сихах таджи-л луға уа ас-сихах ҽл-

арабийа» - деп аталатынын байқаймыз. Бҧл еңбекті ХІҤ ғасырда Жетісулық кемеңгер ойшыл 

Ҽбу-л Фазл ибн Мҧхаммед Жамал Қарши (1230-1315) парсы тіліне аударған. Оны мен ҿткен 

ғасырдың 80-жылдары Дағыстан қолжазбалар қорының бірінен кҿрдім. «Сихах» 1729 жылы 

тҥрік тіліне де тҽржімаланыпты. Оның бір нҧсқасы Тҥркияның Республика университетінің 

илаһийат факультетінде сақтаулы.  
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Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің доценті, менің шҽкіртім Шынар 

Қалиева Ҽбу Насыр Исмаил ҽл-Жауһаридің ҿмірі мен шығармашылығына арналған 

кандидаттық диссертация жазып, Ташкентте 2002 жылы қорғады, кейін ол (2006) кітап болып 

шықты.  
 

4. Мухаммед бин Мухаммед бин ҽл-Хусейн Мадж ад-Дин ҽл-Усрушани, Мухаммед 

бин Хусейн ҽл-Фараби (?-1234) 

Отырарлық бҧл ғалым да маған мҽлім. Ол туралы да бір мақаламда жазғанмын. Мҧхаммед 

ХІІІ ғ. ҿмір сҥрген парасат иесі. Ҽбу Насыр ҽл-Фарабидің философиялық еңбегіне тҥсіндірме 

жазыпты, бірақ ол еңбегі жарияланбаған. 

«Ҽл-Фусул» – «Бҿлімдер» («Тараулар»). 

«Шарх «Фусус ҽл-Хикам» – «Кемеңгерлік меруертіне» тҥсіндірме». Мармара, Баязит, 

Сҥлеймания университеттері кітапханасындағы оның барлық нҧсқаларында 116 бет жҽне 1291 

жыл деген мерзім кҿрсетілген. Тек Баязит университетіндегі нҧсқасы 78 бет, 

Сҥлейманиядағысы 106 бет. Соңғыда 1013 жыл деген мерзім тҧр.  
 

5. Абдуллаһ бин Мухаммед бин Йусуф Насыр ҽл-Фараби ҽл-Ҽзди. 

Оның «Тариху-л уламаи-л Андалус» - «Андалусия ғҧламаларының тарихы» атты еңбегін 

Ататҥрк университеті илаһийат факультеті кітапханасынан кҿрдім. Шығарманың тарих 

мҽселесіне арналғанына қарағанда авторы тарихшы сияқты. Отырарлық бҧл ойшыл жайлы ҽлі 

ҽзір қолымызда мағлҧматтар жоқ.  

 

6. Абд ҽл-Латиф ибн Ахмад ҽл-Фараби да біз білмейтін жаңа ҽл-Фараби.  

Оның есімі Мароккода шыққан «Ҽл-Харакату-л фикрийа уа ҽл-ҽдабийа фи-л алами-л 

араби ал-хадис» – «Жаңа араб ҽлеміндегі ой-пікір жҽне ҽдеби қозғалыс». (Дар ҽл-Байда. 

(Касабланка), 1983) атты еңбекке байланысты аталады. Ол Ливанда да жарық кҿріпті. (Бейрут, 

1995). Бҧл кітап Тҥркияның Жумһурият университеті, илаһийат факультеті кітапханасында. 

Ҿкінішке орай Абд ҽл-Латифтің ҿмірі мен шығармашылығы туралы дерек кездестіре 

алмаудамыз.  
 

7. Ҽбу-л Фадл Таһир бин Мухаммед ҽл-Фараби Заһирдің еңбегінің аты «Диуан» - 

«Жинақ». Ол Тҥркияның Баязит мемлекеттік кітапханасында. Қолжазба. Ҿмірі жайлы мҽлімет 

жоқ. 

Сонымен жоғарыда ҿздері ғана емес, сондай-ақ шығармалары туралы да деректер 

келтірілген отырарлық 7 оқымысты негізінен дҥниҽуи ғылым салаларының ҿкілдері болса, ал 

тҿменде сҿз болатындарының туындылары негізінен ислам діні мҽселелеріне арналған.  
 

8. Аға Хасан ҽл-Фарабидің Тҥркия кітапханаларында сақтаулы еңбегі «Һидая» 

тҽржімасы» деп аталады. Ол Бҧрһан ад-Дин ҽл-Марғинанидің (?-1197) «ҽл-Һидая» атты Ҽбу 

Ханифа мҽзһабында жазылған еңбегінің тҽржімасы секілді. Автор жайлы ҽлі ҽзір мағлҧмат 

жоқ. 
 

9. Бурһан ад-Дин Ахмед бин Абу Хафс бин Йусуф ҽл-Фараби (?-1174) 

«Манзума фи-л муаннасати-с самаийа» – «Тіл ережелеріне бағынбайтын ҽйел тегіне 

(женский род) қолданылатын қалыптар». Тағы бір еңбегі «Заллат ҽл-қари» – «Намазда Қҧран 

оқушының шатасуы» деп аталады. Ол қолжазба. 121-214 бет. Сҥлеймания кітапханасында. Бір 

нҧсқасы Санкт-Петербордағы шығыстану институтының қолжазба қорында. Шығарма 

қасиетті Қҧранды дҧрыс оқу жайлы сҿз етеді. Отырарлық ғалым ХІІ ғасырда ҿмір сҥрген. 
 

10. Ҽбу-л Қасым Махмуд бин Ахмед ҽл-Фараби (1130-1210) 

Ҽбу-л Қасым Махмуд бин Ахмед ҽл-Фараби энциклопедист Ҽбу Насыр жҽне тілші екі ҽл-

Фарабилерден кейін Тҥркия кітапханаларында еңбектері жиірек ҧшырасатын ғалым. Оның 
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шығармалары кҿбінесе дін мҽселелеріне арналған. Ҽбу-л Қасым ҽл-Фараби туралы «Қазақ 

даласының жҧлдыздары» (1995) атты кітабымда жазғанмын.  

Ҽбу-л Қасым еңбектері ішінде Тҥркия кітапханаларында жиі ҧшырасатыны - «Халисату-л 

хақаиқ» – «Таза шындық». Қолжазба. 207 беттен тҧрады. Ол бҧрын-соңды еш жерде 

жарияланбаған. Қысқартылған 60 беттік нҧсқасы Санкт-Петербург университетінде. Оның 

бір-бір нҧсқалары Атиф Ҽфенді, Анталия Текелі облысы халық кітапханасы, Бурса аймақтық 

жазба кітапханасында тҧр.  

Ал Сҥлеймания кітапханасындағысы – «Халисату-л хақаиқ лима фиһи мин асалиб ал-д-

дақаиқ» – «Ғылым тҥрлері жайлы жазылған таза шындық» деп толығырақ кҿрсетіліпті. Бҧл да 

қолжазба. 486 бет. Сҥлеймания кітапханасындағы нҧсқасы 524 беттен тҧратыны кҿрсетілген. 

Сҥлейманияда сондай-ақ һижри 997 жыл кҿрсетілген де нҧсқасы бар.  

Сҥлейманиядағы қолжазбада оның аты-жҿні ҽл-Фараби Имад ад- Дин Махмҧт бин Ахмед 

ҽл-Фараби деп жазылса, еңбектің осы кітапханадағы тағы бір нҧсқасында Имад ад-Дин Ҽбу-л 

Қасым Махмҧд бин Ахмед ҽл-Фараби делініпті. Дҧрысы осы сияқты. Тҥркия 

кітапханаларындағы еңбек нҧсқаларының бет саны ҽр тҥрлі.  

Тҥркия кітапханаларында Имад ад-Диннің екі еңбегі бар. Олар:  

1. «Мунтахабат мина-л асилати-л ламиа уа-л ажуиуата-л жамиа» – «Таңдамалы терең 

сҧрақтар мен тҧщымды жауаптар». Қолжазба. 63-70 бет. Сҥлеймания кітапханасы. 

2. «Мунтахаб мин халисату-л хақаиқ» – «Таза шындықтың таңдамалысы». Қолжазба. 

Сҥлеймания кітапханасы. 
 

11. Қауам ад-Дин ҽл-Итқани ҽл-Фараби ат-Тҥркістани (1286-1356) 

Қауам ад-Дин Тҥркістанның шығысындағы 20 шақырымдай жерде жатқан, орта 

ғасырларда Итқан (Атқан), қазір Иқан деп аталатын кентте 1286 жылы туылған. 31 жасқа 

дейін Отырарда имам болған. Сонан соң білім іздеп ҽуелі Самарқан мен Бҧхараға, сонан соң 

Дамаскіге сапар шеккен. Бағдадта 25 жыл қазы болып істеген. Сонда ҥйленіп, ҧлды, қызды 

болған. Кейін Каирге қоныс аударып, сонда біржола тҧрақтап қалған. Египеттің ортағасырлық 

Ибн Тагриберди, Ҽл-Макризи, Ибн Касир, ас-Суйути секілді жҽне т.б. ойшылдары ол жайлы 

қалам тербеген. Ҿз дҥниелерінде олар Қауам ад-Динді «Каирге қала ҽкімі Саргатмиш 

(Сыргатмыш) шақырған. Онда Қауам ад-Дин медреседе ҧстаздық еткен», - дейді. Каирге 

барған бір сапарымда мен сол медресені іздеп таптым. Қазірге дейін ол дін аман тҧр. 

Иқан перзенті 73 жыл жасап 1356 жылы дҥниеден ҿткен. Оның Каир, Дамаск, Кувейт, 

Тҥркия, Голландия, Ҿзбекстан, Ресей кітапханалары мен қолжазба қорларында оннан астам 

трактаттары бар. Біразы менің де жеке мҧрағатымда сақтаулы. Ол туралы кезінде «Егемен 

Қазақстан» газетінде «Каир медреселерін басқарған Отырар имамы» атты ҥлкен мақала 

жариялағанмын (№20-23, 25 қаңтар, 2006). Иқан жҧрты сол дҥниені оқып, риза болып, 

отандас ғалымына арнап Иқаннан мешіт салдырды. Оны 2008 жылдың 27 желтоқсанында 

арнайы барып ашып, алыста қалған отандас бабаға арнап дҧға бағыштадым. 

Қауам ад-Диннің Тҥркияда тҿмендегідей еңбектері сақтаулы. 

 «Рисала фи рафиу-л йадайн фи-с салат уа адана жауазиһи индаи-л» – «Намаз кезінде 

қолды кҿтеруге болмайтындығы туралы трактат» Қолжазба. Баязит ҧлттық кітапханасы. 

«Ғайату-л байан надирату-л заман ахирул-ауан» – «Соңғы кездегі тҥсіндірменің кемелі ҽрі 

заманның сирегі». Баязит ҧлттық кітапханасы. 

«Ат-Табйин» – «Ізбасарлар». (Сахабалармен кездескен, олардан дҽріс алған жҽне 

мҧсылман боп дҥниеден ҿткендер табииндер-ізбасарлар деп аталған). Қолжазба. Баязит 

ҧлттық кітапханасы. 

«Аш-Шамил фи шархи-л усули-л Баздауи» – «ҽл-Баздауидің «Усуліне» толық тҥсіндірме». 

Қолжазба Сҥлеймания кітапханасы. 

«Ат-Табйин фи шархи-л мунтахаб фи усули-л мазһаб» – «Таңдамалы мҽзһаб негіздеріне 

«ҽт-Табйин» атты тҥсіндірме».  
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«Муқаддима фи тарки рафи-л йадаин фи-с салат» – «Намаз кезінде қолды кҿтеруге 

болмайтындығына кіріспе». Сҥлеймания кітапханасы. 

«Қасидату-с сафа кард аш-шир» – Сҥлеймания кітапханасы. 

«Уардату-л аруах фи-л асмаи-л муаннасати-с самаййа» – «Рухтардың раушаны атты тіл 

ережелеріне бағынбайтын ҽйел текті (жен.род) есімдер туралы кітабы». Сҥлеймания 

кітапханасы. 

«Ад-Дурар» - «Гауһарлар», Сҥлеймания кітапханасы. 

«Ал-Мубат фи илми-л хисаб» – «Есеп ілімі».  

«Ғайату-л баян уа надирату-л акран фи шархи-л һидая» – «Заманының сирегі ҽрі ең кемел 

баяндау – Һидаяның тҥсіндірмесі». Қолжазба. Сулеймания кітапханасы. 7 том. 

«Қасидату-с сафа» - «Тҧнық (таза) жыр (қасыда). Қолжазба. Нур Османия кітапханасы. 

(ХІХ ғ. Стамбҧлда Меһран баспасында басылған. Кҿлемі 4-ақ бет). 

«Ҽл-Лубаб фи илми-л хисаб» – «Есеб ілімінің мҽйегі». Сҥлеймания кітапханасы. 

«Миғражу-д дирайа ила шархи-л Һидая» – «Һидаяның тҥсіндірмесін тҥсіну баспалдағы». 

«Китаб ат-Табйин фи шарх ҽл-мунтахаб фи усул ҽл-мазһаб ли-л Ахсикаси» – 

«Ахсикасидің «Усул ҽл-мазһаб» атты кітабына таңдаулы тҥсіндірмеден тҧратын «Табйин 

кітабы». Тҥркия. Едирне Селимия кітапханасы. 
 

* * * 

Ибн ҽл-Фуати деген атпен белгілі ортағасырлық хадисші, тарихшы Камал ад-дин Абд ар-

Раззақ ибн Ахмад ҽл-Бағдади аш-Шайбани ал-Ханбали (1244-1323) «Маджма ал-адаб фи 

муғджам ал-алқаб» – «Лақап аттар анықтамалығы туралы ҽдеби жинақ» атты 5 томдық 

еңбегінде тек Отырар ғана емес, сондай-ақ қазақ жерінің Қайалық (Талдықорған ҿңіріндегі 

Қойлық шаһары), Имил (Сыр бойында болса керек - Ҽ.Д.), Тҥркістан, Женд, Сауран, 

Исфиджаб – Сайрам, Қараспан, Сығанақ, Иқан (Итқан), Жікілдік парасат иелері туралы да 

деректер бар. Фарабтан шыққан бізге беймҽлім ҥш ғҧламаны ол Утрари (Отырари) деп 

кҿрсеткен. Олар: 
 

12. Умдат ад-Дин Ҽбу Талиб Мухаммед ибн Абд ҽл-Азиз ибн Ахмед ибн Абд ар-Рашид 

ҽл-Утрари (Отырари) ҽл-Мҥкри Қҧранды ҿте жақсы оқыған. Оның мҽн-мағынасы жайлы 

талас пікірлерге де барған.  

Ибн ҽл-Фуати трактатында Умдат ад-диннің тҿмендегі бір шумақ ҿлеңі де келтірілген:  

Ол туралы бҽрі айтылып қойғанда талас неге қажет,  

Талас жайттер оның шектен шығуларында.  

Сабыр ет, сабыр оны жоққа шығаруда,  

Шектен шығулар туралы ой-пікір алдында оны еселе!  
 

13. Ала ад-Дин Ҽбу-л Харис Арслан ибн Дауд ибн Ҽли ҽл-Утрари (Отырари) ҽл-

Муаддил ҽл-Фақиһ (?-1303) «Бағдатқа келіп Низамийа ауданында тҧрған. Фиқһ, адаб 

ғылымымен айналысқан. Араб тілінің грамматикасынан сабақ берген. Кітапхана қызметкері 

де болған. Қазыларға куҽлік еткен ҿнегелі, ілтипатты жан болған. Мен одан ҿлеңдер жазып 

алып, қызметінде жҥрдім. 1302-1303 жылы ол дҥниеден ҿтті»,- деп жазады Ибн ҽл-Фуати.  
 

14. Мадж ад-Дин Ҽбу Ҽли Фадлаллаһ ибн Мухаммад ибн Ахмад ҽл-Утрари (Отырари) 

ҽл-Мунаджим – жҧлдызшы ғалым. 

Ала ад-Диннен басқа отырарилердің туылған жҽне қайтыс болған жылдары мҽлімсіз.  
 

15. Умрик деген атпен белгілі Хусам ад-Дин ҽл-Фараби Иқандық (Итқандық) Қауам ад-

Дин ҽл-Итқани ҽл-Фараби ат-Тҥркістани ҧстаздарының бірі болған. Соған қарағанда ол 

шамамен ХІІІ ғасырдың екінші, ХІҤ ғасырдың бірінші жартысында ҿмір сҥрген сияқты. 

Хусам ад-Дин ҿзін Хорезмдік «Бадр ҽл-аимма» – «Имамдар айы» ҽл-Кердери ҽл-Қаһарзаденің 

шҽкірті санаған. 
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МЕСТО ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЮРКСКОМ ДУХОВНОМ НАСЛЕДИЕ  

(на примере казахско-таджикских литературных  

связей конца ХІХ и начала ХХ века) 
                                                  

 Резюме: В исследуемой работе рассматриваются проблемы взаимоотношений литератур таджикского и казахского 

народов. Литературные связи таджиков и казахов больше проявляются в письменной литературе. Нити этих связей 

тянутся с древних эпох – с тех времен, когда эти народы начали узнавать друг друга, - отмечает автор.  

Во второй половине XIX и начале XX века казахскими поэтами-книжниками было сочинено много народных 

дастанов - кисса (повествование), представляющих собой переводы или свободное переложение некоторых известных 

сюжетов восточной литературы. При этом они широко пользовались традиционным приемом таджикской классической 

литературы – творческого состязания "назира" (подобие). Таковыми являются авторские дастаны (поэмы) ―Юсуф и 

Зулейха‖,―Лейли и Меджнун‖,―Рустем-Зораб‖ и др.  

В 1936 г. Т.Изтилеуовым переведена основная часть ―Шахнаме‖ Фирдоуси под названием ―Рустем-Дастан‖, которая 

была издана в 1961 и 2007 годах.  

Материалы настоящей статьи основаны на фактическом литературном материале второй половины XIX и начала 

XX века, а научно-исследовательская работа об этом периоде свидетельствует, что связи с восточной литературой 

сыграли важную роль в становлении казахской литературы этого периода.   

 

Ключевые слова: таджикский, казахский, письменная литература, дастан, кисса, перевод, переложение, назира, 

становление, 

  

Этнические и культурно-экономические взаимоотношения ираноязычного и тюркоязычного 

населения Средней Азии и Казахстана привели к взаимодействию фольклорно-литературных 

процессов и тесному сотрудничеству казахского и таджикского народов в обмене духовными 

наследиями.  

При изучении богатого материала взаимоотношений литератур таджикского и казахского 

народов порою бывает трудно точно определить влияние фольклора на письменную литературу, 

так как они часто переплетены друг с другом. Но ясно одно, что влияние таджикской классической 

литературы на письменную казахскую литературу поистине велико. Поэтому литературные связи 

таджиков и казахов больше проявляются в письменной литературе. Нити этих связей тянутся с 

древних эпох - с тех времен, когда эти народы начали узнавать друг друга. 

Во второй половине XIX и начале ХХ веков казахскими поэтами-книжниками было сочинено 

много народных дастанов – кисса (повествование), представляющих собой переводы или 

свободное переложение некоторых известных сюжетов восточной литературы. При этом они 

широко пользовались традиционным приемом таджикской классической литературы - творческого 

состязания "назира" (подобие), творчески переложив известные сюжеты из произведений 

предыдущих иноязычных поэтов. Таковыми являются авторские дастаны (поэмы) "Юсуф и 

Зулейха", "Лейли и Меджнун", "Бахрам и Гуландам", "Рустем-Зораб", "Варка-Гулшох" и др., 

написанные на сюжеты таджикско-персидской классической литературы и имеющие книжное 

происхождение. Дастанные традиции в казахской литературе постепенно развивались, и 

качественно улучшались. По мере развития казахской литературы уже в первой трети ХХ века 

совершается переход от переделки литературного произведения к переводу, предполагающему не 

только указание автора оригинала и воспроизведение содержания, но и попытку найти эквивалент 

художественной форме оригинала. Примером такого подхода является перевод Т.Изтилеуовым 

(1936) основной части "Шахнаме" Фирдоуси, часть, из которой под названием "Рустем-Дастан" 

был издан в 1961 и 2007 годах. 

Наши наблюдения основаны на фактическом литературном материале второй половины XIX и 

начала ХХ веков, а научно-исследовательские работы об этом периоде свидетельствуют, что связи 

с восточной литературой сыграли важную роль в становлении казахской литературы той поры. В 

этом немаловажную роль сыграла таджикская классическая литература, повлиявшая на казахскую 

литературу, тематически и обогатившая ее гуманистическими и религиозными идеями и 

мотивами.     
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В истории литературы казахского народа значительное место занимают дастаны, 

представляющие собой преимущественно литературную обработку или переложение восточных 

сказочных сюжетов, легенд и преданий на казахский язык. В своей статье "Из истории казахской 

литературы" М. Ауэзов писал, что существует "целая плеяда поэтов-книжников, освоивших 

книжно-восточную эпическую культуру, в духе "назира", перепевавших большинство тем и 

сюжетов арабской, иранской классической поэзии и, кроме того, использующих сюжеты народно-

героических и лирико-бытовых поэм, легенд, сказаний многих народов Востока. Сюда относятся 

перепевы ряда событий - "Шахнаме", "Юсуф-Злихи", "Джамшида", "Кагараман-Катрана", 

"Шахмарана", религиозно-лирико-бытовых поэм - "Лейли-Меджнун", "Сейфуль-Малик", "Боз 

жигит", "Зияда", "Малике-Хасан", "Шакир-Шакрат", "Мунлык-Зарлык", множество арабо-

иранских сказочных тем, разработанных в виде остросюжетных поэм или народных романов, 

исторических хроник, жизнеописаний, притч, преданий. 

Для казахской литературы вторая половина XIX и начало ХХ века являются важным 

периодом. В это время заметно усиливается просветительское, демократическое направление в 

литературе всей Центральной Азии. Примечателен тот факт, что в этой обстановке искания в 

области художественной формы находят свое отражение преимущественно в письменной 

литературе. "Почти все (казахские) акыны в прошлом, так или иначе, обращались к восточной 

литературе, разрабатывая восточную тематику, как в перепевах, так и в своих оригинальных 

произведениях» [4.11]. 

К этому периоду относится творчество группы акынов, получивших в  истории  казахской  

литературы  название "книжников", обладавших незаурядным поэтическим талантом и создавших 

оригинальные произведения на темы персидско-таджикской классической литературы, которые 

стали достоянием казахской письменной литературы. 

Это и было "началом становления казахской национальной письменной поэзии. Необходимо 

отметить, что первые казахские письменные поэмы создавались именно на сюжеты литературы 

Востока... Дастаны на восточные сюжеты, составляющие две трети казахской поэзии, остаются вне 

поля зрения литературоведов. Есть, правда, отдельные замечания, высказывания, статьи, но они не 

раскрывают сущности данного явления» [5.26]. И в настоящее время в этой области сделано не так 

много. Ради справедливости надо сказать, что казахско-восточные, в том числе кахахско-ирано-

таджикские фольклорные и литературные связи вообще и дастаны в частности, неоднократно 

были предметом внимания М.Ауэзова, Р.Бердибаева, М.Божеева, И.Дюсенбаева, Х.Джумалиева, 

Е.Исмаилова, М.Габдуллина, А.Конратбаева, М.Мырза-ахметова и др. Они правильно считали, что 

эти произведения указывают на давние связи казахской литературы с таджикской классической 

поэзией. 

Мы в этой части своей статьи сосредотачиваем внимание в основном на некоторых дастанах, 

которые недостаточно изучены казахскими исследователями в плане сравнительного анализа, 

кроме того не выявлены и не сопоставлены с оригиналом подражательные произведения в этом 

жанре. Надо отметить, что в связи с незнанием языка источника, ставшего причиной их появления, 

эти дастаны не подвергнуты сопоставительному изучению с подлинником. Следовательно, не 

выявлены их общность и отличия в отношении к оригиналу. 

Бурно начавшиеся казахско-таджикские литературные связи во второй половине XIX в., 

особенно проявившиеся в творческом освоении выдающихся произведений персидско-таджикской 

классической литературы в их прекрасных переводах, получают свое дальнейшее развитие в 

начале ХХ столетия. Поэтому мы сосредоточили свое внимание на восприятие таджикской 

литературы казахской литературной мыслью.  

Естественно, что каждая национальная литература не представляет собой какое-то 

изолированное единство, "она существует как единство в многообразии ее внутренних и внешних, 

международных связей. И чем больше у нее этих связей, чем интенсивнее она усваивает и 

перерабатывает инонациональный опыт, тем она богаче и тем быстрее находит доступ в 

чужеродную культурную среду» [6.4]. 

В этом отношении больше повезло казахской литературе конца XIX и начала ХХ вв., 

взрастившей  целую  плеяду  поэтов-книжников,  плодотворно  осваивавших  богатую персидско- 
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таджикскую классическую литературу, потому, что "усвоение чужеземного опыта 

жизнеспособной и здоровой нацией не подавляет ее собственных сил, а, наоборот, стимулирует их. 

Поэтическое открытие не исключает заимствование извне и обозначает лишь, по словам Гегеля, 

"существенное его преобразование" [6.21]. И поэтому нельзя не согласиться с И.К.Горским, что с 

точки зрения национального новаторства нет принципиальной разницы между заимствованным и 

заново открытым. "Национальное новаторство, - пишет он, - в таких случаях необходимо 

осуществляется способом перенимания художественного опыта других народов [7.21]. Но 

поскольку литературное произведение не является простым повторением или подражанием, оно 

представляет собой открытие не только в национальном плане. Это сложный диалектический 

процесс [8.4]. 

Наукой установлено, что мировая литература, представляющая множество национальных 

литератур, переплетающихся друг с другом, находится в постоянной взаимосвязи в своем 

развитии. "Даже тогда, когда процесс одного народа совершается через заимствование у другого, - 

писал В.Г.Белинский, - он, тем не менее, совершается национально [9.29], так как "у каждого 

народа, вследствие его национальной индивидуальности, свой взгляд на вещи, своя манера 

понимать и действовать [9.553]. 

Следовательно, казахские версии известных на Востоке дастанов и произведений классиков 

восточной литературы являются плодом самобытной национальной литературы на казахском 

языке, хотя написаны преимущественно путем переложения, свободного адаптированного 

перевода. "Широкое распространение дастанов на восточные сюжеты в основе своей подготовлено 

гораздо раньше и явилось закономерным результатом древних культурных связей степного 

общества и предшествовавшего литературного развития, которое проходило в тесном 

взаимодействии с культурным и литературным процессами, протекающими в родственных 

тюркоязычных» [4.10] и соседних (прежде всего таджикского) народов. 

Часть казахских исследователей склонны к тому, что "поэты-книжники, следуя традиции 

"назира", занимались переложением на казахский язык произведений восточного фольклора и 

литературы. Источниками для них являлись, в основном, прозаические версии (киссы) дастанов, а 

также сказочные сюжеты народов Востока, которые они излагали в стихотворной форме, 

полностью следуя оригиналу» [4.11]. 

Но, по нашему мнению, вряд ли все казахские любовно-авантюрные дастаны написаны в 

форме восточной "назиры". Сравнительный анализ некоторых дастанов показывает, что не все они 

являются назирой в прямом смысле этого термина. Авторы этих дастанов чаще всего утверждают, 

что они переложили или перескажут услышанное или прочитанное. Как мы знаем, "назира" 

предполагает нечто большее, так как в ней должно присутствовать свойства жанра и достоинства, 

подражаемого произведения. Назира является во всех своих проявлениях "способом 

литературного состязания, примирением поэтических сил и умений, испытанием творческого 

мастерства, дающим возможность и утверждается в литературе» [10.413]. Помимо того, в 

казахских киссах и дастанах почти отсутствует намеренное указание на образец, послуживший 

причиной их появления, что свойственно назире. К тому же, казахских поэтов-книжников больше 

привлекали идея и сюжет произведений, они меньше заботились о соответствии стихотворных 

форм. Большинство дастанов сложены одиннадцатисложным, восьмисложным и другими 

формами казахского народного стихосложения. Поэтому считаем, что эти дастаны представляют 

собой стилизованное подражание и заимствование, что проявляется в заимствовании тем, 

сюжетов, образов и отдельных художественных приемов. 

При этом следует подчеркнуть, что эти заимствования являются активным развитием 

воспринятого, своеобразным и многогранным воплощением основных атрибутов перенятого в 

казахской литературе. Прав У.Кумисбаев когда пишет, что "создание казахских дастанов не 

является результатом простой "пересадки" заимствованных сюжетов на родную (казахскую - А.Н.) 

почву. Это - творческое усвоение. Пересказы, переложения, переводы были смысловым, а отнюдь 

не точным "переводом" в настоящем значении этого слова [5.16]. 

Наглядным примером этого может быть кисса Шади Джангирова "Хикаят Орка-Кулше" 

которая  является  интересным  фактом  проникновения  таджикской  классической  литературы  в  
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казахскую. Сравнительный анализ показывает, что в этом дастане Ш.Джангирова многое идет от 

источников персидско-таджикской классической литературы, в том числе от поэмы "Варка ва 

Гулшох" Айюки, поэта эпохи Махмуда Газнаевида. Трудно установить точно, какой вариант этой 

романтической повести лег в основу казахского дастана. Исследователь творчества Ш.Джангирова 

Н.Келимбетов полагает, что основой этому произведению могли послужить "вариант поэмы 

"Варка-Гулшох" Ахмада Джами, изданного во второй половине XIX в. в Дели и Лахоре, или же 

прозаический вариант Абдуллоходжи ибн Миркарима на узбекском языке, изданный в 1908 г. в 

Ташкенте». Но приписываемая Ахмаду Джами поэма "Варка и Гулшох", в действительности 

является произведением другого Джами. Профессор А.Афсахзод утверждает, что "месневи "Варка 

и Гулшох" поэта XVII в. Джами Гарми, по причине неоднократного его литографического издания 

в Индии под именем Ахмада Джами, приписывается ему, но это не верно». 

Факты из биографии поэта Ш.Джангирова свидетельствуют, что он был хорошо знаком со 

многими вариантами "Варка и Гулшох", так как в совершенстве владел таджикским языком и 

пользовался богатыми библиотеками Бухары в годы своей учебы в медресе "Кукелташ". 

Косвенным свидетельством знания им индийского варианта является его еще не найденная поэма 

под названием "Ахмад Джами". 

Известно, что в процессе литературного общения и восприятия своеобразие творческой 

натуры поэта зачастую оказывается решающим, так как обуславливает субъективные критерии 

отбора произведения для усвоения. Поэтому Шади Джангиров является не только потребителем, 

посредником в освоении художественных ценностей таджикской классической литературы, но и 

своего рода критиком и отбирателем. Следовательно, как мы выше говорили, в следствие 

национальной адаптации субъективное толкование поэта не всегда находило полное отражение в 

конкретном художественном воплощении усвоенного, что обусловлено объективным характером 

самого произведения и творчества Ш.Джангирова. 

Об этом свидетельствует другой дастан Ш.Джангирова "Назым чахар даруиш" (411) ("Стих о 

четырех странниках"), в котором в отличие от "Орка-Кулше", приблизительно указывается 

источник, послуживший основой для переложения. В эпилоге книги сказано: 

 

           Қиссаның баршасы хам едi машхур, 

           Бiрнеше нҧсхаларда айтылыпдур. 

           ... Мен дағы сонан кҿрiп қисса қылдым, 

          Тыңдаган зерiгер деп қысқа қылдым  

 

Другим видным автором переложений восточных сюжетов был Жусупбек Шейхулисламов, 

который тоже получил мусульманское образование в Бухарских медресе. Среди множества его 

произведений выделяются дастаны "Мунлык-Зарлык", "Жусуп -Злиха" которые написаны по 

популярным сюжетам восточной литературы. На эти произведения оказали определенное влияние 

произведения поэтов таджикской литературы, возможно и влияние Абдуррахмана Джами. 

Казахские исследователи признают, что из поэтических переложений наиболее известна поэма 

"Юсуф и Зулайха" Абдуррахмана Джами, состоящая из 77 глав, содержащих четыре тысячи 

бейтов. «Она широко распространилась среди тюркоязычных народов». 

Но сравнительным анализом, еще не установлено какие именно версии легли в основу 

"Жусуп-Зылиха" Шейхулисламова. Несомненно, это дело будущих исследований. Не имея 

возможности рассмотреть каждый дастан на восточную тему, мы ограничиваемся некоторыми 

своими наблюдениями в аспекте характера статьи. 

Здесь можно упомянуть то, что переводы и заимствования из иной литературы были 

обусловлены неустойчивыми литературными нормами на этом этапе истории казахской 

литературы. Это было связано с недостаточно интенсивным развитием казахской литературы и 

некоторыми кризисными явлениями в ее поэтике. Поиски соответствующих стимулов в 

таджикском и казахском литературном развитии 1900-1930 гг. становятся особенно актуальными, 

что могли бы активизировать переводческую деятельность. Переложенная литература органически 

включалась в процесс развития казахской литературы, в определенной степени восполняя 
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недостаток отечественного художественного потенциала. Таким образом, этот процесс послужил 

связующим звеном между двумя литературами. 

В развитии связей казахской литературы с литературами других народов роль Шакарима 

Кудайбердиева велика, так как благодаря его переводам казахская литература обогатилась 

произведениями литератур других народов. "Он был на уровне интеллектуального развития своей 

эпохи, знал в совершенстве арабский, таджикской (фарси), русский» [11.14] и ряд тюркских 

языков, что дало ему возможность, глубоко вникая в эти литературы, выбирать из духовного 

наследия разных народов, на его взгляд, важное и нужное и прекрасными переложениями на 

казахский язык сделать их достоянием своего народа. Среди них особое место занимают переводы 

и переложения из персидско-таджикской литературы в адаптированном варианте. 

Примером таких прекрасных переводов-переложений являются его переводы из газелей 

Хафиза, содержащие элементы вольного обращения переводчика к оригиналу. Вот наглядный 

пример знаменитой газели Хафиза "Когда та милая турчанка…" 

Шакарим: 

             Егер сҥйiктi ол бала 

             Кҿңiлiмдi алса мен ушiн,- 

            Самарқан мен Бҧхара, 

            Бердiм кара мең ҥшiн. 

            Қалган қымызды ҽкел сен, 

            Бер, аяқшы, кесемен. 

            Гҥлдi жемiс, талды ҿзен 

            Табылмайды бейiстен [12.16]. 

Хафиз: 

         Агар он турки шерози ба даст орад дили моро, 

         Ба холи хиндуяш бахшам Самарканду Бухороро. 

         Бидех соки, маи боки ки дар чаннат нахохи ѐфт 

         Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро [13.33]. 

Переложения Шакарима из творчества Саади выполнены в стихах и прозе, и оба варианта 

называются "Бҽйшешек бақшасы" ("Подснежниковый сад") в подражание "Гулистану" ("Розовый 

сад") Саади. В начале своего поэтического переложения Шакарим кратко излагает свою цель в 

поэтической форме, близкой к содержанию предисловия "Гулистана". Это обычный случай 

перевода прозаического произведения средствами поэзии, в результате которого происходит 

намеренное изменение структуры произведения, приспособление его к отечественным 

литературным нормам и вкусам. Поэтому он переводит не все, а отбирает необходимое именно на 

его взгляд. Очевидно, у переводчика возникла мысль создать собственный вариант на темы и 

притч "Гулистана". Тем самым его адаптированное, видоизмененное переложение нередко 

перекрещивается с вариацией.  

 

            Агар зи боѓи раийят малик хўрад себе. 

            Бароваранд гуломони ў дарахт аз бех. 

            Ба панљ байза, ки султон ситам раво дорад, 

            Зананд лашкариѐнаш њазор мурѓ ба сих [14.51] 

            

            Басшы алса бiр алманы баға бермей, 

            Қосшы кҧртар алманы тҥп тамырымен. 

            Мен алсам елдiң жалғыз жҧмыртқасын. 

            Кесерсiң мың тауықтың сендер басын [12.149]. 

Таким образом, текстуальное сравнение свидетельствует, что творчество Ш.Кудайбердиева 

выразительно демонстрирует позицию переводчика-автора. Если при анализе творчества 

Т.Изтилеуова в предыдущей главе речь шла об одном литературном жанре - поэтическом переводе 

поэм "Шахнаме", то Шакарим выступал в роли переводчика, автора, интерпретатора сюжетов 

мировой  литературы  почти  во  всех  сферах  своей  творческой  деятельности.  В  этом смысле он  
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представляет собой своеобразное явление в истории казахской национальной литературы. Связь с 

восточной, в том числе персидско-таджикской классической литературой, у Шакарима настолько 

органична, что порою бывает трудно определить подлинно оригинальные произведения от 

переводов и различных вариаций на чужие темы. До сих пор этот вопрос не решен 

исследователями его творчества. Даже несколько выявленных нами переводных произведений 

Шакарима у многих казахских исследователей литературы считаются оригинальными его 

произведениями, так как сам поэт не указывал на источник переводов и переложений. Тем не 

менее в истории казахской литературы творчество Шакарима и вся его литературная деятельность 

имеют неоспоримое значение. Как продолжатель творчества великого Абая он был верен 

традициям интерпретации восточных сюжетов в казахском национальном духе. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, можество выявленных сходств и близких моментов в 

творчестве казахских поэтов-книжников и произведениями персидско-таджикской классической 

литературы свидетельствуют, что многие переводные произведения становятся и оригинальными 

творениями. Анализированные нами тексты показывают, что подавляющее большинство 

произведений казахских поэтов конца XIX и начала ХХ вв. не являются переводами в прямом 

смысле этого слова и в большинстве случаев являются новыми произведениями, даже при наличии 

точности в передаче некоторых сюжетов и идейно-эстетических, гуманистических принципов 

инонациональной литературы. При всем этом, несомненно одно, что на формирование и развитие 

казахской письменной литературы этого периода огромное влияние оказала персидско-таджикская 

классическая литература. Сравнительное изучение творчества многочисленных казахских поэтов 

конца XIX века, несомненно, является еще малоизученным аспектом таджикско-казахских 

литературных связей. Углубленное исследование этой темы, несомненно, выявить еще более 

тесные связи таджикской и казахской литератур и вероятность проникновения инонациональной 

литературы в казахскую в исследуемый период преимущественно через таджикскую литературу. 
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ANADOLU TÜRKLÜĞÜNÜN TÜRKLÜK BĠLĠMĠNE UYANIġI 

(II. MEġRUTĠYET DÖNEMĠ) VE SÜRELĠ YAYINLARIN BUNDAKĠ ROLÜ 
 

Özet: II. MeĢrutiyet dönemi, siyasî yönden Osmanlı Devleti için bunalımlıdır. Fakat çıkan çeĢitli dergi ve gazetelerde geleceğin 

Türkiye‘sini hazırlayan fikirler ortaya atılmıĢtır. Anadolu Türklüğü, Türklük bilimine de bu sıkıntılı günlerde uyanmıĢtır. ÇeĢitli 

meseleleriyle Türkçe, Ġslâm öncesi Türk tarihi, kültürü, edebiyatı, Türklerin yaĢadığı coğrafyalar, Türk dili yadigârları, bütün bir 

Türk kültür ve medeniyeti, Türk yazar, Ģair ve devlet adamları dergiler yoluyla okuyucuya sunulmuĢtur. Böylece Macaristan, 

Almanya ve Rusya‘da baĢlayan Türkolojinin Türkiye‘deki temelleri bu devrede atılmıĢtır. Bunda elbette süreli yayınların katkısı 

olmuĢtur. Ama yaĢanan gerginlik ve çöküĢ psikolojisinin de payı yabana atılamaz. 

 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Türkleri, Türk fikir hayatı, Türkçülük, Türkoloji, Osmanlı, Türk Yurdu, Türk Derneği, W. Radloff, 

W. Thomsen, Türk boyları, XIX. asır Orta Asya Arkeolojisi, II. MeĢrutiyet dönemi. 

 

Türk dünyası, IX. ve X. yüzyıldan itibaren çok daha geniĢ bir coğrafyaya yayıldı. Kurulan çeĢitli Türk 

devletleri bulundukları coğrafyadaki kültürlerin etkisinde kaldı ve o kültürleri etkiledi. Ġran, 

Mezopotamya ve Anadolu‘da kurulan Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletleri dünya ve 

Türk tarihinin en uzun ve etki, yaygınlık bakımından en önde gelen devletlerindendirler. Bu devletlerde 

elbette Türkçe eserler yazıldı. O eserlerden günümüze maalesef pek azı ulaĢmıĢtır. Özellikle yeni girilen 

medeniyetin, Fars ve Arap dilinin etkisiyle millî varlığın baĢta gelen unsuru Türkçe, ihmal edilmeye 

baĢlanır. Nitekim ÂĢık PaĢa daha XIV. yüzyılda,    
 

Türk diline kimseler bakmaz idi 

Türklere hergiz gönül akmaz idi  

Türk dahi bilmez idi bu dilleri 

Ġnce yolu ol ulu menzilleri (Okay, 2006:39)  
 

deyiverir. Bu durum devam edecek, zaman zaman Ģairlerimiz Türkçe karĢısında yazarlarımızın 

tutumundan Ģikâyetlerde bulunacaklardır. Bu konunun ayrıntısına girmeyeceğim. XIX. yüzyıla kadar bu 

böyle sürer. Bu yüzyılın özellikle ikinci yarısında; batılılaĢma, gazetenin kültür hayatımıza girmesi, batılı 

yeni türlerin gelmesi, batıda ġarkıyatın bir Ģubesi olan Türkolojiden daha doğrusu eski Türk tarihi ve 

kültürü ile ilgili çalıĢmalardan bazı aydınlarımızın haberli olması, Panslavizme bir reaksiyon olarak Orta 

Asya Türklerinde uyanan Türklük bilinci ve bilince sahip olan Türklerin faaliyetleri, bunlardan 

bazılarının Ġstanbul‘a gelmeleri ve bu merkezde faaliyetlerini sürdürmeleri gibi pek çok sebep sonucunda 

bütün meseleleriyle Türkçe ve buna bağlı olarak Türk kültürü ile ilgili çeĢitli meseleler gündeme oturur. 

ġunu öncelikle vurgulayayım ki Türkçe, Türk kimliğini idrak bakımından fevkalâde önemlidir. ĠĢte bu 

noktada dil/Türkçe üzerinde, gramerinin yapılması, sözlüğünün oluĢturulması, imlâsı, sadeleĢmesi, 

belâğatının yazılması, alfabe vb. konularda günlerce tartıĢmalar oldu. Bu tartıĢmaların merkezindeki 

konulardan birinin Türkçenin adı olması dikkat çekicidir. XIX. yüzyıla kadar bütün metinlerde ―lisan-ı 

Türkî‖ olarak geçen bu dile, bu yüzyılda, ―lisan-ı Osmanî‖ denilmeye baĢlandığını görüyoruz. Bu 

adlandırıĢ sonraları ―Osmanlıca‖ olarak günümüze kadar gelecektir. Halbuki daha o dönemde Süleyman 

PaĢa, Talîm-i Edebiyat adlı eserinde ―Osmalıca‖ dediği için Recâîzâde Mahmut Ekrem‘e mektup yazarak 

bu kullanıĢın doğru olmadığını, Osmanlı tabirinin devletin kurucusu Osman Gazi‘den dolayı 

kullanıldığını, halbuki dilin Türkçe olduğunu ifade edecektir (1). Ahmet Cevdet PaĢa‘nın Belâgat-ı 

Osmaniyye kitabını tenkit eden Câzim, Osmanî diye bir dil olmadığını, olmayan bir dilin belâgatının da 

yazılamayacağını söyleyecektir
 
(2). Dil tartıĢmaları öyle bir noktaya varacaktır ki Cerîde-i Havâdis 

gazetesinde çıkan ―Türk‖ baĢlıklı bir yazıda, Fatih Sultan Mehmet‘in ana dilinin Türkçe olduğu, 

Ġstanbul‘u fethederek Hz. Muhammed‘in övgüsüne hak kazandığı; Müseylemetü‘l-Kezzab‘ın ise ana dili 

Arapça olduğu hâlde peygamberliğini iddia ederek Ġslâm‘a en büyük zararı verdiği söylenecek ve 

Türklerin Ġslâm‘a yaptığı hizmeti sıralayacaktır.
 
(3). ġemsettin Sami‘nin Hafta dergisinde yayımladığı 

Türkçenin kökeni ile ilgili yazısı, Belâgat-ı Osmaniyye‘nin uyandırdığı tartıĢmalar Türkçenin Arapça, 

Farsça karĢısında istiklâl kazanması noktasında toplanabilir. (YetiĢ 2006:246-299) Aynı Ģekilde Talîm-i 

Edebiyat münakaĢaları (YetiĢ 1996:323-504) da, bir anlamda millî belâgat meselesi de önemli bir uyanıĢ 
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noktasıdır. Burada dikkati çeken millî idrakin kamuoyunu günlerce iĢgal etmesidir. Bu bakımdan konuyu 

Türkolojiye uyanıĢ yılları olarak değerlendirmek durumundayız. Çünkü yüzyıllarca ihmal edilen 

Türkçenin imlâsı, grameri, sözlüğü, belâgatı üzerinde düĢünmek baĢlangıç noktası bakımından son derece 

önemlidir. Öte yandan bilhassa ġemsettin Sami‘nin, Ahmet Vefik PaĢa‘nın, Süleyman PaĢa‘nın Türk 

tarihine, Türk diline ve kültürüne ait çalıĢmaları aydınların Türklüğü idrak etmeleri sonucunu 

doğuracaktır. Bu devreyi Mehmet Fuad Köprülü‘nün Ģu cümleleri ile tamamlayalım: ―Suavi, bilhassa L. 

Davids adlı bir Ġngiliz‘in-annesi tarafından Fransızcaya tercüme edilen-Kitab-ı Ġlmü‘n-Nâfi adlı Türk 

gramerinde eski Türk tarih ve medeniyetine dair verilen malûmattan istifade etmiĢti; halbuki bu eser de, 

ikinci elden yazılmıĢ, çok alelâde bir derleme mahsulünden fazla bir Ģey değildi. Herhalde, ilmî mahiyeti 

ne olursa olsun, Suavi‘nin bu husustaki yazıları da, Vefik PaĢa‘nın ve Süleyman PaĢa‘nın eserleri gibi, 

kendilerini takip eden nesil üzerinde kuvvetle müessir olmuĢtur: ―1908 inkılâbından önce, Türkçülüğün 

filoloji ve tarih tetkikleri Ģeklinde kendini gösterdiği devresinde, ġemsettin Sami Bey ve Veled Çelebi, 

Ahmet Vefik PaĢa‘yı; Necip Âsım Bey, Süleyman PaĢa‘yı; Bursalı Tahir Bey de, Ali Suavi‘yi takip 

etmiĢlerdir‖. (Köprülü 1966:313) 
 

ġimdi asıl konumuza gelelim. Bu kısa giriĢi bir zemin oluĢturmak için yaptım. Asıl konumuz II. 

MeĢrutiyet dönemidir. Fakat bilindiği gibi özellikle sosyal ve kültürel olayların elbette bir öncesi, bir 

hazırlık devresi vardır. 
 

1908 II. MeĢrutiyet ile süreli yayınlarda tabir caizse büyük bir patlama olur. Sa‘y ve Tetebbu, Servet-i 

Fünun, Çocuk Bahçesi, Türk Yurdu, Resimli Kitap, Mehasin, ġehbal, Musavver Devr-i Cedîd, Kadın, 

Bursa Sergisi, Amid-i Sevda, AĢiyan, Bahçe, Feyiz, Musavver Muhit, Resimli Ġstanbul, Âlem, Kalem, 

Karagöz, Sırat-ı Müstakîm sonra Sebîlü‘r-ReĢâd, Püsküllü Belâ, Laklak, Kalender, Edep Yahu, Musavver 

Edep, Ġçtihat, Ġslâm Mecmuası, Beyânü‘l-Hak, Misbah, Ceride, Donanma, Rübab, Mecmua-i Ebü‘z-Ziya, 

Büyük Duygu, Halka Doğru, Türk Sözü, Türk Derneği, Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Sadâ-yı Hak, 

Cerîde-i Ġlmiye, Mahfil, Ulûm-ı Ġktisadiye ve Ġçtimaiye Mecmuası, ĠĢtirak, Felsefe, Ġçtimaiyat Mecmuası, 

Millî Tetebbular Mecmuası, Muallim, Ġktisadiyat Mecmuası, Sanayi, Ticaret-i Ulûmiyye Mecmuası, 

Piyano, Yirminci Asırda Zekâ, Yeni Turan, Türk Duygusu, Millî Tetebbular Mecmuası, Muallim, 

Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Edebî Mecmua, ġair Nedim, 

Köylü, KurtuluĢ Yolları gibi pek çok dergi çıkar. Tabiî gazeteleri saymadık. Kendisi de bir derginin 

çıkarıcıları arasında bulunan Mehmet Âkif, ―Süleymaniye Kürsüsünden‖ Ģiirinde  
    

Türlü adlarla çıkan nâ-mütenâhî gazete 

Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete (Ersoy 1966:177) 
 

diyecektir. Biz konuya ne bu çerçevede yaklaĢacağız ne de bütün dergi ve gazeteleri söz konusu edeceğiz. 

Bir tebliğ çerçevesine bazı tespitlerde bulunacağız ve bu dönemdeki Türklük bilimine uyanıĢlara ve bu 

yöndeki yazılara, dergilere dikkati çekeceğiz.  

 

Bu vesileyle burada maksadımızı da açıklayalım. Türkiye Türkolojisinin tarihinin henüz yazılmadığını 

bilhassa belirtelim ve bu tebliğle bu konuda bir baĢlangıç yapmak ve bu vesileyle günümüzdeki bazı 

eksiklere, bir tarafıyla günümüz Türklük bilimi araĢtırıcılarının, tabiî aydınların bir zaafına dikkat çekerek 

gelecekteki Türk dünyasının kurulmasındaki bir eksikliğe iĢaret etmek gayesini güdüyoruz. 
 

Gazeteleri dıĢarıda tutarak sadece bazılarını kaydettiğimiz dergilerin bile incelenmesi bu tebliğin 

sınırlarını aĢar. Esasen Bülent Varlık‘ın ―Her gün birkaç derginin çıkıp birkaçının kapandığı ―bozbulanık‖ 

bir ortama rağmen, nispeten uzun süre yaĢayan, aradan ―sivrilen‖, açtığı tartıĢmalarla bugün bile önem 

taĢıyan bazı dergiler olmuĢtur.‖ (Varlık, 1985:  c. 1, 117)  cümlesinde ifadesini bulduğu üzere, bu 

dönemin bütün dergilerini kuĢatmak mümkün değildir. Bunun için burada bazı temel unsurlara iĢaret 

edilecektir. Tabiî en önemli problem konuya dergi dergi mi yaklaĢmalı, yoksa konulara göre bir sıralama 

mı yapmalı sorusudur. Biz ikinci yolu yani süreli yayınlarda Türklük bilimi bakımından ele alınan 

konuları söz konusu edeceğiz. 
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1.ÇeĢitli Meseleleri ve Tarihiyle Türkçe ve Türk Edebiyatı 

KonuĢmamın baĢında 1860‘lı yıllardan sonra Türkçenin çeĢitli meselelerinin tartıĢıldığına iĢaret etmiĢtim. 

II. MeĢrutiyet döneminde bunlar devam eder. Bu konuları Türkçenin yazıldığı alfabe, sadeleĢmesi, imlâsı, 

terimler, halk ağzından derleme, sözlüğü, tarihi, diğer Türk bölgelerinin Türkçesi gibi baĢlıklar altında 

toplayabiliriz. Bu baĢlıkları ayrı ayrı söz konusu etmek yeni bir tebliğ konusu olacağından kendi 

içerisinde sıralanan bir kompozisyonla vermeye çalıĢacağım. Esasen bu konu çeĢitli araĢtırıcılar 

tarafından da ele alındığı için özet olarak söz konusu etmeyi uygun buluyorum.  

 

II. MeĢrutiyet‘in ilânından sonra 1908‘de kurulduğunu bildiğimiz
 
(4) Türk Derneği aynı adlı dergisinin -

ki derginin kapağında Ģu notu görürüz: ―Türklüğe Dair Tetebbuatı Havidir‖- ilk sayısındaki ―Türk 

Derneği Beyannamesi‖nin 9. maddesinde Ģöyle denilmektedir: ―Osmanlı lisanının Arabî ve Farisî 

lisanlarından ettiği istifade gayr-ı münker bulunduğundan ve Osmanlı Türkçesini bu muhterem 

lisanlardan tecrit etmek hiçbir Osmanlının hayalinden bile geçmeyeceğinden Türk Derneği, Arabî ve 

Farisî kelimelerini bütün Osmanlılar tarafından kemâl-i sühûletle anlaĢılacak veçhile Ģayi olmuĢlarından 

intihap edecek ve binaenaleyh mezkur derneğin yazacağı eserlerde kullanacağı lisan en sade Osmanlı 

Türkçesi olacaktır.‖ Beyannamenin 10. maddesi ise Ģöyledir: ―Istılahât-ı resmiyye sırasına girip Türkçe 

ve hatta Arabî ve Farisîce mukabilleri bulunan tabirât-ı ecnebiyyenin terk ve ihracı hususunda dernek; 

hükûmet-i seniyye nezdinde teĢebbüsât ve istirhamatta bulunacaktır‖. 12. madde bu maddeyi tamamlar: 

―Hükûmet-i seniyye tarafından vaki olacak tebligat-ı resmiyyenin avamın anlayacağı derecede Türkçe ile 

yazılması hususunda dernek; hükûmet nezdinde teĢebbüsat ve istirhamatta bulunacaktır.‖ (Okay 2006:11) 

Görülüyor ki burada Türkçenin sadeleĢtirilmesi, hele resmî yazıĢmalarda kullanılan kalıpların terk 

edilmesi istenmektedir. Bu konu ile ilgili derginin aynı sayısında ―Dilimiz‖ baĢlıklı yazıda da sadeleĢme 

meselesi söz konusu edilmektedir. Dördüncü sayıda Ispartalı Hakkı ―Türkçenin SadeleĢtirilmesi‖ baĢlıklı 

bir yazı yayımlar. Bu yazıda konu enine boyuna tartıĢılır. Ispartalı Hakkı, dilin sadeleĢtirilmesinin orta 

malı bir mesele olduğunu belirttikten sonra dilimizde yaygın olmayan kelimelerin tasfiye edileceğine 

―lisanımıza hacet yok iken giren lügatleri yavaĢ yavaĢ seçip çıkaracağız‖ diyerek vurgu yapar. ―Biz 

Türküz, dilimiz Türkçedir. Türklüğümüze sadık kalmakla Türkçemizi kendisine sarılan sarmaĢıklardan 

kurtarmaya gayret etmekle günaha girmeyiz.‖ Ona göre, her mefhum ve manayı ifade eden bir kelime 

bulunmaktadır, fazla olanları atmak gerekir,  tabiî gerekli olanlar kalacaktır. Elbette Uygur Türkçesine de 

dönülmeyecektir. (Okay 2006:144-152) SadeleĢme konusu, bizim burada üzerinde duramayacağımız 

birtakım tartıĢmaları getirir. Bu çerçevede bu fikirlere karĢı çıkanlar olur. Meselâ Süleyman Nazif bir 

yazısında ―Lisanı sadeleĢtirmek, bizi yedi asır geriye ve dört beĢ bin kilometre uzağa atmaktır‖ der. 

(Levend 1972:306) Kazanlı Ayaz ise ―…milletini seven her Türk yazdığı her makaleyi Anadolu 

Türklerinin anlayacağı bir lisanla yazması lâzım gelir‖ (Levend 1972:307) diyerek konuya açıklık getirir. 

Mehmet Akif, bu konudaki tartıĢmalara iĢaret ettikten, tasfiyeye taraftar olmadığına vurgu yaptıktan 

sonra ―Evet lisanın sadeleĢtirilmesi farzdır. Gazetelerde zabıta vukuatı öyle ağır bir lisanla yazılıyor ki 

avam onu bir dua gibi dinliyor.‖ hükmünü açıklar. (Levend 1972:311) Burada tekrar edelim bu konuda 

kaybolmayı düĢünmüyoruz. Fakat sadeleĢme ile alâkalı görüĢ ve tartıĢmalarda iki noktaya dikkati 

çekeceğim. Öncelikle dil sadeleĢerek Türkçeye, Türk söyleyiĢine dönülüyor, Türkçenin Arapça ve Farsça 

karĢısında istiklâl kazanması sağlanıyordu. Ġkinci olarak da Orta Asya Türkçesine, geçmiĢte kalmıĢ 

Türkçeye gidilerek bugün artık yaygınlaĢan bazı kelimeler daha o zaman Anadolu Türkçesine 

kazandırılıyor, onlara hayatiyet veriliyordu. Genç Kalemler mecmuasının sadeleĢme konusundaki yazı ve 

çalıĢmaları artık mütearifenin ötesindeki bilgiler içerisinde bulunduğu için bu dergi ve Türk Yurdu, Türk 

Sözü ve Halka Doğru dergilerinde veya diğer süreli yayınlarda bu konuda çıkan yazılara gitmeye lüzum 

görmüyorum. Zira bu konuda müstakil kitaplar bile yazılmıĢtır, daha da yazılabilir. 

 

Bilindiği gibi Türkler, Gök Türk, Uygur alfabelerinden sonra Ġslâmiyet ile beraber Arapların kullandığı 

alfabeyi almıĢlar, XIX. yüzyılın bilhassa son çeyreği ile XX. yüzyılı baĢında bu alfabenin öğrenilmesinin 

zor olduğu ve Türkçeye uygun gelmediği Ģeklinde bir görüĢle yeni bir alfabe arayıĢına girmiĢlerdir. 

Bunun bizim konumuzla alâkası bu arayıĢtaki hareket noktalarından birinin Arapların kullandığı 

alfabenin Türkçeye uymadığı anlayıĢıdır. Çünkü bu anlayıĢa götüren sebeplerden biri Türkçenin yapısını 

dikkate  almaktadır.  Öte  yandan  bu  yapıya  uygun bir düzenleme için çeĢitli çalıĢmaların yapılmasıdır.  
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Dolayısıyla Türkçe her noktadan aydınların meselesi olmaktadır. Halbuki geçmiĢte Arapça, Farsça 

kelimelerin imlâsında büyük bir dikkat ve tabir yerinde ise taassup gösteren Osmanlı dönemi aydınları, 

Türkçe kelimelerin imlâsında aynı dikkati maalesef göstermemiĢlerdir. Bu konuda  dikkatli  olanların  

gayretleri  de  Arap alfabesinin  imkân  vermemesi   yüzünden   kendini   belli edememiĢtir. ĠĢte bu 

dönemde bazı tecrübeler yapılmıĢ Türkçe seslerin verilebilmesi için alfabede ve imlâda yeni 

düzenlemelere gidilmiĢtir. Nitekim Türk Derneği dergisinin beĢinci sayısında ―Yeni Yazı Elifbası‖ 

baĢlıklı bir haberle karĢılaĢırız: ―Derneğimiz azasından Doktor Milaslı Ġsmail Hakkı Bey tarafından yeni 

bir yazı icat edilerek elifbası yazılmıĢtır. Bu yeni yazıda sadasız harfler öteden beri kullandığımız 

harflerin bitiĢik olmayan Ģekiller üzere kullanılmıĢ ve harekeler ile huruf-ı illet birleĢtirilerek harf 

Ģeklinde yazı arasında konulmuĢtur. 
 

Bu yazı ile ibarenin yanlıĢ okunması kabil değildir.‖ (Okay 2006:178) 
 

Aynı derginin altıncı sayısında ―Türkçede ġimdiye Kadar Kullanılan Ġmlâ Kaideleri‖, yedinci sayısındaki 

―Lisan-ı Türkî‘nin Yazısını Islah, Ġmlâsını Tayin, Mürekkebât-ı Kelâmiyyesini SadeleĢtirme‖ baĢlıklı 

yazılara ve Enver PaĢa‘nın elifbası diye bilinen imlâya, bu konuda daha pek çok tartıĢma ve denemeler 

yapıldığına sadece iĢaret edelim. 
 

Türk Derneği dergisinin birinci sayısında sonraki sayılarda da devam edecek olan ―Osmanlı Türkçesinde 

Vurgu‖, ikinci sayıdaki ―Ahenk Kanunu‖, üçüncü sayıdaki ―Sıfat-ı Tavsifiyye ve TeĢbihiyye‖ yazılarını 

gramer ile ilgili çalıĢma olarak değerlendirelim. Hatta ahenk ile ilgili yazının Ural-Altay dilleri arasında 

mukayeseye dayandığını da ifade edelim. 
 

Türk Yurdu dergisinden sadece bir yazıya iĢaret edelim: ―Türkçenin Ural-Altay Lisanları Arasındaki 

Mevkii‖ (nr.157). Yazının altında Müderris Doktor Frederich Gize imzası vardır.  
 

Türk Derneği dergisinin yine birinci sayısında çıkan ―Türk Sayıları‖ yazısını terimler çerçevesinde 

düĢünebiliriz. 
 

Ayrıca batı dillerinden tabiî daha çok Fransızcadan gelen terimlere karĢılık bulma çalıĢmaları ile gramer 

ve sözlük alanındaki gayretlere, hece-aruz tartıĢmalarına, hece vezninin kullanılması yolundaki gayretlere 

aynı Ģekilde sadece dikkati çekelim. Çünkü bunları her biri müstakil konulardır. 
 

II.MeĢrutiyet döneminde dil ile ilgili olarak üzerinde durulan meselelerden biri de Türkçe yazmıĢ, 

Türkçeye hizmet etmiĢ Ģahsiyetlerin ön plâna çıkarılmasıdır. Anadolu ve Balkanlar‘daki Türk 

edebiyatında, bütünüyle Türk kültüründe Hz. Mevlânâ ve Mevlevîliğin yeri veya payı inkâr edilemez. Bu 

noktada aydınlarımızın bir dikkatinin burada anılması gerekir. Türk Derneği dergisinin daha ilk 

sayısındaki ―Sultan Velet Hazretlerinin Türkçe ġiirleri‖, ― Hz. Mevlânâ Efendimizin Türkçe EĢ‘ârı‖ 

baĢlıklı yazılar anlamlıdır. Bunlardan birinci yazı birkaç sayı devam edecektir. Ayrıca ―ÂĢık PaĢa‖ 

baĢlıklı yazıyı, bu yazıda Türkçe kelimelerin anlamlarının verilmesini, Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet 

Yesevî ve eserlerinden söz edilmesini hatırlatalım. 
 

Dergilerde bu yakın dönemin yanında daha eski dönemlere ait yazılarla da karĢılaĢırız. Tabiî bu konudaki 

en büyük sıkıntı henüz Türkiye‘de Türkoloğun olmamasıdır. Bunun için bu yazılar daha çok yabancı 

Türkoloğlardan tercüme edilmiĢtir. Bunlardan biri Türkoloji için önemli bir süreli yayın olan  Journal of 

the Royal Asiatic Society‘ten tercüme edilen ―Eski Bir Türk Ötçesi Huas Tu Anift‖ baĢlıklı yazıdır. Türk 

Yurdu, önce ―Dilimiz‖ diye bir üst baĢlık koyar, sonra ―Pek Eski Türk Edebiyatı‖ baĢlığının altında Ģöyle 

devam eder: ―Türklerin asker, siyasî, hâkim ve cihangir bir millet olduğunu inkâr eden bulunamazsa da, 

beĢeriyetin medeniyetçe tekâmül ve terakkisinde Türklerin mühim ve Ģerefli bir hisseleri olduğunda 

Ģüphe edenler az değildir. Lâkin bu Ģüphe de sırf bilmemekten, Türklerin tarihi henüz iyice 

öğrenilememiĢ olmaktan neĢ‘et eder.‖ O dönemle ilgili bir iki noktaya iĢaretle bu sözleri açmamız 

gerekir. Ġslâmiyet öncesi Türk tarihini Osmanlı aydınları pek bilmiyordu. Öte yandan batıda felsefeye, ırk 

psikolojisine bağlı olarak geliĢen ve Osmanlı aydınlarını da etkisine alan bir anlayıĢ, Türklerin barbarlığı, 

sarı ırktan oldukları için medeniyete bir katkılarının bulunmadığı idi. Türk Yurdu buna cevap verir âdeta. 

―ġimdi Ģarkî yahut Çinî Türkistan dediğimiz ülkede, bundan bin, bin iki yüz yıl evvel, Türklerin dil, 
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edebiyat ve sanayice yüksek bir mertebeye erdikleri, yirminci asr-ı milâdî iptidasından beri, oralarda eski  

Türk medeniyeti bakiyelerini aramakla meĢgul, Alman, Rus, Fransız hey‘et-i fenniyelerinin bulup 

çıkardıkları eser ve vesikalarla ispat olunmuĢtur.‖ Dergi, konuyu daha belirginleĢtirir: ―Türklerin 

babalarından  kalma  bu  pek  kıymettar  hazineler,  Avrupa  âlimleri  tarafından   yavaĢ   yavaĢ   meydana  

çıkarılıyor: ġarkî Türkistan‘dan Berlin, Londra, Petersburg ve Paris‘e, sandık sandık heykel, resim ve 

yazı taĢınıyor, sonra da Almanca, Ġngilizce, Rusça, ve Fransızca ilmî mecmualar, bu vesikaların 

resimlerini derc ederek Avrupalılara, bizim eski medeniyetimizi anlatıyorlar. Ama biz ekseriya bunlardan 

habersiz kalıyoruz‖. ―Türk Derneği‖ ve ―Tarih-i Osmanî Encümen‖ azası âlim Saffet Bey, yukarda adını 

verdiğimiz derginin Nisan 1911 sayısında çıkan yazıyı tercüme etmiĢ ve yine yukarda andığımız baĢlıkla 

dergiye göndermiĢtir. Yazı, meĢhur Türkolog A. Von le Coq‘undur. Metin, Mani dinindeki Türklerin 

ibadethanede toplu olarak okudukları tevbe duasıdır. (Komisyon 1911:43) Derginin 8. sayısında A. Von 

le Coq‘un yazısının tercüme edilip neĢredilmesinden dolayı memnuniyetini belirttiği mektubu ile 

gönderdiği Uygur dili ile yazılmıĢ iki metin de ―Çastani Ġl Bey‘in Hikâyesi‖ baĢlığı ile seri hâlinde 

yayımlanır. 
   

Türk Derneği dergisinin ikinci sayısında Akyiğitoğlu Musa imzasıyla ―Kazan Tatar ġivesinde Darb-ı 

Meseller‖, ―Tatar Edebiyatının Tarihçesi‖ baĢlıklı yazılar bu çerçevede düĢünülen yazılardır. Türk Yurdu 

dergisinin 3. sayısında ―ġimalî Türk Edebiyatından‖ üst baĢlığında ―Bir Mahpusun Hatıraları‖ Ay Bey 

imzalı bir tefrika ile karĢılaĢırız. 
 

2. Arkeolojik Kazılarla Ortaya Çıkarılan Eski Türk Eserlerinin Tanıtılması   

―Yeni KeĢfolunmuĢ Eski Bir Türk ġehri‖ yazısı Türkoloji için yeni bir açılımdır. Bilindiği gibi XIX. ve 

XX. yüzyılda eski Türk coğrafyasındaki kazılar Türklükle ilgili yeni bilgilerdir ve bunlardan Osmanlı 

aydını bu Ģekilde haberli olabilmiĢtir. Nitekim yazıya Ģöyle bir giriĢ yapılır: ―Rus câmi-i mevkutesinden 

yeni keĢfolunmuĢ bir Türk Ģehri hakkında malûmat vermekte olduğundan…iktibas eyliyorum‖ (Okay 

2006:174-176) Daha sonra Rus miralaylarından Peter-Kozmiç-Kazlot‘un Moğolistan‘da yaptıkları 

kazıdan bahisle eski Karakoyo-Harahoto Ģehrini kumlar içinden kazıp çıkardıklarından, buldukları Çince, 

Tibetçe, Mançuca, Moğolca, Türkçe, Arapça  tomarlardan vs. den  bahsedilir. Necip Asım, derginin 

altıncı ve yedinci sayısında ―Turfan‘da Âsâr-ı Atîka ĠstikĢâfı‖ baĢlıklı bir yazı yazacaktır. Yazar yazısını 

Ģöyle takdim eder: ―Zamanımızda Avrupa‘da ve bilhassa Almanya‘da, Rusya ve Macaristan‘da Türkçeye, 

Türklüğe, bunun geçmiĢ zamanına, Ģimdiki hâline pek ziyade ehemmiyet verildiği ve hatta Turcologie-

Türkolocya namıyla yeni bir Ģube-i marifet vücuda getirildiği malûmdur. 
 

Vakıa Vusta Asya‘da keĢfedilmekte olan âsâr-ı atîka, icra olunan istikĢafât-ı coğrafiyye, tedkîkat-ı 

etnoğrafiyye ve içtimaiyye, malûmât-ı lisaniye ve edebiye pek geniĢ bir tetebbu sahası vücuda getirmiĢtir. 

Bu meyanda at oynatmak, ün kazanmak, ilme, fenne hizmet etmek için Avrupa uleması âdeta yarıĢ 

etmektedir‖. (Okay 2006:190 vd.) Necip Asım bu takdimi yaptıktan sonra bu bilginlerden bir olarak 

gösterdiği V. Le Coq‘un Turfan‘da gerçekleĢtirdiği ―âsâr-ı atîka‖ keĢfiyle ilgili çalıĢmalarını anlattığı ve 

Journal Asiatique‘te yayımladığı yazısını tercüme eder. Ġki sayı devam eden bu tercümede ġarkî 

Türkistan ve oradaki Türk tarihi ve medeniyeti hakkında bilgi verilmektedir. 

Bu tür bilgilendirmeler aydınlarımızın tamamıyla yabancı olduğu bir dünyadan haber vermekte ve 

Türkiye‘de Türkolojinin nasıl baĢladığını veya hangi yollardan geçtiğini göstermektedir.  
 

3. Yabancı Türkologları, Türkoloji Merkezlerini Tanıtıcı Yazı ve Haberler 

Görüldüğü gibi Türkoloji Türkiye‘den çok önce Macaristan, Almanya ve Rusya gibi ülkelerde baĢladı. 

Bu dönemde dergilerde Türkologlardan fırsat buldukça söz edilir, onları çalıĢmaları verilir. Bu cümleden 

olarak Türk Derneği dergisinin ilk sayısında meĢhur Türkolog Radloff‘a 50. yılı dolayısıyla çekilen 

telgraf verilir. ―Petersburg‘a akademya azasından Radloff, Türklüğe ettiğiniz elli yıllık çalıĢmanız 

kuvvetli olsun‖. (Okay 2006:50) Derginin üçüncü sayısında anılan Türkoloğun, Viladimir Gordlevski‘nin 

kalemiyle tanıtıldığını da ekleyelim.  
 

Türk Yurdu‘nun 5. sayısında Türkolg W. Radloff ve Wilhelm Thomsen için yapılan merasim haber 

verilir. Birincisinin 75., ikincisinin 70. doğum günleri dolayısıyla, Türk Yurdu ve Türk Derneği‘nin, 

müĢtereken  bir  telgraf  gönderdikleri  belirtilir  ve  onların Ģerefine Türk Derneği‘nin Orhun Yazısı‘ndan  
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bahseden Necip Asım‘ın eserini yayımladığı, ―Osmanlı Tarihi Encümeni‖ tarafından Thomsen‘a Osmanlı 

Hükûmetinin takdiri için çalıĢma yapacağı eklenir. Daha sonra bu Türkologların hayat hikâyeleri ve 

çalıĢmaları verilir. Türk Yurdu dergisinin 52. sayısında ―Tercüme-i Hâl‖ köĢesinde ―MüsteĢrik Vambery‖ 

için bir seri yazı baĢlar ve söz konusu Ģahsın hayatı ve çalıĢmaları, Türklere bakıĢı üzerinde durulur.  

 

Bu tür yazılar dolayısıyla hem Türk tarihi, dili, edebiyatı, kültürü, medeniyeti tanınmakta hem de bu 

çalıĢmaları yapanlar hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Ayrıca burada bir bilgilendirmeye bağlı bir 

özendirme olduğunu söylemek hiç yanlıĢ olmaz. Sanki ―bak eller senin kültürünü araĢtırıyorlar, sen ne 

güne duruyorsun‖ anlamı vardır ve bu bir teĢvik ve tahriktir.   
 

4. Türk Boyları ve Bölgeleri Hakkındaki Yazılar   

Bu dönemde dikkat çeken bir baĢka tür yazı türü ise çeĢitli Türk bölgeleri, boyları ile ilgili bilgiler 

verilmesidir. Nitekim ―ÇuvaĢlar‖ (Türk Derneği, nr. 7) yazısı bunlardan biridir. 
 

―Türklüğü Bilmeli ve BiliĢmeliyiz‖ baĢlıklı bir yazıda, beyannamede de ifade edildiği gibi, Çin‘den 

Tunus‘a, Buhara‘dan Sudan‘a kadar geniĢ bir coğrafyada yaĢayan Türklerin bilinmesi gerektiği, Osmanlı 

Türkleri aydınlarının bunlardan haberli olmadığı söylenir: ―Çoğumuz için Türklüğün hududu, Ankara ve 

Konya‘nın pek de ötesine geçmez, bir zamanlar medeniyet ocağı olup, Ģimdi yavaĢ yavaĢ âdeta 

kabirlerinden kalkar gibi dirilmeye baĢlayan Türklük merkezleri, Buharalar, Semerkandlar, Kazanlar, 

Tebrizler hakkındaki bilgimiz Allah için söyleyin, bir Fransız dükkâncının Ģark hakkındaki hayalî ve 

müphem malûmatından fazla mıdır? Haydi tâli mekteplerimize göz yumalım ve bazı esbâb-ı siyasiyyeyi 

de nazardan kaçırmayalım. Lâkin Osmanlı Darülfünununun edebiyat Ģubesinde Türk dilini, Türk 

edebiyatını, Türk tarihini, Türk coğrafyasını okutan kürsî-i tedrîsler bulunmadığına ne diyelim? Halbuki 

diğer memâlik-i mütemeddinede bilhassa Almanya‘da, Macaristan‘da ve Rusya‘da, bunların 

darülfünunlarında Türk âlemi, Türklük, eski ve yeni her türlü tecelliyât-ı maddiyye ve maneviyyesi büyük 

bir ihtimam, Ģedit bir gayretle tetkik ve tahkik olunmaktadır. Mısırlıların, Asurluların tetkiki ile meydana 

çıkan Egyptologie ve Assiriologie gibi Türkleri tarihini âsâr-ı kadîmesini, nesillerini, dillerini arayıp 

taramakla ayrıca bir ilim ―Türklüğü bilmek‖ diye tercüme etmek istediğim Turkologie tahassul 

eylemiĢtir.‖ (Okay 2006:44) Önemine binaen uzunca aldığım bu metin benim baĢlığımın en çarpıcı izahı 

değil midir? Yazının altında imza yok, ama bunun Türkoloji için bir uyanıĢ olduğu açıktır.  
 

Ahmet Agayef (Ağaoğlu), Türk Yurdu dergisinin ilk sayısında baĢladığı ve sonraki sayılarında devam 

ettiği ―Türk Âlemi‖ baĢlıklı bir yazı yazar ve bu âlemi Ģöyle belirler: ―Biz bugünkü Türk âleminin 

hududunu; yalnız Türk unsurunu havi, Türk medeniyeti, Türk hayatı, Türk tarz-ı maiĢeti ile geçinen 

memalik dairesinde arayacağız; bunun için kısa yol olarak Balkan dağlarının en yüksek bir zirvesine çıkıp 

oradan karĢımızdaki Ģarka doğru bir nazar atfedeceğiz; hayalen durduğumuz noktadan Karadeniz‘e doğru 

bir hat çizeceğiz: sonra bu hattı Kırım Yarımadası‘nın cihet-i Ģimalîsinden Kafkasya dağlarının cihet-i 

cenubîsine doğru götürüp Bakû, Derbend tariki ile Hazar Denizi‘nin cihet-i Ģimalîsinde vaki Hacı Tarhan 

(Ejderhan) a ulaĢtıracağız; oradan Ġdil (Volga) nehri boyunca Ģimale doğru yürütüp Saratof, Samarra, 

Ufa, Kazan hanlıklarını geçtikten sonra Sibirya tarikini kutb-ı Ģimalîye doğru takip ederek Moğolistan‘ın 

cihet-i Ģarkîsinden Türkistan-ı Çînî‘ye doğru eğeceğiz. Oradan da Türkistan-ı Rusî‘ye taraf gelerek 

Afganistan‘ın Ģimal cihetindeki ―Hilmend‖ nehrini takip ede ede maverâ-yı Bahr-i Hazar‘a geçeceğiz; 

Hazar Denizi maverasından Esterâbâd tarikiyle Horasan‘ın Ģimalinden ve Bahr-ı Hazar‘ın cenubundan 

Azerbaycan‘ın günbatı tarafına gideceğiz; oradan Anadolu‘ya giderek Bağdat ve Musul yolu ile Suriye ve 

oradan Adalar Denizi‘ne geçerek yine Rumeli‘ye ve bulunduğumuz noktaya avdet edeceğiz. ĠĢte size 

bugünkü Türk âlemi‖. (Komisyon 1998:15-16) 
 

Bu tespitin önemi üzerinde durmaya bilmem gerek var mı? Böylece Anadolu Türkü, kardeĢlerinin çok 

geniĢ bir coğrafyada bulunduğunu fark edecektir. Bu coğrafyayı tarihi ile düĢünecek olursak Türkolojinin 

sahasının geniĢliği ve derinliği ortaya çıkar. Yazar buradaki Türklerin hem geçmiĢini, hem hâlini 

okuyucusuna tanıtmaktadır. Bu yazı seri hâlinde devam etmektedir. 
 

Türk dünyasını tanıtan serilerden biri de ―Seyahat‖ köĢesinde yayımlanan yazılardır. Bunlardan ilki 

―ArkadaĢlarımızdan  ve  Gelenbevî  Ġdadîsi  muallimlerinden  Halim  Sabit  Efendi  geçen  yaz   ta  Altay  
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dağlarına, Çin ve Rusya imparatorluklarının müphem bir hudut ile ikiye ayırmak istedikleri en saf ve en 

sağlam Türk kardeĢlerimizin temiz ve yüksek yurtlarına kadar gidip geldiler.‖ (Komisyon, 1998, 197 

vd.)diye takdim edilir. Halim Sabit, ―Altaylara Doğru‖ baĢlığı altındaki bu seri yazısında seyahatini, 

gördüklerini anlatır. ―Seyahat‖ köĢesindeki bu seri HaĢim Nahid‘in imzasıyla ―Irak Türkleri‖(Türk Yurdu, 

nr. 93),  aynı  baĢlıkla  Halit  Fahri‘nin imzasıyla ―Muğla Türküleri ve Ġçtimaî Yaralar‖ ile de karĢılaĢırız.  

(Türk Yurdu, nr. 139, 140, 142) Derginin 151. sayısında  ―Seyahat‖, ―Halep Hatıraları‖ ile baĢka bir 

coğrafyaya geçer. Seyahat, esasen her zaman insanların merakını çeker. Hele bu merak, kendi kardeĢleri 

üzerine yoğunlaĢırsa daha da ziyadeleĢir. 
 

Türk Yurdu‘nun dördüncü sayısında aynı köĢe veya baĢlık altında ―Pek Eski Türk Medeniyeti‖ yazısı ile 

karĢılaĢıyoruz. Burada  ġarkî ve Çinî Türkistan Türkleri söz konusu edilmektedir. Yine bu köĢede ―Ġlm-i 

Elsine Bakımından Bulgarların Türk-Tatar Kavminden NeĢ‘etleri‖ baĢlıklı yeni seri yer almaktadır. (Türk 

Yurdu, nr. 17), Genç Kalemler dergisinin 17-18. sayısında ( Mart 1328) ―Hindistan ve Türkler‖ yazısı, 9 

ġubat 1327‘de Selânik Ġttihat ve Terakki Klubünde Mehmet Ali Tevfik tarafından verilmiĢ bir 

konferansın metnidir. 
 

Türk Yurdu dergisinin dördüncü sayısında bir baĢka köĢe bulunmaktadır. Bu da seri olarak devam edecek 

bir köĢe. ―Coğrafya ve Etnoğrafya‖. Bu köĢenin ilk alt baĢlığı ―Ġran Türkleri 1‖dir. Burada Ġran‘ın 

kuzeyindeki Azerî Türkleri hakkında bilgi verilmektedir. Ġkinci alt baĢlık ise ―UnutulmuĢ Kan 

KardeĢlerimizden Karacadağ Türkleri‖ (Türk Yurdu, nr. 69)dir ki bugün bile önemini koruyan tespitleri 

ifade etmektedir. Derginin 94. sayısında Irak Türkleri söz konusu edilir ve yazı seri olarak devam eder.  

PeĢte‘de kurulmuĢ olan Cemiyet-i Turaniyye -ki daha evvelki sayılarda bu cemiyetin kurulmasından 

bahsedilmiĢti-de verilen ―Asya Tarihinde Turanîler‖ baĢlıklı konferansın metni tercüme edilerek verilir. 

Bu konferansta tabiatıyla eski Türk tarihinden de söz edilmektedir. Metne göre ―Türkler, ÇuvaĢlar, 

Yakutlar, Moğollar, Mançular, Tunguzlar, hatta Japonya ve Kore ahalisi hep Turan, tabir-i dîgerle Ural-

Altay ırkına mensuptur.‖ (Komisyon 1998:231 vd.)  
 

Görüldüğü gibi geniĢ bir sahaya yayılmıĢ Türklük bu dönem okuyucularının önüne getirilerek Türk 

dünyası tanıtılıyor, Türkoloji kurulmaya çalıĢılıyor. 
 

5. GeçmiĢte YaĢamıĢ Türk Devlet Adamları, Bilginler, Sanatkârlar, YazılmıĢ Eserler 

Türk Yurdu dergisinin ilk sayısında baĢlayan ve sonra devam edecek olan bir baĢka tür yazıda, geçmiĢte 

yaĢamıĢ Türk devlet adamlarından, bilginlerden, sanatkârlardan ve yazılmıĢ eserlerden bahsedilir. Bunun 

için açılan köĢenin adı da dikkat çekicidir: ―Tarih ve Âsâr-ı Atîka‖. Bunlardan ilki elbette Osmanlı 

Türkleri için anlamlıdır. Bilindiği gibi Cengiz Han ve Timur hakkında Osmanlı kaynaklarında hep 

olumsuz kanaatlar vardır. Akçuraoğlu Yusuf, Türk Derneği‘nde verdiği ―Müverrih Léon Cahun ve 

Muallim Barthold‘a Göre Cengiz Han‖ konferansı yayımlar. KonuĢmanın/yazının takdimi dikkat 

çekicidir: 
 

―Osmanlı Devleti‘ne pek çok zararı dokunmuĢ Napolyan‘a, en ziyade Ģöhretini Osmanlı Türklerine 

galebeleri ile kazanmıĢ Katerina‘ya, tarihlerimizde, hiç çekinmeden, sıkılmadan ―Büyük‖ diyoruz da, 

Timur‘dan, Cengiz‘den bahsedecek olunca, isimlerini tahkirci bir sıfatla çiftleĢtirmeden, bir türlü telâffuz 

edemiyoruz!.. Cengiz‘e Farsların taktığı fitne-engiz, Timur‘a bilmem kimlerin uydurduğu pür-Ģur 

vasıfları, lisanımızda, o büyük isimlerin mütemmimi gibi gelir!.. Cengiz‘in kopardığı fitne, meselâ 

Ġskender-i ―kebîr‖inkinden daha ziyade midir? Timur‘un döktüğü kan, faraza ―Büyük‖ Ramses‘inkinden 

daha fazla mıdır? Öteden beri büyük, kebir, mefharetli unvanlarını kazanan fatihleri mümtaz seciyeleri 

geniĢ ülkeler zaptetmek ve bunun için de çok muharebeler edip çok kan dökmek olduğu hâlde, Cengiz ve 

Timur‘a büyüklük isnat ettirmeyen, onları muttasıl kendi millettaĢlarının hakaretlerine maruz kılan illet 

acaba nedir?‖ (Komisyon 1998:189) 
 

Yazar bu sorusunun cevabını verirken Türk hanlarının hepsinin vahĢi orduları, korkunç baĢbuğları 

olmadığını, yabancıların bize taktıkları gözlerle onları gördüğümüzü söyler. Bilindiği gibi Ziya Gökalp da 

Tevfik Sedad imzası ile Genç Kalemler‘de yayımladığı ―Turan‖ manzumesinde 
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    Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin 

   Birer derin sesidir; ben sahifelerde değil, 

   Güzîde, Ģanlı, necîp ırkımın uzak ve yakın 

   

    Bütün zaferlerini kalbimin tanîninde, 

   Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcîl.. 

   Sahîfelerde değil; çünkü Attilâ, Cengiz 

   Zaferle ırkımı tetvîc eden bu nâsiyeler 

   O paslı çerçevelerde, o iftirâ-âmîz 

   Muhit içinde görünmekte kirli, Ģermende! 

   Fakat, Ģerefle nümâyân Sezar ve Ġskender!.. (Parlatır-Çetin 1999:68) 
 

Bu yaklaĢıĢ tarzı günümüzün ifadesi ile ezber bozma anlamını taĢır. Fakat esas konu elbette Cengiz ve 

Timur değildir. Türk büyükleri dolayısıyla Türk tarihi, Türkolojidir.  
 

Bu köĢe veya genel baĢlık altında değiĢik konular ve Ģahsiyetler söz konusu edilmektedir. Türk 

Yurdu‘nun 3. sayısında ―Müverrih Aynüddin Efendi Merhum‖ baĢlığı altında önce Ģu notla 

karĢılaĢıyoruz: ―Tarihi en az tetkik olunan ırk, hiç Ģüphe yok ki Türk ırkıdır. BaĢka milliyetler arasında 

parçalanıp, baĢka milliyetler tarafından yutulup, bugün artık yeryüzünden kalkmıĢ Asurîlerin, eski 

Mısırlıların, Romalıların hayatları, faaliyetleri inceden inceye araĢtırılmıĢ, hâlâ da araĢtırılmaktadır; hatta 

bu kadim milletlerin tarihlerini tetkik, zamanımızda hususî bir ilim hâlini almıĢtır. Lâkin pek yakın bir 

mazide bütün Asya‘nın hâkim-i mutlakı olan Türklerin-ki Ģimdi de yaĢıyorlar-umumî tarihi, Türk idadî 

mekteplerinde bir saatlik dersi doldurmayacak kadar kısadır.‖ Bu giriĢten sonra son zamanlarda Türk 

tarihini araĢtıran Osmanlı Türklerinden Necip Asım, Bursalı Tahir, Fuat Raif, Safvet ve Arif Beylerin 

adları ile; Ģimal Türklerinden de Kadı Rızauddin, Ata AbĢî ve Aynüddin Ahmerof‘un adları sıralanır. 

Bunlardan sonuncusunun ölümü dolayısıyla hayatı ve eserleri verilir. Bu yazı da bir seri olarak devam 

edecektir. (Komisyon 1998:48 vd.) Derginin 5. sayısında da doğumunun 100. senesi dolayısıyla Mirza 

Feth Ali Ahundof‘un hayatı ve eserlerinden bahsedilmektedir. Derginin 20. sayısında Necip Asım, 22. 

sayısında Ġsmail Bey Gasprinski, 76. sayıda Velet Çelebi, Hüseyinzade Ali Bey gibi Türkoloji 

çalıĢmalarından söz edilebilecek Ģahsiyetlerin hayatı ve eserleri anlatılır. Ġsmail Gaspıralı‘ya zaman 

zaman dönüldüğünü ifade edelim. Türk Yurdu dergisindeki Ahmet Midhat Efendi, Abdülhak Hamit, 

Tevfik Fikret, Recâîzâde Mahmut Ekrem hakkındaki dosyaları bu çerçevenin dıĢında tutuyorum. Yalnız 

40. sayıdaki ―Abdullah Tukayef‖ baĢlıklı yazıyı ve Bursalı Mehmet Tahir tarafından yazılan biyografiler 

ile Mehmet Fuad Köprülü‘nün ―Türk Edebiyatı Tarihi‖ genel baĢlıklı ―Yunus Emre‖ biygrafisini, 

―Dokuzuncu ve Onuncu Asırlardaki Çağatay ġairleri‖ serisini bilhassa hatırlatayım. Abdullah Tukayef 

hakkında bir yazı da Türk Sözü‘nde Ömer Seyfettin tarafından yayımlanır. (ArgunĢah 2001:214-215) 
 

Kazan‘da basılan ve Kazan Gölboyu Medresesi Millî Tarih Muallimi Ahmet Zek Velidi‘nin Türk ve 

Tatar Tarihi kitabı A. Y. Ġmzası ile Türk Yurdu‘nun 18. sayısından itibaren tenkit ve değerlendirmeye 

tâbi tutulur ve bu yazı birkaç sayı devam eder. 
 

Türk Yurdu‘nun 20. sayısında ―Eski Eserlerimiz‖ köĢesi açılır ve ―Hibetü‘l-Hakayık‖ baĢlığı ile yeni bir 

seriye baĢlanır. 
 

Türk Yurdu‘nun 70. sayısında Türk tarihi ve kültürü bakımından önemli yeni bir seri baĢlatılır. ―Büyük 

Hikâye‖ baĢlıklı köĢede Flora Annestil‘in Babür‘ün hatıratı Halide Edip tarafından tercüme edilerek 

yayımlanmaya baĢlanır.  

 

Burada Türkoloji için son derece önemli bir açılım olan ve hikâyesi hemen herkes tarafından bilinen 

KaĢgarlı Mahmut‘un Divânü Lügati‘t-Türk‘ün bu dönemde bulunduğunu da ayrıca kaydedelim ve II. 

MeĢrutiyet döneminin bu ortamı olmasa kitabın bu kadar ilgi görüp görmeyeceği sorusunun cevabını 

hepimiz kendi içimizde arayalım. 
 

Sonuç 

Burada öncelikle Ģunu söylemek ihtiyacını duyuyorum. Konuyu Türkçülük açısından yaklaĢan bir 
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ucuzluğun böyle bir toplantıda veya böyle bir tebliğde yeri yoktur. Toplumun geçmiĢini araĢtırması veya 

öğrenmesi kadar tabiî hiçbir Ģey olamaz. Osmanlı Devleti‘ni kuranlar belki Orta Asya‘dan gelirken 

getirdikleri bir anlayıĢla hep batıya bakmıĢlardı. Batı güçlenip üzerlerine çullanınca Türkler yönettikleri 

kavimlerin içerden ve arkadan saldırısına uğradı. Batıda ġarkiyat‘ın bir Ģubesi olarak doğup geliĢen 

Türkolojinin farkına vardılar. Türkoloji Türk bilimi demekti. Devrin siyasî Ģartları ve süreli yayınlar bu 

bilimi Türklük bilinci hâline getirdi. Bu bilinç, yeni Türkiye Cumhuriyeti‘ni yarattı. Fark edildiği gibi ne 

Ziya Gökalp‘ın ne Fuad Köprülü‘nün çalıĢmalarına temas ettim. Esasen ben kendimi süreli yayınların bir 

kısmı ile sınırlandırdım. Görüldü ki 1860‘lı yıllardan sonraki birikim veya tecrübe II. MeĢrutiyet 

döneminde baĢta söylediğimiz gibi bir yığın sebep veya etki Türk aydınlarını, idarecilerini, hatta geniĢ bir 

okuyucu kitlesini Türkolojiye uyandırmıĢtır. Bunda süreli yayınların payı büyüktür. Bu gün Türkiye yeni 

bir dönem yaĢıyor. Fakat Ģartlar ve imkânlar Türkolojiyi üniversitelerin duvarları arasına hapsediyor. 

Dolayısıyla da bilinçlenmeyi sağlayamıyor. Değerli meslektaĢlarım ilmimizi geniĢ kitlelere ulaĢtırmanın 

imkânlarını bulmalıyız diyerek sözlerimi tamamlayayım. 

 

Açıklamalar 

1. Süleyman PaĢa, Recâîzâde‘ye yazdığı mektupta Ģöyle der: ―..Kitabınız bir güldeste-i edebiyattır. Nev-

Ģükûfe bir ravza-ı beyândır. Sa‘yiniz meĢkûr olsun. Bilmem bir hatâ-yı fikrî midir, nedir, kitabınızın 

ahirindeki. ‗Türkçe demeyip Osmanlıca dediğim ise Arabî, Farisî sırf Türkçe elfazdan terekküp ve 

teĢekkül etmesinden ve asıl kendi kavaidinden baĢka diğer iki lisandan ahzolunan birtakım kaidelere dahi 

tâbi bulunmasından dolayıdır‘ ibaresinin medlûlüne iliĢtim. Bana kalırsa söylediğimiz lisan Türkçedir, 

Osmanlıca tabiri sahih değildir. Osmanlı, sıfat-ı tâbiiyeti bildirir bir ifadedir. Sultan Osman hazretlerinin 

teĢkil ettiği devlete tâbi olan efrada deniyor. Eğer sultan-ı müĢarunileyh hazretleri bu devlet-i 

muazzamayı teĢkile muvaffak olmaya idi de ile‘l-an saltanat-ı Selçukiyye devam etse idi o vakit 

Türkçemizin adı Selçukî mi olacak idi. Cevdet PaĢa‘nın kitabına Kavâid-i Osmaniyye demesi hele hiç 

medâr-ı iĢtiĢhad olamaz. Lisnımızın adı herhalde Türkçedir. …Bugün Fizan‘da, Kırım‘da, Dağıstan‘da, 

Azerbaycan‘da, Hive‘de, Semerkand‘da, KaĢgar‘da, Sibirya‘da dahi Türkçe söyleĢiliyor. Onlar dahi 

lisanlarına hasbe‘l-Ġslâmiyye ve sevk-i ihtilât ile bir hayli Arabî, Farisî kelimat mezcetmiĢler. ġimdi 

bunların söylediği sözlere veyahut yazdıkları kitaplara Osmanlıca mı diyeceğiz? Anadolu Türkçesi, 

Rumeli Türkçesi, Dağıstan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Semerkand Türkçesi, Kırgız Türkçesi, KaĢgar 

Türkçesi demelidir.‖ Recâîzâde, Süleyman PaĢa‘ya Ģu cevabı verecektir: ―…Dekayık-Ģinâs efendimiz! 

Hâtime-i ihsânnâmenizde lisân-ı Osmânî demek doğru olmayacağına dair irad buyurulan mütalâat bu 

abd-i hakîre de mahza sevap göründü. Filhakika lisan-ı Osmanî tabiri manasızdır. Bu irĢâd-ı âlinize an-

samîmü‘l-kalb teĢekkür ederim‖. Süleyman PaĢa, Hürriyet-i Fikriye, nr. 10, 10 Nisan 1330; Türk Yurdu, 

Yıl:3, nr. 68,  29 Mayıs 1330/11 Haziran 1914; Türk Yurdu, haz. Komisyon, Ankara 1999, Tutibay 

Yayınları, s. 67. 

 

2. Câzim‘e göre Belâgat-ı Osmâniyye ismi Türk dilinin belâgatı demek değildir. ―Belâgat-ı 

Osmâniyye‘den murat, ―Osmanlı belâgatı‖ veya daha açıkcası ―lisân-ı Osmânî‘nin‖ belâgatı demek ise de 

evvelâ ―lisân-ı Osmânî‖ veya ―Osmanlı lisanı‖ namında bir lisan olup olmadığını düĢünelim.   

Her ümmetin bir lisanı olduğu gibi her devletin dahi bir lisan-ı resmîsi vardır. Alelekser o devleti teĢkil 

eden ümmet bir ise onun lisanı ve yok birden ziyade ise ekseriyetin, yani sairenin galebe çalmıĢ olan 

ümmetin lisanı, lisân-ı resmî ittihaz kılınır.  

 

Bu sebebe mebnidir ki kavmiyet esası üzerine teessüs etmiĢ hükûmetlerin lisân-ı resmîsi o ümmetin 

lisanıdır: Fransız ümmetinin içtimaından hâsıl olan ve Fransız hükûmetinin lisân-ı resmîsi Fransızca ve 

Ġtalyan devletinin lisân-ı resmîsi bulunan ―Ġtalyanca‖ gibi.  

 

Kavmiyet esası üzerine teĢekkül etmemiĢ olan hükûmetlerin lisân-ı resmîsi ise li-sebeb-i mine‘l-esbâb 

kabul olunan lisandır. Amerika hükûmetinin kabul etmiĢ olduğu ―Ġngiliz‖ lisanı gibi.  

―….ve Osmanlı Devleti‘nin dahi lisân-ı resmîsi olan ―Türkçe‖ bulunmuĢtur. Bu hâlde Osmanlı ümmet adı 

olmayıp hey‘et adı olduğundan ―Türk lisanı‖na ―Osmanlı lisanı‖ demek caiz olmaz.‖ (YetiĢ, 2006: 295-

296 
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3. ―Eğer Türk yani beğenmediğiniz Çağatayca konuĢanlar ve Tatarlar ve Ģimdi Anadolu‘da olanlar 

olmasa idi Araba, Acem ve Rum galebe etmez değil mi idi?....Gazi Osman ırk ve sülâlesi lisanı olan Türk 

lisanını biz müdafaa ediyor isek mahza bu lisanı bu dine hizmet eden ve Ģimdiye kadar nice yüzbinlerce 

Ģehit veren ve nice Ģehir ve bilâdları alan eslâfımızın namına müdafaa ediyoruz‖. (YetiĢ 2006:289) 

 

4. Türk Derneği‘nin kuruluĢu hakkında bk. Ercilasun 1995:88 vd; Varlık, 1985: c.1, 119; Okay 2006:11 

vd.  
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ОЛОНХО – ШЕДЕВР УСТНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Резюме: Олонхо – героический эпос якутского народа, решением ЮНЕСКО признано шедевром устного и 

нематериального наследия человечества. Олонхо – героический эпос, состоящий из множества сказаний о подвигах 

древних богатырей, считается вершиной и синтезом устной поэзии якутского народа. Как и любое устное творчество, 

олонхо восходит к дописьменной культуре. Олонхо создавалось усилиями многих поколений олонхосутов. В 

сказительской традиции была выработана особая манера исполнения олонхо, когда олонхосут, как мастер словесного и 

певческого искусства, обладал свободной поэтической импровизацией, уникальным горловым пением кылысах. Именно 

исполнительское мастерство олонхосута представляет собой шедевр специфического творчества человека. Основу 

исполнительского мастерства составляет дар поэтической импровизации, талантливое индивидуальное сольное и 

коллективное исполнение. По письменным и архивным источникам сегодня выявлено свыше 700 олонхосутов (XVII-XXI 

вв.) прошлого и настоящего. Олонхо в особо художественно-эстетической форме отражает форму общественного 

сознания народа, его мировоззрение, историческую память и уровень духовной культуры. В образном слове олонхо 

представлена высшая форма развития устной поэзии якутов. В нем зародыши многих видов народного искусства: 

музыки, пения, поэзии, театрального и изобразительного искусств. 

На сегодняшний день осталось в живых только два олонхосута: Дарья Андреевна Томская (Чаайк), 1913 г.р. 

уроженка Верхоянского улуса и Петр Егорович Решетников, 1928 г.р. уроженец Таттинского улуса. 

 

Ключевые слова: Олонхо, эпос, олонхосут, шедевр, поэтическая импровизация. 

 

Олонхо, героический эпос якутского народа, решением ЮНЕСКО признано шедевром 

устного и нематериального наследия человечества. 

Олонхо – героический эпос, состоящий из множества сказаний о подвигах древних 

богатырей, считается вершиной и синтезом устной поэзии якутского народа. По своей 

стадиальной типологии исследователи относят к наиболее архаическим типам эпоса (В.М. 

Жирмунский, В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский и др.). По типологии олонхо имеется также и 

другое мнение фольклористов-эпосоведов (С.Н. Азбелев, Г.М. Васильев, Н.В. Емельянов). 

Олонхо прежде всего искусство слова, живописание словом в прямом и подлинном 

смысле этого понятия. Именно языковое оснащение олонхо выделялось всеми 

наблюдателями, знатоками и мастерами слова как решающий фактор со времен академика 

А.Ф. Миддендорфа (40-ые гг. 19 века). 

В якутском эпосе многих исследователей поражает множество и обширность его 

размеров. Крупное олонхо доходит до 40-50 тыс. стихотворных строк. Одним из них является 

«Алаатыыр Ала Туйгун» (Громкоразящий Ала Туйгун), записанное со слов Р.П. Алексеева. 

Как и любое устное творчество, олонхо восходит к дописьменной культуре. Тогда эпос 

имел приоритетное значение в духовной жизни народа. Олонхо развивалось повсеместно, 

стихийно, аккумулируя и воспроизводя духовные ценности, базовые представления об 

окружающем мире и в целом об историко-социальном опыте народа. До революции 

исполнитель и создатель олонхо выступали в одном лице как уникальная, одаренная личность. 

В каждом наслеге насчитывалось несколько талантливых олонхосутов. Существовали 

локальные эпические традиции (таттинские, амгинские, вилюйские, северные) (В.В. 

Илларионов, А.А. Кузьмина). 

Олонхо создавалось усилиями многих поколений олонхосутов. В сказительской традиции 

была выработана особая манера исполнения олонхо, когда олонхосут, как мастер словесного и 

певческого искусства, обладал свободной поэтической импровизацией, уникальным горловым 

пением кылысах. Именно исполнительское мастерство олонхосута представляет собой шедевр 

специфического творчества человека. Основу исполнительского мастерства составляет дар 

поэтической импровизации, талантливое индивидуальное сольное и коллективное 

исполнение. По письменным и архивным источникам сегодня выявлено свыше 700 

олонхосутов (XVII-XXI вв.) прошлого и настоящего. Олонхосуты были талантливыми и 

яркими личностями, пользовались всеобщей любовью народа, такими были: 
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И.Охлопков-Чочойбох, И.В.Винокуров-Табахыров из Таттинского, Т.В.Захаров-Чээбий и 

Е.Е.Иванова из Амгинского улуса, С.А.Зверев из Сунтарского, И.И.Бурнашев-Тонг Суорун и 

Н.А.Абрамов-Кынат из Мегино-Кангаласского, Д.М.Говоров и Н.П.Бурнашев-Бодогос из 

Усть-Алданского, В.О.Каратаев из Вилюйского, С.В.Петров из Нюрбинского и мн. др. 

Несколькими поколениями якутских фольклористов письменно зафиксировано около 150-

ти полных текстов и 80 кратких изложений содержания олонхо. В последние годы ведется 

аудентичная запись с применением современных технических средств. Из них издано 23 

полных текста, 28 кратких изложений и 19 отрывков. В настоящее время в академической 

серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» издано олонхо «Кыыс 

Дэбэлийэ» Н.П.Бурнашева и «Могучий Эр Соготох» В.О.Каратаева на якутском и русском 

языках. Издается серия олонхо «Саха боотурдара» (Якутские богатыри) на якутском языке. 

Олонхо в особо художественно-эстетической форме отражает форму общественного 

сознания народа, его мировоззрение, историческую память и уровень духовной культуры. В 

образном слове олонхо представлена высшая форма развития устной поэзии якутов. В нем 

зародыши многих видов народного искусства: музыки, пения, поэзии, театрального и 

изобразительного искусств. 

Многоплановость олонхо обусловлена нерасчлененностью поэзии и музыки, свойственной 

синкретической форме культуры, возникшей на стыке мифологического и реального 

восприятия мира. Поэтике архаического героического эпоса присуще сказочно-

мифологические фантастическое изображение действительности. 

Противопоставление добра и зла в олонхо имеет глубокий гуманистический смысл. Идеи 

народного эпоса как никогда актуальны, потому что они провозглашают идеи добра и 

справедливости, созидательного труда и мирного существования разных племен. 

Народный эпос в прошлом имел и познавательный, и развлекательный функции: заменял 

театр, школу, давал знания о жизни, укреплял в верованиях, развивал ум, чувства и 

способности, был необходим для передачи опыта поколений. Высоко нравственные идеалы 

олонхо прочно вошли в понятие духовности якутского народа, по ним определяется 

состоятельность идей, занимающих умы людей, к ним обращаются, когда наступают 

кризисные моменты в жизни народа 

На сегодняшний день осталось в живых только два олонхосута: Дарья Андреевна Томская 

(Чаайк), 1913 г.р. уроженка Верхоянского улуса. Ее репертуар составляют олонхо «Кҥн 

Кҥҿһэҥ сэ», «Эрбэҕ эр Эрчимнээх Элитэр Бэргэн», «Кулун Куллустуур», «Ҥчҥгэй Ҥҿдьҥйээн, 

Куһаҕ ан Ходьугур», «Кыыс Кылаабынай», «Куоха эмээхсин», «Ньургун Боотур», «Саһыл 

улан аттаах Сандалы Бэргэн», «Хаан Илбистээн Бухатыыр», «Омуннаайы бухатыыр», «Эллэй 

Баатыр». 

Петр Егорович Решетников, 1928 г.р. уроженец Таттинского улуса, исполняет несколько 

своих олонхо, из них записано «Аhыныгас санаалаах Айыы Дьураҕ астай бухатыыр». 

С созданием Республиканской общественной организации «Ассоциация олонхо» (1999г.), 

инициатором и организатором которой явился отдел олонхо ИГИ АН РС(Я), на новый 

уровень поднялся интерес к самому олонхо среди населения республики. В настоящее время 

проводятся разнообразные мероприятия по популяризации и публикации олонхо для 

массового читателя. Так, Ассоциацией «Олонхо» начат выпуск 21-томной серии «Саха 

Боотурдара» («Якутские боотуры») на якутском языке, в которой будут опубликованы ранее 

неизданные сюжеты из различных улусов. Сегодня выпущено пять томов. 

В рамках взаимодействия с регионами Сибири, Дальнего Востока и Северных регионов 

Российской Федерации по исследованию олонхо разрабатывался межрегиональный 

Мегапроект «Эпос коренных народов Сибири, Дальнего Востока и Северных регионов РФ в 

условиях глобализации в XXI веке» с привлечением научных сил Республик: Бурятия, Тыва, 

Калмыкия; Горно-Алтайский АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и др., 

имеющих многовековую эпическую традицию. Мегапроект включает ряд важных 
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направлений: а) создание мультимедийной информационной системы в виде базы данных 

эпических памятников коренных народов РС (Я) – якутов, эвенков, эвенов, а также народов 

Сибири, Дальнего Востока и Северных регионов; б) Международный конкурс по переводу 

якутского олонхо на европейские и восточные языки и др. 

Для сохранения устной сказительской традиции и защиты памятников эпического 

наследия в рамках проекта по олонхо в ЮНЕСКО был подготовлен План действий 

«Сохранение, защита и популяризация эпического наследия коренных народов Республики 

Саха (Якутия) и эпических памятников Сибири и Дальнего Востока» на 2006-2015 гг. Это 

наиболее важный раздел, который предусматривает реализацию Проекта в нашей республике 

и в регионах РФ. 

Ярким и судьбоносным событием в духовной жизни Республики Саха (Якутия) стало 

признание якутского героического эпоса олонхо Шедевром Устного и Нематериального 

Культурного наследия Человечества на Третьем Провозглашении в ЮНЕСКО 25 ноября 2005 

г. 

Провозглашением олонхо шедевром было воспринято общественностью республики как 

событие большого исторического и культурного значения, как интеллектуальный и 

творческий прорыв в мировое культурное пространство. 29 декабря 2005 года был издан Указ 

президента РС(Я) В.А.Штырова, где впервые двум живым олонхосутам – носителям устной 

сказительской традиции была назначена пожизненная стипендия. 

Президент РС (Я) специальным Указом «О мерах по сохранению, изучению и 

распространению якутского героического эпоса олонхо» объявил в Республике Саха (Якутия) 

десятилетие олонхо на 2006-2015 годы и принял государственную целевую программу олонхо 

на 2007-2015 годы. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТИКЕТ И ТВОРЧЕСТВО ЮСУФА ХАС ХАДЖИБА 
 

   Резюме: В этой статье рассматривается о соотношении четверостишии «Кутадгу билиг» с жанром туюг и 

жанровые особенности туюга. 

Жанровые особенности туюга: 

1. Туюг по объему состоит из четырех полустиший. 

2. Его метр – рамали мусаддаси максур. 

3. Приемлемо в рифме применять таджнис. 

4. Туюг является самостоятельным и присущим тюркоязычной литературе. 

Факт наличия вышеприведенного туюга в «Кутадгу билиг» дает возможность сделать вывод о том, что тенденция 

применения таджниса в нем была даже сильной на первых этапах формирования этого жанра. 

 

Творчество отдельных поэтов коренным образом могут изменить ход развития 

литературы. Одным из которых является Юсуф Хас Хаджиб. Он является первым 

выдающимся мыслителем и поэтом тюркоязычной письменной литературы. Его поэма 

«Қутадгу билиг» завершает развитие тюркоязычной литературы доклассического периода и 

начинает новую эпоху в развитии классической литературы.  

И тематика, и поэтика произведения даѐт полное основание такого вывода. Здесь 

ограничимся небольшим мнением о соотношении четверостиший «Кутадгу билиг» с жанром 

туюг. 

Известно, что специфика туюга определяется омонимичной рифмой. Поэтому характерно 

следующее четверостишие: 

 

Қаю эрда болса уқуш бирла ҿг, 

Ани эр атағил, неча ҿгса ҿг,        

Уқуш, ҿг, билиг кимда болса тугал, 

Йавуз эрса кад те, кичик эрса ҿг.   

Того мужа, у которого существует проницательность и  ум, 

Именуй его мужем, сколько бы ни хвалить, хвали! 

У кого проницательность, ум, знание будут совершены, 

Того хоть он злой, зови добрым, хоть он малый,  зови      

                                                                                                            уважаемым.  

 

К.Каримов перевел «ҿг» конечной строки словом «мақта» («хвали») (8.337). Как видно, 

такой перевод неуместен и противоречит принципу изображения четверостишия – таджнису. 

А.Н.Самойлович указал значение «взрослый», с которым тоже можно согласиться: «Того 

мужа, у которого окажется понятливость и ум, именуй мужем и, сколько бы  ни хвалить, 

хвали! У кого понятливость, ум, мудрость будут совершены, того, будь он злым, зови добрым, 

будь он малым, (зови) взрослым» (Об этом см.: 5. 151). 

Основным требованием, предъявляемым к жанру туюг, является метр, как и в рубаи, т.е. 

туюг, по указанию Алишера Наваи и Захириддина Мухаммада Бабура, должен писаться  

метре рамали мусаддаси максур аруза. Но жанр – категория историческая. Выходит, до его 

систематизации на своих этапах развития он может претерпеть определенные изменения, 

некоторые его особенности могут получить устойчивость, а некоторые из них могут 

исчезнуть, могут быть заменены новыми свойствами. Смотря на это, можно предполагать, что 

при формировании (на начальном этапе) этого жанра метр  играл второстепенную роль, а 

основную, ведущую роль, играла мелодичность, созвучие полустиший. По нашему мнению, 

близость по слоговой структуре мутакориби мусаммани махзуф (или максур)  с рамали 

мусаддаси максуром (оба они составляют 11 слогов), подтверждает эту мысль. 
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Присущность жанра к тюркоязычной литературе требует иметь в виду его метрику. 

Древние корни жанра касаются устного творчества тюркских народов (Об этом см.: 2. 148-

151; 6.14; 7.135-137).  

Если иметь в виду, что аруз был освоенным метром для тюркоязычной литературы, само 

собой разумеется, что первоначальный метр туюга был не аруз. А рамали мусаддаси максур – 

форма стандартизированная, входившая в определенную норму закономерностей этого жанра. 

Исходя их этого, вышеприведенное четверостишие из «Кутадгу билиг» смело можно 

назвать одним из первых туюгов, созданных в тюркоязычной письменной литературе. 

Известно, что Алишер Наваи, впервые охарактеризовавший туюг, писал о нем: «Бириси 

туюгдирким, икки байтка мукаррардур ва саъй килурларким, тажнис айтилгай ва ул вазн 

рамали мусаддаси максурдир» (3.179).  («Один из них является туюгом, который составляется 

их двух бейтов, и стараются, чтобы сказался таджнис, и тот метр является рамали мусаддаси 

максур»). 

В «Мухокамат ул-лугатайн» он подчеркивал, что туюг «как жанр,  присущ тюркским 

поэтам» (4. 112-113).  

Из этой характеристики можно определить ряд жанровых особенностей туюга: 

1. Туюг по объему состоит их четырех полустиший (двух бейтов). 

2. Его метр – рамали мусаддаси максур. 

3. Приемлемо в рифме применять таджнис. (Об этом более широкие сведения дает Бабур). 

(См.: 1. 163 – 164). 

4. Туюг является самостоятельным и присущим тюркоязычной литературе. 

Итак, факт наличия вышеприведенного туюга в «Кутадгу билиг» дает возможность 

сделать вывод о том, что тенденция применения таджниса в нем была сильной даже на первых 

этапах формирования этого жанра. 
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IRAK TÜRKMEN FOLKLORCULUĞUNUN  

YARATILMASINA BĠR BAKIġ 
 

Özet: Bu bildiride, Büyük Hafızoğlu Molla Sabir, ġakir Sabir, Zabit, Abdullatif Benderoğlu, Muhammet HurĢit, Ġbrahim Dagugi, 

Ġhsan Vesfi, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mahir Nakip özellikle de Nahit HaĢim ve Ata TerzibaĢı gibi isimler üzerinde durulup, 

kısaca hayatlarından , Irak Türkmen folkloruna yaptıkları hizmetlerden bahsedilmiĢtir. Nahit HaĢim ve Ata TerzibaĢı yazdıkları 

eserlerle Irak Türkmen folklorunun tanıtılmasına, unutulmaya yüz tutmuĢ birçok folklor ürününün bu isimler sayesinde 

bilinmesine yer verilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Büyük Hafızoğlu Molla Sabir, ġakir Sabir, Zabit, Abdullatif Benderoğlu, Muhammet HurĢit, Ġbrahim Dagugi, 

Ġhsan Vesfi, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mahir Nakip, Nahit HaĢim, Ata TerzibaĢı, Irak Türkmen folkloru, Hoyrat 

  

Irak Türkmen folklorundan bahsedenlerden biri de HaĢim Nahit olmuĢtur. Irak Türkmenlerinin 

KardeĢlik dergisini Ġstanbul‘da yayımlayan Kerkük Vakfı‘nın kurucusu Ġzzettin Kerkük, HaĢim 

Nahit, Erbil ve Irak Türkleri ağırlıklı monografisinde (Kerkük Vakfı yayını, Ġstanbul, 2004) HaĢim 

Nahit‘in hayatı ve edebî çalıĢmalarının yanısıra folklor dalında verdiği hizmetlere de değinmiĢtir. 

 

1880 yılında Erdebil‘de gözlerini dünyaya açan Nahit HaĢim, doğduğu Ģehirde liseyi bitirdikten 

sonra Ġstanbul‘a gelmiĢ ve burada Hukuk Fakültesini bitirmiĢtir. ÇeĢitli gazete ve dergilerde Irak 

Türkmenlerini konu eden Bir Yedek Subayın Seyahat Anıları adlı seri makalelerini yazmıĢtır. Turk 

Yurdu dergisinde yayınlanan ilk makalesinde Ģunları yazıyordu: Sayısı yüz binlerle ifade edilen bu 

Türkler, Osmanlı Türklerinden daha önce buraya gelmiĢ, yerleĢmiĢler. Bugün bizlerin Irak 

hakkındaki bilgileri bir tarih yoksunluğundan ibarettir. Lakin tarihin karanlıklarına rağmen burada bir 

Türklük vardır ki, ben size bunun hayatta (canlı) izlerini göstermeye çalıĢacağım (Türk Yurdu, 8 

Ekim 1915). 

 

HaĢim Nahit, Kerkük iline bağlı Ģehir, kaza, nahiye ve köylere değinirken Bayat aĢiretine özellikle 

dikkat çeker ve Fuzûlî‘nin söz konusu boya ait olduğunu özel olarak vurgular: Bundan baĢka Bayat 

boyuna ait daha çok köy vardır. Malum, bu boy, en eski Türk boyudur. ġair Fuzûlî iĢte bu boydandır. 

 

HaĢim Nahit, Kerküklülerin Ģiveleri konusunda, Ġstanbul ve Anadolu Ģivelerinden ziyade Azerbaycan 

ve Kafkasya‘daki Türk lehçelerine (Kuzey Azerbaycan) daha yakın bir lehçe olduğunu yazar.  

 

AraĢtırmacı diğer bir yazısında konuya yeniden değinmiĢ: ―Irak Türklerinin Ģivesi Osmanlı 

Türklerininkinden ziyade Azerbaycan Ģivesine benziyor ve MaraĢ, Urfa Türkleri gibi Azerî oldukları 

anlaĢılmaktadır‖ (Ġkdam, 02.12.1922). 

 

Zamanında bir Ģair, bir tarihçi, ekonomi uzmanı ve politikacı olarak tanınmıĢtır. 1922-1923 yıllarında 

Ġkdam gazetesinin Paris muhabiri olarak çalıĢmıĢ ve ―Paris Mektupları‖ adlı çok ilginç yazılar 

yayımlamıĢtır. Sorbon Üniversitesi‘nin Ekonomi Fakültesinden mezun olmuĢ, Türkiye‘de DıĢiĢleri 

Bakanlığı‘nda çalıĢmıĢ, sonraları Bağdat‘ta profesör olarak ders vermiĢ; evlenmediğinden yalnız 

yaĢamıĢtır. 1960 yılında hayata veda etmiĢ ve Ankara‘da Kimsesizler Mezarlığı‘na gömülmüĢtür.  

 

HaĢim Nahit‘in edebiyat, eğitim, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji ve politikayla ilgili 14 eseri vardır. 

Tabiî ki bizi, Kerkük folklorundan bahseden çalıĢmaları daha çok ilgilendiriyor. 

 

Çok ilginçtir ki, Kerkük hoyratlarına değinen araĢtırmacı ilk olarak  

 Eslim Karabağlıdı 

 Sinem çapraz dağlıdı 

   Kesilip gelip giden 
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 Demek yollar bağlıdı 

hoyratını örnek olarak vermiĢ ve bunda, kökenini unutmamıĢ olan Karabağlı bir Türk olduğunu 

anlatmıĢtır. 

 

HaĢim Nahit, baĢlıca Ġkdam Gazetesi ve Türk Yurdu dergisinde 61 hoyrat ve ninni vermiĢ ve Ģu 

doğru kanaate varmıĢtır: ―Bunlar o kadar çok ki toplattırıp bir araya getirilirse ciltler oluĢturur‖ 

(Kerkük,Ġ. 2004:99.). 

 

HaĢim Nahit zenginliği bakımından temayüz eden halk edebiyatından bahsederken, ―Onların kaynağı 

halkın vicdanıdır‖ der. ―Onların okulu, içinde bulundukları ortamdır‖ diyerek de kesin kanaatini 

ifade eder.  

 

Destanlardan ÂĢık Garip ve ÂĢık Kerem adlarını hatırlatır. Bir de, konusu destanların uzun kıĢ 

gecelerinde anlatıldıklarını ekler.  

 

AraĢtırmacı, Irak Türkmen folklorunda yer alan nağıllar ve darbımesellere de değinir. HaĢim Nahit 

kimi hoyratları gözden geçirirken bir eleĢtirmen olarak Ģu kanaatini yazar: BaĢlıca olarak 4, geri 

kalan 3 mısrası ise 7 heceden oluĢur bu Ģiirler. 

 

HaĢim Nahit‘in yaptığının değeri çok büyük. Ama buna rağmen Ģu fikirlerini de eklemek gerek: 

Kerkük folklorunun temelli olarak toplanması ve yayınlanmasına XX‘nci yüzyılın ortalarından 

baĢlamıĢlar. Folklor örnekleri Kerkük, Afak, BeĢir, Irak gazetelerinde ve KardeĢlik dergisinde 

yayınlanmıĢtır. Bugün incelemelerimizde emin olabileceğimiz söz konusu zengin malzeme 

insanoğlunun en büyük keĢfi olan kitaplarda yer almaktadır.  

 

Kerkük folklor araĢtırmacıları Türk bilim dünyasında çok iyi tanınan Ata TerzibaĢı, Büyük Hafızoğlu 

Molla Sabir, ġakir Sabir, Zabit, Abdullatif Benderoğlu, Muhammet HurĢit, Ġbrahim Dagugi, Ġhsan 

Vesfi, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Mahir Nakip ve diğerleri edebiyatın incilerini imha olmaktan 

kurtarmıĢ, onları bir araya getirerek yayınlanmasını baĢarmıĢtır. 

 

Yukarıya adını saydığımız bilim adamlarının bir kısmı yalnız folklor örneklerini toplamıĢ, 

yayınlamıĢ, bir kısmı da incelemeler yapmıĢlardır. Halk edebiyatının kıymetli cevherlerini büyük 

emek vererek fedakârlıkla toplayan ve onların unutulmasını, yok olmasını önleyen bu Ģahısların 

hiçbir Ģeyi umursamadan yaptıkları çalıĢmalar takdire değer. 

 

Kerkük folklorunda en çok toplanmıĢ ve yayınlanmıĢ olanları hoyrat ve mani lirik janrıdır. Bunu da 

doğal karĢılamamız gerekir. Türk dünyasında ünlü araĢtırmacı olarak isim yapmıĢ Ata TerzibaĢı‘nın 

yazdığı Ģu cümle sıradan bir söz sayılmasa gerek: ―Kerkük anıldığı zaman insanın aklına ilk olarak 

hoyrat gelir ve hoyrat sözcüğünü duyduğumuz zaman hayallerimizde Kerkük Eli canlanır (tecessüm 

eder)‖ ( TerzibaĢı 1975: 42). 

 

Irak Türkmen folklorunun çelengi sanılan hoyratlar gerçek coĢkunun, yüce bedii tefekkürün ürünü 

olarak lirik Ģiirin en geniĢ çapta yaygınlaĢan zengin janrıdır, dersek gerçeklere daha uygun düĢer. 

 

Ġnsanı hayrete düĢüren bir güce sahip olan hoyrat ve maniler bediilik bakımından yetkindir. 

 

HaĢim Nahit‘in hoyratlar derlemesinden Ġkdam gazetesi ve Türk Yurdu dergisinde onları 

yayınladığından yazımızın baĢında bahsetmiĢtik. Nahit‘ten sonra Mehmet Habip Sevimli, Kerkük 

Hoyratları ve Manileri (Ġstanbul 1950), Osman Mazlum Kerkük Hoyratları (Bağdat 1951) ve 

Hoyratlar (Bağdat 1975) ve Büyük Hafız oğlu Molla Sabir üç ciltten oluĢan Kerkük Müntehab 
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Hoyratları (Bağdat, I.c.1951; II.c.1953; III.c.1954) kitaplarını yayımlamıĢtır. Söz konusu eserlerden 

Molla Sabir‘in Kerkük Müntehab Hoyratları özellikle dikkati çekiyordu. Bizi ilgilendiren Ģu: Kitabın 

I.cildi, sonra da II.cildi yayınlandıktan sonra Molla Sabir onları Türkiye‘ye göndermiĢ, bilginlerden 

aldığı düĢünceleri kitabın öbür kısımlarında yayınlayabilmiĢti. Bilginlerin yazılarında Kerkük 

Ģivesinin Azerbaycan diliyle aynı olduğu fikri vurgulanıyordu. 

 

Folklor uzmanları epik eserlerden masalları (KuĢçuoğlu 1971) ve Molla Nasrettin fıkralarını 

(Kövseroğlu 1969) toplayarak yayınlamıĢlardır. Aydın Kerkük, Kerkük bulmacalarını Bilmeceler 

adıyla yayınlamıĢtır. Prof. Dr. Suphi Saatçi ise Kerkük çocuk folklorunu bir ön söz ve inceleme 

ekleyerek yayınlamayı baĢarmıĢtır (Saatçi 1984). 

Ahmet Fikri, halk manilerini (türkülerini) toplayarak yayınlamıĢtır (Fikri 1961). ġakir Sabir 

Kerkük‘te Toplumsal YaĢantı ve Nermin Neftçi O Yakadan Bu Yakaya adlı kitabında mevsim, düğün, 

yas ve yaĢantılara bağlı merasimlere, bunlarla ilgili nağmelere, inançlara, yeminlere, dualara, 

beddualara, fallara, tarihe geçmiĢ janrlara değinmiĢtir.(Neftçi 1957). Ġbrahim de Irak Türkmenlerinin 

Ģivelerinden, tarihlerinden, ağız edebiyatından bahseden değerli bir eser ortaya koymuĢtur (Dagugi 

1970). 

 

ġakir Sabir‘in yayınladığı Irak Türkmenleri Ağzında Atalar Sözü kitabı da ilginçtir. Kerküklü 

araĢtırmacı Ġhsan Vesfi‘nin Irak Türkmenlerinde Deyimler ve Ata Sözleri kitabı bilimsel özelliğiyle 

diğerlerinden farklıdır. Kerkük‘te Toplumsal YaĢantı ve Irak Türkmenleri, Dilleri, Tarihleri ve 

Edebiyatları adlı kitaplarında çeĢitli janrlarda folklor malzemeleri toplanması da çok ilginçtir.  

 

Yalnız Kerkük‘te Toplumsal YaĢantı kitabında 80‘i aĢkın bulmaca yer alıyor. Abdülvahid‘in 

Küzecioğlunun Hoyrat ve Besteleri, Muhammet HurĢit‘in Eski Sözler Bohçası, Suphi Saatçi‘nin 

Kerkük‘ten Toplanan Olay Türküleri (Saatçi 1984), Prof. Dr. Ali Bendelioğlu ve Dr. Mustafa 

Ziya‘nın bayatı ve hoyratlardan bahseden ilginç kitabı (Bendelioğlu 1989), Prof. Dr. Mahir Nakip‘in 

halk müziğinin sınıflandırılmasından ve incelenmesinden Azerbaycan ve Kerkük halk müziğinin 

karakter özelliklerinden bahseden değerli eseri (Nakip 1991) vb. Kerkük folklorunun ve folklor 

müziğinin toplanması ve az çok incelenmesi yolunda yapılmıĢ baĢarılı çalıĢmalardır. Bu 

saydıklarımıza E. Benderoğlu‘nun Ata Sözlerimiz, AraĢtırma, Ġnceleme ve KarĢılaĢtırma 

(Benderlioğlu 1989) ve Kasım Sarı Kahya‘nın Irak Türkmenleri Hoyrat Edebiyatı (Sarı Kahya 1992) 

kitaplarını da ekleyebiliriz.  

 

Yukarıya aldığımız eserlerin adlarından da anlaĢıldığı üzere, yapılan çalıĢmalar folklor toplama ve 

yayınlamayla sınırlanmamıĢ, Irak Türkmen folklorunun çeĢitli janrlarının bilimsel temele dayalı 

incelemeleri yolunda da kimi çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

Kerkük folklorculuğunun temelini atmıĢ olan Ata TerzibaĢı‘nın ismini yukarıya bilerek almadık. 

Hayatını Kerkük folklorunun toplanması, incelenme ve yayınlanmasına vakfetmiĢ, bu yüce emele 

hizmet etmiĢ bilginin yeri baĢkadır çünkü. Kırk senelik zamanı içine alan bir sürede Kerkük 

dediğimizde göz önüne hoyrat, hoyrat denildiğinde de Ata TerzibaĢı gelir. O, çok büyük sıkıntı 

çekerek, aĢırı zahmete tahammül ederek topladığı folklor örneklerini kendi parasıyla bastırmıĢtır. Ata 

Bey‘in cilt cilt kitaplarını okudukça Rus bilgini V. Belinski‘nin Ģu sözünü hatırlıyoruz: ―Büyük 

fedakârlık göstererek Halk edebiyatının değerli (kıymetli) incilerini toplamıĢ, onları unutularak 

mahvolmaktan korumuĢ olan, bu iĢi mütevazi, dürüst tarafsız olarak yapan insanların zahmeti her 

çeĢit takdire ve teĢekküre değer‖. Belinski‘nin bu fikrinin tüm folklorcuları içine aldığını düĢünüyor 

ve ben diyorum ki: ―Folklor öyle bir anıt ki, onun daha tahammülü, daha muhteĢem olmasında 

yapıtın duvarına bir tuğla koyanın da, bin tuğla koyanın emeği saygılarla hatırlanmalı‖. ĠĢte Ata 

TerzibaĢı bin tuğla koyanlardan olup bu iĢe bütün hayatını vermiĢtir. Evlenme konusunu bile 

düĢünmeye zamanı olmamıĢ, bir bilim enstitüsünün yapabileceğini tek baĢına yapmasını becermiĢtir. 
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Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi‘nde yer almıĢ, Türk Dil Kurumu, Azerbaycan Yazarlar Birliği ve 

Edebiyat Gazetesi‘nin Redaktörler Heyeti‘nin üyesi olan Ata TerzibaĢı 1924‘te Kerkük‘te doğdu. 

1951 yılında Bağdat‘ta Hukuk Fakültesi‘nden mezun oldu. O zamandan itibaren avukatlık 

yapmasının yanı sıra hayatını halk yaratıcılığının toplanıp incelenmesi ve yayınlanmasına adamıĢtır.  

 

Ata TerzibaĢı‘nın ne denli hizmetler verdiğine tanık olmak için yayınladığı kitapların listesine göz 

atmak yeter: ġarkı ve Türküler (1953), Kerkük Hoyratları ve Manileri (I.c.Bağdat, 1955; II.c.Kerkük, 

1956; III.c.Kerkük, 1957), Kerkük Havaları (Bağdat 1962), Arzu Kamber (destan, Bağdat, 1964) ve 

on ciltten mürekkep Kerkük ġairleri (I.c.Bağdat, 1963; II.c. Kerkük, 1968 ve geri kalan ciltler 

1990‘lardan sonra yayınlanmıĢtır), Erbil ġairleri (2 cilt, 2004).  

 

AraĢtırmacı bilginin eserlerine Türkiye, Ġran ve özellikle de Azerbaycan‘da daima büyük ilgi 

duymuĢlardır. Bilginin Kerkük Hoyrat ve Manileri kitabının bir cilt halinde 1975‘te Türkiye‘de 

yayınlanması büyük yankıya neden olmuĢtur. Kitap 700 sayfa kadardır. Ata TerzibaĢı‘nın Arzu 

Kamber‘i 1967 yılında Tahran‘da yayımlandı. Azerbaycan‘da Ata Bey‘in kitaplarını içeren Ģu 

kitaplar da tarafımızdan yayımlanmıĢtır: Kerkük Bayatları (1968), (Halk ġairi Resul Rıza‘yla 

birlikte) Arzu Kamber Destanı (1971) 1987 ve 1990 yıllarında çıkan Kerkük Folkloru Antolojisi 

kitabından Kerkük Manileri (1973), Kerkük Atalar Sözleri (1978), Kerkük Bulmacaları (1984), Irak 

Kerkük Bayatları (1984), Azerbaycan Folkloru Antolojisi, (E. Benderoğlu‘yla birlikte) Irak 

Türkmenleri (1999) vd.  

 

Ünlü bilginin eserlerinin listesini hatırlatmaktaki amacımız, hem kendisi konusunda bilgi 

edindirmek, hem de kendisinin etkilediği bölgeleri okurlarımıza sunmaktı.  

 

Ata TerzibaĢı‘nın diğerlerine örnek olması ve fedakârlığı sonucu olarak Kerkük dolaylarında büyük 

bir folklorcu kuĢağının yetiĢmesine sebep olmuĢtur. ġahsen benim de bir folklor bilgini olarak 

yetiĢmemde kendisinin fikirleri ve kitaplarının etkisi az rol oynamamıĢtır. Bilindiği üzere 

folklorcular açık olarak iki kısma bölünmekteler: Bir kısmı folklor malzemeleri (örnekleri) 

toplamaya, diğer kısmı da kuramsallığa (teoriye) eğilimli. Ata TerzibaĢı‘nda kaydettiğimiz iki özellik 

birleĢmiĢtir. Kerkük Hoyratları ve Manileri‘nin I.cildi kuramsal konulara hasredilmiĢtir. Kitapta 

hoyrat ve manilerdeki cinas, hoyrat ve manilerin farkı, hoyratların müzik yönünden kaynak ve 

geliĢmeleri, hoyrat ve manilerin okunuĢ Ģekli, ünlü hoyrat söyleyenler, kendilerinin söyleme Ģekilleri 

ve farklı yönleri, diğer ülkelerde hoyrat ve maniler vb. incelemelere tabi tutulmuĢtur. Ata TerzibaĢı, 

genelde, tüm eserlerine bilimsellik karakteri katabilmiĢtir. Kerkük Eskileri Sözü kitabının da her 

Ģeyden önce dikkat çeken yönü budur. Atasözleri nasıl meydana gelmiĢ, neden böyle denir 

düĢünceleri bazen bilinen ispatlara uygun, bazen ihtimallerin gücüne dayanarak aydınlığa 

kavuĢturulmuĢtur. Atasözlerinin meydana gelmesini izah eden bazı noktaları içeren hikayeler de 

kitapta yer almaktadır. 

 

Kerkük Havaları kitabında müzik irs‘i incelenmiĢtir. Müzik aletleri, halk havalarından 

(türkülerinden); hoyrat usulleri adlı bölümde 20‘yi aĢkın türküden bahseder: Kesük, Deli Hasan, 

Kürdü, Yolcu, BeĢiri, Karabaği vb. ġunu da kaydedelim ki, Ata TerzibaĢı‘nın Karabağı hoyrat 

usulünden bahsederken onun Azerbaycan‘la bağlılığını özel olarak vurgulamıĢtır: ―Yerli havalarımız 

(müziğimiz) arasında Karabağı denilen bir türlü uzun havanın Azerî kaynaklı olduğunu ve sırf Azerî 

ağzıyla söylendiğini bilmekteyiz‖.   

 

XV‘inci yüzyılda Ali ġir Nevaî, arazbarının Irak Türkmenlerine ait olduğunu göstermiĢti: (Nevaî 

2006:15, 86). Bilindiği üzere arazbarı eskiden beri Azerbaycan darb-ı makam olarak bilinmektedir 

ve bu birliğimizden ileri gelmiĢtir.  
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Ata TerzibaĢı, Arzu-Kamber destanının genelde Kerkük dolaylarında aĢık edebiyatı ürünlerinin ilk 

araĢtırıcısı olarak da ün kazanmıĢtır. Ata TerzibaĢı halkına büyük hizmetler vermiĢtir. Oralı Ali 

Maarifoğlu‘nun yazdığı Ģu sözler bir tesadüf değildir: ―XX‘inci yüzyılın birinci yarısında ölüme 

mahkûm olan edebiyatımız, XX‘inci yüzyılın ikinci yarısında Ata TerzibaĢı‘nın emeğiyle yeniden 

ayakta kaldı‖ (KardeĢlik Dergisi 1962). Adaletli verilmiĢ bir kıymettir; birkaç ömre eĢit ömrün 

kıymetidir bu. ġunu da ekleyelim ki, Türkiye ve Azerbaycan‘da kendisini araĢtıranlara büyük değer 

verilmektedir. Genellikle, Irak Türkmen folkloru ile uğraĢan araĢtırmacılar Irak‘ın dıĢında, özellikle 

de Türkiye ve Azerbaycan‘da iyi tanınmakta ve adları saygıyla anılmaktadır. 
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ANADOLU ġAĠRLERĠNDE YESEVĠ KAYNAKLI BĠR SÖZ: 

"BANA SENĠ GEREK SENĠ" 

 
Özet: Eldeki bilgilere göre, Yunus Emre'de rastlanan ve gramatikal olarak bir açıklaması yapılamayan "Bana seni gerek" 

ifadesinin, eldeki tek örnek olduğu sanılmaktaydı. AraĢtırmalarımız sonucunda bu ifadenin 15.yy.dan baĢlayarak tasavvuf 

çevreleriyle iliĢkisi olan veya olmayan ÂĢık Yunus, Kemal, Ahmedî, Âhî, Necâtî, Ravzî, ÂĢık Çelebi, Yakînî gibi Ģairlerce de 

kullanıldığını tespit ettik. Üstelik, sen zamirine gelen bu -i ekinin, "Bana seni gerek" kliĢe ifadesi ile sınırlı olmayıp, sen ve siz 

zamirleriyle de kullanıldığını gördük. Yunus Emre'nin, dördüncü mısraları "Bana seni gerek seni" Ģeklinde tekrarlanan Ģiiri, Ahmet 

Yesevî'nin bir hikmeti ile büyük benzerlik göstermektedir. Hikmette bu mısra "Minge sin ok kirek sin" Ģeklindedir. Burada sen 

zamirinin sonundaki -i ekinin görevi "ok" ekine yüklenmiĢtir. Dolayısıyla "senden baĢkası değil, illa sen, sadece sen" gibi bir 

anlam ifade eden bu ekin, Türkçe'de çok sayıda örneği olan ve zamirlere gelen bir pekiĢtirme eki olduğu görüĢüne vardık.  

 

Anahtar kelimeler: Ahmet Yesevî, Yunus Emre, bana seni gerek, ÂĢık Yunus, Kemal, Ahmedî, Âhî, Necâtî, Ravzî, ÂĢık Çelebi, 

Yakînî. 
 

Yunus Emre'nin, dördüncü mısraları "Bana seni gerek seni" Ģeklinde tekrarlanan bir Ģiiri vardır (Tatcı 

2005:367-368): 
 

IĢkun aldı benden beni  

Bana seni gerek seni 

Ben yanaram düni güni  

Bana seni gerek seni 
 

Ne varlığa sevinürem  

Ne yokluğa yirinürem 

IĢkunıla avınuram  

Bana seni gerek seni 
 

IĢkun âĢıklar öldürür  

IĢk denizine taldurur 

Tecellîyile toldurur  

Bana seni gerek seni 
 

IĢkun zencîrini üzem  

Delü olam tağa düĢem 

Sensin dün ü gün endîĢem 

Bana seni gerek seni 
 

Eğer beni öldüreler  

Külüm göğe savuralar 

Toprağum anda çağura  

Bana seni gerek seni 

 

Sûfîlere sohbet gerek  

Ahîlere âhret gerek 

Mecnûn'lara Leylâ gerek  

Bana seni gerek seni 
 

Ne Tamu'da yir eyledüm  

Ne Uçmak'da köĢk bağladum 

Senün içün çok ağladum  

Bana seni gerek seni 
 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

315 

 

 
 

Cennet cennet didükleri  

Bir ev ile bir kaç hûrî 

Ġsteyene virgil anı  

Bana seni gerek seni 
 

Yûsuf eğer hayâlüni  

DüĢde göreydi bir gice 

Terk ideyidi mülklerin 

Bana seni gerek seni 
 

Yûnus çağururlar adum  

Gün geçdükçe artar odum 

Ġki cihânda maksûdum  

Bana seni gerek seni 

F. 201b, T. 86b, NO. 186a, HB. 13a, YE. 90a, Ç. 82a, A. 28. 
 

Yunus Emre'nin Ģiirleri sözlü gelenekte çok çeĢitlenmelere uğradıktan sonra oldukça gecikmiĢ olarak 

yazıya geçirilebilmiĢtir. Bu bakımdan her Ģiirde çok sayıda nüsha farkı ortaya çıkmıĢtır. Okuyucuya 

değerlendirme fırsatı vermek üzere, yararlandığımız kaynaktaki nüsha farkları da metinle birlikte 

gösterilmiĢtir. Eldeki nüshaların sunduğu imkânlar ölçüsünde bir tenkitli metin ortaya konmakla 

birlikte, bazı dörtlüklerde görülen kafiye bozuklukları, Ġsmail Ünver'in de iĢaret ettiği gibi, Ģiirlerin 

sözlü gelenekte yer yer aslından önemli ölçüde uzaklaĢarak farklılaĢtıklarını göstermektedir (1993: 

602).  
 

Söz konusu Ģiir tenkitli metinde esas alınan 13 nüshadan 7'sinde yer almaktadır. Bu nüshalar 

Ģunlardır: F (Süleymaniye Ktp. Fatih Bl. 3389, 201b), T (Türk Tarih Kurumu Ktp. Yz. 376, 86b), NO 

(Nuruosmaniye Ktp. 4904, 186a), HB (Hacı BektaĢ Ktp. 196, 13a), YE (Süleymaniye Ktp. Hacı 

Mahmut Efendi Bl. 3480, 90a), Ç (Çorum Ġl Halk Kütüphanesi, 2157, 82a), A (Viyana Milli Ktp. 

677, 28). 
 

Yunus Emre'nin bu Ģiiri ile Ahmet Yesevî'ye ait olduğu söylenen Ģu hikmet arasında büyük benzerlik 

vardır (Eraslan 1983:326): 
 

IĢkıng kıldı Ģeyda mini  

Cümle âlem bildi mini  

Kaygum sinsin tüni küni  

Minge sin ok kirek sin  
 

Közüm açdım sini kördüm 

Kül köngülni singe birdim  

Uruğlarım terkin kıldım  

Minge sin ok kirek sin  
 

Fedâ bolsun singe cânım  

Töker bolsang minim kanım  

Min kulungmin sin sultânım  

Minge sin ok kirek sin  
 

Taâlallah zihi ma'nî 

Sin yarattıng cism ü cânnı  

Kullık kılsam tüni küni  

Minge sin ok kirek sin  
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Sözlesem min tilimde sin  

Közlesem min közümde sin  

Könglümde hem cânımda sin  

Minge sin ok kirek sin  
 

Âlimlerge kitâb kirek  

Sûfilerge mescid kirek  

Mecnûnlarga Leylâ kirek  

Minge sin ok kirek sin  
 

Gâfillerge dünyâ kirek 

Âkillerge ukbâ kirek  

Vâizlerge minber kirek  

Minge sin ok kirek sin  
 

Âlem barı uçmak bolsa 

Cümle hûrlar karĢu kilse 

Allah minge rûzi kılsa 

Minge sin ok kirek sin  
 

Uçmah kirem cevlân kılam 

Ne hûrlarga nazar kılam 

Anı munı min ne kılam 

Minge sin ok kirek sin  
 

Hâce Ahmed'dür minim atım 

Tüni küni yanar otım 

Ġki cihânda ümidim 

Minge sin ok kirek sin (1) 
 

Bugün elimizden bulunan hikmetlerin Ahmet Yesevî'ye ait olup olmadığı tartıĢmalıdır. Kemal 

Eraslan, elimizde bulunan Divan-ı Hikmet nüshalarının, Ģairin ölümünden yüz yıllar sonra 16.-17. 

yy.larda Yesevî derviĢlerince ortaklaĢa tertip edildiğini, bu bakımdan içerik olarak Ahmet Yesevî'ye 

ait olsalar bile, otantik Ģekillerini tespit etmenin mümkün olmadığını söyler (1983:5, 41, 47). Fuat 

Köprülü de, elimizdeki hikmetlerin onun ağzından çıkmıĢ Ģekliyle değil, Ģekil ve ruh bakımından ona 

bağlanabileceği görüĢündedir (1966:106). 
 

Birçok araĢtırmacı, kronolojiyi göz önünde tutarak, Yunus Emre'nin Ģiirini Yesevî'ye nazire olarak 

yazdığını düĢünmektedir (Mesela bkz. Cunbur 1991:1-4). Anadolu sahasına Yesevî derviĢlerinin 

getirdiği hikmetlere, sonraki dönemlerde yaĢayan Ģairlerin nazire yazmasından daha tabii ne olabilir? 

Bu durumda birden çok nazire örneğinin bulunması gerekir. Oysa elimizde bu görüĢü destekleyecek 

somut örnekler bulunmamaktadır. Bunda, Yesevîlik etkisinin sanıldığı kadar güçlü ve uzun süreli 

olmaması rol oynamıĢ olabilir. 
 

Diğer taraftan, Yunus Emre'nin Ģiirlerinin Orta Asya'da Yesevî derviĢleri arasında bilindiği ve 

nazirenin ötesinde bir kolektif uyarlama ile hikmet Ģeklinde söylenmiĢ olabileceği de bir görüĢ olarak 

ileri sürülmüĢtür (Ünver 1993:598-605). Gerçekten de bu iki Ģiire metinler arası iliĢki açısından 

baktığımızda, en az dört dörtlüğün nerdeyse bire bir manzum çevirisinin yapıldığı izlenimi 

uyanmaktadır.  
 

Bu durumda ilk Ģiir metni kime aittir, nazire veya baĢka türlü bir iliĢki ile Ģiir nasıl dönüĢmüĢtür 

sorularına net cevap verecek verilere henüz sahip değiliz. 
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Bizim asıl ilgimizi çeken, Yunus Emre'nin Ģiirinde geçen "Bana seni gerek seni" ifadesidir. Bu 

ifadenin, günümüz dilbilgisi kuralları bakımından da açıklanması zordur. Böyle bir kullanım edebi 

metinlerde yaygın değildir. "Seni" sözünün sonunda yer alan "-i" ekini tanımakta ve tanımlamakta 

zorlanıyoruz. Zamirlere gelen -i eki (Mesela anı içün), zarf fiillere gelen güçlendirici -i eki (Mesela 

gelübeni), birine kızarken söylediğimiz, "seni seni !!!…" sözündeki eklere benzeyen, bunlardan 

farklı bir kayıp ek ile mi karĢı karĢıyayız acaba? Yoksa, bu, bildiğimiz belirtme/yükleme (akuzatif) 

eki midir? Eğer böyle ise, nazmın getirdiği bir zorlamayla acaba bazı unsurlardan kısaltma yoluyla 

tasarruf mu edilmiĢtir? 
 

Sebebi ne olursa olsun bu uygulama günümüz Türkçesi bakımından yadırganmaktadır (Sarıca, 2006: 

208). Bu kullanım, Yunus'un icat ettiği bir Ģey midir? Ondan önceki metinlerde görülmekte midir? 

Ağızlarda benzer bir kullanım var mıdır? Bu soruların cevaplarını yeterince bilemiyoruz.  
 

Bu -i ekinin, ifadeye "senden baĢkası değil, illa sen, sadece sen" gibi bir anlam kattığını, "seni" 

tekrarının da bunu kuvvetlendirdiğini sanıyoruz. Yesevî hikmetinde bu vurgu "ok" ekine 

yüklenmiĢtir: "Minge sin ok kirek sin." ġayet Yunus Emre, Yesevî'ye nazire söylemiĢse, bu eki 

Çağatayca "ok" ekinin karĢılığı olarak düĢünmüĢ olmalıdır.  
 

"Bana seni gerek seni" ifadesinin Anadolu sahasında yaygın bir kullanımı olduğunu söyleyemeyiz. 

Yunus Emre de, çağdaĢları da bu kullanıma fazla rağbet etmemiĢlerdir. Bilebildiğimiz kadarıyla bu 

ifade Yunus Emre'nin bir Ģiirinde daha geçer:  

Sofulara vir sen anı bana seni gerek seni 

Ben niçe terk idem seni Ģol bir ev ü çardağiçün (Tatcı 2005:235) 
 

Bu beytin yer aldığı Ģiir Ģu nüshalarda bulunmaktadır: F 145a, T 53a, NO 181b, YE 70b, RY 14b, Rt 

22, A 17. ġiir, önceki Ģiirin bulunduğu nüshalardan HB, Ç'de yer almazken, Raif Yelkenci ve Ritter 

nüshalarında mevcuttur. 
 

Bu beyit yukarıdaki Ģiirin sekizinci dörtlüğünün bir çeĢitlenmesi gibi görünmektedir: 

Cennet cennet didükleri  

Bir ev ile bir kaç hûrî 

Ġsteyene virgil anı  

Bana seni gerek seni 
 

Mustafa Tatcı da bu dörtlüğün yakın dönemde istinsah edilmiĢ olan Çorum nüshasında ve yine bazı 

yakın dönem mecmualarında yer aldığını belirtir (2005:368).  
 

"Bana seni gerek seni" ifadesi, Yunus Emre'nin takipçilerinden ÂĢık Yunus'un bir Ģiirinde (Mecmua-

i EĢ'âr, Bursa Ġl Halk Ktp.882, 5b) de geçer:  
 

Ġy dost seni gerek seni 

Senden yana döndür beni 

Bir gün sefer kılsam gerek 

Îmân ile gönder beni  (Tatcı, 2005a:156) 
 

Bu örneklerin bir iki sayısıyla sınırlı olması, bu kullanımın kendi çağı için de arkaik olduğunu 

düĢündürmektedir. 
 

15.yy. Ģairlerinden Ahmedî (ö.1413)'nin Yunus Emre, ÂĢık PaĢa ve Nesîmî gibi Ģairlere nazireler 

yazdığı bilinmektedir. Onun Ģu Ģiiri Yunus Emre etkisinde yazılmıĢ gibi görünmektedir: 

Cihândan ben usanmıĢsam  

Bana seni gerek seni 

Kamulardan uĢanmıĢam  

Bana seni gerek seni  
 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

318 

 
 

N'iderem bu ten ü cânı  

Ya sensüz âb-ı hayvânı 

Veyâ-hûd dîn ü îmânı  

Bana seni gerek seni 

Gerekmez ruhıla reyhân  

Gerekmez hûrıla vildân 

Gerekmez ravza-i Rıdvân  

Bana seni gerek seni  
 

Gerekmez gönlüme selvet  

Gerekmez rûhuma râhat 

Gerekmez cânuma iĢret  

Bana seni gerek seni 
 

Gerekmez milket-i dünyâ  

Gerekmez devlet-i ukbâ  

Gerekmez Kevser ü tûbâ  

Bana seni gerek seni 
 

Ġçüm sensüz cehennemdür  

YaĢum-ıla cihân nemdür 

Benüm sensüz cihân nemdür  

Bana seni gerek seni 
 

Dilemez Ahmedî iy Ģeh  

Ki anun ola mihr ü meh  

Bu iki kevnde billlah  

Bana seni gerek seni (Akdoğan 1988:228) 
 

Eğer böyle bir metinler arası iliĢki söz konusu ise, Divan Ģairlerinin Yunus Emre'nin Ģiirleri 

okudukları ve bir Ģekilde yararlandıkları ortaya çıkmaktadır. Necâtî Bey (ö. 1509)'in iki ayrı Ģiirinde 

geçen "Bana seni gerek seni" ifadesi bu bakımdan ilgi çekicidir. Bu iliĢki doğrudan Yunus'tan mı, 

Ahmedî'den mi, yoksa üçüncü bir Ģair üzerinden mi gerçekleĢmiĢtir bilemiyoruz. Ama, bir iliĢki 

olduğu ve bu iliĢkinin süreklilik gösterdiği anlaĢılmaktadır: 
 

Olmaz cihanda çün güzelim yâr-ı cân iki  

Bana seni gerek seni cân bir cihân iki (Tarlan 1992:399) 

* 

Dünyâyı bir yana kosalar bir yana seni 

Bana seni gerek seni ey bî-vefâ seni (Tarlan 1992:416) 
 

Özellikle ikinci beyitte kafiye olarak kullanılan "seni" kelimesinin gramatikal olarak farklı 

algılandığı anlaĢılıyor. Aksi takdirde aynı yapıdaki iki kelimenin kafiye zaafı doğuracağı açıktır. Bu 

durumda Necâtî Bey'in ikinci mısradaki "seni" kelimesinin farklı yapısını ve anlamını bilerek bu 

kafiyeyi kullandığı açıktır. 
 

ġimdiki bilgilerimize göre ilk örneğini Yunus Emre'de gördüğümüz bu ifadenin tasavvuf dıĢı divan 

Ģairlerinde de görülmesi ilginçtir. Üstelik bunların bir kısmı Ġstanbul ile iliĢkileri olsa da Rumelili 

Ģairlerdir. Niğbolulu Âhî (ö.1517) bir beytinde bu ifadeye yer verir: 
 

Bana seni gerek n'iderüm pes cihânı kim 

Bir dahı gelsem iki olur bu cihâna ben (Sungur 1994:155) 
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Ravzî ve ÂĢık Çelebi (ö. 1571-72) divanlarında yer alan birer beyit bu metinler arası iliĢkinin 

sürekliliğini gösteren baĢka örneklerdir: 

 

Dünyâyı n'ideyin bana cânâ seni gerek  

Bir ârzû-yı cân u gönül bin cihan değer  

   Ravzî (Aydemir 2008:330) 

 

Seni gerek seni bana beni kıl ehlu'llâh 

Cinân u kevser ü gılmân u hûrı ehline vir 

   ÂĢık Çelebi (Kılıç 1988:K 14/299) 
 

Handânî (d.1539-40)'nin divanında "bana seni gerek seni" redifli bir gazel bulunmaktadır (Öztürk 

2002:121):  
 

Cism ile cânı neylerem bana seni gerek seni 

Kevn ü mekânı neylerem bana seni gerek seni 
 

ArĢ u cinân u kürsî-i seb'-i tâk u gök ü yiri 

Dahi kalanı neylerem bana seni gerek seni 
 

Yedi denizde sığmadı zevrak-ı fikrüm iy Ġlâh 

Âb-ı revânı neylerem bana seni gerek seni 
 

Meclis-i bâde hây u hû sohbet-i âmî güft ü gû 

Çeng ü çegânı neylerem bana seni gerek seni 
 

Neyle semâ'ı neyleyem almazın zevk u negam 

Çeng ü figânı neylerem bana seni gerek seni 
 

ġimdiden itmiĢem firâr azâb u ümm kardeĢ ü eĢ 

Tıfl u zenânı neylerem bana seni gerek seni 
 

Bende çü Handânî Ģehâ vech ü rızânı isterem 

Hur u cinânı neylerem bana seni gerek seni 
 

Kemal (ö. 1490 öncesi)'in Selâtinnâme'sinde bu ifadenin "Seni sana gerekse" Ģeklinde geçtiği bir 

beyit yer alır (Tarama Sözlüğü 1971:3385): 
 

Seni sana gerekse cân u dilden 

Buların eteğin hiç koma elden 
 

Aynı ifade, ġeyh Baba Yusuf-ı Sivrihisarî (ö. 1512)'nin Mevhûb-ı Mahbûb isimli eserinde de 

görülür. Hacı Bayram halifelerinden olan, ayrıca Divan'ı ve Risâletü'n-nûriye isimli eserleri de 

bulunan Baba Yusuf, Yunus Emre'nin hemĢehrisi bir mutasavvıftır. Nitekim, kendisi, Yunus 

Emre'den söz ederek mezarının Sivrihisar'da olduğunu söyler: 
 

AzizlermiĢ husûsâ Yûnus Emre 

ĠdermiĢ zühd ü uzlet uyup emre (Kartal 2000:529) 
 

EskiĢehir tasavvuf çevrelerinde Yunus ilâhilerinin okunduğu ve bu yolla Baba Yusuf üzerinde bir 

etkinin söz konusu olabileceği açıktır: 
 

Ko nâra secde itme didi ana 

Hudâya it seni gerekse sana (Kartal 2000:1065) 
 

Yakînî (ö. 1568), "sana seni gerekse" sözünü, din dıĢı bir düzlemde kullanıyor:  

ġemĢîr-i gamzesinden elün çek Yakini'yâ 
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Sana seni gerekse o dil-gîrden kesil (Zülfe 2004: 396)  

 

Necâtî Bey, "Beni size gerek ise" söyleyiĢiyle bu ifadenin bir baĢka Ģeklini de kullanmaktadır (Tarlan 

1992:171):  
 

Derdüm ol denlü değüldür ki ola Ģerbetle ilâç 

Beni size gerek ise meded ol yâra meded  

 

Biz zamirlere gelen bu -i ekinin ağızlarda bulunabileceğini sanıyoruz. Mesela, 
 

Haramsu'dan atladım 

Mantin çarĢaf topladım 

Muradım olsun diye 

Her derdine katlandım 

Uy beni, vay beni, uy beni, beni, beni (2) 
 

diye baĢlayan Diyarbakır türküsünün nakaratında tekrarlanan "beni" kelimelerindeki -i ekinin 

yukarıdaki örneklerle benzeĢtiğini düĢünüyoruz.  

Divan Ģairlerinde geçen "vâ beni" ifadesi de bu kullanıĢla ilgili olabilir. AĢağıdaki üç örnek birbirine 

nazire olarak yazılmıĢ gibi görünmektedir: 
 

Ġy büt-i âzer âzârlarsın hâ beni 

Vâ meni ol çeĢm-i pür-hıĢmun elinden vâ beni (TimurtaĢ 1977:167) 

        Sâfî 

 

ġöyle kim mecrûh idüpdür tîr-i gamzen hâ beni 

Görmezem benzer dahi sıhhat yüzini vâ beni (TimurtaĢ 1997:172)  

        Atâyî 

Eyle kim bîgâne eyler hicretün cânâ beni 

Olmazam benzer harîm-i vasla mahrem vâ beni (TimurtaĢ 1997:207)  

        Ezherî 
 

KarĢımızdakini paylamak için söylediğimiz "seni, seni, seni!.." sözünde de aynı ekin bulunduğunu 

sanıyoruz.  
 

Sonuç 

Ġlk olarak Yunus Emre'de gördüğümüz "Bana seni gerek" ifadesi, 15.yy.dan baĢlayarak tasavvuf 

çevreleriyle iliĢkisi olan bazı Ģairler yanında, -bir iki örnekle sınırlı da olsa- Kemal, Ahmedî, Âhî, 

Necâtî, Ravzî, ÂĢık Çelebi, Yakînî gibi divan Ģairlerde de görülmektedir. Bu örneklerin, ilk örnek 

kabul edilen Yunus Emre'nin etkisiyle söylendiğini düĢünürsek, metinler arası iliĢkilerin 

sandığımızdan daha geniĢ ve sürekli olduğu ortaya çıkar.  
 

Bu -i eki, Yunus Emre'de gördüğümüz "Bana seni gerek" kliĢe ifadesi ile sınırlı olmayıp, sen ve siz 

zamirleriyle de kullanılmaktadır. Kemal (ö. 1490 öncesi)'in "Seni sana gerekse"; Necâtî Bey (ö. 

1509)'in "Beni size gerek ise"; Baba Yusuf (ö. 1512)'un "seni gerekse sana", Yakînî (ö. 1568)'nin 

"sana seni gerekse" söyleyiĢleri bu bakımdan dikkat çekicidir.  
 

Bu durumda örneklerin, sadece metinler arası iliĢkiler sonucu değil de, ağızlarda korunan bir ifade 

özelliğinden kaynaklanma ihtimali de yüksektir. Yunus Emre ve Baba Yusuf EskiĢehirli, Ahmedî 

Kütahyalı, Ravzî Balıkesirli, ÂĢık Çelebi Bursalıdır. Necâtî'nin Edirne, Kastamonu ve Bursa'da 

bulunduğu biliniyor. Âhî Niğboluludur. ÂĢık Çelebi ve Ravzî de Rumeli'de bulunmuĢlardır. Bu 

bilgiler ıĢığında, bu ifadenin en azından 16.yy.a kadar bu yörelerde kullanıldığını söylemek 

mümkündür. 
 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

321 

 

 
 

Bu -i ekinin, ifadeye "senden baĢkası değil, illa sen, sadece sen" gibi bir anlam kattığını, "seni" 

tekrarının da bunu kuvvetlendirdiğini sanıyoruz. Yesevî hikmetinde bu vurgu "ok" ekine 

yüklenmiĢtir: "Minge sin ok kirek sin." ġayet Yunus Emre, Yesevî'ye nazire söylemiĢse, bu eki 

Çağatayca "ok" ekinin karĢılığı olarak düĢünmüĢ olmalıdır.  
 

Bu bilgiler ıĢığında bu ekin, Türkçe'de çok sayıda örneği olan ve zamirlere gelen pekiĢtirme eki 

olduğunu düĢünmek doğru olacaktır görüĢündeyiz (3). 
 

Açıklamalar 

  1.Ünver'in de iĢaret ettiği gibi her iki Ģiir de 8 heceli olduğu halde, hikmetin tekrar eden bu mısraı 7 

hecelidir (1993: 600). Belki de Ģöyle söyleyerek bir metin tamiri yapılabilir: "Minge sin ok kireksin 

sin".  

 

2.Bu ifadenin, "Vay bana vaylar bana" Ģeklinin de olduğunu belirtelim 

 

3.Ahmet B. Ercilasun'un, bugüne dek açıklanamayan veya tatmin edici bir açıklaması yapılamayan 

pek çok ek veya kelimenin pekiĢtirme görevinde kullanıldığını gösteren yazısı, bizi bu konuda 

cesaretlendirmiĢtir (2008: 35-56).  
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«ОЛТУН ЁРУҒ»  И ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
 

Резюме: «Золотой блеск» или «Олтун ѐруғ» принадлежит древнетюркскому периоду (V–X вв). «Олтун ѐруғ» 

является одним из основополагающих письменных источников в культурной жизни древних  тюркских племен, 

переведенный в конце IX и в начале Х века с китайского на древнетюркский язык. «Олтун ѐруғ» относится к периоду 

формирования тюркского письменного литературного языка. 

Литературный язык этого периода, в частности, язык тюркских племен, образовавшее тюркско-уйгурское письмо 

повлияло на формирование  литературного языка Караханидского  периода (ХІ–ХІІ вв). 

В языке «Олтун ѐруғ» сохранены особенности древнетюркского языка VІІ–VIII веков. Кроме этого языковые 

особенности – лексический состав, грамматические формы и фонетические особенности тюркских племен таких как, 

огузов, кипчаков и др. продолжены в «Олтун ѐруғ». Литературный язык одного периода без изменений не может 

выполнять одну функцию во все времена, потому что его функциональная нагрузка неодинакова в разных исторических 

условиях.  

В ІХ  веке мировоззрение древнетюркского общества резко изменилось относительно VII–VIII веков. Образовались 

новые формы древнетюркского литературного языка. Одним словом «Олтун еруғ» выполняет одну из важных 

особенностей древнетюркского литературного языка – поливалентность, то есть удовлетворяет языковые потребности 

народностей этого периода. 

 

Ключевые слова: древнетюркский период, формирование, литературный язык, письменные источники. 

 

« Олтун ѐруғ», переведѐнный в конце IX и в начале Х века с китайского на 

древнетюркский язык, является одним из основополагающих письменных источников в 

культурной жизни древних тюркских племѐн. По теории периодизации тюркских языков, 

«Золотой блеск» также принадлежит и древнетюркскому периоду (V-Х вв.). Далее, по языку 

письменных памятников, то есть по языковым особенностям тюркско-уйгурского письма 

«Олтун ѐруғ» относится к периоду формирования тюркского письменного литературного 

языка. Кроме «Олтун ѐруғ» целый ряд письменных памятников тюркско-уйгурского письма, в 

частности, манихейские религиозные письменные памятники, юридические документы, 

буддийские письменные памятники, такие как «Майтри смит» и многие другие письменности, 

по языковым особенностям представляют своеобразие письменного литературного языка 

древнетюркского периода. Письменную форму приобретает общенародный язык – средство 

междиалектного общения. Несомненно, не столь важно, сложился ли он на базе одной или 

нескольких разновидностей данного языка. Здесь уместно отметить, что за определѐнной 

письменностью всегда стоит не присущее народу многообразное просторечие, а в известной 

мере литературный язык [1.209]. Литературный язык этого периода, в частности, язык 

тюркских племѐн, образовавшее тюркско-уйгурское письмо повлияло на формирование 

литературного языка Караханидского периода (XI-XII вв.). 

Действительно, было бы ошибочным делать вывод о том, что литературный язык 

древнетюркского периода на территориях тюркских племѐн, было единым для этого периода, 

то есть действовавший на территории тюркских племѐн VII-X веков литературный язык не 

изменѐн. 

Знаменитый тюрколог Эмир Наджип был прав, когда он выдвинул теорию о «нескольких 

тюркских литературных языках» [2.3]. Одной из основных причин формирования нескольких 

литературных языков является расселение тюрков в средние века на огромных просторах 

Средней и Центральной Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока.  

Вполне естественно, что литературные языки древнетюркского периода в процессе 

влияния общения потерпели изменения под воздействием местных диалектов. Хотя в эпоху 

создания древнетюркских письменных памятников письменные традиции не представляли 

замкнутую систему, со всей определѐнностью взаимодействие разных локальных вариантов 

начинает проявляться в древнетюркской письменности  в VII-VIII веках. «Разные локальные 

варианты» - это и есть «литературные диалекты». Поэтому некоторые тюркологи (например, 

Эмир Наджип) используют термин «литературный диалект» в отношении языка той или иной 
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группы памятников. «Литературный диалект», используемый в отношении той или иной 

группы письменных памятников, заменяется понятием «литературный язык» [3.3].Эта точка 

зрения относится не только к письменным памятникам средневековья, а также является 

приемлемой в отношении письменных памятников древнетюркского периода. Например, 

языковые различия между орхонскими и енисейскими (особенно в звуковом составе) и 

орхоно-енисейскими и письменными памятниками тюркско-уйгурского письма (звуковые, 

морфологические и лексические особенности) приводят к такой точке зрения. При анализе 

таких различий нужно также иметь в виду особенности и разновидности письменностей. Было 

бы уместным, если тюркологи-языковеды будут уделять пристальное внимание этой стороне 

проблемы. «Олтун ѐруғ» является опорным источником в решении этого вопроса. 

В языке « Олтун ѐруғ» сохранены особенности древнетюркского языка VII-VIII веков. Эти 

особенности, во-первых, наблюдаются принадлежностью d группам языков обоих видов 

письменных памятников. Например, ädgü (хорошо, благой), qodi (нижний), adaq (нога), qod- 

(оставь), yadilmamish (не распространѐн) и т.д. Или фонетическое явление, присущее 

Алтайскому периоду, переход r  на z встречается в «Олтун ѐруғ»: közüntï (виден), közünür 

azun (настоящий мир), közünür od (настоящее время). 

В «Диван лугатит-турк» Махмуда Кошгарского даны группирование языков, связанные по 

звуковому изменению в языке тюркских племѐн [4.68]. Махмуд Кошгарский, указывая на 

фонетические и морфологические различия, на чередование звуков в языках ягмa, тухси, 

кипчаков, татаров, кайжумунов и огузов пришѐл к следующему выводу: существующие 

правила (т.е. изменения в морфологических и фонетических структурах – Н.Р.) во всех 

тюркских языках (курсив мой – Н.Р.) являются основой. Классификация Кошгарского может 

служить доказательством при обосновании «нескольких древнетюркских литературных 

языков». 

Кроме этого, языковые особенности – лексический состав, грамматические формы и 

фонетические особенности тюркских племѐн таких как, огузов, кипчаков и др., продолжены в 

«Олтун ѐруғ». Например, как литературный язык на все времена тюркский литературный язык 

IX-X веков формировался на основе нормы литературного языка. Это и показывает языковые 

особенности «Олтун ѐруғ». Литературный язык – это историческая категория. Литературный 

язык одного периода без изменений не может выполнять одну функцию во все времена, 

потому что «его функциональная нагрузка неодинакова в разных исторических условиях. 

Определяющую роль здесь играет уровень общественного развития и общей культуры народа, 

а также условия формирования литературного языка» [5.270]. Данные нормы литературного 

языка непосредственно касаются древнетюркского литературного языка. В IX веке 

мировоззрение древнетюркского общества резко изменилось относительно VII-VIII веков. 

Образовались новые формы древнетюркского литературного языка. В результате этого 

произошли существенные изменения в литературном языке. Одним словом, язык «Олтун 

ѐруғ» выполняет одну из важных особенностей древнетюркского литературного языка – 

поливалентность, то есть удовлетворяет языковые потребности народностей этого периода. 

Язык данного периода имеет орфоэпический, орфографический, грамматический и 

лексические закономерности. 

Сфера действия литературного языка со временем подверглась многочисленным 

изменениям. Причинами этих изменений стали не только общественно-политическая и 

культурная среда, но и этнические процессы сыграли важную роль в изменении норм 

древнетюркского литературного языка. В частности, древнетюркский литературный язык IX-

X веков формировался на основе фонетических и морфологических норм древнетюркского 

языка VII-VIII веков. Например, состав гласных, причастная форма mis, – mish, а также 

глагольная форма в обоих периодах остаются неизменѐнной. Вообще, продолжалась 

непрерывность развития литературного языка. Но изменение синтаксического строя и 

коренное изменение лексического состава определили функцию «Золотого блеска» в качестве 
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литературного языка. Своеобразные особенности синтаксического строя «Олтун ѐруғ» - 

употребление нескольких оборотов в одном предложении, во-первых, определяют 

синтаксическую норму этого периода, во-вторых, показывают превосходство книжного стиля 

в «Олтун ѐруғ». 

Э.А.Наджип совершенно верно выдвинул идею о самостоятельности тюркских 

литературных языков средневековья. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что язык 

«Олтун ѐруғ» служил жившим на территории Восточного Туркестана и вокруг него тюркским 

племенам в качестве литературного языка. 

Как мы упомянули выше, лексический состав «Олтун ѐруғ» был одним из важных 

признаков литературного языка этой территории. Изменение в лексике показывает, что 

лексика «Олтун ѐруғ» формировалась на основе лексики огузского, чигил и кипчакского 

диалектов. Эти племени в период «Олтун ѐруғ» сыграли важную роль в жизни племѐн 

Центральной Азии. 

Лексический состав племени чигил занимает значительное место в «Олтун ѐруғ», такие 

как adin (другой), azun (мир), yarliq (приказ), ong (правая сторона), qum (песок), tägïn- 

(достигать), ud (корова), ulush (село) и т.д. Существование лексического слоя, присущий 

кипчакскому диалекту, также ощутимо. 

 Свойственный диалекту присутствие лексического состава определяется влиянием 

устного койнэ. «…Койнэ, подобно своду законов или сборнику религиозных догм, само по 

себе является неизменным. Изменчивость в корне противоречила бы самой его сути. Если же 

в нѐм всѐ же происходит изменение, то оно может быть навязано ему лишь извне, какой-то не 

имеющей отношения к норме силой, благодаря которой отдельные стороны нормы перестают 

действовать и заменяются чем-то другим. Причины, вызывающие подобные изменения норм, 

аналогичны друг другу во всех областях культуры. Как бы тщательно ни был разработан свод 

законов, он всегда допускает известную свободу действий при его применении, и практика 

всегда выявит ряд непредусмотренных в нѐм случаев. С другой стороны, в кодексе могут быть 

неясные статьи, местами он может допускать разные толкования» [6.474-475].  
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Резюме. Произведения киргизского писателя способствуют более глубокому художественному отражению 

национальной действительности. В своих творениях он стремится глубже проникнуть в национальную почву, вернуться к 

истокам фольклорно-эпического повествования. 

Творчество Ч.Айтматова помогло национальным младописьменным культурам синтезировать свой социально-

исторический опыт в свете социалистического переустройства мира и человеческих отношений. Художественная правда 

Айтматова предстает как отношение, как убеждение и страсть художника, чувствующего себя ответственным за судьбу 

не только своего народа но и всего человечества. 

 

Ключевые слова: Ч.Айтматов, киргизский писатель, концепция, проза. 

 

Духовная честность и смелость героев Ч.Айтматова, их искренность сообщают им 

удивительную свежесть, эти качества входят необходимой частью в поэзию айтматовской 

прозы. 

Проза писателя помогла решать проблемы социально-психологического изображения в 

современной литературе, способствовало определению путей развития самих национальных 

литератур, становлению в прозе Средней Азии и Казахстана жанра короткой повести. 

Айтматов открыл новые возможности психологического анализа в литературе. Раскрывая 

внутренний мир своих героев, он мастерски оперирует выразительной деталью, в которой 

изобразительность сочетается с глубокой психологической характерностью. Психология героя 

раскрывается во всей ее многослойности. Психология личности – это есть истинное 

художественное открытие Чингиза Айтматова. Художественное зрение киргизского писателя 

охватывает весь мир личности. 

Айтматовская концепция общения человека с природой расширяет границы внутреннего 

мира человеческой души. Природа в его творчестве  играет роль своеобразного критерия 

оценки жизни людей. А пейзажные описания содействуют передаче идей автора, выраженных 

прямо и непосредственно, в открытую. 

Природа для Айтматова – некая самостоятельная стихия, существующая по своим особым 

законам красоты, гармонии, свободы. Она может быть даже жестока – но все равно в 

конечном счете справедливы. 

Айтматов умеет проникать за рамки привычного и банального. Когда он пишет о 

животном мире, каждая деталь его повествования несет в себе сложную символику, 

поддерживающую нравственный климат произведения. По жизненной доверности, по силе 

изобразительности образы Гульсары, Каранара, Ташчайнара, Акбары не уступают образам 

людей – Танабая, Едигея, Бостона. 

Произведения киргизского писателя способствуют более глубокому художественному 

отражению национальной действительности. В своих творениях он стремится глубже 

проникнуть в национальную почву, вернуться к истокам фольклорно-эпического 

повествования. 

Творчество Ч.Айтматова помогло национальным младописьменным культурам 

синтезировать свой социально-исторический опыт в свете социалистического переустройства 

мира и человеческих отношений. Художественная правда Айтматова предстает как 

отношение, как убеждение и страсть художника, чувствующего себя ответственным за судьбу 

не только своего народа но и всего человечества. 

Поиски общей идеи раскрывают еще одно отличие писателя. Общая идея – начало начал 

айтматовского мировоззрения. Его цель – отвечать своими произведениями на самые 

коренные вопросы человеческого бытия. Идея ответственности человека перед временем и 

потомками – главная в эстетике Айтматова. 
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Повести, романы писателя выполняют функцию переноса в сознание другого народа 

гуманистических идей народа киргизского. Он раскрыл перед мировым читателем душу 

киргизского народа. Совершенно прав К.Зелинский, отмечая: «...предметом художественного 

исследования Айтматова является душа человеческая. Эта «душа» может быть разной 

национальности -  и киргизская, и русская, и казахская, и украинская, и каракалпакая, и 

узбекская, и туркменская. Словом, душа человека любой национальности, но это душа со 

всеми ее противоречиями оттенками, мелодиями, увлечениями и правилами» [1. 105]. 

Айтматов учит остро ощущать эстетику факта, воспринимать и мелочи реальной жизни  в 

контексте большой философии, поднимать событийное  до социального звучания. Его 

эстетика – своеобразная система понятий о природе и общественном назначении искусства, о 

художественном мастерстве и искренности писателя, о различных моментах содержания и 

формы произведений искусства. 

Айтматовская философско-психологическая концепция еще шире открывет диалектику 

человеческого характера, мира, она освобождает человека от отжившей свой век 

традиционной морали, способствует воспитанию личности на нравственных ценностях 

общественной среды. Целостность его творений складывается на органическом соединении 

личной жизни человека и народной судьбы. 

Художественные идеи Айтматова помогают читателю воспринимать мир с его 

социальными коллизиями, они ускоряют процесс перехода национальных литератур к новой 

концепции мира и индивида. 

Концепция социальности человеческого бытия одухотворяла глубокие нравственно-

философские искания молодых писателей, их раздумья о жизни и смерти, о смысле и цели 

жизни. 

Проза Айтматова неизменно драматична. И вместе с тем, даже в изображении трагических 

обстоятельств, Айтматов остается оптимистом – он верит в жизнь, которая всегда найдет себе 

верное русло в любых испытаниях эпохи. 

Разносторонне воздействуя на мировой литературный процесс, творчество Айтматова дает 

писателям новые импульсы к преломлению собственного жизненного опыта, расширяет 

границы философского постижения мира, служит мощным инструментом познания 

общественных конфликтов, имея, в целом, большое консолидирующее значение – прежде 

всего в выборе и укреплении позиции художника в сфере мировоззрения и творческих 

принципов. 

Творчество Айтматова – новое слово в освоении жизненной проблематики, обогащающее 

потенциал, возбуждающее встречную активность мыслей и чувств. 

Как все большие писетели, Чингиз Айтматов создал свой мир.  А мир Айтматова – это мир 

добра и света, любви и человечности, гармонического единства отдельной человеческой 

судьбы и судьбы общенародной. Мир Айтматова – квинтэссенция времени, эпохи, рубежей, 

веков. 

Пробуждение нравственного сознания – вот та цель, которая является главной в мире 

Айтматова. Нравственное начало проявляется мощно, глубоко и последовательно. 

Человечность произведений Айтматова определяет собой их художественные 

достоинства. Человек  со страниц его книг предстает в своем многобразном единении с 

народом, с природой, с родной землей, которые согревают его и помогают в исполнении 

трудного человеческого долга и перед жизнью и перед людьми. Показывая человека во всей 

бесконечности, писатель, постигает людскую индивидуальность как часть природы. 

Опыт Айтматова универсален, для любого писателя он стал своего рода  художественной 

необходимостью, которая, неизбежно учитывется теми, кто приходит в литературу после 

него. 

«Плодотворное воздействие наследия Горького заключается не в появлении 

произведений, несущих в себе черты подражательности, а в том, что его творческие идеи 
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побуждают к поискам оригинальных художественных обобщений, к созданию новых идейно-

эстетических ценностей» [2.334]. Эти слова крупнейшего литературоведа М.Храпченко о 

Горьком с польным основанием можно отнести и к творчеству Айтматова. 

На современном этапе развития литературы необходимо глубоко осознать основы 

айтматовского психологизма и философности, лиризма и гуманизма, определяющие 

своеобразие его творчества и питающие айтматовскую традицию в прозе. Тюркоязычные 

литературы чутко восприняли своеобразие айтматовской  прозы. Соответственно и 

тюркоязычные писатели, как и другие, двигаясь в одном общем направлении в овладении 

основными принципами традиций Айтматова, вместе с тем шли каждый своим путем. 

Писатель находится в постоянном поиске. Его творческие усилия направлены на то, чтобы 

наиточнейшим образом представить нашу действительность, дать яркий художественный 

образ современника. 

Писатели успешно осуществляют в своей практике сближение психологической и 

социальной сфер современного бытия, уделяют большое внимание проблеме воплощения 

национального идеала. Они смело поднимают вопросы о значении исторического и 

культурного наследия, об отношении современного человека к народным традициям, открыто  

говорят о той опасности, которую несет в себе разлад между сердцем и разумом. Писателя 

смело  изображают острые и сложные ситуации, в которых герои должны выбирать свой путь, 

взвешивать морально-эстетическую ценность собственных поступков. То есть, со стороны 

писателей значительно- возросло внимание к духовному миру личности, к идейному и 

нравственному облику людей. И в этом смысле айтматовская масштабность мышления, 

пристальная сосредоточенность на жгучих, гуманистических вопросах ХХ века особенно 

близки современному прозаику. 
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ОҒЫЗ ЭПОСЫ ЖҼНЕ ТАРИХИ-ЭТНИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС 
 

Түйін: Бҧл мақалада «Қорқыт ата кітабында» ҿз желісін тапқан оғыз елінің этнографиялық шегі, жауласқан рулар 

мен тайпалар, оғыздардың ҿзара жіктелуі туралы сҿз етіледі. «Қорқыт ата кітабының» қай дҽуірде туғанын анықтау ҥшін 

оны тарихи ҥрдіске қойып, жырдағы толып жатқан ономастикалық атаулардың этимологиялық, семантикалық болмысына 

бойлаудың ғылыми маңызы ерекше. Сондай-ақ мҧнда «Қорқыт ата кітабының» ортаазиялық сипатын білдіретін белгілері, 

антропонимдердің қазақ нҧсқаларындағы кҿріністері, кітапқа енбей қалған оғыз тайпасының тармақтары, Қорқыттың 

прототипі бар ма деген т.с.с. мҽселелер кҿтеріледі. 

 

Кілт сөздер: Оғыз эпосы, Қорқыт ата кітабы, Оғыз хан шежіресі, оғыз тайпасы, Қорқыттың эпикалық бейнесі. 

  

Тҥркітану ғылымында Қорқыт жырлары жан-жақты зерттелуде. Оған арқау болған 

Ватикан, Дрезден нҧсқаларынан бастап О.Ш.Гокияй, М.Ергин, Г.Араслы, М.Тҽһмасиб, 

В.Бартольд, Ҽ.Қоңыратбаев, т.б. басылымдарды атауға болады.   

«Қорқыт ата кітабынң сҿз еткенде оған енген жырлардан кҿрініс тапқан оғыз елінің 

этногеографиялық шегін анықтаудың маңызы аса зор. Тарихи деректерге назар салсақ, 

оғыздар бір кездері Ыссықкҿл, Алмалық, Сайрам, Ҧлытау мен Кішітау аймағын мекендеген. 

Олардың Сыр бойындағы қонысы туралы Ҽбілғазы: «Государя своего они посадили в 

Иангикенте, а сами летовали по обеим берегам Сыра. Жили они (там), пока не прошло 

десять поколенийң [1],- деген. Жырда осы Сырға қатысты деректер де жоқ емес.  

«Қорқыт ата кітабындаң оғыздардың бірде Сырдағы қыпшақтармен, бірде Кавказ 

шегіндегі гҽуірлермен жауласқаны баяндалады.  Мҧны халықтың кҿркем қиялы емес, 

этникалық процестің стадиялығы ретінде қабылдаған дҧрыс. Жырдағы гҽуір - «Қорқыт ата 

кітабыныңң этногеографиялық шегіне анықтық енгізіп тҧрған аллоэтноним.  Тагавор патша 

қызын айбарлы арыстан, қара ҿгіз жҽне қара тҥйесін жеңген батырға бермек болады. Бҧл 

оғыздардың батыстық кезеңіне тҽн, жырға кейін қосылған деректер. Алайда «гҽуірң сҿзінің 

кҿбіне дінсіз, жау деген ҧғымда қолданылатынын ескерер болсақ, оның Трапезунт еліне 

қатысы шамалы. Грузия, армене елдерінде «гҽуірң сҿзі кездесе бермейді.   Демек Трапезунт, 

тагавор - жырға Кавказ жерінде енген атаулар да, гҽуір -   оғыздар ортасында туған термин 

болмақ. 

Қан Тҿрҽлі жырындағы ҿзге елден қыз іздеу дҽстҥрі қазақ эпосында кездесетін сарын. 

Оның ізін «Қобыланды» жырынан табамыз. Ол да оғыздардың Кҿктім Аймақ еліне барып, 

Қҧртқаны батырлық сайыста жеңіп алады. Алайда мҧндай сюжеттік ҧқсастықтардың бҽрін 

бірдей типологиялық белгі ретінде қабылдаудың кҥні ҿтті.  

«Қорқыт ата кітабының» ортаазиялық сипатын білдіретін белгілердің бірі де осы гҽуір 

атауы. Бҧл аймақта ол бір ғана аллоэтнонимдік ҧғымда емес, ойконимдік тҧлғада да 

қолданылған. Гҽуір қала - Қарақалпақ елінің Хожейлі ауданында, Кҿне Ҥргеніштің оңтҥстік 

шығысында ІХ-Х ғасырлар шамасында тіршілік еткен шаһар. Оның оғыз-қыпшақ ҧлысымен 

тҧстас екенін аңғару қиын емес [2]. 

Гҽуір - дінсіз деген ҧғым берсе, бҧл атаудың кімдерге қатысты қолданылғанын 

анықтаудың да маңызы жоқ емес: батысқа байланысты ма, ҽлде шығыс тайпаларына қатысты 

ма? Исламның Орта Азия мен қазақ жеріне батыстан енгенін ескерер болсақ, гҽуір атауының 

оғыздардың шығыстық қанатына қатысын аңғарамыз. 

«Қорқыт ата кітабының» географиялық шегіне қатысты мҽліметтерді жырдың ҿзінен де 

табамыз. Айталық, «Байбҿрі баласы Бҽмсі-Бейрек туралы жырдаң Жаланшы ҧлы 

Жарташықтың еліне аман-есен оралған Бейректен сескеніп Тана ҿзенінің жиегіндегі қалың 

қамысты паналағаны суреттелген [3]. Мҧндағы Тана - Танаис, Сырдарияның антикалық 

дҽуірге тҽн атауларының бірі. 
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Ғылымда Бҽмсі есімін Алпамыс тҧлғасымен байланыстыратын болжамның бой 

кҿрсеткеніне де біршама уақыт болыпты. Сол кезден бастап қазақ ғалымдары Бҽмсі - Бҽміш - 

Алып Бамыш - Алпамыш тіркестерін бір атаудың тҥрлі фонетикалық кҿріністері ретінде 

қабылдап келеді.  Осы реттен келгенде Қорқыт жырларының туған аймағына анықтық 

енгізетін антропонимдердің бірі - Гҥлбаршын. Ҽбілғазы шежіресіндегі атауы - Баршын, 

Қорқыт жырларында - Бану Шешек, этникалық тегі - салор (Баршын-салор), ҽкесі - Қармыш 

бай, кҥйеуі -Мамыш бек, мазары Сыр бойында, оны ҿзбектер Кҿккесене деп атаған. Ҽбілғазы 

жазбасындағы бҧл мҽліметтерді В.Каллаур, А.Якубовскийлер қайталаған болса, 

В.М.Жирмунский ол атаудың «Қорқыт ата кітабы» мен «Алпамыс» жырында кездесуін 

жырлардың стадиялық қатары ретінде тҥсінген. 

Бір анығы, бҧл атау бірде Баршын-салор, бірде Гҥлбаршын тҧлғасында кҿрінеді. «Қорқыт 

ата кітабында» Баршын есіміне этноним атауының қосақталғаны болмаса, екі жырда да 

Баршын - антропонимдік тҧлғадағы атау. Рулық қатынас географиялық байланыстан тереңірек 

жатқан қҧбылыс деген пікірге жҥгінер болсақ, Баршын-салор бҧл антропонимнің кҿне 

нҧсқасы болуы да мҥмкін. Оның мҽнісі салор тайпасынан шыққан Баршын деген ҧғымға 

саяды. Ҽбілғазы Баршын-салорды Мамыш бектің ҽйелі, Қармыш байдың қызы ретінде атаған 

болса, эпостық жыр мен тарихи шежіренің тҥйіскен тҧсы осы.   

«Баршын» атауы туралы деректер Плано Карпини, Киракос Гандзакеци  жазбаларында 

бар. В.Бартольдтің кҿрсетуінше Баршын атауы қытай жазбаларынан да кездеседі [4]. Оның 

Байсын топонимімен де байланысы болуға тиіс. Мҧндағы шин/син соны байқатады. Олай 

болғанда Баршын атауының Алтай, Монғол, Қытай елдеріне де қатысы болып шығады. 

Бҧл антропонимнің «Алпамыс» жырындағы кҿрінісі - Гҥлбаршын. Жырдың қазақ 

нҧсқалары (Гҥлбаршын) мен тҽжік вариантындағы кҿріністері (Ойбарчин, Барчин-ой) ҥндес. 

Сҿз тҥбірі - баршын, гҥл - сҧлулықты суреттеуден туған эпитет. Алғашқы этникалық арқауы 

кҿмескі тартып, кҿркемдік келбеті алға шыққан «Гҥлбаршын» атауы жырда бір ғана 

антропонимдік семантикаға ие болған. Мҧндай тҥпкі мҽні ҿзгерген антропонимдерге тҽн белгі 

- эпитеттің тҥбір сҿзден бҧрын орналасуы. Оның кейбір ерекшеліктері тҧсында Н.А.Баскаков 

ойлы пікірлер сабақтаған [5].  

Соларды жинақтай келіп Баршын атауына байланысты антропонимдердің мынадай 

тҧлғада кездесетінін кҿреміз: Баршын-салор - Гҥлбаршын - Баршынгҥл. Мҧның алғашқысы 

этнонимдік негізде туған атау: Баршын - антропоним, салор - этноним. Екіншісі поэтикалық 

желіде жасалған атау: гҥл - эпитет, баршын - антропоним. Ал ҥшіншісі эпитеттің тҥбір сҿзден 

соң орналасқан ҥлгісі: Баршын - антропоним, гҥл - эпитет. Гҥлбаршын - Баршынгҥл 

атауларындағы гҥл бҧл антропонимдердің жанды буыны ретінде кҿрінеді. Мҧны оның 

этнографиялық дҽстҥрге еніп, ҽлеуметтік айналымға тҥскенінен хабар беретін белгі деп тҥсіну 

керек. 

Арғы жерде оғыз, бергі жерде қоңырат эпосында кездесетін Баршын сонымен қатар 

жырдың тараған географиялық аймағына анықтық енгізіп тҧрған атау: Баршынлығ атауының 

Баршын антропонимімен байланысы кҥмҽн туғызбайды. Атау Сырдың монғол дҽуіріне 

дейінгі тарихымен сабақтас. Оның бір географиялық аймақта бірде антропоним (Баршын-

салор), бірде ойконим (Баршынкент, Баршынлығкент), бірде гидроним (Баршындария) 

тҧлғасында кездесуі тайпа, ел санасында терең із қалдырғанын байқатады.   

Баршын есіміне байланысты антропонимдік, ойконимдік, гидронимдік тҧлғада туған 

атаулардың тҥбірін осы кезеңнен іздеген лҽзім. Мысалы, Сырдариямен сағалас жатқан 

Жаңадарияның ежелгі атауы - Қызылдария [6]. Қаратау шегінде Қызыл қала, Оғыз жылғасы 

деген ҿзен атаулары болған. Олай болса Қызылдария - Баршындария - Жаңадария 

гидронимдері бір атаудың оғыз дҽуірінен бергі стадиялық кезеңдерін байқатады.   

“Қорқыт ата кітабына” тарихи шежірелерден мҽлім оғыз тайпасының кҿптеген тармақтары 

енбеген.  Жырдағы  этнонимдер  саны  он  екі  атаумен  шектеледі. Олардың тҿртеуі - қыпшақ,  
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тҥрікмен, татар, тоғыз қожа - кҿне оғыз тайпаларының тізіміне қосылмаса, қалған сегіз атауы 

ғана оғыздардың Қашқари, Рашид ад-Дин, Ҽбілғазы келтірген тізіміне сай келеді. Қорқыт - 

баят, Қазан - салор, Ҽмен - бекдҥр руларынан. Сыртқы оғыздардың басшысы Аруз тҧсында 

жыр “қожа” тіркесін қолданса да, оның этникалық анықтауыш еместігі айқын. Ал баяндҥр 

атауы жырға этноним емес, эпонимдік тҧлғада тҥскен. 

Тҥрік қағанаты тҧсындағы оғыздар - субэтнос, ІХ-ХІ ғасырлардағы оғыздар - суперэтнос. 

Бҧл олардың екі тҥрлі этникалық ҥрдіске қатысын кҿрсетеді. VІ-VІІІ ғасырларда олар оғыз 

жҽне тоғыз оғыз болып жіктелсе, мҧндағы тоғыз оғыздың кҿне ҧйғырларға жақындығы 

басымдау. Ал оғыз ҧлысы (ІХ-Х ғғ.) тҧсындағы оғыздардың жалпы саны жиырма тҿрт, олар 

дербес ел. 

Этногенез заңдылықтарына сҥйенер болсақ, этникалық қҧбылыстың эпикалық ҥрдіске 

тҥсуі оның мемориалдық фазасында жҥзеге асады. Оның мҽнісі, белгілі ру-тайпаның тарихын 

баяндайтын жыр-дастан этникалық ҥрдіс аяқталған соң барып туады деген сҿз. “Қорқыт ата 

кітабын” зерттеушілерді толғандырып келген кҥрделі мҽселелердің бірі де осы тарихи-

этникалық процесс. Жырда этникалық арқауы айқын, бірде этнонимдік, бірде антропонимдік 

тҧлғада кҿрінетін атаулар аз емес.   

Теориялық деңгейден келгенде Л.Н.Гумилевтің эпос этникалық ҥрдістің мемориалдық 

фазасында туады деген концепциясы В.Я.Проптың былина тарихи оқиғаның соңынан емес, 

алдынан жҥреді деген қағидасын бҥтіндей жоққа шығаратын пайымдау.   

Оғыздардың ҿзара жіктелуі туралы деректерді Рашид ад-Дин жазбасынан  табамыз. Оғыз 

хан шежіресі тҧсында автор оның ҥлкен ҧлдарынан тараған ҧрпақты оң қанатқа, кіші 

балаларынан ҿрбіген ҧрпақты сол қанатқа жатқызған (Рашид ад-дин 1952). Ҿзінің “Тҥрікмен 

шежіресі” атты жазбасында Ҽбілғазы Баһадҥр хан оғыздардың ішкі бҿлінісіне кеңірек 

тоқталған. Автор Оғыз ханның алты баласы екі қанатқа бҿлініп, ҥлкен ҧлдары - Кҥнхан, 

Айхан, Жҧлдызхан - бҧзық оқ, кіші ҧлдары - Кҿкхан, Таухан, Теңізхан - ҥш оқ тармағын 

қҧрағанын кҿрсеткен. Бҧзық оқ - оң жағында, ҥш оқ - сол жағында отыратын болған десек, 

мҧның алғашқысы - ішкі, соңғысы - сыртқы оғыздарға қатысты қолданылғанын аңғарамыз. 

Бҧл ерекшелікті Х.Короглы ескермеген.  Дҧрысында бҧл оң жҽне сол деген ҧғымдардың 

жырдағы кҿрінісі болатын.   

“Қорқыт ата кітабының” қай дҽуірде туғанын анықтау ҥшін оны тарихи ҥрдіске қойып, 

жырдағы толып жатқан ономастикалық атаулардың этимологиялық, семантикалық 

болмысына бойлаудың ғылыми маңызы ерекше. 

Тҥркітану ғылымында кҿптен сҿз болып жҥрген атаудың бірі - Қорқыт.  Оғыз эпосының 

атауына арқау болған Қорқыт кім? Оның тарихи прототипі бар ма деген сауал мамандарды 

кҿптен толғандырып келеді. Х.Короглы Қорқыт ҿмірде болмаған, оның тарихи прототипі жоқ 

деген бағыт ҧстанған болса [8], Ҽ.Қоңыратбаев Қорқытты тарихи-мҽдени ҥрдіске қойып, 

шығыс Ренессансы аясында бағалаудың маңыздылығын атап кҿрсеткен [9]. 

Жалпы Қорқыт туралы мҽліметтер ғылымға ҥш тҥрлі арнада жетіп отыр. Бірі - ел 

аузындағы аңыз-ҽпсаналар, екіншісі - ҽлемге мҽшһҥр “Қорқыт ата кітабы”, ҥшіншісі – тарихи 

шежірелер.  Мҧның ҿзі Қорқыт тҧлғасына тҥрлі танымдық деңгейден келіп, тҥрлі зерттеу 

ҽдістемелерін қолданудың қажеттілігін айқындайды. Қос арнада жеткен осы деректерді ҿзара 

ҧштастырып, ортақ бір тарихи Қорқыт тҧлғасының тҿңірегіне топтастыру - ғылымның бҥгінгі 

мақсаты. Алайда бҧл мҽселенің ҽлі кҥнге шешілмеген, тіпті даулы тҧстары да баршылық. 

Зерттеушілерді кҿптен толғандырып жҥрген мҽселелердің бірі - Қорқыттың заманы. 

“Қорқыт ата кітабын” ҿздерінің ғылыми ізденістеріне арқау еткен ғалымдар бҧл тҿңіректе 

тҥрлі пікірлер сабақтаған. В.В.Бартольд Қорқыттың заманы - VІ ғасыр десе, А.Ю.Якубовский 

―Қорқыт ата кітабында‖ оғыздардың этникалық тарихына анықтық енгізетін мол деректердің 

сақталғанын кҿрсетіп, оларды Х ғасыр еншісіне жатқызған. Оғыз эпосының кҿрнекті 

зерттеушісі В.М.Жирмунский болса “Қорқыт ата кітабына” енген жырларды ортаазиялық жҽне 

кавказдық деп бҿліп, алғашқысына ІХ-Х ғасырлар шегінде Сырдарияның тҿменгі ағысында 
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туған ІІ, ІІІ, ІV, ХІ жҽне ХІ жырларды жатқызған. 

Х.Короглы бҧл пікірді тереңдете тҥсіп, ондағы ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, ХІ, ХІІ жырлардың 

алғашқы арқауы оғыздардың ежелгі мекеніне қатысты екенін мойындаған. Кҿрнекті 

оғызтанушы С.Г.Агаджанов болса Сыр бойындағы оғыз жабығасының қҧрылған кезеңін ІХ 

ғасырдың соңы мен Х ғасырдың алғашқы жартысы деп біледі [10]. Осыған жуық пікірді ҽл-

Идриси, ҽл-Истаһри, ҽл-Макдиси, ибн Хаукал, ибн Фадлан жазбаларынан да кездестіреміз. 

Оғыздардың ҥш қанаты жайлы тарихи деректерді Ҽбілғазы Баһадҥр хан жазбасынан да 

табамыз. Қашқари лҧғатына тҥскен сҿздердің басым кҿпшілігі оғыз диалектісінде кҿрінеді 

десек, VІ-VІІІ ғасырларда ғҧмыр кешті деп жҥрген Қорқыттың есімі неліктен ХІ ғасырдағы 

жазбаға тҥспеген? Бҧл тҧста Қорқыттың заманы Қашқари сҿздігінің жазылған кезеңінен ілгері 

болып тҧрған сияқты. 

Мҽселені диахрондық деңгейге қойып сҿз етер болсақ, Қорқыт атауының ХІ ғасырдағы 

сҿздікке тҥспеуі - Қорқыт VІІ-VІІІ ғасырларда ҿмір сҥрді деген пікірді теріске шығаратын 

ғылыми айғақ. Оның мҽнісі, Қашқари заманында Қорқыт есімі тҥркі ҽлеміне таныла қоймаған.  

Оның ҥстіне  Қашқари лҧғатында Қорқыт заманында ғҧмыр кешті деп жҥрген Қазан-салор, 

Бҽмсі-Бейрек, Баршын-салор секілді оғыз батырлары мен қыздарының есімдері де жоқ. 

Синхрондық деңгейден келгенде Қашқари лҧғатының жазылған мерзімі мен “Қорқыт ата 

кітабындағы” кейбір оқиғалардың заманы бір. Лҧғат Сыр бойында оғыз-қыпшақ ҧлысы 

ҿрістеп тҧрған кезеңде жазылған. Екеуі екі тҥрлі жағырафиялық аймаққа тҽн болса да, тарихи 

кезеңі бір. Қорқыт есімінің “Диуани лҧғат ат-тҥрк” жазбасына тҥспеуінің себебі осында. 

Қорқыттың ҿмір сҥрген заманына қатысты ҿзге деректер де бар. Орта ғасыр жазбаларынан 

Қорқыт - Оғыз ханның замандасы, Оғыз хан - Қаюмирастың тҧстасы деген деректерді де 

кездестіреміз. Бірақ ҿз тҧсындағы тарихи шежірелерге талдау жасаған Ҽбілғазы Қазан-салор - 

Оғыз ханның замандасы деген пікірге шҥбҽ келтіріп, оны Қорқыттың тҧстасы, замандасы 

ретінде атаған. Мҧны “Қорқыт ата кітабы” да, “Тҥрікмен шежіресі” де растайды. 

Қашқари жазбасындағы Қарашық (Фараб), Қарнақ, Сҥткент (Сҥткҥн) ойконимдері, кҿне 

оғыз тайпаларының атаулары оның “Қорқыт ата кітабымен” тҧстас екендігін байқатады. 

Мҧның бҽрі Қорқыт жырларына енген бірқатар сюжеттердің ІХ–Х ғасырлардағы оғыз-

қыпшақ ҧлысының этникалық тарихына қҧрылғандығын білдіреді. Осы негізде Қорқыттың 

заманын да анықтауға ҽбден болады. Оны біз ІХ-Х ғасырлар шегі деп білеміз. 

Соңғы кездері Қорқыттың тегіне қатысты да тҥрлі пікірлер бой кҿрсетуде. Орта ғасыр 

жазбалары оны бірде баят, бірде қайы ретінде таниды.  Рашид ад-Дин Фазуллах ибн Абул-

Хейр Ҽли Хамадани ҿзінің  “Тарих-и оғыз уа тҥркан уа хикайате жаһангирейе у” атты 

еңбегінде Қорқыттың тегін анық баят елінен деп кҿрсеткен [11]. Бҧл - ХІV ғасыр мҽліметі. 

Ҽбілғазының ХVІІ ғасырдағы деректеріне жҥгінер болсақ, ол баят емес, қайы елінен шыққан 

Қарақожаның баласы, оғыздар Инал Жабыны хан кҿтергенде, Қорқыт соның уҽзірі болған. 

Біздің пайымдауымызша, М.Қашқари тізіміндегі оғыз тайпаларының орны олардың ҧлыс 

ішіндегі жағдайына тікелей қатысты. ХІ ғасырда оғыздардың батыстық қанаты селжҥктер 

династиясына кірген десек, Қашқари тізімінде бірінші болып қынық тайпасының тҧруы 

заңды. Себебі селжҥктер негізінен оғыз ішіндегі осы қынық руынан қҧралған еді. 

Рашид ад-Дин заманында (ХІV ғ.) оғыз тайпаларының этникалық белсенділігі ҿзгеріп, 

жекелеген тҥрікмен тайпалары қалыптаса бастады. Олардың гҿклан тармағының  тегін 

қҧраған қайы тайпасының Рашид ад-Дин тізімінде алғашқы болып тҧруын осы негізде 

тҥсінген жҿн. Сонымен қатар баят тайпасының этникалық салмағының да арта тҥскенін 

кҿреміз.   

ХІ–ХІІ ғасырларда баят жҽне қайы ҧрықтары ҿзара бірігіп қана қоймай, қҧрамына ҿзге 

субэтностық тармақтарды қосқан этно-ҽлеуметтік организм болатын. Оғыз ҧлысында оң 

қанаттың бас бегі - баят жҽне қайы, сол қанаттың билеушісі - баяндҥр жҽне пешенег 

тайпаларынан сайлануы осыны аңғартуға тиіс. Бҧл ҿзгерістің сырын: “Государства 

раннефеодального периода назывались по тому племени” [12], - деген Р.А.Агеева пікірінен де 
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байқауға болады. 

Тарихи шежірелер Қорқыттың тегін баят жҽне қайы тайпаларынан таратса да, олар оғыз 

ҧлысына енген, Оғыз ханның ҥлкен ҧлы - Кҥнханнан тарайтын ел. Бҧл этнонимдердің мҽн-

мағынасына ҥңілер болсақ, бірі (баят) - бай, дҽулетті, бақытты, екіншісі (қайы) - мықты деген 

ҧғым беретінін кҿреміз.   

Небҽрі ҥш ғасыр (ХІV-ХVІІ) ішінде болған бҧл ҿзгерістерді жай ғана кҿшірушілер 

тарапынан кеткен қателік деуге болмайды. Эпостық жырларда антропонимдік тҧлғалардың 

эпонимге айналуы кездесетін қҧбылыс. Мҧндай қозғалыстар этникалық ҥрдіске тҽн. Алайда 

оның ҿзге де шарттарын ескеру қажет. Ең бастысы, этникалық айналымға тҥскен елбасы 

немесе рубасының есімі ғана эпонимге ҧласа алмақ.   

Қорқыттың этникалық тегін эпонимнен таратқан бірде-бір орта ғасыр жазбасы жоқ. Аңыз-

ҽпсаналарға оның тегіне қатысты мҽліметтер тҥспеген   болса, жыр да, тарихи шежірелер де 

оның тегін баят, кейіндеу қайы деп кҿрсеткен.   

Қорқыттың эпикалық бейнесі  ІХ-Х ғасырлардағы Сырдың тҿменгі ағысындағы этникалық 

ҥрдіске негізделіп, шығыс оғыздарының ортасында туған. Бҧл кезеңдегі Қорқытқа ҧзан, 

жырау, оғыз елінің данасы, ақылшысы деген ҽлеуметтік анықтамалар тҽн. Ал оның батыс 

оғыздарының арасындағы келбеті -  ІХ-Х ғасырлардағы этникалық ҥрдістің екпіні ғана. Бҧл 

кезеңде оғыз ҧлысы ыдырап, олардың негізгі тобы селжҥктер династиясы, тҥрікмен, 

ҽзірбайжан, анадолы тҥріктерінің қҧрамынан кҿрінеді. Қорқыт та, оғыз ҧлысы да жоқ. Орта 

жҽне Кіші Азия жерінде жаңа этникалық айналымға тҥскен оғыздар арасында Қорқыт, оның 

заманы туралы аңыз-ҽңгімелер мен жыр-дастандар ғана сақталған. Этникалық ҥрдістің 

мемориалдық кезеңі дегеніміз осы. Егер жиырма тҿрт тайпадан қҧралған оғыз суперэтносы 

болмаса, ҧлыстың ыдырау себептерін арқау еткен “Қорқыт ата кітабы” да тумаған болар еді. 

Қорқыт тҧлғасының батыс оғыздарының тҧсында тҥрлі сипатқа ие болуын да осы негізде 

тҥсінген лҽзім. 

Қорқыт жырларындағы батырлардың этникалық тегі айқын. Жыр  Қазан-салор десе, 

тарихи шежірелер Қазан алып ретінде атайды. Тегі - оғыз, соның ішінде салор ҧрығынан. Ҿзі 

Қорқыттың замандасы.    

Сонымен “Қорқыт ата кітабында” оғыз дҽуірінің тарихи болмысы тҥрлі арнада 

сабақталғанын кҿрдік. Оның бір жағы жырлардың сюжеттік желісіне қатысты болса, екінші 

жағы ономастикалық атаулардың тарихи тегіне, географиялық шегіне байланысты болып 

отырады. Қорқыт, Қазан, Оқшы, Баршын, Бамыш антропонимдерінің тарихи сипатымен қатар 

этникалық арқауы да айқын. Жырдан қайы, салор, баят секілді кҿне оғыз тайпаларының 

этникалық ҥрдіске қатысын байқаған болсақ, мҧның бір жағы баят - қият этностарының 

тарихи тегін даралауға қызмет істеп тҧр. 

Осы ретпен жырдағы ҿзге де ономастикалық атаулардың тарихи сипатына қаныға тҥскен 

лҽзім. Оғыз елінің кейін Дешті-Қыпшақ қҧрамында кҿрінетінін ескерер болсақ, “Қорқыт ата 

кітабы”, “Алпамыс”, “Қобыланды” жырларындағы ортақ сюжеттік, этникалық желілерді де осы 

негізде тҥсіну қажет. Соның бҽрі Қорқыт жырларынан кҿрініс тапқан тарихи-этникалық 

процесті оғыз-қыпшақ ҧлысының тыныс-тіршілігінен хабар беретін тарихи дереккҿздің бірі 

ретінде бағалауға негіз бола алады. 

Оғыз дҽуірі - этникалық кезең. Этногенез фазаларына сҽйкес ҽрбір кезеңнің ҿзіндік 

ерекшеліктері болады. Л.Н.Гумилев оларды серпіліс (толчок) - ӛрлеу (подъем) - гҥлдену 

(расцвет) - қҧлдырау (упадок) деп тҿртке жіктеген болса [13], Ҽ.Қоңыратбаевтың “Қорқыт ата 

кітабына”  енген сюжеттерді оғыз елінің қалыптасу, ҿрлеу жҽне қҧлдырау кезеңдерімен 

байланыстыруы осы этнологиялық анықтамаға сай келеді. Оғыз тайпасының жеке-дара халық 

ретінде қалыптаса алмауының себебін осы оқиғалардан іздеу керек.   

Қорқытты тарихи тҧлға ретінде тануға негіз боларлық қосалқы тарихи айғақтардың бірі - 

қобыз. Қасиетті қобызын шалып, оғыз елінің тағдыр-талайы туралы толғаулар тудырған 

Қорқыт пен қобыз ҥнемі егіз. Қазақ олардың бірін киелі музыкалық аспап, екіншісін бойына 
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қыдыр дарыған қасиетті тҧлға ретінде таниды. Сондықтан  Қорқытты тым ҽріге ҽкете бермей, 

ІХ-Х ғасырларға жҥйелеп те шамандық наным шеңберінде тануға толық негіз бар.  Қорқытты 

І--ІV ғасырларға ҽкету - кҿне хҧн дҽуіріне (б.з. V ғ.д.), VІІ ғасырға қою - Орхон-Енисей 

бойына, VІІІ ғасырға негіздеу - Жетісу жеріне, ІХ-Х  ғасырларға ҽкелу - Сырдарияның тҿменгі 

ағысына, ал ХІ-ХІІ ғасырларға жҥйелеу Каспий шегіндегі тҥрікмен, ҽзірбайжан аймағына 

жіберу болар еді. 

Этникалық ҥрдіс тҧрғысынан келсек, V-VІ ғасырлар - оғыз этносының тарихи қалыптасу, 

VІІ-VІІІ - тіршілік ету, ІХ-Х - ҿрлеу, ХІ-ХІІ - қҧлдырау фазаларын білдірмек. Х ғасырда оғыз 

этносының кҥш-қуаты сарқыла бастағанын Л.Н.Гумилев та атап кҿрсеткен. Оғыз тайпасының 

VІ-ХІІ ғасырлардағы этногеографиялық қозғалысына негізделген осы пайымдауды негізге ала 

отырып біз Қорқыттың заманын ІХ-Х ғасырларға жҥйелеген дҧрыс деп білеміз. 

Қорқыттың тарихи прототипі жоқ деген пайымдауды теориялық негізде сҿз ету қажет. 

Тҥркі халықтарының этникалық санасынан орын алған Қорқыт тҧлғасының тарихилығын 

теріске шығаратын пікір ҥшін бір ауыз сҿз жетімсіз болады. Бҧл тҧста мына жайды да 

анықтап алған жҿн: Қорқыттың тарихи прототипі жоқ па, ҽлде ол туралы бізге жеткен тарихи 

айғақтар жоқ па? Бҧл бағытты жақтайтын ғалымдардың бірде бірі Қорқыттың тарихи 

прототипі жоқ деген пікірді тарихи-теориялық негізде дҽлелдеп жатпағандықтан, ҽңгіменің 

арқауы соңғы мҽселеге келіп тірелетін секілді. Ал Қорқыттың тегі туралы дереккҿздердің 

бізге жетпеуі, болмаса сақталмауы оның тарихи тҧлғасын жоққа шығаруға негіз бола алмасы 

тағы мҽлім. 

Егер Қорқыттың этникалық тегін саралар болсақ, оны этногенез фазаларына сҽйкес 

мынадай ҥш тҥрлі арнаға жҥйелеген дҧрыс: субэтнос - баят, этнос - оғыз, суперэтнос - 

қыпшақ. Қорқыт осы этникалық процестің барлығын дерлік басынан ҿткерген тарихи тҧлға. 

Мҧны оғыз-қыпшақ дҽуірінің тарихи жазба ескерткіштері толық растайды. 

Сонда оғыз эпосына Сырдың тҿменгі ағысындағы жҽне Кавказ жеріндегі этникалық ҥрдіс 

кҿріністері арқау болған дейміз. Оның бірі ІХ-Х ғасырлардағы оғыз-қыпшақ тартысы болса, 

екіншісі ХІ–ХІІІ ғасырлардағы селжҥктер мемлекетінің тарихы болатын. 
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БАЙЫРҒЫ ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІНІҢ ГЕНЕЗИСІНЕ  

ҤҢІЛУДІҢ ТҤРКОЛОГИЯДАҒЫ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ 
 

Тҥйін: Мақалада байырғы қытай иероглифтерінің генезисіне кҿшпелілердің кҿзімен ҥңіліп, кҿшпелілердің ой-сезімі 

бойынша ой жҥгіртудің тҥркологиядағы маңызы баяндалады. Сондай-ақ ол туралы жанды мысалдар кҿрсетіледі.   

 

Кілт сҿздер: қытай, иероглиф, генезис, диалект, тҥрік, тіл, ру-ҧлыс, сҥйек жазу, ғҧн. 

 

Мҽдениеттанушы ғалымдарының қытай мҽдениетінің қайнары туралы кҿзқарастарында, 

оның ең маңызды қайнардың бірі терістіктегі кҿшпелілердің мҽдениеті екендігін ҽлдеқашан 

тҧрақтандырғаны белгілі. Олай болады екен, ендеше қытайдың байырғы мҽдениетінің 

қалыптасуында басты қайнардың бірі болған терістік кҿшпелілерінің тарихи-мҽдени 

таңбаларының тҧтас қытай байырғы мҽдениетінің ҿн бойынан табылатыны табиғи болуға 

тиісті. 

Ал біздің қарауымызша, тҥркітануға қатысты байырғы тарихи жҽне мҽдени деректердің 

ең кем дегенде 50 пайызы Қиыр Шығыста жатыр, тіпті, бҧл ҥлес бҧдан да кҿп, 80 пайызға 

баруы мҥмкін. Ол Қиыр Шығыстың несінде жатыр? Тарихи жазбаларында, археологиялық 

қазбаларында, байырғы тілінде, ҽдебиетінде, иероглифінде, жартас суреттерінде, салт-

дҽстҥрінде жҽне басқа да алуан тҥрлі байырғы мҽдениет ҥлгілерінде жатыр. Оның қазір 

қаншасы зерттелді? Оған қазір бірден шешім айта алмаймыз. Бҽлкім 10 пайызға жетпейтін де 

болар. 

Қытай деректерінен тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетіне қатысты деректерді 

іздеуде кҿбінде мына жақтарына назар аударылары мҽлім:  

Бірінші, арыдан келе жатқан арнаулы жазба тарих; 

Екінші, арыдан келе жатқан қосымша тарихи материалдар;  

Ҥшінші, арыдан келе жатқан жазба ҽдебиеттер мен аңыздар;  

Тҿртінші, байырғы қытай тіліндегі тҥркілік элементтер; 

Бесінші, байырғы қытай иероглифтеріне бҧғынған тҥркі халықтарының тарихы мен 

мҽдениетіне қатысты деректер;  

Алтыншы, археология, салт-дҽстҥр, наным-сенім жҽне басқа жақтардағы мҽдениет 

ҥлгілері. 

Осы мҽселелердің ішіндегі зерттеушілерді ҿзіне біршама баурап келе жатқанының қытай 

жазба тарихтарындағы тҥркі халықтарына қатысты деректер екендігі белгілі. Бҧл туралы да 

қыруар жҧмыстар тындырылуда. Алайда ауыр жҧмыстар ҽлі де алда кҥтіп тҥр. Ал басқа бес 

тҥрлі мҽселенің кҿбінің ҽлі беті ашылған жоқ деп айтуға болады. Бҧлар туралы «Тҥркология» 

журналының осының алдындағы нҿмерінде жарияланған «Тҥркітануға қатысты қытай 

деректерінің қоры жҽне олардың кҽдеге жаратылу жағдайы» атты мақаламда аз да болса ҿз 

кҿзқарасымды баяндаған болатынмын. Ҽсіресе осылардың ішіндегі ғалымдардың назарын 

бҧра алмай келе жатқаны, байырғы қытай тілі мен ҽдебиетіндегі тҥркілік ықпалдарды зерттеу 

мен байырғы қытай иероглифтеріне жасырынған тҥркілік (кҿшпелілердің) тарихи-мҽдени 

деректерді зерттеу. Ҽрине бҧл салаларға ат басын бҧруға мҧрса бермей келе жатқан басты 

себептер, біріншіден, бҧрынғы тау-тҿбе зерттеулерде мҽселеге кҿшпелілердің кҿзімен қарау 

кемшін болды. Екіншіден, осы аумақ кҿлемінде кҿшпелілердің ҿз назары, ҿз ой-сезімі 

тҧрғысынан зерттейтін тҿл перзенттері енді-енді жетіліп келеді.  

Сондықтан, бҧгінгі конгрессте осылардың ішіндегі байырғы қытай иероглифтеріне 

бҧғынған тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетіне қатысты деректерді зерттеудің 

тҥркологиядағы маңызы туралы қысқаша тоқталмақпын. 
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Қытай иероглифі – адамзат мҽдениетіндегі бір таңғажайып қҧбылыс. Оның арғы дерегі 

сҥйек жазуынан (б.з.б.XIV ғасырдан б.з.б.XI ғасырларға дейін) басталады. Ал осы сҥйек 

жазуының тҿркіні туралы, яғни қытай жазуының пайда болуы туралы: байырғы Батыс 

Азияның бейнелі жазуынан келген, Қытайдың Сарҿзен бойында пайда болған, терістіктегі 

Евразия кҿшпелілерінің жартас суреттері негізінде пайда болған деген сияқты алуан тҥрлі 

кҿзқарастар бар. Ҽрине, бҧл кҿзқарастардың барлығының ҿзіндік ғылыми негіздері мен 

дҽлелдемелері бар екені белгілі. Бҧл арада бҧлар туралы тоқталмаймыз. Алайда алғашқы 

қытай бейнелі жазуы мен терістіктегі жартас суреттерінде мазмҧн бейнелеу жағында кҿптеген 

ортақтықтардың барлығын бҧрынғы еңбектерімізде де айтқан болатынбыз [1.222-223]. 

Қытай иероглифі – бейнелі жазу негізінде қалыптасқан иероглиф. Қытай иероглифінің 

ерекшелігі ол жалаң фонетикалық таңба емес, оның ҽрбір иероглифінде ҽрі дыбыс, ҽрі форма, 

ҽрі мазмҧн жҥктелген. Ол ҽрі сурет, ҽрі таңба, ҽрі сҿз. Сонымен бірге бҧл иероглифтердің 

қалыптасуының мекендік жҽне замандық таңбасы да біршама айқын. Сондықтан қытай жазба 

деректерінен пайдаланып тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетін зерттеуде мҽтіндермен 

қоса қытай иероглифтерінің жеке басына жасырынған деректер де аса маңызды. 

Мысалы, тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетіне саятын бір мҽселені зерттеу 

барысында, қытай деректеріне қол артуға тура келгенде, мҽтіндерді ғана емес кейде белгілі 

иероглифтің білдіретін тҥрлі мағыналарына, ондағы кҿшпелілерге қас қасиеттерге, оның 

қандай мазмҧндарға қатысты мҽтіндерде пайдаланылатындығына, осы иероглифтің қашан, 

қандай жағдайда, қай жерде пайда болғандығына, тіпті осы иероглифтің ең алғаш пайда 

болғандағы кҿрінісінің қандай екендігіне дейін назар аударуға тура келеді. Оның ҥстіне ҿткен 

барлық тарихи-мҽдени болмыс айтылмыш тарихи жазбаларда ҿз қалпында сайрап тҧруы 

мҥмкін емес. Кҿптеген деректер жеке иероглифтерде (сҿздерде) кҿмескіленіп жатады.  

Бҧл арада осындай ҥлкен тақырыпты кҿтеріп отырғанымызбен, жасырары жоқ, қазірге 

дейін біздің зерттеп келе жатқан қытай иероглифтері арнаулы нысаналы тҥрде бір шетінен 

ретке тҧрғызып сараптау емес, қайта, кҿлденең тартып отырғандарымыз, тарих-мҽдени 

зерттеу барысында ішінара қатысты қытай иероглифтерінің генезисіне ҥңілуден кейбір 

байқағандарымыз ғана.  

Солай да, біз осы санаулы иероглифтерге ҥңілу барысында, қытай иероглифтерінің 

бойына жасырынған терістік кҿшпелілеріне қатысты тарихи-мҽдени информациялардың 

таңғажайып молдығын, оның бізге берері қытайдың байырғы арнаулы тарихи-ҽдеби 

мҽтіндерінен артық болмаса кем тҥспейтіндігін аңғарамыз. 

Қытай иероглифтерінің генезисі туралы зерттеулер Қытайда сандаған ғасырлардың 

алдында басталған. Тіпті бҧлар туралы алғашқы деректерді сонау біздің заманымыздың арғы 

жағындағы жазбалардан ҧшыратуға болады. Бҧл туралы арғы замандардан қазірге дейінгі 

жазылған еңбектердің тау-тҿбе екендігі белгілі. Бҧған соңғы ғасырларда Европа, Жапония, 

тағы басқа елдердің шығыстанушы ғалымдарының да барынша ат салысқаны, қомақты-

қомақты табыстарға қол жеткізгені жҧртқа аян. Бҧл кҥнде ол ҽлдеқашан қытай деректеріне 

қатысты тіл, ҽдебиет, тарих, мҽдениеттанудың ең маңызды тармақтарының біріне айналған.  

Алайда, біздің кҿзқарасымызша, бҧл зерттеулердегі, ҽсіресе соңғы кездердегі 

зерттеулердегі олқылық, мҽселеге жоғарыда біз ауызға алған байырғы қытай мҽдениетінің ҥш 

ҥлкен қайнарының бірі болған терістік кҿшпелілерінің назарымен қарау жоқтың қасы екендігі.  

Біздің бҧл арада кҿтеріп отырған қытай иероглифтерінің генезисі туралы тақырыбымыз 

да дҽл сол қытай иероглифтерінің генезисіне кҿшпелілердің назарымен кҿз салу, 

кҿшпелілердің ой жҥйесі бойынша ой жҥгірту мҽселесі. 

Бҧл арада кҿшпелілер тҧрғысынан қытай иероглифтерінің генезисіне назар салу дегеніміз 

негізінен мына жақтарға қаратылады: 

1. Сҥйек жҽне қола жазуының яғни алғашқы қытай бейнелі жазуының пайда болуы 

мҽселесі. 

2. Сҥйек, қола жазуларындағы кҿшпелілерге қатысты тарихи-мҽдени деректер. 
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3. Қытай иероглифтерінің мазмҧндық жақтан баюындағы кҿшпелілер ҽсері. 

4. Қытай иероглифтеріндегі кҿшпелілерге немесе тҥркілерге меншікті деректер (кілең 

кҿшпелілерге тҽн қҧбылысты ғана бейнелейтін немесе сол ҥшін жасалған иероглифтер). 

Ҽрине, бҧл шағын мақалада біз бҧндай ҥлкен тақырыптарды қойып, оның біреуі туралы 

да толық тҥсінік бере алмаймыз. Қазірше біздің қолымыздан келетіні, ішінара мысалдарды 

кҿлденең тарту арқылы, қытай иероглифтерінің генезисіне кҿшпелілердің назарымен 

қараудың тҥркологиядағы маңызын кҿпшілікке сезіндіру.    

Терістік кҿшпелілері мҽдениетінің байырғы қытай мҽдениетін қалыптастырған басты 

мҽдениет қайнарларының бірі екендігі ғылымда тҧрақтанған кҿзқарас екендігін жоғарыда 

ауызға алған болатынбыз. Осылардың ішіндегі байырғы қытай мҽдениетіне ең кҥшті ҽсер 

еткен мҽдениеттің бірі ҽскери (соғыс) мҽдениет екендігі белгілі. Сондықтан бҧл мақалада тек 

байырғы ҽскери мҽдениет аумағындағы бірқанша қытай иероглифтеріне кҿшпелілердің 

назарымен талдау жасау арқылы, бҧндай ізденудің тҥркологиядағы маңызына кҿз жеткізу 

кҿзделеді. Ҽрине, бҧдан басқа да мазмҧндағы кҿптеген қытай иероглифтерінен де тҥркі 

халықтарының тарихы мен мҽдениетіне қатысты қыруар жіп ҧштарын табуға болады.   

Тҿменде біз Қиыр Шығыс жеріндегі ҿркениетінің даму ҥрдісіне сай келетін бірнеше 

нақтылы мысал кҿрейік: 

Адамзат басына ҥй тҧрғызып, баурына қазан асуды ҥйренгеннен бастап ҿз тірлігін оңай 

бастағаны белгілі. Қытай иероглифтерінің генезисіне ҥңілудің тҥркітанудағы маңызын дҽл 

осы «ҧй» мен «ҥйренуден» бастап аңғаруға болады:  

Ҥй деген сҿз байырғы тҥркі бітіктерінде «еб», осы заманғы тҥркі тілдерінде «ҥй», «ҥг», 

«ҿг», «ҧғ», «ев» т. б. тҥрлерде жолығады. Қазіргі қытай тілінде «ҥй» – «у» (屋), қытай тілінің 

байырғы қалпын біршама жақсы сақтаған деп қаралатын қазіргі Гуаңжоу диалектісінде «ҧғ», 

Сужоу диалектісінде «ҧк» (uк) делінеді. Қытай тілінің арғы ерте заманғы дыбыстауы бойынша 

«ҧк» (.uк). Бҧлардан біз «ҥй» дегенді кҿрсететін «ҧк» (.uк) қытай тілі мен тҥркі тілдерінде 

тҿркіндес екендігін білеміз. 

Егер біз байырғы қытай бейнелі сҥйек жазуына ҥңілер болсақ, қытай тілі мен тҥркі 

тілдерінің аралығында кездейсоқ қҧбылыс деуге келмейтін бҧдан да қызықты мынадай бір 

ҧқсастық жағдайды кездестіреміз: 

Тҥркі тіліндегі «ҥйрен-» яғни «ҥгін-», «ҿгрен-» қазіргі қытай тілінде «шуе» ﹙学﹚ делінеді. 

Оның арғы ерте заманғы қытай тіліндегі айтылуы «ғок», қазіргі қытай тілінің Шиямын 

диялектісінде «оғ», Чаужоу диялектінде «һоғ» тҥрінде жолығады. Бҧлар дыбыстық жақтан 

тҥркі тіліндегі ҽріптестері «ҥгін-», «ҿгрен-» дегендердегі «ҥг», «ҿг» тҥбірлеріне ерекше жуық. 

Осы ҥйренуді білдіретін 学 иероглифінің қытайдың Шаң патшалығы заманындағы сҥйек 

жазуындағы (б.з.б.1600 – б.з.б.1046) кҿрінісі болған. Бҧл екі қолдың (    )  астындағы ҥйдің (   ) 

бейнесі. Қытай синологтары осы бейнелі иероглифтің жҧмбағын ҥй жҧмысын, ҥйленуді, ҥй 

салуды, т.б. ҥйренуге қаратылса керек деп тҥсіндіреді [2]. Байырғы иероглиф зерттеуші тағы 

бір ғалым екі қолдың арасындағы ×   белгіні  ҥй бҧйымын тоқу, тоқыма кҥрделі ҿнер, оны 

арнаулы ҥйренуге тура келеді, міне ҥйрену деген осы деп шешеді [3.90]. Ҥйренуді білдіретін 

осы иероглифтің одан кейінгі қола жазуындағы бейнесі       болып, екі қолдың астындағы 

ҥйдің ішіне бір нҽрестенің бейнесі сызылған. Бҧл ҥйрену деген осы иероглифтің ҥймен, 

ҥйленумен, ҥй жҧмысымен байланысты қалыптасқандығын тіпті де растайды. 

Жоғардағылардан қытай тіліндегі «ҧк» (ҥй), «ғок» (ҥйрен), тҥркі тіліндегі ҥйрену дегендегі 

«ҥг», «ҥг», «ҿг» тҥбірлерінің барлығының бір «ҥй» деген сҿзден туындағандығын байқаймыз 

ҽрі тҥркі тілдеріндегі ҥйрену дегендегі «ҥг», «ҿг» тҥбірлерінің ҥй дегендігі «ҥг», «ҿг» 

тҥбірлерінен  келгендігін  білеміз.  Демек,  қытайдың сарҿзен алабына «ҥй»-дің, «ҥй» (ҥк, ҿг)  
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сҿзінің, «ҥй» деген сҿзден туындаған «ҥйрен» сҿзінің тҥркі тҥбірі «ҥг», «ҿгтердің» тҥркі тілі 

арқылы осыдан ҥш мың жылдың алдында келген, сондай-ақ, тҥркі тіліндегі ҥйрен (ҿгрен) 

сҿзінің арғы тҥбірі этимологиялық сҿздікте тҥсіндірілгеніндей «ой», «ойлану» емес, қайта 

«ҥг», «ҿг» (ҥй) тҥбірінен шыққан [4]. 

Ҥй мен ҥйренуден кейінгі адамзатқа келген алға басу қандастық бойынша «рулық» жҥйе 

қҧрап, қоғамдық сана-сезім қалыптастыру болғаны мҽлім. Бҧндай қоғамдық сана-сезім 

қоғамдық топтар арасындағы мҥдде таласын ушықтырып, ҥнемі соғыс тудырып отырды. 

Толассыз жалғасқан соғыстар адамзатқа апаттар ҽкелді, сонымен бірге адамзат ҿркениетін 

дамытты. Біздің арғы ата-бабаларымыз соғыстың қайнаған ортасында болды. Соғыс пен 

қоғамдық бірлікті бір тҧлға деп таныды. Ру адамы – соғыстың қҧралы, соғыс қҧралы – ру 

адамы болды. Оның басындағы ҥйі, астындағы кҿлігі, ру адамдарынан ҧйысқан армиясына 

дейін ҧқсас бір атаумен аталды. Міне бҧның да жанды мысалдарын байырғы қытай 

иероглифтерінің генезисінен байқаймыз.       

Жебе – садақ оғының масағы. Ал, арғы замандардағы Орхон-Енисей жазбаларынан жҽне 

қытай тарихи жазбаларынан тҥркі тілді халықтарда руды немесе ҧлысты «оқ» деп те атағанын 

білеміз [5]. Бҧның басқалай дерегін қуалау барысында мынадай жағдайлар жолығады: ең ҽуелі 

осыдан ҥш ғасыр ілгері Қытайда алып империя қҧрған мҽнжулар кезінде «руды» «ниру» 

деген. Ол «оқ» (садақ оғы) деген сҿз. Ал бірқанша нирудың (рудың) бірікпесін «гуса» деген. 

Ол ту, байрақ мағынасын беріп ҽскери қосынды білдірген. Тарихтағы манжулардың сегіз 

жалаулы қосыны сегіз «гуса» болған. Оны моңғҧлдар «қошҥн» деп атаған. Кейін «қошҥн» 

моңғҧлдарда ҽкімшілдік бірлікке айналып, қазірге дейін «аудан» деген мағына беретін болған. 

Демек, манжулар ҽскери қосынды байрақ атындағы «гусамен» атаса, оны моңғҧлдар «қошҥн» 

деген, бҧл – тҥркі халықтары атайтын ҽскери «қошҥн» (қосын). Адамды қайран қалдыратыны 

– осы қҧбылыстың осыдан 3200 жылдың алдындағы Қытайдың ең алғашқы бейнелі сҥйек 

жазуларынан жолығуы. Бҧлардың дерегін байырғы қытай иероглифтерінен қарастырғанда 

мынадай қызықты жағдайға жолығуға болады: Руды, ҧлтты білдіретін «зу» (族) иероглифі – 

сҥйек жазуында «ту»  (      ) мен жоғарыда біз талқылаған оқтың  (    ) бірігуінен жасалған              

(     ), яғни тудың астына оқтың бейнесі сызылып руды білдірген. Сонымен Шаң дҽуірінде 

(б.з.б.XVIIғ.-б.з.б.XIғ.) «бір ру» (ҧлыс, ҽулет) деген сҿзбен «бір тудың астындағы 

садақтылар» деген сҿз мҽндес болған. Сҥйек жазуында басқа армияға қатысты 

иероглифтердің кҿбі тумен (байрақпен) байланысты жасалған. Бҧдан оқ (садақ оғы) пен 

рудың, тудың, армияның символдық жақтағы осындай ішкі байланысының сонау осыдан 3000 

жылдың алдында ҿмір сҥргендігін байқаймыз. Тағы бір қызығы, қытай иероглифінде тастан 

жасалған жебені 石族 ,  қоладан жасалған жебені 镞 иероглиф арқылы ҿрнектеген. Дҽстҥрлі 

кҿзқарасқа сай, бірінші иероглифтегі алдыңғы қосымша 石 (тас) жебенің тастан жасалғанын, 

екінші иероглифтегі алдыңғы қосымша 金 (металл) жебенің металдан (қоладан) жасалғанын, 

ал екі иероглифке де ортақ соңғы қосымша 族 жебенің арғы заманда «зҥг» (tsuk) деп 

оқылатындығын білдіреді (бір иероглифтің алдыңғы немесе ҥстіңгі бҿлігі осы иероглиф 

бейнелеген нҽрсенің қасиетін, соңғы немесе астыңғы бҿлігі оның айтылуын 〈дыбысын〉 

білдіру – қытай иероглифінің ерекшелігі.). Іс жҥзінде, бҧл – жоғарыдағы айтылған тудың 

астына садақ оғын сызып руды (ҧлысты) бейнелеудің кҿрінісі. 族 (ру, ҧлыс) иероглифінде оқ 

арқылы ру, ҧлыс бейнеленсе, 镞 иероглифінде (жебе) қайта айналып ру арқылы жебе 

(садақтың масағы) бейнеленген. Бҧдан да қызығы, жебенің қазақ, моңғҧл жҽне байыры қытай 

тілдеріндегі аталуы жеке-жеке жеб＋е ∕ зэв ∕ зҥг болып, осы ҥш тілде тҿркіндестік танытады.  
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Ал, бҧл манжу тілінде «ниру» болған. Бҧдан жебе атауының қытай тіліне баба тҥркі 

тілінен «зҥг» болып барғандығын білеміз. Бҧл арада байырғы қытай тіліндегі «ру» мен 

«жебені» кҿрсететін 族 (зҥг), 镞 (зҥг) сҿздерінің тҥркі тініндегі «ҧрық» (ру) сҿзіне жақындығы 

байқалады. Сонымен бірге тҥркі тілдерінде садақ оғының масағын «ҧрығы» деп аталудың да 

кезігетіндігін айта кеткен жҿн. 

Сонымен, ру мен оқтың (немесе жебенің) байланысын сонау 3000 жылдың алдынан 

байқадық. Оның ҥстіне «жебе» сҿзі қазақ, моңғҧл жҽне байырғы қытай тілдерінде ортақ 

болды. Ендеше, рудан қҧралып армияны білдіретін мҽнжудың «гусасымен» тҿркіндес тҥркі-

моңғҧлдардың «қошҥнының» (қосын) байланысын қалай тҥсінеміз. Тҥркі тілдеріндегі 

«қошҥн» (қосысн) жай қосу, қосылу ( бір тудың астына қҧралу) деген сҿзден келген бе? Бҧл 

туралы жҽне де армияға байланысты байырғы қытай иероглифтерін салыстыруды жҿн кҿрдік. 

Байырғы қытай тілінде «ту» мен «оқ» бірігіп «ру» (ҧлыс) дегенді білдіргенімен, армия 

оқпен де, тумен де бейнеленбеген. Ту армияның қимылына байланысты иероглифтерге 

кҿбірек жҧмсалған. Байырғы қытай иероглифінде армия мағынасында кҿп жолығатын 卒, 兵, 

士, 戎, 军, 帐 сияқты иероглифтер бар. Осылардың ішінде шынайы军деген иероглифтен 

басқасы негізінен қару-жарақ сияқты басқа мағыналардан мазмҧндық жақтан кеңею арқылы 

келген деп қаралады. Арғы замандағы қытай жазбаларында 兵 кҿбінде қару-жараққа, кейде 

кеңейтілген мағынада армияға да, 卒 жаяу ҽскерге, 士 арбалы армияға қаратылған. Бҧлардың 

ішіндегі 卒 (байырғы оқылуы: [) байырғы тҥркілердің ҽскері «су»-ға, 士 (байырғы 

оқылуы: [) тҥркі-моңғҧлдардың «черікіне» тура келеді. Ал 兵 мен 戎 қаруды білдіреді. 戎 

(байырғы оқылуы: n) Қытайда кезінде терістік кҿшпенділерінің жалпы аталуы болған да 

кейін ҽскери мағынаға кҿшкен. Ал, 帐 – кҿшпелілердің ҥйі (шатыры, қосы, кигіз ҥйі). Демек 

Қытайда армия негізінен терістік кҿшпенділеріне байланысты аталған. Ендеше, қытай 

иероглифінде шынайы армия дегенді бейнелейтін 军 иероглифі қалай жасалып, қалай 

оқылған? Оның бойынан нелерді байқай аламыз?  

Қытайша армияны білдіретін 军 иероглифінің сҥйек жазуындағы ҥлгісі жолықпайды. 

Оның осыдан кейінгі қола жазуындағы кҿрінісі    . Бҧны қытай байырғы жазуының генезисін 

зерттейтін ғалымдар «сырты қоршау, ортасы армия, бҧл арбалы ҽскери база» деп тҥсіндіреді 

[3. 363]. Іс жҥзінде қытай бейнелі жазуының қасиетіне негізделгенде, арбаның сыртындағы 

сызық қоршау емес, қайта, ҥйді (қосты) білдіреді. Қоршау қытай бейнелі жазуында                  

口, 厂,    тҥрлерде жолығады. Тҿбесі       кҿріністе келгеннің барлығы ҥймен байланысты 

иероглифтер болған. Тҿбесінде осындай қос сызылған, осы бейнелі жазуға ҧқсайтын арба 

суреті жартас суреттерінен де жолығады [6.114].  

Қытайда Шаң дҽуірінің (б.з.б.XVIIғ.–б.з.б.XIғ.) соңы мен Жоу патшалығы дҽуірінде 

(б.з.б. ХІ ғ.-б.з.б.256 ж.), 车 (арба) деген иероглиф тек соғыс арбасына қаратылған. Бҧл 

иероглиф Хан дҽуірінен (б.з.б. 206 ж.-б.з. 220 ж.) бастап жай кҿліктік арбаға да 

пайдаланылатын болған. Сонымен армияны білдіретін 军 иероглифі байырғы қытай бейнелі 

иероглифінде асты арба, тҿбесі қос болды. Оның ҥстіне ол дҽуірде 车 (арба) деген иероглиф 

тек соғыс арбасына қаратылатын болған. 车 (арба) сҿзінің арғы ерте заманғы қытай тіліндегі 

дыбысталуы «kiag», кейінірек «kio» болған. Ал, 军 (қосын, армия) сҿзінің арғы ерте заманғы 

дыбысталуы «kiwag», кейінірек «kün» болған. Бҧл арада ескерер жайт, қытай тілінің арғы 
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ерте заманғы дыбысталу дҽуірі Таң (唐) дҽуірін (б.з.618 – б.з.907) кҿздейді. Ал, біз талқығы 

тартып отырған 车 (арба) мен 军 (қосын, армия) иероглифінің алғашқы кҿрінісі одан 1000-

1500 жылдан астам арыда жатқан кез. Сондықтан кҿшпелілер арқылы терістіктен келген арба 

(车) сол кезде «kiag» емес «қос» (хоса) делінуі ҽбден мҥмкін.   

Енді бҧларды баба тҥркілердің арбалары мен армиясына салыстырсақ, 1) қытай бейнелі 

жазуындағы арбаның кҿрінісі терістіктегі жартас суреттеріндегіден аумайды. Бейнелі жазу:      

, жартас суреті:        . 2) баба тҥркілердің арбасының ҥстінде қос (ҥй) боған, Қытайда 

армия деген иероглиф солай ҿрнектелген. 3) тарихта салт атты соғыстан ілгері арбалы соғыс 

салған. 4) баба тҥркі тілдерінде, венгр тілінде, европа тілдерінде, арғы ерте заманғы қытай 

тілінде арбаның аталуы тҿркіндес: «hoca ∕ kocci ∕ coach ∕ kiag (kio)». 5) баба тҥркілердің, 

манжулардың, арғы ерте заманғы қытайдың армия атауы жҽне орыстардың атты ҽскер дегені 

тҿркіндес. Яғни, «қосын     ∕ гуса ∕ киуаг ∕ гусар» немесе «қосын ∕ гуса ∕ гҥн ∕ гусар». 6) 

жоғарғылардан тҥркі тілінен де, байырғы қытай тілі мен иероглифінен де қос (ҥй), арба (хоса), 

қосын (армия) ҥшеуінің байланыстылығы мен тҿркіндестігін байқауға болады. Бҧлай болуы, 

арғы заманда терістіктегі кҿшпелі тҥркілердің халқы – ҽскер, ҽскері – халық болған. Оның 

арбасы (хосасы) ҽрі ҥй, ҽрі кҿш кҿлігі, ҽрі соғыс кҿлігі болған. Бҥкіл ру-ҧлыс аскери бірлік 

болған. Барлығы да бір «қос» (қош) сҿзіне тҧрақтанып, сол кҥйінде аталған. Ол Қытайды 

қамтығын басқа халықтарға ҽсер еткен.   

Ендігі мҽселе, ҿзара тҿркіндес арба (хоса), қос (ҥй), қосын дегендердегі «қос» (қҧш, қош) 

тегі осылардың қайсын негіз етіп қалыптасқан? Қазақтағы ҥйді білдіретін «қос», арба 

ҥстіндегі кҥркемен де, арбаның ҿзімен де байланысты екен, ендеше бҧл ҥшеуінің қайсының 

қайсынан келгенін, яғни қайсының негіз болғандығын зерттеуге тура келеді. 

Қазақша «қос» сҿзінде мынадай бірнеше мағына бар: қос (ҥй); бірлік (бір қос жылқы); 

«екі», «егіз», «пар» (қосақ, қосартар да осы мағынамен байланысты); қос＋ын (қол, армия); 

«қосшы» нҿкер, қос басындағы адам. Бҧдан басқа тҥркі тілдерінде «қостың» «қолға» айналған 

жағдайы бар. Мысалы, қостау/қолдау, тошу/толу, қасық/қалақ, т. б. Бҧдан да «қос» сҿзі мен 

армия дегендегі «қол» сҿзінің бірлігін кҿреміз.  

Таң дҽуіріндегі қытай жазба деректерінде тҥркілердің ҥйін 帐 (қос, шатыр, кигіз ҥй), қосы 

бар арбаны车帐 (арба қос, қос арба), киіз ҥйін 毡帐 (кигіз ҥй) иероглифтерімен жазған. 

«Ханнамада» тҥркілердің ҥйі туралы: «帐 дегеніміз, қытайлардың тҥтін (от бас) дегенімен 

бірдей» деп жазады [7]. Бҧдан帐-ның терістік кҿшпелілерінің киіз ҥйіне қаратылатындығын 

білеміз. Тҥркілердің ҥйіне қаратылған帐 иероглифі кҿне қытай тілінде одан басқа мынадай ҥш 

тҥрлі мағына алған: 1. Ҽскерлердің қосы (шатыры); 2. Тҥтін санын, есепті қондыратын дҽптер; 

3. Қарапайым, жҧпыны. 

Бір қызығы, 帐-ның осы ҥш мағынасы жоғарда айтылған қазақша «қос» сҿзінің 

мағыналарымен ҥндеседі. Ал, қытайдың балшық ҥйі, жер кепесі, ҥңгір ҥйі, қамыс лашығы 

сияқты ҥйлерін білдіретін иероглифтерде бҧндай армиямен сҽйкестік мағына жолықпайды.  

«Уинама» «Қаңға баянында»: Қаңғалардың арбасының дҿңгелегі биік келеді, сондықтан 

олардың аты «биік арба» (高车) аталған делінген [8]. Бҧл жердегі高: биік, 车: арба. Қаңлының 

атының арбамен байланыстылығы туралы «Оғызнама» дастанында да, Рашид ад диннің жҽне 

Ҽбілғазы Баһадҥрханның еңбектерінде де баяандалады [9. 122-123]. «Уинамада» 高车-ны 

(қаңлыны)  арбамен  байланыстыру  дҧрыс.  Бірақ  бҧл  биік  арба  дегендегі 高车  емес,  қайта  
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байырғы заманда кҿне тҥркі тіліндегі «хосадан»- (венгр тілідегі «kocsi», тибет тілінде «kolo») 

қытай тіліне дыбыстық аударма кҥйінде қабылданған. Осылай қарайтын басқа қытай 

ғалысдары да бар [10. 21].  

Кей қытай мамандары ағылшын тілі сияқты тілдердегі ҥлкен тҿрт дҿңгелекті арба, 

рельсті автомобиль, жолаушылар автомобилі дегендерді білдіретін «coach» сҿзі батысқа венгр 

тілінен барған. Ал, венгр тіліне қытай тілінен барған деген кҿзқарас айтады [10.221]. Бҧлай 

болуы мҥмкін емес. Қытайдың орта жазығына арба да, арбалы соғыс ҿнері де терістік 

кҿшпелілері арқылы барғандығы белгілі. Арбамен кҿшіп-қонып жҥретіндер де терістік 

кҿшпелілері. «Хоса» олардың арбаларының аты, ҽрі ҥйінің аты (қос), ҽрі армиясының аты 

(қосын). Жоғарыда айтқанымыздай, бҧлар қытай тіліне сіңген. 

  Ал қазақ тілдеріндегі жҧп, егіз, пар дегендегі «қос» сҿзі де арбаға жегілген қос атқа 

байланысты ма? Осыған тіпті де сай келетін «қосар», «қосақ», «қосалқы» сҿздері бары да 

белгілі. Ал «қосу», «қосылулар» ше? Қазақ тіліндегі «кҿш», «кҿшудің» арба дегендегі 

«хосамен» байланысы бар ма? Арғы заманда баба тҥркілердің кҿш кҿлігі арба (хоса) болғаны 

да мҽлім. Терістікте тҥйемен кҿшу арбамен кҿшуден кейін жалпыласқан. 

Демек, қытай тілінің байырғы дыбысталуы деген де абсолютті емес, бір тҥрлі жорамал 

ҧғым. Тағы бір жақтан, ол атау, ғалымдар жорамалдаған қытай тілінің арғы ерте заманғы 

дыбысталу дҽуірі саналатын Таң (唐) заманынан 500–1500 жылдан астам арыда жатқан кез. 

Ол кездегі қытай иероглифі қалай дыбысталғандығын ешкім де білмейді. Бҽлкім ол 

дҽуірлердегі қытай тілінде тҥркілік бояулар тіпті де кҥшті болуы мҥмкін. Ҿйткені біз баба 

тҥркі тілі қытай тілін қалыптастыруға қатынасқан басты тілдің бірі деп қараймыз. Бҧндай 

кҿзқарас ҧстанушы басқа зерттеушілер де бар. Жалпы алғанда, қытай иероглифтерінің 

генезисі (жаратылуы, мазмҧны, оқылуы, т.б.) туралы қазірге дейінгі зерттеу кҿзқарастарының 

барлығы тҥгелдей бірлікке келген деп қарауға болмайды. Бҧлар туралы ҧқсамаған кҿзқарастар 

баршылық 

Қытай иероглифтерінің жалпы саны шынайы қанша екені туралы да анық дерек жоқ. 

Тарихтан бергі ең топанды деген сҿздіктерге қарағанда оның жалпы топаны елу мыңның 

аржағында екені белгілі. Осының ішінде кем дегенде бес мың иероглифтін генезисінде 

терістік кҿшпелілеріне қатысты дерек бар болар, бҽлкім бҧл сан одан да ҽлде қайда кҿп 

шығар. Мҽтіндерді бір жаққа қайырып қойып біз осылардың ішіндегі кҿшпелілермен 

байланысты қытай иероглифтерінің генезисіне бірден ҥңілер болсақ та, одан арысы тҧтас 

терістік кҿшпелілерінің, берісі байырғы баба тҥркі халықтарының тарихы мен мҽдениетінің 

қалтарыс қалған кҿптеген тҧстарын байқай аларымыз даусыз.  
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Мекемтас МЫРЗАХМЕТҦЛЫ  
филология ғылымдарының докторы, профессор 

Тараз, ҚАЗАҚСТАН 

 

«АБЫЗ» СҾЗІН АБАЙЛАП ҚОЛДАНАЙЫҚ! 
 

Тҥйін: Мақалада сҿз мағынасына, оның айтылу мҽнері мен қолдану сырына жан-жақты ғылыми талдау жҥргізген. 

«Абыз» сҿзінің мағынасын тарихи-танымдық тҧрғыдан қарастырған. Б.з.д. Қытай жылнамаларында жазылған, ресми  

тҥрде хатқа тҥскен қҧжаттар қабатынан ҧшырататыны жайлы, Қытайдағы Ҥрімші қаласында 2005 жылы қытай тілінен 

қазақ тіліне аударылып басылым кҿрген «Ежелгі Ҥйсін елі» деп аталатын ғылыми еңбекте Абыз туралы аз болса да саз 

ғана ҿте сирек дерек кҿздері кездесетінін атап ҿтеді. Осы кітаптың 271-бетінде «Ҥйсін елінің билік жҥйесі» деген 

тақырыппен берілген Ҥйсін мемлекетінің мемлекетті басқару пирамидасындағы ең негізгі 9 сатылы қабаттан тҧратыны,  

яғни оларды 15 лауазымды ҧлық бірлестігі ең биік бҥкіл мемлекеттік билік орындарын меңгеретіні жазылған. 

 

Кілт сҿздер: Абыз, кҽрие, ақсақал, Кҥнби, Дулы, уҽзір, Дарту. 

 

Ата-бабаларымыз сҿз мағынасына, оның айтылу мҽнері мен қолдану сырына айрықша мҽн 

берген. Ҽрбір сҿз ҿзінің табиғи қызметінен ауытқымай, басқа аталым сҿздің мағынасымен 

араласпай ҿзіндік болмысын таза, қаз қалпында сақтауға ҧмтылған, мысалға алар болсақ, 

Ақсу, Қарасу, Қызылсу деп аталатын гидронимдік атаулар қазақ даласында жиі ҧшырайды. 

Оңтҥстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында осылайша аталатын ірі елді мекендер  

орыс тіліне Беловод, Черновод, Красновод деген тҥрде қалыптасып кеткен.  

Вановкада (Қазіргі Тҧраркент) мектепте оқып жҥрген кезімде кҥзетші боп қызмет 

атқаратын қазақша жақсы білетін орыс шалы болды. Содан Беловод, Черновод, Красновод 

деген сҿздің мағынасы не? – деп сҧрағаным бар. Сонда шал Жабағылының биік тауында 

жатқан қарлы таудың басын нҧсқап:    

– Ҽне, кҿрдің бе, сонау тау шыңында аппақ қар мен қап-қара қожыртастың араласып 

жатуын. Оны қазақтар Алатау деп атаса, біз Пестрая гора деп атаймыз, - деп тҥсіндірді. Сен 

сҧраған Ақсу, Қарасу,  Қызылсу деген қазақша сҿздерге қарап, оны біз Беловод, Черновод, 

Красновод деп атап кеттік. Аппақ боп кҿбіктеніп аққан соң Беловод деген сияқты судың 

тҥсіне қарап аталған селолар ғой деп тҥсіндіргені бар. Кҿп жылдар бойы менің тҥсінігім 

осылайша ҿзгермей келді. 

Ҿткен жылы (2008 ж.) Сайрам ауданындағы Сарқырама деп аталатын ауылға қҧдалыққа 

бардым. Қҧдамыз мектеп директоры, тарихшы, қазақ шежіресін жақсы білетін, саңлауы кең, 

білікті, ҽңгімешіл жігіт боп шықты. Мен одан: 

– Ауыл аты не себепті Сарқырама деп аталады? – деп сҧрап қалып, содан қызу ҽңгімеге 

кірісіп кеттік. 

– Ертеде бабаларымыз осы маңға қоныстанып жайласқанда, ауыл жанынан ағып ҿтетін 

судың, ҽсіресе, ел жатып тыныштанған кезінде судың сарыны қатты естілуі себепті, 

Сарқырама аталып кетіпті. Қҧлақ салсаңыз тҥнде ол сарылды ҿзіңіз де есітесіз, – деп кҥле 

жауап берді. 

– Ақсу (Беловод), Қарасу (Черновод), Қызылсу (Красновод) елді мекені қандай мағына 

береді. Аққан судың тҥсіне қарап қойылған гидронимдік атаулар ма? – деп сҧрап едім: 

– Бҧл гидронимдердің орысша калька ҽдісімен аударылуы оған орыс шаруаларының XIX 

ғ. ортасында Ресейден кҿшіп келіп, сулы, нулы жерлерді тартып алып қоныстануына 

байланысты ол гидронимдердің орысша атын қалыптастырып жіберуі себеп болған. Ақсуды, 

Қарасуды, Қызылсуды орыстар судың тҥсіне қарап, калька тҥрімен аударуы себепті, оның 

мағынасын ҥстірт ҧғынған. Оның қазақша мағынасында судың тҥсіне емес табиғи 

ерекшелігіне орай айтылатын сыры бар. Ақсу деп қазақтар ағып жатқан ҿзен судың басы тау 

басындағы қардың еруінен алынуы  себепті тау басынан  ағуынан оны Ақсу деп атап кеткен. 

Ал, Қарасу дегеннің жазық ойпаң жердегі жерасты суларының бастау кҿзі ашылып, содан 

қайнап шығатын тынық жер реңді суды Қарасу деп атаған. Ал кҿктем шыға қар жылдам еріп, 

қыр   мен   сайдағы  топырақпен  араласып  ботана  болып  ағатын,  бірақ  ағысы  бірер   кҥнде  

таусылатын суды Қызылсу деп атайтынын кҿреміз. Бҧл гидронимдер табиғаттың бойындағы 
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ҽрқилы себеп-салдарға байланысты пайда болатын қҧбылыстан туындауы себепті неліктен 

Ақсу, Қарасу, Қызылсу деп аталатынын кеш те болса ҧғынып, ҥстірт ҧғынған қатемді 

тҥзегенім бар. 

Бірде Баукең ҥйіне ауылдан бір топ қарт кісілер келіп қалды. Оларға сҽлем беріп, Баукеңе 

қарап, ауыл шалдарын кҥтуге не ҽкелейін, – деп сҧрай бергенде: 

– Кім айтты саған қарт адамдардың бҽрін шалдар деп айтуды, – деп зекіп тастады.  Тыңда, 

білмесең біліп ал, дурак! – деп қарттарға байланысты атау сҿздерді таратып айта бастады. 

– Қазақ шал деп кҿп жасаған, ҿз ҥй-іші шаруасымен айналысатын, ҽлеумет ісінен сырттай 

жҥретін бала-шаға қамында ҿзімен ҿзі болған қарт кісіні айтады. Ал, кҽрие деп отбасы мен 

онға таяу бір шалдың кіндігінен тараған ауылдағы ағайын-туыстарының қамын ойлап, 

ағайынның бірлігі мен тірлігіне қорған болып, ауылды ҧршықша ҥйіріп ата-баба дҽстҥрін 

кҿзінің қарашығындай сақтап, ауылын ҽңгіме-дҥкен қҧрып, ҿсиет сҿзбен тҽрбиелейтін 

кҿргенді қартты кҽрие деп қадірлейді. Ал, ақсақал қҧрметіне кҽриенің бірегей 

санаулыларының ғана қолы жетеді. Ақсақал ата жолын жете білетін, ата-баба дҽстҥрі мен 

тарихынан мол хабары бар, шежіре таратып, айтыс-тартыста елдің сҿзін ҧстайтын билікке 

ҽсері бар ақылды, білімді, дінге, салтқа берік санаулы кісілерді ғана айтады. Ел ақсақалы 

айтса болды, мҽселе шешімін табады. Сен бҧл ҧғымдардың ара-жігін жақсы танып біліп 

алуың керек, – деп ескерту жасауы мен ҥшін ҿмірлік сабақ болды. Кейде алды артына қарамай 

лақ етіп сҿйлей салатын салдыр-салақтығымнан бой тартып аңдап сҿйлеуге тырысатын 

болдым. 

Міне, осы кҽрие-идеологтар – ауыл адамдарын, алыс-жақын, ағайын-туыстардың рухани 

тҧтастығын сақтау арқылы қалың қазақтың рухани ҧйтқысына айналған асылдарымыз екеніне 

ой жҥгірте бастадым.  

Бҥгінде газет-журналдар мен теледидарларда аты шыққан танымал ақын-жазушы мен 

ғалымдарды пҽленше абыз, тҥгенше абыз дейтін абыздар кҥн ҿткен сайын балалап кҿбейіп 

барады. Тіпті ҽйел кісілерді де абыз дей бастадық. Осыған қарағанда есте жоқ ескі 

замандардан бермен қарай ҿте сирек қолданысқа тҥскен қастерлі абыз атауының мҽн-

мағынасын жете тҥсінбей ҿте ҥстірт қарап жеңілдетіп алған тҽріздіміз. Ҿйткені 

консерваторияның қобыз класын бітірген ҿзі қара қобызды қҧйқылжыта арқаланып тартатын 

жас ғалым Ҽсем Бҧрханқызы Мҧхаметжанның «Абыздан қалған асылдар» (Алматы «Алаш» 

баспасы, 2006 ж., 182 бет) деп аталатын ғылыми монографиясын оқысаң, осы пікірге еріксіз 

келгендей боласың. Ҽсемнің ой қорытуына қарағанда, Абыздар интуитивтік сана-сезімнің 

иесі, Қорқыт жҽне Қорқытқа дейінгі абыздар дҥниетанымы жағынан қарағанда олардың бҽрі 

де таза тҽңірлік діннің жетекші ҿкіліне жатады екен. Бҧл – тарихи шындық, еш қоспасы жоқ 

сол кезеңнің дҥниетанымы абыздар туындысы арқылы синкретті ҿнерден ҿз кҿрінісін тапқан, 

қайталанбас рухани қҧндылықтың ҿзегіне айналған бірегей қҧбылыс. Атақты филолог ғалым 

Қ. Жҧбановтың танымында: «... ескі кездегі шамандарды абыз, – деп, «ру бастықтары, ру 

ақсақалдары, «бақсы-балгерлер мен қобызшы, домбырашы, ҽншілердің барлығы да 

абыздардан ҿрбіген», – деп абыздың синкретті ҿнер ҿрісін кеңейтіп, оның  ҿмірге ҿріс 

жаюының негізі қайда жатқанын нҧсқай кҿрсетуінің елеулі мҽні бар қҧбылыс. 

Кҥй атасы Қорқыт атанған абыз бабамыз Тҧранды жайлаған тҥрік халықтарының ой-

санасында таза тҽңірлік діннің ҿкілі ретінде  қабылданады. Ал ислам дінін тҥрік халықтары 

жабыла қабылдап исламият ҽлеміне қоян-қолтық тікелей араласып кетуінен ой-сана мен 

дҥниетанымдағы ҿзгеріс «Қорқыт ата кітабында» бейнеленетін алғашқы маргиналдық сана 

табиғаты да кҿрінісін берді. Жырдағы Қорқыт Ата қаншалықты ислам дҥниетанымында болса 

да, тҽңірлік танымның кҿріністері ҽр жерде-ақ кҿрініс беріп жатқан ерекшелікті анық сезініп 

отырамыз.   

Абыз тҧлғасының ҿте кҿне тарих қойнауында қалыптасып жетілген тҥрін танып білмей, 

бҥгінгі абыз ҧғымының тҥп мағынасына дендей алуымыз екі талай. Заман ағымын алдан 

болжап, кҿріпкелдік жасап, тҧла бойы синкреттік ҿнерге тҧнған, сҿз сҿйлесе тҿгілген шешен, 
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ой ойласа кҿріпкел кҿсем, халқының рухани ҽлемінің  ҿзегіне айналған бірегей кетпен тҧяқ 

кемеңгер тҧлға ғана абыздық деңгейге жете алған.  Мҧндай тҧлғаның болмысын б.з.б. дҽуірде 

ғҧмыр кешкен Ҥйсін  мемлекетінің билік пирамидасындағы 9 сатылы биліктің алтыншы 

сатысынан ойып тҧрып орын алған абызды мемлекеттік жоғары билік сатысындағы қызметтен 

кҿре аламыз. Бҧл жайлы нақтылы жазба дерек кҿздері де б.з.д. Қытай жылнамаларында 

жазылған, ресми  тҥрде хатқа тҥскен қҧжаттар қабатынан ҧшырата аламыз. Мысалы, 

Қытайдағы Ҥрімші қаласында 2005 жылы қытай тілінен қазақ тіліне аударылып басылым 

кҿрген «Ежелгі Ҥйсін елі» деп аталатын ғылыми еңбекте Абыз туралы аз болса да саз ғана ҿте 

сирек дерек кҿздері ҧшырасады. Осы кітаптың 271-бетінде «Ҥйсін елінің билік жҥйесі» деген 

тақырыппен берілген Ҥйсін мемлекетінің мемлекетті басқару пирамидасы ең негізгі 9 сатылы 

қабаттан тҧратыны,  яғни олардың 15 лауазымды ҧлық бірлестігі ең биік бҥкіл мемлекеттік 

билік орындарын меңгеретіні жазылған. Бірінші орында тҧрған ең биік шешуші орын – 

елбасы, яғни ол Кҥнби деп аталады, 2 – Дулы (дҧғлу) – бас уҽзір,       3 – қолбасы, 4 – тайпа 

басшылары, 5 – Дарту яғни бас жасауыл, 6-шы орында  – Абыз (бас бағамдар) 2 адам 

тағайындалған, 7 – Ҧлыс бегі, 8 – Орда бегі, 9 – Атқосшы (ҽмір сарбазы). Тоғыз дҽрежеге 

бҿлінген ҿкіметтік ҧйымды орталықтанған 15 ҧлық бірлігі меңгеріп, басқарып отыратын 

болған.   

Осы билік иелерінің ішінде абызға қоғам ҿмірінің дҥниетанымдық, идеологиялық ҿміріне 

басшылық ету тапсырылуы себепті, абыздардың ҿзі ҿзара «Бас ақылгҿй абыз» (180 бет); 

«Санаткер абыз» (215 бет); «Тҿреші абыз» (370 бет) деп аталып, олар ҿздеріне тиісті  салаға 

басшылық еткен. Бас ақылгҿй абыз – Кҥнбиге кеңесші ақылгҿй болумен бірге кҿріпкелдік 

қасиеті басым, ҿнер иесі, қоғамның келешек тағдырын барлап, қандай тағдырға ҧшырарын 

болжап отырған. Санаткер абыз табиғаты шамасы синкретті ҿнер атаулының бет алысын, 

даму жолын танып білу жолында бойына біткен ҿнердің кҥшімен қалың ҥйсін елінің рухани 

ҧйытқысына айналып, қауымын кҥнби саясатының маңына сҥттей ҧйытып отыруға ҧмтылған. 

«Тҿреші абыз» – қоғамның юристпруденциясына жҿн сілтеп, тҿрешілік етіп отыруына 

қарағанда, қазақтың атақты билерінің тҥп тҿркіні мен билік қызметі осы абыздықтан ҽуже 

алып жатқандай. Ҽрине, бҧлардың бҽрі де тҽңірлік дҥниетаным негізіне сҥйеніп, қоғамдық 

санаға сол тҧрғыдан бағыт-бағдар берсе керек. Ҿйткені қоғам мҥшелерін рухани тҧтастықта 

ҧстап, осы мақсатқа ҧйытып отыру міндеті олар ҥшін қоғамның саяси-ҽлеуметтік мҥддесі 

ҥшін шешуші ҽрі басты парызы ретінде саналған.  Ҥйсін тарихының б.з.б. 3-ғасырдан б.з-ғы 

10 ғасыр арасындағы  1200 жылдық тарихы Қытай жазба деректерінде хатқа тҥсіп сақталып, 

бізге жетті. Мемлекетті басқарудың 9 дҽрежелі сатысы ҿзгеріссіз дҽстҥр ретінде жалғасын 

тауып абыздар атқаратын тҽңіршілдік  дҥниетаным негізінде қоғамның рухани тҧтастығын 

сақтау парызы ҿзгеріссіз сақталып, V-VIII ғ-ғы Тҥрік қағанаты заманында абыздық қызметін 

Тоныкҿк, Қорқыт Ата атқарған деп батыл тҥрде болжам жасауға айрықша дҽлелдер 

жетерліктей. 

Ҿйткені Тоныкҿк қоғамның ақылгҿй кҿріпкелі болудың ҥстіне Қытай мен Тҥрік елі 

арасындағы идеологиялық кҥрестің дҽл ортасында қызу атсалысып, жау жақтың қҧйтырқы 

идеологиялық айла, тҽсілінің  шырмауына тҥсіп қалмау жағына ескерту  жасап отыруында кҿп 

мағыналы сырлар жатыр. 

Ҽз Жҽнібек заманында ханның абызы ретінде қызмет еткен Асан қайғыны кҿреміз. Ханға 

ақылгҿй болумен бірге қазақ қауымының келешегі туралы кҿріпкелдік пікірін толғай отырып: 
Бҧдан соң қилы-қилы заман болар, 

Заман азып, заң тозып жаман болар. 

Қарағайдың басына шортан шығып, 

Балалардың ҿмірі тамам болар, – деп ханға айтқан болжау сҿзінде болашақта Ресей 

империясының отарлау саясатын шортан бейнесі арқылы меңзейтіні бар. Бҧл қасіреттен 

қҧтылудың жолы жаңа қоныс іздеп, ҿз танымындағы Жиделі-Байсын қонысын Желмаясына 

мініп іздейтін арманы жай қиял емес, шындықтың ҿзінен, яғни бодандық лебін сезінуден туған 
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сарын еді. 

Асан қайғы абыздың дҽстҥрін жалғастырушы Абылай хан заманының абызы деп Бҧқар 

жырауды айта аламыз. Бҧқар жырау Абылай ханның ақылгҿйі ҽрі кҿріпкел сҧңғыла білікті, ҿлеңді 

ҿнер тҧтынған жырау аталуы – тарихи шындық. Асан қайғының ҽз Жҽнібек ханға айтқан 

кҿріпкелдік мағынадағы жҧмбағы:  

Тіл алсаң, іздеп қоныс кҿр, 

Желмая мініп жер шалам, 

Тапқан жерге ел кҿшір... 

Ҽй, Жҽнібек, ойлансаң, 

Қилы, қилы заман болмай ма? 

Суда жҥзген ақ шортан, 

Қарағай басын шалмай ма? 

Мҧны неге білмейсің... 

деп Асанқайғының кҿріпкелдікпен болжап айтқан жҧмбағының шешуін Бҧқар жыраудан 

сҧрағанда, Абылайға былайша жорып таратып жеткізетіні бар: 

Хан Абылай, Абылай... 

Қарағай судан қашықтап 

Шҿлге біткен бір дарақ. 

Шортан – шҿлге шыдамсыз, 

Балықтан шыққан бір қарақ, 

Ойлама шортан ҧшпас деп. 

Кҥнбатыстан бір дҧшпан 

Ақыры шығар сол тҧстан. 

Жаяулап келер жҧртыңа! 

Жағалы шекпен кигізіп, 

Балды май жағар мҧртыңа. 

Жебірлерге жем беріп, 

Ел қамын айтқан жақсыны 

Сҿйлетпей ҧрар ҧртына. 

Бауыздамай ішер қаныңды, 

Ҿлтірмей алар жаныңды, 

Қағазға жазар малыңды, 

Есепке салар барыңды, 

Еліңді алар қолыңнан, 

Ҽскер қылар ҧлыңнан! 

Бҧл айтқаным, Абылай, 

Болмай қоймас артынан, –  

деп кҿрегендікпен толғай сҿйлеген ҿлең жолдарында тҥбінде Ресей  тарапынан отаршылдықтың 

бодандық қамыты мойынға ілінерін меңзеп отыр. 

Абылайдың абызы Бҧқар жыраудан кейін, хандық биліктің заманы ҿтіп, ел билеу жҥйесі 

отаршылдық қалыпқа тҥскен соң-ақ қасиеті бар, ақылгҿй ҿнерпаз, алдын болжай алар кҿріпкел 

абыздар болса да, заманы ҿзгеріп ҿз биігіне ҿрлей алмай қайғылы ойға тҧншығып арманда кеткен 

дарындар да ҿмірден ҿтіп жатты. Осы қҧбылысты ескере отырып Абай «Ол кезде шала-пҧла хат 

таныған кісісі болса – оны «абыз» дейді екен. Ол «абыз» демек ҽуелде шаман дініндегілердің ҿз 

молдасына қоятын аты екен» (Абай. Алматы,  1995, 2-том, 222-бет), – деп ой жҥгіртуі арқылы 

абыздың кҿне болмысы ҿзгеріп,  уақытына қарай евенкі тіліндегі елерген, делебесі қозған шаман 

деген деңгейге шейін тҥсіп кеткен қалыпты аңғартады. 

Ал, Ресей патшалығы мен Кеңестік заманда абыз атаулының шығу мҥмкіндігі болмағаны кімге 

де болса анық еді. Шҽкҽрім қолдан билік кеткен Ресей бодандығы заманында «Ел ғайыптан хабар 

алып, болашақты болжайтын» деп табынатын ақылды, ойшыл, адал қария Абыз болған» (540 бет. 

2 том, 2007 жыл. Алматы), - деп кҿрсететіні бар. «Еңлік-Кебек» дастанында Нысан абыз Кебектің 

тағдырын болжап: «Ажалың биік қабақ сҧрлау қыздан», – деп кҿріпкелдігін білдірді. 
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Шҽкҽрімнің айтуынша, Нысан абыз: 
Ол кезде балгер болған Нысан абыз, 

Шын дҽулескер бақсының ҿзі нағыз. 

Жыны айта ма, кім білсін, шыны айта ма, 

Айтқаны келеді деп қылады аңыз (Сонда 376 бет). 

деп абыздың бодандыққа тҥскен елінің кезіндегі қызметі мемлекеттік деңгейден тҿмен тҥсіп, 

ірі ру, тайпа ҿміріндегі қалпын суреттейтіні бар.            

М. Ҽуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасында Нысан абыз тобықты руының кҿріпкел, қобызын 

сарнатқан абызы ретінде суреттеледі.  

Арабтар Тҧранға VIII ғ. ғана аяқ басты емес пе? Абыз араб сҿзі емес, кҿне тҥрік сҿзі. 

Этимологиясы  зерттелмеуі себепті, мағынасы ашылмай келеді. 

Бірақ тҽуелсіздік заман желі алтын кҥрек желдей маңдайымызды желпи соққан тҧста 

газет-журнал беттері мен кҿгілдір экранда атағы шыққан ақын-жазушы, ғалымдарды пҽленше 

абыз, тҥгенше абыз деп жамыратып жатырмыз. Бірақ біздің ҥстірт тҥсіп жатқан бҧл мағынасы 

ауысқан жасампаз абыздарымыз дҽстҥрлі абызға мҥлдем ҧқсамаса да сҿз мағынасын бҧзып 

«абыздап» жатуымызға жол болсын? 

Бҥкіл қазақ баспасҿзі парсылардың ҽшкерелеймін, масқаралаймын деген «паш» сҿзін теріс 

қолданып, оны мақтан ету, мадақтау мағынасында қолданысқа тҥсіріп жіберді. Ҽр сҿз 

қолданысын ҥлгі тҧтатын «Егемен Қазақстан» газеті осы «паш» сҿзінің тҧтқынынан шыға 

алмай-ақ қойды. Қастерлі ата сҿзіміз «абыз» сҿзін де осы «паш» сҿзі сияқты мағынасын 

бҧзған қалпында қолдана бастадық. 

Ҿткен тарихымызға назар салып, дҽстҥрлі ел билеу жҥйесінен туындайтын лауазымдық 

қызмет сатылары қалыптасып, заман ҿзгеріп, тҽуелсіз мемлекет ретінде ҽлемге танылып 

жатқан заманда елдің дҥниетанымы мен рухани ҽлемін біртҧтас рухани бірлікке келтіруге 

ҧйытқы болатын бҥгінгі тҽуелсіздік заманымыздың абызын іздеудеміз. Ҽлем таныған кҿреген 

президентіміз бар. Оның премер-министрі бастаған лауазымды орындарға тағайындаған 

ондаған министрлері бар. Солардың бірі – кҿне замандағы ҥйсін мемлекетіндегідей ерекше 

мҽн беріп тағайындалатын ресми лауазымды абыздық дҽстҥрді жалғастыратын қажеттілік 

туып-ақ тҧр. 

Кеңестік заманда КПСС ОК-нің  идеологиялық хатшысы саяси бюроның белді мҥшесі 

ретінде саналып, коммунистік мҥддесі тҧрғысынан ол бҥкіл Одақ халқының дҥниетанымы 

мен кҿзқарасын біртҧтас, бір қалыпта қалыптасуын қалт жібермей қадағалап отыратын. Бірақ 

ол хатшының бойынан кҿріпкелдік алдын болжай алатын кҿрегендікті кҿрген емеспіз. Тек 

саяси-идеологиялық жолдан ауытқымауды сауысқаннан да сақтықпен қадағалайтын 

қатыгездік болмысынан зиялы атаулы сескенетінін Ш. Айтматовтың «Кассандра таңбасы» 

романында кеңінен суреттеп, ой танымы жағынан бір стандартқа тҥскен мҽңгҥрт ҧрпақ 

қалыптастыруға жан сала кіріскен сексеуілдей сірескен Суслов образын кҿрсетуі КПСС ОК 

ҧстанған қҧпия сырды ашқандай сезімге оралтатыны бар.  

Тҽуелсіз Республикамыздың сенімді болашағы ҥшін билік сатысында абыздың жауапты 

қызметін атқарар кҿріпкел, тҧла бойын ҿнер қҧдіреті  билеген ҧлттық идеологияның кҿрігін 

жағатын абыздық лауазымның орны кҥн ҿткен сайын сезілуде. Ҿйткені кҿп диаспоралы 

халқымыздың дҥниетанымы қырық қҧрау кҿрпедей шҧбар ала қалыпқа тҥсіп барады. Осы 

арада  б.з.б. VI-V ғасырда ҿткен иран патшасы Даридің (б.з.б., 522-486 ж) жартасқа жаздырған 

«Баянды мемлекет болу ҥшін халықтың бір тілде, бір дінде болуын қамтамасыз ету қажет», – 

деп кҿрегендікпен айтқан ҿсиеті дҽл бізге арналып айтылғандай естілетіні бар. Ҧлттық діліміз, 

тіліміз, дініміз біртҧтас монолиттік қалыптан ауытқып, қазақтың қҧрақ кҿрпесіндей қырық 

қҧрау алабажақ болып жатуы – аса қауіпті қҧбылыс. Оған самарқаулықпен қарау – қылмыс, 

жай қылмыс емес мемлекеттік қылмыс. Олай болса, осы осал жерімізді  тҥзетіп, қоғамдық 

санамызды сҥттей ҧйытатын мемлекеттік деңгейдегі идеолог абыз қажет болып-ақ тҧр! 
Дандай ЫСҚАҚҦЛЫ 

филология ғылымдарының докторы, профессор 
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Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

МАҒЖАН  –  ҦЛТ АҚЫНЫ 

 
Тҥйін: Мақалада Мағжан Жҧмабаев шығармашылығын шын мҽніндегі ҧлт ақыны ретінде ҿмірге ғашық ақын ана 

сҥтімен бойына дарыған ана тілін жан-тҽнімен сҥйгенін, отаршылдық кездегі қысымға тҥскен қазақ жайы жанын мазалап, 

жҥрегін сыздатқаны жҿнінде ҿлеңдерін талдау барысында тҥсіндіріп береді. Ел басындағы қуанышқа алдымен қуанатын 

да, тҿніп келе жатқан қара тҥнекті алдымен сезінетін де – ақын деп автор ақынның жалпы ҿлеңдерін басты 

тақырыптарына қарай талдауды мақсат етеді.  

 

Кілт сҿздер: Мағжан Жҧмабаев шығармашылығы, тіл мен ҧлт, ҧлттық ақын, ҿлең тақырыбы, отаршылық саясат 

тақырыбы, туған жер тақырыбы, махаббат, сҥйіспеншілік тақырыбы. 

 

Мағжан Жҧмабаев шын мҽніндегі ҧлт ақыны болды. Ал ҧлттың негізі - тіл. Ҿмірге ғашық ақын 

ана сҥтімен бойына дарыған ана тілін жан-тҽнімен сҥйді. Отаршылдық кездегі қысымға тҥскен 

қазақ тілінің жай-кҥйі ақын жанын мазалап, жҥрегін сыздатады. Бҧл тектен-тек емес еді. Ақын 

жҥрегі халықтың барометрі іспеттес: ел басындағы қуанышқа алдымен қуанатын да, тҿніп келе 

жатқан қара тҥнекті алдымен сезінетін де – ақын. Тілдің кемуі тҥбінде ҧлттың кемуіне, бҧзылуына 

алып баратынын сезген ақын жҥрегі дабыл қағады. Ақынның ойынша: тіл -ҧлттың туы, тіл - 

ҧлттың қаны, тіл - ҧлттың жҥрегі.   

«Кҥш кеміді, айбынды ту қҧлады;  

Кеше батыр, бҥгін қорқақ бҧғады. 

Ерікке ҧмтылған ҧшқыр жаны кісенде,  

Қан суынған, жҥрек солғын тартады». 

Тілдің кемуі салдарынан 

«Қыран қҧстың қос қанаты қырқылды 

Кҥндей кҥшті, кҥркіреген ел тынды. 

Асқар Алтай-алтын ана есте жоқ 

Батыр хандар, асқан жандар ҧмтылды!» - деп кҥңіренді. Тілінен айырылған халық бҽрін де 

жоғалтады, ең бастысы ҧлттық рухы кеміп, ҧлттық болмысы азайған: 

 «Ерлік, елдік, бірлік, бақ, ардың 

Жауыз тағдыр жойды бҽрін не бардың...» 

Ҧлт ҥшін тілден асыл нҽрсе жоқ, 

Алтын кҥннен бағасыз бір белгі боп, 

Нҧрлы жҧлдыз, бабам тілі сен қалдың!» 

Тіл мен ҧлт - ажырамас ҧғым. Ҧлттық асыл қасиетіміздің барлығы осы тіл арқылы адамның 

бойына сіңіп, ҧлттық рух, ҧлттық болмыс береді. Ҧлт тілінсіз ҧлт болуы мҥмкін емес. Сондықтан 

да ҧлтын сҥйген азаматтар алдымен тіліне қамқорлық жасаған, сол арқылы ҧлтының ҿсіп-

ҿркендеуіне, қызмет еткен. Ҧлты мықты болса сол ҧлттың ҿкілі болып табылатын адам да мықты. 

Демек, адамдар ҧлтқа қызмет етеді, ал ҧлты ҿз кезінде азамат ҧлдарының абыройын  аспандатып, 

есімін елге таратып, ҥлгі қылады.  

Ҿткен ғасырдың соңғы ширегінде авардың атақты ақыны Расул Ғамзатовтың «менің тілім 

ертең ҿлетін болса, мен бҥгін ҿлемін» деп, айқайға салуы да ҧлт тілінің ҧлт ҿміріндегі ең негізгі 

екендігін ҿмірдің ҿзі кҿрсеткендіктен туындаса керек. Осы мҽселені жиырмасыншы ғасырдың 

басында-ақ ақындық жҥрегімен сезген Мағжан жан айқаймен дабыл қағады. Отаршылықтың 

салдарынан тілінің мҥшкіл халге тҥсіп отырғанына отандастарының назарын аудартып, оны 

қорғап қалуға ҥндейді. Қазақ тілі оның иесі қазақ ҧлты қаншалықты ауыр кҥйді басынан кешіріп 

отырса да, оның болашағына кҽміл сенеді. 

«Жарық  кҿрмей жатсаң да ҧзақ, кен-тілім 

Таза, терең, ҿткір кҥші, кең тілім. 

Тарап кеткен балаларынды бауырыңа 

Ақ қолыңмен тарта аларсың сен, тілім». 

 

Мағжанның осы бір кҿрегендік ойлары егемендік алған Қазақстанда бҥгінгі кҥні жҥзеге асып 

отыр. Қазақ тілі - Қазақстанның мемлекеттік тілі. Қиын-қыстау кездерде ҽлемге шашылып, 
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бытырап кеткен қазақтар қазір тҿбемізде желбіреп тҧрған кҿк байрақтың астына жиналуда. 

Ақынды ақын қылатын-сҥйіспеншілік сезімдері. Ата-анасын, ғашық жарын, туған жерін, ҿскен 

елін сҥймеген адам ақын бола алмайды. Ҿзіне ҿмір сыйлаған анасын, лҽззат берген ғашығын сҥйіп     

ҿскен Мағжан туған жерін де, қазақ елін де жанымен сҥйе біледі. Ақынға туған жерден ыстық жер 

жоқ.  

        «Сағымы сайран қҧрады,  

        Бораны ҧлып тҧрады, 

        Қыс-ақ кебін, жаз-сары. 

        Орманы жоқ, шуы жоқ, 

        Тауы да жоқ, суы жоқ, 

        Мҽңгі ҿлік сахарасы. 

        Сарыарқа деген жерім бар, 

        Неге екенін білмеймін 

        Сол Арқамды сҥйемін», - деп жырлайды ақын. Туған жердің табиғаты кҿркем бе, болмаса 

сҧрықсыз ба, бҽрібір туған жер-туған жер болып қала береді. Оны сол жерде кіндік қаны тамып, 

ҿмірге келгендігі ҥшін, есі кіріп, ержеткендігі ҥшін сҥйеді. Мағжан ҥшін де ҿзі туған Сасықкҿлден 

артық жер бетінде жер жоқ. Ақын кҿзімен қарасаңыз, «алыстан мҧнарланып шалқыған кҿлдің» 

жағасындағы ауылда ҿткен ҿмір - романтика. «Туған жерім - Сасықкҿл» атты ҿлеңінде ақынның 

туып-ҿскен ауылына деген ыстық махаббаты бҥлкілдеп тҧр.  

         «Айдын кҿл, ата қоңыс қҧт болған кҿл,  

         Сусын боп, сҧрағанға от болған кҿл. 

         Кеше бірлік ынтымақ тҥгел шақта 

        Бейне бір сенін басын сҥт болған кҿл»,- деп жырлаған ақынды туған жерінің ертеңі ақын 

жҥрегін мазалап, тыныштық бермейді: 

         «Білмеймін не боларын қайран кҿлім,  

         Жарайды тең болмаса кҥн мен тҥнің 

         Итиіп қара шекпен келіп қонса,  

         Басыңан қҧсын ҧшып кетер сенің». 

Ақынның «қарашекпен» деп жақтырмай отырғаны - отаршылдық саясаттың барысында қазақ 

жерін басып алып, қоңыстанып жатқан келімсектер. Туған жердің мысалы арқылы ақын бҥкіл 

отаршылдыққа қарсы шығып отыр. Осы жағдай жалғаса берсе, болашақ тағдыры қалай болар екен 

деп, сары уайымға салынғандай да болады. 

Шын мҽнінде елін, жерін сҥйген адам ғана халқының патриоты бола алады. Олар халқына адал 

қызмет етіп, ҿмірін соған арнайды. Патриоттарды елінде болып жатқан ҽрбір оқиға қалыс қалдыра 

алады. Жақсы болса, халқымен бірге қуанады, жаманына кҥйзеледі. Мағжан да ҿзінің бар саналы 

ҿмірін туған халқына қызмет етуге арнаған шығармашылығымен елінің елдігін де, ездігін де 

жырға қосқан, сонысы ҥшін отқа да кҥйген, суға да тҥскен аяулы азаматтарымыздың қатарында 

кҿріне білді.  

«Сҧм ҿмір абақты ғой саналыға» деп ҿзі айтқандай, отаршылдықтың салдарынан қазақ 

даласында болып жатқан келеңсіздіктер ақын жҥрегін сыздатады. Оң-солын енді айырып, ҿмірге 

енді араласа бастаған жас жігітті қазақтың берекесіз тҧрмыс-тіршілігі алаңдатады. Бір жағынан, 

байлыққа, билікке таласып, екінші жағынан, отарлау саясаты қоздырып, ел ішінде ҿріс алған дау-

жанжал «ішінде сорлы қазақ қылқып жатыр, кең жері кҥннен-кҥнге қурап жатыр, сҧр жылан 

қанын-сҿлін сорып жатыр», 

         «Мінекей қазақ солай бітіп жатыр,  

         Кҥн сайын артқа қазақ кетіп жатыр. 

         Сезінбей ҿзгенікін, ҿзінікін, 

         Аты ҿшкір оқығандар нетіп жатыр?» 

- деп налиды ақын алғашқы ҿлеңдерінің бірі «Жатырда». 

 

«Шын сорлы», «Сорлы қазақ», «Қазағым», «Осы кҥнгі ой», «Пайғамбар», «Жаралы жан», т.б 

ҿлеңдерінде отаршылықтағы қазақ даласының аянышты кҥйі ақындық сезім арқылы кҿрініс 

табады. 
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«Қазағым таянды ғой қылта мойын, 

Жер, мал кетіп, бос қалды біздің қойын... 

Бар жерді кҥннен кҥнге алып жатыр,  

Хохолдар алып қала салып жатыр» 

                                                                    («Қазағым»). 

«Ойламай отқа тҥскен неткен жанбыз, 

Сҿз ҧқпас мылқау, меңіреу, жҥрген жалғыз... 

Тақаулы тамағына ҿткір пышақ, 

Тек жатыр тҧяқ серппей сонда да аңсыз... 

Жер кетті, жаның кетті, қам жемедің, 

Қҧл болдын қара табан енді малсыз. 

Ортаға қамап алып қырып жатыр,  

Қара жҥрек «надандық» қолмен сансыз». 

                                                                             («Осы кҥнгі ой») 

«Сар дала бейне ҿлік сҧлап жатқан, 

Кебіндей ақ сҽулелер бетін жапқан. 

Тау да жоқ, орманда да жоқ, ҿзенде жоқ, 

Сҽуле емес, қан шашып тҧр кҥні батқан». 

                                                         («Жаралы жан») 

Бҧл ҿлең жолдарында отаршылдықтың бҧғауындағы қазақ даласының қайғысы мен қасіреті 

жатыр. Ел басына қара бҧлттай тҿніп келе жатқан қауіп-қатерді жҥрегімен сезген ақын шырылдап, 

ащы шындықты бҥкпесіз барынша жайып салады. 

«Сорлы қазақ» деген ҿлеңінде қазақтардың еш нҽрседен хабарсыз пыр-пыр ҧйықтап жатқан 

керенаулығына қатты назаланады. Саған қылыш алып кезеген надандықты қуатын кез келді:  

 «Ҿнер алып, басқалармен қатар бол, 

Қосыл бірдей адамзаттың тобына», - деп, қазағын ҿнер-білімге шақырады. 

«Балалық шақ» ҿлеңінде білімсізді есекке теңейді. Ол-адам қҧсап тірі жҥргенімен де «ҿлікпен 

тең, ит-қҧсқа жем». Ал оқыған адам: 

 «Білген жан-кҿсем! 

Сҿйлесе – шешен. 

Жҧртты аузына қаратар!... 

Білімдінің сҿзі ем,  

Мейірімі кҿп, ҿзі кең!» 

«Ҿнерден кеш қалмайық, ойланайық», «Заман тҥлкі болғанда, тазы болмай», «Биік қырдан 

алдағы аса алмаппыз» («Қазағым»), «Ескіше тҧрып егеспе», «Заман-тҥлкі, тазы бол», «Базарша 

дҥкен қҧр енді» («Ҿткен кҥн») - деп, замана ыңғайына қарай бейімдел дейді. 

«Қор болдық, ҿнер қумай қайран елім! 

Кҥш кетіп, талай жаннан кҿрдік керім»,-деп, ел басындағы ауыр жағдайдың барлық себебін 

білімсіздіктен, сауатсыздықтан кҿреді. 

«Ҿнер-білім қайтсе табылар», «Қарағым» деген ҿлендерінде жастарды оқу-білімге шақырады. 

«Ер жігіт ҿнер табар ерте қуса» деп ҿнер іздеуге, «Қарағым, оқу оқы, босқа жҥрме» деп, білім 

алуға ҥндейді. Оқығанның кҿкірек кҿзі ашық, оң-солын айыра алады; ҿнерлі ҿмірдің небір 

қиындықтарын ақылмен, ҿнерімен жеңіп, ҿрге жҥзеді сҿйтіп қорлық пен езгі жолын табады деп 

біледі ақын.  

Мағжан – басынан бақайшағына дейін ҧлттық ақын. Надандықтан қҧтылудың жолы ҿнер-

білімді болу деп білген ақын қазақ халқының ҧлттық тҧрмыс-тіршілігіндегі жақсы қасиеттерін 

жырға  қосады. «Ҿткен кҥн»  ҿлеңінде қазақтардың бҧрынғы тҧрмыс-тіршілігіне кҿз жіберіп, оның  

ізгілікті жақтарын ҥлгі етеді. Хақназар, Абылай, Бҿгенбай, Қабанбай, Қазыбек, Жҽнібек сынды 

халық қорғаны болған ҧлдарын мақтан тҧтады; Шҿже, Орынбай, Жанақ, Біржан,  
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Наурызбайлардың «бір сҿзі мың ділдалық» асылдар еді деп бағалайды. 

 «Ҿткен кҥнді ойласам,  

Ойға терең бойласам,  

Кешегі қайраң қазақтың  

Сҽулеті мен дҽулеті 

Кҿз алдыма келеді», – 

деп ҿзінің қазағын, оның ҿткен тарихын шабыттана жырлайды. Осындай берекелі ел надандықтан 

қор болып барасың, енді, «арыстаным, сҧңқарым, қажымас, талмас тҧлпарым, басың кҿтер, тҧр 

енді!» - деп қимылға шақырады.  

Жалпы, Мағжан-қазақтың тҧрмыс-тіршілігін, ҿткенін жан-тҽнімен сҥйген ҧлтшыл ақын. Ҿткен 

ҿмірдің жақсы жақтарын ҿлеңмен ҿрнектеуге келгенде, ақынның қаламы-жҥйрік. Романтик ақын 

қазақтың тарихына барғанда бауыры жазылып, кҿсіліп сала береді. Ҿлеңдерінің ҧлттық 

идеялармен суарылып отыруы-ақынның бҥкіл поэзиясына тҽн ҿзіндік ерекшелігі.Осындай 

қасиеттері ҥшін де Мағжан кеңес ҿкіметі кезінде ескішіл, ҿткенді аңсайды, ҧлтшыл деп 

айыпталды. Біздіңше, бҧл-ескішілдік, ҿткенді аңсаушылық емес, қайта оны қҧрметтеу, тарихтың 

тағылымды жақтарын насихаттау, олардан ҥйрене отырып, заманға сай тіршілік жасауға, 

ҿзгелермен терезесі тең ҿмір сҥруге ҥндеу. Бҧлайша жырлау ҧлтын шын сҥйген, туған халқына 

адал ақындардың ғана қолынан келеді. Осы тҧрғыдан келгенде, Мағжанның ҧлтшыл екендігі рас.  

Азаттықты аңсаған Мағжан отаршылдарды барынша жақтырмаған. Бір кезде еркін жатқан елді 

жат жҧрттықтардың билеп - тҿстегеніне наразы:  

«Оралдай ата-мекен жерлеріне,  

Қасиетті атаның кҿрлеріне 

Аузы тҥкті шет елдер ие болып,  

Кҿрсетіп тҧр қысымды ерлеріне»  

                                                               («Орал тауы») 

«Пайғамбар» ҿлеңі: 

«Кҥнбатысты қараңғылық қаптаған,  

Кҥні батып, жаңа таңы атпаған. 

Тҥнеріп жҥр тҥннен туған перілер,                                                                  

Тҽңірісін табанына таптаған», 

-деген жолдармен басталған. Бҧл ҿленде отаршылдық саясатқа  ғана емес, батыстың бҥкіл 

болмысына, яғни, оның саяси-мҽдени даму бағытына қарсылық бар. Ақынның сезінуінше, 

тҽңірден безініп, «інжілді ҿртеп, табанға сап қҧранды, ҽділдікті кҥткен ессіз қарыннан», Мҧсаның 

тілін кескен, Айсаның ҧлының қанын ішкен, «Аллаға емес, ҽзҽзілге табынған елді қараңғылық тҥні 

басып тҧр. Қап-қараңғы тҥн «қайғы мен қара қанға тҧншығуда». Қаптаған «шегір кҿзді жандар 

жҥр».  

«Қап-қара тҥн. Толқындаған қара қан, 

Қара тҥнде ҿңшең соқыр шҧбырған. 

Сол шҧбырған сансыз соқыр алдында 

Ентелеген кҽдімгі Иван есалаң ».  

«Пайғамбар» ҿлеңінен алынған бҧл шумақ Мағжанның жарық кҿрген жинақтарында жоқ. 

Халықтар арасындағы достыққа нҧқсанын тигізеді деген сылтаумен алынып тасталып келеді. 

Шындығында, бҧл жердегі «ентелеген кҽдімгі Иван есалаң» делініп отырған-сол кездегі Ресейдің 

отаршылдық саясат жҥргізіп отырған ат тҿбеліндей басшылары. «Ал қара тҥнде ҿңшең соқыр 

шҧбырғандар» - жалған саясатқа еліріп, оңай олжа іздеген отаршылдардың соңынан еріп, қазақтың 

даласына қарай шҧбырған келімсектер... 

Қап-қараңғы тҥн басып, «қанды шуда» қалған кҥнбатыс «кҥншығыстан бір пайғамбар кҥтеді». 

Мағжанның ойынша, Батысты қаптаған мҧндай алапаттан қҧтқаратын - Кҥншығыс: 

«Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар, 

Мен –Кҥн ҧлы, кҿзімде кҥн нҧрым бар. 

Мен келемін, мен келемін, мен келем. 

Кҥннен туған, Гуннен туған пайғамбар». 

«Кҥншығыс» ҿлеңіндегі: 
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«Кҥнбатысты шаң басқан,  

Шаң емес қара қан басқан. 

Тарсыл-гҥрсіл, қанды атыс. 

Кҿп білім деп бҿлуге 

Кҿп кҥлем деп ҿлуге 

Жақын қалды кҥнбатыс»,- деген жолдар «Пайғамбардағы» негізгі ойды ары қарай жалғастыра 

тҥскен. Ақын азамат ретінде мҧндай жағдайды кҿріп тҧрып, бейтарап қала алмайды. Оның ҥстіне 

Батыстың асып-тасқан, отаршылдық саясатының зардабы басқа халықтарға да, оның ішінде 

қазақтарға да тиіп жатыр. Бҧлай жалғаса беретін болса, орны толмас олқылықтарға апарып 

соқтыруы мҥмкін. Сондықтан да алапатқа қайткен кҥнде де тосқауыл қою керек. Мҧны тоқтату тек 

Кҥншығыстың ғана қолынан келеді. Болашақ ҥшін мазасызданған ақынның лирикалық кейіпкері 

атой салады: 

«Қысық кҿзді Кҥншығыс, 

Бҧл тҧруын қай тҧрыс? 

Серпіл енді, алыбым!» 

Сҿйтіп, батыс елдерінде бастау алған қырқыс-шабысты тоқтатуға ҥндейді. Адамзаттың 

болашағына осылайша қатер тҿніп тҧрғанда Шығыстың, оның ішінде қазақ даласының да бейғам 

жатқанын қаламайды. «Қысық кҿзді Кҥншығысты» «желкілдеген туымен» Бастыстың  

«Кҥл қылайық қаласын,  

Қҧл қылайық баласын», - деп, ҿзінің істегенін ҿзіне істеп, кек қайтаруға шақырады да, 

артынша-ақ: 

«Жоқ, жоқ! Ашу басалық! 

Гҥл қылайық қаласын,  

Ҧл қылайық баласын, 

Мейірім есігін ашалық», - деп, сабырлық- парасаттық танытады. «Қанға қан, жанға жан демей, 

қазақтың «таспен ҧрғанды аспен ҧр», «ақымақпен ақымақ болма» дегеніндей, ҥлкен ойға 

шақырады. Сҿйтіп, «Кҥншығыс» ҿлеңінде Мағжан ақын ҥлкен гуманистік пікір айтып, азаматтық 

ой биігінен кҿріне білді. Жалпы Мағжанның «Орал тауы», «Пайғамбар», «Кҥншығыс» ҿлеңдерінде 

еуропацентризмге кҥшті қарсылық бар.  

«Жаралы жан» ҿлеңінде сол Батыста қаптаған жандар қазақ даласына да жетіп, бҽрін бҥлдіріп 

жатыр; шыбын жан қысылып, қуат кеміп, аққан қан кҿбейіп барады; «мынау қарға қҧзғынның» 

бердің-ау, тҽңірім, тілегін» деп, тҽңірге жылайды. «Жҥректі жара жеп барад, Жасаған ау қалай 

шыдаймын?!» деп кҥйзелген ақын: 

«Сауықшыл есіл елім-ай, 

Сарыарқа сайран жерім-ай! 

Кҥмістей таза суы бар,  

Айдын шалқар кҿлім-ай!» - деп, елінің бҧрынғы берекелі кезін аңсайды. 

«Тҧлпарға мініп бір шапсам, 

Болмас еді басқа арман!» - деп, армандайды. Ақын қазақты «Қайғылы сар даланы кҥңіренткен, 

Зарына адам шыдап тҧра алмаған» жаралы жанға теңейді. Сол ҽлсіреп жатқан жаралы жанды 

азаптан қҧтқаруға «оқыған азаматтарды шақырған ақын: 

«Азамат! Анау қазақ қаным десең,  

Жҧмақтың суын апар, жаным десең. 

Болмаса ібіліс бол да, у алып бар, 

Тоқтатам тҧңшықтырып зарын десең!...» - 

деп қатты-қатты сҿздер айтуға дейін барады. «Жаралы жанда» бодандықтағы қазақ елін: 

«Жалқау жел ҿзін-ҿзі зорға сҥйреп,  

Жан-жақта жҥргендей-ақ жандар билеп. 

Ын-жың дауыс келеді қҧлағыма,  

Перілер ҽн салысып тҧр ма кҥйлеп»- 

кҥйінде кҿрген ақын осы халді тҽңірге жылап тҧрып жеткізсе, одан рақым кҥтсе, «Тҽңірі» атты 

ҿлеңінде оған енді бізді қҧтқара кҿр деп жалбарынады. Басқалардың барлығына оң кҿзбен қарап, 
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«жақсы жайдан» орын бердің, кҿзін ашатын «жолбасшылар» жібердің, ал біз осының бҽрінен қҧр 

қалдық, баласы алты алаштың – біз не қылдық?»-деп арызданады.  

Тҽңірге: 

«Бақытсыз қаңғып жҥрген қазақ сорлы, 

Ҽркімге кҥні кетіп мазақ сорды. 

Бір елші жібермедің, санға алмадың, 

Жалаңаш тҥйе баққан арба қҧрлы», 

-деп, мҧңын шағады. Ҿзіңе «ащы таяқ тҧщы етке» тиген соң жан ашумен айтып жатырмын деп, 

ҽділ тҽңірден қазағын қайғы-қасіреттен қҧтқара гҿр деп тілейді.  

Халқымды жақсылыққа жеткізе гҿр деп, тҽңірге жалбарынған ақын енді бірде: 

«Қалың елім, қалың ағашым,  

Қайраты мол айбынды ер, алашым! 

Ҿзі-ақ қҧлар, сырың берме, сабыр қыл, 

Ақымақтар байқамаған шамасын»- 

                                                              («Сағындым») 

деп, кҿрегендік танытады. Шындығында да біз азаттықты қолымызға қару алып кҥресіп алған 

жоқпыз. Мағжан айтқандай-ақ, жиырмасыншы ғасырдың соңына қарай отаршылдықтың ордасы 

ҿзінен ҿзі кҥйреп, ортасына тҥсті. Мағжанның тҽңірге жалбарынып, сҧрағаны қабыл болғандай, 

қазақ даласында азаттықтың ақ таңы ағарып атты... Бірақ бҧл кҥндерді Мағжандар кҿре алмады. 

Оған дейін ҽлі біраз уақыт кҥресті, азапты жолдардан ҿту керек еді. Халқының жарқын 

болашағына кҽміл сенген Мағжан осы бағытынан таймай, адамға бірақ рет берілетін ҿмірін елінің 

ертені ҥшін садақа етті. 

«Не кҿрсем де алаш ҥшін кҿргенім, 

Маған атақ ҧлтым ҥшін ҿлгенім! 

Мен ҿлсем де, алаш ҿлмес кҿркейер, 

Істей берсін қолдарынан келгенін!» 

-деп, ҿмірін халқына қызмет етуге арнаған ақын: «Мен қазақтың кең даласында еркін, бетім 

қайтпай ҿскен батыр баламын», 

«Тҧлпар мініп, туды қолға алайын,  

Суырып қылыш, қан майданға барайын,  

Жердің жҥзі кім екенін танысын,  

Жас бҿрідей біраз ойын салайын. 

Тірілтейін алып атам аруағын,  

Тазартайын  Сарыарқаның топырағын, 

Жан-жағына тегіс билік жҥргізіп,  

Кемеліне келсін кейінгі ҧрпақ»- 

                                                       («Тез барам») 

деп, атқа мініп, атой салады; осы жолда ҿзін қҧрбан да етеді. «Жан-жағына тегіс билік жҥргізіп, 

Кемеліне келсін кейінгі ҧрпағым» деген Мағжанның ақшаңқан ойлары бҥгіндері егеменді 

Қазақстанда жҥзеге асып жатыр.  

«Бесік жыры», «Мен жастарға сенемін» ҿлеңдерінде болашаққа деген зор сенімді кҿреміз. 

Ақын ойларын жҥзеге асыратын –жастар. «Бесік жырында» ана баласын бесікке бҿлеп, ҽлдилеп 

ҿлең айтады. Баласынан «алмас қылыш, найза қҧрыш белге буарсын, Сен сырттаным, арыстаным, 

жауды қуарсын»-деп тілейді. «Туған жерден, ҿскен ерге не қымбат? Жас жолбарыс, жаумен алыс, 

шаңға, қанға бат» - деп, тілек айтады. «Мен жастарға сенемінде» болашақта қазақ даласында 

азаттықтың таңы ататынына сенім мол.    

Қазақ жерінде Мағжандар аңсап, сол ҥшін кҥрескен азаттықтың ақ таңы атты. Отаршылықтың 

бар зардабын бҥкіл жан-тҽнімен, жҥрегімен сезіне білген қазақтың ҧлы перзенті Мағжан басына 

тҿніп тҧрған қауіпке қарамастан, басын бҽйгеге тігіп оған қарсы кҥреске шықты, жалынды 

жырларымен озбырлықты ҽшкереледі; туған халқын азаттыққа шақырады. Мағжан ақын бізге 

осымен қымбат.  
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Қҧлбек ЕРГҾБЕК 
филология ғылымдарының докторы, профессор 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤРКОЛОГИЯ   ТАРЛАНЫ 

(Ҽйгілі  тҥріктанушы  ғалым  Ҽмір Нҽжіп туралы) 
 

Тҥйін сҿз. Мақалада орта ғасырлардағы жазба ескерткіштерді тілдік тҧрғыдан зерттеуші ірі тҥркітанушы ғалым 

Ҽмір Нҽжіптің ғылыми еңбектерінің бағыт-бағдарына сараптау жҥргізіледі. Сондай-ақ оның белгілі тҥрколог ғалым 

Бейсенбай Кенжебаевпен жас кезінен сырлас дос болғаны, олардың Алашорда ҥкіметінің қайраткерлерімен  таныстығы 

да сҿз болады. Ҿмірбаянына қысқаша шолу жасалып, Қазақстанға жолданған ғылыми мҧраларының А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-тҥрік университетінде кітап болып жарияланып жатқаны айтылады. 

 

Кілт сҿздер: тҥрколог, Ҽмір Нҽжіп, қыпшақ-оғыз, ҽдеби тіл, сҿздік, қолжазба. 

 

Жетпісінші жылдар.  

- ―Мҽскеуден ҽйгілі тҥрколог Ҽмір Нҽжіп келіпті.  Жоғары курс студенттеріне дҽріс оқиды 

екен‖ - деген ҽңгіме  студенттер арасында гу ете тҥсті.  

Іле-шала ―Қазақ ҽдебиеті‖ кафедрасы меңгерушісі, профессор Бейсембай 

Кенжебайҧлының шақыртуы келіп жетті.  

Кешінде Бейсекең қара шаңырағында, Меңжамал (Минкамал Мҧхамедиярқызы)  

шешеміздің  дастарханы басында зиялыларға қызмет еттім. Қызмет-қызметімен. Ғажап  

ғҧламадан ғажайып ҽңгіме тыңдадым. Ҥйіне тҽуір қонақ  келсе, мені ҽңгіме тыңдасын деп 

шақыру - Бейсекеңнің ҽркезгі  дағдысы. Бҧл жолғы қонақ - тҥрі татар типтес, шашын 

арқасына жыға тарап қойған, толықша ақсары кісі.  Ол - айта беретін мҽскеулік ҽйгілі 

тҥріктанушы Ҽмір Нҽжіп еді. 

Мҽскеулік қонақ  пен Бейсекең тҥнді таңға ҧрып  ҽңгімелесті.  

Екеуінің  ҽңгімесі Ташкент қаласынан бастау  алып,  ―Алашорда‖ болып сабақталды. 

Мҽскеуде дос  бейілден қатар  жасаған  жарасымды сҽттер еске алынды. Сағыныштан  

кҿңілдер босап, кҿзге жас іркілді. Менің бала қиялымда ересек кісілердің осы бір ―бала‖  

болып отыруы  ерсі де кҿрінді. Алайда,  тереңіне  ой  жіберіп ҥңілмесек тҥсіне қоймайтын бір 

жҧмбақ ҽлемге еніп кеткен еді қос қария - ҿзара дос қария. 

Менің тҥсінгенім - Ҽмір Нҽжіп пен Бейсембай Кенжебайҧлы уыздай жас шағынан бірін-

бірі біліп, ҿзара сыйласып қатар ҿскен. Екеуі де Алашорданы қҧрған  ағаларының тҽрбиесін 

кҿрген. Енді, міне, олар қайтпас сапарға аттанған. Нақақ кҥйген. Кешегі жас, бҥгінгі жасамыс 

қос азаматтың кҥйінері де сол! Аяулы есімдер қайта оралар ма? - деп кҥрсінгенде кҿкірегі 

қарс айырылардай.  

Ҽлекең, Ақаң, Жақаң, Жҥсіпбек, Мағжан, Сҧлтанбек, Нҽзір, Садықбек деп сҿйлеген 

кісілердің  бірін білсем, бірін білмей  мен отырдым таң қалып. 

Ертеңіне ҚазМУ-де  профессор  Ҽмір Нҽжіп дҽріс оқыды. Ҿзге курста  жҥріп жатқан 

сабаққа сҧранып барып, рҧқсатымен қатыстым. Екі-ҥш кҥн Алматыда  болған ҽйгілі тҥрколог 

Ҽмір Нҽжіп  Мҽскеуге  аттанып кетті.  “- Сені ҽңгіменің ішінде болсын деп ҽдейі 

шақырттым. Сҧмдық білімді кісі. Ҿзі қазақ, татардың жиені. Бірінші ҽйелі Зейнеп мен 

“СССР Жоғарғы Советінің ведомоствосын”  басқарған жылдары, біздің  редакцияда 

қызмет істеді. Кейін, Ҽмір одан  ажырасып, орыс қатын алды. Бала кезден араласып 

жҥретін, сыралғы дос!” - деп досын мақтап Бейсекең қалды. 

Бейсекеңнің  зиялы қауымғы тектен-тек ҧшырастырмасын  сезген басым Ҽмір Нҽжіп  

еңбектерін  ептеп қарай жҥрдім.  

Ол жҿнінде С.Д.Милибандтың “Библиографический словарь советских  востоковедов”  

(главная  редакция  восточной литературы, Москва 1975. 376 бет) - аталатын анықтамалықта 

ҽдемі жазылыпты. А.Н.Кононов ҧйымдастыруымен жасалған  ―Библиографический словарь 

отечественных тюркологов‖ (Москва, 1974) аталатын қос томдықта жақсы айтылған.  
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Тҥркологиялық  халықаралық конференция, конгрестерде ол кісінің аты аталып, атағы шығып 

жатар еді.  

Ҿзі кҿп жазатын тҥрколог жайында ҽр жер-ҽр жерде, баспасҿз беттерінде мақалалар 

жазылып жататын.  Қазақ ССР  Ғылым академиясының  академигі атағынан бастап,  ол 

кезіндегі КСРО, одан да тысқары халықаралық қадірлі ҧйымдар,  қҧрылымдардың 

сайланбалы, қҧрметті мҥшесі болатын.   

Академик Ҽбдуҽлі Хайдариден бастап бірсыпыра тіл ғалымдары Ҽмір  ағаны  ҿздеріне 

ҧстаз тҧтатыны бір ғанибет.  Алдымыздағы ағамыз,  тҿл перзентіміз деп білген қазақ  

халқынан Ҽмір Нҽжіп те аянып қалмаған.  Қолынан келгенінше қолқабыс жасап отыруды 

парыз санаған.  

Б.Кенжебайҧлымен дос-жар жҥретін ол,  І.Кеңесбаев,  Ҽ.Қҧрышжанов сынды ғалымдарды  

ҽріптес  тҧтқан, Ҽжібай Керімов, Берікбай Сағындықов сынды ғалымдарды ҿзі жетекшілік 

жасап, диссертация қорғатты. Осының бҽрі кіндік қаны тамған қазақ жері, қандас қазақ еліне 

деген қҧрметі мен  перзенттік ізеті.  

―Кіндік қаны тамған‖ дегеннен шығады, Ҽмір Нҽжіп 1899 жылы Семей облысы,  

Мақаншы ауданы, ―Бақты‖  деген жерде туған. Алғаш білім жолын ауылдағы медреседен 

бастаған ол, ҿсе келе Шҽуешек қаласындағы орыс  консулы жанынан  ашылған орыс 

мектебінен білім алады. Семейде  орта мектеп бітіреді. 

 Жастайынан қазақ, татар, ҧйғыр, ҿзбек ҧлт ҿкілдері аралас жерлерде, олармен  біте 

қайнасып бірге  ҿскендіктен ол  тҥрік тілдерінің  бірсыпырасын біліп,  сҿйлеп ҿседі. Кейін 

мамандығына орай жетілдіріп, сан алуан тіл иініне шығады. Тіл білу - ғалым ҥшін  қашанда 

ырыс. Ҽмір  ағаның  ірі  тҥрколог болып  қалыптасуына оның  тҥрік тектес ҽлденеше халық 

тілін білуінің  ықпалы зор. Ҿйткені, оның еңбектерінде бір сҿздің нҧсқасын ҽлденеше тілде  

салыстыра зерттеуге мҥмкіндік туады. Еуропаның ҽлденше  тілін меңгеруі – жеке қабілетінің 

арқасы,  һҽм ғалымдық  мҽдениет белгісі. 

Милибанд  еңбегіне зер салған кісі кезінде Санкт-Петербургтегі шығыстану  институты 

Тҥркістан атында болғанын пайымдар еді. Ҽмір Нҽжіп 1923 жылы аталмыш институттың 

парсы жҽне  тҥрік бҿлімін бітіріп шығады.  

Содан соң партия-кеңес қызметінде, баспасҿзде істейді. Бҧхар халықтық кеңестік  

республикасында алғаш баспа ісін  ҧйымдастырып, мҧғалімдер институтында, партия кеңес 

мектебінде сабақ береді. Қайда жҥрсе де, Ҽмір аға тҥрік халықтары тіліне,  жалпы 

руханиятына қатысты материал жинақтап, ой-қазынаны бойына ҧйыта жҥргендей. 1927-33, 

1940-44 жылдары Ҿзбекстанда қызмет атқарғаны болмаса, ҿмірінің дені Москвада ҿтті. Тіл  

білімі институтында ҥлкенді-кішілі ғылыми қызметтер атқарды. 

Ҽмір Нҽжіптің  қазақ зиялыларын - онда да Алашорда  ҿкілдерін қайдан, қалай біледі  деп 

таңырқар жайым бар.  Ғҧламаның ҿмір жолына ҥңілгенде қазақ зиялыларын қайдан біледі  деп 

таңырқамау керектігіне ден қойдым. Керісінше сол бір аяулы адамдар,  ғажап тҧлғалар 

жҿнінде естелік  айтқызып, жазғызып  алмаппыз-ау деген ҿкініш билеп жҥр  қазір мені.  

Ҿйткені,  ғҧламаның туған жері,  ҿскен ҿңірі – Алашорданың  ту  тіккен жері - Семей. Жастай  

қызмет еткен ҿңірі - қазіргі  Ҿзбекстан. Алаш ардақтылары еркін  еңбек еткен ҿңір. Алаш  

ардақтыларын Ҽмір ағаның  тебіреніп еске алуы заңды. Бейсекең   ҥйінде, екеуара ҽңгімеде 

Алаш ардақтылары  аттарын атап-атап, кҿңіл босатулары заңды. 

Ҽкімшіл-ҽміршіл жҥйеде басшы болып барқадар таппасын сезді ме, ҽйтеуір жиырманшы 

жылдары атқарған тҽп-тҽуір мансап  биіктерін тҽрк етіп,  Ҽмір аға  ғылым дҥниесіне 

біржолата берілді.  

Шҥкір, ғалым ағаның ғылымда жеткен биігі, бҧлжымастай бедерлі, алған асулары – 

абыройлы. 

Менде ғҧламаның ―Историко-сравнительный словарь тюркских языков ХІV  века‖ 

(Москва, 1979), ―Исследования по истории тюркских языков ХІ- ХІV вв.‖ (Москва 1989), 

―Тюркоязычный памятник ХІV века ―Гулистон‖, Сейфа Сарай и его язык (1,2 бҿлімдері, 
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Алматы 1975 ж) секілді тҿрт кітабы бар.  ―Культура и тюркоязычная литература мамлюкского 

Египта  ХІV века‖ ( Тҥркістан-2004) аталатын  кітабын Тҥркістанда бастырдық. 

Бҧл аса ҥлкен тҥрколог ғалым еңбегінің белгілі бір бҿлшегі ғана. Ҽйтпесе,  ғалым 

жариялаған тҥркологиялық еңбектер мол-ақ. Ал, жазып,  жариялап ҥлгермегені қаншалық.  

Кітапханасы мен  жарияланған, жарияланбаған еңбектері қолжазбасын тарлан тҥрколог кҿзі 

тірісінде аманат етіп,  шҽкірті - Ҽбдуҽлі Хайдариға (Академияға)  жіберген еді. Бір 

қолжазбасын кітап  етіп бастырдық. Келесісі, міне  жарыққа шыққалы отыр. Біздің білуімізде 

ғалымның  жарыққа  шықпаған  қолжазбалары  қорасыны мол еңбек. Асылы бір ҿзі бір  

кітапхана еңбек жазған деп осындай фидайы ғҧламаларды айтса керек... 

Ҽмір Нҽжіп  еңбектерін қамтыған мҽселесі, тақырыбына қарай қалай жҥйелеуге болар еді? 

Біріншіден - Ҽмір Нҽжіп тҥрік халықтарының ХІ-ХІV ғасыр аралығында жасаған тарихи, 

ҽдеби, тілдік рухани қазыналарды жинақтаушы, жҥйелеп зерттеуші. 

Екіншіден - ҽдеби-рухани жҽдігерліктерді жасалған аймағына, жазылған тіл  мҽдениетіне 

қарай ғылыми жҥйелеген ғалым.  

Ҥшіншіден – тіл теориясына айтарлықтай ҥлес қосқан ғалым.  Ҽжібай Керімов секілді  

маман тҥркологтың айтуына қарағанда Ҽ.Нҽжіптің Алтын Орда аймағында оғыз-қыпшақ жҽне 

қыпшақ-оғыз  дегендей  екі бірдей ҽдеби тіл болған деген гипотезасы. Жҽне оны ғылыми 

дҽлелдеуі - ҥлкен ғылыми дҽлелдеуі - ҥлкен  ғылыми жаңалық. (Тҥркітану ғылымының  

ғҧламасы, Ана тілі, №38, 18.ХІ.1999) 

Тҿртіншіден - ол  тҥрік  тілдері арасынан ҧйғыр тілін арнайы зерттеп, оқулық жазған, оқу 

бағдарламасын  тҥзген оқымысты. Оның ҧйғыр тілі туралы жазған еңбектері Москвада 

дҥркін-дҥркін басылым кҿрген. Тіпті 1971 жылы ―Modern uigun‖ деген атпен ағылшын тіліне 

де аударылған. 

Бесіншіден - ол  сҿздік тҥзуші. Сҿздік тҥзу – азаптың азабы. Кезінде К.Юдахин тҥзген 

―Қырғыз-орыс сҿздігіне‖ КСРО Мемлекеттік сыйлығының берілуі кҿп жайды аңғартса керек. 

Аталмыш сҿздікке, сондай-ақ ―Древнетюркский словарь‖ (Ленинград, 1969) аталатын  

монументальды сҿздікке қуана, қуаттай талдау мақала жазған Ҽмір Нҽжіп – сҿздік тҥзудің 

азабын терең тҥсінетін, стихиясын жан-дҥниесімен терең сезетін жан еді.  

Ол тҥзген ―Ҧйғырша-орысша сҿздік‖ (1968) кезінде ғалымдар тарапынан жоғары 

бағаланғаны мҽлім.  

Одан ҿзге, ХІ-ХІV ғасырлардағы тҥрік тілдері тҿрт томдық сҿздігі, тҥрік тілдерінің 

тарихи-салыстырмалы (ХІV ғасыр) ҥш томдық сҿздігі - аса бағалы еңбектер. Ҿкінішке қарай,  

аталған  сҿздіктерден соңғы ҥш томдықтың бірінші  кітабы ғана жарық кҿрді ҽзірге. 

Сҿздік тҥзу жҿнінен ол ҧлы тҥрколог В.Радловтың ісін ғылыми жалғастырушы бола білді.  

Алтыншыдан – оның еңбектері ортағасырлық ҽдеби жҽдігерліктерді тарихи, ҽдеби,  тілдік 

тҧрғыдан қарастырады. Тҥркология - қиын ғылым. Тарихын таныған кісі ҽдебиеті мен тілін 

тани алмай қиналады. Ҽдебиетін білген кісі тарихы мен тілін игере алмай ентігеді. Сол секілді  

тілін игерген маман қалған екі аспектіні ҧмыт қалдырады. Шынайы тҥркологқа бҧл жат мінез. 

Ҽл-ҽзір қазақ  тҥркологтары да кешенді зерттеуге қол жеткізе алмай  келе  жатса - 

тҥркологияның қазақ жағдайында қолға кеш алынуынан. Тҥркологияға космополиттік, 

коммунистік кҿзқараспен қарағандықтан бҧл мешеулік! 

Атап-атап айтса ғалымның тҥркология іліміне сіңірген еңбегі мол. Санамалап талдай  

бастасаң Ҽмір Нҽжіп ҽдеби мҧрасы кҿпке кетер, ҿзіндік ерекшеліктері мол ғажайып рухани 

қазына. 

Ҽмір Нҽжіп дегенде тағы да айтпай кетуге болмайтын жайт мынадай: аяулы ғалым, қазақ 

ҽдебиеті тарихын тҥрік халықтарына ортақ кҿне дҽуірлерге  бастаудан бір жалықпай ҿткен 

Бейсембай Кенжебайҧлы архивінде Ҽмір досының бірсыпыра хаттары сақтаулы. 

Эпистолярлық қызықты жазбалармен таныса келе тҥйген ойымыз - Ҽмір Нҽжіп кіндік қаны  
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тамған қазақ елі, қазақ жерімен  рухани байланысын бір сҽт те  ҥзбепті. Бейсекеңдей досымен 

ҧдайы байланысып, кҿне мҧраларды зерттеуге мҧрындық болып  келе  жатқанына қолдау 

кҿрсетіпті. 1967 жылы ―Ертедегі ҽдебиет нҧсқалары‖ (Мектеп, 1967) жарық кҿргенде қуана  

қолдай, артық-кемін талдай отырып,  хат жазыпты. Асылы, ол хаттарды да сандық тҥбінен 

кҿтерер уақыт келер. 

Ҽмір Нҽжіптің осындай ҽр уақытта жазысқан  хаттары Б.Кенжебаев, Ҽ.Хайдари, 

Ҽ.Қҧрышжанов, Ҽ.Керімов, Б.Сағындықов архивтерінен  шығуы керек.  

 Аса дарынды,  кҿп тілді, еңбеккер тҥрколог ғалымға, оның аса бағалы  еңбектеріне деген 

шҽкірттік, кҿзкҿргендік бейіл сҿзді ҧзатыңқырап  алып кетті. Ғафу. 

Тек қадап айтарымыз  - Ҽмір Нҽжіпті іздейтін қазақтар. Ҿйткені, кітапханасын, 

қолжазбаларын Қазақстанға аманат етті ғой. Келешекте  ғалым мҧраларын арнайы  зерттейтін 

маман тҽрбиелеу - ерекше міндет!  

Ал, кітапханасы жҧрнағын Тҥркістаннан ашылғалы отырған  

«Тҥрік халықтары кітапханасына» жеткізіп берсе жҿн-ақ болар еді. Біз, айтулы 

тҥркологтың ҿз атынан қояр едік кітапханаға. Кҿздің қарашығындай сақтар едік. Қазірдің 

ҿзінде оның Тіл білімі институтына аманаттаған кітапханасының кейбір жҧрнақтары кісі 

қолында жҥр. Қорда тҧрғаны жақсы, қолда жҥрсе де ештеңе емес, қолды болды ма?-деп 

қорқамын... 

Ал, Қазақстанға жолдаған қолжазбасынан тағы бір кітап ҿздеріңізге жол тартты. Ойлыға 

болсын кез. Қайырлы сапар! 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕТЮРКСКИХ КУЛЬТОВЫХ ОБРАЗОВ 

НА ЧУВАШСКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ 
 

Резюме. В мифах о луне и солнце наблюдается анимическое мировоззрение  древних предков чувашей. Эти 

небесные светила являются некими субстанциями, которые поставлены служить человечеству. Несмотря на то, что они,  

по сути, неодушевлѐнные, народ воспринимал их как живых существ, наделяя человеческими качествами: добротой, 

милосердием, стыдливостью, усталостью и т.д. В поэме «Кутадгу билиг» имя элика – Кюнтогды – символизирует 

справедливость, а имя везира – Айтолды – олицетворяет счастье. В чувашской  словесности солнце и луна, образуя 

неразрывную образную пару, олицетворяют тепло и свет. При этом луна более уязвима (то еѐ злые духи съедают, то она 

тѐмной ночью дорогу теряет), а солнце, несмотря на то, что  на него иногда тоже нападает лѐпѐр (видимо, так объясняли 

солнечное затмение), являлось для предков чувашей  божеством, наблюдавшим за их жизнью. 

Ключевые слова: Кутадгу билиг, Кюнтогды, Айтолды, Улеп. 

Сочинение Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг» (Благодатное знание),  созданное в начале 

70-х гг. ХI в., является одним из основополагающих литературных произведений 

тюркоязычных народов, в котором запечатлен целый комплекс художественных традиций и 

культурных влияний народов Востока. Исследовавший поэтические особенности, язык и 

стиль произведения М.С.Фомкин, справедливо называя поэму «сокровищницей восточной 

мудрости», в то же время отмечает наличие в ней общетюркских художественных элементов: 

«В гармоничное целое всѐ произведение объединяет тюркская культурная традиция, которая 

воплотилась в отголосках степной лирики тюрков-кочевников, в чисто тюркских именах 

героев, в богатейших россыпях народной мудрости, устного поэтического творчества древних 

тюркских народов, их пословицах и поговорках, которые в преобразованном виде Юсуф 

Баласагуни вплетал в ткань повествования»[6; 39].  

Одной из общетюркских литературных традиций является культ луны и солнца,  который 

связан с фольклорными эстетическими  воззрениями тюркоязычных народов. В поэме 

главные герои носят имена Кюнтогды «Солнце взошло» или «День начинается» и Айтолды 

«Полная луна», которые близки по созвучию и чувашскому переводу: Кюнтогды – Кун тухр.: 

Айтолды – Уйѐх тулч.? Следует отметить, культивирование образа солнца и луны 

сохранилось и в чувашской словесности.Так, в одной легенде об Улѐпе рассказывается, что 

прабабушкой Улѐп-богатыря было солнце. В другой легенде сказано, что Улѐп родился в 

полнолуние. Существует также множество мифов, где сообщается, что луна и солнце 

первоначально были неразлучны, потом же они волей судеб были разъединены: согласно 

одному мифу, луна заблудилась, долго ходила и от усталости побледнела, после чего стала 

появляться на небе лишь с заходом солнца; в другом их разлучил  злой дух или же вупѐр 

(лѐпѐр).  

 В мифах о луне и солнце наблюдается анимическое мировоззрение  древних предков 

чувашей. Эти небесные светила являются некими субстанциями, которые поставлены служить 

человечеству. Несмотря на то, что они,  по сути, неодушевлѐнные, народ воспринимал их как 

живых существ, наделяя человеческими качествами: добротой, милосердием, стыдливостью, 

усталостью и т.д. В поэме «Кутадгу билиг» имя элика – Кюнтогды – символизирует 

справедливость, а имя везира – Айтолды – олицетворяет счастье. В чувашской  словесности 

солнце и луна, образуя неразрывную образную пару, олицетворяют тепло и свет. При этом 

луна более уязвима (то еѐ злые духи съедают, то она тѐмной ночью дорогу теряет), а солнце, 

несмотря на то, что  на него иногда тоже нападает лѐпѐр (видимо, так объясняли солнечное 

затмение), являлось для предков чувашей  божеством, наблюдавшим за их жизнью.  

Согласно одному мифу, три женщины на жатве, не успев завершить работу до захода 

солнца, умоляли его немного остановиться, чтоб закончить работу. Солнце сжалилось над 

женщинами и светило до тех пор, пока те не собрали весь урожай, а само при этом опоздало 
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домой. Баня, которую истопила для него мать, остыла, и поэтому мать солнца рассердилась и 

прокляла тех женщин, после чего те стали каменными .  

Предки чувашей почитали солнце и полагали, что о нѐм плохо говорить нельзя, потому 

что оно видит и слышит всѐ то, что люди делают и говорят, также оно являлось символом 

справедливости и благополучия в их жизни. Маленькие дети, когда пасмурная дождливая 

погода затягивалась надолго, стараясь смилостивить солнце, заклинали так:  

Хĕвел,тух, хĕвел,тух! 

Зупа чăкăт зитереп. 

(Солнце, выйди, солнце выйди! 

Накормлю чигыт с маслом) 

В поэме Юсуфа Баласагуни солнце тоже занимает центральное место. В том, что умирает 

Айтолды – луна и  счастье, а Кюнтогды – солнце и справедливость – остаѐтся, можно заметить 

иносказание автора: есть справедливость, так будет и счастье. Эта мысль заключена и в 

следующих строках: 

Поставь над народом закон справедливый, 

Увидишь: вся жизнь его станет счастливой. 

(1374 бейт) 

Как уже было сказано, в чувашской словесности солнце почитается вместо бога, а луна, 

будучи его младшим братом, хотя и не исполняет роль божества, но является благодетелем и 

помощником, живущих на земле людей. Во многих чувашских мифах сохранился сюжет, где 

рассказывается о злой мачехе и падчерице, которую первая ночью послала за водой к 

дальнему колодцу. Сердобольная луна вняла просьбам девушки, умолявшей еѐ взять на луну, 

и приняла  к себе. Так, по преданиям чувашей, появилась на луне девушка с коромыслом. 

Аналогичное представление об этих небесных светилах наблюдается и в фольклоре других 

тюркоязычных народов, а также мифах и легендах финно-угров, в частности у марийцев и 

удмуртов.  Башкирский исследователь А.Н.Киреев сообщает по данному вопросу следующее: 

«<…> солнце представлялось людям в образе женщины, месяц – в образе мужчины, молодого 

джигита. В мифах, связанных с небесными светилами, месяц изображается в виде джигита-

красавца, который взял к себе земную девушку, пожелавшую родить большого батыра-красавца. 

Как сказано в этой легенде, девушка и поныне стоит там с коромыслом и вѐдрами» [4; 27]. 

Якутский фольклорист Г.У.Эргис отмечает наличие этого сюжета почти у всех тюркских и 

монгольских народов. Культ луны и солнца у чувашей, таким образом, корнями уходят в тот 

далѐкий период, когда тюркские народы были объединены в гуннское царство и главным 

божеством у них служил Тенгри-хан – владыка неба.  

Общеизвестно, что тюркские народы,  в частности, савиры, когда проживали на Северном 

Кавказе, обожествляли солнце и луну, также они поклонялись священным деревьям, принося 

им жертвенного белого коня. Культ Тенгри и почитание бога-солнца, считают учѐные, 

проникло в Дагестан  именно с племенами савиров, которые раньше проживали в Южном 

Урале среди других тюркоязычных племѐн. Вообще культ солнца уходит корнями в ещѐ более 

древние времена. Так, А.Д.Грач полагает, что почитание солнца было широко распространено 

в сако-массагетском мире еще до нашей эры. В подтверждение своих мыслей исследователь 

приводит слова Геродота и Страбона, которые сообщают о массагетах, что они чтут только 

солнце, принося ему в жертву лошадей [2; 63]. Другой исследователь И.М Дьяконов отмечает 

буквально следующее: «Бог Солнца (или света) повсюду играет важную роль, и это 

естественно. В Вавилонии, и особенно в Египте, культ самого Солнца как божественного 

явления играл огромную роль, которая могла быть не только созидательной (свет, 

справедливость, антиподы ночи, мрака и зла), но и разрушительной (палящий, иссушающий 

зной) <…> Иногда луна является ночным солнцем, но чаще луна и солнце – брат и сестра (или 

сестра и брат), потому что их нередко можно видеть на небе одновременно» [3; 149].  
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Несомненно, культ солнца и луны, возникнув ещѐ на заре человечества с появлением 

первых религиозных верований, проник и в тюркскую среду. Почитание этих небесных светил 

культивировалось  предками чувашей несколько столетий и, разумеется, происходили 

некоторые изменения. Однако эта традиция сохранилась и  в чувашской народной 

словесности. Позднее почитание солнца и луны нашло отражение и в классической  

чувашской литературе.  

Так, в поэме К.В.Иванова «Нарспи» солнце является некой своеобразной субстанцией, 

которая выступает в роли высшей силы, оценивающей происходящие события. Образ солнца 

в произведении появляется уже в первых строках первой главы: 

      Месяц март к концу подходит, 

     Смотрит солнышко нежней.  

 (Перевод с чув. на русский здесь и далее П.Хузангая)   

 В поэме, состоящей из 14 глав, образ данного небесного светила появляется всего 31 раз. 

С.А.Александров в книге «Поэтика Константина Иванова», размышляя о роли солнца в поэме, 

отмечает следующее: «…в «Нарспи» мы видим, что за солнцем закрепляется активное 

жизнетворящее начало, хотя это не будет исключать в дальнейшем его роли в показе  

внутреннего мира героини»[1;29]. По утверждению исследователя, «упоминание солнца во 

второй строфе главы способствует водружению точки наблюдения Сильби в поднебесные 

высоты».  Действительно, происходящие в Сильби и его окрестностях события в поэме 

изображаются как бы с высоты птичьего полета: «тусем-сăртсем хуп-хура» - на горах земля 

черным-черна; «тухать курăк çăп-çăра» - пробивается трава густая-густая; «путăксемпе-

варсемпе зĕмĕрĕлсе шыв кĕрлет» - по оврагам и ложбинам бурлит вешняя вода и т. д. Таким 

образом, у читателя складывается впечатление, что все жизненные перипетии в чувашской  

деревне (а может и всего чувашского мира) происходят под незыблемым присмотром Солнца.  

«В поэме образное пространство солнца постоянно расширяется вглубь, - отмечает 

исследователь Г.И.Федоров. - Оно входит в произведение словно отец будущего, 

благосклонно одаривая теплом всю природу, тысячи людей, сотни деревень. И в конце поэмы 

в нѐм та же самая сила: то заходит оно, то восходит, указывая границы дня и ночи, труда и 

отдыха, освещая при этом Сильби и «далѐкие земли» [5; 8-9]. Автор поэмы К.В.Иванов, 

достаточно хорошо разбиравшийся в устной культуре чувашей, несомненно,  знал легенды и 

мифы предков о солнце. Этим и можно объяснить «постоянное расширение вглубь образного 

пространства солнца». В произведении  образ солнца выполняет не только роль небесного 

светила, а выступает в качестве Всевышнего, оценивающего происходящие события. В 

завязке поэмы оно, очарованное селом Сильби и его окрестностями, одаривает чувашский мир 

своим теплом : «хĕвел пăхрĕ ăшăтса» - солнце смотрит все теплей, потом «хĕртĕзем хĕртет» 

- греет все сильней, и вот уже все пространство объято им: «хĕвел савать тĕнчене хĕл 

ыйхинчен вăратса» - солнце ласкает мир, будит из зимней спячки. В поэме так и видно, что 

солнце не нарадуется весеннему благоденствию, видим, как оно играет своими лучами в 

бурлящей речке, что течет рядом с Сильби. Читательскому взору предстает идиллическая 

картина чувашского села Сильби. Этот гармонично созданный Всевышним порядок 

напоминает нам эдемский сад, и повествователь пафосно восклицает:  

                            Çăтмах пекех туйăнать 

                            Силпи чăваш ялĕнче. 

                            (На Сильби весною глянешь – 

                             Скажешь: вот где сущий рай!) 

Ко всем благосклонно солнце: и к людям, и к природе. Когда у родника встречаются 

Сетнер и Нарспи _ два любящих сердца _ солнце радуется, внимая беседе влюблѐнных. Далее 

в поэме предстают образы Мигедера со старухой и Тахтамана, ослепленные мыслью об 

обогащении. Так постепенно рушится идиллия села Сильби, и солнце, уступая дорогу 

развивающимся событиям, уже отступает на второй план. Оно будто бы начинает выполнять 
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лишь свою обыденную функцию – выходить по утрам и спешить к закату по вечерам. Однако 

в главе «Зимĕк казĕ» (Вечер перед семиком)  мы видим, что солнце, наблюдая за тем, как 

родители Нарспи насильно выдают дочку замуж за Тахтамана, от возмущения даже 

раскраснелось:              

                                  Хĕвел анать хĕрелсе 

                           Хура вăрман хызнелле. 

                           (Солнце, густо багровея, 

                           За дремучий лес зашло) 

Подобное же происходит с ним и в главе «Атте-анне»(Отец и мать), где Мигедер и 

старуха проклинают свою дочь и Сетнера: 

                           Намăсланса, хĕрелсе 

                           Хĕвел анчĕ, пытанчĕ. 

                           (От стыда краснея, солнце 

                            Закатилось. Пала  мгла) 

Однако даже тогда, когда солнце скрывается от людского взора, Сильби не оставляется 

Всевышним: на ночном небосклоне появляется луна, охраняющяя покой тружеников-

сильбиян. Наблюдая за спящим селом, луна видит безутешную Нарспи: у бедняжки 

разрывается сердце в мыслях о разлуке с любимым. Сердобольный месяц, не имея 

возможности помочь ей, прячется за лес. Луна появляется и в ту ночь, когда Нарспи, убившая 

своего ненавистного мужа-тирана, убегает из дома Тахтамана: 

                          Курас тесе ăнтăлса 

                          Уйăх чупрĕ тахзанччен 

                          (Посмотреть ее желая, 

                           Месяц долго следом мчал) 

Нарспи, уже попавшая во власть темного леса (в мифологии – злых, темных сил 

потустороннего мира), уходит от взора луны, отвергая тем самым помощь Всевышнего.  

«Для мифопоэтического мышления характерно противопоставление белый - черный, 

усиливающие сущностную оппозицию жизнь – смерть,» -  отмечает С.А.Александров [1;38]. 

Действительно, если первая часть поэмы звучит как гимн солнцу, жизни, любви, белому 

свету, то во второй части как раз наоборот – все отчетливее слышатся минорные ноты 

приближающейся трагедии. Поэтому в главе «Вăрманта» (В лесу), где настрадавшиеся 

влюбленные встречаются в дремучем лесу, озаренная солнцем природа  выступает лишь в 

качестве  настораживающего сигнала о бедствии. Ликование солнца и ласки влюбленных на 

фоне темного леса напоминают отблеск молний перед страшной грозой, тишину перед  бурей. 

Так в поэме методом контраста отчетливо вырисовывается грядущий трагический финал. 

Последний раз образ солнца появляется в финале поэмы, где жители Сильби находят тело 

самоубийцы-Нарспи. Несмотря на то, что жизнь бедняжки оборвалась, солнце продолжает 

свой извечный круговорот. 

Несомненно, в поэме «Нарспи» солнце выступает в роли Всевышнего, который то 

благословляет, то осуждает поступки героев. Автор произведения, разумеется, не случайно 

дал ему такое право. К.В.Иванов, с молоком матери впитавший в себя древние 

художественные традиции  предков чувашей, обратился к культовым образам солнца и луны, 

развив их до поэтических символов.  
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«КОДЕКС КУМАНИКУС» – ТҤРКІ ХАЛЫҚТАРЫНА 

ОРТАҚ  МҦРА 
 

Тҥйін: Мақалада Алтын Орда дҽуірінде қыпшақ тілінде шығарылған Алтын Ордамен байланыс жасаған саудагерлер 

ҥшін де қыпшақ сҿздігі – «Кодекс куманикус» туралы сҿз етеді. Бҧл қыпшақ тілінде жазылған діни мҽтіндер мен 

сҿздіктерден тҧратын кітап, 164 беттен қҧралған қолжазба екендігі, қанша зерттеліп жҥргенімен, «Кодекс куманикус» не 

орыс тілінде, не туыстас тҥркі тілдерінде жарияланбағандығын басты назарға алып, сҿздіктің қҧрылымын: «итальян жҽне 

неміс бҿлімдерін» жеке-жеке талдайді. Автор сҿздіктің жалпы тілдік жҽне қазақ филологиясында зерттелуіне арнайы 

кҿңіл бҿледі. Сонымен бірге ХІІІ-ХVІІ ғасырлардағы қыпшақ жазба ескерткіштерін қажымай зерттеп келе жатқан белгілі 

тҥркітанушы-ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Александр Николаевич Гаркавецтің де еңбегін 

ерекше атап, зерттеу барысында Гаркавец жариялаған материалдарды пайдаланғанын айтады. «Кодекстегі» 

жҧмбақтардың қазақ ҽдебиетіне тікелей қатысын сҿз етеді. 

 

Кілт сҿздер: Алтын Орда дҽуіріндегі шығармалар, қыпшақ тілі, «Кодекс куманикус», тҥркі халықтар ҽдебиеті, діни 

уағыздар мен ҿсиеттер, қыпшақ жҧмбақтары, қазақ жҧмбақтары.     

 

Алтын Орда дҽуіріндегі шығармалардың кҿпшілігі қыпшақ тілінде жазылды. Ҿйткені орта 

ғасырлардағы ҽдеби жҽдігерлер тілінде қыпшақ тілінің элементтері кҿбірек кездесті. Бҧлай болу 

себебі де ескерткіштер жазылған кез сол замандағы тарихи оқиғаларға тікелей қатысты болатын. 

Қазақ халқының негізін қҧраған ежелгі тайпа, Орта Азия мен Шығыс Европаны мекендеген 

аса ірі ҧлыстардың бірі – қыпшақтар Тҥрік қағандығы ыдырағаннан кейін алғашында Қимақ 

қағандығының қҧрамында болып, ХІ ғасырда бҿлініп шығады да, Қыпшақ хандығын қҧрады  [9. 

192]. 

 Жеке мемлекеттік қҧрылым ретінде енді кҥшейе бастаған тҧста монғол шапқыншылығы 

басталып, жойқын соғыс салдарынан қыпшақтар қиян-кескі ҧрыс жҥргізе отырып, Ресей жеріне 

ҥдере кҿшеді. Қыпшақтардың бір бҿлігі Қап тауынан асып, Қара теңіз бен Кіші Азияға дейін 

қоныс аударып, Шығыс Европа жерлеріне жетеді.  

Шыңғыс хан империясының батыс  бҿлігіндегі Жошы ҧлысын (Алтын Орда) тарихшылар 

Дешті Қыпшақ даласы деп атады. ХІІІ-ХІV ғасырларда «қыпшақ» сҿзі жалпы «тҥркі» ҧғымын 

алмастырды. Монғол шапқыншылығы кезінде ығыса кҿшкен қыпшақтар Шығыс Европаның Батыс 

Украина, Галиция, Львов жерлеріне орналасты. Каменец-Подольск қаласы маңы қыпшақтардың 

негізгі қонысына айналды. Қоныстың іс қағаздары украин, поляк жҽне қыпшақ тілдерінде 

жҥргізілді. Бҧл ҥлкен аймақта қыпшақ  тілі ХVІІ ғасырға дейін  халықаралық қатынас тілі ретінде 

қолданылды. Қыпшақтар Венгрияда да қоныстанып, жеке ҿңірде тіршілік етті. 

Орта Азия мен Шығыс Европаға тараған қыпшақтарды сол маңдағы халықтар ҽр тҥрлі атады. 

Славян халықтары оларды половецтер десе, Батыс Европаның латын тілді халықтары кумандар, ал 

араб елдері мҽмлҥктер деп атады. Алтын Орда мемлекеті халқының басым бҿлігін қыпшақтар 

қҧраған. Сол себепті де мемлекеттік тілі қыпшақ тілі болған. Ҧлан-ғайыр аймақты алып жатқан 

Дешті Қыпшақ ҿлкесін, ҽсіресе Еділ алабы мен Қырым даласын мекендеген халықтың барлығы 

қыпшақ тілінде сҿйлеген Алтын Орда жері мен Ҧлы Жібек жолы арқылы жҥрген керуеншілермен 

қатар жиһанкездер мен саудагерлер, дипломаттар мен миссионерлер ҿз мақсаттары ҥшін қыпшақ 

тілін ҥйренуге еріксіз мҽжбҥр болған. Осылайша латын тілді халықтар «лангуа куманеза» деп 

атаған қыпшақтар тілі қазақ даласынан бастап Кавказ, Қырым, Қара теңіз бен Каспий теңізі 

бойында халықаралық қарым-қатынас тілі дҽрежесіне жеткен. 

Алтын Ордамен байланыс жасаған саудагерлер ҥшін де қыпшақ сҿздігі – «Кодекс куманикус»  

шығарылған. Бҧл қыпшақ тілінде жазылған діни мҽтіндер мен сҿздіктерден тҧратын кітап, 164 

беттен қҧралған қолжазба. Бірінші бетіндегі «1303» деген жазуға қарағанда қолжазба готикалық 

кҿне жазумен ХІV ғасырдың басында 1303 жылы жазылған. Тҥркітану ғылымында соңғы деректер 

бойынша бҧл еңбектің тҥпнҧсқасы 1294 жылы жазылған, бірінші кҿшірмесі 1303 жылы жасалып, 

1330 жылы толық кҿшіріліп біткен.  
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ХІІІ ғасырдың соңы мен ХІV ғасырдың басындағы белгісіз миссионер-аудармашының бҧл 

еңбегі 1362 жылы Италияның оңтҥстігінде орналасқан Венеция қаласындағы қасиетті діни 

храмдардың бірі – Марк ҽулие ғибадатханасындағы кітапханада италияндық қайта ҿрлеу дҽуірінің 

атақты ақыны Франческо Петрарканың қолжазбалары арасынан табылған. «Кодекс куманикус» 

жинағы 1828 жылы Ресейде ғылыми қауымға таныстырылады. Содан бері осы қолжазбаға 

байланысты қорғалған кандидаттық жҽне докторлық диссертациялардың кҿптігіне қарамастан 

«Кодекс куманикус» не орыс тілінде, не туыстас тҥркі тілдерінде жарияланбапты [1. 5]. 

«Кодекс куманикус», яғни «Қыпшақ тілінің сҿздігі» екі бҿлімнен тҧрады. «Италиян бҿлімі» 

деп аталған бірінші бҿлім ҥш бағанға бҿлініп жазылған: бірінші бағанда – латын сҿздері, 

екіншісінде – парсы сҿздерінің баламалары, ҥшінші бағанда – қыпшақ сҿздері жазылған. Бҧл бҿлім 

«Ауа райы мен аспан ҽлемі», «Уақыт пен мерзімге байланысты атаулар», «Табиғат қҧбылыстарына 

байланысты сҿздер», «Ҥстеулер», «Зат есім сҿздері мен есімдіктердің септелу ҥлгісі», «Сауда-

саттық істеріне байланысты сҿздер», «Ҧсталық пен ісмерлік қызметіне байланысты сҿздер», «Ат 

ҽбзелдеріне байланысты сҿздер» секілді тараушаларды қамтиды. Мҧның барлығы кҥнделікті 

ҿмірде жиі қолданылып жҥрген сҿздер болғандықтан іріктеліп алынып, осы сҿздікке енген.  

Сҿздіктің екінші бҿлімі «неміс бҿлімі» деп аталады. Қазақ ҽдебиетінің тарихы ҥшін мҽні зор 

бҧл бҿлімде, негізінен, діни уағыздар, жҧмбақтар, мақал-мҽтелдер, нақылдар мен аңыздар, 

ҿсиеттер кҿптеп берілген. Сонымен бірге италиян поэзиясының ескі ҥлгілері, сенімге байланысты 

имандылық шарттар мен ҿсиеттер, Иса пайғамбар мен Ҽулие Марияны дҽріптеген мадақ ҿлеңдер, 

аруаққа сиыну, дін парыздарын ҿтеу шарттары, «Інжіл» кітабынан аударма, қыпшақша-немісше 

сҿздік, қыпшақ тілі грамматикасының латынша жазылған нҧсқасы бар. «Тағы бір ескертетін нҽрсе, 

осы «Кодексте» алғаш рет кейбір музыкалық жазбалар нҧсқасының кездесуі деуге болады. 

Христиандардың Иисусқа аяныш білдіретін жоқтау-толғауларының куманша текстеріне нота 

берілді. Осындай тағы бір нота «Кҥннің шығуы  жайындағы» куманша жырға берілген [8. 95]. 

«Кодекстің» ғылыми тҥрде зерттеу негізін неміс шығыстанушысы Генрих Юлиус Клапрот 

салып, 1828 жылы Парижде осы еңбектің қыпшақша бҿлігін тҥпнҧсқа латынша негізінде, араб 

транскрипциясында жҽне французша аудармасымен жариялады. 1880 жылы аса кҿрнекті венгр 

ғалымы Геза Куун Будапешт қаласында сҿздікті қазір ғылымға белгілі «Сodex Cumanicus» атымен 

толық жариялады. Куун жарияланымында жан-жақты да кҿлемді тарихи-филологиялық зерттеу 

мен сҿздіктің қыпшақ бҿлігіне байланысты ҽр бет бойынша жҽне қорытынды тҥсініктемелер 

берілген. Сол уақыттағы палеографияның ең жоғарғы жетістіктері негізінде орындалған бҧл іргелі 

еңбек ҽлі кҥнге дейін ҿз маңызын жойған жоқ. Кейін 1936 жылы дат тҥркі танушы-ғалымы Кааре 

Грѐнбек қолжазбаның тҥпнҧсқасын Копенгагенде бастырды. Гренбек басылымының 

факсимилиелік бҿлігінде еңбектің археографикалық анықтамасы, «Кодекске» байланысты 

маңызды ҽдебиеттің тақырыптық тізімі жҽне жҽдігердің ішкі сипаттамасы берілді. 1942 жылы 

ғалым осы ескерткіш бойынша куманша-немісше сҿздікті дайындап шығарды.  

Қазақ ғылымында «Кодексті» бірінші болып белгілі тілші-ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Ҽбжан Қҧрышжанов зерттеп, кҿптеген еңбектер жазды. 1956 жылы ол  

«Кодекс Куманикус» тілінде «Септіктердің тҧлғалары мен мағыналары» деген тақырыпта 

кандидаттық, 1968 жылы «ХІІ-ХІV ғасырлардағы ескі қыпшақ ескерткіштері» деген тақырыпта 

докторлық диссертациялар қорғады. 1978 жылы Ҽ.Қҧрышжанов, А.Жҧбанов, А.Белботаевтардың 

«Куманша-қазақша жиілік сҿздік» деген атпен дайындап шығарған «Кодекстің» қазақ тіліндегі 

тҧңғыш басылымының маңызы зор болды [7]. «Кодекстің» ҽдеби жағынан зерттелуіне 

ҽдебиеттанушы-ғалымдар Б.Кенжебаев, Х.Сҥйіншҽлиев, Н.Келімбетов, С.Қасқабасов ҿзіндік ҥлес 

қосты [3. 23–29; 8. 93–101; 4. 278–281; 2. 102–103]. Сонымен бірге ХІІІ-ХVІІ ғасырлардағы 

қыпшақ жазба ескерткіштерін қажымай зерттеп келе жатқан белгілі тҥркітанушы-ғалым, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Александр Николаевич Гаркавецтің де еңбегін 

ерекше атау керек. Ғалымның кҿп жылғы ізденістерінің нҽтижесінде 2006 жылы Москвада 

«Кодекстегі» қыпшақ мҽтіндері алғаш рет орыс тілінде басылып шықты [1. 102-103]. «Кодекстің 

бҧл жаңа жарияланымында тҥркі тілдес халықтарға ортақ 47 жҧмбақ, тҥрлі діни мҽтіндер мен 

ҿзіндік қҧманша уағыздар жарияланған. Зерттеу барысында «Кодекстің» Гаркавец жариялаған осы 

басылымының материалдары пайдаланылды. 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

362 

 
 

«Қыпшақ тілі сҿздігінің» авторы белгісіз. Алғаш жазылған жері де нақты емес. Бҧл Алтын 

Орда астанасы – Сарай қаласы немесе Қырым, ҽлде Венгрия болуы мҥмкін. Ҽйтеуір католик 

дінінің Шығыстағы қызметін іске асырған дін ҿкілі жазғаны белгілі. ХІІІ ғассырдың 80-

жылдарындағы Францискан монастырының дін таратушы миссионері ҥшін латынша-парсыша-

қыпшақша сҿздік кҿшірмесі асығыс жасалған да, ол кейін христиан мҽтіндерінің қыпшақша 

аудармаларымен, қыпшақ грамматикасы бойынша латынша мақалалармен жҽне қайтадан жаңаша 

дайындалған латынша-қыпшақша алфавиттік сҿздікпен толықтырылған. 

«Кодекстің» тҥркі халықтары ҽдебиеті тарихында алар орны ерекше. Бҧл, біріншіден, ҽдеби 

жҽдігер ретінде баға жетпес жазба ескерткіш. Қазақ, татар, ҿзбек, башқҧрт, қарақалпақ, қарашай, 

балқар, ноғай фольклоры ҥлгілерінің «Кодексте» кҿптеп кездесуі назар аударарлық жайт. Тіпті 

діни уағыздар мен ҿсиеттерде ҿзінен нақылдар мен қанатты сҿздердің молынан ҧшырасуы бҧл 

қҧнды мҧраның ҽдебиет ҥшін маңыздылығын жоққа шығармайды. 

[1-2] Tegrini sövgil barča üstunda! 

[3] Tegriniŋ atiŋ bile ant ičmägil! 

[4] Ulukünni avurlaγil! 

[5] Ataŋni, anaŋnї hörmätlagil! 

[6] Kišini šöldürmägil! 

[7] Oγur bolmaγil! 

[8] Ersek bolmaγil! 

[9] Yalγan tanїχlїq bermägil! 

[10] Özga kisiniŋ nemäsi suχlanmaγil! 

[+] Sevgil seniŋ qarїndasin, seniŋ kibi! 

                          (Гаркавец 2006: 29) 

 

[1-2] Тҽңірді бҽрінен биік сҥй! 

[3] Тҽңірдің атымен ант ішпе! 

[4] Ҧлық кҥнді ҽлпеште! 

[5] Атаңды, анаңды қҧрметте! 

[6] Кісіні ҿлтірме! 

[7] Ҧры болма! 

[8] Ыржақай болма! 

[9] Жалған куҽлік берме! 

[10] Ҿзге кісіге кҥндестік жасама! 

[+] Сенің ҿз бауырың – адамды сҥй! 

Осы келтірілген мысалдардың ҿзі сонау ерте замандардағы тҥркі ҽдебиетінде имандылық пен 

парасаттылыққа негізделген ғибратты уағыздардың терең ой-тҧжырымға қҧрылғандығын 

айғақтайды. Тіпті христиан дінінің ҿсиет-уағыздары болуына қарамастан бҧл мҽтіндерде «қҧдай» 

сҿзі қыпшақтардың  діни наным-сеніміне орайластырылып «тҽңір» деп аударылуы кҿп жайтты 

аңғартса керек. Себебі ол заманда кҿшпелі тҧрмыс кешіп, отырықшылық ҿмірге толық 

бейімделмеген қыпшақтар  миссионерлер қаншама ҥгіт-насихат жҥргізгенімен де тҽңіршілдіктен 

ҽлі біржолата кетпеген кезі болатын. Сҿздікті дайындаған христиан дінінің ҿкілі аударма 

барысында бҧл жағын да ескерген сияқты. Қалай дегенмен де Европа қыпшақтары бҧл діни 

мҽтіндерді ана тілінде оқып білгені мҽлім. Сондықтан қазақы ҧғымға жақын бҧл нақылдар мен 

ҿсиет уағыздарды да сол кездегі ортақ тҥркі ҽдебиетінің бір бҿлшегі деп қарау керек. 

«Кодекстегі» жҧмбақтардың қазақ ҽдебиетіне тікелей қатысы бар. Сҿздікте келтірілген 47 

қыпшақ жҧмбағының басым бҿлігі қазақ фольклорында сақталған. Осы жҧмбақтар тілдік, 

тақырыптық жҽне кҿркемдік жағынан қандай ҿзгеріске ҧшырағандығын салыстырмалы тҥрде 

қарастырып кҿрейік.  

Қыпшақ жҧмбақтары, негізінен, екі жолды жҽне тҿрт жолды ҿлең шумақтарынан тҧрады. 

Жҧмбақтардың тілдеріне теңеу, эпитет, анафора, аллитерация, метафора, ассонанс, троп сияқты 

кҿркем  тҽсілдер  тҽн.  Осы  ретте  «Кодекстегі»  қыпшақ  жҧмбақтары  мен  қазақ жҧмбақтарының  
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стильдік ерекшеліктерін салыстырған кезде олардың арасындағы ҧқсастықтарды нақты байқауға 

болады. Кейбір мысалдарда кҿне қыпшақ жҽне қазақ жҧмбақтарының мҽтіндері ҿте ҧқсас та, басқа  

мҽтіндерде ауытқушылық бар. 

«Кодекстегі» реттік саны бойынша алтыншы жҧмбақты алайық: 

Аq küymäniŋ avzu yoχ.  

Ol, yumurtqa [1. 14]. 

Ақ кҥйменің аузы жоқ. 

Қазақша шешуі жҧмыртқа екені бірден айқын. Бҧрынғы замандағы қыпшақтар қазір де 

«кҥйме» мағынасында қолданылатын кҿне сҿзге кҥмбез тҽрізді ҥйге ҧқсас немесе киіз ҥй тҽрізді 

жҧмыртқаға ҧқсас мағына берген. Қазақ фольклорында осы қыпшақ жҧмбағына ҧқсас бірнеше 

жҧмбақ бар: 

Ақ отаудың есігі де жоқ, 

Тесігі де жоқ [6. 48]. 

 

Айдалада ақ отау, 

Аузы, мҧрны жоқ отау. 

Отыз кҥнде сол отау, 

Айдалада жоқ отау [6. 49]. 

Бҧл жҧмбақтар «Кодекстегі» осындай жҧмбақтармен толық сҽйкес келмегенімен ҥш жҧмбақта 

да метафоралық образ ретінде «ҥй, баспана» мағынасы қолданылғанын байқауға болады. 

Соншалықты ҿзгеріске тҥспеген. Тҥр-сипаты, негізгі мағынасы сақталған. Жҧмбақ келбетінен 

шағын болса да ҿзгеріс, заманалардан тҥскен таңба бар.   

«Кодекстегі» № 11 жҧмбақты алайық: 

Sendä, mendä yoχ, 

Seŋgir tavda yoχ, 

Ütlu tašta yoχ, 

Qїpčaqta [Qїpčaqta?] yoχ. 

Ol, quš süt-dir [1.15]. 

Сенде, менде жоқ, 

сеңгір тауда жоқ, 

ҥңгір таста жоқ, 

қыпшақта (Қыпшақта) жоқ. 

Тереңнен суыртпақтап айтқан жҧмбақ шешуі – қҧстың сҥті. Қисынды ойға қҧрылған 

жҧмбақтағы «қыпшақ» сҿзін ғалымдар кҿбінесе қыпшақтардың этникалық атауы ретінде 

қарастырады. Шын мҽнінде бҧл жеке халық немесе адам туралы емес. Жҧмбақ мағынасы бойынша 

ҽңгіме «кеуек», яғни ағаш қуысы» туралы болған сияқты. Кҿне «қыпшақ» сҿзі нақ осы мағынаны 

білдірген де [1. 10], қыпшақтар осы сҿзден метафоралық образ жасаған.  

Ičer, yer, 

Ininä kirer. 

Ol, bičaq-dїr [1. 15]. 

Ішер, жер, 

ініне кірер. 

Қынға кіріп бара жатқан пышақты елестететін терең бейнелі жҧмбақтан кҿне қыпшақтардың 

ой ҧшқырлығын сезсек, келесі жҧмбақтағы: 

Bir uču qїš qїšlar, 

bir uču yay yaylar 

Ol, sїriχ [1. 15]. 

Бір ҧшы қыс қыстар, 

Бір ҧшы жаз жайлар – 

деген жолдар қыстың қатты бораны мен ҥскірік қатты желі кезінде, жаздың дҥлей дауылы мен 

нҿсер жаңбыры кезінде киіз ҥй шаңырағын бекітіп ҧстайтын сырық ағаш образын кҿз алдымызға 

келеді. Бҧл жҧмбақтарда ертедегі қыпшақтардың тҧрмыс-тіршілік сыры, ата кҽсібі тҧмшаланып 

жатыр.  
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«Кодекстегі» «Bu bardї – izi yoχ» – «Буы бар да, ізі жоқ» [1. 17] деген жҧмбақта тарихтың, 

терең қатпарынан сыр беретін ҥлкен мағына бар. Аз сҿзді жҧмбақтың шешуі – кеме екенін біліп, 

бҧл кҿлік қҧралы сонау ерте заманда қыпшақтар қолданысында болғаны айқын аңғарылады. 

Kökča ulaχїm kögende semirir. 

   Ol, χavun [1. 16] 

Кҿк лағым кҿгенде тҧрып семірген [6. 34].  

Уақыт ҿте келе  соншалықты ҿзгеріске ҧшырамаған тҧрақты формадағы бҧл жҧмбақ шешуі 

қарбыз екені белгілі. «Кҿк лағым» деген сол эпитет, «кҿгенде семірген» деген сол баяғы метафора 

қалпында қолданылған. Мҧндай  ҧқсас мысалдар кҿп. 

Avzum ačsam, öpkäm körünir. 

Ol: ešik ačsa, ot körüngän-dir [1. 18]. 

«Кодекстегі» осы қырқыншы жҧмбақ: «Аузымды ашсам, ҿкпем кҿрінер» деп аударылып, 

бҧрынғы кҿшпелі қыпшақтардың киіз ҥйін кҿркем бейнелеген. Киіз ҥйдегі қазан-ошақ кіре берісте 

орналасып, от жалыны ала кҿлеңке ҥй ішін жарық қып жіберетінін жҧмбақ мағынасы білдіреді. 

Қазақ фольклорында дҽп осыған ҧқсас жҧмбақ жоқ, бірақ мазмҧнын ҿзгертіп, басқа жанр сипатына 

енген. 

Аузын ашса, ішек-қарны кҿрінген деген қанатты сҿз «бҧрынғы уақытта қатыгез бай, қожа-

молданың кедейді қорлап айтқан сҿзі» болса [5.68], екінші бір фразеологиялық сҿз орамы: «Аузын 

ашса жҥрегі кҿрінуі» қанатты сҿзі «Ақ жарқын, қайырымды» деген мағынаны білдіреді [5. 701]. 

Жҧмбақтың осылайша қанатты сҿзге жҽне керісінше қанатты сҿздің немесе мақалдың жҧмбаққа 

айналуы фольклорда жиі кездеседі. 

«Кодекстегі» жҧмбақтар мен қазақ жҧмбақтарының ҧқсастық ерекшеліктері олардың арасында 

тікелей сабақтастық болғанын айғақтайды. Сҿздіктегі жҧмбақтарды бірқатар қазақ 

жҧмбақтарының кҿне ҥлгілері ретінде қарастырып, бҧл жанрдың ерте заманда қалыптасқанын 

аңғаруға болады. Сонымен бірге қанша ғасыр ҿтсе де, «Кодекс» жҧмбақтары мысалында қазақ 

жҧмбақтарының жанрлық табиғаты соншалықты ҿзгеріске ҧшырамағаны сезіледі. Сҿздіктегі 

жҧмбақтарды тақырыптық жағынан қарастырғанда олар аспан, жер туралы, хайуандар мен 

жҽндіктер туралы, қҧстар туралы, адам жҽне оның мҥшелері туралы, ҿсімдіктер туралы, киім-

кешек, ҥй, от жағу, ыдыс-аяқ туралы, ҥй жабдықтары мен қҧрал-саймандары туралы, кҿлік 

қатынас туралы болып келеді. Қазақ жҧмбақтарының тақырыптық жіктелуі де дҽл осылай. 

Қорыта айтқанда, «Кодекс Куманикус» кітабы ҽлемдік ҿркениеттің қҧнды мҧрасы, тҥркі 

халықтары ҽдебиетінің орта ғасырлардағы тарихынан сыр шертетін бағалы жазба жҽдігер. 
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Ислам ЖЕМЕНЕЙ 
филология ғылымдарының докторы 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТАРИХИ ДЕРЕКТЕР – ТҼРЖІМА, ТЕКСТОЛОГИЯЛЫҚ  

МҼСЕЛЕЛЕР 
 

Түйін: Бҧл мақалада тҥрік халықтарының саяси тарихы, мҽдениеті, ҽдебиеті, орта ғасырларда ислам дінінің 

Тҥркістан топырағына қадам басуы, тҥріктердің араб, парсы мҽдениетімен, ҽдебиетімен араласу себептері сҿз етіледі. 

Оның тарихи басты себебі 751 жылғы Талас маңындағы Атлақ мекенінде Қытай шабуылына Аббаси халифатының тҥркі 

ҽсерлерімен бірлесе қарсы шығып, оларды ойсырата жеңуінде жатыр. 

Атлақ шайқасынан кейін тҥріктер ислам дінін қабылдап, араб, парсылармен мҽдени, экономикалық қарым-қатынасы 

кҥшейе тҥсті. Аталған ҥштіктің тілі тҥркі даласында қолданысқа тҥсіп, тҥрік халықтарының кҿп бҿлігі тҥркі шағатай 

тілімен қатар араб, парсы тілдерінде жазылды. 

Тҥркі мҽдениеті мен мҽдениетін зерттеу -  қазақ тарихын, мҽдениетін зерттеу деген сҿз. Мақала қазақ мҽдениеті мен 

тарихына қатысты кҿптеген жазба деректерді тҥпнҧсқадан аудару, атаулар мен терминдерді бір ізге тҥсіру мҽселесіне 

арналған. 

 

Кілт Сөздер: Тҥркі халықтары, ортағасырлық, терминком, Елбасы, тҽуелсіз ел, қолжазба, тҽржіма.  

  

Тҥрік халықтарының саяси тарихы, мҽдениеті, ҽдебиеті орта ғасырларда ислам дінінің 

Тҥркістан топырағына қадам басуымен бірге араб, парсы жҽне тҥркі мҽдениеті, ҽдебиетімен 

араласып кетті. Оның тарихи басты себебі 751 жылғы Талас маңындағы Атлақ мекенінде 

Қытай шабуылына Аббаси халифатының тҥркі ҽскерлерімен бірлесе қарсы шығып, оларды 

ойыстыра жеңуінде жатыр. Ҿйткені Атлақ шайқасында араб ҽскерлерімен бірге ирандық 

Хорасан сарбаздары да тҥрік қосынына кҿмектесті. Бҧдан кейін тҥріктер топ-топ болып ислам 

дінін қабылдады. Бҧның нҽтижесінде араб ҽсіресе кҿрші ирандықтармен мҽдени қарым-

қатынасы экономикалық алыс-беріс негізінде кҥшейді. Аталған ҥштіктің тілі тҥркі даласында 

қолданысқа тҥсті. Парсы тілінің басым тҥскен тҧстарын ескерген Жҥсіп Баласағҧн, Махмҧд 

Қашғари,  Қожа Ахмет Ясауи, Ҽлішер Науаи тҥркі тілін сақтап қалу мақсатында тҥркілік-

ҧлттық мҽдени тҿңкеріс жасады. Дегенмен ҥш тілді білгендер «Лесан Ҽл-Лҽме'ат» (Нҧрлы тіл) 

білушілер қатарында ерекше қҧрметке ие болған-ды. Осындай тілдік ортаға қатысты тҥрік 

халықтарының тарихының кҿп бҿлігі тҥркі шағатай тілімен қатар парсы, араб тілдерінде 

жазылды. Сондықтан орта ғасырлық тҥркі тарихын зерттеуге парсы, араб тіліндегі жазба 

деректерді нақтылып айтуға тура келеді.  

Ҥштіктің мҽдени ықпалдастық нҽтижелерінің мықты болғандығы соншалық, Шыңғыс хан 

(1155-1227) бастаған жойқын шабуылдары да Орталық Азияда ҥштіктің ҿріс алған ҽдебиеті 

мен мҽдениетінің жалынды ошағын біржолата ҿшіріп тастай алмады.  

Ҥш тілдің қайсысы болмасын бір-бірінің тарихи ҿмірін жазып қалдырды. Оған айқын 

дҽлел – Шыңғыс хан заманынан бастап моңғол тарихымен қатар тҥрік халықтарының тарихын 

баяндайтын Ата Мҽлік Жовейнидің «Тарих-и-Жаһангошай» (Ҽлемді жаулаушының тарихы) 

(1259), Һамдолла Мҧстуфидің «Тарих-е-Гозиде» (Таңдаулы тарих) (1330), Рашидеддин 

Фҽзлолланың «Жҽми-ат-Тауарих»  (Жалпы тарих) (1372), Ҽмір Темір дҽуірінің тарихын 

баяндайтын Шҽрҽфеддин Ҽли Иҽздидің «Зҽфҽрнаме» (Жеңіс кітабы) (1425), т.б. ғылыми, 

тарихи еңбектер парсы тілінде жазылып мҧраға қалды. 

Жоғарыда аталған тарихи еңбектер ХІІІ пен ХV ғасырларда Орталық Азия мен Иран, 

Ҥндістан елдерінде болып ҿткен тарихи оқиғаларды баяндайды. Барлығы да парсы тілінде 

жазылған. Зерттеген батыс пен шығыс ғалымдарының бірде-біреуі аталмыш шығармаларды 

аттап ҿтпеген. Сондықтан тарихты зерттеушілерге қҧнды ҽдебиеттер қатарында ҿте танымал 

деректер екендігін айта аламыз.  

Орталық Азияның тарихы «Зҽфҽрнаме» кітабымен шектеліп қалған болса, Ҽмір Темірдің 

Шыңғыс ҧрпақтарына жасаған шабуылдары сонымен қатар моғол хандарының бір-бірімен 

тақталасып, бҿлшектеніп бара жатқан жағдайы тарих беттерінде ізі қалмастан бимҽлім кҥйде 

қҧрдымға кетер еді. Бірақ та, «Зҽфҽрнаме» кітабынан кейін оның жалғасы іспеттес жаңа 
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туынды жазылды. Ол «Тарих-и Рашиди» атты еңбектің авторы Мырза Хайдар Дулат (1499-

1551) еді.   

Мырза Хайдар аталған еңбек туралы: «Дҽл осы дҽуірде моғол хандары ҿздері жаулап 

алған елдерден, қол ҥзе бастап, сахараны мекендеуді қанағат тҧтқан. Сол себептен де олардың 

ішінен ешкім ҿз тарихын жазған жоқ. Олар бабаларын тек қана ауыздан ауызға айтылып келе 

жатқан аңыз-ҽңгімелерден естіп, еске алып келеді. 

Қазіргі заман, 951 (1544) жылы, ол хикаяларды есінде сақтап қалған бірде бір адам жоқ. 

Егер де мен батыл тҥрде осы маңызды іске бел шешіп кірісіп, бет бҧрмасам моғол 

хандарының ҿмірбаяны тарих беттерінен мҥлдем жойылып кетер еді». Ал, жалғастыра 

«Моңғол мен оның хандарының ҿмір тарихы Шыңғыс ханнан бастап Тоғлық Темірге дейін 

тарихнамелерде жазылған. Бірақ Тоғлық Темір ханнан кейінгі хандар жайлы ешнҽрсе 

жазылмапты. Тек сҿз арасында реті келгенде жазылып, одан артық кҿңіл бҿлінбеген», - деп 

жазды (Мырза Хайдар Дулат 2004). Автордың айтқанындай «Тарих-и Рашиди» кең байтақ 

территориядан, тҥрлі тайпалар мен ҧлыстардан ҽңгіме қозғап жазған болса да, негізгі тақырып 

Шыңғыс ханның екінші ҧлы Шағатай билік қҧрған ҿлкелерді қамти отырып, Шағатай 

ҽулеттері тарихының бір бҿлігін ҽңгімелейді. Бҧл тарихнаме Шыңғыс ханның ҧрпақтарымен 

қатар тҥрік тайпаларының, қазақ хандығының қҧрылғанын жазып келешек ҧрпаққа мҧра етіп 

қалдырғаны ҥшін қҧнды дҥние болып есептеледі. Мырза Хайдар да ҿзінен бҧрынғы 

тарихшылар сияқты еңбегін парсы тілінде жазған болатын.  

Орталық Азияда Шыңғыс хан ҽулеттерімен тҥрік халықтарының ҿзара керіс-тартысын 

хатқа тҥсірген аталған қҧнды еңбектер кеңес дҽуірінде қазақ тіліне тҽржіма жасалмады. 

Сондықтан қазақ ғылымы шығыспен байланыста кенже қалды. Сол себепті зерттеушілеріміз 

орыс, ҿзбек тіліндегі ҽдебиеттерді пайдалануға мҽжбҥр болды. Қазақ ғалымдары шығыстану 

саласында тҥпнҧсқадан емес, ылғи ҿзге тілдердің зерттелуіне арқа сҥйеп келгені ҥшін тҥрлі 

адам есімдері мен жер-су атауларын солардың айтуына қарап қолданып келді. Сондықтан 

Ахмет Байтҧрсынҧлы дайындап берген қазақ ҽліппесі ҽртҥрлі дыбысқа таңбалау мҥмкіндігін 

іске асыра алмады. Мҽселен, қазақ ҽліппесінде «Ҽ» дыбысына белгі бола тҧра «А» ҽрпін, ал 

«Һ» ҽрпі бола тҧра орыстың «Х», немесе «Г» ҽріптерін қолданды. Сондықтан «Зҽфҽрнаме» 

атауын «Зафарнама», - деп жазсақ «Моһаммед» орнына «Мҧхаммед», «Теһран» орнына 

«Тегеран», «Һҽниф» орнына «Ханиф», «Һҽнифе» орнына «Ханифа», «Хҽйям» орнына 

«Һҽйям», «Һейдҽр», «Айдар» орнына «Хайдар», «Песиколожи» орнына «Психология», 

«Харезм» орнына «Хорезм», - деп жазып келеміз. Бҧл қателіктер негізінен бҧрыннан 

жіберілгендіктен біздің бҧған кҿзіміз ҽлдеқашан ҥйреніп кеткен. Сауатсыздық емес, 

немқҧрайды қараудың кесірінен осылай болып шықты. Сҿйтіп қазақ ҽрпі атқара алатын ҿз 

фукциясын атқарудан махрҧм қала бермек пе? 

Қорыта айтқанда, қазақ тілінің фонетикалық заңдылықтарына сҽйкес ҽрі шет тілдегі 

атаулар мен терминдерді тҥпнҧсқалық тҥрінде жазу мен айту мҽселесі Ахмет Байтҧрсынҧлы, 

Нҧртас Дандыбайҧлы сынды ғалымдар тарапынан қаншама сҿз болса да ҿз жҥйесін таппай 

келеді. Сҿйтіп тіліміздің ҽуенділігін жоғалтып орыс пен ҿзбектен кірген кірме дыбыстық 

заңдылыққа бағындырып келе жатқан жайымыз бар. Бҧдан қҧтылу жолы терминкомның 

жҧмысын жандандыру, оған маман кадрларды тарту,  терминком бекіткен сҿздерді орындауға 

міндеттеу қазақ тіліне енген шет елдік терминдерді тҥпнҧсқалық деректердегідей айтылу мен 

дҧрыс жазылуын жҽне қазақ тілінің дыбыстық заңына сҽйкес қамтамасыз етеді.  

Шынын айту керек Қазақстан тҽуелсіз ел болған кезден бері елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Ҽбішҧлы Назарбаевтың идеясымен сондай-ақ қолдау, қорғауында жҧмысын жалғастырып 

келе жатқан «Мҽдени мҧра» бағдарламасына сҽйкес қазақ тарихына қатысты жазба деректерге 

арнайы жоба жасалған емес. Болған жағдайда белгілі институттардың шеңберінде орыс 

тіліндегі шығыстану саласындағы зерттеулерді ҿзек етіп, тҥпнҧсқалық аударма мҽселе 

қалыпты тҥрде бір арнаға тҥскен жоқ. Ол ҥшін тҽуелсіздігіміз жария болған жылдардан бері 

қҧдайға шҥкір парсы, араб, тҥрік, қытай, ағылшын тілдерінде аталмыш елдердің ҿзіне барып 
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білім алған кҿптеген мамандар жетіліп, тиісті министрліктер «Мҽдени мҧра» бағдарламаны 

іске асыруда тек қана белгілі институттарға кҿңіл бҿле бермей-ақ жаңа буын мамандар мен 

шеттен келген бауыр ғалымдардың бірлесе отырып тҥпнҧсқадан тҽржіма жҧмысын жолға 

қоюды жоспарға енгізудің уақыты жеткен сияқты.  

Қазақ тарихын, мҽдениетін зерттеу деген тҥркі тарихы мен мҽдениетін зерттеу деген сҿз. 

Ҿйткені тҥрік халықтарының тарихы ғасырлар бойы бір арнада жҥріп келді. Сондықтан 

шығыстану саласындағы тҥрік халықтарының ғылыми-зерттеу еңбектері басты назарда болуы 

тиіс. Осындай бағытта парсы, араб, қытай, тҥркі шағатай тілдерінде қазақ тарихына қатысты 

тарихнамелерді қазақ тіліне аудару мҽселесін тҧрақты да жҥйелі тҥрде қолға алу жобасын 

жасауға тиіспіз. Бҧл жобаның еліміздің елдігіне аса тиімді екенін тҽуелсіздік алған жылдар 

аясында біршама кҿріп, сездік. Мҽселен, Тараз қаласының 2000 жылдық мерей тойы 

қарсаңында парсы тілінде Тараз туралы кҿптеген деректер жинадық. Онда Тараз ҿзіне тҽн 

ерекшеліктерімен парсы ақындарының жыр шумақтарына арқау болған. Парсының Рудаки 

(ХІ-941), Фердауси (941-1011), Ҽсади Туси (ХІІ), Фҽррохи Систани (Х-1038), Горгани (т.ж. 

белгісіз-1074), Мҽсһҥд Сҽд (1048-1101), Сузани Самарқанди (ХІІғ.), Хақани Шервани  (1126-

1199), Санаи (ХІ-ХІІғ.), Дҽқиқи (ХІ), Ҽнвҽри (ХІІ) сынды ақындары. Тараздың аруларын, 

шеберханаларын, арғымағын, сҽнді базары мен киімдерін жҽне батырларын ҿз бҽйіттеріне 

қосып, тілге тиек еткен. Бҧл да болса Тараз тарихында мақтанарлық кҿптеген дҥниелері бар 

болғандығын айғақтайды. Біз Тараз жайлы жырлаған ҿлең жолдарының топтамасын «Тараз – 

парсы ақындарының жыр-шумақтарында» атты шағын кітапшада жарияладық. Ҽрі деректер 

жинаған «Кҿне Тараз» кітабында оқырманға ҧсындық. Бҧл еңбектер кҿңілді кҿншітердей 

толыққанды ғылыми деңгейінде орындалды деп айтудың ҿзі қиын. Бірақ жақсы бастама еді. 

Сондай-ақ шығыстанушы ғалым, профессор Ҽбсаттар Дербісҽлі «Қазақ даласының 

жҧлдыздары» атты еңбегімен қатар қазақ топырағынан шыққан кҿптеген тҥркі ғалымдарын 

араб тіліндегі деректерден топтастырып танымдық мақалаларын қазақ басылымдарында 

жариялады.  

Бҧндай мысалды аз да болса жалпы қазақ елінің тҽуелсіздігінің жетістіктері деп кҿрсету 

ҥшін келтірдік. Ҿйткені кҥні бҥгінге дейін шет елдік шығыстанушы ғалымдары қазақ 

мҽдениетіне қатысты тікелей зерттеу жҧмыс жҥргізген жоқ. 

Тҽуелсіздіктің арқасында Мырза Хайдар Дҧғлаттың «Тарих-и Рашиди» атты шығармасын 

қазақ тіліне аудардық. Бірақ бҧл тҽржіма да мемлекеттік бағдарлама бойынша іске асқан жоқ. 

Сол себепті кім білгенін істеп тарихта жоқ «Дулати» (Дулаттық) лақап есімін Мырза Хайдарға 

келіп жариялады. Ҿкінішке орай осы тҧрғыда мамандар тарапынан жасалынған ескертулерге 

қҧлақ асар жан таба алмай отырмыз. Дегенмен, тҥркі ҽлемінде қазақ тілінде бірінші рет 

сҿйлеп, азды-кҿпті игілігін қазақ қоғамы, ғылымы кҿріп келеді. 

Мырза Хайдар Дҧғлат (1499-1551) шын мҽнінде тҥрік халықтарына ортақ тарихшы ғалым 

бола тҧра кҥллі мҧсылман елінің айтулы тҧлғасы екенін айта аламыз. Оның «Тарих-и 

Рашиди» еңбегін Орталық Азия, Иран, Тибет, Ҥндістан, Ауғанстан территориясын қамтыған 

моғол, тҥрік халықтарының сондай-ақ қазақ тарихы мен мҽдениетін 1346-1546 жылдар 

аралығында баяндайтын энциклопедиялық шығарма. Сол себебтен ол еңбекті қазақтың қызыл 

тілінің бояуынан арылтып, мазмҧнына сҽйкестендіріп парсы тіліндегі тҥпнҧсқаларын 

салыстырып текстологиясын жасап, канондық нҧсқасы негізінде жаңа тҽржімасын дайындауға 

тиіспіз. Оның ең басты себебі ҽу баста бізде ниет дҧрыс болғанымен тиісті мҽлімет пен 

тҽжірибе жетпей жатты. Сонымен қатар осы атқарылып жатқан игі жҧмыстарға мемлекет 

тарапынан қолдау болмай отырғандығы бізді қылжыңтады. Осы сала бойынша мамандарымыз 

ҽжептҽуір тҽжірибе жинақтап, ҽрі «Мҽдени мҧра» бағдарламасын шама-шарқы жеткенше 

жҥйеге салып, қалыптастырып отырғандығын байқаймыз. 

Осы тҧста айтарымыз «Тарих-и Рашиди» еңбегінің аудармасы қазақ тілінде жарық 

кҿргеннен кейін оның Ҿзбекстан мен Тҽжікстан қолжазба қорларындағы парсы тіліндегі 

қолжазба нҧсқаларын салыстыра отырып, текстологиялық жҧмысын жасап, канондық 
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нҧсқасын дайындадық. [«Тарих-и Рашиди» еңбегінің Лондан қолжазба қорындағы қолжазба 

нҧсқасына иран ғалымы А.Ғаффарифҽрд текстологиялық жҧмыс жҥргізді. Ол ҿз жҧмысын 

академиялық деңгейде атқарды. Ол адам, жер-су аттарының индексін жасап, оларға тиісінше  

тҥсініктеме жазып, тамаша ғылыми еңбекті ҿз оқырманына ҧсынды. Сондай-ақ «Harvard» 

университетінің ғалымы «W.M.Thackston» мырза «Тарих-и Рашиди» еңбегінің Санк-

Петербург қолжазба қорының қолжазба нҧсқасының парсы тіліндегі текстологиялық 

нҧсқасын ағылшын тілінде кҿлемді алғы сҿзімен аталған университеттен жарыққа шығарды]. 

Соның нҽтижесінде жҥзден аса қазақ тілінде қазірге дейін қолданып келе жатқан сҿздердің 

бар екендігін нақтылай тҥстік. Ҿйткені «Тарих-и Рашиди» парсы тілінде жазылғанымен 

моғол, тҥркі жҽне ондаған қазақ сҿздерін қолданды. Қазақ сҿздері тарихи-ҽдеби жазба 

деректерінде қолданып жатса, оның ҽрбір сҿзінің қаншама материалдық һҽм мҽдени-рухани 

жҥктемесі бар екенін ҧғыну қиын емес. Сол себепті, «Тарих-и Рашиди» еңбегіндегі қазақ 

сҿздерінің топтамасы қазақтың тіл білімін жҽне фольклорын зерттеушілерге ҥлкен қайнар кҿз 

болып қала бермек. Мҽселен, Мырза Хайдардың еңбегіндегі қолжазба нҧсқасында ондаған 

қазақ сҿздерінің ішінде «қоналқы», «сауын» сҿздері бар. Бҧл екі сҿздің мҽні мынада жатыр – 

хан жорыққа немесе аңға шыққанда қажетіне орай аялдауына жер жҽне азық-тҥлігіне сауын 

мал бҿлінетінін байқауға болады. Ҿйткені, ҧзақ уақытқа созылатын алыс жерлерге жорыққа 

шығатын кезде сауынның сҥті, майы, қаймағы, ірімшігімен бірге еті, қала берді терісі де 

ҽскерлердің кҥнделік тіршілігінің қажетіне жарайды. Ал, қоналқы ханның тҧрақты ҽскерін 

басқаратын «Ақ орда» рҿлін атқарды. Бҧл пайымдауымызды Мырза Хайдардың 

«Зҽфҽрнамеден» келтірілген мҽліметі растайды. Онда: «Ҽмір Темір батыс, солтҥстік жҽне 

оңтҥстік елдерден кҿңілі тыныш тапқан соң шығыс ҿлкесіне назары ауды. Ол жақтағы ең ірі 

мемлекет Қытай болатын. Ол ҽскерін жасақтап, тҽртіпке келтірді. Оны айтып жату ҧзаққа 

созылады. Сҿздің қысқасы, сегіз жҥз мың ҽскер жасақтады. Ҽскерге жеті жылға жететін жем-

шҿп берді. Ирак пен Рҧм жорығында (Иран - Тҥркия) солай жасаған-ды. Қытай мен 

Мауароннҽһр арасында жайнаған елді мекендер. Аз болғандықтан қажет азық-тҥлікті асырып 

орындауға бҧйрық берді. «Ҽр адам басына екі сауын сиыр, он сауылатын ешкі» алсын. Азық-

тҥліктер біткен соң, сиырдың сҥтін ішсін. Сҥті біткен кезде [еті] азық болсын. Осылай 

жҧмыстарды ретке келтіріп, Самарқаннан жолға шықты. Сол қыста Тҥркістанда қыстады», - 

деп жазған дерегінен білеміз, Тоғлық Темір хан Ҽмір Темірдің келе жатқан хабарын оның 

жіберген елшісінен естіген соң: «Біздің жағдай қиын. Оған тҿтеп берер кҥшіміз жеткіліксіз. 

Қоналқы дайындалсын, сауын сиыр беріп салымдау керек-тін» деді. Осында Ҽмір Темірдің 

жорыққа шығар алдында «қоналқы, сауын» дайындап қойсын деген бҧйрығына зер салғанда, 

екі сҿздің мағынасы мен мақсаты айқындала тҥседі.  

«Тарих-и Рашиди» еңбегінде ап-айқын жазылған қоналқы мен сауын сҿздері турасында 

Лондон нҧсқасы бойынша текстологиясын жасаған Доктор Аббасқҧлы Ғҽффари Фҽрд: 

«Тҥпнҧсқа мҽтінде мағынасыз айқыш-ҧйқыш жазылған «қобалғе» жҽне «саусын» екі сҿзі бар. 

Тҥпнҧсқада да солай жазылған. Ағылшын нҧсқасында ол екі сҿзді мҥлдем алып тастаған» деп 

жазды. Ҽрине Доктор Аббасқҧлы Ғҽффари Фҽрдтің бҧл уҽжі оның тҥркі тілдерін оның ішінде 

қазақ тілін білмегендігінен туындап отыр. 

Сауын – сҿзі парсы тіліндегі қолжазбадағы оқылуы «саусын» болып кҿрінгенмен, кітап 

кҿшірушінің қазақ тілін анығырақ айтқанда ежелгі тҥркі тілін білмегендіктен емлелік қате 

жіберген. Ҽйтпесе, «с» ҽрпі, хамза белгісінің орнына созылыңқы жазылып, «с» ҽрпіне ҧқсап 

кеткен болар. Алайда, мҽтіннің жалпы ҧғымына қарағанда қазақтың сауын сҿзі екені анық.  

Сауын сҿзі қазақ поэзиясында, тіпті мақал-мҽтелінде қазіргі уақытқа дейін қолданып келе 

жатыр. Осыған қарап «Тарих-и Рашиди» шығармасында қолданылған қазақтың ҽр сҿзі оның 

мҽдени тҧрмысының кҿрінісі екендігінің айғағы іспеттес.  

Тағы бір кҿңіл бҿлерлік жҽйт қазақ тіліндегі аудармаға редакция жасай отырып, орыс 

тілінде жарық кҿрген тҽржіма кітабы негізінде жасалғандықтан кҿркемдік бояуы қоюланып, 

ҿлең жолдары да мазмҧннан ауытқып кеткенін байқадық. Бірақ та «Тарих-и Рашиди» 
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кітабының қазақ тілінде жарық кҿрген нҧсқасы тарихи-ҽдеби деректер арасында алғашқы 

сҥйінші еңбек ретінде атсалысқан ҧжымын тарих жадында сақтап қалары анық. Шынында 

аталған аударма тарихи деректерді тҥпнҧсқадан тҽржімалауда батыл қадам болып саналады. 

Сондықтан ол еңбек тҽй-тҽй басып, еңсе кҿтеріп келе жатқан тҽуелсіз еліміздің бір кезеңінің 

ҥлкен табысы іспеттес болып қала бермек. 

Сҿз соңында тҥйіндеп айтқанда, мемлекет қазақ тарихы мен мҽдениетіне қатысты 

кҿптеген жазба деректерді тҥпнҧсқадан аудару мҽселесін жҥйелі тҥрде «Мҽдени мҧра» 

бағдарламасы аясында жаңа буын аудармашы мамандармен қолға алып, іске асыруға кіріскені 

жҿн дейміз. Екіншіден, шет тілдерден аударма арқылы қазақ тіліне еніп жатқан атаулар мен 

терминдерді бір ізге тҥсіру ҥшін ҽр саланың мамандарынан терминкомда комиссия қҧрып, 

аталған сҿздерді біркелкі етіп қолдану тҥрін басылымдар арқылы кҿпшілікке жариялап отыру 

қажет деп санаймыз.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕНОМЕНА 

«ЯЗЫКОВОЕ ИНОБЫТИЕ» 
 

Резюме. Одним из значительных условий развития межязыковых контактов, проявляющихся в литературном 

процессе, является феномен языкового инобытия, т.е. литературный билингвизм. Ярким свидетельством межязыковых 

контактов в условиях генетически близких языков служит многоязычие. Межязыковые контакты генетически 

разнородных языков, влияющие на развитие бытового и литературного билингвизма, например, казахско-русского, 

киргизско-русского и т.д., есть проявление социально-исторических изменений в жизни народа и социума в целом.  

Для понимания специфических свойств явления языкового инобытия важно исследовать особенности развития  

современной казахской литературы, так как данное явление «сосуществует с развитой литературой на казахском языке, 

питается ее эстетическим опытом и оказывает, в свою очередь, заметное влияние на ее развитие в пределах единого 

литературного процесса». 

 

Ключевые слова:  языковое инобытие, этноментальный, социально-исторический, общенациональный, 

самоуглубление, двуязычие, этнический, литература, билингвизм. 

 

Во все времена и эпохи литературный процесс определялся влиянием социально-политических 

событий. Социально-политический климат современности в определенной степени приводит к 

мысли о том, что «необходимо сохранить единое... духовное, культурное, литературное 

пространство» [1.9], которое и есть существующее поныне взаимодействие и взаимовлияние 

культур и литератур. 

Известно, что живой процесс обмена литературными ценностями служит посредником в деле 

взаимообогащения национальных литератур СНГ. Процесс взаимообогащения  многогранен, 

подвижен и осуществляется на основе «самоуглубления» (А.Егоров) каждой из них, т.е. на основе 

обращения литературы к художественному опыту других народов и, прежде всего, к богатым 

традициям и особенностям своего этноментально-художественного мира.  

 «Стремление к расширению временных границ, более полному знакомству с опытом 

прошлого», «способность найти в истории созвучие проблемам современности» (М.М.Ауезов) -

черты, присущие процессу «самоуглубления» и возникновения периода «новой художественной 

ситуации» (60-70-ые годы ХХв.) в современной казахской прозе в контексте мирового 

литературного процесса. 

Феномен языкового инобытия (М.М.Ауезов) в современной казахской прозе – явление, 

которое нет смысла отрицать в силу его очевидности, как и нет причин в известном смысле его 

идеализировать;  оно имеет свои истоки и социально-исторические условия функционирования. 

Наиболее интенсивно данное явление стало развиваться 60-70-ые годы ХХв., в период «новой 

художественной ситуации» в казахской литературе (в творчестве И.Есенберлина, А.Алимжанова, 

М.Магауина, А.Кекильбаева, С.Санбаева, О.Бокеева, Д.Досжанова, Б.Б.Момыш-улы и других), 

осмысливающих историю и культурное прошлое своего народа иными, новыми ценностями и 

представлениями. Феномен языкового инобытия, сложившийся как результат синтеза двух 

языковых стихий и литературных традиций (русской и казахской), составляет иноязычный пласт 

современной казахской литературы. В связи с этим возникают многочисленные вопросы: что 

представляет собой этот  феномен в литературе; в чем заключается специфика передачи 

этноментально- художественного мира через «иной» язык; к какой литературе относить 

творчество данного типа писателей и в чем «секрет» их художественности. 

Явление языкового инобытия представляет собой функциональную разновидность 

литературно-художественного двуязычия, ибо в основе его лежит взаимодействие двух языков: 

родного и «иного» (здесь – русского), опосредованно происходящее в этноментально-

художественном видении творческой личности. Рассматриваемое явление - реалия многих 

литератур многонационального СНГ, которая имеет свои истоки и социально-исторические 

условия функционирования.  
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Историко-генетический подход изучения явления языкового инобытия предполагает, что в его 

основе лежит процесс интеграции этнических культур, языков и литератур, который 

способствовал закономерному возникновению «особого типа общности» (Н.Конрад). В процессе 

такого общения «огромная нагрузка падает на язык» [2.475]. Понимание означает в основном 

смысловое восприятие «чужого» языка, постижение высказанной мысли на «чужом» языке, что 

свидетельствует о факте существования межязыковых контактов «в условиях близких и далеких 

языковых культур» (В.Ярцева). 

Одним из значительных условий развития межязыковых контактов, проявляющихся в 

литературном процессе, является феномен языкового инобытия, т.е. литературный билингвизм. 

Ярким свидетельством межязыковых контактов в условиях генетически близких языков служит 

многоязычие средневековья и современности единого культурного ареала Средней Азии и 

Казахстана (узбекско-таджикский, казахско-киргизский, казахско-узбекский и другие). 

Межязыковые контакты генетически разнородных языков, влияющие на развитие бытового и 

литературного билингвизма, например, казахско-русского, киргизско-русского и т.д., есть 

проявление социально-исторических изменений в жизни народа и социума в целом.  

Феномен языкового инобытия в творчестве национальных писателей и, возникшие вместе с 

ним многочисленные проблемы, требуют применения историко-генетического подхода, 

заключающегося в том, чтобы «...не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый 

вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в 

своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого ее развития смотреть, чем данная 

вещь стала теперь» [3.6]. 

Факт языкового инобытия, этого древнего явления, существует как «историческая реальность 

и объективная закономерность» (по определению ученого-лингвиста Ч.Гусейнова) не только в 

некоторых национальных литературах, но и в мировой литературе (например, англоязычная 

литература Индии, франкоязычная литература стран Магриба, арабоязычная литература Испании 

и другие). 

История иноязычного художественного творчества обширна и многообразна. На стыке двух, а 

иногда и трех языковых культур могло произойти рождение новых жанров литературного 

творчества, например, возникновение стихотворных жанров в  арабоязычной литературе Испании 

ХІІІ-ХV веков  - мувашшаха и заджала – «двух смешанных поэтических систем», в основе 

создания которых лежит переход от одного языка к другому. Подобное явление почти синхронно 

возникает и в культурном регионе Средней Азии. В ХV веке на ее территории царил 

староузбекско-персидский литературный билингвизм, ярким представителем которого явился поэт 

Навои. «Именно в эту эпоху появился своеобразный жанр поэзии, муламма, в котором половина 

строк в поэзии могла быть написана по-узбекски, половина по-таджикски, и лишь те, кто свободно 

переходил от одного языка к другому, могли ощутить изысканную красоту стиха», - пишет 

Т.Пулатов [4.3]. 

Средняя Азия и Казахстан, как единый культурный регион, исторически всегда были 

полилингвиальными не только в быту, но и в науке и творчестве. Саади, Фирдоуси, Навои, Абай 

творили на арабском, персидском и на других тюркских языках. 

Многонациональная литература СНГ являла собой уникальный пример проявления феномена 

языкового инобытия в контексте мировой литературы. Имена таких творческих личностей, как 

Ч.Айтматов, В.Быков, И.Друцэ, А.Алимжанов, Г.Матевосян, А.Ким, Т.Пулатов, Ф.Искандер 

говорят о «многокрасочности» этого явления. В силу  конкретно-исторических особенностей, 

познав стихию русского языка, данная группа писателей раскрывает свой сложный мир 

национальных чувств и переживаний. Бесспорно, что каждая национальная литература 

развивается прежде всего на своем родном языке. Родной язык является средоточием души и 

мысли народа, хранителем памяти и народной мудрости, жизненного опыта, выражением 

образных представлений и психического склада нации, т.е. родной («материнский») язык является 

одним из основных признаков понятия «национального». Поэтому некоторые исследователи 

Н.Джусойты, М.Алексеев, Г.Степанов в какой-то степени, и Ю.Суровцев считают, что 

национальная литература вне национального языка не может существовать. Ю.Суровцев все же 
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делает здесь оговорку, что «... это вовсе не значит, что... язык автоматически становится первым и 

решающим,все остальные подходы исключающим фактором» [5.222].  

 Для понимания специфических свойств явления языкового инобытия важно исследовать 

особенности развития  современной казахской литературы, так как данное явление «сосуществует 

с развитой литературой на казахском языке, питается ее эстетическим опытом и оказывает, в свою 

очередь, заметное влияние на ее развитие в пределах единого литературного процесса» [6.73]. 

 Основные этапы становления, особенности развития казахской литературы, ее взаимосвязи в 

общенациональном и мировом контексте были исследованы в работах М.Ауезова, З.Ахметова, 

М.Каратаева, Р.Бердибаева. З.Кабдолова, Т.Какишева, С.Кирабаева, Ш.Елеукенова, Ш.Сатпаевой 

и многих других. Казахская литература полностью отразила в себе перемены этого периода. Рост 

национального самосознания (как отдельной личности, так и народа в целом), являющийся 

«конституирующим признаком», «как фокус линзы, собирает воедино все остальные «лучи» - 

признаки нации [5. 223]. Произошла своего рода «внутренняя динамика национальных признаков» 

(по определению Ю.Суровцева). Эти два фактора оказали влияние на ход развития казахской 

литературы и искусства, создали основу для «новой художественной ситуации». Новая 

художественная ситуация означала  самоуглубление казахской литературы, которое заключалось в 

поисках писателями новых жанров, стилей, героев. Происходил своего рода процесс 

«возрождения» лиро-эпических жанров, обращения к народным истокам литературы, к «колыбели 

словесного творчества» - фольклору и его традициям. Данный период был характерен 

интенсификацией интереса творчески мыслящих личностей (И.Есенберлин, А.Кекильбаев, 

М.Магауин, А.Алимжанов и др.) к богатой истории и духовной  культуре казахского народа, к 

историческим личностям и событиям в далеком прошлом казахов, желанием протянуть «времен 

связующую нить», ощутить дыхание истории. Об этом факте М.М.Ауезов пишет: «Уровень 

развития литературы и диапазон ее исторического самосознания  - начала взаимообусловленные. 

Для всех литератур обретенная способность найти в истории созвучные проблемы современности, 

ощутить протянутые из глубины веков нити преемственных связей означает восхождение на 

очередную ступень зрелости» [6.7]. 

Как известно, художественные особенности языкового инобытия заложены в собственно-

национальной литературе, оно развивается в русле ее традиций, испытывая в то же время 

некоторое действие «силового поля» русской литературы и иноязычной культуры в целом. Любое 

явление в литературе глубоко взаимосвязано с другими, подчас взаимоисключающими друг друга. 

По поводу глубинных связей явлений в литературе исследователь С.Фрейлих пишет: «Само 

движение литературы и искусства происходит так, что следующий начинается не по окончании 

предыдущего, он зарождается внутри предыдущего, они связаны как бы кирпичной кладкой, 

благодаря чему возникает прочная, устойчивая традиция» [7.239]. Исходя из данного утверждения, 

следует отметить, что историко-литературный подход в изучении феномена языкового инобытия в 

национальных литературах, в том числе и русской, как явления лингвокультуры и творческого 

процесса, выводит к древним истокам, в частности к фольклору. Одним из факторов 

этнокультурных связей тюркоязычной культуры с русской явился билингвизм, родившийся при 

передаче  фольклорных мотивов из одной этнической среды в другую. «Существовали ли 

объективные условия  перехода эпоса из одной этнической среды в другую?» - спрашивает 

Р.С.Липец. «Одним из важных условий для этого, как известно, является двуязычие. Оно, видимо, 

было распространено в Древней Руси значительно шире, чем полагали прежде... На р. Рось 

создавался в Х-ХІІ в. пояс поселений разноплеменных тюркоязычных кочевников, известных под 

общим названием Черные Клобуки, постепенно оседавших в качестве военного заслона, на южной 

границе Руси. Впоследствие Поросье превратилось в один из главных очагов культурного 

общения Руси и степи. Среди этих поселенцев со смешанной культурой и русского населения 

особенно легко могло распространиться двуязычие и (как следствие) усвоение фольклора другого 

народа» - отмечает исследователь [8.228]. 

Общеизвестно, что явление языкового инобытия в истории русской литературы имеет свои 

особенности. В ХVIII-XIX веках русские поэты и писатели Хемницер И.И., Кюхельбекер В.К., 

Жуковский  В.А.,  Тургенев  И.С. и  другие  творили  на   немецком  языке,  подражая   творчеству  
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Клопштокка, Лессинга, Шиллера и Гейне. Широкий интерес в России XVIII  века к Франции, к 

ее культурной и общественно-политической жизни, обусловил возникновение творчества русских 

талантов на французском языке. Творчество известных поэтов В.Тредиаковского, Кантемира и 

более чем второстепенных А.Шувалова, А.Белосельского-Белозерского, С.Румянцева 

обнаруживали «поистине удивительное владение чужим языком и проникновение в тайны 

иноязычной словесности: ... они являлись деятелями двух великих культур, в меру сил 

способствуя их сближению и взаимообогащению».  В XIX веке «двуязычность высших классов 

русского общества» (А.Потебня) способствовала появлению французско-русских поэтов, среди 

которых можно назвать имена классиков русской поэзии А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Е.А.Баратынского, Ф.И.Тютчева. Потебня пишет, что Тютчев «служит превосходным примером» 

того, как в одном человеке могут переплетаться «два рода умственной деятельности» [9.262] на 

двух разных языках. В ХХ веке явление билингвизма в русской литературе связано с именем 

В.Набокова, пишущего на английском языке. «Он невероятный опыт истории – отсаженная ветвь 

русской литературы,-сказал о нем А.Битов в беседе за круглым столом, организованной 

«Литературной газетой» (17 августа 1988 г.)». 

Исследуя проблемы духовной культуры различных этносов, (ученый-фольклорист) К.Чистов 

пишет, что «этнический облик духовной культуры того или иного народа в каждый период его 

истории формируется весьма сложным путем в ходе социально-исторического развития и в 

результате взаимодействия этносов, находящихся в культурном контексте [10.23-24]. Духовная 

культура любого этноса связана с развитием языка, который является  одним из «наиболее 

устойчивых этнических признаков [10.24]  и «обусловливает еще одну очень важную особенность-

возможность возникновения при определенной ситуации культурного двуязычия ..., т.е. 

параллельного использования двух ... языков в различных формах духовной культуры одного 

народа (так называемый билингвизм)» [10.26]. Подобным же образом, думается,  возник казахско-

русский билингвизм в духовной культуре определенной части казахского народа. На примере 

творчества казахских прозаиков можно убедиться, как взаимодействуют духовные культуры 

разных этнокультурных ареалов. При иноязычном творчестве процесс создания произведения в 

основном подчиняется общим законам литературного творчества, но при этом существует 

проблема «иноязык и национальный стереотип мышления», ибо каждый народ видит единое 

устроение бытия (интернациональное) в особой проекции, которую я называю «национальным 

образом мира», - пишет Г.Гачев [11.156]. Этноментально-художественный мир или образ мира 

национального писателя, «сущностный, суммарный духовный итог конкретно-исторической 

жизнедеятельности нации» [12.142], проявляется в его национальном миропонимании и 

мировидении, сложившихся под влиянием художественно-эстетического опыта и традиций этноса.  

Бесспорно, что феномен языкового инобытия-явление конкретно историческое, имеет свои 

особенности в каждую эпоху и проявляется в каждом конкретном случае соответственно 

творческой индивидуальности писателя, своеобразным литературно-художественным и 

социальным факторам.  
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 «ЖҤСІП-ЗЫЛИХА» ҚИССАСЫНЫҢ ТҤРКІЛІК НҦСҚАЛАРЫ  

ЖҼНЕ МҼТІНДІК МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада қазақ халқының кҿрнекті кітаби, нҽзирашыл ақыны Жҥсіпбек қожаның  Жҥсіп пайғамбар туралы ҽрі 

ғашықтық, ҽрі діни шығармасы – «Қисса-и Хҽзрет Юсуф ҽлҽйһиссалам илҽн Зулейханың мҽселесі» тҥпкі тҥркілік нҧсқасы мен 

қазақша нҧсқалары мҽтінтанулық тҧрғыдан салыстырыла қарастырылады. Бҧрынғы нҧсқаларда Жҥсіп пайғамбарға Алла тағала 

тарапынан болған аян аяттар арабша беріліп отырған, Қҧранның 12-сҥресінен ҥзінділер алынған. Бҧл ҥзінділер кейінгі 

нҧсқаларда тҥгел алынып тасталған. Кейінгі қазақша нҧсқаларда кҿне ҽдеби, діни мҧра ҥшін Қҧран аяттары тҥпнҧсқада 

қалай арабша берілсе, сол қалпы сақталуы тиіс екендігі сҿз болады. Тіпті болмаған жағдайда арабша сҿздің 

транскрипциясы қазіргі қазақ ҽліпбиімен берілгенде, ескерткіш кҿнелігі сақталған болар еді деген пікір айтылады. Бҧл 

мҽселелер тек сҿз етіліп отырған ескерткішке ғана тҽн емес, ҿзге де осы уақытқа дейін жарияланып келе жатқан жҽне алда 

қарастырылар кҿптеген жҽдігерліктерді қайта қарау, мҽтінтану ісіне де қатыстылығы қарастырылады. 

 

Кілт сҿздер: кітаби шығармашылық, нҽзирашыл ақын, діни аңыз, «Жҥсіп-Зылиха» қиссасы, мҽтінтанулық мҽселелері. 

 

Қазақ халқының кҿрнекті кітаби, нҽзирашыл ақыны Жҥсіпбек қожаның Жҥсіп пайғамбар туралы 

ҽрі ғашықтық, ҽрі діни шығармасы – «Қисса-и Хҽзрет Юсуф ҽлҽйһиссалам илҽн Зулейханың 

мҽселесі». Шығарманың тҥп негізінде Таурат пен Қҧрандағы діни аңыз, ҽңгіме жатқаны анық. 

Мҧсылман ҽлемі ақындары жырлаған Жҥсіп ҽңгімесінің негізі Қҧранның 12-сҥресінде, араб, парсы 

тілдеріндегі кҿне тҽпсірлерде жатқаны кҥмҽнсіз. Алтын Орда дҽуірі ҽдеби ескерткіштерін зерттеуші 

қазақ ғалымы А. Қыраубайқызы «Қисса Жҥсіп» тҥп негізі ҿте кҿне аңыз-ҽңгімелерге желі 

тартатынын айта келіп, былай дейді: «Жҥсіп пайғамбар оқиғасын парсы-тҥрік тілдерінде кҿптеген 

ақындар жазды. Оның тҥпкі нҧсқасы, ҽрине Қҧранның 12-сҥресі жҽне Фирдоуси жырлаған «Жҥсіп-

Зылиха». Бірақ, Ҽли, Жҽми, Дҥрбек - ҥшеуі сҥйенген бір ортақ негіз XI ғасырда ҿмір сҥрген Герат 

ғалымы Абдаллах Ансаридің (1006-1088) прозалық сюжеті екені анықталып отыр» [1.135]. Ол ҿзбек 

ғалымы Э.Р. Рҥстемов пен татар ғалымы Н.Ш. Хисамовтың қисса сюжетін аталған еңбекпен 

салыстыра қарағанын сҿз етеді. Ғалым: «Қиссада оғыз тілінің элементтері кҿптігін тілге тиек ете 

отырып, оны булгар ескерткіші дегеннен гҿрі, оғыздардың ежелгі мекені - Арал, Сыр бойы ҿңірінің 

туындысы ретінде салыстыра қарайды. Татар ғалымы Н.Ш. Хисамов қиссаға тҧтас бір ғылыми 

монография арнаған. Қазақ кітаби ақыны Жҥсіпбек қожа жырлаған «Жҥсіп-Зылиха» Қҧл Ҽлидің 

«Қисса-и Жҥсібімен» ізбе-із жырланса да, қазақы туынды болып шыққан, татар ғалымдары 

айтқандай [2. 226], тек аудармалық шығарма емес, шын мҽніндегі нҽзиралық шығарма Жҥсіпбектің 

нҽзиралық шығармасын «Қисса-и Хазреті Иусуф алейһиссалам илҽн Зулейханың мҽселесі» деп 

атауында ҥлкен мҽн бар. Шығарма атауының ҿзі ақын жырлағалы отырған тақырыптың бҧған дейін 

жырланып келе жатқан туынды екенін аңғартады. Жҥсіпбек шығармасын «Дастан қылып 

шығарғушы Юсуфбек Шҽйхул-исламҧлы Айхожин тарих хижратының 1315-інші йылы маһ 

мухаррамның (мҧсылман айы С.Е.) 21-інші кҥні йазылды, Русияның 1897-інші йылында» деген 

сҿздермен бітірген. XIX ғасырдың соңғы ширегі мен XX ғасыр басында басылған нҽзиралық 

туындылардың барлығы дерлік «қисса» атауымен жарияланып отырған. Тек ара-тҧра ғана «дастан», 

«хикая» секілді атауларды қолданған [3]. Нҽзиралық туындысын «қисса» деп атап отырса да, ақын 

сҿз соңында «дастан» сҿзін «қисса» атауымен тең дҽрежеде қолданады. Демек, кітаби ақын Жҥсіпбек 

қожа екі терминді бір-бірінен ажыратпай, тҧтастықта танығанын кҿрсетіп отыр.   Сонымен бірге, 

ақын «Дастан қылып шығарушы» деп қолданып отыр.  

Жҥсіпбектің бҧл қиссасы кеңес дҽуірінде «Жҥсіп-Зылиха» деген атпен басылып отырды, 

ғылыми айналымда да солай аталып кетті. Мысалы, қазақ ҽдебиеті тарихы томдықтары мен 

«Ғашықнаме», «Ғашықтық дастандар» жинақтары (1976, 1979, 1994). Бҧрынғы басылымдар 

мен соңғы 1994 жылғы басылым арасында айырмашылық бар. Бҧл Ҥ.Субханбердинаның 

«Жҥсіп-Зылиха» қиссасына берген «тҥсініктеріндегі» «жинаққа 1918 жылы басылған 

нҧсқаны,  біраз  қысқартып,  редакциялап  беріп   отырмыз»  [3.46]   деген   сҿздерімен   тығыз  
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байланысты. Ғалымның «Ғашық-наме», «Қазақ қисса-дастандары» секілді басылымдарды оқу, 

ғылыми талдау жасау, іріктеу, баспаға ҧсыну, даярлап кітап етіп шығару секілді еңбегінің 

арқасында қазақ оқырманы кҿптеген фольлорлық жҽне ҽдеби материалдарымен еркін таныса 

алды. Ҽйтсе де, шығармалар біршама қысқартуға ҧшыраған. Оған себеп, ең алдымен, кеңестік 

саясат. Мҽселеге шығарма дҥниеге келген дҽуір, уақыт тҧрғысынан қарау қажет. Кҿне 

жҽдігерлік-нҽзиралық туынды кеңестік дҽуір саясаты, атеистік ҧстаным тҧрғысынан, 

шығармалар кейіпкерлерінің пайғамбарлар болуы, діни ойлардың, уағыздардың кҿп берілуі 

себепті кей жолдарды амалсыз қысқартуын тҥсінуге болады. Бірақ бҧдан кҿне жҽдігер 

кҿнелігінен, келер ҧрпақтың ҽр буыны қастерлеп ҧстар қасиетінен айрылмақ... Бҧл сол дҽуірде 

баспа кҿрген шығармалардың біршамасына тҽн жағдай. Ғалым Ҥ.Субханбердина 1976, 1979 

жылдары жарияланған «Ғашық-наме» жинағындағы «Жҥсіп-Зылиха» мҽтінін 1994 жылы 

басылып шыққан «Ғашықтық дастандар» жинағында тҥгел қайта қарап шыққан, кҿп 

«қысқартулар» мен «редакциялануды» қайта қалпына келтірген. Демек, бҥгінгі таңда қазақ 

ҽдебиеттану ғылымында «Жҥсіп-Зылиха» секілді қиссалардың баспа кҿрген екі нҧсқасы бар. 

Ғылыми айналымға алғашқы нҧсқаларын қосу қателіктерге, ғылыми жаңсақтықтарға 

ҧрындыратыны анық, сондықтан кейінгі нҧсқаны ескерген дҧрыс. Ғалым А.Қыраубайқызы 

«Қисса Жҥсіп» пен «Жҥсіп-Зылиханы» салыстырған тҧстарда осы «Ғашық-наме» нҧсқасын 

баспадан ғылыми негізде басылып шыққан нҧсқа ретінде пайдаланып отырған сҽттері болған 

[1. 133-160]. 

Жҥсіпбек қожа қиссасының негізгі тақырыбына барар алдында Алла тағала, дін 

мҧсылман, пайғамбарлар, тҿрт шарияр т.т. жҿнінде біршама жырлап, толғанып алған. Бҧл 

қисса жанрының ҿзіндік ерекшелігі, қиссашыл ақынның шығармашылық табиғатына тҽн 

қҧбылыс. Бҧл кітаби ақынның ҿз оқырманына арнаған арнау ҿлеңі, қиссаның ҿзіндік алғысҿзі, 

кіріспесі. Діни шайырдың оқушысына айтқан уағыз, насихат сҿздері - жырлағалы отырған 

тақырыптың ҿзіндік кілті. Жҥсіпбек қожа жырлаған бҧл ҿлең жолдарының тҧтастай діни 

насихат болуы себепті кеңестік дҽуірде кітапқа енбеген. Бірақ, ҿкінішке орай, кейінгі 1994 

жылғы нҧсқаға да енбей қалған. Ақын шығарманы:  

Бисмиллҽһи-р-рахмани-р-рахим 

Башлаймҽн бисмиллҽһи диб тҽңирим атин;      

Иақшилар ғайб итме йазған хатим. 

Худаймҽн һҽм пайғамбардан суз башласам, 

Қалай тирис булады насихатим, -  

деген ҿлең жолдарымен ашқан. 

Ақын он тоғыз шумақ ҿлең жолдарынан тҧратын арнау ҿлеңінен соң қиссаның негізгі 

оқиғасын сҿз етуге кіріседі. Он тоғыз шумақ ҿлеңнің екі шумағы ғана қазір тҥрлі 

жинақтардағы «Жҥсіп-Зылихаға» еніп жҥр. Олар: 

Хазірет Жҥсіптен сҿз бастайын, 

Басқа сҿз арасына еш қоспайын.      

Ғаламда аты мҽшһҥр Жҥсіп Садиқ 

Мақтамай шамам келсе тастамайын. 

Атасы Жақып нҽби сушы болған, 

Жҽбірейіл оларға елші болған. 

Бабасы Халиолла Ысхақ нҽби 

Болады Расул Алла тап солардан [4. 359], -  

деген ҿлең жолдары.  

Бҥгінгі таңда ақынның уағыз насихат ҿлеңі тҥгел берілсе, дін мҧсылман жолын, 

пайғамбарлар туралы, дін қайраткерлерін біле тҥсу, тани беру - бҥгінгі қазақ оқырманына 

қажет мҽселенің бірі. Ҽрі кітаби ақын Жҥсіпбек қаламгерлігінің басты қыры - діни ақындығын 

тануға септігі тиеді.  
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«Жҥсіп-Зылиханың» қазіргі нҧсқаларда беріліп жҥрген осы екі шумақ ҿлең жолдарыны 

дҧрыс оқылмаған, дҧрыс оқылмауы себепті дҧрыс ҧғынылмаған. Мысалы, «Ғаламда аты 

мҽшһҥр Жҥсіп Садиқ». Дҧрысы - «Кҽлҽмдҽ аты мҽшһҥр Жҥсіп Сыддық» (Қисса-и хазрет 

Йусуф алейһис-салам ил-Зулейханың мҽселесі 1918: 2). «Кҽлҽм» араб тілінде «сҿз», «сҿйлем», 

«ҽңгіме», «тіл» деген мағыналарды береді. Содан «илму-л-кҽлҽм атты догматтық (догмалық - 

діни, діни-фҽлсафалық ілім келіп шыққан [5. 679; 6. 128]. Бҧдан екі жайды аңғаруға болады. 

Бірі - кҥні бҥгінге дейін «ғаламда» деп қолданылып келген сҿздің «кҽлҽмда» екендігі жҽне ол 

сҿздің бҧл жерде «Қҧранда», тҥрлі діни кітаптарда, тіпті ілім кҽлҽмда деген мағыналарда 

колданылып отырғандығы. Екіншісі, кітаби акынның тек «Қиссаси - Рабғҥзиды» оқып қана 

жырламай, не болмаса татар ғалымдары Алмаз Жавад, Н.Ш.Хисамовтардың [7] айтқанындай, 

тек Қҧл Ҽлидің «Қисса-и Жҥсібін» оқып, соны аударып қана қоюмен шектелмеген. Жҥсіп 

пайғамбар туралы «Қҧраннан» бастап ҿзге де кітаптарды оқып кҿргені, білгені, Қҧл Ҽлидің 

«Қисса-и Йусуф» немесе Рабғузидің «Қиссас-ул-ҽнбиясын» оқып, сҿзбе-сҿз аударып 

жырламағандығы, ҿзі оқыған материалдарды қорытып, сол шығармалардың жҥйесімен еркін 

жырлағаны, қазақша назирашылдық шығарма туғызғаны аңғарылады. 

«Жҥсіп-Зылиханың» нҧсқаларының барлығында Жҥсіп есіміне «садиқ» сҿзін қосып 

«Жҥсіп Садиқ» деп қате қолданған. Дҧрысы - «Жҥсіп Сыддық». Бҧл жайт араб халқының 

бірінеше сҿзді бір ҥлгіде жазып, бірнеше ҥлгіде немесе мағынада оқуы себепті жіберілген 

қателік. Сол секілді арабтың «садиқ» жҽне «сыддық» сҿздері де бір ҥлгіде жазылады. «Садық» 

дос деген мағынаны, ал «сыддық» сҿзі қазақ тіліндегі ҽділ, тура, шыншыл деген мағынаны 

береді. Мҧсылман ҽлемінде «Сыддық» атауы Жҥсіп пайғамбардан ҿзге тҿрт шариардың бірі 

халиф Ҽбубҽкірге берілген. Бҧл атақты оған ҽрі досы, ҽрі кҥйеу баласы Мҧхаммед пайғамбар 

берген. Содан Ҽбубҽкір Ас-Сыддық аталып кеткен. Кҥні бҥгінге дейін барлық діни, ғылыми 

т.т. кітаптарда оның есімі осылай беріліп келеді. Шығарма кіріспесінде: 

Башчиси Ҽбубҽкір чҽһҽр йарының, 

Хурматин тутқан ғарде пайғамбарның. 

«Сыддиқым» диб ат қойған хақ пайғамбар, 

Чиншилдиғы житҽлмас барчелҽрниң, -  

деп берген Жҥсіпбек ҿлең жолдары да бҧған дҽлел болса керек. Жҥсіп пайғамбар есіміне де 

«Сыддық» - шыншыл, тура, ҽділ атауы қосылып айтылып отырған [6. 121].  

Жҥсіп ағалары «қандай тҥс кҿрдің» деп жабылып сҧрағанда атасы Жақыптың «кҿрген 

тҥсіңді» айтпа деп ескерткеніне қарамастан бар шынын айтып, жайып салады. Бҧл жайт 

шығармада былайша кҿрініс тапқан: 

Ай, ҧғлым, бу тушңз мубҽрҽк туш. 

Худайым бирҽр сзгҽ ниғмҽт уҽ гуш. 

Саған иззҽт уа рифғат қилур Субхан. 

Һичкимгҽ бу тушиңни айтмағил һич... 

Ишитсҽ ағалариң кундҽр сини, 

Хурлиқ куриб журарсин нанғил балам... 

Ҽйтсе де, Жҥсіп ағаларына тҥс кҿрмедім деп айта алмайды. Бҧл Жҥсіптің шынайы 

табиғаты, шыншылдығы: 

Туш курмҽдим димҽди Йусуф Сыддық... 

Ағаларының куңлин буза алмады.      

...Худай шинчил йаратқан Йусуф Сыддық... [8. 4]  

Бҧл жолдар қазіргі нҧсқаларда: 

Тҥс кҿрмедім демеді Жҥсіп Садиқ ... 

Қҧдай шыншыл жаратқан Жҥсіп Садиқ, -  

деп берілген [4. 367–363].  

Араб жазуының кҥрделілігінен келіп шыққан осы секілді жаңсақ сҿз қолданымдардың бірі 

- «Жақып сушы» деген сҿз. Жақып пайғамбар есіміне байланысты еңбектер мен сҿздіктерден 
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де оның сушылығына қатысты ешқандай мҽлімет жолықтыра алмадық. Дҧрысы - тағы да 

бҧрыс оқылған, бҧрын бҽлкім тҥрки тілде қолданылған «саучи» болса керек.  

Мҽтінде «Атасы Жақып нҽби сушы болған...», «Жақып Сушы қасында ҧйықтап еді» 

секілді болып келіп отырады. «Сушы» сҿзі кейде Жҥсіп есіміне де қосылып отырады. Осы 

ҿлең жолдарындағы Жақып есіміне байланысты айтылған бҧл сҿздің шын мҽнінде «Саушы» 

екендігін ақынның мына секілді ҿлең жолдарына қарап айтып отырмыз:  

Килубти бу жаһанге Йусуф нҽби, Атасы Йа′куб нҽби хақ хабиби. Ибраһим Халилнң 

зуррайаты, Бабаси Исхақ саучи дин табиби.  

Жақып пайғамбардың ҽкесінің есіміне «саушы» сҿзі қосылып, ол сҿзге балама ретінде 

«дін табибі» сҿзі алынып отыр. «Табиб» арабша дҽрігер, емші мағыналарын береді. Жҥсіп 

Нҽбидің атасы Исхақ пайғамбар дін емшісі ретінде айтылып отыр. Шығарма мҽтінінде ҽрі 

қарай бҧл сҿз Жақып пайғамбарға ғана қатысты айтылады. Сонда Жақып та, Исхак та ҽрі 

пайғамбар, ҽрі дін емшісі, дҽрігері, сауықтырушысы, тазалаушысы ретінде айтылған. Нақты 

ҧғынсақ, «Пайғамбар» деген мағынада. Жалпы «сау» сҿзін ақын мына ҿлең жолдарында тағы 

қолданған: 

Мҽн қулңғе рахмҽт қл, қадир мҽули, 

Саламат қл хатардан диним саули [8.3].  

«Сау» сҿзі тағы да дін саулығы, дін тазалығына қатысты қолданылуы жоғарыдағы 

ойымызды бекіте тҥссе керек. Демек, келтірілген ҥзінділерден аңғарылатыны - «саушы» 

сҿзінің «пайғамбар», «нҽби» сҿздерімен бір деңгейде қолданылуы. 

Арапша «нҽби», парсыша «пайғамбар» болып келген Алланың жердегі елшісі деген 

мағынаны беретін кҿне тҥрікше тҿл сҿзіміз «саушы». Татар ғалымы Н.Ш. Хисамов та бҧл 

сҿзді Қҧл Ҽлидің «Қисса Йусуфынан» осы мағынада оқыған, ҧққан, қолданған. Мысалы, Қҧл 

Ҽлидің: 

  Йусуф саучы қиссаларын қылдық баян - деген сҿзін орысша «Мы рассказали историю 

пророка Йусуфа» деп берген [8. 36]. Ғалым А. Қыраубайқызы да дҽл осы ҥзіндідегі Жҥсіпке 

қатысты сҿзді «Жҥсіп пайғамбар» деп оқиды [1. 35]. 

Кейіпкерлердің тҥс кҿруі бірнеше жерде орын алады жҽне кейіпкер Жҥсіп ҿміріндегі 

ҥлкен ҿзгеріс, ерекше оқиға алдында болады. Кейіпкерлер тҥс кҿруін шамамен былай беруге 

болады. 

1. Шығарма Жҥсіптің ғажайып тҥс кҿруінен басталады. Ҧлының кҿрген тҥсін атасы 

Жақыптың жоруы кейіпкер бастан кешер болашақ оқиғаларға бастау болады. Яғни, 

шығармаға ҿзек болған оқиға тҥс кҿру мен оны жорудан бастау алып, онан ҽрі ҿрбиді. 

Сонымен бірге, шығарма сюжетінің шарықтау шегінен шығарма оқиғасының жақсы 

аяқталуынан хабар да беріп қояды. 

2. Жақып пайғамбар кҿрген тҥс алда болар ҽлде бір кҥдікті, қауіпті оқиғадан хабар 

бергендей   болады. Оқушыны   тосын оқиғаға   даярлай бастайды. Шығарма барысында 

Жақып кҿрген тҥс шын оқиғаға айналады.  

3. Мысыр саудагері Мҽлік Дҧғардың тҥс кҿруі мен тҥс жорушының жоруы Жҥсіптің 

болашақта қҧл болып сатылуынан хабар береді. 

4.  Зылиханың тҥс кҿруі шығармаға қиял-ғажайыптық рең ҥстейді. Ертегілік сарындағы 

шығарма, тҥптеп келгенде, қанша қиындық кҿрсе де, кейіпкерлердің қосылуына меңзейді. 

Жҥсіп басына тҥскен бар тауқымет тҥстен басталып еді. Енді кейіпкер бастан кешер рахатты 

тҧрмыс та тҥстен бастау алған деген ой айтылады. 

Чул сағат йҽтуб килди ул Жҽбірҽйіл, 

Йҽбҽрди йарилқауин Рахман Жалил. 

Басинде мҽхнҽт тушдҽн булуб йди, 

Йарилқау тағи тушдҽн билгил  [8. 52].  

Бҧл ҿлең жолдары, ҿкінішке орай, бҧрынғы кеңес дҽуірі нҧсқаларында тҥсіп қалған. Ал, 

1994 жылғы нҧсқада дҧрыс оқылмаған: 
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Сол сағат жетіп келді ол жебірейіл, 

Жіберді жарылқауын рахман жҽлел. 

Басында мехнат тосыннан болып еді, 

Жарылқау да тосыннан мҧны білгін [9. 335].  

5. Патша аспазы мен шарапшысы кҿрген тҥс жҽне оны Жҥсіптің жоруы оның зынданнан 

шығуының бір себебі болатындығын кҿрсетеді. Зынданнан азат болып жатқан сақиға Жҥсіп 

былай дейді: 

- Мҽликкҽ барсаң біздҽн сҽлҽм дигил, 

Йусуфнң гунҽси ди икҽн жҽңил. 

Минһума Узкурни инда раббика диди Йусуф 

Би гунҽ икҽнимни хабар биргил [8. 47].  

6. Шығарма кейіпкерлері кҿрген ерекше тҥстердің бірі - Мысыр патшасы Мҽлік Риян 

кҿрген тҥс. Патшаның тҥсі ғажайып қызық, ҽрі оның жоруы қиын. Тҥстің шынайы жоруын 

айта алатын бір ғана адам бар, ол - Жҥсіп. Себебі Жҥсіп тҥс жоруы Алла тағала аяны арқылы 

болып отырады. Ол - тек Алланың аянын баян етуші. Ол - Алла баянын жеткізуші пайғамбар. 

«Киелі кітаптың» ҿзінде де тҥс кҿрген перғауын «Жҥсіпке - Мен тҥс кҿрдім, бірақ оны ешкім 

де шеше алмай отыр» дейді. Шығармада Алла аяны арапша беріліп отырған. Ҽлбетте, арапша 

берілген Алла аяны Қҧранда Жҥсіп сҥресінен алынған сҿйлемдер бҧрынғы-соңғы 

жинақтардың ешқайсысына енбеген. Мҽтінде берілген осы арапша сҿйлемнен - Қҧраннан 

алынған ҥзінділерден соң ғана Жҥсіп сҿйлеп, тҥс жоруын айтып отырады. Жер бетіндегі, 

ғаламдағы бар керемет тек Алла тағалаға тҽн. Бар керемет иесі - бір Алла. Шығарма 

авторының шығармашылық мақсаты да сол: діни мақсат. Жҥсіп пен Зылиха арасындағы 

махаббаттың ҿзі де - Алла дҽнекерлігімен жҥзеге асқан сҥйіспеншілік. Шығармада 

сҥйіспеншіліктің ҿзі де адамзат баласына берілген Алла сыйы деген ой бар десек, 

қателеспейміз. Осы тҥстердің жоруы шығарманың арап ҽрпімен басылған нҧсқасында 

«тағбир» деп беріліп отырған. Кейінгі басылымдарда «тағриф» болып кеткен. Тек Мҽлік 

Дҧғар тҥсін жоруы ғана тағбир, тағбирші деп дҧрыс берілген. Ҿзгелері жаңсақ. Мысалы: 

Килгҽнде ун бір йашқе Йусуф нҽби, 

Йағқуб саучи қашинде йуқлаб иди. 

Ажайб ҧйқусинде бр туш курб, 

Тағбирин атасинҽн сурай килди [8. 3].  

Бҧл ҿлең жолдары кейінгі басылымдарда былай беріліп келеді: 

Келгенде он бір жасқа Жҥсіп нҽби  

Жақып сушы қасында ҧйықтап еді. 

Ғажайып ҧйқысында бір тҥс кҿріп 

Тағрифын атасынан сҧрай келді [9. 262]. 

Жҥсіп тҥсін ҽкесіне баяндағанда да осылай қайталанады: 

Ай, ата, тушимде тулған ай мҽн бір кун курдим, 

Ун бир йулдуз қасынде бірге курдим. 

Ун бир йулдуз ул айғе сҽжде қилди. 

Тағбирин, ата, сиздҽн сурай килдим [8. 3]. Бҧл 1979 жылғы жинақта былай беріледі: 

Тҥсімде толған ай мен кҥнді кҿрдім, 

Он бір жҧлдыз қасында бірге кҿрдім. 

Он бір жҧлдыз ол айға сҽжде қылды, 

Тағрифын, ата, сізден сҧрай келдім [4. 361].  

 Ҿлең жолдары 1994 жылғы нҧсқада осылай қайталанған. Айырмашылығы тҥп нҧсқадағы 

«Ай, ата» сҿздері орнына қайта қойылып басылған [9. 262].  

«Жҥсіп-Зылиха» нҧсқаларын мҽтіндік тҧрғыдан салыстыра қарастырғанда, ерекше атап 

айтар мҽселенің бірі - кісі есімдерінің дҧрыс оқылмауы дер едік. Мысалы, Мысыр шаһы  

Қатфир есімі. Бҧл есімдер Қҧранда берілмеген. Онда тек патша, Жҥсіпті сатып алған Мысыр 
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адамы немесе қожайын, оның ҽйелі, т.т. деп беріледі. Ал Тауратта Мысырдың уҽзірі Патифор 

жҽне оның ҽйелі, патша перғауын деп берілген. Кҿне діни кітаптарда Жҥсіп оқиғасына 

қатысты кісі есімдеріне ерекше мҽн берілмеген. Бірақ солардың негізінде дҥниге келген 

кейінгі туындыларда «Жҥсіп-Зылиха» шығармасын зерттеуші ғалымдар ҥнемі дерлік назар 

аударып отырған Абдоллах Ансаридің «Анис ал-мюриди ва шамс ал-маджалис», Рабғузидың 

«Қиссас-ул-ҽнбиа» секілді шығармаларда ескерткіштің сюжеттік желісі толысып, кҿркейе 

тҥскен. Соған орай, діни шығармалардағы патша, қожайын, қожайынның ҽйелі, т.т. сҿз 

қолданымдары енді нақты кісі есімдерімен айтыла бастаған. Бҧл жҽйт ескерткіштің біз сҿз етіп 

отырған қазақ нҧсқасында уақыт жағынан да бекіп орныққан тҧсы болатын. Сондықтан да 

Жҥсіпбек жырлауындағы «Жҥсіп-Зылиха» сюжетінде негізгі кейіпкердің жҥріп ҿткен ҿмір 

жолына қатысы бар ҽрбір оқиға иесі - кейіпкерлердің есімі нақтылана тҥскен. Ҽсіресе, мысыр 

шахының есімі ескерткіште анық Қытфир деп берілсе де, оның 1976, 1979 жҽне 1994 жылғы 

нҧсқалардың барлығында Қаһир деп жазылып келеді. Мысыр елінің астанасы – еуропаша 

«Каир» деп қолданып жҥрген сҿз арапша, «Қааһира» деп айтылады. Қателік қала есімінен 

туындап жатуы мҥмкін.  Тауратта Патифор, мҧсылман тҽпсірлерінде Қытфир болып келген, 

шығарманың ҿзінде осы мҧсылманша нҧсқа қолданылған. Мысалы: 

Ол уақытта Мысыр шаһы Қаһир еді...   

Мҧны айтып хат жазды Қаһир шаһы...  

Мҽлік Риян Қаһирдың інісі еді, - секілді. Арабша Қаһир сҿзімен Қытфир сҿзінің 

жазылуында бір-бірінен едҽуір айырмашылық бар. Қаир қаласы арабша «ҽл-Қаһират», - деп, 

ал шығармадағы Мысыр елінің шахы - «Қытфир» деп анық ажыратылып жазылған. Бҧл есім 

Саударабиясында 1991 жылы басылып шыққан «Қҧран Кҽрим. Қазақша мағына жҽне тҥсінігі» 

деген кітапта «Бҧл Юсыпты жҥргіншіден сатып алған, Мысырдың қазына уҽзірі Қытпирдің 

ҽйелі Зілиха еді»,- деп тҥсінік берілген [10. 238]. Сол секілді шығармада Бҽшір жҽне Бҽшира 

есімімен ҥш қҧл жігіт беріледі. Алғашқы екеуі саудагер Мҽлік Дҧғардың қҧлдары. Жҥсіпті 

ағалары тастап кеткен қҧдықтан шығарып алған - осы екі қҧл. Ҥшіншісі – шығарма соңында 

Жҥсіп амандығын ҽкесі Жақыпқа жеткізуші Жҥсіптің қҧлы - Бҽшір. Кітапта бҧл оқиғаға 

арнаулы «Ҽлқисса, Жҥсіптің сатып алған қҧлы атасына барғаны» деген тарау берілген. Тарау 

1976, 1979 жылдардағы басылымдарда толық берілмеген. Тек ҥзінділер ғана енген. 1994 

жылғы нҧсқада берілген. Біршама қателіктермен. Тарау атындағы «атасына» сҿзі «анасына» 

болып кеткен. Қҧл жігіттердің есімдерінде шығарма мҽтініне, оқиғасына қатысты мағыналы 

мҽн бар. Қазақ тіліндегі Қуаныш, Сҥйініш, Сҥйінші деген сияқты. Башир – бушара – 

приносящий радостную весть, вестник радости [5. 72]. Шығарма мҽтінінде қҧлдар есімінен 

ҿзге сҥйінші мағынасында да қолданылған. Жҥсіпке Алла тағала тарапынан пайғамбарлық 

жіберілген сҽт былай баяндалады: 

Жҽбірҽйіл айтдиы, аййя Йусуф Сыддық, 

Худайың сҽлҽм рахмҽт қилди тахқиқ. 

Суйнчи сурай килди бу кун сиздҽн, 

Жибҽрди Аллаһ Тағала пайғамбарлиқ... 

Жҽбрҽйіл икҽнини Йусуф билди, 

Бушарат суйнчнн ишиб кулди [8. 11].   

Сҿздікте мағыналық жҽне тҧлғалық жағынан бір-біріне ҿте жақын екі сҿз берілген. Олар: 

Бушарат – қуанышты хабар ҥшін берілетін сыйлық; бишарат – қуанышты хабар, сҥйінші 

сҿздері [5. 72]. Мҽтінде олардың алғашқысы қолданылып отыр. Жҥсіпке Алла тағала 

тарапынан жіберілген пайғамбарлық хабары ҽрі сҥйінші болып отыр. 

Алғашқы екі қҧл - қуанышты хабарды ҥнемі кҥтіп жҥрген, бҧл қҧдыққа мҧнан елу жыл 

бҧрын келіп, қҧлағына «елу жыл» деген ҽуез келген соң қайтып кеткен, сол елу жылды 

ҿткеріп қайтып келіп отырған Мҽлік Дҧғарға қуанышты хабар жеткізушілер. Сондықтан да 

Жҥсіп қҧдықтан шыға келгенде: «йубшараи һаза ғҧлам» деп Мҽлік Дҧғар қатты қуанады. Бҧл 

арабша сҿздің қазақша мағынасы «Бҧл бала мені қуантты» деген сҿз. Қазіргі қазақ 
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нҧсқаларында «Я, Бҽшіри, һаза ғҧлам, - деді Мҽлік» [9. 282] деп жаңсақ беріліп жҥр. 

Жаңсақтықтан мағынасыздық туындаған. Ҽйтпесе, шығармада осы қуанышты сҽтті ҧзақ 

кҥткен Мҽлік Дҧғар қуанышы ҽдемі-ақ берілген: 

Қудуқдан Йусуф нҽби чиға килди, 

Тулған айдай нур йузи туға килди 

Дуғарниң ики кузи қудуқде икҽн, 

Йусуфни куриб ақли бейхуд булди.  

Иубшараи һаза ғулам диди Мҽлик...[8. 16–17].  

Ал, ҥшінші қҧл Бҽшір Жҥсіптің аман-есен Мысырда патша болып отырғанын Жақып 

пайғамбарға жеткізуші, тағы да қуанышты хабар. Сондықтан да Бҽшір есімі тағы қайталанған, 

қолданылған. Ол Жҥсіптің кҿйлегі мен жазған хатын ҽкесіне жеткізуге шҧғыл аттанады. Бірақ 

бҧл қуанышты хабарды жеткізуге шығыс желі Сабан да қҧштар болады: 

Сабан жили худағе 

Сунда арыз қилади... 

Худрҽтимҽн худайым 

Жилгҽ рухсат бирҽди. 

Тҽңри рухсат биргҽн сун 

Килҽ йатқан Бҽширдҽн 

Ун кун бурун килҽди. 

Йусуфнң исин Йағқубқе 

Искҽтҽ бирҽди... 

Сабан жили суққан сун 

Йусуфнң килди иси . . .  

Сабан жили искҽн сун 

Килгҽн кунги иси 

Килуб тур маған чашилуб...[8. 78–80]. 

Ҿкінішке орай, Сабан желі атымен белгілі шығыс желі «Ғашық-наме» нҧсқаларына 

енбеген. Ал, мейлінше толық дерлік нҧсқа 1994 жылғы «Ғашықтық дастандарда» қуанышты 

хабарды жеткізіп, торыққан ҽкенің қайғысын сейілтуге, перзентінің иісін ҽкесіне жеткізуге 

асыққан жел оқиғасы бар. Бірақ дҧрыс ҧғынылмай, тек бірыңғай самал жел есебінде берілген. 

«Жҥсіп-Зылиха» шығармасын мҽтіндік, мҽтінтану тҧрғысынан қарастырғанда, қорыта 

айтарымыз, мына секілді мҽселелер болмақ: 

1. Мҽтіндік салыстыруға 1976, 1979 жылдары басылған «Ғашық-наме» жинағындағы 

«Жҥсіп-Зылиха» нҧсқасы, 1994 жылы басылған «Ғашықтық дастандар» жинағындағы «Жҥсіп-

Зылиха» нҧсқасы 1918 жылы Қазан қаласында кітап болып басылып шыққан «Қисса-и хазрет 

Иусуф алейһис-салам илҽн Зулейханың мҽселесі» нҧсқалары ҿзара салыстыра қаралды. Басты 

мҽтіндік қазық, негіз ретінде 1918 жылғы нҧсқа алынды. 

 2.  Кеңестік дҽуірде 1976, 1979 жылдары қайта жарияланған «Ғашық-наме» жинағындағы 

«Жҥсіп-Зылиха» нҧсқасы атеистік кеңестік саясат тҧрғысынан қатты ҿзгеріске ҧшыраған: а) 

кҿп ҿлең жолдары тҥсіп қалған; ҽ) кҿп ҿлең жолдары қолдан ҿзгертілген; б) кҿптеген ҿлең 

шумақтарын жазылып қосылған нҧсқа ретінде ғылыми айналымда қолдануға, пайдалануға 

келмейтіндігін айтқымыз келеді. 

3. Ғылыми айналым ҥшін Ғылым академиясы тарапынан қайта даярланған, ғалым 

Ҥ.Субханбердина қайта қарастырған, толысқан нҧсқа ретінде 1994 жылғы «Ғашықтық 

дастандар» жинағындағы нҧсқаны пайдаланған, қолданған дҧрыс болар еді. Ҽйтсе де, 

жоғарыда айтылған жайларды ескере отырып, сақтықпен жҧмыс жасау лҽзім. 

4. 1976, 1979 жылғы нҧсқаларда 1276 ҿлең жолы тҥрлі себеппен тҥсіп қалған: а) кеңестік-

атеистік саясат; ҽ) шығарманы оқу қиындығы, б) кҿркемдік мақсат. 

5. 1994 жылғы нҧсқада 216 ҿлең жолы тағы да енбей қалған. Ҽйтсе де, соңғы нҧсқада 

алдыңғымен салыстырғанда бҧрын тҥсіп қалған 1060 ҿлең жолы қайта енгізілген. Бҧл жҽйт те 
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соңғы нҧсқаның қҧндылығын, салмағын арттыра тҥссе керек. 

6. 1994 жылғы нҧсқада ҿлең жолдары негізінен дҧрыс оқылған. Кҿп кемшілік тҥзелген. 

Алғашқыда айтылған нҧсқадағы ойдан қосылған ҿлең жолдары негізінен алынып тасталған. 

7. Шығармадағы араб, парсы сҿздерінің қазақша мағынасының берілуі. Мысалы, Һҽмма, 

субхан, жҥмлҽ т.б. жекелеген сҿздердің мҽтін ішінде аударылып берілуі тҥсініксіз. Мысалы: 

«Субханыңа хамд сана айғыл балам» [8. 4] сҿзі «Ғашық-наме» нҧсқасында «Тҽңірісіз іс 

етпес ҽрбір адам» болып ҿзгерген («Ғашық-наме» 1979: 361). «Ғашықтық дастандар» 

нҧсқасында: Тҽңіріңе мақтау сҿзді айтқын, балам,- болып беріліп, мағыналық жағынан 

аударылып берілген. Сол секілді: 

Чул сузимди курсҽтди Аллаһ Тағалам, [8. 8] («Қисса-и Йусуф...» 1918: 8) - сҿзі «Ғашық-

намеде»: Сол сҿздің асылығын енді ойлағам,- деп мағыналық аударма жасалған. «Ғашықтық 

дастандар» нҧсқасында: Сол сҿзімді кҿрсетті енді маған, - болып берілген. Бҧл тҥп нҧсқаға 

жақын. Бірақ «Алла тағалам» сҿзінің «енді маған» болып ҿзгеруі тҥсініксіз. «һҽмма», «жҥмлҽ» 

сҿздері де мҽтінде «бҽрі», «барлығы», «баршасы» деп аударылып берілген. Мысалы: Ул 

шҽһҽрниң һҽммаси һинди икҽн [8. 24]. Ол шҽһҽрдің бҽрі де һинди екен [4. 386; 10. 293].  

Иман айтуб һҽммаси дингҽ кириб [8. 24].  

Иман айтып барлығы дінге кіріп [10. 293].  

Сондай-ақ, жҥмлҽ - тҥгел, уағда - уҽде т.т. болып беріліп отырады. 

8. Кітаби сҿздердің бҥгінгі қазақ тіліне икемделіп берілуі, мысалы, ҧлық-ҧлы, кҿрікті - 

кҿркем, ҥшбу - осы, бҧ- бҧл, кҽпіршіліктен - дінсіздіктен, кҽпір - дінсіз, ау - аң т.т. 

9. Шығарма мҽтініндегі. «барғыл», «тҧрғыл», кҿргіл, келгіл, бергіл, айтқыл секілді етістік 

формалары бҥгінгі ҽдеби қолданысқа лайықталып, барғын, тҧрғын, кҿргін, келгін, бергін, 

айтқын т.т. болып ҿзгеріске тҥскен. 

10. «Қисса-и Иусуф...» тҥпнҧсқасындағы тарау аттарының кейінгі нҧсқаларда ҿзгеріске 

тҥсуі т.т. 

Бҧрынғы нҧсқаларда Жҥсіп пайғамбарға Алла тағала тарапынан болған аян аяттар арабша 

беріліп отырған. Яғни, Қҧранның 12-сҥресінен ҥзінділер алынған. Бҧл ҥзінділер кейінгі 

нҧсқаларда тҥгел алынып тасталған. Онан кейінгі қазақша мағыналық нҧсқалар сақталған. 

Кҿне ҽдеби, діни мҧра ҥшін Қҧран аяттары тҥпнҧсқада қалай арабша берілсе, сол қалпы 

сақталуы тиіс еді. Тіпті болмаған жағдайда арабша сҿздің транскрипциясын қазіргі қазақ 

ҽліпбиімен бергенде, ескерткіш кҿнелігі сақталған болар еді. 

Кейінгі нҧсқаларды кітап етіп бастырып шығаруда басты міндет - тҥп нҧсқадан 

ауытқымау, кҿне мҧраның кҿнелігін сақтай отырып, жҽдігер ескерткіш ретінде бҥгінгі 

оқырманға ҧсыну болатын. Кеңес дҽуіріндегі нҧсқаларды айтпағанның ҿзінде соңғы нҧсқа 

толық қайта қалпына келуі тиіс еді. Бҧл тек сҿз етіп отырған ескерткішке ғана тҽн емес, ҿзге 

де осы уақытқа дейін жарияланып келе жатқан жҽне алда қарастырылар кҿптеген 

жҽдігерліктерді қайта қарау, мҽтінтану ісіне де қатысты мҽселе. 
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Сейдолла САДЫҚОВ 
филология ғылымдарының кандидаты 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

НҼЗІР ТҾРЕҚҦЛОВТЫҢ ҾЗБЕК БАСПАСҾЗІН ҦЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ  

ҚЫЗМЕТІ (20-ЖЫЛДАР) 
 

Тҥйін: Мақалада Нҽзір Тҿреқҧловтың ҿткен ғасырдың 20-жылдарында ҿзбек баспасҿзін ҧйымдастырудағы рҿлі 

терең ашып кҿрсетіледі. Ол 1918 жылы сҽуірде «Халқ сузи» («Народное слово») газетінің редакторлығына 

тағайындалады. «Иштирокюн» (1918-1920), «Қизил байроқ» (1921-1922), «Туркистон» (1923-1924) газеттері мен «Шарқ» 

(1919), «Инқилоб» (1922-1924) журналдарында оның ҿткір мақалалары, ҽңгімелері, ҽлем ҽдебиетінен аудармалары 

жарияланады, ол жергілікті тілдегі газет-журналдарды жарыққа шығаруға ҥлкен ықпал етеді. Мақалада ҧйымдастырушы-

публицист Н.Тҿреқҧловтың бірқатар материалдары талданады. 

 

Кілт сҿздер: Ҽлем ҽдебиеті аудармалары, ҧлт мҽселесі жҽне мектеп, культрегрлік, тҥземдік, латын ҽліпбиі. 

 
1918 жылдың 23 наурыз – 3 сҽуір кҥндерінде Орынбор қаласында  Торғай облыстық 

кеңестерінің бірінші съезі ҿтті. Сонда бҧрынғы «Қазақ» газетін жауып, оның орнына 16 кҿкектен 

«Қазақ мҧңы» газеті шығарыла бастады. Ол «Торғай облыстық кеңесінің қара шаруа, қазақ жҽне 

жҧмыскер депутаттары тобының газеті» деп аталды. Оның редакторлығына Нҽзір Тҿреқҧлов 

тағайындалды [1.111]. 

«Қазақ мҧңының» ҿз заманында ҿресі биік газет болғанын кҿреміз. Тҿреқҧлов оның маңына 

бірқатар ҿскелең, іскер кісілерді топтай білген [2.54]. 

Қазан тҿңкерісінің жеңісімен жігерленген Нҽзір Тҿреқҧлов қалыптасқан жаңа жағдайдағы 

ҿзінің орны мен рҿлі туралы терең ойластыра бастайды. Осындай кҥрделі тҧста Нҽзір ҿзінің 

революциялық идеяларын жҥзеге асырмақ ниетіне мықтап бел байлап, Ферғанаға оралады. Ол ҿзі 

туып-ҿскен Қоқанға келгенде, «Қоқан автономиясына» тап болады. Қазақ ҥкіметінің қҧрамына 

негізгі тҥрік халықтары мен аз ҧлттардың ҿкілдері кіргенімен, олардың саяси кҿзқарасы 

қарапайым халықтың мҥддесінен алшақ болады да, бҧқара арасында қолдау таппады. Мҧның 

ҥстіне, автономиялы Тҥркістанның басшылығы ішкі елеулі қайшылыққа тап болды. Ал ресейлік, 

немістік, тҥріктік жҽне басқалар секілді ҽртҥрлі сыртқы бағдарлар қосымша жік туғызды. Ҿзін-ҿзі 

жариялаған Қоқан ҥкіметі жергілікті жҧмысшылармен бірлесе қимылдаған Қызыл Армия 

отрядтарының соққысына тҿтеп бере алмай талқандалды [3.17-19]. 

«Автономияшылдар» қуылғаннан кейін, Н.Тҿреқҧлов Қоқан жҧмысшы, солдат жҽне 

мҧсылман депутаттары кеңесінің хатшысы жҽне оқу-ағарту комиссары, Скобелово қаласында 

облревком тҿралқасының мҥшесі жҽне оқу-ағарту бҿлімінің меңгерушісі (1918 жылғы шілде-

қазан) қызметтерін атқарды. Осылайша, қызыл жасақшылар сапына тҧрып, буржуазияшыл-

ҧлтшыл «Қоқан автономиясын» жоқтаушыларға, басмашыларға қарсы кҥреске араласады.  

Осы сҽттен бастап оның революциялық жҽне партиялық ҿсу жолы кҥрт ҿрлей бастады. 

Мҧның ҥстіне революциялық арын-екпіннің ықпалымен дҽл осы кезеңде Нҽзір Тҿреқҧловтың 

публицистік, бҧқаралық-мҽдени жҽне ағарту жҧмысын ҧйымдастырушылық дарыны шешек атты. 

Қоқан совдепінде істей жҥріп ол «Халқ сузи» («Халық сҿзі») – кеңестің баспасҿз органын ҿз 

қолымен қҧрды да редакторлыққа тағайындалды [4.114]. Тҥркістан компартиясының органы – 

«Инқилоб» («Революция») журналының тҧңғыш санын шығарады, осылардың жҽне де басқа 

басылымдардың редколлегия  мҥшесі ретінде редакторлық жасап, аударма сапасын қадағалайды, 

ҿзі де ҥзбей кҿптеген публицистикалық мақалалар жазып тҧрады. 

Сонымен 20-жылдардың басында Нҽзір Тҿреқҧловтың шығармашылық жігерінің арқасында ҿзбек 

баспасҿзі ілгері қарай серпінді де сапалы қадам жасағанын айрықша атап ҿту қажет. Байыпты 

кҿзқарасы, терең білімдарлығы мен ҥлкен ҧйымдастырушылық қабілеті Нҽзірдің алдынан кең ҿріс 

ашты. Соның жарқын дҽлелі, 1919 жылдың қазан айында ҿлкелік комитет  жанындағы  Мҧсылман  

бюросы  аударма мен оны редакциялау сапасын бақылайтын редакциялық алқа қҧрып, оның 

тҿрағалығына Н.Тҿреқҧловты тағайындады. КСРО халықтарының жазуын латыншаға кҿшіру 

жҿніндегі Орталық комиссияның мҥшесі Н.Тҿреқҧлов лингвист ретінде ҿзбек тілінің оқулықтарын 

жасауда қыруар шаруа атқарды [3. 21]. 
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Н.Тҿреқҧловтың 20-жылдардағы ҿзбек баспасҿзіндегі журналистік жҽне публицистік қызметі 

кҥні бҥгінге дейін кең кҿлемде зерттелген жоқ. Оның «Иштирокиюн» (1918-1920), «Қизил байрақ» 

(1921-1920), «Туркистон» (1923-1924) сынды ҿзбек газеттері мен «Шарқ» (1919), «Инқилоб» 

(1922-1924) сияқты журналдарда жарық кҿрген ҿзекті саяси мақалалары, ҽңгімелері, ҽлем 

ҽдебиетінен жасаған аудармалары болашақ зерттеушілерден айрықша назар аударуды қажет етеді. 

Сондай-ақ  осынау іскер ҧйымдастырушының  жергілікті ҿзбек тіліндегі газет-журналдарды  

жаппай шығаруға ықпалы да тҥбегейлі зерттеуге сҧранып тҧр. «1919 жылдың кҥзінде, – деп жазды 

ҿзінің естеліктерінде Нҽзірмен қызметтес болған атақты ҿзбек шығыстанушысы Лазиз Азиз-Заде, 

– Нҽзір Тҿреқҧлов Ташкентте ҿлкелік комитет жанындағы мҧсылман бюросы аударма мен оны 

редакциялау сапасын бақылайтын редакциялық алқаның  тҿрағасы болады, ал белгілі ҿзбек ақыны  

Чолпан оның орынбасары еді. Сол жылдары Ташкентте  «Шарқ» журналы, Алматыда «Ҧшқын» 

газеті, Ашхабадта ҿзбек жҽне тҥркімен тілдерінде  «Садон Фуқаро» газеті, Самарқандта ҿзбек 

тілінде  «Таяқ» (1919) сатиралық журналы шығып тҧрды. Оның ҥстіне ол 1922 жылдан бастап 

Ташкентте «Инқилоб» журналын шығаруды ҧйымдастырды» [5]. 

Н.Тҿреқҧлов «Инқилоб» журналын шығарушы редактор ғана емес, сонымен қатар белсенді, 

терең білімді журналист жҽне публицист ретінде де жарқырай кҿрінеді. Бірқатар публицистикалық 

мақалалар жариялайды. Апталық, оның журналда жарық кҿрген «Бір сҿз туралы» (Юсуф Акчураға 

жауап), «Араб ҽлемі туралы» деген шығармалары тереңдігімен, отты тілімен таң-тамаша 

қалдырады.  

Нҽзір журналға Тҥркістан ҿлкесіне танымал болған Садриддин Айни, Абдулла Қадри, Чолпан 

секілді ақын-жазушыларды тарта білді. Сол жылдары оның тікелей ықпалымен «Инкилоб» 

журналында С.Айнидің «Бҧқара жендеттері» повесі мен Абдулла Қадридің «Ҿткен кҥндер»  

романы, Чолпанның «Кишан» жырлар топтамасы жҽне тағы да басқа авторлардың шығармалары 

жарық кҿріп жатты. 

Нҽзір Тҿреқҧлов ҿз оқырмандарын ҿзбек, қазақ, татар, тҥрік, парсы, ҥнді жҽне орыс 

классикалық ҽдебиетінің ҥлгілерімен таныстырып отыруды батыл ҧстанып, Новаи, Абай, Тоқай, 

Тевфик Фикрет, Бедил, Рабиндранат Тагор, Александр Блок жҽне тағы басқалардың ҥздік 

шығармаларын жариялады   

Татар журналисі Шариф Байчура ҿзінің Нҽзір Тҿреқҧлов жайлы естелігінде былайша 

толғанады: «Сол жылдары, яғни 1920 жылдың кҥзінде менің Қазан қаласынан Ташкентке ауысып 

келгенімді естіген ол мені ҿзіне шақыртты. Оның кабинетіне кіргенімде мені жасы отыздар 

шамасындағы жас жігіт кҥлімсірей қарсы алды. Бҧл Нҽзір Тҿреқҧлов еді. Ол маған орындық 

ҧсынды да, бірден нақты ҽңгімеге кҿшті: Сіздің мықты журналист екеніңізді білемін. Мен ҿзбек 

тілінде қоғамдық-саяси жҽне ҽдеби журнал шығаруды ойластырып жҥрмін. Мҥмкін ҿзім редактор 

болармын. Журнал Орталық партия комитетінің органы болуы тиіс (Тҥркістан Кеңестік 

Автономиялық Республикасы – С.С.). Осындай журналды ҧйымдастырып, шығару ҥшін баспа 

ісінен хабары мол тҽжірибелі журналист, бір сҿзбен айтқанда лайықты қызметкер қажет. 

Журналдың жауапты хатшылығына Сізді ҧсынсам ба деп едім. 

Мен ҽ дегенде не дерімді білмедім. 1918-1921 жылдары Москва жҽне Қазан қалаларында 

«Итчи», «Қызыл Армия» газеттерінде жауапты хатшы болғанымды, алайда қазір мҧнда уақытша 

аялдағанымды жҽне тҥпкілікті қалуды ойластырмағанымды айттым.   

– Оның ҥстіне, – дедім сҿзімнің соңында, – Сіздің журнал ҿзбек тілінде шығатын сияқты. 

Мен бҧрын тҥрік тілін жақсы білуші едім, сондай-ақ араб, парсы, ҿзбек тілдерінен де белгілі 

дҽрежеде хабарым бар. Осылай бола тҧра, қазіргі ҿзбек тілінде жазып кҿрмеппін. 

– Тіл мҽселесіне келсек, – деп кҥле отырып жауап қатты Нҽзір Тҿреқҧлов, - мен де ҿзбек 

емеспін, менің ҧлтым – қазақ. Осыған қарамастан ҿзбек тілін нашар білемін деп айта алмаймын. 

Ҽрине бҧл тілді білуде менің де кемшіліктерім ҽбден болуы мҥмкін. Сондықтан тілдік тҧрғыдан 

келгенде журнал материалдарын редакциялау мен мҽтіндерді реттеуде журналдың жауапты 

хатшысының кҿмекші қызметіне ҿзбектің жас жазушысы Абдулла Қадриды алуды ойластырып 

қойдым. Менің пайымдауымша, ол бҧл шаруаға қабілетті. Қазір тек ҧйымдастыру мҽселелері ғана 

қалып отыр.  

Сонымен, 1922-1924 жылдары жарық кҿрген «Инқилоб» журналын шығару ісі осылай 

басталған болатын. Оның алғашқы нҿмірі 1922 жылы ақпанда жарық кҿрді».  
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Нҽзір Тҿреқҧлов осы жылдары жергілікті баспасҿзде бірқатар ғылыми-публицистикалық, 

саяси жҽне ҽдеби мақалалар жариялады. Мысалы, оның «Шарқ ва умумий сулх» («Шығыс жҽне 

жалпы келісім-шарт»), «Ҧлт мҽселесі жҽне мектеп», «Ферғанадағы тарихи кҥндер», «Ҿзбек 

бауырластардың назарына», «Тҥрік тілі» жҽне басқа шығармалары терең мазмҧндылығымен 

ерекшеленеді. 

Осы мақалалардың бірқатары, мысалы, «Ферғанадағы тарихи кҥндер», «Қоқан 

Автономиясы», «Бір сҿз туралы» (Юсуф Акчураға жауап), «Ислам жҽне коммунизм» кеңес ҥкіметі 

саясатының кҥшті ықпалымен жазылғанын ашық айта кету керек. Автордың ҿзге 

материалдарында (ҽсіресе «Тҥрік тілі», «Ҧлт тілі жҽне мектеп» т.б.) патшаның жергілікті ҧлттарды 

бір-біріне айдап салуға бағытталған Тҥркістандағы отаршылдық саясаты қатаң сынға алынды, 

интернационализм идеялары мен халықтар достығы насихатталды. 

Нҽзір Тҿреқҧлов Тҥркістандағы Кеңес ҿкіметінің алғашқы жылдарында биліктің ең биік 

шыңына шықты. 1918 жылдың кҿктемінде Қоқан совдепі ревкомының хатшысы болған ол небҽрі 

ҥш жылдан кейін партиялық жҽне мемлекеттік иерархияның ең биік сатысына кҿтерілді – 

Кеңестердің 1921 жылдың мамырындағы кезекті съезінде ТурЦИК тҿрағасы болып сайланады, 

РКП (б) ОК-нің Орта Азиялық бюросының мҥшесі, Тҥркістан майданы революциялық ҽскери 

кеңесінің мҥшесі болды [3. 25]. 

Революциядан кейінгі Тҥркістанда Н.Тҿреқҧловтың жоғары мемлекеттік жҽне партиялық 

қызметтердегі жҧмысы сан қырлы болып, сан тҥрлі қызмет салаларын қамтиды. Ол Тҥркістандағы 

кеңес мҽдениеті қҧрылысының мҽселелеріне, білім беру мен ағартудың тҥп-тамырына ерекше мҽн 

берді, осы салалардағы нағыз реформатор болды. Оның идеялары, ой-арманы ҿзі ҧйымдастырған 

немесе басшылық еткен басылымдарда жарияланған мақалаларынан айқын кҿрініс тауып жатты. 

Сол 20-жылдары Тҥркістан компартиясы ҧлтшылдық бҧра тарту дейтінмен жҽне ҧлы державалық 

шовинизммен табанды кҥрес жҥргізді. Осынау реакциялық кҿріністермен қарсы кҥрестің алғы 

шебінде Нҽзір Тҿреқҧлов жҥрді. Ҿзінің «Тҥркістан Автономиялық Республикасы» деген очеркінде 

Нҽзір жергілікті интелленцияның ҿзін патриот санайтын, бірақ шовинистік пиғылдағы бір бҿлігін 

ҿздерінің саяси кеудемсоқтық мақсаты ҥшін басмашылар қолымен елдің экономикасын мҥлдем 

тҧралатқысы келеді деп бҥкпесіз айыптайды. Сондай-ақ ол мҧсылман дінбасыларының 

реакциялық рҿлін, олардың «тҥземдік қоғамның прогресшіл бҿлігіне» қарсы ҿз кҥресінде, бір 

жағынан, ҿзінің миссионерлер арқылы (мҽселен Ташкентте Остроумов) елді орыстандыру 

саясатын жҥргізген патшаның «культрегрлік» ҥкіметін қолдап, екінші жағынан, мешеу феодалдық-

патриархалдық қатынастың негізінде кең жайылған схоластика мен фанатизмді тықпалағанын атап 

кҿрсетеді. 

Нҽзір мектепте білім беру мҽселесін ҽрдайым басты назарда ҧстады. Ол басшылық қызмет 

атқарған жылдары бҧл проблема республика ҥкіметінің саясатында басты бағыттардың бірі болды. 

Бҧл проблемалардың барлығы да Н.Тҿреқҧловтың 1925 жылы ҿткен І Бҥкілодақтық мҧғалімдер 

съезінде жасаған «Ҧлт мҽселесі жҽне мектеп» атты баяндамасы бойынша қабылданған қарарда 

айқын кҿрініс тапты (Дҽл осындай тақырыппен «Инқилоб» журналының алғашқы нҿмірлерінің 

бірінде оның кҿлемді мақаласы жарияланған болатын). Қабылданған қарардың басты қағидалары 

тҿмендегідей болды: 

1. Ҧлттық мҽдени-ағарту мекемелерінің қолдағы бар жҥйесі орнықтырылып, ол мемлекет 

бюджетінің есебінен біртіндеп кеңейтілсін; 

2. Аса мҧқтаж болып отырған аудандарда ҧлттық мектептерге арналған ғимараттар салу 

туралы мҽселе кезекке қойылсын; 

3. Тҧрмыстық салт-дҽстҥр салдарынан ортақ мектептерде ҽйелдер бірге оқи алмайтын ҧлттық 

республикалар мен облыстарда (Орта Азия Республикалары, Ҽзірбайжан) ҽйелдерге білім беруді 

дамытуға айырықша кҿңіл бҿлінсін; 

4. Кеңес ҿкіметінің жергілікті органдары арқылы, ҧлт мҧғалімдерінің белсене атсалысуымен 

ҧлттық мектепке кҿмектесетін ҽр тҥрлі қоғамдар ҧйымдастыру жолымен бҧқара халықтың оқу-

білімге қазірдің ҿзінде  байқала бастаған ынтасы барынша пайдаланылсын; 

5. Ҧлттық республикаларды, облыстарды жҽне аз ҧлттарды шаруашылық жағынан ҿрлетуде 

айрықша маңызы бар арнайы кҽсіптік-техникалық жҽне ауылшаруашылық мектептерін дамытуға  
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ерекше кҿңіл аударылсын; 

6. КСРО-ның барлық ҧлт мҧғалімдері  орыстармен қатар деревняның қоғамдық ҿміріне 

белсене араласуға шақырылсын (ликбездер, сауатсыздықты жою қоғамдары, кооперативтер, т.б.); 

7. Ҧлттық педагогикалық техникумдар мен мҧғалімдер институттарының жаңа мҧғалім 

кадрларын дайындаудағы жалпы жҧмысымен қатар, қолдағы бар мҧғалім кадрларын жыл сайын 

жҽне жҥйелі тҥрде қоғамдық-саяси тҽрбие ғана емес,  педагогикалық тҽрбие беру тҧрғысынан 

қайта даярлау курстары ҧйымдастырылсын; 

8. Таңдаулы ҧлттық жҽне аз ҧлттар мектептері мен мҧғалімдерін жҥйелі ҿсіріп отырудың 

барлық шаралары қолданылсын; жергілікті баспасҿзде ҧлттарды ағарту ісіне қазіргі кеңестік 

жҧртшылықтың ҿзекті мҽселесі сипаты берілсін; 

9. Орталық жҽне жергілікті жерлерде баспа жҧмысын кҥшейтуге барынша  кҿңіл бҿлініп, 

мемлекеттік баспалармен қатар ҽрқилы ҧлттық кооперативтік  баспалар мен ҧйымдардың 

бастамасы мен қызметін пайдаланып, ынталандыру арқылы ҧлттық мектепті оқулықпен, 

кітаптармен, кҿмекші қҧралдармен, мҧғалімдер басшылыққа алатын арнайы басылымдармен 

неғҧрлым толық қамтамасыз етудің барлық шаралары қолданылсын. 

Публицист, ағартушы Н.Тҿреқҧловты 20-жылдары Тҥркістандағы ҧлттық тілдер тағдыры 

қатты толғантқан. Ол тҧрғылықты этностардың тілдеріне мемлекеттік мҽртебе берілгеніне, іс-

қағаздарының жергілікті халық тіліне кҿшірілгеніне,  ҧлттық мектептер мен кітап ҿнімдерінің, 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарының қатары ҿскеніне шынайы қуанды. Жаңа тҥркі ҽліпбиі жҿніндегі 

комиссияның тҿрағасы ретінде араб жазуынан латыншаға кҿшудің қажеттігін негіздеді. Бҧл мҽселе 

бойынша ҿз кҿзқарасын дҽлелдеп, Чобанзаде, Агамали-оглы секілді қайраткерлермен қызу 

айтысты.  Латыншаға кҿшірудің барлық тҥркі этностарына, ҧлттық сезіміне, жазба мҽдениетіне 

қатыстылығын анық біліп, дайындық кезеңінің басты міндеті бір жағынан ҥгіт-насихатқа 

мейілінше зейін қою, латыншаға кҿшуге кҿмектесетін жергілікті ҧйымдарды нығайту, екінші 

жағынан жаңа тҥркі ҽліпбиіне кҿшуді ғылыми негіздеуді қамтамасыз ету деп санады. 

Нҽзір Тҿреқҧлов 1926 наурызында Бакуде ҿткен І Бҥкілодақтық тҥркітанушылар съезінде  

былай деп атап кҿрсетті: «...Ең алдымен тҥркітанушылар съезінің бҥкіл тҥркі дҥниесі ҥшін ерекше 

прогресті революциялық факт болғанын қадай айтқым келеді, мҧны мына мағынада тҥсіну керек: 

бҧл съезде ескі араб жазуын қолдайтын бір ҥн шықпады, демек бҧл мҽселе жҿнінде барлық 

шешендер мен баяндамашылардың жақ ашпағанын ескі араб жазуының, ескі араб сауатының кҥні 

ҿткені, арамыздан біржолата кеткені деп тҥсіну керек. 

...Енді бҧл мҽселенің қазіргі ахуалына ойысқым келеді. Бҽске тҥскені тек екі ҽліпби, бҧлар – 

реформаланған жаңа араб ҽліпбиі жҽне латын ҽліпбиі... Барлық осынау тҥркі республикалары  мен 

облыстарында, шынын айтқанда, жазудың бір графикасы, бір ҽліпбиі, бір жҥйесі жоқ. Татар 

республикасында ҽліпбидің, яки графиканың бір жҥйесін, Қазақ республикасында екінші, 

Тҥркімен республикасында ҥшінші жҥйесін енгізуге ҧмтылыс бар...» 

Кеңестік Шығыс халықтарының жазуын жаңарту мҽселелерімен айналысқан Н.Тҿреқҧлов 

1928 жылдың қаңтарындағы  «Жаңа міндеттер» деген мақаласында былай деп ерекше атап 

кҿрсетеді: «...Мҧнымен қатар Кеңестік Шығыстың қалың бҧқарасы мен алдыңғы қатарлы  

жҧртшылығының жаңа тҥркі ҽліпбиін енгізу ісіне кҿзқарасы секілді маңызды мҽселені де аттап 

кетуге болмайды. 

...КСРО тҥркі-татарлары арасындағы шаруашылық жҽне мҽдени байланыстар (ҽңгіме 

территориясы шектес, базары ортақ болғандықтан бір-бірімен байланысты халықтар туралы болып 

отыр; мысалы, татарлар мен башқҧрттар, ҿзбектер, қазақтар жҽне қырғыздар, т.б.) бізден ҿте 

икемді, олардың ҿз диалекті (тілі) негізінде қала отырып, «біртҧтас тҥркі тілінің» кҿмегінсіз-ақ 

бір-бірімен араласа алатын жазу жҥйесін жасауды талап етіп отыр... 

Айталық, ол ҿзінің «Тҥрік тілі» деген мақаласында Тҥркістандағы ҧлттық мемлекеттік тіл 

туралы баспасҿз беттерінде талқыланып жатқан мҽселелер бойынша пікірталасқа белсене 

қатысады. Осыған байланысты Ресейдегі революцияға дейінгі Бақшасарайдағы «Таржумон», 

Орынбордағы «Шуро» секілді мҧсылман баспасҿздерінде тҥркі тілдері мҽселелері бойынша 

жҥргізілген пікірталастарға тоқтала келіп, ол ҿз пікірі мен ҧстанған позициясын ашық айтады, осы 

тақырып тҿңірегіндегі жекелеген авторлардың кҿзқарас-пікірлерін сынайды. Сонымен қатар ол 
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татар мҧғалімдерінің революцияға дейінгі ҿзбек жҽне қазақ мектептерінде сабақ беруіне қарсы 

болуға тырысқан патшаның отаршыл шенеуніктерінің саясатын теріс бағалайды. 

«Егер оныншы жылдары, – деп жазады ол мақаласында, – баршаға белгілі генерал Самсонов 

татар  мҧғалімдерінің  ҿзбек жҽне қазақ мектептеріндегі сабақ берулеріне тыйым салған бҧйрық 

берген болса, менің ойымша, генерал мырза бҧл бҧйрықты интернационализм кҿзқарасы 

тҧрғысынан немесе осы халықтарға берілгендіктен берген жоқ, керісінше ол бҧл бҧйрықты осы 

ҿлкедегі халықтардың мҽдениеті мен оқу-ағарту ісінің дамуына қайткенде де кедергі келтіру 

мақсатымен берді». 

«Патшалық самодержавалық кезеңде ҧлттық саясат пен оның сипатының астарында не 

жатты? – деп одан ҽрі жалғастырады Нҽзір Тҿреқҧлов. Ең алдымен мына жайтты баса айтуымыз 

керек, патша ҿкіметі Ресейде орыстан басқа ҧлттарды білген жоқ, білгісі де келмеді. Патша 

самодержавасының барлық бағдарламасы ҿзге ҧлттарды шетқақпайлай отырып, жойып жіберуге 

немесе баршаны орыстандыруға келіп саяды. Кейбір кҿшпелі халықты кҥштеп қоныстандыруды 

мақсат етті, ҿзгелерді, мысалы украин, беларус, тағы басқа халықтарды ҧлттық қасиет-бейнесінен 

жҧрдай етіп, ана тілдерінен айыруға кҥш салды, тіпті украин жҽне беларус тілдерінде шоқынуға, 

мінҽжат етуге тыйым салды. Олардан ҿзгелері отаршылдық езгінің барлық қатаң режимін бастан 

кешірді. Олардың шҧрайлы жерлері, шҧрайлы жайылымдары тартылып алынып, тау 

шатқалдарына, жабайы аймақтарға қуылып тасталды, айталық Кавказда дҽл осылай болды. Дҽл 

осындай ушыққан саяси жағдайда ҧлттарды сауаттандыру ісі жҿнінде сҿз болуы да мҥмкін емес 

еді.  

Қоғамның алдыңғы қатардағы топтарының қазіргі заманғы мектеп ісін ҧйымдастыру 

жҿніндегі ҽрекеттері басып тасталынды. Патшалы Ресейде ҧлттарға білім беру ісіндегі 

қалыптасқан жағдайы дҽл осындай болды» [6. 92-93]. 

Нҽзір Тҿреқҧлов бірқатар мақалаларында, мысалы, «Идорадан» («Басқарма») («Инқилоб».-

1922. - № 3), «Жасорат» («Ержҥрек») («Қизил байрақ». – 1922. – 24 шілде) атты шығармаларында 

кез-келген ҧлттық ҽдебиет пен мҽдениеттің ҿз дамуында ҽлемнің ҿзге ҽдебиеттерінің  идеялық-

кҿркем тҽжірибесімен молыға тҥсуі қажеттігі жҿнінде ҿзекті мҽселе кҿтереді. Ол ҽлем ҽдебиетінің 

озық ҥлгілерінің аудармасын насихаттау мен жариялауды ҿзбек баспасҿзінің аса маңызды 

міндеттерінің бірі деп есептеді. Нҽзір Тҿреқҧловтың бай мҧрасы оның ҿткен ғасырдың 20-

жылдары тек ҿзінің ҧлттық ҽдебиеті мен мҽдениетін тиянақты оқумен жҽне терең білумен 

шектеліп қалмағанын айқын дҽлелдейді, ол сондай-ақ ҽлемнің ҿзге халықтарының да озық 

ҽдебиеті мен мҽдениетінен терең сусындаған. Бҧған оның «Жасорат» («Ержҥрек») мақаласы нақты 

дҽлел бола алады, мҧнда автор революцияға дейінгі Тҥркістанда шығып тҧрған «Таржумон», 

«Қуеш», «Онг», «Шуро» сияқты татар тіліндегі газет-журналдардың жҽне олардың Аяз Исхак, 

Фатих Амирхан, Галимиджан Ибрагимов секілді озық ойлы жазушылары мен сыншыларының 

ағартушылық рҿлі жҿнінде зор қҧрмет сезімімен еске алады. 

Нҽзір Тҿреқҧлов Тҥркістан баспасҿзі мен ҽдебиеті қайраткерлерімен байланысын ешқашан да 

ҥзген жоқ. Ол Мҽскеуде КСРО Орталық Атқару Комитеті жанындағы Орталық баспа 

басқармасының тҿрағасы бола жҥріп ҿзбектің белгілі ғалымы ҽрі драматургі Фитраттың «Қиямат» 

[7. 3-4] атты сатиралық ҽңгімесін жариялайды, оның алғысҿзін ҿзі жазады, тҽжік-ҿзбектің ірі 

жазушысы Садриддин Айнидің «Материалы к истории Бухарской революции» атты тарихи 

шығармасын жарыққа шығарады (М., 1926). Сондай-ақ оның тікелей инициативасымен ҽрі нақты 

қолдауымен Чолпан Елена Зартаның «Девона», «Кухи Малак», «Мироб» деген ҽңгімелерін, 

А.Мордвинконың «Крестьянин-большевик» атты ҽңгімесін орыс тілінен ҿзбек тіліне аударады. 

Ол Мҽскеуде 1923 жылы ҿзбек тілінде жарық кҿрген Фитраттың «Қиямат» атты ҽңгімесіне 

жазған алғысҿзінде автор шығармасының идеялық-тҽрбиелік маңызына ерекше тоқтала келе, бҧл 

ҽңгімені Данте Алигьеридің «Божественная комедиясымен» салыстырады. 

«Осы бағытта, – деп жазады Нҽзір Тҿреқҧлов, – Фитраттың «Қияматы» ҿзбек ҽдебиетінде 

ерекше орын алады. Бҧл шығарма, қайта ҿрлеу дҽуірінің кҿптеген шығармалары сияқты діни 

фанатизм мен тасқараңғылыққа қарсы кҥрес ашады» [7]. 

Нҽзір Тҿреқҧлов С.Айнидің кітабына жазған алғысҿзінде бҧл кітаптың маңызы 

оқырмандарды  Бҧқараның  соңғы  ҽміршісі  Эмир  Алимханның  ҿмірімен,  сондай-ақ Бҧқарадағы  
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жадид қозғалысының тарихымен хабардар етуде жатыр деген байлам жасайды. «Біз, – деп жазады 

ол, – осы кітапты оқып шыққан ҽрбір жас адам, ҽрбір революционер ҿлкенің таяуда ҿткен 

кҥндерімен таныс болады, содан ҿздерінің тиісті қорытындыларын шығарады» [8. 11-12]. 

Нҽзір Тҿреқҧлов КСРО Орталық Атқару Комитетінің жанындағы Орталық баспа 

басқармасының тҿрағасы ретіндегі ҿз қызметінің жаңа кеңестік мемлекетте ҧлттық мҽдениеттерді 

дамытудағы маңызын тамаша тҥсінген еді. Орталық баспаның 5 жылдығына арналып 1928 жылы 

маусымда ҿткен мерекелік мҽжілісте оның басшысы ризашылықпен былай дейді: «...Орталық 

баспа ҽртҥрлі ҧлттардың сан миллиондаған бҧқарасының  кеңес мҽдениетінен сусындауына жҥйелі 

жол салып берді, ҿзі қҧрылған қысқа мерзімде  бірде бір елде болып кҿрмеген кітап ҿнімдері 

базасын жасай алды. Бес жылда ол оқулық, ғылыми-бҧқаралық, қоғамдық-саяси, кҿркем, 

ауылшаруашылық жҽне басқа ҽдебиеттің 59959713 данасын 50-ден астам ҧлт тілдерінде шығарды. 

Кітап ҿндірісін жасау, нығайту жҽне дамыту ісімен қатар Орталық баспа ҧлттық мерзімді 

басылымдар жасап, оларды жақсарту жҽне тарату мҽселелеріне байыпты кҿңіл бҿліп келеді. 

Қазіргі кезде ол 12 тілде 21 мерзімді басылым шығарып отырғанын айтсақ та жеткілікті. 

Оның Одақ халықтары ҥшін айрықша кҿмекші оқулық базасын жасау – ҧлт тілдерінде орасан 

зор кҿлемде кҿрнекі қҧралдар, яғни артта қалған бҧқараны мҽдениетке тартудың неғҧрлым жанды 

да тҿте жолы ретінде маңызы орасан бҥкіл материалды жасау ісіндегі рҿлінің де маңызы одан кем 

емес. Орталық баспаның барлық кітап ҿнімдерінде оқулықтардың ҥлесі бҽрінен мол жҽне бҧл 

салада да оның Одақтың ҽртҥрлі халықтары ҥшін арнайы ҽдебиет шығаруда жаңа жол салуына 

тура келді, ҿйткені патшалық замандағы оқулықтар ҧлттар ҥшін мҥлдем жарамсыз болатын. 

Орталық баспа қалың бҧқара арасына жаңа тҥркі ҽліпбиін (латыншаланған) ендіруде де зор рҿл 

атқарды. Ол латын негізінде тҥркі-татар тілдерінде ҽліппелер, оқулықтар жҽне басқа да ҽдебиет 

шығару жҿнінде, сондай-ақ Орталық баспа шығаратын татар газет-журналдарын латыншаға 

кҿшіруде кҿп жҧмыс жҥргізді» [3. 25].  

Нҽзір Тҿреқҧловтың бойында болған саяси кҿшбасшының, кҿрнекті оқымыстының жҽне 

публицистің, дарынды дипломанттың  белгілері осындай болды. Осы орайда оның бауырлас ҿзбек 

халқының алғашқы кездегі баспасҿзін ҧйымдастырудағы рҿлі орасан зор еді. Сондай-ақ Нҽзірдің 

тҥркі халықтарының ынтымақ-бірлігі жолындағы атқарған жҧмыстары кез-келген жанды тҽнті 

етеді. Ҿзінің сан қырлы істерінде қазақ халқының осынау тамаша ҧлы терең білімімен, 

кҿзқарасымен ҿзін шынайы интернационалист ретінде кҿрсете білді.  
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ САНА ЖҼНЕ ҒАЛАМНЫҢ  МИФТІК БЕЙНЕСІ 
 

Тҥйін. Мақалада  қазақ  халқының   фольклорлық  санасына  тҽн  ғаламның  мифтік  бейнесіне,  оның тарихи   

кезеңдеріне,  аспан  туралы,  тҿрткҥл   дҥние  туралы  халықтың  мифтік   санасының фольклор   арқылы  берілуіне   

талдау  жасалып,  эпостар  мен  аңыздардан,  ҽпсаналардан  нақты  мысалдар  келтіру  арқылы  дҽлелденеді. 

 

Кҥллі адамзаттық рухани эволюцияның бастауы – миф. Қазақ халқының фольклорлық 

санасына тҽн  ғаламның мифтік бейнесі де кҿне заманнан бастау алғаны анық. Бҧл жҿнінде 

фольклортанушы С. Қасқабасов былайша ой қорытады: «Ҽлем ең алғаш ҧшы қиыры жоқ су 

болған деген космогониялық тҥсінікке сай қазақ арасында кең тараған топан су туралы, 

Қазығҧрт тауы жайлы мифтерде сақталған. Мҧнда аспан мен жердің бҿлектенуі, яғни ҽлемді 

қаптаған судан аспанның жҽне қҧрлықтың бҿлініп жасалғаны жайында тҥсінік бар» 1.84. 

Кҥлтегін ескерткішінде «Ҥсті кҿк Тҽңірі, асты баран жер жаралғанда екеуінің арасында 

адам баласы жаралған» 2.75, – деп жазылған. Осы мҽтіндегі ой Қазығҧрт туралы мифпен 

ҥндес. Демек, кҿне тҥркі жазба ескерткішіндегі таным бойынша ғаламның ҥсті – кҿк (аспан), 

яғни Тҽңір (жаратушы) келбетінде, ортасында – адам баласы ҿмір сҥреді, ал асты – баран 

(қара) жер. 

Кҿне тҥркі заманындағы мифтік тҥсінікте кеңістік кҿлденең, тік тҧрғысынан қарағанда екі 

қабатты: ҥсті – кҿк Тҽңір (аспан), асты – жер, сондай-ақ ортасында жаралған адамдарды тағы 

бір қабатқа теңесек, мифтік кеңістік ҥш қабатты болады. Сібір жҽне Орталық Азия 

халықтарының мифологиясында палеолит заманынан бері ғаламның ҥш (трихотомиялық) 

моделі белгілі болған 3.207 .Ҥш тҥрлі ҽлем аспан, жер, жер асты деген ғаламның мифтік 

бейнесі туралы Ш.Уҽлиханов былай деп жазған: «Аспанда ел бар. Ондағы адамдар белдікті 

тамағынан тартады, біз ортада, жер бетінде тҧрамыз, сондықтан белдікті белімізге байлаймыз, 

ал жердің астындағы адамдар белдігін аяғына орайды» 4.480. 

Қазақтың фольклорлық санасындағы аспан туралы ҧғымдардың орны ерекше. Бҧл 

жҿнінде мифті зерттеуші С. Қондыбай былайша ой тҥйеді: «Ай соңғы жеті-сегіз мың жылдың 

ішінде мынадай келбеттенуді басынан ҿткізді: 

1. Ай – мҥйізді тағы жануар (бҧғы, бҿкен, марал т.б.) кейпінде (палеолит бойына, 

неолиттің басында). 

2. Ай – мҥйізді сиыр (бҧқа) кейпінде (б.з.д. 8-6 мың жылдықтар жҽне кейінірек). 

3. Ай – мҥйізді жылан (айдаһар, бҥке) кейпінде (б.з.д. 5-3  мыңжылдықтар жҽне кейінірек), 

сондай-ақ адам кейпінде де кескінделудің  пайда болуы. 

4. Ай – мҥйізді тҧлпар кейпінде (б.з.д. 3-2 мыңжылдық, кейінірек). 

5. Ай – адам (кемпір, қыз, т.б.) кейпінде, бҧл кейінгі, мифтік тҧрпайылану немесе 

мифсіздену заманында болған жҽйт. 

Кҥн де, кейбір жҧлдыздар да осындай кейіптену кезеңдерін басынан ҿткерген» 5.24. 

Халқымыздың мифтік аңыз-ҽңгімелері жҧлдыздарды аң, жануар, адам кейпінде 

суреттейді. Кҿне тҥсінік бойынша аспан денелері жанды дҥние келбетінде бейнеленеді. Бҧл 

бейнелерден біз ҧлттың ғаламға деген ежелден келе жатқан кҿзқарасын танимыз. Мҽселен, 

Қамбар жҧлдызы жҿнінде мынандай миф бар: «Қамбар Ай жолында болғандықтан ай сайын 

Аймен тоғысып тҧрады. Ҽуелі Ай Қамбардың мҧртына тоғысады, екінші кҥні ауыз 

омыртқасына, одан соң ҿтіне тоғысады, одан кейін қҧйрығына кетеді. «Білмегенге білдіремін, 

егер біле тҧра жҥрсе, бҥлдіремін», – деген екен Қамбар» 6. 15. Бабаларымыз Қамбар 

жҧлдызының аспандағы қозғалысын мҧқият бақылап отырған. Ай мен Қамбардың тоғысуы 

кезінде  оған  қарсы  жол  жҥрмеу  керек.  Халықтың  нанымында  Қамбар мен  Ай тоғысқанда 

ҽлемге ғаламат ҧшқын шашады, сол ҧшқын кҥнҽһҽр пенденің басына тҥсіп, оны мерт қылады 
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деген де тҥсінік бар. Тоғысу ҥш кҥнге созылған, яғни Ай осы мерзімде Қамбардың барлық 

жҧлдызын басып ҿтеді. Қамбар мен Айдың тоғысуын кҥтіп, жол жҥруден бас тартып, кідіріп 

отырған жолаушылар екінші кҥні Ай Қамбардың ҿтінен ҿтті, – деп жолаушылай берген 

7.108.  

Мифтік танымның аясында қалыптасқан бҧл нанымның нышандары эпостық жырларда да 

ҿз кҿрінісін тапқан. Мысалы, «Қыз Жібек» жырында Тҿлеген алыс сапарға аттанарда анасы 

«Қамбардың» пірлеріне былайша жалбарынады: 

Кҿл иесі Қамбар-ау, 

Жол иесі Қамбар-ау, 

Қарағыма кҿз сал-ау, 

Рақым қылса қҧдая, 

Сенен басқа кім бар-ау 8.53. 

Лингвист ғалым Б. Тілеубердиев халық санасында сақталып келген мифтік тҥсініктерді 

саралай келіп: «...Қамбар жҧлдызының атауы жылқы пірі (атасы) Қамбармен бірдей екенін 

аңғарамыз» 9. 201, – деп жазады. 

 Мифтік ҽлемнің кҿлденең моделі «орталық пен шеттің» (центр и периферия) қарама-

қарсы қойылуына негізделеді. Бҧл модельдеудегі басты кҿрсеткіштер – орта (кіндік) мен тҿрт 

тарап (бағыт): «оң» - «сол», «алға» - «артқа», «солтҥстік» - «оңтҥстік», «батыс» - «шығыс». 

Сондықтан, фольклорлық санадағы горизонталь модель кҿбінесе тҿрт бҧрыш (шартарап, 

тҿрткҥл) жҽне шеңбер тҥрінде сақталған. Ғаламның кҿлденең қҧрылымы шеңбер немесе тҿрт 

бҧрыш тҧрпатты болып, тҿрттік жіктелумен ерекшеленеді. Сондықтан, кҿлденең модель орта 

дҥние – адамдар ҽлемі.  

Адамдар ҽлемі – ғаламның ортасында, ал тҿрт тарапта басқа мифтік бейнелер 

орналастырылады. С.Қондыбайдың пайымдауынша: «...адамдар мекендейтін жер беті,  

тҿртбҧрыш пішінді болып келеді де, оны айнала ғаламдық су немесе ғаламдық жылан қоршап 

жатады. Жердің кіндік тҧсында: а) ғаламдық тау; б) ғаламдық бҽйтерек ҿсіп тҧрады. Ал, 

тҿртбҧрышты жер ҥстін дҿңгелек, шеңбер, кҥмбез пішінді қатты аспан жауып жатады» 

5.145. 

Ғаламның мифтік горизонталь моделі фольклорлық санада жекелеген сҿздер мен тҧрақты 

тіркестер арқылы да кҿрініс береді. Мҧндай сҿздерге шартарап, тҿрткҥл, су басы, су аяғы, су 

аяғы қҧрдым, телегей (телегей теңіз) т.б. жатады. «Шартарап» парсы тілінен енген шар – тҿрт, 

тарап – бағыт, жақ, яғни «тҿрт бағыт», «тҿрт жақ» дегенді білдіреді. «Тҿрткҥл дҥние» деген 

тҧрақты тіркесіндегі тӛрткҥл – кҿнеден келе жатқан мифологиялық мағынасы бар сҿз. 

 С. Қондыбай бҧл жҿнінде: «Тҿрткҥл – мифтік-эпостық кеңістіктің моделі. Оны тҥсінудің 

тҿрт деңгейі бар: 

Біріншісі – тҿрткҥл – ғаламның кҿлденең моделі. 

Екіншісі – тҿрткҥл – ғаламның адамзат тҧратын бҿлігі. 

Ҥшіншісі – тҿрткҥл – этникалық ҿз кеңістігі. 

Тҿртіншісі – алдыңғы ҽңгімелерде қарастырылған «ҥш қабаты» Тҿретамның (ілкі Тҿрдің) 

сыртқы пішіні. 

Бірінші деңгейдегі тҿрткҥл – ғалам болса, екінші деңгейдегі тҿрткҥл – сол адамзат 

кеңістігінің ортасындағы «ноғайлы елі». Тҿртінші деңгейде – рухани орталық» 5.15. 

Халқымыздың тілінде, Хантӛрткҥл Тӛрткҥл, Тӛрткҥлтӛбе, Кӛктӛрткҥл деген жер-су 

атаулары бар. Эпостық жырларда да аталған топонимдер кездеседі. Мысалы, «Мҧсахан» 

жырында: 
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Мекенімді сҧрасаң,  

Хантӛрткҥл деген жер еді, -  

немесе: 

Еділ – Жайық бойында, 

Боғданың бергі жағасы, 

Хантӛрткҥлдің басы еді, 

Мҧсаханның салған қаласы.  

 «Қырымның қырық батыры» тармақты жырдың «Жҧбаныш» эпосында: 

Кҿрініп тҧрған Кӛктӛрткҥл 

Сонда бар-ды, сҧрасаң 

Қылыш ханның қаласы. 

Демек, тҿрткҥлге байланысты жер-су атаулары ғаламның горизонталь (кҿлденең) мифтік 

бейнесін береді. Оның фольклорлық санадағы кҿрінісін эпостық жырлардан молынан мысал 

келтіруге болады. 

Ежелгі мифтік тҥсінік бойынша су (ҿзен, бҧлақ, теңіз т.б.) тҿменгі ҽлеммен, яғни ҿлілер 

ҽлемімен байланысты болып келеді. Е.М.Мелетинский «Солтҥстік халықтарының 

мифологиясында жоғары мен тҿменді, аспан мен жерді байланыстырып тҧратын шаман ҿзені 

болады деген кҿзқарас бар: демек су басы жоғары ҽлем, ал су аяғы тҿменгі ҽлем болып 

саналады» 3.215, – деп жазады.  

Қазақ фольклорында су аяғы қҧрдым, су аяғы Қорқыт сҿз оралымдары жиі қолданылады. 

Мысалы, «Қозы-Кҿрпеш – Баян сҧлу» эпосында: 

Кҿңілімді мың мен санға баламаймын, 

Бенденің ілігіне жарамаймын. 

Су аяғы қҧрдымнан қашып жҥрген 

Алла-тағала қаңғыртқан Қарабаймын, - 

деген жыр жолдары бар. Мҧнда «су аяғы қҧрдымнан қашып жҥрген Қарабай» ҿлімнің 

қҧрығына ілінбеуді ойлап жҥр. Эпостағы Қарабайдың су ӛрлеп кӛшуі – тірі болғаны, ал 

Сарыбайдың су аяғы қҧрдым кеткені – оның тҿменгі ҽлемге кеткені, яғни ҿлгені. 

Суға қатысты мифтік тҥсініктің фольклорлық санадағы тағы бір кҿрінісі – жерді кҿтеріп 

тҧрған кҿк ҿгіз, яғни жер астындағы су ҽлемі. Сиыр мен суды байланыстыратын ежелгі тҥсінік 

қазақ дҥниетанымында бар. Сондай ҧғымнан су сиырдай сумаңдап  деген сҿз тіркесі сақталған 

9. 212. 

Уақыт ҿте келе миф ҿзінің қасиеті мен қҧпиялық сипатын жоғалтып, ҽу баста наным-сенім 

негізінде қалыпқа тҥскен сҿз саптау ҥлгілері санада тҧрақтап қалады. Мысалы: «Қайда барсаң 

Қорқыттың кӛрі». Бҧл аңыз бойынша былай баяндалады: 

«Қорқыт ҿзінің желмаясына мініп, ел кезіп жҥреді. Қайда барса да, алдынан екі адам 

кезігіп, кҿр қазып жатады. Қорқыт оларға: «Бҧл кімнің кҿрі» деп сауал қойса, олар: 

«Қорқыттың кҿрі» деп жауап қатады. Ақыры ол суда ажал жоқ  деп, Сырдарияға кілем тҿсеп, 

қалған ғҧмырын су ҥстінде ҿткізбек болады. Бірде Қорқыт қалғып кеткенде, оны жылан 

шағып ҿлтіріпті» [10.88]. 

«Қорқыт» атауының этимологиясы туралы ғалым Ш.Ыбыраев: «Қорқыт» сҿзінің тҥп-

тҿркіні «кӛр» жҽне «қҧт» деген екі сҿзден тҧрады. Осы орайда «кӛр» сҿзінің  ғор, гӛр, гур 

сияқты фонетикалық нҧсқалары болғандай, «қҧт» сҿзінің де ғуд, ғҧт, хҧт дейтін варианттары 

кездесе береді. Қорқыт есімінің алғашқы сыңары кӛр (ғор, гӛр) сҿзінің мағынасы о дҥниелік  

ҧғыммен жапсарлас, екі дҥниенің ортасындағы жалғыз заттық айғақ кҿрмен байланысты 

болуы ҽбден ықтимал» [11. 595], - деп жазады. Демек, аталған сҿз тіркесінің сана тҥкпіріндегі 

астарлы мҽні тым тереңде жатыр.  

Қазақ фольклорында ҽлем, ғарыш шеңберінде адам орны ылғи ҿзгеріп, қҧбылып отырады. 

Дҥниені тҥсіндірудің байырғы жануарлық сатысы, хайуандарға табыну бірте-бірте шектеліп,  

ақыры рухани адам болмысы жетекші мҽнге ие болады. Жаратылыстың бҽрін адамиландыру – 
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антропоморфистік даму арнасы табиғатпен кҥресте асқақ бейнелердің тууына кең жол ашып 

береді. Ол – қорғансыздарды бақытқа кенелтетін жеңімпаз келбеті. 

Ата-бабаларымыз дҥние қҧбылысын игеріп, тҥр-келбетін санада сақтауға тырысты. Оны 

кейінгі ҧрпаққа аманаттау міндет болды. 

Ғаламның мифтік бейнесі – танымның тҥрлі қабаттарынан тҧратын, наным-сенім 

нҽтижесінде ақпарат пен білім жҥйесін қалыптастыратын қҧрылым. Сонымен қатар, бір 

кезеңде қалыптасқан, сол кҥйінде қатып қалған бейне емес, ҥнемі ҿзгерісте болып, сандаған 

ғасыр бойы дамып келеді. 

Адам қоршаған ортадағы беймҽлім қҧбылыстар мен заттарды ҿзіне таныс дҥниелер 

арқылы бағалап, танып біледі. Ал, оның ҧзақ ғасырлар бойы жинақталуы фольклорлық 

сананы қалыптастырады.   
 

ҼДЕБИЕТТЕР 

 

1. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. -Алматы: Жазушы, 1984. 289 б. 

2. Қаржаубай С. Орхон мҧнаралары. 1 кітап. -Астана: Санат, 2003. 278 б. 

3. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. -М.: Наука, 1976. 327 б.  

4. Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.: в 5 Т. -Алма-Ата: Наука, 1961. Т. 1. 

5. Қондыбай С.Арғықазақ мифологиясы. Екінші кітап. -Алматы: Дайк-Пресс, 2004. 415 б. 

6. Қазақтың мифтік ҽңгімелері. -Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2002. 320 б.  

7. Ҽбішев Қ. Аспан сыры. -Алматы: Қазақстан, 1966. 260 б.  

8. Қыз Жібек. -Алматы: Жалын, 1985. 228 б. 

9. Тілеубердиев Б.М. Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері. -Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. 280 б. 

10. Қоңыратбаев Ҽ. Қазақ фольклорының тарихы. -Алматы, 1991. 288 б. 

11. Ыбыраев Ш. Қорқыт жҽне шаманизм // Қорқыт Ата. Энциклопедиялық жинақ. -Алматы, 1999. 556-598 б.б. 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

392 

 
 

Бақыт ҼБЖЕТ  
филология ғылымдарының кандидаты 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥкістан, ҚАЗАҚСТАН  

 

ТҤРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ ШАМАНДЫҚҚА СИЫНУДЫҢ  

НЕГІЗГІ ТҤРЛЕРІ 
 

 

Тҥйін сҿз. Мақалада шаманизмді ҧстанған тҥркі халықтарының Матриархат дҽуірі кезеңіндегі тҽңірге қҧлшылық ету 

салты мен жоралғылары туралы сҿз болады. 

  

Кілт сҿздер. Сарыҧйғыр, аспан қҧдай, шаманизм, от ене, май ене, бес ене. 

 

Тҥркі халықтары ертеде шамандық нанымды ҧстанғандығы белгілі. Еуразия кеңістігінде 

жайыла орналасқан тҥркі халықтары уақыт ҿте келе басқа монотеистік діндерді ҧстанып, бірі 

ислам дінінде, екіншілері христиандықты, алтай халықтары бурханизмді қабылдаған соң бҧрынғы 

шамандық діннің негізгі қағидалары қолданыстан шығып қалып отырды, тек кейбір бақсылардың 

ем-домдық қасиеттері ғана халық ішінде медициналық қызмет тҥрі ретінде маңызды роль атқарған 

соң тҥгелдей жойылып кетпей, кейбір ырымдары ғана сақталды. Ал, тікелей тҽңіріге қҧлшылық 

ету жолдары кҿмескіленіп, діннің бастапқы наным-сенімдері уақыт ҿте келе ҧмытылған. Немесе 

азғантай жҧрнағы ғана сақталып жеткен, оның ҿзінде кҿптеген ҿзгерістерге ҧшыраған. Тҥркілердің 

кҿпшілігінде шамандық діннің жҧрнағы да қалмаған. Ҽсіресе ислам дінін қабылдаған тҥркі 

жҧртында шамандық қҧдайлардың аттары мҥлде кездеспейді десек қателеспейміз. Дегенмен 

шамандық ҥлкен жҽне кіші қҧдайлардың атқаратын қызметтері турасындағы тҥсініктер кейбір 

тҥркі тайпаларында ҽлі кҥнге дейін сақталып отырғандығын байқаймыз. Солардың бірі Сары 

ҧйғырлар.  

Шамандық туралы айтылатын аңыздарында сары ҧйғырларға шамандық таңғҧттардан 

кҿшкендігі айтылады. Сары ҧйғырлардың  аңыздары бойынша ертедегі ҧйғырлар аспан-қҧдайға 

сыйынған екен. Оның алдында аспан-қҧдай таңғҧттарда тҧрған. Бҧрын аспан қҧдайына сыйынып 

келген таңғҧттар ҿз қҧдайларынан теріс айналып, аспан қҧдайларына кҿңіл бҿлмей қояды. Кейін 

таңғҧттардың аспан-қҧдайға қҧлшылық етпей қойғанына налыған аспан қҧдай басқа тайпаға ауып 

кетеді. Ол турасында С.Е.Маловтың «Язык  желтых уйгуров» атты кітабында былай деп жазады: 

«[Однажды], стреляя из пращей и преследуя, заставили его удалиться к Зурским горам. 

Странствуя, божество-небо вошло в долину реки. Вошло [туда] и плакало. Во время плача до 

слуха божества дошло ржание лошади, и оно [воскликнуло]: «О! похоже на то, что я [бог] достиг 

жилого места!» Божество-небо водворилось на вершинах Зурских гор, потом спустилось к 

местечку Пайгëз. В Пайгëзе жила одна старуха. Старуха сбивала из молока масло; сбивала она 

[масло] и заснула. С шумом спустился сюда шаман (т.е. божество-небо), взяв ее мех [с молоком] 

он бросил его в стену. Сбившееся масло (букв. Бывшее внутри и мех) пристало к стене, а 

простокваша разбрызгалась и расплескалась. Затем божство-небо вселилось в старуху, и люди 

поклонялись женщине (т.е. она была шаманом). Люди об этом сказали: «Теперь мы не будем 

кланяться женщине». Так они сказали, потому что перешли на сторону мужщин (т.е. шаманов) 

знавших заклинания – молитвы»  [1.135-136]. 

Бҧл аңыздан аңғарғанымыздай алғашқы шамандар ҽйелдер болған. Ел ішіндегі дінді 

таратушылар, халықты аспан қҧдайға сендіруші, соның атынан елдің келешегін болжаушы, 

зҧлымдық кҥштерімен соғысушы, ауырудан айықтырушы сияқты т.б. діни ғҧрыптарды 

орындаушы ҽйел шамандар болған. Ел билігін де ҿз қолына ҧстағандығы белгілі. Геродоттың 

кітабында скиф ҽйелдерінің ел қорғауда ерлерден кем соғыспайтындығы, массагеттердің патшасы 

ҽйел екендігі айтылады. Ертеде кҿшпелі халықтарда ҽйелдің билікке араласуы жоғары деңгейде 

болған. Бҧл матриархат культіне жатады. Матрихаттық тҥсінік бойынша ҽлемді жаратушы ҧлы 

қҧдай, аспан-тҽңірі де ҽйел бейнесінде сомдалған. Олар кҿп жағдайда Ҧмай-анаға табынған. 

Ҽлемдегі тіршілік атаулыны жаратушы деп Ҧмай-анаға сйынған. Ҧмай-анаға сыйыну кезеңін 

ғалым Ғ.Тҧрсынов ерте тҥркілік мемлекет тҧсына жатқызады: «Если у древних тюрок Умай 

выступает как одно из главных божеств-прородительница всего живого, олицетворение 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

393 

 

 
 

плодоносящего начала в мире, то уже в «Диване» М.Кашкари слово «умай» теряет значение имени 

собственного и означает «послед роженицы», то есть выступает в том значение, которое 

сохранилось у целого ряда современных тюркских народов, для которых Умай-просто 

покровительница женщин [2.23]. 

Қазақ халқында «Бес енеден белгілі» деген сҿз тіркесі жақсы сақталған. Оның мағынасы бҧл 

баяғыдан-ақ белгілі дегенді білдіреді. Осындағы бес ене шамандық ҧғымдағы ҽлемді жаратушы 

бес қҧдайдың аты болса керек. Олардың аттары біздің пайымдауымызша мынадай болған: Ҧмай 

ана, Май ана, От ене, Ҧмайық немесе қҧмайық жҽне Бай ҽже. Бҧл бес ененің ішінде Ҧмай мен От 

енеден басқасы ҧмытылып кеткен. Мысалы Қҧмайық адамдарға бақыт, ҿмір сыйлаушы, жас 

нҽрестелерді қорғаушы қҧдай ретінде сипатталған. Бай ҽже ҥлкен қҧдайлары ретінде жҥрген. 

Шамандық нанымда ҿмір сҥрген тҧста қазақтарда осы бес енеге жеке-жеке тҽу жасап, оларға арнап 

дҧға жасалынған болса керек. Ҽсіресе, дҥниеге келген жас нҽрестені бҽле-жаладан сақтау, ауырған 

жағдайда олардың бойындағы қаскҿй кҥштерді қуу кезінде шамандар осы бес енеге сыйынатын 

болған. Ол турасында айтылатын сарындар мен тілектер қазақ арасында сақталмағанымен Алтай 

тҥркілерінде ҧшырасады. Соның бірі мынадай: 

 

«Ызырых, ызырых! 

Ымай-Идже! Пай-Идже! 

Тридцатизубая Мать огня От-Ине! 

Сороказубая Дева мать Хыс-Ине! 

Ты охраняешь ночью! Ты оберегаешь днем! 

Не пыли пеплом! Не пугли детей! 

Я прошу и молюсь тебе, 

Если зойдет черт, огради! 

Если зайдет злой, дух, прогони! 

Ызырых, ызырых! 

Ымай-идже! Пай-идже!» [3. 185] 

 

«Ызирых» ырымы қаской кҥштерді қууда кҥшті тҽсіл ретінде қолданылған. Саян-

Алтайларындағы Ымай, Пай-Идже, От-ене Қыз енелерге арналған  жалбарынуларда баланы 

ҿлімнен аман сақтап қалатын негізгі кие, бала тағдырын ҿлімнен аман алып қалу, ауру, бҽле-

жаладан қҧтқарып қалатын қҧдірет осы енелердің  қолында деп ҧғынған. Ҽлемді сақтаушы кҥш 

ретінде бес ене алынған. Бҧл ырымдар Шыңғыс хан қағанаты тҧсында болғандығы да тарихи 

жазбаларда  кҿрініс табады. Европалық саяхатшылар Плано Карпини мен Гильом де Рубруктің 

саяхаттық жазбаларында моңғолдардың ҥйлерінде киізден жасалған  тҧмарларды қатты 

қастерлейтіндігі жазылған. Ол қуыршақтар ҽдемі матамен қапталып, арнайы кҥймеге 

отырғызылып қойылған. Ол тҧмарды жасауға тек егде тартқан ҽйелдердің жҧмылатындығы 

айтылады. Демек ол тҧста да сол қуыршақтардың ҽйел затымен байланыстылығы ҽлі ҧмытыла 

қоймаған. 

Рубрук былайша суреттейді: «Мужчины, входя в дом, никоим образом не могут повесить 

своего колчана на женской стороне. И  над головою господина бывает всегда изображение, как бы 

кукла или статуэтка из войлока именуемая братом хозяина: другое похожее изображение 

находится над постелью госпожи и  именуется братом госпожи; эти изображения прибиты к  

стене; а выше, среди них, находится еще одно изображение, маленькое и тонкое, являющееся, так 

сказать, сторожем всего дома» [4.122]. 

Европа елшілерінің киіз ҥй ішінде тҧрған тҧмарларды кҿріп сипаттауы – кҿшпелі тҥркілердің 

тіл-кҿзден, жер асты қҧдайының қаскҿй, жаман ниетті  кҥштерінен мал-жанды қорғау ҥшін 

істелген «Тҿс» пен  «Жайық» атты  фетиштік тҧмарлары болуы тиіс. «Тҿс» пен «Жайық»  туралы 

фетиштер қазақтар арасында  ҧмытылғанымен, оның атаулары хикая мен ертегілерде сақталып 

қалған. 

Тайпа мен шаңырақты бҽле-жаладан қорғайтын бҧл тҿстер «аталық тҿстер» жҽне «аналық 

тҿстер» деп екіге бҿлінген.  Аталық  тҿстер «ҧлы тҿс» немесе «таза тҿс» деп  қастерленіп, киіз 
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ҥйдің оң жақ бҿлігіне орналастырылған. Оған ҽйел затының қолын тигізбеген. Ол тҿстер сол 

рудың киесі болып есептелген. 

Киіз ҥйдің сол жағына да  тҿстер ілінген. Оны «таза емес тҿстер» немесе «жаман тҿстер» деп 

аталған. Олардың міндеті ҥй ішінде бала-шағаны кҿзден, аурудан қҧтқарады деп есептеген. Бҧл 

кезде матриархат кетіп, патриархат орнаған соң, аналық тҿстің жаман атағы орныға бастағандығын 

кҿрсетеді. Жалпы хакастардың ҿзі осы  тҿстің ҽйелдер тарапынан кіргендігі турасында айтады. Ол 

туралы В.Я.Бутанаев пен Ч.В.Монгуштың кітабында мынадай аңызды келтіреді: «Согласно 

хонгорским мифам, фетиш «ах тöс» считается изображением одной старой девы, брошенной 

братьями на произвол судьбы. Когда  члены рода «буруд» переселялись из Бурятии (в вариантах – 

из земли Бурут – хана Западной Монголии) на территорию Хонгарая, невестки отказались 

ухаживать за престарелой сестрой своих мужей. Оставленная старая дева долго голодала и в 

мучениях скончалась. Ее душа превратилась в зайца, догнала сеок «бурут» и навела на него мор. 

Шаманы, выяснив в чем дело, сделали ее изображение в виде фетиша «ах тöс», который 

установили в жилище этого рода ... Из-за этого события хакасы не уважают старых дев и укоряют 

их в том, что со временем они первратятся в тëсей, поскольку безбрачие в  традиционном быту 

расценивалось как социальная аномалия [5.63]. 

Демек, ежелгі тҥркі халықтарында алғашқы шамандардың ҽйелдер болғандығын кҿреміз. 

Кейін монотеистік діндер дҥниеге келген соң олар алдымен матриархаттық культтерге қарсы 

соғысты бастайды. Тіпті ислам дінінің ҿзінде ҽйел затынан ешуақытта пайғамбар шықпайтындығы 

айтылады. Тҥркі қағанаты тҧсында патриархат толығымен ҥстемдік қҧрған болатын. Ол кездегі  

руды сақтаушы культтар толығымен  еркектердің иелігіне ҿтіп, Тҽңірі қҧдай аталық қультін 

бейнелей бастады. Шамандар да еркек адамдардан шығып, бақсылық аталық текті таңдады. Ендігі 

жерде ҥй ішінде орын алған киелі тҧмарлар екіге жарылды. Аталық культтер ҥй ішінің оңтайлы 

жерінен ҿзіне орын алып, тек ҥй-іші емес, ру мен тайпаның жебеушісіне айналды. Оған ҽйел 

затының қол тигізуіне тиым салынды. Тҧғырдан тайған «Отыз тісті от ене» мен «қырық тісті қыз 

енелер» жаман рухты тҿске айналып, ақыры бірі «жалмауыз кемпір», екіншісі «жезтырнақ» кейпін 

киіп ҥй ішінен де, ауыл-аймақтан да аластатылды. Ендігі жерде бҧл тҿстер жер асты патшасы 

Ерлік ханның нҿкіріне айналып, ауылдан ҧзаған аңшы мен жолаушыны торитын, адамдарға ҿлім 

мен ауру тарататын зҧлымдық бейнесінде кҿрініс табады. Еркек бақсылардың діни уағыздарында 

олар ауру қоздырушы бҽлекет ретінде бейнеленіп, оларға қарсы ендігі жерде еркек Ер Тҿстіктер 

мен Еділ-Жайықтар соғысқа аттанды. Тҽңірінің қолдауына ие болған Тҿстік пен Жайық ендігі 

жерде жер асты ҿлім қҧдайының нҿкерлері жалмауыз бен жезтырнақтан елді, жерді қорғап 

тҧратын киелі рухтарға айналып, бақсылардың киелі рухы ретінде ел санасына орнықты. Қорқыт 

культы дҥниеге келгенше бақсылар осы фетиштерді дҽріптеді, бҧл киелер қазақтарда 

ҧмытылғанымен исламды қабылдамаған саян алтайлары мен хакас халықтарында сол қалпы 

сақталып қалды. Исламды қабылдаған тҥркілерде бҧл киелер жоғалып кетті, тек қазақтар мен 

қырғыздарда ҧшырасып отырады. Кезінде киелі болғандығын, олардың сыйынатын киелі рухтары 

ролін атқарып келгендігін тек аңыз, ертегілерден кҿреміз. Ислам дініне ертерек кірген Орта Азия 

мен османлы тҥріктерінде бҧл киелер ҽлдеқашан-ақ ҧмытылған. 

Батырлық жырларда мысалы, «Алпамыс» жырында патшаға ақыл беретін, жауын тҧтқындап 

зынданға салатын мыстан кемпірдің бейнесі де бҧрынғы шаман ҽйелдердің сыйынатын 

қҧдайларының ҿзгеріске тҥскен, кҿркемделіп, халық ҽдебиетінде тҧрақтанған кейіпкерге 

айналғандығын кҿреміз. 
 

ҼДЕБИЕТТЕР 

 

1. Малов С.Е. Язык желтых уйгуров изд.Наука. Гл.ред.вост.лит-ры. -М.: 1967. 

2. Турсунов Е.Д. Древнетюркский фольклор: истоки и становление. -Алматы: Дайк-Пресс, 2001-172 с. 

3. Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая-Абакан: Изд-во Хакасского Гос.унив-та им. Н.Ф.Катанова, 2003-260 с. 

4. Плано Карпини и Гильом Рубрук. Путешествие в Евразийские степи. ИД «Кочевники». -Алматы: 2003. 

5. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков/Авт.Бутанаев В.Я. Монгуси Ч.В.-Абакан. Изд-во Хак-го Гос.ун. 2005-200с. 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

395 

 

 
 

Тҿрҽлі ҚЫДЫР 
филология ғылымдарының кандидаты 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Тҥркология ҒЗИ-ның аға ғылыми қызметкері 

 Тҥкістан, ҚАЗАҚСТАН  

 

ТҤРКІ ЖАЗБА ҼДЕБИЕТІНІҢ АЛҒАШҚЫ ТЕОРЕТИГІ 
 

Түйін: Мақалада  ортағысырлық тҥркі ақындарының алғашқы туындыларының араб, парсы тілдерінде 

жазылғандығы, тҥркі жазба ҽдебиетінің алғашқы теоретиктерінің туындылары жайлы сҿз болады. Соның ішінде тҥркі 

тілінде алғаш жазылған Шайқы Ахмет Таразидың «Фунуне балаға» атты шығармасының тҥркі дҥниесіндегі алар орны 

талданып, ондағы кейбір теориялық мҽселелер зерделенеді.  

 

Кілт сөздер: қолжазба, тҥркі тілі, ҽдеби жҽдігер, мҽтін, руби, тарсиғ, орта ғасыр, қафия, рҽдиф 

 

Ортағасырлық тҥркі ақындарында ҿз шығармаларының тҥркі тілінде жазылып отырған ең 

алғашқы туындылардың бірі екендігі туралы айтылатын бір дҽстҥр бар. Бҧл ҽсіресе 

Қарахандықтар дҽуірі мен Алтын Орда тҧсында дҥниеге келген ҽдеби жҽдігерлерге тҽн қасиет. 

Себебі Ислам ҿркениетінің аясында ҿмір сҥрген тҥркі ҧландары алғашында ҿздерінің 

шығармаларын араб не парсы тілінде жазды. Осы тілдердің негізінде қалам тербеп, ҿздерінің 

қайталанбас жыр жолдарын дҥниеге алып келді. Сондықтан да сҿз ҿнеріне қатысты трактаттар мен 

зерттеулер де осы тілде жазылды. Ҿзге халықтан шыққан зерттеушілерді айтпағанның ҿзінде, 

тҥркі даласының тумасы Ҽбу Нҽсір Ҽл-Фараби ҿзінің «Ҿлең жҽне ҧйқас туралы», «Ҿлең ырғағы 

туралы», «Поэзия ҿнерінің негіздері туралы трактат», «Ҿлең ҿнері» жҽне «Ҿлең кітабы» деген 

еңбектерін араб тілінде жазды [1]. Сондай-ақ Хҽтиб Тебризидің де «Аруз бен қафия ілімдерінің 

соңы» деген шығармасы да араб тілінде дҥниеге келгені белгілі [2]. Себебі ҿз шығармаларын араб 

тілінде жазу ҥрдісі сол заманның талабынан туындап еді. Бертін келе тҥркі тілінің де поэзия тіліне 

айналуымен ғылым мен кҿркем сҿзге деген сҧраныс та ҿзгерді. Соның нҽтижесінде Науаи, Бабыр 

секілді саңлақтардың ҿлең ҿлшеміне қатысты жазылған еңбектері дҥниеге келді. Десек те соңғы 

жылдарғы зерттеулер мен ізденістер ХV ғасырдың алғашқы жартысында тҥркі тілінде дҥниеге 

келген тағы бір еңбектің жазылғандығын анықтап берді. Осы уақытқа дейін ғылыми ортаға 

белгісіз болып келген бҧл еңбек туралы алғашқы мҽлімет берген белгілі ғалым Эргаш Омаров 

болатын. Ол 1993 жылы АҚШ-қа барған сапарынан бірнеше сирек қолжазбаларды алып келді. 

Солардың ішінде Тараздан
*
 шыққан Шайқы Ахмет ибн Хҧдайдад Таразидың «Фунуне балаға» деп 

аталатын туындысын алып келіп, тҥркі дҥниесі ҥшін ҥлкен бір тарту жасады. Осы уақытқа дейін 

белгісіз болып келген бҧл шығармаға деген қызығушылық артып, Абдуқадыр Хайитметов 

бастаған бір топ бауырлас ҿзбек ғалымдары бҧл еңбекті бҥгінгі ҿзбек тіліне тҽржімалады [5].Содан 

бастап біртіндеп ғылыми айналымға еніп келеді
**

.  

Шайқы Ахмет Таразидың «Фунуне балаға» атты шығармасы  ортағасырлық тҥркі жазба 

ҽдебиетінің теориясына арналған қҧнды еңбек. Бҧл еңбектің жазылған уақыты жайлы автордың ҿзі 

«Rasul `alayhı äs-salawat wä sälläm hijratindin sekkiz yuz qirq yil utub erdikim, bu `elmğa Ģuru` etib, fars 

wä turk alfazini tarkib aylab, tartib qilduq. Tamam buldi. Atini «Funune balağa» qoyduq. Wä ba`zi 

yaranlar «Latafiy Tarazi» häm derlär» яғни «Расулның (ғ.с.) һижретінен сегіз жҥз қырық жыл ҿтіп 

еді, осы ілімді бастап, парсы жҽне тҥркі сҿздерін тҥзіп, жасадық. Аяқталды. Атын «Фунуне 

балаға» деп қойдық. Кейбіреулер «Латафий Тарази» деп те атайды», деп жазады. Бҧдан 

шығарманың һижри 840 жылы (біздің жыл қайыруымыз бойынша 1436-37жж.) аяқталғаны белгілі 

болады. Ҽрі шығарма халық арасына «Латафий Тарази» яғни «Таразидың мейірімділігі (тартуы)» 

деген атпен де тарағанын аңғарамыз. Сондай-ақ шығарманың сол заманның белгілі патшасы 

Ҧлҧқбекке арнап жазылғандығын да автор атап ҿтеді һҽм оның атына мақтау-мадақтаулар 

                                                 
* Ныспысынан білініп тҧрғандай ғалым Жамбыл облысының орталығы Таразда дҥниеге келген. Осы орайда парсы 

тарихшы-географы Ҽмин Ахмет Разидің «Һҽфт иқлим» («Жеті ықылым») (1593 жылы) атты шығармасында Тараз 

туралы айта келіп « .» яғни «Тараз... (ол жерден) ардақтау уҽжіп болатын 

кҿптеген ғалымдар шыққан» деп жазған жолдары еске тҥседі.  
**

 Бҥгінде шығыстанушы Ислам Жеменейдің де осы еңбекпен айналысып жҥргенін ерекше айтып ҿткеніміз жҿн. 
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жолдайды. Шығарманың жазылу тарихына назар аударсақ, бҥгінгі кҥні бізге белгілі тҥркі тілінде 

жазылған теориялық еңбектердің ішінде ең алғаш жазылған деуге толық негіз бар.  

Шығарма ортағасырлық тҥркі ҽдебиетінің, соның ішінде ҿлең сҿздің жазылу қағидалары мен 

ҿзіндік шарттарына, сондай-ақ сол заманда кеңінен қолданылған ҽдеби жанрларды талдауға 

арналған. Автордың ҿзіне дейінгі жазылған теориялық еңбектерді зерделеп, содан кейін ғана 

осындай қҧнды шығармаға отырғандығы аңғарылады. Себебі мҧнда тек ҽдеби жанр, шайырлық 

шеберлік жҽне ҽдеби ҿрнектермен бірге, аруз бен қафия ілімі де кеңінен талданады. Шығарманың 

қандай тақырыптарды кҿтеретінін Таразидың ҿзі «Феһресту ҽл-фунун» яғни «Пҽндер мазмҧны» 

деген бҿлімде былайша атап ҿтеді:  

Avvalğı fanda Ģe`rning aqsamin wä anwä`in Ģarh qilur; 

Ekkinçi fanda qafiya wä radifning qawa`idin bayan aylar; 

Üçinçi fanda süzning bädai`in wä sänäi`in zikr etar; 

Turtinçi fanda Ģe`rning taqti` wä äwzanin taqrir qilur; 

BeĢinçi fanda mu`ammaning usul wä ärkanin tahrir etar. 

Яғни алғашқы бҿлімінде поэзияның жанрлық ерекшеліктері кеңінен қамтылады. Мҧнда ғалым 

он ҽдеби жанрдың ҿзіндік ерекшеліктерін баяндайды. Екінші бҿлімде ҿлеңнің соңында келетін 

қафия мен редифтің қағидаларын тҥсіндіреді. Ҥшінші бҿлімде ҿлең сҿздің кҿркемдігі мен 

шайырлық шеберлікті кеңінен сҿз етеді. Тҿртінші бҿлімде аруз ҿлшеміне, оның тҥрлеріне 

тоқталады. Бесінші бҿлім бҥтіндей муамма жанрының жазылу шарттарын тҥсіндіруге арналған. 

Осындай іштей бес тарауға бҿлінген ғалым мҧрасы бізге толық қалпында жетіп келмеген. 

Олай деуімізге себеп, тҿртінші тараудың, яғни аруз іліміне қатысты бҿлімі ҥзіліп қалған да, содан 

кейін келетін муамма жҿніндегі тарау тіптен жоқ. Бҧның кҽтіп (кҿшіруші) тарапынан кеткен 

қателігін немесе кҿшірушіге толық жетпегінен білу қиын. Шығарманың соңында «Енді ҥлгі болу 

ҥшін алты негізгі бахрдың шеңберлерін кҿрсетейік...» дегеннен кейін қолжазба аяқталмай қалған. 

Тек соңында бҧл еңбекті кҿшіруші Бҧхара патшалығында Мир Куланки атымен танымал болған 

Мир Хусейн Хусейни екендігі ҽрі һижри санағы бойынша 989-шы жылы кҿшірілгені айтылған. 

Осыған қарағанда шығарма дҥниеге келгеннен соң 149 жылдан кейін қайта кҿшірілген болып 

шығады. Бір жарым ғасырға жуық уақыт ішінде ғалым мҧрасының  кҽтіпке (кҿшірушіге) толық 

жетпеуі де мҥмкін. Десек те, шайырлық шеберлікке қатысты ҥшінші тарауда  муамма жҿнінде 

қысқаша мҽлімет берілгенін айта кеткеніміз жҿн. 

Ахмет Тарази шығармада сҿз ҿнерінің асыл қасиеттері мен шарттарын талдау барысында тек 

теориялық тҥсініктермен ғана шектелместен, ҽр ҧғым мен термин тҥсінікті болуы ҥшін 

мысалдарды пайдаланып отырады. Осындай мысалдардың қатарында парсы ҿлең жолдарымен 

бірге, тҥркі жазба ҽдебиетінің озық ҥлгілерін де кеңінен қолданған. Ҿзіне дейінгі һҽм ҿзімен 

замандас шайырлардың шығармаларынан ҥзінділер бере отырып, ондағы сҽтті шыққан ҽдеби 

ҿрнектер мен шайырлық шеберліктерді ашып кҿрсетеді. Тҥркі жазба тілінде дҥниеге келген ҽдеби 

мҽтіндерді талдау барысында ғалым сол заманның ҽдеби ҿмірінен мол хабар берумен қатар, осы 

уақытқа дейін ғалымдар арасында екіҧшты пікір тудырып келген кейбір шығармалардың 

авторларын анықтап беруде, бҥгінгі ғылымға аттары белгісіз немесе авторлары белгілі болғанымен 

де, сол шайырдың бізге беймҽлім жаңа ҿлең жолдарын ҧсынады. Осындай мҽселенің бірі ретінде 

осы кҥнге дейін ҽдебиет майданында Лҥтфидің шығармасы ретінде зерделеніп келген «Гҥл жҽне 

наурыз» шығармасының шынайы авторы Хайдар Харазми екенін атап ҿтуі ҧзақ жылдар бойғы 

екіҧшты пікірлерге нҥкте қойды десек артық айтқандық емес. Бҧл мҽселеге ғалым мҧрасын алғаш 

рет ғылыми айналымға тҥсіру кезінде ғалымдардың назар аударғанын ескеретін жағдай
***

 . 

Автор поэзияға қатысты кҿптеген еңбектердің жазылғандығын, алайда ҿлең сҿздің бар сырын 

толық ашып беретін бірде бір еңбектің жоқ екендігін, сол ҥшін де ҿзі осы салаға қол ҧрып 

отырғанын жазады. Адамзат баласы жаратылғалы бері назым (поэзия) мен нҽсірдің (проза) қатар 

ҿмір сҥріп келе жатқанын айта келіп: 

 

                                                 
*** Ғалымдардың бҧл жемісті еңбектері 2002 жылы «Узбек тили ва адабиѐти» журналында жарық кҿрді. Біз  

      мақаланы дайындау барысында негізгі сілтемелерді осы еңбектен алдық. 
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Nazım tawıs äst där boği baloğat jilwagar 

K-äz kamol-e jilway-e u `aqli kull Ģayda Ģäwad 

Näsr där buston-e hatir tuti-i Ģirin nawost 

Z-on säbäb täsir-e fähm äz ne`mätäĢ päydo Ģäwad. 

Яғни:                    

                           Назым (поэзия) кҿркемдік бағында жарқырайтын тауыс 

                           Оның барша жалтырағы ақылдыны ҿзіне ынтық етеді. 

                           Нҽсір (проза) пікір бостанында тотыға ҧқсап тҽтті сҿйлейді, 

                           Сол себепті оны тез тҥсініп алуға болады. 

 

Ҿлеңді жалтыраған тауысқа, қара сҿзді тҽтті тілді тотыға теңеген ғалым шығармасында 

ҿлеңнің тҥрі, жасалу жолы, ондағы ҿрнектер, ҧйқас пен ырғақты толығымен ашып берген. Ҽуелі 

болып ҿлеңнің тҥрлерін қасида, ғазал, қытға, рубаи, мҽснҽуи, таржиғ, мусаммат, мҧстазад, 

мутҽууҽл жҽне фард атап ҿтеді де, ҽрқайсысына жеке-жеке анықтама береді. Сондай-ақ осы 

аталған тҥрлермен Аллаға мадақ айтылса, таухид, пайғамбарға салауат айтылса, нағт, Аллаға 

жалынып-жалбарыну тҧрғысында берілсе, мінҽжат, тҿрт ҽділ халифты мақтаса, манақиб, ҽкім-

қараларды дҽріптесе, мадақ, дҥниеден ҿткен адамды есіне алса, мҽрсия, біреуді келемеждесе, һҽжу 

болатындығын жазады. Мысалы шығыс мҧсылман ҽдебиетінде, соның ішінде тҥркі жазба 

жҽдігерлерінде кеңінен қолданылған рубаи жанры туралы Ахмет Тарази «Рубаида тҿрт мисрағ 

(жол) болады. Алғашқы, екінші жҽне соңғы мисрағында қафия жасалады (ҧйқасады). Ҥшінші жол 

(шайырдың) ықтияры. Егер қафия жасаса (ҧйқасқа салса), рубаи мусаррағ деп атайды» деген 

анықтама береді.  

Ҽдебиет жанрларын қарастырған зерттеушілердің бҽрі де рубаиға осындай сипаттама берген. 

Сондай-ақ рубаидың ҿзге тҿрттағандардан (қытға, тҧйық, дубҽйти) айырмашылығы арузбен 

байланысты екендігіне назар аударылған. Ашып айтсақ, «мҽф`улу мҽфҽ`илу мҽфҽ`илун фҽ» 

уҽзінінде болғанды (бҧдан 24 уҽзін қалыбы) ғана рубаи деп атау керектігі айтылған. Сондай-ақ 

кейбір ғалымдар «Лҽ хҽулҽ уҽ лҽ қууҽтҽ иллҽ биллҽһ» уҽзініне тҥскенді ғана рубаи деп атау 

керектігін алға тартқан. Алайда Ахмет Таразидің бҧл еңбегінде рубаидың анықтамасы ҿзге 

тҿрттіктерден ажыратылмаған. Тіпті тҿрттіктердің қатарында тек рубаиды ғана атап ҿтеді де, 

тҧйықты қосымша ретінде қосып, оның тҥркі шайырларының қаламына тиесілі екендігін ғана 

айтады. Сондай-ақ, тҧйықтың басты айырмасы ретінде берілетін қафияның омонимдес сҿздермен 

берілуін рубаидың келесі бір тҥрі ретінде қарастырған да, оны мужаннас рубаи, яғни омонимдес 

дейді. Бҥгінгі еңбектерде тҧйықтың ҿзге тҿрттағандардан басты айырмасы – аруздың «фҽ`илҽтун 

фҽ`илҽтун фҽ`илун» уҽзінмен жазылып, негізінен, соңғы ҧйқастардың омонимдес болып келуі 

ретінде сипатталады. Мысалы, тҧйық жанрын қарастырған тҥркітанушы ғалым И.В.Стеблеваның: 

«Если суммировать высказывания о туюге Навои и Бабура, то становится очевидным, что: 1) для 

туюга обязателен метр рамал-и мусаддас-и максур; 2) система рифмы а туюге может быть а а б а, а 

б с б  и, по-видимому, а а а а; 3) предпочтительно, чтобы в рифме содержался таджнис, который 

может быть любым в соответствии с арабо-персибской теорей поэтических фигур, но желательно, 

чтобы он довал омонимическую рифму» [3.135–147], деп жазуы біздің ойымызды нақтылай тҥседі. 

Сондай-ақ, жазба ҽдебиетте (негізінен парсы ҽдебиетінде) кеңінен қолданылатын дубҽйтидің 

басты ҿзгешелігі ретінде, оның аруздың «мҽфҽ`илун мҽфҽ`илун фҽ`улун» уҽзініне тҥсуі шарт 

дейтін пікірлер де бар. Осы тҧрғыдан алған уақытта Тарази еңбегі тҥркі жазба мҧраларында 

кеңінен қолданылған бірнеше тҿрттағандардың бҽрін жіктеп отырмастан, тек рубаи тҥрімен ғана 

таныстырып ҿткенін аңғарамыз. 

«Фунуне балағаның» екінші тарауы қафия мен редифке арналған. Бҧл туралы автор 

«Ғалымдар тобы мен оқымыстылардың жолында жаңа ҥйренушілерге қафия ілімін білу қажет. 

Себебі ҥйренудің нҽтижесі ҿлең. Ал ҿлеңнің негізі қафия. Қафиясыз ҿлең (шығару) мҥмкін емес», 

деп қафияны  араб ғалымдарының мутауатир, мутарадиф, мутакариб, мутадарик жҽне мутауакис 

деп беске бҿлгенін, оған ажам оқымыстыларының мутасауи, мутаражиһ жҽне мутазайид деген 

тҥрлерін қосып, сегізге жеткізгенін жазады. Сондай-ақ редифтің ҿзіндік шарттары мен 

ерекшеліктерін де кеңінен талдап кҿрсетеді. 
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Кітаптың ҥшінші тарауы ҿлеңдегі ҿрнек екенін жоғарыда айтып ҿттік. Осы бҿлімде ғалым 

«ҽрбір ҿнерге тҥркі сҿзбен мысал келтіріп» қана қоймастан, сонымен бірге қасиетті Қҧран аяттары 

мен пайғамбар хадистерінен де мысалдар келтірген. Жалпы ҧзын саны жҥзге тарта шайырлық 

шеберлікке анықтама берген һҽм оны мысалдармен безеген. Солардың ішінде тарсиғ ҿлең 

қҧрылысына былайша анықтама береді: «Тарсиғ – сҿздікте алтын, кҥміске гауһар орнатуды 

айтады. Термин ретінде тарсиғ дегеніміз – алғашқы мисрағтағы сҿзді келесі мисрағтың ҽр сҿзін 

сол (бірінші мисрағтағы) сҿздің астында келтіріп, бір уҽзінде, бірдей ҥндестіріп, соңғы ҽрпін 

жақындатуды айтады», - дейді де, қасиетті Қҧран аятынан, пайғамбар хадисінен мысалдар 

келтірген.  

Тарсиғ ҿлең қҧрылысы туралы кҿптеген ғалымдар хабар бергені белгілі. Солардың бірі 

Ҽ.Науаи. Ол ҿзінің «Мухакаматул луғатайн» атты шығармасында Хожа Кҽлимиддин Салманның 

қасида майданының майталманы екендігін айта келіп, оның «Маснуғ қасидасына» қалам тартып, 

соның алғашқы екі жолын тарсиғ ҥлгісімен жазғанына тоқталған болатын. Алайда Науаи да бҧл 

терминге анықтама бере келіп, матлағдан (матлағ - алғашқы бҽйіт, яғни алғашқы екі тармақ) ҿзге 

жерде болмайтынын атап ҿтеді [4]. Ал Тарази Науаи секілді тек матлағта ғана кездесу керектігін 

ашып айтпаған. Сондай-ақ Науаи бҧл ҿлең қҧрылысының ҿте қиын екендігіне, оны кез келген 

шайырдың ептей алмайтынын ескертеді ( ). Мҧндағы екі 

ғалымның тарсиғ деген ҧғымға екі тҥрлі жолмен анықтама беріп тҧрғанына назар аударған жҿн. 

Себебі Таразидың келтірген мысалдары тек шайыр шығармаларының матлағында ғана 

кездеспейтіндігі ақиқат. Сонымен бірге оның Қҧран аяты мен пайғамбар хадисінен мысал келтіруі 

осы ойды нақтылай тҥседі. Ал Науаи, Кҽлимиддин Салманның қасидасын айтып отырғандықтан 

да, қасиданың матлағы ғана ҧйқасып, қалған кезде сатылып ҧйқасатынын ескере келіп, тек 

алғашқы бҽйітте ғана тарсиғ ҿлең қҧрылысын қолдану мҥмкіндігіне тоқталған деуге толық негіз 

бар. Себебі ҿлең сҿздің теориясын қарастырған ғалымның бҽрі де бҧл ҿлең қҧрылысын тек 

матлағта ғана қолдану керектігіне тоқталмаған. Мысалы, ХІ-ХІІ ғасырда ҿмір сҥрген Хҽтиб 

Тебризи де тарсиғқа Ахмет Тарази секілді анықтама бергенін кҿреміз (

     [4. 403]. 

Шығарманың тҿртінші тарауында ғалым аруз ҿлең ҿлшемінің ҥш жҥз алпыстан аса тҥрін 

талдап берген. Кейінгі оқырманға тҥсінікті болу ҥшін ҽр уҽзінге мысал беріп отырғанын кҿреміз. 

Оның ҽр терминге анықтама беріп қана қоймастан, сонымен бірге оны мысалмен айшықтап 

отырғанына қарап, бҧл еңбектің жалпы кҿпшілік қауымға қарата жазылғанын аңғару қиын емес. 

Сондай-ақ, назар аударатын тағы бір мҽселе – мысал ретінде қарастырылған ҿлең жолдардың 

бҽрінде де оның қай автордікі екенін айтып отырады. Сондай мысалға алынған ҿлең жолдарының 

кейбірінде авторы кҿрсетілмеген. Соған қарағанда ғалымның ҿзінің қаламына тиесілі болуы 

мҥмкін. Себебі жоғарыда келтірілген қытға жанрын талдау барысында «Тарази айтур» деп ҿзінің 

ҿлең жолынан ҥзінді беруі біздің ойымызды нақтылай тҥседі. 

Ҽрине, қысқа ғана уақытта ғалымның шығармасын бҥтіндей талдап шығу мҥмкін емес. 

Ойымызды қорыта келе айтпағымыз, жерлесіміз Ахмет Хҧдайдад Таразидың бҧл еңбегі сҿз ҿнерін 

тҥсіндіруге арналған алғашқы туынды екені талас тудырмайды. 
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Ноябрь КЕНЖЕҒАРАЕВ  
филология ғылымдарының кандидаты  

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

 ҚЫПШАҚ ТҤРІКТЕРІНІҢ XV-XVIII ҒАСЫРЛАР ҼДЕБИЕТІНІҢ  

ЗЕРТТЕЛУІ МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада XV-XVIII ғасырлар тҥрік халықтарының  қыпшақ тобына кіретін халықтардың ҽдебиеті тарихының 

зерттелуінің бҥгінгі таңдағы қалыптасқан ҿзекті мҽселелері қарастырылады. Ҽдебиет тарихы ғылымында туыстас халықтардың 

ҽдебиетті дҽуірлеу мҽселелері, осы кезеңге байланысты зерттеулердегі негізгі мҽселелер: ғалымдардың баға беруі, жиналуы, 

жариялануы, ҽдебиеттану ғылымы тҧрғысынан зерттелуі, поэтика мҽселелері сҿз болады. Қыпшақ тҥріктері зерттеушілері 

арасында аталмыш кезеңге байланысты бір ізділік, ғылыми жҥйелілік сақталған ба, қай тҧрғыда жҽне қалай зерттеліп жатыр деген 

сҧрақтарға жауап ізделеді. Қыпшақ тҥріктері ішіндегі кҿшпелі жҽне отырықшы ҿмір салтын ҧстанған халықтардың 

ҽдебиеттерінің тҿлтума ерекшеліктері айқындалады. 

 

Кілт сҿздер: XV-XVIII ғасырлар тҥрік халықтары, қыпшақ тҥріктері, ҽдебиет тарихы зерттелу мҽселелері, дҽуірлеу, авторлы 

ауызша поэзия, жазба ҽдебиет, тҿлтума ерекшелік, бір ізділік. 

  

Кіріспе 

XV-XVIII ғасырлар тҥрік халықтарының  тарихында ҿте елеулі кезең. Қазіргі уақытта жеке-

жеке мемлекет, ҧлт болып отырған тҥрік халықтарының тармақтарының тарих сахнасына жеке 

дара этнос болып қалыптасқан  уақыты. Тҥбі бір тҥрік халықтарының ішіндегі тілдік тҧрғыдан ең 

ҥлкен топты қҧрайтын – қыпшақ тобына жататын ҧлттардың кҥні кешеге дейін тарихы ортақ 

болды. Алтын Орда кезеңінде бір ҧлысқа бағынған қыпшақ тҥріктерінің этностық 

дифференцацияға ҧшырап, этникалық жҽне этногенетикалық тҧрғыдан ҿзгерістерді басынан 

ҿткеріп отырған кезең болатын. Тҿл ҽдебиетіміздің бастауы бҧл дҽуір ерекшеліктеріне байланысты 

бҧған дейін де бірнеше рет сҿз қозғаған болатынбыз [1; 2.]. Бҥгінгі мҽселе осы XV-XVIII ғасырлар 

ҽдебиетінің қыпшақ тҥріктері ҽдебиеті тарихында зерттелу мҽселелері тҧрғысанан болмақ. XV-

XVIII ғасырлар ҽдебиеті қазақ, ноғай, қарақалпақ, қҧмық, қарашай, малқар, татар, башқҧрт 

халықтарында қаншалықты дҽрежеде жҽне қалай зерттелуде, проблемалар қалай талқыланып, қай 

тҧрғыда талдау-тҥсінік жасалып жҥр деген сауалдар туысқан халықтардың ортақ ҽдебиетін тануда, 

зерттеуде маңызды болса керек. Кеңес дҽуірі кезінде саяси себептермен бҧл халықтардың  

интеграциясына тежеу қойылғаны белгілі. Тҽуелсіздікпен бірге келген кҥрделі экономикалық, 

рухани деградация кеңес дҽуірінде рухы есеңгіреген бҧл халықтардың ес жиюына мҥмкіндік 

бермеді. 

Бірінші мҽселе, қыпшақ тҥріктері ҽдебиетін дҽуірлеуге байланысты. Қазақ ҽдебиеттану 

ғылымында ҽдебиет тарихын зерттеуде теңдессіз азаматтық ерлік пен қайраткерлік кҿрсеткен 

Б.Кенжебаев есімі ерекше аталуы қажет, сондай-ақ аталмыш кезеңді «Хандық дҽуір ҽдебиеті» деп 

кеңестік дҽуірдің қыстауына қарамай зерттеушілер қатарында белгілі ғалымдар Х.Сҥйіншҽлиев, 

Ҽ.Қоңыратбаев, Ҽ.Дербісалин, Ж.Тілепов, М.Мағауин, Қ.Сыдықов, т.б. атауымызға болады.  

Қарақалпақ ҽдебиетінің тарихында бҧл кезеңді 50-шы жылдардың аяғында ғалым К.Мамбетов 

«Қазан тҿңкерісіне дейін қарақалпақ жазба ҽдебиеті болмаған», - деген қасаң қағиданы бҧзып-

жарып, қарақалпақ ҽдебиеті тарихын XІV ғасырдан бастау керектігін дҽлелдеген болатын  [3. 7]. 

1990-шы жылдардың басында Кеңестер Одағы ыдырағаннан бастап, ҧлттық қҧндылықтар мен 

ҧлттық сана-сезімге орала бастаған тҧста, тҿл халқының ҽдебиетінің тарихына деген жаңа ҧлттық 

кҿзқарас орын ала бастады. Қарақалпақ ҽдебиеті тарихында   XV-XVIII ғасырлар ҽдебиеті – 

жырау-ақындар шығармашылығы деп қарастырылады. Бҧл дҽуірге Соппаслы Сыпыра жырау (XIV 

ғ.), Асан қайғы, Муйтен (XVI ғ.),  Айтуар, Шанкҿт (XV-XVII ғғ.), Жиен жырау (XVIII ғ.) 

шығармашылығы енгізілген [3. 7].  

XV–XVIII ғасырлар ҽдебиеті, оның ішінде жыраулар поэзиясы ерекше ықыласпен зерттелген 

тҥрік халықтарының бірі – ноғай елі.  

Ҿте ауыр тағдыры, тарихы бар бҧл туыстас елде кҿшпелі тҥрік халықтарының тҿлтума, 

феноменалды ҽдебиетінің ерекшелігін кҿрсететін ауызша туған авторлы поэзия, жыраулар 

поэзиясын аса ыждаһатпен зерттеуінің де себебі бар. 

1391 жылы Еділ-Жайық ҿзендерінің арасында қҧрылып,  XV-XVI ғасырларда  Дунай мен Ертіс 

аралығында кҿсіліп жатқан,  кҿрші мемлекеттер тҥгел санасып отыратын, ҽскери қуатты ел – 
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Ноғай Ордасы болатын [4.8]. 

Ғалым Н.Ҽлімбаевтың: ««Ноғай Ордасы» деген атау жинақталған, этносаяси қауымдастықтың 

ортақ атауы, бҧл қауымдастыққа маңғыттармен (ноғайлар) қатар алшын, арғын, қыпшақ, тама, 

қоңырат,  т.б. тайпалар кірген. Ғылыми ҽдебиеттерде жиі кездесетін сол кезеңдердегі «ноғай» 

атауы этноним емес, политоним болуы керек, себебі ноғай ҧлысында маңғыттар тек саяси 

қҧрылымында ғана ықпалды болды, ал негізгі ҧлыстың қаңқасын, руханиятын ҿзге тайпалар 

қҧраған болатын» [5.164], – деген   пікірі кҿп жҽйттерді тҥсіндірсе керек. Ноғай ҧлысын қҧраған, 

ҿткен тарихта болған, кҥні бҥгінге дейін кездесетін тайпалар мен ҧлыстардың қатарына ғалым 

А.И-М.Сикалиев мыналарды жатқызады: абаз, ҥйсін, бҧлғар, ҧйғыр, ҧйғыр-туур, қырғыз, қаңлы,   

ети-оғыз, қандагузлы, бҧғы, бҧғысай, баят, байата, байтеги, конгар, маджар, югар-тамгалы, 

шауқай, мҽшкір, імір, тобал, боджак, телеу, сейтек, ас, кҧмай, қыпшақ, найман, алшын, маңғыт, 

шымбай, қыят, жалайыр, нҥкіс, керейт, қарлҧқ, қатаған, дҥрмен, қытай, арғын, коңырат, бҧйрабас, 

сарай, кенегес, т.б. [6.34]. Бҧл тайпалар мен ҧлыстар тек Ноғай Ордасын қҧраған тайпалар ғана 

емес, қыпшақ тобына жататын ҧлыстардың этногенезін қҧраған тайпалар.  

 XV-XVIІ ғасырлар ноғай ҽдебиетінің тарихын зерттеушілердің ірі ҿкілдері М.Османов, А.-Х. 

Джанибеков, А.И.-М.Сикалиев еңбектері қыпшақ тҥріктерінің осы кезең ҽдебиетінің тарихын 

зерттеуге жолбасшы болғандығын айта кетуіміз керек. Қазақ жҽне қарақалпақ ҽдебиетінің 

аталмыш кезеңі ноғай ғалымдарының жинаған, жариялаған, тҥсініктеме берген еңбектерінің ізімен 

жазылғандығын ҥлкен ризашылық сезіммен еске аламыз.   XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиеті кҿшпелі 

тҥрік халықтарының тҿлтума ерекшелігін айғақтайтын, ҽлем ҽдебиеті тарихында сирек кездесетін 

ауызша туған авторлы ҽдебиетті, жыраулар поэзиясын, негізінен алғанда, қыпшақ тобының 

қыпшақ-ноғай тармағына кіретін қазақ, қарақалпақ, ноғай ҧлттарына тиесілі екендігін айғақтайды.   

Татар ҽдебиеті тарихын зерттеушілер XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиеті тарихын зерттеген кезде 

ауызша туған авторлы поэзияға кҿп орын бере бермейді. Кҿшпелі кыпшақ ҧлыстарына қарағанда 

отырықшы мҽдениетке ерте ауысып, жазба мҽдениеті кең етек жайған татар ҽдебиеттануында 

жазба ҽдебиет деген ҧғымға батыстық кҿзқараспен қарау басым. Тҥрік-татар ҽдеби байланыстарын 

зерттеген ҽдебиет тарихшысы Х.Миннегулов орта ғасырлардағы тҥрік ескерткіштері, Алтын Орда 

дҽуірінде туған Қҧтыб,  Хисам Кятиб, С.Сараи, XV ғасырдағы Ҽ.Науаи шығармашылығымен, 

ислам дініне байланысты туындаған діни қисса-дастандардың ықпал-ҽсеріне тоқталады. Османлы 

тҥріктерінің диуан ҽдебиеті (мҧсылмандық тҥрік ҽдебиеті), Гашыйк пашаның «Гарибнамҽ» 

поэмасы (1329), Языжуглының 1449 жылы жазылған «Мҿхҽммҽдия» кітабы, Кятиб Челебидің араб 

тілінде жазылған кітаптарының, араб жҽне парсы классикалық поэзиясы, мҧсылмандық-тҥркілік 

романдық эпостардың, діни қисса-дастандардың халық арасында  кең таралғанын сҿз етеді [7.65].  

XVI-XVII ғасырларда Еуразия далаларын мекендеген, хандықтардан хандықтарға ҿтіп отырған 

ру-тайпалар ҿкілдерінің қаламынан туған Мҧхамед Хайдар Дулатидің ―Тарихи Рашиди‖, 

Қадырғали Жалайыридің ―Жамиғ-ат тауарих‖, Ҽбілғазы Баһадҧрдің ―Шежіре-и тҥрк‖   

шығармалары қазақ мҽдениеті тарихынан да елеулі орын алады. Аталмыш шығармаларда қазақ 

хандығына, қазақ халқының тарихына қатысты мол мҽліметтер берілгенімен, тҧтас кҿркем 

шығарма емес екендігі белгілі. Шығармалардың кейінгі кезеңдерде қазақ халқының қҧрамына 

енген ірі рулардың ҿкілдері тудырғанымен, шығарма туған кезеңде олар қазақ хандығының 

шекарасынан шет жерлерде болғаны, шетте жазылғаны да мҽлім (―Тарихи Рашидиді‖ М.Х.Дулати 

Кашмирде 1544-1546 жылдар шамасында жазған болса, Қ.Жалайыридің еңбегі 1602 жылы Ресейде 

жазылған). Дегенмен  аталмыш зерттеулерді ҽдебиет тарихы шеңберінде, ҽдебиеттану ғылымы 

аясында  зерттеу ҥрдісі қалыптаса бастағаны қуантады. Бҧл еңбектердің терең зерттелуі, XV-XVIІІ 

ғасырлардағы кҿшпелі қыпшақ ҧлыстарында ҽдебиет тек ауызша поэзия тҧрғысында ғана дамыды 

деген сыңаржақ кҿзқарасты терістеу ҥшін аса қажет. 

Кавказдағы қарашай-малқар ҽдебиеттануы ғылымында ҽдебиет тарихшылары да кеңестік 

дҽуірде ҿз халықтарының тҿл ҽдебиетін терең зерттей алмағаны белгілі. Қарашай-малқар 

фольклоры, оның ішінде эпос жанрына байланысты едҽуір еңбектер жазылған. XV-XVIІІ 

ғасырларда  кҿптеген  тарихи  жырлар  мен  эпостар  туындаған. Эпостық жырлар «нарт жырлары»  

деген  атпен  бізге  жеткен.  Қарашай-малқар  ҽдебиетінде  халық  ауыз  ҽдебиетінің  эпос  жанрын  
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айтатын белгілі айтушылар, жыршылар есімі сақталғанымен, қазақ, қарақалпақ, ноғай 

халықтарындағыдай авторлығы сақталған, ҿз жанынан ҿлең-жыр шығаратын ақын-жыраулардың  

еңбектері жетпеген. Авторлық дара атымен белгілі ХІХ ғасырдағы шығармашылық иелері 

мҧралары хатқа тҥскен [8.19].  

Кавказдағы кҿне тҥрік ҧлыстарының бірі қҧмықтар туралы Р.Бердібай ҿзінің «Байқалдан 

Балқанға дейін» атты еңбегінде: «ХІІ ғасырда батыс тҥрік қағанатының ҥстемдікке жетуіне 

байланысты болгарлар бірлестігі ыдырап, Дунай мен Волгаға бет алады. Бҧдан кейін билік қҧрған 

Хазар қағанаты, Х-ХІ ғасырларда мҧнда қыпшақ, қимақтар қоныстанады. Дҽл осы тҧста қҧмық 

жерінің тҥріктенуі біржолата аяқталған кезең болып есептеледі.  

«Қҧмық» деген сҿздің тҥбірін зерттеушілер тҥрліше тҥсіндіреді. Олардың кейбіреулері бҧл 

терминді қимақ-қыпшақтардан таратса, екіншілері «қҧм», «қҧмлық» дегеннен шығарады» [9. 108]. 

Зерттеуші К.Алиев «кумык» этнонимін ежелгі ғҧн тізбегінен тарады: «хунну», «гунну»,  «гун», 

«кун», «кум», сондай-ақ «хун», «хунок», «кунок», тағы бір версияларда «кун», «кам», «куман», 

«камак», «гумик», «кумык» болып қалыптасқанын дҽлелдейді [10. 34]. 

Ғалым С.Ш.Гаджиева қҧмық тҿл ҽдебиетінің араб тілі мен мҽдениетінің ықпалынан арылып, 

тҥркі тілінде мҧралар қалдыра бастаған кезеңі деп XVI-XVІІ ғасырларды атап ҿтеді [11. 333]. XV 

ғасырда ҿмір сҥріп, Таяу Шығыста аты белгілі болған ақын, философ Умму Камал (лақап аты 

Нури) болған. Ол Къоюнқала деген ауылда дҥниеге келген, сол жерде білім алған, кейіннен сол 

кезеңдерде мҽдениет орталығы болған Ширван қаласына барып, білімін жалғастырады. Кейіннен 

Тҥркияға барып, білімін жетілдіріп, атақты ақын, ғалым, философ атанған. Ҿлеңдерін ескі тҥркі 

тілінде жазған. Азаттық, ҽділдік сҥйгіш жалынды ақын еркін ойлары ҥшін Тҥркияда тҥрмеге 

жабылады. Ҿмірінің аяғына дейін бостандыққа шыға алмай, туған еліне оралуды армандап 

ҿмірден ҿткен екен. Сондай-ақ аталмыш кезеңде ҿмір сҥрген ақындар қатарына «Дербенд-наме» 

сынды тарихи жырымен белгілі Мухаммед Аваби Акташи, Али Мухаммед Багдадилерді 

жатқызуға болады. Бҧл тҧлғалар ақындықпен қатар ғылыммен шҧғылданған, ҿз заманының 

алдыңғы қатарлы оқымыстылары да болған. Али Мухаммед Багдади мҧсылмандық хҧқық, парсы 

тілінің морфологиясы, ҿлең поэтикасы жҿніндегі араб тілінде жазылған еңбектерімен қатар, 

ескіқҧмық тілінде сопылық сарында жазылған ҿлеңдерін айтуға болады [11. 334]. Қҧмық 

халқының да ерте кезеңдерден отырықшылық ҿмір дҽстҥрін ҧстанып, жазба мҽдениетке бой 

ҧсынуынан,  XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиетінде араб-парсы жҽне ескіқҧмық тілінде жазылған 

мазмҧны діни тақырыптарға саятын еңбектердің сақталғандығын кҿрсетеді. 

Аталмыш кезеңдердегі қыпшақ тҥріктері ҽдебиеті тарихының дҽуірлену мҽселелерінен кҿріп 

отырғанымыздай, кҿшпелі ҿмір сҥретін ҧлыстардағы сҿз ҿнерінің даму, кҿріну, таралу тҥрі – 

ауызша тҥрде болса, отырықшы қыпшақ тҥріктерінде ҽдебиет – жазбаша тҥрде болған.   

Ендігі мҽселе қыпшақ-ноғай тобына жататын ҧлыстардағы  XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиетін 

зерттеуде бір ізділік сақталып отыр ма, қай тҧрғыда, қандай деңгейде зерттелуде деген сҧрақтар 

тҿңірегінде болса керек.  

Алдымен қазақ, қарақалпақ, ноғайға ортақ жыраулардың ҿмір сҥрген кезеңдеріне тоқталайық. 

Қазақ, қарақалпақ, ноғай ғалымдарының зерттеп жҥрген, ҽдебиет тарихының осы дҽуірінде орын 

алатын жыраулар – Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет жыраулар. Қазақ ғалымдары Асан 

қайғы XV ғасырда ҿмір сҥрген (1361-1370 жылдар аралығында Еділ бойында туған, бір аңыздарда 

95 жасқа келген делінсе, бір аңыздарда 120 жас жасаған) десе [12. 5], ноғай ғалымы А.Сикалиев 

Асан қайғы XVI ғасырда ҿмір сҥрген (1490 жылы туылып, 1570 жылдары қайтыс болған), бай, 

сауатты отбасынан шыққан деп кҿрсетеді [6.52]. Қарақалпақ ғалымдары да Асан қайғы XVI 

ғасырда ҿмір сҥрген деп жазады [3.7]. Қазақ ҽдебиеті тарихшылары Асан қайғының Жҽнібек 

ханнан бҧрын Тоқай-Темір ҧрпағы Ҧлҧғ-Мҧхаммед (қазақ шежірелерінде Орманбет) ханның 

тҿңірегінде де қызмет еткенін айтады [13. 23; 14. 45]. Зерттеуші З.Жандарбек Асан қайғыны XIV  

ғасырда Алтын Орда дҽуіріндегі Жҽнібек ханның тҧсында ҿмір сҥрген, тҥркі тайпаларын ордадан 

бҿліп ҽкетіп, Алаш мемлекетінің іргесін қалаған тҧлға деп санайды [15.137]. 

Ноғай зерттеушілері қазақ ғалымдары ҧстанып жҥрген Асан қайғы Жҽнібек ханның тҧсында 

ҿмір сҥрген деген ҧстанымын сынай келе, Асан қайғының айтып отырған Жҽнібегі Ҥлкен Ноғай 

Ордасының ханы, Мҧсаның ҧлы, Иван Грозныйдың одақтасы Исмаил деп жазады [16. 217]. 
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Ноғай ғалымдары А.Сикалиев, Н.Суюнова Қазтуған жырауды XVII ғасырда ҿмір сҥрген деп 

санаса [6.49; 17.68], қазақ ғалымы М.Мағауин: «Қазақ ҽдебиеті тҿлбасыларының бірі – Қазтуған 

жырау Сҥйінішҧлы шамамен XV ғасырдың 20-30 жылдарында Еділ бойында, қазіргі Астрахань 

облысының Красный Яр қаласының маңында туады»,- деп Қазтуған жырау XV ғасырда ҿмір 

сҥргендігін айтады [12.11]. Қарақалпақ зерттеушісі С.Бахадырова Қазтуған жырау  XVI ғасырда 

ҿмір сҥрген деп кҿрсетеді [18. 92].  

Жыраулар поэзиясының тағы бір ірі ҿкілі – Доспамбет Азаулыны қазақ жҽне ноғай ғалымдары 

XVI ғасырда ҿмір сҥрген деп кҿрсетсе, қарақалпақ зерттеушісі С.Бахадырова XV ғасырда ҿмір 

сҥрген дейді [18.92]. 

Қазақ ғалымы М.Мағауин: ―Қазақ жыраулық поэзиясының атасы – Шалкиіз Тіленшіҧлы 1465 

жыл шамасында Жайықтың шығыс бетінде дҥниеге келеді, 1560 жылдарда қайтыс болады‖ 

[12.20], - десе, ноғай ғалымы А.Сикалиев Шалкиіз жырау 1420 жылы дҥниге келіп, XV ғасырдың 

соңында қайтыс болады деп жазған [6.50].  

Қыпшақ-ноғай тобындағы туысқан ҥш ҧлтқа – Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет 

жыраулар шығармашылығы ортақ болып саналуы керек жҽне ҽдебиет тарихын зерттеушілер 

жыраулардың ҿмір сҥру кезеңдеріне байланысты бір ізділікке жақындауы қажет. Ол ҥшін 

жыраулар ҿмірі мен шығармалары туралы тың деректер ізделіп, жыраулар толғаулары мҽтінінің 

поэтикасын герменевтикалық, тарихи-функционалдық тҧрғыдан талдап, қай ғасырдың, кезеңнің 

оқиғасын, мҽселесін қамтып отыр, соны дҽл анықтап, дҧрыс шешім қабылдануы тиіс.  

Кейде жекелеген ҧлттың, жекелеген ғалымдары бҧлар тек біздің халықтыкі, басқа халықтарға 

қатысы жоқ деген пікірлерді де айтуда: ―Оказалось, как и следовало ожидать, в процессе 

культурного обмена соседних и родственных по языку ногайцев и казахов, разделенных однако 

рамками своих суверенных государств, многие произведение ногайских поэтов XIV-XVII веков, 

попав в казахскую среду, оторвались от родной почвы. В результате чего имя каждого поэта или 

певца, равно и каждый поэтический текст, лишились значительной части своего окружения на 

Родине и сопровождающих их преданий. 

Естественно, в этих условиях ни исторические события, в которых шла речь в поэзии и 

которые отразились в исторических документах, ни имена исторических личностей, 

фигурирующие в произведениях, ни тем более топономические названия ногайских степей, 

отсутствующие на тогдашней территории казахов,- все это, в совокупности помагающие 

исследователю ориентироваться во времени и пространстве при изучении творчества 

вышеназванных конкретных и реальных людей, не могло найти своего подтверждения в истории и 

культуре казахов‖ [6.193]. Ғалым А.Сикалиев ноғай ҽдебиетінің тарихын зерттеу барысында екі 

тҥрлі стандарт ҧстанады. Бірінде, ноғай ҽдебиетінің тарихын сҿз еткенде, орта ғасырларда 

қалыптасқан тҥркі мҧраларын тҥркі халықтарының ортақ мҧрасы, ноғай ҽдебиетінің тҿркіні, 

бастау кҿзі деп бағалайды: ―Имена и художественные творения Юсуфа Баласагуни, Кет-Буга 

Найманлы, Ахмеда Ясави и других пользовались среди ногайцев популярностью как литературное 

наследие предков‖ [6.44 ], ―Если до XIV в. среди ногайских племен широкой известностью и 

популярностью пользовались такие певцы предков ногайцев, как Коркут, Баба-Туклес шашлы 

Азиз, Шез-баян Балашык улы, Кет-Буга Найманлы, Ходжа-Ахмет Ясави и другие, то ко времени 

образования Ногайской орды в конце XIV в. появились новые имена йырау и бахшы, которые уже 

называют себя ногайцами и славят конкретно ―ногайлы будун‖ (ногайский черный народ)‖ [6.186]. 

Ноғай, қазақ, қарақалпақ этностарының этногенезі толық қалыптаспағанын, қалыптасу ҥстінде 

екендігін, Алтын Орданың қҧрамында бір ҧлыс болғаны, ҥш этностың да негізін қҧраған ру-

тайпалардың бір екендігін, ол ру-тайпалардың тарихи жағдаяттарға байланысты бҿлініп, кейде 

бірігіп, кейде бір ҧлыстан екінші ҧлыста кҿшіп, кейде қайта қоныс аударып жатқан, этносаралық, 

этносішілік миграцияның, интеграцияның ҥздіксіз жҥріп отырғанын біле тҧра, ғалым 

А.Сикалиевтің XV-XVI ғасырлардағы қазақ, ноғай халықтарының  бір ҧлыс астында кҥн 

кешкеніне кҿз жҧмып, сол дҽуірде ҿмір сҥрген ҥш халыққа да ортақ жыраулардың шығармаларын 

тек ноғай халқының туындылары, мҧралары деуі - «отаршылдық саясаттың салқыны». Асан қайғы 

мен Қазтуған қазақ халқына қатыссыз болса, халық жадында мҽңгілік жатталып, сақталып, 

аңыздар  туып,  жырларға  арқау  болмас  еді.  Халық жадынан ҧлық ешнҽрсе жоқ. Халық жады ол  
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авторлардың дҥниесі қоспа, кірме дҥние болса, ҽлдеқашан-ақ ҧмытар еді. ―Жады – ар-ҧят пен 

ҿнегеліктің негізі, жады – мҽдениет негізі, мҽдениет ―қоры‖, жады – поэзияның, мҽдени 

қҧндылықтарды эстетикалық тҥсінудің негіздерінің бірі‖,-деп жазған академик Д.Лихачевтің ойы, 

ҽдебиеті, мҽдени мҧралары ауызбен айту арқылы жеткендіктен, халықтың тірі жадынан 

ажырамайтындығын айғақтайтын Ю.Бромлейдің пікірімен сабақтасып, ауызша туған ҽдебиеттің 

халықтың ҿткен тарихымен, жадымен ҿте етене жақын байланысты екендігін білдіріп қана қоймай, 

жалғандықты кҿтермейтіндігін дҽлелдейді. Қазақ халқындағы Асан қайғы айтты деген аңыздар 

ҿмір шындығымен, тарихи шындықпен сҽйкес келуі, ―Асанқайғы авторлығымен сақталған жырлар 

мен ол туралы айтылатын аңыз-ҽңгімелердің мазмҧндарында пҽлендей айырмашылық болмауы‖ 

[14.42], толғауларда айтылған ойлардың реалды қазақ тарихына, тарихи тҧлғаларына, жер-су 

аттарына қатысты болуы Асан қайғы, Қазтуған мҧраларын толығымен қазақ ҽдебиетінің мҧрасы 

деп қарастыруға қҧқық береді. 

Қорытынды 

XV-XVI ғасырлардағы қазақ жҽне ноғай халықтарының байланысы сҿз етілгенде  

Ш.Уҽлихановтың: ―Жҽнібек билік қҧрғанда, туыстас қазақтар мен ноғайлар бірге кҿшіп-қонған, ол 

кез қазақ жырларында алтын ғасыр деп аталған‖ [19. 124], – деген  пікірі доминанталық міндет 

атқаруы қажет. Этногенезисі енді қалыптаса бастаған, екі ҧлтты, ҧлысты қҧраған рулар екі 

халыққа да ортақ екендігі ескеріліп, сол кезеңде туған ҽдеби мҧралар екі халыққа да ортақ мҧралар 

болып танылуы керектігін қазақстандық  Ҽ.Марғҧлан, Ҽ.Қоңыратбаев, Р.Бердібай, М.Мағауин, 

Қ.Ҿмірҽлиев, т.б сынды ғалымдар  айтады. Академик Р.Сыздықова бҧл дҽуірлердегі мҧраларды 

―таза қазақ тіліндегі нҧсқалар дегеннен гҿрі, қазақ пен ноғай тілдеріне ортақ туындылар‖, - деп 

танып, ―ноғайлы-қазақ толғаулары‖ деп атауды ҧсынады [20.75]. 

Дҽуірлеу, хронологиялық, биографиялық мҽселелерді біз ізділікке тҥсіргеннен кейін, 

жыраулар поэзиясын поэтикалық тҧрғыдан зерттеу мҽселелері келіп шығады. Соңғы кезеңдері 

аталмыш дҽуірге байланысты қазақ ғалымдарының монографиялық еңбектері жарыққа шыға 

бастады. Ғалымдар С.Негимов, Т.Тебегенов, А.Жақсылықов еңбектері мҽтінді талдау, мҽтін 

поэтикасы мен философиясы, жыраулар поэзиясындағы ҽдебиет пен фольклор дҽстҥрі 

мҽселелеріне арналса, XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиетіндегі кҿркемдік қатынас, ҽдеби процесс 

мҽселесіне байланысты осы мақаланың авторы «Қазақ ҽдебиетіндегі автор жҽне тыңдаушы» (XV-

XVIІІ ғғ.) атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. 

Қыпшақ тҥріктерінің XV-XVIІІ ғасырлар ҽдебиетін толыққанды зерттеуге посткеңестік 

дҽуірде ғана мҥмкін болып отыр. Мҽтін поэтикасы мен ҽдебиет теориясы тҧрғысынан зерттелуі 

қажет мҽселелер ҿте кҿп жҽне ҿз зерттеушілерін кҥтуде. Аталмыш кезеңді зерттеушілер арасында 

ақпараттық алмасулар қажет, ол ҥшін барлық елдердің тҥрколог ғалымдары жиі басқосулар 

ҿткізіп, зерттеулерді саралап, баға беріп отыруы тиіс. 
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А.Ясауи атындағы ХҚТУ  

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ЖАҺАНДАНУҒА  ҚАРСЫ  ТҦРАР  ТҤРІК  ҼЛЕМІНІҢ   

РУХАНИ  ТІРЕКТЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада академик Рахманқҧл Бердібайдың дҽрістерінде оқыған лекциялары талданып, соның негізінде 

бҥгінгі жаһандану кезеңіндегі тҥркі халықтарының рухани тҧтастығы мен ішкі бірілігі кеңінен сҿз болады. 

 

Кілт сҿздер: жаһандану, Қорқыт ата, Алпамыс, рухани қҧндылық, жыр, дастан, жырау. 

 

Тілді, дінді, қасиетті салтымыз бен дҽстҥрімізді жҧтып, кҥніне бір «жаңалық» болып 

ҿмірімізге еніп келе жатқан жаһандану атты алапат қатерді бар жанымызбен сезінеміз. Оған қарсы 

тҧрар кҥш жоқ па екен, шынымен жҧтылып кетер ме екенбіз деген суық ой жанға тыныштық 

бермейді. Соған таяныш болатындай, алапат селге қарсы тҧра алатындай, тірек іздейміз. Ҥш 

ғасырдан бері отарлық езгіні кҿрген, ҧлттық рухани тірегінің бҽріне адам тҿзгісіз шабуылдар 

жасалған, ҧлттың зиялы азаматтарын ҿсіп келе жатқан толқын-толқынымен тҥрлі саяси науқан 

жҥргізіп, жоқ қылып отырғандықтан, нигилистер, кҿзқамандар, мҽңгҥрттер ҿсіп жетілген біздің 

ҧлттың жағдайында қауіптенбеске болмайтыны белгілі. Жаһандануға қарсы тҧрар амал-айла 

қолдан жасалмайтыны белгілі. Себебі ол ағым жолындағы жеңіл-желпі кедергілерді оңай ағызып 

кете алады. Ал, енді оған қарсы тҧрудың, оны жеңудің, ҧлттық ерекшелігімізді сақтаудың жолы не 

болмақ? Тҥрік халықтары тарихында жоғалып кету қаупі неше рет туғаны белгілі. Осылардан аман 

алып қалған қандай кҥш-қуат екен?! Оның ҥстіне қазіргі соғыс кҿзге кҿрініп келіп жатқан, 

алдыңда мҧздай қҧрсанған жау тҧрғаны ҥлкенге де, кішіге де белгілі ашық соғыс болмай тҧр ғой. 

Қазіргі соғыс жанды жаулап алатын, ертегілерде айтылатын ібілістің азғыруы сияқты кҿзге 

кҿрінбес, зҧлмат болып тҧр. Осы кҿптен алаңдатып жҥрген сҧраққа академик Рахманқҧл 

Бердібайдың дҽрістерінен жауап тапқандай болдық.  

Тҥркістан қаласында 2006 жылдан бері академик Рахманқҧл Бердібай атында дҽрісхана жҧмыс 

істейді. Сол дҽрісханада академиктің ҿзі дҽріс оқып тҧрады. Биылғы жылы да ҽдеттегідей дҽрістер 

ҿтіп жатыр. Соның ішінде қатарынан оқыған ҥш дҽрісі біз іздеп жҥрген сҧрақтың шешуі десек 

болғандай. Дертті жаратқан тҽңірім, оның дауасын да жаратқан екен. «Мың жылдық «Манас» 

жҽне қазақ эпосы», «Қорқыт ата кітабы жҽне қазақ эпосы», «Алпамыс» жырының ҽлемдік даңқы» 

деген атпен ҿткізілген дҽрістерінде ҧлттың ҿзі жасаған, бҥгінгі кҥні ҧлттың ҿзіне қамал болатын 

рухани тіректерді атап кҿрсетті. Жалмап келе жатқан жаһандануға қарсы тҧрар бҥкіл тҥрік 

жҧртының рухани берік тірегі осы қасиетті жырларда жатқанын ҧғындық. Жҥрекке сенім 

ҧялағандай болды. Тек осыларды қажетімізге жарата аламыз ба, ол ҥшін қандай жолдар бар, 

бабалардан қалған ҧлы мҧраны ҧрпақ игілігіне жаратып, ҧрпағымызды сақтап қала аламыз ба 

деген ой мазалай бастады. Бҥкіл тҥрік елінің ғалымдары жиналған бҧл форумда осы мҽселе 

шешімін тауып жатса, болашақ алдындағы бҥгінгі зиялы қауым ҿз парызын орындағандай болар 

еді. 

Атақты «Манасты» зерттеушілердің тізімін қазақтың ҧлы ғалымдары бастайды. Ш.Уҽлиханов, 

М.Ҽуезов, Ҽ.Марғҧлан, Ҽ.Қоңыратбаев аттары тізіледі. Соның соңын ала Рахманқҧл Бердібайдың 

есімі кҿзге тҥседі. Осыған бҧрын таңданып жҥретінбіз. Ҧлы тҧлғалар неге бҧл жырды бірінен 

кейін бірі тереңдетіп зерттей берген. Академик Р.Бердібай ҿз дҽрісінде осы сҧраққа былай деп 

жауап берді: - Бҧл жырды қазақ ҧлылары арманмен зерттеген! Бҧған арманмен келген! Арманды 

жҧмыстар ҧлы істер туғызады, алаш зиялылары қырғыздың «Манас» жырынан ҿз армандарын 

кҿрген. «Манасқа» сҥйеніп, қазақ мемлекеттігін жасау арманына қол жеткізбек болған. Шоқан да, 

Алаш ардагерлері де, соның бірі – М.Ҽуезов пен Ҽ.Марғҧлан да бҧл жырдан ҿз армандарын 

тапқан. Ҧлтты танимын деген жан «Манасқа» бару керек, зерттеу керек. Міне, бҥгінгі кҥннің де 

арманды азаматы осы жолды таңдау керек. Ҽ.Марғҧлан Шоқан арманын ҧқты да, ол да «Манасқа» 

арманмен ҧмтылды. М.Ҽуезов те ҿз арманын «Манастан» тапты. (М.Ҽуезовтің ҿз басын қатерге 

тігіп, «Манас» жырын 1952 жылы конференцияда қорғап қалған сырын енді тҥсінгендей болдық). 

Қазақ ҧлылары ҿз іздегендерін, ҿз армандарын осы жырдан тапқанына академик ерекше мҽн берді. 
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Ҿзі де арманмен оқып, қоғам алдына тартқан жҧмбақты осы «Манас» жыры арқылы шешкенін, 

1980 жылдары «кҿзқаман» деген терминді кездестіргенін сҿз етті. Бҧл оның осы кҥнге дейін 

мақалаларында айтпаған сыры болатын. «Манас» жырын тҧңғыш зерттеуші жҽне классикалық 

анықтамасын да берген Ш.Уҽлиханов, «Манасқа» Шоқан жасаған сипаттамадан асырып ешкім 

айта алған жоқ»[1.299], – деген ғалым бір мақаласында. Енді сол Шоқан берген анықтаманы қайта 

оқиық: «Манас» – это энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, 

религиозных, умственных познаний и нравственных понятий народа в одно целое, (приуроченное) 

к одному времени, и все это сгруппировано около одного лица, богатыря Манаса» [2.70]. Жырдың 

дҽл осылай екенін басқа емес, жырдың ҿзінен де ҧғуға болады.       

«Баяғының аңызы, айтсақ кірер маңызы.  

Ежелгінің аңызы – ескергенге маңызды. 

Кейі жалған, кейі шын. Кейінгілер кҿңілі ҥшін – 

Келістіріп айтамыз-Жолбарыс Манас жҿні ҥшін. 

Кҿбі ҿтірік, кҿбі шын. Кҿпшіліктің кҿңілі ҥшін- 

Кҿтермелеп айтамыз –Кҿкжал ердің жҿні ҥшін. 

Жанында болған кісі жоқ, жалған сҿзбен ісі жоқ. 

Тҿрінде жатқан кісі жоқ. Ҿтірікпен ісі жоқ, 

- Бабалардың аңызы.... 

 

Шежіреден ҧққан сҿз, Ҿсіп ҿрбіп шыққан сҿз. 

 Кҽрілерден алған сҿз, Халық аузынан қалған сҿз.  

Аңыздарға толған сҿз, Ат кҿтермес болған сҿз...  

Бҧрынғы айтқан кеп екен, «Батыр осы» дер екен;  

Арғылыр айтқан кеп екен, «Арыстан осы» дер екен... 

Ҿрендерден қалған сҿз, Еншіге жҧрт алған сҿз,  

Ой жҥрекке қонған сҿз, Толқыта ішке толған сҿз.  

Жауға аттанған батырдың, Жан серігі болған сҿз,  

Естігеннің мейірі, Емін-еркін қанған сҿз... 

Шешен біткен шерткен сҿз, Мешеу кҿңілін еріткен сҿз. 

   

Боран соққан қырменен, Қиқу-айқай шуменен,  

  Сҥрінбейтін тілменен, Қарлықпайтын ҥнменен, 

  Арқар ҿрген белменен, Бҧлт айдаған желменен, 

  Тайталаса жарысып, Бірге жасап келген сҿз. 

  Мҿлдіретіп моншақтай, Жҧрт саралап терген сҿз...» [3]. Кҽдімгі ҽдебиет теориясын 

ҿлеңмен ҿріп қойған. Бабалар «саралап терген сҿзде» болашақтың да сара жолы жатқаны анық. 

Бҧл жырға осыдан ҿзге тҥсінік берудің қажеті де жоқ. Тек оны оқу, тҥсіну, зерттеу ғана қажет. 

Алғаш ҧлы жырды қағазға тҥсірген ғалым Ш.Уҽлиханов оның «Кҿкетай ханның ертегісі» деген 

бҿлімін ғана жазып алады. Уақытының аздығын жақсы тҥсінген ғалым, жырдың ең қҧнарлы 

бҿлігін жазып алып, оны орыс тіліне аударуы – жырдың еуропа елдерінде кездеспейтін ерекше 

кҿркемдігі мен ондағы ҧлы идеяны тҥсінгендігі деп ғалымдар бағалағаны белгілі. «Эпостың бҧл 

тарауында қырғыз халқының тҧрмыстық –салттық жағдайлары, қазаны атқару рҽсімдері, байлық 

салтанаты, елдік дҽстҥрлері неғҧрлым кеңірек кҿрініс береді. Ҥлкен астарда бҽйге жарыс та, 

кҿкпар да, палуан кҥрес те, тҥрлі басқа халықтық ойындар да болып тҧрған, сан рулы елдер 

жиналып бас қосқан. Ас кезінде ел ішіндегі қайшылықтар мен кҥрестер де, кектескен рулар 

арасындағы араздық та бой кҿрсетіп қалатын болған. Асқа тігілетін ҥй мен сойылатын малдың 

саны да ас ҿткізуші елдің елдігіне, мҽрттігіне, бірлігіне сын секілді саналған. Демек, ҿлген кісіге ас 

берудің ҿзі кҿшпелі елдер тарихында айта қалғандай ірі, жауапты оқиға болып табылады» [1.301-

302],- дейді академик Р.Бердібай. Шоқан қырғыз елінің бар мҽдениетін, досы мен дҧшпандарын, 

елдік қасиетін танытатын бҿлігін таңдап аударғанын осыдан білуге болады. Ҧлы ғалым бҧл жырды 

таныту -тҥрік халықтарының елдігін таныту болатынын жақсы тҥсінген. Шоқаннан кейін «Манас 

жырын зерттеуге 1920 жылдардың соңына таман М.Ҽуезов ҿз қалауымен барады. Сол жырдан ҿз 
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іздегенін табады [4]. «Манас» жырын тану дҽл бҥгінгі кҥні ҿзіміз ҥшін қажет. Бабалардың ҽлемді 

тітіреткен ерлігі жырдан жарқырап кҿрініп тҧр.  

«Бекіп қалған Бейшіңнің Бетін ашқан Ер Қосай, 

  Тҧрып қалған Тҧранның жолын ашқан Ер Қосай, 

  Байланып қалған базардың Бағын ашқан Ер Қосай» [3]. 

Бір ғана Ер Қосайдың ерлігі осылай халық тарихынан хабар береді. Алдан кҥтер кҥніне 

сенбегенде, кҿңілдеріне халқының болашағы ҥшін қайғы араласқанда ҧлылар «Манас» жырын 

оқыған. Содан рух алып, жҥрекке тҥскен дертін емдеген. Ғалым Ҽ.Марғҧлан «Шоқан жҽне Манас» 

деп аталатын монографиясында ҿзі білгісі келген мҽліметтерге кҿп назар аударғанын кҿреміз. 

«Тарих-география кҿзімен қарағанда жырдағы ең маңызды суреттің бірі – ерте замандағы кҿш 

жолы, оның ішінде қырғыз халқының Алатаудан Алтай, Саян тауларына кҿшіп бара жатқандағы 

жойқын кҿш суреті. Кҿш Ыстықкҿл жағасынан – Қозыбасынан (Қопа) шығып, ең соңында Енисей 

ҿлкесіндегі Тҥпкі ханға барып тоқтайды. ...Шығыс Тҥркістаннан батысқа қарай емес, 

Ыстықкҿлден Оңтҥстік Сібірге, Алтай, Саян тауларына қарай бағытталған. Оны жырда кездесетін 

кҿш жолының суреттері мен ондағы жер аттары айқын сипаттайды. Оның ҥстіне, мҧндағы жер 

аттары тарихи заманнан бҥгінге дейін қолданылып келе жатқан географиялық атаулар екенін 

кҿрсетеді» [5.43]. Ҧлы ғалым, «Манас» жырынан ежелгі тҥрік тайпаларының қонысы, оның кҿш 

жолын анықтаған. Сонымен бірге бабаларының мҧратын да анық танытқан. «Жырдың негізгі 

идеясы шапқыншылдық емес, қайта сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тҧрып, кҿп 

тайпалар қоныстайтын қадірлі Отанды қорғау, ҿз елінің еркіндігін, тҽуелсіздігін мҧрат етіп, ол 

ҥшін кҥресу, соның жолында бар ҿмірін сарп ету, сол ҥшін ҿлу. «Манас» сияқты ҧлы жырға сюжет 

болатын мҧндай ҧлы оқиғалар Орта Азия қыраты мен даласында аз болмаған» [5.87]. Міне, 

отаршылдықтың қыспағы жанын тілгілеген, ҿзінің сҥйікті ҧстазы Мағжан ақынның атын ауызға 

алдырмаған қызыл империя заманында ҿмір сҥрген ғалым айтар ойын «Манас» арқылы білдірген. 

«Манасқа» келіп, шерін тарқатқандай болған екен. Ҧлы елдің ҧлылығын танытатын, бҥкіл тҥрік 

елдерінің ортақ қазынасы «Манас» жырын оқытудың жаңа методологиясын табу керек сияқты.  

 «Қорқыт ата кітабы» да тҥрік халықтарының ҧлы мақсатын, биік арманын қамтыған туынды. 

Қазіргі кҥні жан-жақты жетілген, дамыған тҧлға қалыптастырамыз деп, оқу бағдарламалары 

жасалып жатыр. Олай етпеген кҥнде біздің балаларымыз ҿмір сҥруге қабілетсіз болып, жоқ боп 

кету қаупі кҿрініп тҧр. Осы мҽселе «Қорқыт ата кітабында» Бҧқаш туралы оқиғада кҿрсетілген. 

Дҽл осы мҽселені данышпан бабалар қолмен ҧстатып, кҿзге кҿрсететіндей етіп баяндаған. Оғуз 

жҧртының ерекше дҽстҥрі – ер бала ерлік жасағанда ғана, оған сол ерлік ісіне лайық есім беріледі 

екен. Ҽйтпесе, есім қойылмайды. Не деген ҽрі қатал, ҽрі ҽділ сын. Бҧл дҥниеден ҿзіне лайық ат ала 

алмай қалу қандай ҿкінішті. Бала тҽрбиесіне осыдан артық ықпал ететін кҥш бола ма? 

Дидактикада кҿрсетілген баланың қабілет белсенділігін туғызатын, алға сҥйрейтін кҥш, жасалатын 

жағдай осы емес пе? Ҽр бала есін білгеннен, ҿзін ересектерге танытуға, жақсы бір іс істеуге 

талпындырып тҧрған қажеттілік. Ҽңгімеде кҥтпеген Дерсеханның ақ алаңында кездескен бҧқаны 

жеңіп, бала ҿз кҥшін бҥкіл елге танытады да, бҧқаны жеңгені ҥшін Бҧқаш атанады.  

Қазан Салордың анасын қҧтқаруы туралы ҽңгімені оқып кҿріңізші. Біріншіден, мемлекетін 

қорғауға қабілетті басшы бейнесін танимыз. Елін шауып кеткен жауына қасына қызметшісін 

ертпей жалғыз шапқан Қазанның батырлығы да, ҿзіне деген сенімі де, намыстылығы да айтылып 

жатпайды. Тек оқиға барысында кҿзге кҿрсетіледі. Екіншіден, ананы сыйлаудың, қҧрметтеудің, 

перзенттік борышын ҿтеудің ҽлем ҽдебиетінде кездеспейтін классикалық ҥлгісі берілген. Бҧл 

мақтанышпен ҽлемге танытатын ғажайып парасаттылық белгісі. «... алтын ордамды ҽкетіпсің, 

кҿлеңкесі саяң болсын. Ауыр қазына, ақшамды ҽкетіпсің, қаражатың болсын. Қынай белді қырық 

қызбен Бҧрла ханымды ҽкетіпсің, тҧтқының болсын. Қырық жігіт пен ҧлым Оразды ҽкетіпсің, 

қҧлың болсын. Кҽрі анамды ҽкетіпсің, анамды қайтар маған, кҿп алғысымды айтайын. Соғыспай-

ақ, ҧрыспай-ақ қайтайын» [6141], – деп анасы ҥшін бҽрін қҧрбан еткісі келеді. Анаңды қорлаймыз 

дегенде, батыр ханның намысы ересен кҥш боп атылады. Анасының намысын қорлау бҥкіл елінің 

намысын қорлау екені осы арқылы тҥсіндіріледі. Ашу мен ыза намысқа қайралып, жауына ажал 

боп тҿнеді. Бҥкіл мал-мҥлкін, сҥйген сҥйікті ҽйелін, тіпті туған баласын да қҧтқаруды ойламай, 

анасын  ғана  қол  тигізбей   қайтаруын   талап  етіп  тҧрған  Қазан  бейнесін  барлық жерде қолдан  
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келгенінше насихаттап, жастар жанына сіңіру ғана жетпей жатыр. «Қорқыт ата» кітабындағы ҽрбір 

оқиға, ҽрбір іс-ҽрекет бабаларымыздың қҧрыш болат қайратын ғана емес, терең білімі мен 

намысты ҿмірден де жоғары санаған ҿрлігін танытады. Қазан Салордың ҽйелін тану ҥшін, оның 

баласы Ораздың етінен қуырдақ жасап, соны жегізіп кҿрмек болған кҽпірлер ҽрекетін естіп, 

баласына бҧны хабарлағанда айтатын Ораздың сҿзінен де кҿп ғибрат алуға болады. «Қыздар бір 

жегенде, сен екі жейтін бол, сені кҽпірлер білмесін, сезбесін. Олардың тҿсегіне бармайсың, 

шарабын ҧсынған алмайсың, ҽкем Қазанның намысын былғамайсың» [6.140], – деп ҿзі ҽкесінің 

намысын аяққа бастырмас ҥшін ҿлімге дайын екенін кҿрсетеді. «Қорқыт ата» кітабындағы бҥкіл 

оғыз еліне тажал боп келген Тҿбекҿздің дҥниеге келуіне қарасақ та, бабалар дҥниетанымындағы 

мҿлдір тазалықты кҿреміз. Перінің қызына қызыққан қойшы оған некесіз, зорлықпен қосылады. 

Перінің қызы ҿз еліне қайғы ҽкелгенін ескертіп те кетеді. Келер жылы перінің қызы ҿзінің некесіз 

туылған баласын, сол кҥнҽлі іс болған жерге тастап кетеді. Сол бала – оғыз еліне қайғы-қасірет 

болып келген Тҿбекҿз. Некесіз туылған балаларда қаталдық, арамдықтан жиіркенбейтін ҽдепсіздік, 

т.б. жат қылықтар болатынын қатаң ескерткен оқиға кҿп ойға жетелейді. Ҧлтымыздың тектілігін 

сақтау ҥшін неке адалдығы туралы тҽрбие керек-ақ. Тектілік деген сҿздің негізінде осындай 

адалдық жатса керек. Ҽйтпесе, бҽрі адам баласы бола тҧра, бірі текті, бірі тексіз бола ма? Бабалар 

бізге ҧлы мҧра қалдырған. Тек соны қажетке жарата алмай отырғанымыз ҿкінішті. Жаһандану 

ылаңы қадір тҧтқан қасиеттердің бҽрін жоққа шығарып, пҽк қыздарымызды жалаңаштап, адал 

некені былғап, тексіз ҧрпақты дҥниеге келтіріп жатқан жоқ па? «Қорқыт ата кітабында» осы бір 

қауіптің сырын Тҿбекҿз оқиғасымен кҿрсетеді. Қойшы перінің қызына жолсыз, тек соқыр 

сеніммен, артын ойламаған надандықпен қосылады. Соның кесірінен бҥкіл Оғуз еліне апат алып 

келеді... Елге қорған болар ҧлдар адал некелі эжандвардан ғана дҥниеге келмек. 

Академик Ҽлкей Марғҧлан: «Шоқан Қорқытты бірінші бақсы, қазақтарды қобыз тартуға, 

сарын айтуға ҥйретті деп жазды» [8.47], – деген пікір айтады. Шоқан Уҽлихановтың «Тенкри 

(Бог)» деген еңбегінде бақсылардың ҽрекетін суреттей келе: « и все это сопровождается игрою на 

кобызе, инструменте, принадлежавшем аулие Коркыту, и пением, которое называется сарн» 

[7.212], – деп кҿрсетілген. Ғалым осы сҿздерге сҥйенген болуы мҥмкін. Шоқан ҿзі білетін 

бақсылар туралы қызықты аңыздар жазып қалдырған. Бақсылардың қазақ қоғамындағы рҿлін 

тҥсінген немесе тҥсінуге тырысқан. 

Академик Ҽлкей Марғҧлан «Қорқыт: аңыз жҽне ақиқат» дейтін еңбегінде ҥлкен мҽселені сҿз 

етеді. Ол - аңызға айналған Қорқыт мҽселесі. Аңыздың тҥбінде шындық жататыны белгілі. Демек, 

«Қорқыт ата кітабында» барлық оқиғалардың шешуші кезінде келіп, жол кҿрсететін, бата беретін 

абыз Қорқыт ҿмірде болған жан екеніне дҽлелдер келтіреді. «Қорқыт туралы айтылатын қария 

сҿздерді, ғажайып ҽфсаналарды сақтап келген бір ғана қазақ пен тҥрікпендер екен» [8.47], – деп 

кҿрсетеді. Демек, бҧған да ҥлкен мҽн беріп, осы екі елде сақталған аңыздар мен ҽфсаналарды 

жинау, оны ғылыми зерттеу қажеттігі кезек кҥттірмейтін мҽселе. Ғалым ҿз еңбегінде белгілі 

шығыстанушылар В.Бартольд пен В.Жирмунскийдің еңбектеріне сілтеме жасайды. Олар 

«Қорқытты қадірлеудің Сырдария жағасында мыңжылдық ҿнегесі бар»,- деп атап кҿрсеткен екен. 

Ҧрпақтан ҥзілмей келе жатқан осы ҿнеге біздің ҧлтымыздың сыртқы жауға қарсы тҧрар қамалы 

болғаны анық. Қорқыттың кҥйі туралы қанша аңыздар бар. Ҿлімді жеңген ҿнер қҧдіреті туралы 

бабалардың айтқандарын жинап, осы қасиетті мҧрадан алыстап бара жатқан қазіргі ҧрпақты қайта 

таныстыру қажеттігі айтпаса да тҥсінікті. Ҽлкей Марғҧлан Қорқыт ҿмір сҥрген дҽуір туралы 

ғылыми қорытынды жасаған. «Қорқыт сияқты терең бейненің тарих жҥзіне келуі, ол бір кездегі 

қауым ҿркендеуінің белгілі табысы екеніне кҥдік болмауына керек» [8.34], - деп ҧлы тҧлғаны 

дҥниеге ҽкелген дҽуірдің жетістігіне тоқталады. «Қобызымен ескі дҥниені кҥңіренткен Ҽбу Насыр 

Ҽл Фараби Қорқыт кҥйшінің ізін ала шыққан, соның шҽкірттерінің бірі болуға тиісті» [8.40],- 

деген пікірімен Ҽлкей Марғҧлан қазақтар арасындағы Қорқыт туралы аңыздың ар жағындағы тағы 

бір маңызды мҽселені кҿрсетеді. Дҥние жҥзінде екінші ҧстаз атанған бабамыздың музыка 

теориясы жҿнінен бірінші ғалым екенін дҥние жҥзі мойындаған. Олай болса, Қорқыт баба 

дҥниежҥзілік музыканың да атасы болып шығады. Академик Р.Бердібай да ҿз ҧстаздарының 

жолымен, екі тҥрлі Қорқытты тану мҽселесін сҿз етіп жҥр. 1.Бҥкіл тҥрік ҽлемі «Дҽдем Қорқыт» 

кітабы  арқылы  танитын  Қорқыт.  2.Қазақтар арасында сақталып қалған, аңызға айналған Қорқыт  
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ата.  Екеуі  тек бірін-бірі толықтырады. Басқа тҥрік бауырларымыз қазақтар таныған Қорқыт атаны 

ҿз қажеттеріне жаратып жатса, рухани байлыққа байлық қосылары анық.... Кітаптағы Қорқыт 

данышпанды да, аңыздағы ҽулие Қорқыт атаны да тану – бҥгінгі ҧрпақ ҥшін, ҧлттың болашағы 

ҥшін маңызды. Мағжан ақын қиналғанда тапқан тірегі – Қорқыт емес пе? Талай қиындықтар 

басына тҥскенде бабалардың сыйынған пірі Қорқыт емес пе? Шҽкҽрім ақын Қорқыт сарынына ҥн 

қосып, сол ҽуенді ҧрпаққа қайтарғысы келгенінде қанша мҽн жатыр. Бҧл аңыздың астарында бҥкіл 

рухани байлығымыз жатыр. Қара қобыздың атасы - ажалды жеңген ҿлмейтін кҥйдің иесі, ҽулие 

Қорқыт. Қорқытты танысақ, музыка ҿнерімізді де, шешендік ҿнерімізді де, ҧрпаққа ҿсиет болар 

аңыз, жырларымызды да жаңғыртып, ізденіп, зерттеп оқымаймыз ба? Ҧлттың ҿзін-ҿзі тануы 

осыдан басталуы керек екен. Ҿзін-ҿзі таныған, ҧлылығын сезінген ел еш бір жауға жеңілмейтіні 

анық. Біздің ҧлылығымыздың бір кҿрінісі Қорқытта жатыр екен. Қазақ аңызында Қорқыт ҿлмейтін 

ҿмір іздейді. Соның нҽтижесінде ҧлтымыздың тағы бір терең рухани байлығы паш етіледі. Ҿлімді 

жеңетін - ҿмір туралы кҥй. Ҿнердің ажалдан биік тҧратынын бабаларымыз ҽдемі тҥсіндірген. 

Нағыз ҿнерімізді танығымыз келсе де, Қорқыт кҥйлерін зерттеуге мҽжбҥрміз. Академик осыған 

бет бҧруды ҿсиет етті. «Ҿз тарихымызды, мемлекет болғанымызды танытқымыз келсе, Қорқытты 

оқыту керек. Қазақстан – тҥрік ҽлемінің отаны. Бізде Қорқыт отауы тігулі тҧр. Қорқыт арқылы 

қанша білім мен тҽрбие беріледі. Оны аржақтағы миссионерлер де, берідегі кеңестік идеологтар да 

жақсы білген. Сондықтан қобызға тыйым салынған. Қай жылы Тҥрікменстанға барғанымда, 

ғалымдарынан Қорқыттың зерттелуі қай деңгейде екенін сҧрағанымда. «Біз Қорқыттан қорқамыз», 

- деп ҽзілге жеңдірген болатын. Ол кезде, шындығында Қорқытқа барудан ҥкіметтен қорыққаны да 

рас. Қазір тҽуелсіз елімізге ҧлттық идеология керек болса, ол Қорқыттан табылады; Тҥрік 

халықтарының басын біріктіру, тҥбі бірлігін дҽлелдеу керек болса, ол Қорқыттан табылады; 

Жаһандануға қарсы тҧрар қару керек болса, ол Қорқыттан табылады. Енді Қорқытты оқыту керек. 

Университеттерде Қорқыттану сабақтары оқытылу керек. Оның ҿнері насихатталу керек. Біздің 

музыкамыздың тарихы мен ҿзгешелігін де Қорқыттан табар еді»,- деген академик Р.Бердібай 

ҿзінің дҽрісінде.  

Тағы бір рухани тірек - «Алпамыс батыр жыры». Бҧл жыр - бір ғана ҧлттың жыры емес. 

«Алпамыс» - ҽлемдік маңызы бар эпос. Басқа жырлардан бҿліп алып, бҧны ерекше атауымызға 

академик Р.Бердібайдың ҿз дҽрісінде айтқан сҿздерін дҽлел еткіміз келеді: «Бҧл жыр тҥрік 

халықтарының бҽрінде бар. Ҧланғайыр ҿлкеге шашылып кеткен тҥрік халықтарының тҥбі бірлігін 

де, тҧтастығын да дҽлелдейтін - осы жыр. Тҥрік халықтарының басын біріктіріп, бір- біріне 

жақындастыратын да осы жыр. Жан-жаққа кеткен тҥрік ҧрпағына Алланың ҿзі берген кҿмегі 

сияқты. Славян халықтарының да, роман, герман халықтарының да тҥбі бір туыстығын 

дҽлелдейтін, туыс болып есептелетін халықтардың барлығында бірдей сақталған, тамыры мың 

жылдан асатын мҧндай рухани мҽдени мҧра жоқ. Бҧның ҿзі біздің бабаларымыздың ерекше 

сипатын танытады. Бҧл жыр тҥрік халықтарының барлығында дерлік ҧмытылмай сақталып, бҥгінгі 

кҥнге жетіп отыр. Бҧл жырда мың жылдан астам халқымыздың тарихы сақталған. Ол жырдың 

стадиялылығы арқылы дҽлелденеді. Барлық рухани қҧндылықтарымыз маржандай тізіліп тҧр. 

Соны оқудың, зерттеудің, оқытудың ҽдістерін таба білу керек. Біріншіден, жырдың барлық тҥрік 

халықтарындағы нҧсқаларын жинап, жырдың мҽтінін тҥгендеу керек. Екіншіден, «Алпамыс 

батыр» жырының қазақ тіліндегі нҧсқасы толық емес. Ҽлде де іздеп табу керек. Соның толық 

мҽтінімен кітап етіп бастыру кезек кҥттірмейтін іс. Ҥшіншіден, жырдың ҿзіне ғана арналған ҽуені 

болған. Жыршы бір сарынмен еш уақытта айтпаған. Осы ҽуенді нотаға тҥсіріп, оны да зерттеу 

керек. Ҿзбек, қарақалпақ жыршылыары да ҿз ҽуенімен айтады. Жыр ҽуенінде біздің 

музыкамыздың тарихы жатыр. Тҿртіншіден, Алпамыстану орталығын қҧру керек. Тҥрік 

халықтарының басын қосатын, жаһандануға алынбас қамал болып қарсы тҧратын – осы 

«Алпамыс». Жырды дҧрыстап, жаңа методологиямен зерттеуді қолға алу керек. «Алпамыс батыр» 

жыры - рулық кҿзқарастан, пендешілік ойлардан, кҥйкі тіршілік мҧраттарынан жоғары тҧрған 

жыр. Мҧндағы мҧрат - ҧлттық, бҥкіл адамзаттық мҧрат. Ҧлттың рухани қазынасы сақталған жыр: 

ҧлттық музыканың тҥрлерін тілдің бар шҧрайын, ҽдет-ғҧрып дҽстҥрді, тарихымызды сақтаған 

тҧтас ҧлттық энциклопедия деуге боларлық қымбат қазына. Бесіншіден, бҧны тек ғылым ҥшін 

зерттеу жеткіліксіз, оны бала бақшада, мектепте, жоғары оқу орындарында ҿз дҽрежесінде оқыту  
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керек». Бҧған қоса, тҿмендегі ойларымызды да ғалымдар қаперіне салсақ деймін. Қазіргі кҥні 

балаларымызды америка мен еуропада, одан қала берді ресейде шығарылған мультфильмдермен 

тҽрбиелеп жатырмыз. Соның орнына Қорқыт жырларын, «Манас» пен «Алпамыс батыр 

жырларынан» кинолар шығарса, балалар қызығып кҿретін фильмдер болар еді. Ҽрі балаларымызға 

бабалар рухы еш қиындықсыз сіңірілер еді. Суретті кітапшалар да осы жырлар негізінде 

шығарылса. Мектеп оқулықтарына енгізу қиындық келтірсе, сыныптан тыс оқитын міндетті 

ҽдебиет ретінде қосымша хрестоматия етіп ҧсыну қажет. Тҥркістан қаласы тҥрік халықтарының 

жаһандануға қарсы бірігіп жҧмыс істейтін рухани орталығына айналып, балаларға арналған 

жоғарыда айтылған шаралар барлық тҥрік тілдерінде осы жерде шығарылуға толық мҥмкіндік бар. 

Тҥрік халықтарының рухани мҧрасының ішінен тек ҥш туындыны алып отырған себебіміз –оларда 

балаларды еліктіріп алып кететін қызықты оқиғалар кҿп. Ҥнді жҧртының ежелгі данышпандық 

кітабы аталған «Кҽлила ман Димнаның» жазылу тарихында дҽл қазіргі біздің жағдайымызды 

елестететін бір аңыз бар. Дҽпшҽлім патша Бейдауа данышпанға кітап жазуды тапсырып тҧрып: ол 

кітаптағы сҿздер жас баланы ертегіше еліктіріп, қарапайым кҿпшілікті кҿңіл кҿтеру ҥшін 

оқитындай, ал данышпандар одан терең ақыл ҥйреніп, ел басқарушылар одан мемлекетін 

басқарудың ғылымын ҥйрене алатындай болсын деген шарт қояды ғой. «Қорқыт ата» кібабы да, 

«Манас» пен «Алпамыс» жырлары да дҽл осы шартқа жауап бере алатыны анық.Тек осыларды 

рухани азыққа айналдыратын ҽдістер табу керек. Бҧрын бҧндай ҽдістер іздеп ешкім сарсылмады. 

Аталардың айтқан ҿсиеті, ҽжелердің ертегісі, аналардың бесік жырлары тек осы мҧраларға 

суарылған болатын. Бесіктен бастап, бҥкіл қоғам осы ғажайып ҽлемнің аясында тербелетін. Бҧл 

дҽстҥрден орыс патшалығына бодан болған, одан кейін кеңестер одағының мҥшесі болған тҥрік 

халықтарының ҿкілдері айрылып қалды. Енді осының орнын толтыратын іс-шаралар туралы бір 

шешімге келу керек.  

Ондаған ғасырлардан бері ҧлтымызды небір зҧлматтардан аман алып ҿткен рухани 

мҧралардың сонша қҧнды қасиетін, алып кҥшін тану, оны қажетке жарату мҽселесін кезінде ҿздері 

білгенімен, М.Ҽуезов, Ҽ.Марғҧлан, Ҽ.Қоңыратбаев сынды ғалымдар ашып айта алмады. Оған сол 

кездегі саясат кедергі болды. Солардың ҧқтырғысы келген асыл ниеттерін бҥгінгі кҥні Тҥркістан 

қаласындағы жастарға академик ҧғындырып келе жатыр. Ҿкінішке орай, оның сҿздеріне біз тек 

тыңдарман болып қана жҥрміз. Бҧл уақыт оздырмай, кҿп боп жҧмылып, ҽрекет ететін іс екенін 

айтқымыз келген еді. Мынау алқалы жиында ҧсынған жобалар мен зерттеу методологиясына 

қатысты шешімдер болып жатса, ол бір ҧлттың ғана емес, жалпы тҥрік ҽлемінің жаһандануға 

қарсы кҥшін біріктіріп, одан да аман ҿтуге деген сенімді орнықтырар еді. 

Кҿпшілікке ҧлы мҧралар қайта оралып, рухани жаңару да басталар еді. Дҽл қазіргі кҥні бҧл 

мҧралар тек ғылым адамдарының ғана ортасында айтылып, солар арасында ғана белгілі болып 

отырғаны жасырын емес. Ол - рухани мҧраны пайдаға жарата алмай отырмыз деген сҿз.   
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Тоты КҾШЕНОВА  
филология ғылымдарының кандидаты 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤРКІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «КҾГ» ҦЙҚАСТЫҢ ДАМУЫ 

 
Тҥйін: Мақалада қазақ ҽдебиетіндегі Қ.Ҿмірҽлиев «кҿг» деген атау берген ҧйқастың бҧл тҥрі сонау Х-ХII 

ғасырлардан мҧрасы Махмҧд Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрк» еңбегінде жҽне Ахмет Ясауидің «Диуани хикмет» 

туындыларында кездесетіндігі сҿз болады. Қазақ ҽдебиетінің классигі Абай поэзиясында кездесетін бҧл ҧйқас ҥлгісі ҧлы 

ақынның Шығыс поэзиясынан нҽр алғандығының тағы бір куҽсі ретінде айтылған. Жҽне бҧның Абайдан кейін де қазақ 

ҽдебиетінде кездесетіні Мағжан Жҧмабаев туындыларымен сабақтастырыла қарастырылған. 

 

Кілт сҿздер: ҿлең қҧрылысы, ҧйқас ҥлгісі, абайтану, поэзия, шумақ, туынды. 

 

Абайтану – қазақ ҽдебиеттану ғылымының, ҽдебиет тарихының ҥлкен бір саласы. Абайтану 

кемеңгер ақынның ҿмірі мен шығармашылық ҿнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық 

кҿзқарастары, қазақ поэзиясындағы ҿлең жҥйесін, ақындық тілді дамытудағы ҥлесі, музыкалық 

мҧрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтитыны анық. Ҿйткені Абайдың шығармашылық 

мҧрасы - қазақ ҽдебиеті тарихының кіндік тҧтқасы, халқымыздың рухани-мҽдени ҿмірінің 

шарайнасы, сан буын ҧрпағымызға таптырмас, таусылмас қазына. Осы мҧраны игеру, оның 

творчествосын зерттеу - ҿткендегі рухани байлық кҿзін пайдаланудағы  ең негізгі мҽселелердің 

бірі екендігі даусыз. 

Абай дҽстҥрі, оның ақындық мектебі – ғасырға жуық зерттелгенімен, оның қазақ ҿлең жҥйесін 

дамыту дҽстҥрлері ҽлі де зерттеуді қажет ететін маңызды мҽселелердің бірі. Ҿйткені Абайды 

танытушы М.Ҽуезов кезінде ҧлы ақынның нҽр алған бҧлақтарын былайша таратып айтқан 

болатын: «Мҧның біріншісі – қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан жиып, ҿсіріп келген ҿз 

даналығы, халықтың ауызша ҽдебиет қоры, ақын Абай осы қордан кҿп нҽр алып, сол арқылы ҿз 

ҿлеңін кҿп кҿркейтті. 

Екінші бір қол артқан қазынасы -  араб, парсы, тҥрік тіліндегі шығыстың кҿркем классик 

поэзиясы. 

Ҥшінші ҥлкен ҿнер, мол азық алған зор саласы – орыс халқының мҽдениеті жҽне сол арқылы 

Европа мҽдениеті» [1. 270].  

Ғалымның бҧл пікіріне қоса айтарымыз тек Абай поэзиясы ғана емес, жалпы қазақ ҽдебиеті 

мен мҽдениеті ғасырлар бойы Шығыстан сусындап, солармен сарындас болып келе жатыр. Бҧл 

пікірді академик З.Ахметов те ҿзінің «Қазақ ҽдебиеті тарихындағы» «Қазақ ҽдебиетінің Шығыс 

ҽдебиетімен байланысы» деп аталатын тарауын жазғанда  ҧлтымыздың ҽдебиеті – кҥллі Шығыс 

мҽдениетінің бҿлшегі екенін, одан ҥнемі нҽр алып тҧрғанын айтып ҿткен. Демек, мҧнан қазақ 

ҽдебиеті мен мҽдениеті ғасырлар бойы Шығыстан сусындап, соларға ҥн қосып келе жатқанын 

аңғарамыз. 

М.Ҽуезов айтып ҿткендей, расында Абай Шығыстың кҿркем классик поэзиясынан сусындады.  

Оның ҿлең қҧрылысындағы тың жаңалықты шығыс ҽдебиеті қорына қол артқан кезде мол 

тапқандығын байқаймыз. Мҧны белгілі абайтанушы ғалым М.Мырзахметҧлының мына бір ойлы 

пікірімен нақтылай тҥскенді жҿн деп тауып отырмыз: «Білімдіден шыққан сҿз» деген ҿлеңінде 44 

жастағы ақын балаң кезіндегі еліктеу дҽрежесінде бір соғып, тастап кеткен тҥрки ғаруз уҽзіндегі 

ҧйқас тҥріне назар аударады. Сегіз шумақ ҿлеңнің барлық жолдары жеті буынға қҧрылып, бірінші 

шумақтан басқа шумақ атаулының бҽрі де «а-а-а-б» тҽрізді кҿне тҥрік поэзиясының ҧйқасымен 

беріледі. Сегіз шумақ ҿлеңнің ҽр шумағының ең соңғы ҿлең жолдары тҥп-тҥгел бірыңғай ҧйқас 

сҿзбен, яғни, шумақаралық желілі ҧйқаспен ҥйлестірілген ғажап тың ҿлең ҿрнегін кҿз алдыңа 

ҽкеледі. 

...Бір ғажабы, осы ҿлеңдегі тҥрге ҧқсас ҿлең ҿрнегі сонау орта ғасырдағы тҥрік халықтарының 

аузынан жазып алған М.Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» атты еңбегінде ҥзік ретінде 

келтірілген ҿлеңдер тобында бір рет қана кездесіп қоймай, ҽр жерде-ақ бірнеше рет қайталанып 

отыруы  мҧның  тҧрақты  форма  екендігін  айғақтайды.  Арғы   жағы  біздің  заманымызға  дейінгі  
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кезеңде туып таралған Тҧран  патшасы  Афрасиаб (Ер Тоңа Алып Дулухан V-VІ ғ.) туралы  жоқтау  

ҿлеңі де осы ҿлең кестесін кҿз алдымызға келтіргендей... Бҧдан Абайдың есте жоқ ертедегі халық 

санасында тебіндеп барып, кҿктемей қалған, қаулай ҿніп барып кідіріп қалған, бірақ тҥбінде бір 

дҥбір салар ҿлең ҿрнегіндегі ҥлгілерді іздестіріп, зерттеу арқылы ақындықтың дарқан қуатымен 

жандандырып, жаңадан тірілтіп, қатарға қосып жібергендей қҧдіретін анық сезінеміз, - дей келіп, 

ҿте кҿне дҽуір поэзиясындағы ескі тҥрік ҿлең ҿрнегінің ҥлгісін қайта жаңарту арқылы мҥлде жаңа 

сипаттағы ҿлең ҿрнегін тудыра алған» [2. 181-182], - дейді. Бҧған қоса аталмыш пішіннің тек 

М.Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» атты еңбегінде ғана емес, сонымен қатар А.Ясауидің 

«Диуани хикметінде» де кездесетінін ғалым Р.Сыздықова ҿзінің «Ясауи хикметтерінің тілі» [3] атты 

іргелі зерттеу еңбегінде кездесетінін айтып ҿткен. Автор хикметтердің буындық жҥйесіне, ҧйқас 

суретіне, шумақ тҥрлеріне талдау жасай отырып, хикметтердің бір шумағында «ішкі» (бір 

шумақтың алғашқы ҥш жолындағы) жҽне «желілік» (бір шумақты тҧтастырып, бір желіге байлап 

тҧратын тҿртінші тармақтағы ҧйқас) ҧйқас тҥрлерінің кездесетіні жайлы тҧжырымды дҽлелдермен 

берген. Мҧның ҿзі Ясауи қолданған ҿлең ҿлшемінің тҿл тҥркілік негізден тамыр тартуының белгісі 

іспетті. Филология ғылымдарының кандидаты А.Ҽбдірҽсілқызы «Қожа Ахмет Йассауидің ақындық 

ҽлемі» [4. 168] атты еңбегінде. «...Біздіңше, аты сырттан таңылған бҧл ҿлең тҥрінің заты таза 

тҥркілік екеніне оның ҧйқас суретінің кҿне тҥркі ҿлеңдерімен сҽйкестігі ғана емес, белгілі бір 

қалыптармен, қағидалармен шектелмегендігі де дҽлел бола алады.  Басқаша айтқанда, зерттеушілер 

парсы поэтикасының терминімен «мураббағ» атаған (бҽлкім, кездейсоқ атаған - А. Ҽ.) бҧл ҿлең тҥрі 

дҽстҥрлі тҥркілік тҿрттік ҿлең аясында дамыған ҧлттық ҽдебиетіміздің тҿл пішіні болып табылады. 

Парсылық мураббағ - тҥбірімен басқа қҧбылыс... Ендігі назарды мураббағпен сырттай ҧқсас, Йасауи 

хикметтерінің қҧрылысымен барынша сҽйкес тҿрттіктер – тҽрбиғ пен шарқыға аударамыз» - дей келіп, - 

...Тҥрік жазба ҽдебиетінде сыртқы қҧрылымы жҿнінен Йасауи хикметтерімен толығымен сҽйкес келетін 

«шарқы» атты ҿлең тҥрі кездеседі. Ҧйқас ерекшелігіне орай шарқы бірнеше топқа бҿлінеді. Солардың ішінде 

хикметтермен ҥйлесетіні - чапраш (аралас ҧйкасты), шарқы (абаб вввб гггб) жҽне накарат (қайталама-редиф 

ҧйқасты) шарқы...  ...Йасауи хикметтерімен қҧрылысы жҿнінен сҽйкестігімен назар аудартатын ендігі бір 

қҧбылыстар - тҥрік ауыз ҽдебиеті ҥлгілеріне тҽн дастан, кошма, шарқы ҿлендері. Дастаңдардың кҿлемі 5-7 

шумақтан басталып, 100 шумаққа дейін жетеді. Ҧйқас ҥлгісі - абаб вввб гггб, яғни кошма ҿлеңдермен сҽйкес 

келеді» - дейді [4. 171].  

Тҥрік ҽдебиеттануындағы «кошма» атты ҿлең тҥрі 11 буынды абвб гггб дддб ҧйқасымен 

жазылатындығы белгілі. Бҧл ҥлгі бірқатар тҥркі халықтарының ҽдебиетінде кездеседі. «Осы ҿлең 

ҥлгісін белсенді тҥрде қолданған Анадолы ашық ақындар ҽдебиеті XIII ғасырдағы Юнус Эмре 

шығармашылығынан бастау алады. Кҿрнекті тҥркітанушы Ф.Кҿпрҥлҥ ашық ақындар 

шығармашылығын тікелей Йасауимен байланыстырады. Ашықтар ҽдебиетінің қалыптасуына сопылық 

поэзия тікелей ҽсер етті. Ал тҥркі сопылық поэзиясының бастауында Қожа Ахмет Йасауидің тҧрғаны 

белгілі жайт. Анадолы, Кавказ, Еділ бойы тҥркілерінің Х-ХІ ғасырларда Сыр ҿңірінен - Йасауи ҿмір 

сҥріп, шығармашылық із қалдырған ҿлкеден кеткенін, атажҧртта орныққан ҽдеби-мҽдени істерді жаңа 

жерде жаңғыртқанын ескерсек, бірдей ҿлең ҥлгісін пайдаланған Йасауи хикметтері мен ашық ақындар 

ҿлендері бірдей дҽстҥрден бастау алған деуге негіз бар. Демек, абаб вввб ҧйқасымен жазылатын тҥрік 

ҽдебиетінде «кошма» аталған ҿлең тҥрінің тҿл ҽдебиетімізде де ежелден орныққан болуы, бҽлкім басқа 

атаумен берілуі немесе қара ҿлең секілді халық ҿлеңдерінің тҥрі ретінде қолданыста жҥрген болуы 

ықтимал» [4. 172-173] – деген ой білдірсе, ғалым М.Мырзахметҧлы ҿз еңбегінде бҧл ҿрнектің бастауында 

Тҧран патшасы Афрасиабты (Ер Тоңа) жоқтау ҿлеңі тҧрғандығын айтып ҿткен.  

Енді осы ҿрнектің тек М.Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» атты еңбегінде ғана емес 

екендігін жоғарыда айтып ҿттік. Енді осыларға тоқталсақ.  

Бірінші М.Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» атты еңбегінен ҥзінді келтіреміз:  

Қар, боз кҽмҧғ эрушді,  7 а 

Тағлҽр сууі ақішді,   7 а 

Кҿкшін бҥліт ҿрҥшді,  7 а 

Қҽйғҧқ болуб окрішҥр.   7 б 
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Ҧрді бҥліт інграшу,  7 в 

Ақті ақін мунгрҽшу,  7 в 

Қалді бҥдҥн танглашу,  7 в 

Кҿкрҽр тҽкі мҽңгрҽшур.   7 б 

 

Қақлҽр кҽмҧғ кҿлҽрді,  7 г 

Тағлҽр баши ілҽрді,  7 г 

Ажҥн тані йілірді,   7 г 

Туту чҽчҽк жҽркҽшур.   7 б 
 

Енді А.Ясауидің хикметтерінен ҥзінді келтірсек: 

 

Он секкіз мың ғаламға   7 а 

Хайран болған ғашықлар.   7 б 

Табмай мағшуқ сҧрағын,   7 в 

Сарсаң болған ғашықлар.   7 б 

Һҽр дем башы ҥргҥліб,   7 г 

Кҿзі халққа телміріб,   7 г 

һу-һу тию чур кҥліб,   7 г 

Кирйан болған ғашықлар.   7 б 

Кҥйіб-йаныб кҥл болған,   7 д 

Ишқыда бҧлбҧл болған,   7 д 

Кімні кҿрсҽ, қҧл болған,   7 д 

Мардан болған ғашықлар.  7 б 
 

Осы ҿрнек ҿз жалғасын тапты ма? – деген негізгі мҽселеге кҿшейік. Ҽрине, мҧны алдымен 

қазақ ҽдебиетінің классигі Абай поэзиясынан қарастырамыз. 

 

Білімдіден шыққан сҿз   7 а 

Талаптыға болсын кез.   7 а 

Нҧрын, сырын кҿруге   7 а 

Кҿкірегінде болсын кҿз.  7 б 

 

Жҥрегі – айна, кҿңлі – ояу,  7 в 

Сҿз тыңдамас ол баяу.  7 в 

Ҿз ҿнері тҧр таяу   7 в 

Ҧқпасын ба сҿзді тез.  7 б 

 

Сҿзге жуық келер ме?  7 г 

Ҽбілет басқан елер ме?  7 г 

Тҥзу сҿзге сенер ме?  7 г 

Тҥзелмесін білген ез?  7 б 
 

Енді ғалым М.Мырзахметҧлы «тҥбінде бір дҥбір салар ҿлең ҿрнегі» деп айтқанда, ойы ҧшқыр 

ғалым нені меңзеді екен дегенде Абайдан кейінгі қазақ ҿлеңінің шын шебері атанған Мағжан 

поэзиясын назарға алған болса керек деген пікір туады. Ҿйткені Мағжан Жҧмабаев - ҧлы Абайдың 

дҽстҥрін қазақ ҽдебиеті тарихында берік орнықтырушы жҽне дамытушылардың бірі болғандығы 

бҥгінде қазақ ҽдебиеттану ғылымында дҽлелденді. Оған кҿптеген ҿлеңдері дҽлел. Мҽселен, 

Мағжан Абайдың сегіз тармақты шумақ ҿрнегін қазақ ҽдебиетінде тҥр болып қалыптастыруға 

ҥлкен ҥлес қосты. Бір ғана ҿлең (Сегіз аяқ) айналасындағы ізденіс аясына, ақындық эксперимент 

ізіне зер салсақ, кҿп мҽселеге кҿзіміз жетер еді. С.Мҧқанов ҿзінің еңбегінде: «Ақындық жағына 

келгенде, Мағжан, ҽрине, қазақтың кҥшті ақындарынан саналады. Қазақтың тілін байыту ретінде, 

ҽдебиетіне тҥрлер енгізу ретінде, Мағжанның еңбегі кҿп. Абайдан кейін тіл ҿнегесінде Мағжаннан 
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асқан ақын қазақта жоқ» [5. 13] - деген болатын. Бҧл заңғарды заманында тану, тани отырып 

талант қҧдіретін мойындаудың, ҿнер жолындағы тайғақсыз адалдықтың ҥлгісі екендігіне ешкімнің 

де шҥбҽ келтірмесі хақ. Абайдың ҿлең ҿрнегі Мағжан ҥшін ҥлкен ҥлгі болды.  

А. Байтҧрсынов, Ж. Аймауытов, М. Ҽуезов, С. Мҧқанов т.б. ҽдебиетіміздің маңдай алды 

қайраткерлері тарапынан жоғары бағаны 25-30 жасында алып ҥлгерген Мағжан бҧл жетістіктерге 

ҿзіне дейінгі поэзия маржандарын теру, сҿз ҿнерін қорыту негізінде, ҿлеңдерін ҧлы Абайдың 

ҥлгілеріне салу, дҽстҥр жалғасын дамыту негізінде жетті. Ҧлы дҽстҥрді жаңарта жалғастырады. 

Тамыры тереңде жатқан ҧлы ақынның ҿлең ҥлгісіне ҿз ҿлеңін сала білді. Мҽселен, ақынның 8 

тармақты шумақпен ҿрген «Толқындап ойнап» ҿлеңі ҿзіндік бір белгісі бар туынды екендігімен 

ерекшеленеді. 

 

Жас балапан жҥрегім, 7 а 

Десе де табам керегін, 7 а 

Кҿріп теңіз тереңін, 7 а 

Қайғыға батты тҧнжырап. 7 б 

Алтын ҥміт ҥзілді... 7 в 

Тҽтті қиял бҧзылды... 7 в 

Кҿкке тіктім кҿзімді, 7 в 

Жҧлдыздардан жол сҧрап. 7 б 
 

Кҿріп отырғанымыздай, Мағжан мҧнда бір жағынан Абайдың 8 тармақпен ҿрген  туындысын, 

екінші жағынан «Білімдіден шыққан сҿз» ҿлеңінің ҧйқасын алып отыр. Жоғарыдағы ҿлең 

ҿрнектеріне қарай отырып, кҿне ҥлгінің шын шеберлердің қолына тҥскенде соны ҿрнек болып 

шыға келетініне кҿзімізді жеткіздік. Алдыңғы ҧрпақ жасаған рухани мҽдениетті келер ҧрпақтың 

иеленіп, мҧраға берік болуы табиғи заңдылық. Екінші тҥрде айтқанда, дҽстҥрге сҥйенбей, дҽстҥр 

дамымайды. Дҽстҥрдің ҥзілуі - ҧлттық мҽдениеттің жҧтаңдауына ҽкеліп соғады. Алдыңғы 

ҧрпақтың бай мҧрасына терең бойлай, ондағы ҿміршең элементтерді сҧрыптай келе, оны ҿз 

бойындағы талантымен қоса білімінің қайнар бҧлағында қорыту, одан шыққан ойлы ҿлеңді соны 

ҿрнекпен беру ҽрбір қаламгердің еншісіне тие бермейтін ҧлы бақыт.  

Бірақ, тыңға тҥрен салғандай ҧлы ақынның ҿлең қҧрылысындағы бҧл ҿрнек Абайдың 

жаңашылдығы емес, тҿл топырағымызда бар ҿрнек  еді дегенде Ҧлы ақынды «қазақ ҿлеңінің 

реформаторы» деген аттан тҿмендетіп алмаймыз ба? - деген сҧрақ тууы мҥмкін. Бірақ бҧл ой 

ортақтастығы мен ҿлең ҿрнегіндегі сабақтастықтар Абайды аласартпайды. Қайта ол жай - 

Абайдың ақындық нҽр, қор алған тектері, іздену ҿрісі, жалпы ойшылдық, ақындық диапазоны кен 

болғанын кҿрсетеді. Мысалы, Грузияның атақты классигі Шота Руставилидің идеялық, поэзиялық, 

философиялық негіз қорларын айтқанда, барлық зерттеушілер оның араб, иран мҽдениетінен жҽне 

орта ғасырлардағы батыстық мҽдениеттен екі жақты ҥлгі-ҿнегелер алғанын жасырмайды, ашып 

айтады. Тіпті, оны Руставилидің ҿз заманынан бойы озған ерекше қасиеті деп айтады. Ҿз 

тҧсындағы дҥние жҥзілік мҽдениетке кең қҧлаш жайып, еркін пайдаланғанын мақтан етеді. Сол 

сияқты ҧлы Абайдың да шығыстык классиктерден ҿз ҥлесін ойып алғандығын кҿреміз. 

Зерттеуші Қ.Ҿмірҽлиевтің «кҿг» деген атау берген бҧл ҧйқастың қазақ ҽдебиеті тарихында 20-

жылдардан соңғы жалғастығы туралы зерттеу келешектің ісі дегіміз келеді.   
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Досбол ИСЛАМ 
филология ғылымдарының кандидаты, 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің доценті 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ТҤРІКШІЛДІКТІҢ 

ЖЫРЛАНУЫ 
 

Тҥйін. Бҧл мақалада қазақ поэзиясындағы тҥрікшілдік тақырыбының кҿркем бейнеленуі жайында сҿз қозғалады. 

Қазақ ҿлеңіндегі тҥрікшілдік идеясын жырлау ХХ ғасыр басындағы қазақ ақыны М.Жҧмабаев шығармашылығында алғаш 

сипатталды. Бҧл сарын кеңестік дҽуір тҧсындағы ақындар ҿлеңдерінен де кҿрініс тапты. Ҽсіресе Ж.Нҽжімеденов, 

Ж.Жақыпбаев ҿлеңдерінде ҿзгеше реңк алды. Бертін келе тҥрікшілдік тақырыбына барған Т.Медетбек, Т.Ҽбдікҽкімов т.б. 

ақындар болды.  Қазіргі қазақ ҿлеңіндегі тҥрікшілдікті жырлаудың жаңашылдығы да байқалады.   

  

Кілт сҿздер: тҥрікшілдік, бейнелі  сҿздер, дҽстҥр,  жаңашылдық,  жаңа мазмҧнды сҿз тіркестері, кҿркемдік тҽсілдер, 

идеялық ерекшелік, ой тереңдігі, анти-кейіпкер. 

 

Біз бҥгінгі сҿзді қазақ лирикасындағы тҥрікшілдіктің кҿркем ҽдебиетке ойысқан 

поэтикалық қҧрылымындағы орны мен мҽні тҿңірегіне арнасақ. Ақын ҿлеңдеріндегі 

отаншылдық, ҧлтшыл рухтың зерлі діңгегін қҧрайтын кҿркемдік аспектілердің негізі қайда 

жатыр дейтін мҽселелер ойлы оқырманын қызықтырары сҿзсіз. Қазақ лирикалық поэзиясында 

тҥрікшілдік тақырыбын алғашқы жырлаушылардың бірі М.Жҧмабаев болатын. Бҧған  

М.Ҽуезов айтқандай Мағжанның  «елшілдік» бағыты  себеп болатын. Бҧл жҿнінде ғалымдар 

«...Бір заманда ҿзбек ҽдебиетінде Ҽлішер Науаи тҥрікшілдік идеясын қандай жоғары кҿтеріп, 

қаншама ҧмытылмас еңбек етсе қазақ топырағында тек  Мағжан ғана сол даңқты дҽстҥрді 

дамытып, ҽдебиетімізге «бітімі бҿлек, аңсары ҿзгеше жарқын беттер қосты» /1,240/деген 

сҥбелі пікір қозғады. Ғалым ақынның тҥрікшілдік тақырыбын «Орал тауы», «Пайғамбар», 

«Алыстағы бауырыма», «Қазақ тілі», «Жер жҥзіне», «Айға», «Сағындым», «Тҧранның бір 

бауырында», «Тҥркістан», «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы», «Батыр Баян» ҿлеңдері мен 

дастандарын жатқызады. Тҥрікшілдік тақырыбы айқын кҿрінетін Мағжанның «Қазақ тілі» 

ҿлеңіне тоқталайық.  

Жарық кҿрмей жатсаң да ҧзақ, кен тілім, 

Таза, терең, ҿткір, кҥшті, кең тілім. 

Таралған тҥрік балаларын бауырыңа  

Ақ қолыңмен тарта аларсың сен тілім! (Қазақ тілі)  

Ҿлең тақырыбы «Қазақ тілі» аталғанымен тек тілге арналған туынды деп олақ қабылдай 

алмайсыз. Тақырыптық атаудан ҿрбіген фабулалық желі ҿлеңнің ҧлттық рухымен тҧтасып 

идеялық мазмҧнды байыта тҥскен. Мҧнда ХХ ғасырдағы қоғамдық тарихи ҽлеуметтік жағдай 

толыққанды суреттелген. Ҧлттық қасиеттердің табанда жаншылып қасіретке айналған кезеңін 

ақын «жауыз тағдырдан» кҿреді. Ақын ҥшін халқының кешегі тарихы, ҿткен бақыты сынды. 

Елдік жолында қиылған тағдырлар, ездік тағдырдан ҽлдеқайда мағыналы екен. Ҿткен 

дҽуреннің ҿңі алтын кҥндей нҧрлы болғандығы да, сол замандардағы ҿршіл рухтың ҿлмес 

ерлігімен таңбалануында.  

Мағжан романтикасының биік пафосы тереңнен тамыр салғаны да осында. Ақын 

ҽулиелілігі болар, қазақтың атар таңмен кҥтер алтын кҥні ҿткенінің бауырында жатқандығын 

ерте ескертуі. «Алтын кҥннің» бағасыз белгісі бабамыздың рухы, бабамыздың тілі. Қазақ 

халқы тілін жоғалтпаса ҿткен алтын кҥнімен қайта қауышарына ақын сенеді. Осы ҿлеңде, 

ақын «ана тілі» деп қолданатын дҽстҥрлі сҿз тіркесіне жаңаша ҿң беріп тҧрғандығын байқауға 

болады. Мҧндағы тіл бейнелі адамдық атауға айналып отыр. Тіл-кеудесінде жаны, жҥрегі бар 

кісілік тҧлғалы кейіпке енген адам образымен алмастырылған. Ақын «ақ қолыңмен» деп 

тілдің арғы жағындағы ишараларды да айқындай тҥскен. Мҽселен, «бір қолыңмен не оң, қос 

қолыңмен» деп атаса да болмайды емес пе деп сҧрақ қойыңыз. Жоқ, болмайды екен. 

Болмайтынын, ҧлттық дҥниетанымдағы «ақ» тҥсінің сонау фольклор мен ауыз ҽдебиетіндегі 

дҽстҥрлі символдық ерекшелігімен тҥсіндіреміз. Ақын ҥшін бабалар жолы да ақ. Балаларын 
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бауырына басатын ана не атаның жолы да ақ. Таралған тҥрік балаларын жҥрегімен аялар ата 

мен ананы аңсаған Мағжанның тҥрікшілдік идеясын кҿксеген тілегі де ақ. Тҥрік балаларының 

басын қосатын тҥрікшілдіктің зерлі діңгегі бабамыз тілі мен мҧрасында жатқандығын тҥрік 

халықтары болып ойлансақ керек. Мағжанның бҧл тақырыптағы ҿлеңдері, басқа да ҿлеңдері 

секілді драмалық тартыс белгілерімен оқшауланады. Ақынның тарихи шындыққа ҿрілген 

кҿркемдік концепсиясы кҿбіне адамзаттық, гуманистік ойларымен шешіліп, тҥйінделіп 

отырады. Бҧл сарын Мағжаннан кейінгі кеңес дҽуірі тҧсындағы ақындар ҿлеңдерінде 

шеберлікпен ҿрнектелді. Ҽсіресе,  70-ші  жылдарда Ж.Жақыпбаев поэзиясында  біршама 

кҿрінді. Ақынның  тарихи тақырыптағы ҿлеңдерінен тҥрікшілдік сарынның ҿрнектелгенін 

кҿруге болады.  Осындай жайттарға байланысты, ҿмір шындығына ақынның асқақ арманы 

қарсы қойылған романтикалық сарын келіп шығады.  Ҿткенді дҽріптеу жағынан Жҧматай 

романтикасы Мағжанға ҧқсайды.  Қазіргі лирикадағы тҥрікшілдік сарын Ж.Нҽжімеденов, 

Т.Медетбек, Т.Ҽбдікҽкім т.б. ҿлеңдерінде айқынырақ поэтикалық мазмҧн қҧрауда. 

Жҧмекеннің  концептуальды туындыларының бірі «Менің топырағым» ҿлеңі.  Ҿлеңнің ҿн 

бойында фольклорлық сарын іздері бар. Фольклорлық нақыштар мҽтін қҧрылымының негізгі 

поэтикалық ҽлеміне қызмет етіп тҧр. Батырлар жырында кездесетін «аттың тіл қатуы» бҧл 

жерде автордың «тал шыбық» бейнесіне айналып сҿйлеуімен ауыстырылған. Ҿзгешелігі 

ҿлеңнен ақын тҧлғасының сҧлбалануы айқын кҿрінеді. «Тал шыбықпен автор бейнесі» 

қосарлана кҿрініс береді. «Тал шыбық» боп тіл қатқанын оқырман аңғарып отыр. Оны мына 

жолдарда ескертіп те ҿткен. «Мен бала боп туғанмен,//Шыбық болып кҿгердім». Тҥркілік 

дҥниетанымның ҿзінде «бҽйтеректің» символдық мҽні зор екендігі жҽне ол ҽдеби мҧраларда 

дҽстҥрлі поэтиканың кҿркем арналарына айналғаны қашан. Ҽдеби дҽстҥрдің кҿркем 

материалы «бҽйтеректі» автор бҧл ҿлеңде «тал шыбық, қара ағаш, емен» тҥрлерімен бҿлектеп 

кҿрсетіп, идеялық-мазмҧндық желіге орай жеке дара қолданып, сипаттап отырады. Ҽр тҥрді 

ҿрнектеп ҿлең тілінде берген, суретті бейнелі ҽлемінен ақынның концептуальды мҧраты да 

айқын кҿрінеді. Ҿлең материалына айналған ағаш тҥрлері ақын идеяларының кҿркем 

бейнелеуіне сай жеке алынып салыстырмалы қалып танытқан. Ағаш тҥрлерін концептуальды 

салыстырмалы кҥйде қолдану, ҿлеңдегі кҿпидеялық қырлардың бейнелі берілуіне баспалдақ 

іспетті. Оқырманды тҥрлі танымдық ойларға жетелей алған ҿлеңнің ҿн бойындағы идеялық 

кҿпқырлылық бір мҽтінге жҥктелуі ҽсерлілігін арттырған. Лирикалық «меннің» субъективті 

толғанысы жинақталған халық бейнесінің объективті сипаттарын ашқан. Ақындық «меннің» 

лирикалық бейнесі қазақ дейтін халық тҧғасымен тҧтастықта кҿрінген. Лирикалық бейне 

бойынан танылған ҽдеби мінез бен ҿлеңдегі ҽлеуметтік астарлы, оқиғалы тартыс желілерінен 

ҿрбитін поэтикалық контрастар ақындық тҧлғаның келбетін даралай тҥскен. Ақындық 

«меннен» таралған лирикалық кҿңіл-кҥй сатылап, рухани мҧрат белгілері аясында 

типтендірілген. Ендеше ақындық тҧлғаның қазақ атынан сҿйлеуі табиғи. Бҧл жҽйт ҿлеңде 

поэтикалық ойлау негіздерімен жҥзеге асқан. Ақын «мені» - шыбық тал арқылы халық 

бейнесін сомдаумен астасқан. Авторлық концепция шыбық тал ҿсімімен халықтың тарихи 

ҽлеуметтік кезеңдерін салыстырмалы психологиялық паралелизмде берумен айқындала 

тҥскен.  Мҧндай кҿркемдік тҽсіл идеялық мақсаттан туындағанын ақын ҿмір сҥрген кезеңдегі 

идеологиялық кҥйден де танысақ керек. Дҽуірінің дҥлей кҥшіне рухты халық бейнесін қарсы 

кҿрсетуде бҥгінге деген сенімділік те бар. «Мен жастарға сенемін» -деп жырлаған Мағжан 

идеясының ізі де жатыр мҧнда. Енді бір қырынан қарасақ қазақ дейтін халық болмысын, ҿнер 

қиырында адамзаттық санаға сіңірудің де жолы жатқандығын кҿреміз. Оны ҿлеңдегі ҧлттық 

сипатты айқындай тҥсетін дҽстҥрлі кҿркемдік оралымдардан анық байқасақ керек. 

«Бҧтақтарым – биікте//тамырларым - тереңде» осының ерек ҥлгісі. Поэтикалық бейнелі 

ҧғымдар тҿркінінің ҧлттық дҥниетанымнан ары Шығыс поэзиясына тҽн кҿркемдік ойлау 

дҽстҥрімен туыстасатынын кҿруге болады. «Содан шығар, ҿзімдей кҿретінім ҿзімді»-деуінде 

аңғал да ақпейіл қазақтың болмыс табиғаты кҿрінген. «Шық кҿзімен қарау» халықтан дінді 

аластаған кезең психологиясын дҽл таңбалауымен ерекшеленсе, тҿңіректің дҿп-дҿңгелек 
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кҿрінуі ҽрісі Ҽл-Фараби пҽлсапасымен, берісі Абайдың дҥниені «қауызға» сыйдырған 

кҿзқарасымен ҥндеседі. Қазіргі лирикадағы тҥрікшілдік идеяларды жырлаушы ақындардың 

бірі Т.Медетбек. Мҧны  ақынның Махамбет бейнесін сомдаудағы ерекше тҽсіл танытқан 

ҿлеңінен кҿруге болады.   «Махамбет рухы – мҽңгілік ояу рух. Ол рух ҧлтымыздың басына 

тҥскен ең қысталаң қиын шақтарда бой кҿтереді.. Бірақ оның сол кҥрескерлік қайсар рухын, 

шамырқанған сағын кҥні бҥгінгі бейшара жалтақтық,   кҿлгір аярлық қабырғасын қаусатып, 

омыртқасын опырып,  жҧлынын ҥзіп, сындырумен келеді... » [2].  Бҧдан,  Махамбеттің тарихи 

тҧлғасы, трагедиялы ҿлімі, ақындық пафосы жайлы ой тҥюге болады. Осы анықтамалықтың  

соңғы абзацына назар аударыңыз. Махамбет ҧлттық рухтың  символына айналған. Осыдан 

келіп, бҥгінгі қазақ рухының жҧтаңдық тартқан кейпіне кейіген  кҿзқарас туындап отыр. Осы 

кҿзқарасты, кҿркемдік тҧрғыда бейнелеген, ақын Темірхан Медетбек шеберлігінің қыр-

сырына ҥңіле тҥсейік. 

 

Мҽңгілік қаралы 

Қаройдың ҥстін 

Қап-қара қалың 

Қара бҧлттар басқан кезде; 

Қараң қҧраң 

Қалбаңдаған кҿлеңкелерден шошып 

Байғыз біткен 

Беттері ауған жаққа 

Бажылдап қашқан кезде 

Қара топырақты қопарыр 

Ҥстінде жатқан  

Шабылған басын 

Қолына ҧстап 

Қапалы Махамбет 

Қабірден шықты. 

Сол кезде 

Айналаны бҿрліктіріп жіберген 

Сан дыбыстар мен 

Сан ҥндер шықты. 

 

Бҧл бас бунағы бірыңғай ҿлең емес. Баяндау лириканың оқиғалы ҿлең ҥлгісінде. Алғашқы 

шумағында 4 жҽне 5 буынды  егіз ҧйқас кҿрініс тапқан. Шумақтар қҧралымының ҿзгешелігі 

жаңашылдығында жатыр. Егіз ҧйқастар арасын бірнеше тармақтар қосады. Бҧл жерде 

«Тармақ бір шумақта бір тҥрлі болуға да, тҥрлі болуға да ықтимал. Бірақ ҽртҥрлі болғанда 

кесте ретін жоғалтпайтын тҽртібі болуға тиіс»/3/ дегенді ескеруіміз керек. Жаңашылдығының 

тағы бір қыры ескі тҥрік поэзиясының иірімдерін еске салады. Бҧл ретте Кҥлтегіннің ҥлкен, 

кіші жазуларына талдау жасаған ғалым Н.Келімбетовтың «Ҿлеңде бірыңғай дауыссыз 

дыбыстардың қайталанып қиысуы, яғни аллитерация жырдағы ҥндестікті, мҽнерлілікті 

кҥшейте тҥсетінін ежелгі тҥркі сҿз зергерлері жақсы тҥсініп, бҧл ҽдісті шебер меңгергені 

анық. Мҽселен, Кҥлтегін жырының авторы ҽдеби тілге дауыс ырғағы тҥгіл, тіпті дыбыс 

қайталаулар арқылы ҽжептеуір ажар беруге болатынын сезген секілді» [4,76] пікірін алдыға 

тартудың орайы келіп тҧр. Бҧл айтылғандар ақын Темірхан ҿлеңіне поэтикалық реңк берген. 

Ҿлеңді қазіргі қазақ лирикасындағы тҥрікшілдік рухтың сарынын берудегі жаңа формалық 

ізденістің бір кҿрінісі деп қабылдауға да болар. Алғашқы шумақтың ҿзін оқығанда кҿз 

алдыңызға кезекпен ҿтіп жатқан  оқиғалар процесінің жанды суреті келеді. Тіпті қысқа 

метражды фильмдерге бергісіз сюжеттік желінің, бір шумақ бойына сыйдырып берілуі, автор 

тілінің ойды нақты шақтап жеткізудегі бірден-бір шеберлігі. Мҧндағы, ҿлең идеясы мен 
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оқиғалық желінің трагедиялық сипатының кҿркемдік бояуы тҥстес. Оқғаның динамикалық 

ҿрлеуі қара бояудың полотносынан қҧрылған. Ақынның ҧлттық санаға қозғау салатын 

кҿркем-танымдық идеяның бастауы, қара бояуды Махамбет ҿлімі трагедиясымен егіз етіп 

алып, қҧлпыртып беруінде. Оқиғалық ҿлеңнің мекені «Қарой».  Оны қап-қара бҧлттар басқан. 

Қараң-қҧраң кҿлеңкелер. Қара топырақты қопарып, қабірден Махамбеттің шығуы. Демек, тҥн-

тіршілікте ҿтіп жатқан оқиғаның уақыттың тҥсі мен оны суреттеу бояуы дҽл қабысқан. 

Ҿлеңнің ішкі мазмҧны мен сыртқы қалыбының ҥндестік гармониясы да қара бояудың ҽуезді 

кҥйіне жегілген. Ҧлттық идеяны кҿркем тҥйіндепберудегі ҿлең шешімі кҿркемдік деталь 

ретінде «қасқырдың ҧлуы» арқылы ҧтқыр берілуі орайлы шыққан. Т.Ҽбдікҽкімҧлының ақын 

Асқар Егеубаей шығармашылығы жҿнінде айтқан мына пікірі «... Кҿкбҿрі» метонимиясы – 

жалған дҥниенің эпитофиясы ғанак емес, ол, сонымен бірге ҧлтымыздың шамырқанған 

рухының тотемдік портреті де?» [5] екі ақын ҿлеңдерінің рухани ҿзегіне берілген дҽл диагноз. 

Темірхан ҿлеңдеріндегі «қасқырдың ҧлуы» негізгі идеямен қоса бірнеше мҽндік белгілерге ие. 

Оқиғалық ҿлеңнің соңғы тҥйініне айналып, кҿркем уақыттың шексіздік мҽнін танытқан. 

Бассыз дҥниеге бастың керек бомауы мен қасқырдың ҧлуы, Махамбет заманы ғана емес, 

сонау Кҥлтегін дҽуірінен бҥгінге дейінгі  адамзат баласының ҿмір сҥру мҽнінің философиясы 

мен ондағы «рухтың» мҽңгілікпен параллелизмдік ҧғымын айқындай тҥскен. 

Саналылар кҥресінің мҽніне айналған «рух» жеке адамдық дҥниетанымнан жалпы 

халықтық дҥниетанымның мҽйегіне айналған. Осы рухты жырлау арқылы, бҥгінгі адамдық 

сананың ҽлсіз қатпарлары анық сыналып тҧр. Автор адамдық ҿмір сҥру концепциясын да осы 

рух ҧғымының астарына байлаған. Діни немесе философиялық танымдарда тарқатыла 

айтылатын «рух» мҽні туралы ҿзіндік пҽлсапа қалыптастыруды мақсат тҧтпаған. Бірақ, кҿркем 

ҽдебиет арқылы ҧлттық санаға салмақ тҥсіріп, қозғау салатын ҽсерлі кҥштің белгісін рухты 

сҿйлету ҽдісімен шеше білген. Бҧл, ҧлттық дҥниетаныммен етене қабысып, тіпті реалды 

шынайы қалыпты танытатын кҥйге ауысқан. Ҿлеңнің оқиғалық желісі мистикалық кеңістіктен 

реалды уақыт арқылы шынайылықпен қабыса тҥскен. Бір жағынан қазақы дҥниетанымдық 

болмысты терең суреттеп отыр. Қазақтың ҧлттық дҥниетанымдық қасиеті кҿзімен қарасаңыз, 

ҿлеңнің мистикалық желісі шынайы ҿмір сҥретін шындығына айналып кеткенін ҧғына аласыз. 

Мҧның бастауы Тҥркілік дҥниетаным философиясында жатыр. Автордың бҥгінгі ҿмір 

тынысының сҧрықсыз келбетін, «қара мен ақтың» бітіспес қарсылығы арасындағы кҥрес 

кҥретамыры етіп Махамбет бейнесімен суреттеуі, ҽділетсіздікке анти кейіпкер биігінен 

бейтарап позиция ҧстауы хас шеберлігінен деп білсек керек. Бейтарап позицияның ҿзі 

«қасқырдың ҧлуымен» астасып жатыр. Ҽйтпесе, авторлық прзиция ҿлеңнің кҿркем мҽтініне 

терең таңылған. Оған, оқырмандық қабылдау психологиясы тҧрғысынан қараған жҿн. 

Авторлық дҥниетанымдық концепция ҿлең мҽтініндегі кҿркемдік ойдың берілу шеберлігінен 

де кҿрінеді. Мҽтіннің тағы бір ерекшелік белгісі ақ ҿлең ҥлгісінің ескі тҥркі поэзиясы 

айшықтарымен ҽрленуінде. Ол белгілердің ҿзі хас шебердің қолына тҥскенде қазақтың қара 

ҿлеңі табиғатымен жымдасып,  айырғысыз қалыпқа тҥскендей. Оқиғаны суреттеуде автор 

тілінің ҿлең ҽуезділілігімен ҥндестік тапқандығымен қатар, басы артық кҿркемдеу сҿзінің 

болмауымен де ерекшеленеді. Ойды беруінде де жинақылық тҽн. Мҽселен «мҽңгілік қаралы» 

деп анықтауышы айқын берілген Қаройдың оқырман ҿмірде болған Махамбет трагедиясын 

елестету арқылы-ақ шынайы қабылдайды. Қаройдың қазақ тарихындағы орнын оқырманға 

тҥсіндіріп жатудың керегі жоқ. Ол қазақ ҥшін «мҽңгілік қаралы». Автор халықтық трагедияны 

екі ауыз суретті сҿзге сидырған. Трагедияның ҿмірлік синдромын «байғыз біткеннің 

бажылдап қашуымен» нақтылай тҥседі. Байғыз халықтық тҥсінікте жамандық атаулыны 

шақыратын қҧс. Бҧл қасиетін «бажылдап» сҿзімен алмастырып отыр.  Махамбеттің қабір 

сыртына шығуымен салыстырмалы тҧрғыда, ҿлмес рухтан шегінген жамандық атаулының 

бейшара халінде кҿрсеткен. Осы тҧста, ақындық тҥйсіктің мистикалық желіні реалды 

кҿрініске жақындата тҥсуҥшін, саналы тҥрде қолданған «сан дыбыстар мен //сан ҥндер 

шықты» дейтін бейнелі жолдарының функциясы айрықша. Мҧны да халықтық діни тҥсінікпен  
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қабылдаған жҿн. Солай қабылдаған кҥнде, мистикалық желінің шындыққа айналғанына 

сенесіз. Халықтық тарихи тҧлғаға айналған Махамбет рухының ҽруақ кейіпінде тіріліп, келген 

заматындағы, сол кезеңдегі соғыс стихиясы қоса суреттелгенде мистиканы реалды оқиғамен 

шендестіріп беріп отырғанын байқаймыз. Автор бҧл шеберлікті мҽтінде «кҿзге кҿрінбейтін» 

сҿздерімен алып сипаттап отырады. Мҽселен мына жолдарға назар аударсақ. 

 

Кҿзге кҿрінбейтін 

Алыс-шабыс, 

Апыр-топыр басталды; 

Біреуі ҿлді, 

Біреуі ҿлмеді... 

Кҿзге кҿрінбейтін жебелер 

Жыландардай ысқырып ҥшып, 

Кҿзге кҿрінбейтін адырналар 

Ала ҿгіздердей мҿңіреді. 

 

Осы жолдарда-ақ оқиғалық ситуациялардың «бір кезде солай болғандығы елестеп» кҿзге 

кҿрінбейтін тарихқа айналғандығына риясыз сенесіз. Тек сол «кҿзге кҿрінбейтін»-дейтін 

тілдік қолданыстан ақын қиялының жемісінен ҧшқындап,  поэтикалық кҿркемдік ҽлемнің 

мазмҧнына ҿткенін байқаймыз. Оқиғалық ҿлеңнің ерекшелігі де осында. «Повествовательное 

стихотворение – это как правило, предельно лаконичные рассказы о каких-то собитиях»/6/. 

Оның баяндау лирикасы сипатында жазылғанымен ақындық «Меннің» тҧрпаты сҧлбалана 

тҥсетінінде. Алдымен, ақындық «Меннің» сипатын Махамбет рухымен туыстас бейнеленуі 

жҽне сол рухты қайта жоғалтқан беймазалық жаймен бедерленуімен тҥсінуге болады. 

Мҧндағы лирикалық кейіпкер ҧғымен да тура мағынасында қабылдау қиын. Ақындық 

«менге» астарлы ҧласқан Махамбет бейнесінен лирикалық «Меннің» концепциялық 

кҿзқарасын ҧғынуға болады. Ақындық «менмен» лирикалық кейіпкердің тҧтастығынан 

ҧлттық сана бейнелілігін ауыстыру тҽсілі арқылы суреттеуде қолданған. Ал, автор 

интеллектуалдылығының биік ҿлшемімен қарасақ ақындық «Меннің» концепциясына 

Махамбет анти кейіпкер тҧрғысында қызмет етіп тҧр. «Жалпы образды немесе поэзиялық 

сананың дамуы екі кезеңнен тҧрады. Біріншісі – мифалогиялық ойлау, екіншісі – метафоралық 

ойлау» [7,24]. Осы пікірді тереңдете тҥссек, «анти поэзия, анти кейіпкер» табиғатын 

теориялық негіздермен тани аламыз. Ақын ҿлеңі осының ерек ҥлгісі болып саналады.  Абай 

мен Мҧхтар туған ҿңірде туылып, бҥгінгі қазақ ҿлеңінде айтарымен дара келе жатқан ақын 

Т.Ҽбдікҽкімҧлы,  «адам туған жерінің топырағына тартады»  дейтін тҥсінікпен қарасақ, ҿлең 

иесінің болмысындағы (мекендік жағы) гениологиялық сабақтастықта да бір сырдың жатқаны 

анық. Бҧлай пайымдауымызға ақын Тыныштықбек ҿлеңдеріндегі дара бояулар мен ҥйлесім 

ҽлемі шақырады.   Ақын ҿлеңдеріндегі тҥрікшілдікті жырлау тҽсілі алдыңғы ақындар 

шеберлігінен мҥлде бҿлек. Мҧнда тҥрікшілдік идеяларды сипаттайтын  белгілі символдармен 

айқын кҿрсету кҿрінбейді. Бҧл сарынды ҿлең мҽтінінің астарында жасырынған идеяларды 

тҥзетін сҿз тіркестері мен бейнелілігін қҧрайтын кҿркемдік тҽсілдер жҥйесінен аңғарамыз.   

Алдымен ақын ҿлеңдеріндегі сҿзді ойнату, тың мағынада қолдануы, жаңа сҿз бен сҿз 

тіркесін тудырып, бейнелі ҧғымдар қалыптастырудағы шеберліктеріне зер салсақ.  Мҽселені 

айқындар алдында,  суреткерлікпен сипаттаудағы ақынның бейнелі сҧлу, ҽрлеу тілі тҧстарына 

тҧсалып ҿтейік. «Қаздардың қаңқылынан қаймақ жалап//Тҥнде сҽл Ай сҽулесін тыңдап алам; 

Қыз кҿктем кҿл басына асығады//бҧрымы бҧлт ішінде тарқатылып; Дем алармын желіні 

сыздап таңның//Қозы бҧлттар жамырап емгенкезде; Марқа-кҿңіл маңырап болмай 

қойды,//Терезеден Ай қарап теке мҥйіз; Кҿгілдір-нҧр тҿгіп тҧр кҿкте жҧлдыз//Қой  кҿзіндей 

сҽулеге шағылысқан; Жамбасынан сыз ҿтіп туған айдың//Кҥн де бҥгін алыпты қораланып; Қар 

мен жаңбыр жатыр ғой найзаласып//Ашқарақ қой-сендегі алаң кҿңіл,//Сынған кесе –кешегі Ай 
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жаңасы; Кҥлген сайын сырттағы кҥрең боран//Жын жылайды пешіннің қолқасында; Жетім 

зарын ҧқпайтын жандар да бар//Желіні жоқ мал сені қайдан ҧқсын; Жартастың ҥкі ҧшатын 

қолтығынан//жантайып, жарықтық Ай есінесе; Шаңырақтан тік тҥскен найза сҽске//Сҥйегіне 

сандықтың тҧр шаншылып; Мҧң саңқыған сезімнің шатқалынан//Маңырайды таутеке 

ҧйқысырап; Мен-бейшара, Даламның айтқан сырын//пенделердің тілінеаударамын; 

Жҧлдыздардың шырынын ҧрттаған таң ҧйқтап жатыр//Ҧйқыға жҧрт та қҧштар; Гҥл тілімен 

даламды пішіндесем//Нені ҧйғарды ҿз тілін тҥсінбес ел; Кітап оқып тауысармыз қалың-

қалың//Қҧмырсқаның қҧдайға жалынғанын біле алмаймыз» [8,6-28]. Сҿз бейнелілігі мен 

суреттілігі ҿлең мҽтіндерінде қаншама. Біз аз бҿлігін ғана мысалға алдық.  

Мҧндағы «қаздардың қаңқылынан қаймақ жалау» нені аңғартады. М.Қашқаридың «Тҥркі 

тілдерінің сҿздігінде» «Йалқус қаз етмес/Жалғы қаздың шаңы шықпас» [9,118] – дегенге 

сайады. Бір адамның айтары зор болғанмен оның қоштары болу керек дегенді ҧқтырса, 

айтарлы адамның жҽй, тегін адам еместігін байқаймыз. О бастағы ерек дауысы қаз ҥніне 

баламалы алынғанымен айтарлы адам  жалғыздықтың кейпін дҽл танытқан. Ондай айтары бар 

тҧлғалардың дауысы сан ғасырлы тарихымыздың беттерінен естіледі. Демек ақынның 

«қаздардың қаңқылынан қаймақ жалауы» «ҿзіне дейінгі асыл сҿз» иелерінің мҧрасына 

қанығып келуін танытады. Бҧл «қаздардың қаңқылы»-деп жалпы  (кҿпше) тҥрде берілуімен де 

ҥйлеседі. «Қаздардың қаңқылы»-ҿнер не тарихи тҧлғалы адамдар бейнесін типтендіріп беріп 

тҧр. Автор ҿзіне дейінгі рухани мҧра алдындағы жауапкершілігін байқатып, лирикалық «мен» 

арқылы «біздің» ҿнер алдындағы міндетін танытады. Рухани, ҽдеби  мҧра – қаздардың 

қаңқылы арқылы тҧспалданып беріліп тҧр. «Қаймақ жалау» етістігіндегі сҿз тіркесі тура 

мағынасынан жаңа мҽн-мазмҧнға ойысқан. «Қаздардың қаңқылынан қаймақ жалап»-ақын 

сҿзді ойната, қҧлпырта отырып ҿз бейнесіне жақындата тҥскен. Сҿз тіркестеріне  жаңа мазмҧн 

дарытқан ақын ҿзінің де қандай ақын екендігінен хабардар етеді. Авторлық, ақындық 

«Менінің» дара келбеті кескінделіп тҧр. «Мендік» болмысты танытқан ақын «Тҥнде сҽл Ай 

сҽулесін тыңдап алам» -деп, жаңа, тосын сырды алдымызға. «Ай сҽулесін тыңдау»  қазақ 

поэзиясында бҧрын-соңды естілмеген кҿріністі қҧбылыс. Сонау С.Сараидан бастап «Жаңа 

туған айдай қасың, уа, кҿріктім; Талпынған шығар Айға алыс (Абай), Ажары ақ бетіңнің асқан 

айдан (Ш.Бҿкеев), Жҧлдызды-жҥзік, айды алқа-ғып  тағайын (М.Жҧмабаев), Қҧйылады 

гҥлдерге// айдан саулап аппақ сҥт (С.Мҽуленов), Жҧлдыз-тҥйме, ай алтын танасындай 

(З.Қалауова), Ҽйел деген сҿз-сҿз бе деп «Ай елі деген» (Ж.Жақыпбаев),  Кҿл-ана, ай бҿбегін 

шомылдырып//сызады кҥміс шеңбер дҿңгелетіп (Ҿ.Нҧрғалиев) секілді метафоралы, кҿркем 

бейнелеулер бар. Бҧлардың қасында «Ай сҽулесін тыңдау»-сҧлулық Тҽңірінің сипатын 

кҿруден, таңданудан ҿңге сыр тартады. Біз табиғаттағы (ҽйелдегі) сҧлулықты Ай бейнесіне 

баламалы метафоралармен екшелген жыр кестелерін кҿп кездестіреміз. Мҧнда «Ай нҧрына 

шомылып, не ай келбетінен сҧлулық іздеуден» яғни, заттық ҧғымның сыртқы қасиетінен, не 

оның физикалық жаратылысымен ғана байланыс тҥзу жоқ. Ай сҽулесін тың ҽрі жаңа мазмҧн, 

ҽрі мифтік тҥсініктегі ақиқаттың сыры жатыр. Ақын не лирикалық кейіпкер санасында 

бедерленген Ай жанды ҽлемнің иесі. Сҧлулықты кҿретін адам кҿзінің функциясын, қҧлақ 

арқылы тыңдап қабылдайтын «жҥрек» атқарып тҧр. Абайдың  

 

Есіткендей болады 

Қҧлағым ескі сыбырды. 

Ескі ойға кҿңілім толады 

Тірілтіп ҿткен қҧрғырды-деген ҿлең жолдарындағы ойлар концепциясы ақын 

Тыныштықбектің «Қаздардың қаңқылынан қаймақ жалап//Тҥнде сҽл Ай сҽулесін тыңдап 

алам»-деген    жолдарында жаңашылдықпен бой кҿтеріп тҧр.  

Зерттеуші Б.Я.Шидфар «Бҧл поэзияның кҿркемдік, бейнелілік қҧралдарының негізі – сҿз, 

нақты кҿру тҥсінігіне негізделген образ емес, ҽлем келбетін бейнелейтін жҽне адамзаттың 

ойлау жҥйесінің бірден-бір қуатты, пҽрменді қҧралы – кҿп мағыналы астарлы сҿз»-деген пікір 
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айтады [9,154]. «Ай сҽулесін тыңдау» бейнелі сҿз тіркесінен мағыналылық пен астарлы ойға 

жетелейтін дҥниетанымдықты кҿреміз. Мҽселен, біріншіден, табиғаттың жанын, тілін тҥсіну. 

Екіншіден, сҧлулықтың ҥнімен ҥйлесу. Ҥшіншіден, ақыл іздеген ақиқатпен табысу. Яғни, діни 

мҽдениетіміздегі Ай белгісінің сипатындай, «кҿктен қҧйылған нҧрдың » кереметін тҥйсіну 

секілді. Ақынның Ай бейнесін кҿріктеуде суретті сҿздің сан тҥрлі формасын жасағанын 

кҿреміз. Олар «Терезеден Ай қарап теке мҥйіз; Ал тҥнде Ай қарайтын шекесінен; 

Жамбасынан сыз ҿтіп туған айдың; Сынған кесе-кешегі Ай жаңасы; Ай жоғалар аспанда, жер 

тҥгілі//Жарығына бет бҧрып туар  Айдың//Бҧлт қҧрсағын бҧл маусым дҧғалайды; Тереземде –

кҿк тҥннің қызыл Айы...; Бҧлттқа сҥйеп маңдайын, қыбыр етпей//Тау басында ҽлі отыр Ай 

қҧнысып; Ай да туар сақалындай ешкінің; Ай сап-сары//Сарғайып жалғыз тісі тҧр тажалдың...; 

Қарашығын Ай ҥсіткен Ҿлеңімнің маңдайын//Қызыл тілмен сипалап...; Тау басында оқып 

отыр Ай бозғылтым дҧғасын; Кҿкшіл тҥннің жап-жарық қауырсыны; Жҧлдыз тҥкті кҿксҧр 

тҥндер жарық дҥние қаймағын//Айлы тілмен кҥнде жалап, ...қанталатқан таңдайын» [/8,6-109].  

Мҧндай, Айды суреттеудегі бейнелі оралымдар қазақ поэзиясының кҿркемдік 

қҧрылымына ендірген ақын табыстары. Соны ерекшелігі, ақынның поэтикалық лексикасы 

бейнелі сҿз бен сҿз тіркестері ҧлттық дҥниетаным аясында дамып отырады. Жоғарыдағы, Ай  

бейнесіне қатысты метафоралы иірімдер ҽр ҿлеңнің идеялық-кҿркемдік мазмҧнын ашумен 

қатар, автордың дҥниетанымдық интеллектілігін танытып тҧр. Табиғаттың қарапайым 

жаратылысы мен елеусіз сҽттерін зергер сезіммен тҥсінікке салып «жаңа бір ҽлемнің» 

бейнесін қалау аса сезімталдықпен дарындылықтан туындаса керек. Бҧл қырынан алғанда 

ақын табиғат  тылсымына қанық, жете зерттеуші, жаратылыс лабараториясының ыждағатты 

бақылаушысындай. Бҧл орайда, автор қазақ халқының этнографиялық мҽдениетін де терең 

меңгергендігімен дараланады. «Теке мҥйіз-Ай мен ешкінің сақалындай Айдың» бейнесі мал 

баққан қазақ дҥниетанымында келісті ауыстырылып берілген. С.Негімовтің «Метафоралы 

ойлау жҥйесі дегеніміз-кҿркемдік ойлау жҥйесі. Ендеше, кҿркемдік ойлау-ҿнер туындысын 

жарататын жҽне одан эстетикалық нҽр алып қабылдайтын ақыл-ой қызметінің ерекше бір тҥрі. 

Мҧның ғылыми-теориялық ойлау жҥйесінен ҿзгешелігі бар. Кҿркемдік ойлаудың табиғаты 

мен мҽні дҥниені кҿркемдік тҧрғыдан игерудегі рухани қабілет екендігімен 

анықталады»/10,33/ деген пікірінде ақынның кҿркемдік дҥниетанымының ғылыми негіздері 

жатыр.  
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ТҤРКОЛОГИЯ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 
Тҥйін. Мақалада қазақ ҽдебиеті саласындағы тҥркология бағытының даму кезеңдері, алғашқы тҥрколог-

ҽдебиетшілер жайлы сҿз болады. 

 

Кілт сҿздер: Ҽ.Қоңыратбаев, тҥркология, цензура, Ҽ.Марғҧлан, Б.Кенжебаев. 

 

Қазіргі кезеңде қазақ тҥркология ғылымы ҥлкен бір белеске кҿтерілді. Қазақ мемлекеті ҿз 

тҽуелсіздігіне  қол жеткізген тҧстан бастап ҿзінің осы кҥнге дейін жоғалтып келген дҥниелерін 

тҥгелдеуге кірісті. Кеңес дҽуірі тҧсында қазақ ғалымдарына тҥркология саласымен айналысуына 

мемлекет тарапынан тыйым салынғандай болды.  Цензурадан  ҿткізіліп, егер кеңестік идеологияға 

қайшы келетін  тҧстары болса қырқылып, жазған автордың ҿзі қуғынға ҧшырады. Бҧл саяси 

науқан ҽсіресе ҽдебиетші  ғалымдарға қатты жҥрді. Мың жыл бойы араб ҽліпбиін қолданып келген 

қазақ халқы Кеңес ҥкіметі тҧсында ҿзінің тҿл ҽдебиетінен кҥштеп ажыратылды. Ендігі жерде  

қазақтарда жазба ҽдебиет болмаған, мал бағып кҿшпелі ҿмір салтын ҧстанған бақташы халықта тек 

ауыз ҽдебиеті дамыған деген біржақты кҿзқарас қалыптастырды. Араб ҽрпімен жазылған 

ҽдебиетімізді пайдалануға тиым салынды, немесе олардың барлығы ҧйғырдікі, ҿзбектікі немесе 

татардікі деп қазаққа жақындатпады. 1930 жылдардан бастап қазақтың батырлық жырларымен 

лиро-эпостық жырларымыздың ҿзін  ҥстемтап ҿкілдерінің ҽдебиеті деп  оларды оқуға тиым 

салынды. «Қамбар батыр» жырынан ҿзгесі толықтай оқулықтардан алынып тасталды. Қазақтың 

ҽдебиетші ғалымдары репрессияға ҧшырады. Тірі қалғандарының ҿзі Мҽскеуге, Ташкентке т.б. 

жерлерге қашып барып жан сақтады. Осылайша қазақтың бай ҽдеби мҧрасы жҧтаңдықта кҥй 

кешті. Осындай қиын-қыстау  кезеңде жанын шҥберекке тҥйіп ҿз халқының асыл мҧрасы жолында 

жанкешті еңбек еткен ғалымдарымыздың болғандығын да  айтуымыз керек. Сондай парасатты 

ғалымдарымыздың бірі профессор Бейсенбай Кенжебаев. Ҿмірі қуғында кҿп жҥрсе де Тҥркология 

саласында ҿнімді еңбек еткен ҧстаз. Шағатай ҽдебиетінің қазақ ҽдебиетіне де қатысты екендігі 

туралы қазақ ғалымдары ішінен алғашқылардың бірі ретінде былай деп жазды: «Шағатай тілі Орта 

Азия мен  Қазақстан жерлерін мекендеген ру-тайпалардың кітаби тілі ретінде Ҿзбек тайпасы, 

Ҿзбек хандығы пайда болғаннан кҿп бҧрын, аталған жерлерді арабтар жаулап алғаннан бастап 

жасала, қалыптаса бастаған болатын. Сол ҿлкелердегі ру-тайпалардың бҽріне ортақ, бҽріне 

тҥсінікті тіл болатын... Қысқасы, шағатай тілі ертедегі ҿзбек тайпасының ғана тілі емес, Орта Азия 

мен Қазқстан жерлерін мекендеген кҿп тайпалардың тілі, солардың ортақ тілі. Батыс Еуропа 

халықтарының бір кездегі ҽдеби тілі латын тілі болғаны сияқты, шағатай тілі – Орта Азия, 

Қазақстан жерлерін мекендеген халықтардың бір кездегі ҽдеби тілі» [1,17] деп жазған болатын. 

Осылайша қазақ ҽдебиетінің бҧлт ҥйіріліп тҧрған, 1955 жылдары ғалым ҿз ойын осылайша батыл 

білдірді. Қазақтың ҽдеби жҽдігерлері шағатай ҽдебиетімен  тығыз байланысты екендігіне 

тоқталды. Б.Кенжебаев ҿз зерттеулерінде қазақ ҽдебиетіне тікелей қатысты ҽдеби жҽдігерлер 

ретінде «Орқҧн жазбалары», «Диуани луғат-ит тҥрік», «Қиссас-ҧл Ҽнбия», «Кодекс куманикус», 

«Мҧхаббат нама» сияқты дҥниелерді қазақ оқырмандарына қайта таныстырды. 

Тҥркологиялық ҽдебиет саласында ҿнімді еңбек еткен ғалымдырымыздың бірі – 

Ҽ.Қоңыратбаев болатын. Тҥркі халықтарының кҿпшілігіне ортақ «Китаб дадам Коркут ғали лисан 

тайфа оғузан» кітабын 1980 жылдары қазақ тіліне аударады. Аударма негізінен В.В.Бартольдтың 

орыс тіліне аударған еңбегіне сҥйене отырып аударылса да, оны тікелей орысша аударманың 

кҿшірмесі болды деуге келмейді. Бҧл кітаптың алғы сҿзінде аудармашы былай  деп  тҥсініктеме  

береді: «Баку  нҧсқасын  редакциялап,  баспаға  ҽзірлеген ҽзербайжан фольклористері В.Араслы 

мен М.Г.Тахмасиб, Москва басылымының  редакциясын басқарғандар В.М.Жирмунский мен 

А.Н.Кононов болды. Бҧл екі нҧсқа да В,Бартольд аудармасы болғанымен, ҽр басылымның ҿзіндік 

ерекшеліктері бар екен. Сондықтан осы екі басылымды негізге ала отырып (кҿп жайда Баку 

басылымына сҥйендік),  В.Бартольд  аудармасын  қазақ  тілінде  аударып  шықтық.   В.Бартольдте  
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ішінара сҿз қателері бар екен. Бҧл ретте Баку басылымының кҿп кҿмегі тиді. Онда В.Бартольд қате 

аударған 365 сҿздің тҥсініктері бар екен, соларды пайдаландық. Даулы тҧстары да болды. Оған 

М.Ергин кітабында келтірілген Дрезден нҧсқасы, Ватикан фото-факсимилиесі, К.Рифаттың 

сҿздіктері кҿп кҿмек кҿрсетті» [2,3]. 

Демек Ҽ.Қоңыратбаев В.Бартольдтың орысша аудармасын сол кҥйінде аударып қана 

қоймаған, ол туралы тҥзілген сҿздіктер мен факсимилиеге қарап,  тҥпнҧсқамен де салыстыра 

қараған деп айтуымызға толықтай негіз бар. Ғалым Ҽ.Қоңыратбаев қазақ ғалымдары ішінде 

тҥркология саласында алғашқылардың бірі болып қазақ ҽдебиетінің тамыры ҿте тереңде 

жатқандығын, ҽрі жан-жақты байланысты екендігін ғылыми тҥрде дҽлелдей білген зерттеуші. Ол 

ҿзінің замандастарының тҥркология саласына ҽлі де болса бет бҧрмай отырғандығын қатты сынға 

алады. Ол туралы былай деп жазады: «Соңғы жалдары совет тҥркологиясында  шығыс 

мифологиясы («солярность» теориясы) жҽне тарихи фольклористика деген жаңалықтар туып, 

олардың ежелгі жыр, аңыздарды халықтардың этностық тегі мен мҽдениетін зерттеуге қҧрал 

еткенін мен ҽңгімелеген едім. Алайда Ҽ.Марғҧланның «Ежелгі жыр, аңыздар» деген еңбегін 

айтпасақ,  бҧл екі тҥрлі ғылыми арнаға қазақ тҥркологтары ҥн қоса қойған жоқ. Кейбіреулер 

ежелгі аңыздардың ғылыми астарын кҿрмей, оның тарихилығынан безетін сияқты» [3,265]. 

Шындығында да академик Ҽ.Марғҧлан ғана кҿне қытай жазбалары туралы зерттеулер 

жҥргізіп, ежелгі ғҧндар мен  қаңлы, ҥйсіндерге тиесілі кҿне эпостарды ғасырлар қойнауынан 

аршып, қазақ оқушыларына таныстырған болатын. Қазақ ертегілерінің кейбірі сол дҽуірлерде жыр 

ҥлгісінде айтылғандығы, мысалы «Ер Тҿстік» ертегісінде айтылатын ҿлең тҥрлерінің ерте 

дҽуірлерде жыр болғандығы турасында ғылыми дҽлелдер келтіреді» [4]. 

Қалай болғанда да сол кезеңдерде қазақ тҥркология ғылымымен айналысқан ғалымдардың 

саны саусақпен  санарлық еді. Ғалым Ҽ.Қоңыратбаев Қазақстан жерінің Оңтҥстік аймағын 

зерттеуге кҥш салды. Ҽсіресе ІХ-ХІ  ғасырларда Сыр бойындағы оғыз-қыпшақ тайпалар 

бірлестігінің тарихы оның қызығушылығын туғызған болтаны. «Қорқыт Ата кітабындағы» 

шамандық нанымдарды кҿбірек зерттейді. Жырдағы тарихи адам аттарын салыстыра келе, 

олардың Сыр бойында болған деген тҧжырым жасайды. Кейбір аңыздардың Сыр бойындағы жер 

атауларымен сҽйкестігіне ҥңіледі. «Хасанның Сыр бойындағы аты-Асан. Оқшы Қазанның оқ-дҽрі 

жасайтын жҽрдемшісі. Бҧл екеуінің сҥйегін ел Бастам жеріне қойған. Оны Оқшы-ата қорымы 

дейміз. Асан мазары қҧлаған. Сол сияқты, Аруз батыр қолынан ҿлетін Бҽмсі-Байрақ (Алпамыс), 

оның ҽйелі мен жеті қарындасының сҥйегі де Баршындария жағалығында тҧр ма дейміз. Оны 

тарихшылар Баршынкент дейді, бізде – Сырлытам» [3,186]. 

Ғалым ҿз еңбектерінде Фирдоусидің «Шахнама» дастанында сҿз болатын қараман 

тайпаларының шығу тарихына да дендеп барады. Археолог-ғалым Толстовтың Орта Азия мен 

Сырдария жағалауларында орналасқан ескі қалаларға жҥргізген зерттеу еңбектерінде сҥйене 

отырып, оны «Авеста» кітабында айтылатын пайғамбар зороастр пайғамбарға қарсы  шығатын 

қарапандарды  талдайды. Олардың сиыр, ҿгіз культіне  табынғандығын, матриархаттық танымда 

болғандығын жазады. 

Профессор Ҽ.Қоңыратбаев сақ, ғҧн тайпаларынан бастап орта ғасырларға дейінгі жазба 

ҽдебиеттерді кешенді тҥрде зерттеді. Орхон ескерткіштерінен бастап «Оғызнама» дастанына дейін, 

Алтын Орда кезінде дҥниеге келген жазба ҽдебиетті, одан кейінгі ноғайлы дҽуіріндегі циклдік 

жырларды да тереңінен қарстарыды. Осылайша отандық тҥркологияның дамуына сҥбелі ҥлес 

қосқан ғалым, ортағасырлық жазба ҽдебиеттерде ҧшырасатын персонаждарды фольклорлық 

негізде талдауға кҿп кҥш жҧмсады. 
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Ҽтіркҥл ТҼШІМОВА 
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқытушысы 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

РАХМАНҚҦЛ БЕРДІБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ  

ТҤРІК ХАЛЫҚТАРЫ ЭПОСЫНЫҢ МҼСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада Р.Бердібай  зерттеулеріндегі тҥрік халықтары эпосының, фольклорлық мҧраларының мҽселелері 

қарастырылған. Тҥрік халықтары дастандарының  тамырластығы, туыстас арналары талданады. Ғалымның  қазақ 

фольклортану ғылымына қосқан ҥлесі жҽне тҥркі халықтары дастандарының проблемалары: фольклордың генезисі, туу 

арналары, архаикалық белгілері, кҿпқабаттылығы, тарихилығы мҽселері сҿз болады. 

 

Кілт сҿздер: тҥркі халықтары эпосы, эпостың тарихилығы, полистадиялық (кҿпқабаттылық), тҥрік халықтары 

эпосындағы ҥндестік пен сарындастық. 

 

Тҥркі дҥниесінде кҿптеген ғалымдардың тарихи батырлық дастандарын зерттеу жҿніндегі 

еңбектері де  аз емес. Солардың ішінде Қазақстан Республикасы Ҧлттық Ғылым Академиясының 

корреспондент-мҥшесі, филология ғылымдарының докторы, акдемик Рахманқҧл Бердібайдың 

қазақ эпосын зерттеуге арналған "Эпос – ел қазынасы" кітабының ерекше маңызы бар, ҿзіндік 

айтары мол, жаңа тың тҧжырымдар мен бҧрын аз зерттелген аспектілерді қозғауымен дараланып 

тҧрған еңбек екенін айрықша айтқымыз келеді. 

Ертегілік эпос, діни дастандар, кҿне аңыз-ҽпсаналар тҧңғыш рет жҥйелі тҥрде ғалымның 

мҧқият зерделеуінен ҿтіп, сараланған, нҧсқаланған, тексерілген қалыпта оқушы қолына 

ҧсынылды. 

Кітап эпостың шығу тегі – генезисін, даму жолдарын, тарихи оқиғалармен байланысын, 

жанрлық даралануын,  кҿп қабаттық (полистадиялық) типологиялық белгілерін анықтауымен 

ерекшеленген тҥбегейлі зерттеу еңбегі болып табылады. 

Бҧл кітапқа зерттеуші ғалымның соңғы кездері жазған "Ертегіден эпосқа", "Діни дастандар 

тағлымы", "Мҽңгілік жасайтын аңыздар", "Эпос тудырған дҽуір", «Эпостың тарихилығы 

туралы","Қырымның қырық батыры" мақалаларымен билер сҿзі, Бҧқар жырау шығармаларының 

ерекшеліктерін зерттеуге арналған еңбектері топтастырылған. 

 «Ғалым қазақ халқының аса бай эпикалық мҧрасын жанрлық-стадиялық тҧрғыдан талдап, 

тану принципін тҧңғыш рет ҧсынғаны белгілі. Егер одан бҧрынғы зерттеушілер (Ҽ.Марғҧлан, 

Ҽ.Қоңыратбаев Қ.Жҧмалиев, Е.Исмайлов, Ҽ.Қоңыратбаев) эпосты кҿбінесе тақырыптық жҽне 

хронологиялық белгілеріне сҽйкес жҥйелеп топтаған болса, Р.Бердібай дастандық туындыларды 

жанрлық жҽне стадиялық сипатын қоса қамтып тексеріп, ғылыми жаңалық ҽкелді. Яғни: кҥлkі 

эпикалық репертуарды кҿне (архаикалық), қаһармандық (классикалық), ғашықтық 

(романдық), жҽне тарихи эпос деп тҿрт топқа бҿледі» [1]. 

Р.Бердібай ҿз талдауында эпостың осындай танымдық, кҿркемдік-ҽдеби, деректік рҿлі баса 

кҿрсетілген. Солай бола тҧра эпос тарих емес. Эпос кейіпкері тарихи тҧлға бола алмайтындығын 

атап кҿрсетті. Сондай-ақ бҧл шығармаларды тексере келе дҽл пҽлен ғасырдың туындысы деп 

кесіп-пішіп айтуға да болмайды. Ҿйткені, эпоста кҿне мифтер араласқан аңыз, ертегілердің де, 

одан кейінгі реалды дҽуірлердің де белгісі бар. Мҧның бҽрі ғалым шегелеп кҿрсеткендей 

араласып, қабаттасып жататын бір зандылықтың белгісі. "Ауыз ҽдебиеті ескерткішінің мҧндай 

бітімін фольклортану ғылымында полистадиялық (кҿпқабаттылық) деп атайтыны осыдан" [2] 

дейді. 

Р.Бердібай эпостану ғылымына эпостың тарихилығы жҽне полистадиялығы яғни 

кҿпқабаттылығы туралы жаңа ҧғым қалыптастырды. Ия, ғалым қазақ эпосының жанрлық-

стадиялық, архаикалық тҥбірлері, эпикалық дҽстҥр мҽселесі бойынша кҿптеген қҧнды ой-пікірлер 

толғады. Оның бҧл салада кҿтерген мҽселесі сан тарапты. Десекте ғалым Т.Қоңыратбай 

айтқандай: «Р.Бердібай еңбектерінің қазақ фольклортану ғылымына қосқан ҥлесі – эпостың 

тарихилығы туралы толғаныстарында» [3]. 

Бҧрын "жабық" қалып келген жырларды зерттеп, ел игілігіне айналдырудың   қажеттігін    

алғашқылардың    бірі    болып    қозғаған. Р.Бердібай екені белгілі. 1984 жылы "Эпостың 

тарихилығы" деген мақала жариялады. Одан соң бҧл мақаланы орыс тілінде жазып, Бакуден 
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шығатын "Советская тюркология" журналында жариялап, жҧртшылықтың осы салаға дҧрыс 

кҿзқарас қалыптастыруына септігін тигізді. Эпос кейіпкері мен тарихи тҧлға ара қатынасын 

анықтап, А.П.Скафтымов, В.Я.Пропп, Б.Н.Путилов концепцияларына сҥйеніп, эпос кейіпкері 

тікелй тарихи оқиға ізімен тумайтыны, «эпос тарих оқулығы, хронологиясы емес, кҿркем сҿз 

туындысы айрықша сана екендігін» дҽлелдеді [4]. Одан кейін "Едіге батыр", "Ерлік эпосы", "К 

проблема историзму эпоса" атты зерттеу мақалаларын жариялады. "Едіге батыр" жыры қазақ 

эпостарының ішіндегі ең кҿне, ҽрі реалдық болмысқа жақын жыр. Ҿзге жырлар сияқты мҧның да 

кҿптеген варианттары бар. Бҧл жырды ең алғаш "Сибирский вестникте" орыс фольклоршылары 

бастырғаны белгілі.  Журнал 1925 жыдан бастап «Азиатский вестник» болып аталған,"Едіге 

батыр" жыры осы журналдың 1820 жылғы N10 санында жарияланған. Ал, жырдың ел аузынан 

жазылынып алуы бҧдан ҽлдеқайда бҧрынырақ басталған. Жырға арқау болған Едіге батыр тарихта 

болған Тоқтамыс, Ақсақ Темір заманының адамы, ел аузында "ел қамын жеген Едіге батыр" 

атағымен мҽшһҥр қаһарман Едіге жайындағы жырдың қазірге дейінгі 30-дан астам нҧсқасы бар 

делініп жҥр. Жырды В.М.Жирмунский кеңінен зерттеген. Шоқан Уҽлиханов жазып алып, ал 

Қарақалпақ нҧсқасын 1917 жылы И.А.Беляев жазып алып, орыс тіліне аударып Ашхабадта 

жариялаған. 

Ал, жырды ғалымдар Ш.Уҽлиханов, Ҽ.Диваев, Қ.Сҽтпаев (1927), С.Сейфуллин (1932), 

С.Мҧқанов (1939) бастырғанын кҿзі қарақты кҿпшілік білетіні сҿзсіз. Жыр М.Ҽуезовтың "Ҽдебиет 

тарихы" зерттеуінде кеңінен талданған. Сол сияқты Қ.Жҧмалиев, Ҽ. Марғҧлан да бҧл жырға кҿңіл 

бҿліп, ҿздері жазған "Қазақ ҽдебиеті" кітабында кҿп орын берген. Осындай алдыңғы толқын 

ғалымдар легінің зерттеуіне Р.Бердібайдың "Едіге батыр" жыры жҿніндегі зерттеулері, оның басқа 

жырлар нҧсқаларымен салыстыруы кҿп ҿзіндік жаңалық қосты. 

Р.Бердібайдың "Жыршылық дҽстҥр" (1980), "Қазақ эпосы" (1982), "Эпос - ел қазынасы" (1995), 

"Эпос мҧраты" (1997) зерттеу еңбектерінде кенже қалған ғылым эпостанудың кҥрделі мҽселелері 

кҿтеріліп, жабық жатқан қазақ-ноғайлы жырларын зерттеуге, жол ашылды.  Тҥрік 

халықтарының эпостарын салыстыра зерттеу барысында олардың сарындастығы мен ҧқсастығын 

тарихи-типологиялық тҧрғыдан қарыстыруда ғалым қызықты қорытындыға келеді.  

Ғалым тҥрік халықтары  эпосындағы ҥндестік пен сарындастықтар тҥбірін ҥш тҥрлі 

ерекшелігін бҿліп кҿрсетеді: 

1. Тарихи типологиялық салыстыру; 2 Тарихи-мҽдени типология; 3. Тарихи 

генетикалық-типология. Яғни, бҧл Ш.Ыбраевтың пайымдауынша «Р.Бердібайдың фольклортану 

зерттеулеріндегі екінші сонылық – тҥрік халықтарының аңыздауларын салыстырмалы-

типологиялық тҽсілмен зерттеудегі бастамашылығы» [5]. 

 Бірнеше  халықтарға ортақ болып есептелетін эпикалық туындылар тҥрік халықтары 

арасында кҿптеп кездеседі. Мысалы, «Қозы Кҿрпеш– Баян сҧлу» қазақтарда, алтайлықтарда, 

башқҧрттарда, қырым ноғайларында, Румыния татарларында сақталып келген. Жаһанға мҽлім 

«Алпамыс батыр» қазақтарда, қарақалпақтарда, ҿзбектерде,  татарлар мен башқҧрттарда кездесуі, 

осы жырдың фабуласы «Дҽде Қорқыт кітабында» да ҧшырасуы ғылыми тҧрғыдан тарихи-

генетикалық типология заңдылықтарына саяды. Тҥркі халықтарының ежелден келе жатқан 

туыстығын кҿрсетеді. Ойымызды ғалымның ҿз сҿзімен тҥйіндейтін болсақ: «Тҥрік эпосын тарихи-

генетикалық мақсат биігінен зерттеу: біріншіден, тҥркі халықтарының  осы кезге дейінгі  ҥзіліп 

қалған байланысын қайтадан жандандыру; екіншіден, мҽдени мҧрамыздың таралу ҿрісін, тҥп-

тҿркіні, тҥрлі нҧсқаларын, сақталу дҽрежесін, кҿркемдік қасиетін тереңірек танып білу ҥшін аса 

қажет. Бҧл ҥшін тҥрік халықтары эпосын типологиялық зерттеудің кең ойластырылған 

бағдарламасы қажет» [6].     
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А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің  магистр-оқытушысы 

Тҥркістан, Қазақстан 

 

ТҤРКІ ДҤНИЕСІНЕ ОРТАҚ - ҚОҒАМДЫҚ   ТЕЛЕАРНА ҚАЖЕТ 
 

Тҥйін: Мақалада бҥкіл дҥниежҥзілік ақпарат кеңістігінде қоғамдық телеарналар ашу қажеттілігі туралы мҽселелер 

қарастырылған. 

 

Кілт сҿздер: Қоғамдық телеарна, оның мақсаты, шетел тҽжірибелері. 

 

Қазіргі таңда ҽлемдік ҿркениет қарыштап дамып, жетіліп келеді. ХХІ ғасырды ғалымдар білім, 

ғылым ғасыры деп атағандай-ақ, зор тарихи жаңалықтар ашылуда. Бҧл ҽр сала бойынша ҿзіндік 

жемісін беріп жатыр. Осы ретте қоғам кҿшін бастап жҥрер бҧқаралық ақпарат қҧралдарында да 

техникалық, теориялық жҽне практикалық даму ҥрдісі байқалады.  

Бҥгінде телевизия саласы ҥлкен даму даңғылында келеді. Техникалық жағдайы орасан 

шарықтау кезеңінде тҧр. Телевизияда жаңа терминдер мен қатар жаңа жанрлар, жаңа сипаттағы 

телеарналар да пайда болуда.  

Еліміз тҽуелсіздік алған жылдардан бері қоғамдық телеарна қҧру жҿніндегі мҽселе БАҚ 

беттерінде оқтын-оқтын кҿтеріліп, қоғамдық пікірге айналып жҥр.  

Аталмыш телеарнаның артықшылықтары мен ерекшеліктеріне тоқталсақ. Қоғамдық телеарна 

– қоғамның мҥддесіне жҧмыс істеп, тек соның ғана бақылауында болады. Оның басты мақсаты – 

халықтың мҥддесін қорғап қоғамның кеселін ашып кҿрсете білуінде.  

Ол жарты ғасыр бҧрын пайда болып, бірқатар елдерде халықтың беделі мен сеніміне ие болып 

отырғанымен, оның барлық мемлекеттерге ортақ ҥлгісі жоқ. Қоғамдық телехабарлар аса зор 

ҽлеуметтік-саяси маңызға ие. Десек те, ТМД елдерінің арасынан алғашқы болып 2010 жылы 

Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ҧйымына тҿрағалық ететін елімізде бір қоғамдық 

телеарнаның болмауы демократиялылығымызға сын. Бізге қоғамдық телеарна қҧратын уақыт 

жеткелі қашан. Еліміздің қазіргі кезде қоғамдық телеарна ашуға ҽбден мҥмкіндігі бар. Бірақ қолға 

алынбай отыр. Мҽселен: «Еуропадағы Қауіпсіздік жҽне ынтымақтастық ҧйымының ҿкілі Миклош 

Харацидің айтуынша, Орталық Азияның ҿзге елдеріне қарағанда Қазақстанда қоғамдық 

телевизияның қарқынды дамуына қолайлы жағдай бар» [1] екендігін айтқан. Қазақстанның 

ҽлеуметтік, экономикалық, саяси жағынан болсын жылдан-жылға қарыштап дамуы ақпараттық 

кеңістіктің де ҿсуіне ықпал етуде. Билік басындағыларды қоғаммен тікелей байланыстыратын 

бірден-бір кҿпір – қоғамдық телеарна.  

Ҿзіміздің қоғамдық телеарнамыздың жобасын жасау ҥшін ҽлем елдеріндегі телеарналардың 

қҧрылу жҽне жҧмыс істеу  тҽжірибесіне кҿз жҥгіртсек.  

Қазіргі таңда ҽлемде қоғамдық телеарнаның 50-ге тарта тҥрі бар. Олардың модельдерінің 

соншалықты кҿп болуы ҽрбір елдің ҿзіне тҽн ҧлттық, саяси, тіпті ҽлеуметтік жағдайына да тікелей 

байланысты. Қоғамдық телехабар тарату ҿзінің бастауын Ҧлыбританиядан алады. Оны 1920 жылы 

лорд Джон Рейт «Би-Би-Си» (ВВС) қоғамдық корпорациясының негізін қалап, оның негізгі 

концепциясын бекіткен болатын. Концепция ҥш міндетке негізделген – ақпараттандыру, 

хабарландыру жҽне кӛңіл кӛтеру. Дҽл осы қоғамдық телеарна Еуропаның ҿзге де елдеріне ҥлгі 

болып, қоғамдық телеарнаның классикалық моделіне айналды. «ВВС» телеарнасының 

қаржыландыру кҿзі – «лицензиялық тҿлемақы жинауға» яғни, «теледидарға салық» немесе 

абоненттік тҿлемақы болып табылады. Ҧлыбританияның ҽрбір тҧрғыны жыл сайын абоненттік 

тҿлемақы тҿлеп тҧрады. Телеарнаға мемлекет бюджетінен де қаржы қарастырылған. Одан басқа 

ҽлемдік тҽжірибеде 100 пайыз қоғам қаржысына жҧмыс істеп келе жатқан Азия қҧрлығының 

Жапония мемлекетіндегі «Эн-Эйч-Кей» қоғамдық телерадиокорпорациясын айтуға болады. Бҧл 

телеарна қарапайым жапондықтардың «қалтасына»  жҧмыс  істейді.  Елдің  ҽлеуметтік  жағдайы   

халықтың қоғамдық телеарнаны баптап, қарауына мҥмкіндік береді. Еуропа елдерінде мемлекеттік 

немесе жекеменшік болсын БАҚ-тың бҽрі қоғамға қызмет етеді. Осыдан-ақ олардың сҿз 

бостандығы мен ой еркіндігіне қаншалықты мҽн беретіндіктерін аңғаруға болады. Еуропадағы 

қоғамдық  телеарналардың  ҧлттық  сипатына  келер  болсақ, оларды бірнеше тҥрге бҿлуге болады.  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

426 

 
 

Қоғамдық-қҧқықтық (Германия, Польша), қоғамдық-мемлекеттік (Франция, Дания), «колонналар 

жҥйесі» (Нидерланды), «солтҥстік бағытта» яғни, коммерциялық. Жеке дара болып тҧрған АҚШ 

пен Австралия елдері ҿздерінің ерекшеліктеріне сай қоғамдық телеарна қалыптастырған.  

Бҥгінгі таңда биліктің емес, қоғамның мҥдде-мақсаттарына негізделген қоғамдық телеарна 

ҽлемнің 39 елінде жҧмыс істейді. Бҧрынғы Кеңес Одағының қҧрамында болған мемлекеттерде де 

қоғамдық телеарна қҧру қызу талқылануда. Қазіргі кезде Украина, Молдава, Ресей 

Федерациясында қоғамдық телехабар тарату туралы заң қабылдану ҥшін талқылануда. Ресей 

Федерациясы демократияның даңғыл жолына тҥскен дамушы елдердің бірі. Алайда, олар 

қоғамдық телеарна ашуға қҧлықсыздық танытып отыр. Ресейлік ғалымдардың бірі Лондон Яков 

«қоғамдық  телевизия – біздің ертеңіміз емес, бҧл ҿткен кҥннің ісі» деген пікір білдіреді. Оның 

ойынша, Ресейде қоғамдық телеарна ашқаннан гҿрі, техникалық базасы мықты жеке меншік 

арналар ашқан ҽлдеқайда тиімді. Бҧл іс қоғамдық телевизия туралы заң шығару, оның 

басшыларын тағайындау, қаржыландыру жҥйесін реттеу сияқты қыруар жҧмыстардың алдын 

алатын кҿрінеді. Ал, бауырлас ҽрі кҿршілес  Қырғызстанда «Эль» қоғамдық телеарнасы мемлекет 

бюджетінен бҿлінген қаржыға жҧмыс істеуде. «Жабық қоғам» болып саналатын Ҿзбекстан 

журналистері де қоғамдық телеарна қҧру керектігін айтып дабыл қағуда. Сол сияқты Ҽзірбайжан 

мен Арменияда қоғамдық телеарна бар. Осы елдердегі арналардың аты болмаса, затының 

қаншалықты «қоғамдық» екенін телевизия  саласының сарапшылары талай рет сын тезіне алғаны 

белгілі. Ҽлі де тоталитарлық жҥйеден арыла алмай жатқан елдердің «қоғамдық телеарналарын» 

ақпарат теңізіне еркін жіберуге батылы бармай отыр. Сондай мемлекеттердің бірі – Тҥркіменстан.  

Дҽл қазір мемлекетімізде «қазақстандық қоғамдық телеарнаның» сипаты қандай болатынын 

айшықтай алмай отырмыз, мамандар болса Англия, Франция, Канада тҽрізді айтулы елдердің 

тҽжірибесіне сҥйенгенді жҿн кҿріп отыр. V Еуразиялық медиа форумда отандық қоғамдық 

телеарнаның қҧрылу мҽселесі талқыланған. Осы ҥлкен жиылыста сҿз болғанымен ешбір 

қозғалыстың болмағаны қоғамдық телеарнаны ашуды қҧптаушылардың  кҿңілінен су сепкендей 

болды. Осыдан біраз жыл бҧрын, дҽлірек айтсақ 2004 жылдың 31 шілдесінде бҧрынғы ақпарат 

министрі Алтынбек Сҽрсенбайҧлы  «Қоғамдық телевизия туралы» заң жобасын дайындауға 

кіріскен еді. Алайда, ол кісінің бҧл ісі жҥзеге аспаған болатын.      

Қоғамдық телевизия жеке меншік телеарналар сияқты қҧрылтайшысы болып табылатын 

қаржылық топтың емес, қоғамның мҥддесін кҿздейді, бҧқаралық пікірталас мінбесінің қызметін 

атқарады. Қазір Қазақстан Журналистер конгресі «Хабар» агенттігін қоғамдық телеарна етіп 

қҧруға дайын деп есептейді. Осы пікірге Дариға Назарбаева да қосылып: «Елімізде «Хабар» 

арнасы барлық жоғары техникалық аппараттармен  жабдықталған. Тек қоғамдық телеарна қҧру 

туралы жақсы жобаны қабылдап, жҧмыс істеуіміз керек» [2] - деп отыр. Ал, бҧған қарсы Ақпарат 

жҽне мҽдениет министрілігінің ҧстанымы кереғар. Осы уақытта Қазақстан Журналистер конгресі 

қоғамдық телеарнаға байланысты жоба дайындап жатыр. Оның қашан дайын болып, 

депутаттардың талқысына ҧсынылатыны белгісіз... Кҿрермен болса қоғамның мҥддесін ойлайтын, 

заман талабына сай қоғамдық телеарнаның ақпаратын қажет етеді. 

Қоғамдық телеарнаның негізгі ҧстанымы – азаматтардың мҥдделерін ескере отырып, оларды 

теңдей  қарастыру, нҽсілі мен тегіне, жынысына бҿлмей, бҽріне ортақ ақпарат пен қажетті ҿнім 

ҧсынып, сол арқылы қалтқысыз қызмет қалыптастыру [3].  

Қоғамдық телеарна бар жерде қоғаммен байланыс бар. Ҽсіресе, тҿрт қҧбыламызды тҥгендеуге 

қадам басқан сҽтте тҥбі бір тҥркі дҥниесіне ортақ осындай ақпарат кеңістігін қҧру қажет. Ҿйткені, 

кез келген елде азаматтық қоғамның орнауы мен шынайы демократияның қалыптасуына бастар 

қҧрал да қоғамдық телеарна екені даусыз. Оған қазір ҽлемнің тҥпкір-тҥпкіріндегі қолданыста келе 

жатқан қоғамдық телеарналардың тҽжірибелері айқын мысал бола алады. Ол ҥшін қоғамдық 

телеарна ҧғымына берілер сипаттамалар да ҿзінің ерекшеліктерімен дараланса керек-ті. 
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Элмира АДЫРБЕКОВА 
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

МАРАТ ҚАБАНБАЙ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  ТҤРКІЛІК ТАНЫМ 
 

Тҥйін: Автордың «Кентавр» деп шығарма бастауында тҥркілік негіз бар. Ҿйткені, бҧл атадан-балаға жалғасқан 

танымның нҽтижесі. Бҧл этнопсихологиялық, философиялық тармақтары тың, мифопоэтикалық сарынға қҧралған, тҿрт 

аяғын тең басқан кҿркем дҥние болатын. 

 

Кілт сҿздер: Кентавр, тҥркі, кҿшпенділер қауымы, ҧлттық негіз, мифопоэтикалық, этнопсихологиялық, жылқы мен 

жылқымінездес халық. 

 

Жалпы тҥркі жҧртына ортақ қонақжайлық пен меймандостықтың, имандылық пен адалдықтың 

тҥп негізі қайда жатқанын іздеп табу қиын емес. Осы орайда жаңарған Қазақ елінің тҧңғыш 

Президенті Н.Назарбаев айтқан мына бір пікір оралады: «Ашықтық жҽне жан ізгілігі мҧқтаж 

адамды жылытуға, онымен қолдағы барын бҿлісуге даярлық қазақ халқының генетикалық қасиеті 

болып табылады. Ол ешкімге жҽне ешқашан жеккҿрушілік немесе артықшылық танытып, сондай 

сезіммен қараған емес, ешқашан да ҧлтаралық жанжалдың шоғын маздатуға қызмет еткен жоқ».  

Бҽлкім бҧл тҥркі жҧртының ҽу баста ту тіккен мҧрагері – бҥгінгі қазақ халқының ҽдет пен ізет 

ҿлшемдері бедерлірек байқалса, сол айшықты бедердің барша тҥркі баласының қанында 

барлығына куҽлік ете аламыз. Сол тҥркі баласының бірі деп ҿзінің  мҽңгілік артында қалған ҿшпес 

ізгі шығармаларымен танылған Марат Қабанбайды айта аламыз.  

«Мараттың шығармашылық психологиясы мен кҿркемдік ҽлемі қазақ сҿз ҿнерінде мҥлдем 

қҧбылаға бағыт алған ішкі рухани кҥш пен кҿзқарас тҧрғысында қалыптасты. Ол кҿсемсҿздің ҿзін 

де дҽстҥрлі қалыпта жаза алмайтын. Қашан да мынау дҥниеге кҿзінің сҧғын ҿзінің кішкентай 

Титиі секілді белгісіз бҧрыштан ерекше ҽсермен қадайтын. Тоқыраудың тҧсында да Мараттың 

талантын тот басқан жоқ, керісінше, ҿзін-ҿзі ҥнемі қайрап, жанып, дҥниежҥзілік ҽдеби қауымның 

назарын аударды» [1], – дейтін белгілі қаламгер Т.Жҧртбай сҿзінің айғағындай болып, қаламгер 

ҿмірінің соңғы жылдары «Кентавр» романы жазыла бастаған. 

Жазушының ең соңғы шығармасы – «Кентавр» романы». Роман аяқталмай қалған. 

Тақырыптың бҧлай аталуында да мҽн жатқан. Ҿйткені, бҧл Кентавр автордың тек туралы 

ҧғымынан ҿрбіген. Біз ҽдетте, адам басты, жылқы денелі кентаврларды грек мифологиясының 

кейіпкері, персонаж санатында ғана тҥсініп келдік. Асылында, Кентавр дегеніміздің ҿзіміз екенін, 

кҿшпенділер қауымы, тҥркілер екенін аңғармадық. Бір кезде Русс империясы тҧрмақ, Европаның 

ҿзіне ҥрей салған тҥркілер ылғи да аттан тҥскен емес. «Олар ат ҥстінде тамақ жейді, аттың жалына 

жабысып ҧйықтайды» дейтін Н.Гумилевтің сҿзінің жаны бар. Сондықтан да, тҥркі жҧртының 

аттан тҥспеуі оларды кентавр тҽрізді елестетуге алып келді. Тҥркілердің жылқы мінездес болмысы 

мен ат ҥстінен тҥспеуі оны Кентавр атандырды.  

Автордың «Кентавр» деп шығарма бастауында ҧлттық негіз бар. Ҿйткені, бҧл атадан-балаға 

жалғасқан танымның нҽтижесі. Бҧл танымды жоғалтарлық кҥш қайда, бҧл таным ҥш жҥз жыл 

бодандықта да жойылмаған, қазақ ҽдебиетін Қазақ тҿңкерісінен басталады деп оқылатын 

масқарампаз тарихсымақ жазылғанда да жоғалмаған, сол тарихты шатпақтап шыққандардың 

идеялогиясы жетпіс жыл желкесіне мінгенде де естен шықпаған, европацентризм теориясының 

таудай екпіні тҿнгенде де туы жығылмаған. Осынау тарихи тҥйсік жазушының шығармашылық 

тҧғырнамасын асқақта тҥседі. Бҧл асқақтау ағымы қазақ эпосындағы, фольклорындағы ойлар 

ағысымен, пҽлсапалық пайым жҥйесімен жалғады.  

Атының ҿзі айқындап тҧрғандай шығармада мҧнан ҽрі сонау талайлы тағдырды бастан кешкен 

кентавр бейненің қасіреті баян болмақ. Кҿшпенділерді кҿз алдыңызға қара жаяу тҧрпатта елестете 

аласыз ба, тҥркілер даласының қыл қҧйрықтының жусауысыз, тҧяғының дҥбірісіз сҽні кірген бе 

еді? Бҧл этнопсихологиялық, философиялық тармақтары тың, мифопоэтикалық сарынға қҧралған, 

тҿрт аяғын тең басқан кҿркем дҥние болатын. Кентавр сҿзі қазақ ҧлтының табиғатын, этникалық 

бояуын  қалыңдата  тҥскен.  Салт  дҽстҥрінің  ҿзегімен,  тыныс   тіршілігімен  тҧтаса    сабақтасқан  
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жылқыға тҥркі жҧрты да аз талап қоймайды, батырға қандай талап қойса, астындағы арғымағына 

да 

Ескендір қайтқан тҿбеден, 

Ескен жел боп бҧрқап кел, – деп міндет артады.  

«Ескендір қайтқан тҿбесі» қазақ даласы дағы, Орта Азияны жапырып жаулап келе жатқан 

Зҧлқарнайын басы Алтайға, етегі Хазарға дейін кҿсіліп жатқан даланы кҿргенде басын шайқапты 

дейді, мҧндай даланы да, мҧндай жҧртты да жҧдырығында жҧмылдыра алмасын бек тҥсінсе керек, 

ҽскерінің басын қайырып, Элладасына тартып отырыпты.  

 «Жетім қҧлын ҥстінде жатып қалып, 

Қамбат Ата жануар содан қалған. («Қазығҧрт» дастаны). 

«Адымы жерді қуырған, 

Қиған қамыс қҧлақтым...! («Досмырза бақсы сарыны»). 

«Қҧбылып ҧшқан сҧңқардай, 

Жердің жҥзін сыпырды» («Алпамыс батыр») 

«Ертеден салса, тҥсте озған, 

Ылдидан салса тҿске озған» («Ер Тарғын» жыры). 

«Он екі қҧлаш кезеңнен 

Атылып бурыл ойнайды» («Қобыланды батыр» жыры). 

«Аш кҥзендей бҥгілген, 

Ор киіктей жҥгірген» (Ақтамберді жырау). 

«Ауызомыртқа шығыңқы, майда жалды, 

Ой желке ҥңірейген болса сағақ» (Абай). 

«Наз сҧлу, наз қимылды қҧралайым, 

Садақтай ҧзын кірпік, гауһар қабақ» (І.Жансҥгіров), дейтін жҧрттан жылқы бейнесінің 

этносимволдық мағынасын кҿреміз. М.Қабанбайдың айтпағы да осы еді, ҿйткені, кҿшпенділер, 

қала берді қазақ қасіретін бейнелеу ҥшін жылқы таптырмайтын қҧрал, ол осынау халықтың 

образымен тығыз байланыста болғандықтан, образдық модельге тіпті де лайықты.  

Жазушысы этносимволдың рухани кеңістігін шарлап, ҧлт танымындағы кҥрделі жылқы 

бейнесін трагедиялық кепке тіреп, оны ерекше пафоспен бедерлеуді мақсат тҧтып еді. Аз ғана 

жазылған романнан аңғаратынымыз, кішкене ғана детальдарда ҥлкен тартыстардың кҿзге тҥсуі, аз 

жолдарда кҿтерілген мҽселенің жылқы мен жылқымінез халықтың портретіне айналып, табанасты 

тарихи-қоғамдық кҿп жҽйтті айқындауға қызмет ететіндігі жазушының шеберлігін айқындай 

тҥседі.  

Бір аңызда Қҧдай, ал, бір ҽпсанада адам мен арғымақтан пайда болған, мифтік, тотемдік 

негіздегі Кентавр тҧлғасының мҧнартуы қаламгердің кҿшпенділер жҧртының ішкі ҽлемінен сыр 

тартуы мен болмысының тҧма бастауларын іздеуден туындады ма екен..? Мҧндағы аса бағалылық 

ҧлттық мҽнердің молдығында жинақталған. Шығармадағы жаңалық композициялық 

ҿзгешелігінде, абстрактілі ҧғым мен бедерлі идеяның айқындылығында кҿрінеді. 

«Кентавр» романы «Таң-Шолпан» журналында жарық кҿрді [2]. Романның жазылу тҧсы 

жазушының кемелденген, тҽжірбиесі молайған кезеңі болатын. Егер ажал алып кетпегенде атының 

ҿзінен жҧртты елең еткізіп тҧратын роман қазақ ҽдебиетінің арнасын одан ҽрі молайта тҥсуге ҥлес 

қосатын тағы бір соқталы дҥние болуы сҿзсіз еді. Ҿйткені, бітпей қалған дҥниеден аңғарарымыз – 

жазушының сонау бір отыз жетінші жылы атылып кеткен арыстарымыздың бірін тақырыптың 

ҿзегі етіп алуға ҧмтылуы осыны кҿрсетеді.  

Қария, той болып жатқан қазақта ортасына келген қарт кісі ҿзін Мағжан Жҧмабаевпын деп 

таныстырған. Ал, мына той сол Мағжанның жҥз жылдығына арналған ҥлкен мерейтой болса 

керек. Қария ҿзін осы уақытқа дейін қиырды мекен еткен ненец халқының арасында болғаны 

туралы ҽңгімелейді. Бірақ та, ҿзіне қойылған ескерткіштің жанынан қарияны ҿзін тҧтқындаған 

НКБД-ның ізбасары істептес КГБ (КГБ- романдағы жазушының ӛз сӛзі. Э.Адырбекова) тҧтқындап 

алып кетеді. Ҽйткенмен де, біз мҧны Мағжан жайын толғайтын дҥние деген қисынға да келе 

алмадық. Ҿйткені, қария бір сҿзінде ҿзін «Жансҥгірдің Ілясымын» деп те айтады.  
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Тҽуелсіздік алған жылдары бес бҽйтерек, ҥш арысымызды жоқтаған мақалалар легі кҿбейді 

десек, соның бірінде ақын Ҽ.Балқыбек ҿткен ғасырдың алпысыншы жылдары Ресей жерінің алыс 

ормандарының бірінде жҧмысшы болған бір қазақ жігітінің бастан кешкенін жазады. Ол ҿзінің 

жҧмысшылар арасында бір қазақты танығанын, оның Бейімбет Майлин екенін баян еткен. 

Ҽйткенмен, жҧмыс бабына байланысты басқа жерге қоныс аударып, ҽлгі қазақтан қол ҥзіп қалған 

кҿрінеді [3.45]. 

Бҽлкім, жазушы осындай ҽңгімелерге сҥйенген де болар. Ҽйтсе де біз автордың «халық жауы» 

атанған зиялыларымызды ажалға қимағанын аңғарамыз. Жалпы, олар турасындағы кҿзқарасы 

қаламгердің мақалаларынан да кҿрініп отырған болатын. «Кентавр» романының айтары тек бҧл 

емес, басты кейіпкер журналист Елтайдың жҧмыссыз жағдайы бар. Бҧл да қоғамның дерті. Оның 

полигон жайлы зерттеу жҥргізуі де тегін емес. 

«Айшылық алыс жол» мен аяқталмай қалған «Кентавры» – қазақ ҽдебиетіндегі сҥбелі 

туындылар. «Кентавр» – бір қоғамдық формациядан екінші қоғамдық формацияға табиғи жолмен 

емес, жасанды тҥрде ҿту жолы, табиғатынан тыс аттап ҿткен кездегі ҿз топырағында дамымаған 

кемшілікті кҿрсетуге арналған». 

Біз кҿркемдік тҥрдің ең бір ҿзгешесімен «Бақбақ басы толған кҥн» повесінде ҧшырасамыз. 

Марат Қабанбай шығармашылығында аздап бҧзықтау, аздап ерке жҽне қырсықтығы да бар, бірақ, 

сонысына қарама қарсы білімпаз, білмекке қҧмарпаз, ақылды тентек бейнесіндегі балалар образы 

жетерлік. Повестегі Заманбек бала бейнесі бҧған дейін жазылған балалардың заңды жалғасы деп 

бағалауға да болады. Бір атап айтарлығы, шеберлік -  повест сюжетінің тартымдығында жатыр. 

Мҧнда ҧзақ сонар оқиға да жоқ, шҿп шабуға барған Заманбек, ҽкесі, Оқап жҽне Қоқай шалдың 

шабындыққа барғаны мен қайтқаны. Бас, аяғы бір кҥннің оқиғасы. Автор осы ҽңгімеге тҽн бір 

кҥндік қана оқиғаның аясына ҥлкен жҥгі бар дҥниені сыйдыра алады. Біз бҧл шығарманы 

формалық жағынан оқиғасы бір кҥнге ғана негізделген, барша сюжеті Қазанғап шалдың жерлеу 

қамымен жҥрген Едігенің басында ҿтетін Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ҧзақ кҥн» 

шығармасымен қатарластыра аламыз. 

Марат Қабанбай ҽдебиетте де, журналистикада да шындықты пір тҧтты. Оның барлық 

шығармаларынан шырқыраған шындық ҥні есіп тҧрғанын кҿзі қарақты оқырман біледі де. Ол 

ҿзінің Оралхан Бҿкей туралы естелігінде «ҿлгендер қайта оралады, олар тек о дҥниеге жақсылық 

іздеп кеткен» деп жазатын. Бақсақ, кейіпкер балаларына қосылып, ылғи ізгілік іздеп жҥретін 

Мараттың ҿзі сол жаққа, ҽлгі Оралхандар кеткен аспан жаққа шындық іздеп аттанғандай. Ең 

арғысы қабірінің басындағы «Қара қылды қақ жарған Марат Қабанбай» деген жазу да оның нар да 

сой болмысын айғақтай тҥседі, шындық деген... 

Қазақ ҽдебиетіндегі балалар прозасының атасы деп танылған Бербідек Соқбақпаевтан кейінгі 

осы соқпақ пен сҥрлеуге кҿз салғанымызда ең бірінші байқарымыз Марат Қабанбай 

шығармашылығы. Ол ҽдебиеттің кҿп саласында ізденіс танытқан қаламгер. Біз бҧл тҧста 

прозаларын турасында сҿз қозғасақ, оның тҽуелсіз қазақ журналистикасын қалыптастыруда 

жасаған еңбектері зерттеушісін кҥтіп жҽне тҧр. Ол бҧл еңбектерде тек сапалы шығарма беріп қана 

қойған жоқ, ҧлттық, халықтық мҽселелерді, рухани, мҽдени қҧндылықтар мен ҿнер мҽселесіне де 

жанашырлық танытты. 

Біз зерттеу кҿзіне айналдырған прозалық дҥниелері – Марат Қабанбай шығармашылығындағы 

басты шың, асқар тау, оның жазушылық сипаты болып табылады. Тақырыбының кҿп тарапы 

балалар мҽселесі болды десек, бҧларға ғылыми талдау жҥргізу арқылы біз автордың эстетикалық 

дҥниетанымын ҧқтық. Баланың пайымына бойлап, баланың кҿзімен ҽлемді кҿре білуі – Марат 

Қабанбайдың шығармашылық дарағы. Бала жанынан хабар беруде, бала кҿзқарасын айқара ашуда  

М.Қабанбай – психолог жазушы. 
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Жанар Ҽбдірахманқызы АХМЕТОВА  
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

«ҚОРҚЫТ АТА ЖЫРЫ» МЕН ҚАЗАҚ ЭПОСТАРЫНДАҒЫ 

ОРТАҚ САРЫНДАР  
 

Тҥйін: Мақалада бҥкіл тҥркі халықтарының ортақ рухани қаһарманы Қорқыт жҽне 1815 жылы Дрезден қаласындағы 

кітапханадан табылған «Қорқыт ата кітабы» жайлы, ондағы 12 жырда кездесетін сарындар, сюжеттердің қазақ 

эпостарындағы ҧқсастықтары сҿз етіледі. 

 

Кілт сҿздер: Қорқыт ата, «Қорқыт ата кітабы», сарын, сюжет, мотив, эпос, ертегілік эпос, жыр, аңыз, ҽпсана. 

 

Қорқыт – тҥбі бір тҥркі халықтарының ортақ қаһарманы, Қорқыт мҧралары – туыстас 

тҥркілердің ортақ мҧрасы, қазынасы десек, Қорқыт атынан айтылатын «Қорқыт ата» жырлары 

да ҽу бастан кҿшпелі тірлік кешкен, қойы қоралас, тҿскейде малы, тҿсекте басы қосылған 

кҿктҥріктердің қазіргі ҧрпақтарына ортақ дҥние екені баршаға мҽлім.  

Қорқыт ата рухани мҧрасы – бҥкіл тҥркі халқының VII-VIII ғасырдан кейінгі мҽдениетіне 

негіз боп қаланған іргетас [1.7]. 

Қорқыт есімі қазақпен тектес халықтардың кҿбінде ҽр алуан аңызда айтылады. Қазақ 

арасына тараған аңыз бойынша Қорқыт – кҥй атасы, жер ҥстіндегі ҽн-кҥй атаулының атасы 

[1.459], сонымен бірге ол ел қамын ойлаған данышпан, кҿсем, сҽуегей, шешен адам болған. 

Қорқыт аңыздарында, ол айтқан мақалдар мен шешендік сҿздерде намыс пен ар, ел мен жер, 

елдік пен ерлік, қарыз бен парыз туралы тҥркілік тҥсініктер кҿрініс табады. Ол дҥниенің тҿрт 

бҧрышын кезіп адамзаттың таусылмас арман-мҧратындай мҽңгілік ҿмір іздеп, бҧл дҥниеде 

ҿлмейтін, ҿшпейтін мҽңгілік нҽрсе ол тек адамның соңында қалатын ізгі істері, «жақсының 

аты, ғалымның хаты», ҿнер деген қорытындыға келеді. Қорқыт туралы аңыз-ҽпсаналарда 

бҥкіл тҥркі жҧртының ҿмір мен ҿлім туралы, ізгілік туралы тҥсінік-пайымдары тоқайласады. 

Қорқыттың жеке басына байланысты, оның туған, ҿскен ортасы, қалдырған мҧрасы 

хақында, ХV ғасырда хатқа тҥскен «Қорқыт ата кітабы» турасында 1815 жылы неміс ғалымы 

Х.Ф.Диц Дрезден кітапханасынан 12 жырдан тҧратын «Қорқыт ата кітабын» тапқаннан бері 

ҥздіксіз, ірілі-ҧсақты зерттеулер жҥргізіліп келеді. Олардың зерттелу бағыты, деңгейі ҽр тҥрлі, 

тарихи-салыстырмалы, тарихи-типологиялық, тарихи-генетикалық ҽдістермен зерттеліп жҥр. 

Қорқытты зерттеген Батыстың, орыстың, тҥркі халықтарының, оның ішінде қазақ 

оқымыстылары туралы бҧл мақалада айтып ҿтуді біз мақсат тҧтпаймыз. Біз мақаламызда тек 

«Қорқыт ата кітабындағы» жырлардың сюжеттерінің қазақ фольклорында, оның ішінде 

эпостық шығармаларда кездесетін ортақ мотивтерін ҥстірт болса да шолып ҿтуді мақсат еттік. 

«Қорқыт ата кітабында» кездесетін сюжеттер сҽйкестігі ҽр тҥрлі дҽрежеде тҥркі 

халықтарының фольклорында жиі кездеседі. Қазақтың «Алпамыс», «Қобыланды», «Қозы 

Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырларындағы сюжеттердің «Қорқыт ата кітабындағы» сюжеттермен 

ҧқсастықтары ғалымдар Р.Бердібаевтың, Ш.Ыбыраевтың, Ҽ.Марғҧланның, 

Ҽ.Қоңыратбаевтың т.б. еңбектерінде сҿз болады. Мҧндай ортақ сарындар, мотивтер қатарына 

қарт ата-ананың баласыздық, бір перзентке зар болу сарыны жатады. Бҧл «Қорқыт ата 

кітабындағы» «Дірсехан-ҧлы Бҧқаш жырында», «Байбҿрі баласы Бҽмсі-байрақ жырында» 

айтылады. Ал қазақ эпостарында бҧл ҿте жиі ҧшырасатыны белгілі: «Шора батыр», «Ер 

Сайын», «Алпамыс» жырлары, «Алтын сақа» ертегісі, т.б. Қҧдайдан тілеп алған перзенттің тез 

ҿсіп, жастайынан ер жҥрек батыр болуы да тҥркі халықтарының эпосында жиі кездесетін 

кҿрініс. Дірсе-ханның баласы Бҧқаш елден асқан қайратты болып, жас кезінен жҧрт 

таңқалғандай ерлік мінез кҿрсетеді. Алпамыс та, Шора да, Сайын да, Едіге де тым ерте есейіп, 

ел қамы ҥшін атқа қонады, ҧлы істерге қабілетті екенін танытады. Батырлық жырларда 

мҧндай ҽсірелеу табиғи болып саналады. Эпос қаһармандары елінің жауда кеткен кегін 

қайтарады [2.41].  

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

431 

 

 
 

Оғыз, қазақ эпостық жырларының қҧрылысында тҧрақты тҥрде кездесетін сарын – 

батырлардың ерлікпен ҥйленуі. «Қорқыт ата кітабында» кҽпір елінің қызы Селжан 

арыстаннан, бурадан, бҧқадан кҥшін асырған жігітке ғана тиемін деп шарт қояды. Эпос 

қаһарманы Тҿрҽлі осы сындардың бҽрінен ҿтіп, дегеніне жетеді. Мҧндай сарын кҿне ертегілік 

жыр «Дотан батырдан» бастап бірталай эпостық аңыздауларда орын алған. Сондай-ақ 

батырлардың «алып ҧйқысы» сарыны «Қорқыт ата кітабы» мен «Қобыланды батырда» бар 

[2.43]. 

«Қорқыт ата кітабындағы» «Тҿбекҿз дҽу мен Бисат жырындағы» жалғыз кҿзді дҽуді 

айласын асырып ҿлтіру сюжеті қазақ ертегілерінде де кездеседі («Аю дҽу», «Дҽу баба»). 

Сондай-ақ бҧл жырдағы перімен жақындасу мотиві де қазақ эпостарында, ертегілік эпостарда 

кездесетіні белгілі.  

«Қорқыт» ҽпсанасындағы Ер Домрул сияқты ҧлы алыптың бірі қазақ пен қырғыздың 

айтатын ең ескі дҽуірдің аңызы «Ер Тҿстік» хикаясы [3.182]. 

Оғыз заманынан келе жатқан эпикалық аңыздың кҿбі қазақ халқының ерлік жырында 

кҿркем, сҽулетті тҥрде айтылып келеді. Олардың дҽлелі ретінде «Кҿрҧғлы», «Алпамыс», 

«Бозжігіт», «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» тҽрізді толып жатқан хикая, аңыздарды келтіруге 

болады. Бҧл жырларды оқығанда кҿзге ерекше тҥсетін мҽселелер – олардың сюжет қҧрылысы, 

эпикалы бейнелері «Қорқыт» дастаны мен «Оғыз-намеде» айтылатын эпикалық сарындармен 

ҧқсас болып отыратындығы. Оғыз-қыпшақ дҽуірінен дҽстҥр болған ҽлеуметтік кҿріністің тағы 

бірі – ақын-ҧзандардың той ҥстінде қобыз бен домбыраның ҥніне қосылып ерлік жырын 

айтып, ҿткен дҽуірді еске тҥсіруі, - дейді Ҽ.Марғҧлан [3.186]. 

Бҧл айтылғандар «Қорқыт ата кітабындағы» жырлар сюжеттерінің, сарындарының 

қазақтың ауыз ҽдебиет ҥлгілерінің кейбірімен ҥндес, сарындас болып отыратындығының бір 

кҿрінісі ғана.   
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Тҥйін: Бҧл мақалада И.Оразбаев поэзиясындағы кҿркемдік-эстетикалық нысананың Абай шығармашылығымен 

сабақтастығы жҿнінде айтылады. 
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Ақындар қай дҽуірде де, қай кезеңде де жаңашылдыққа ҧмтылды. Бірақ сол жаңашылдыққа қол 

жеткізу оңай мҽселе емес. Лирик ақын Ҽбу Сҽрсенбаев сонау елуінші жылдардың орта шенінде 

поэзиядағы жаңашылдықтың аздығына налып былай деп жазды: «Абай енгізген тҥрлерді де біз 

қолданып келеміз. Алайда біздің кҿптеген шығармаларымыз сол баяғы он бір  буынды қара ҿлеңмен 

жазылып келеді. Поэмамыздың мазмҧны тереңдегенімен, тҥрі баяғы қалпында қалып отыр. Он бір 

буынды ҿлең біздің қазіргі заман талабына, жаңа мазмҧнға сҽйкес емес» [1]. 

      Лирикалық образдың сомдалуының ҽр тҥрлі кҿркемдік тҽсілдері бар. Жалпы алғанда кейбір 

зерттеушілер «лирикадағы адам характері» деп алуды ҧсынған еді. Мҧның да ҿзіндік себептері бар 

болатын. Мҽселен, Абайдың барлық ҿлеңдерінен лирикалық образ іздеп ҽкету ҽбестік болар еді. Оның 

есесіне Иранбек Оразбаевтың барлық ҿлеңдерінде дерлік лирикалық образ («Мен») айқын тҧлғаланып 

тҧрады. Бірақ Иранбек ҿлеңдерінде ІІІ жақпен айтылатын адамдар да бар. Мҧндай кҿрініс Абай 

ҿлеңдерінде молынан ҧшырасады. Абайда халық бейнесі алғы кезекке қойылады. Иранбек Оразбаевта 

да халық атынан баяндалатын тҧстар кҿп. Иранбек ҿлеңдеріндегі лирикалық қаһарман солғын қаһарман 

емес, уытты адамның жан рухын бейнелейтін кҥшті бейнелер.    

      И. Оразбаев ҿз ҿлеңдерінде образдар мен олардың жасалу жолдарын байытуға бар кҥшін салып 

келеді. Ол Абайдан ҥйренген образдау формаларын тҥгелге дерлік пайдаланып жҥр. 

      Абай поэзиясынан ҥйренудің қиындығын Ҽ.Қоңыратбаев: «Абай орнатқан ҿлеңнің ішкі мағыналық 

ырғағы мен бунақ ҥлгісін елемейді, бҧзады. Осының салдарынан кейде ҿлең мен прозаның шегі 

жақындап, небір тҽуір ҿлең, поэмаларымыз ақынның  ҿзінен басқаға тҥсініксіз, нашар тҥрдің 

қолжаулығы болып жҥр. Шеберліктің бір олқысы осында. Мҧндай жалаң логикадан, жҧрдай 

«жаңалықтан» поэзиямызды неғҧрлым тез арылтсақ, соғҧрлым жақсы. Ҽрине, мҧндай сҽтсіз 

формаларды жеке ақындар жасан ниетпен қолданбайды. Бҧл Маяковский ҥлгісінше тоникалық ҿлең 

жасаймыз деген игі таланттың кҿрінісі. Бірақ іс жҥзінде кейбіреудің лирикасы зурез канон боп шығады 

да, кҿңілге ҽркез кірбің тҥсіреді» деп ескертті. [2] 

      И.Оразбаев Абай ҥлгісін сол кҥйінде пайдаланбай оны жаңашылдықпен дамытты, жаңаша бағытта 

суреттейді. Ақынның ҿз ойларының кҿрінісі – лириканың басты ерекшелігі. Бірақ лириканың табиғаты 

туралы теорилық ой-пікірлер ҽлі кҥнге бір жҥйеге келтірілмеген. Сондықтан ҽр дҽуірде, ҽр кезеңде 

лирикаға ҽр тҥрлі талаптар қойып отырады. Бір уақыттарда лирикалық ҿлеңдер  ҥгіт элементтерінің мол 

болуымен қҧнды болып саналды. ХХ ғасырдың жетпісінші жылдарында сыншылар лирикадан 

субъективизмнің кҿбірек бой кҿрсеткенін қалады. Риторизмді лириканың жаны ретінде қарайтын 

кҿзқарастардың да тҿбе кҿрсеткені рас. Арада біраз жылдар ҿткен соң лирикадағы ҥгіт элементін 

ығыстырып шығаруының «сезім» лирикасы қарсы қойылды. Бҧл да субъективизмнің ауқымынан ҧзап 

шықпады. 

      Бір айта кететін нҽрсе, романтиктер лириканың философиялық, символдық, балладалық, сюжеттік, 

сатиралық, синкретикалық тҥрлерін туғызды. Мҽселен, Ҽ. Қоңыратбаев Абайда синкретикалық 

форманың молдау екенін айтады. Абай реалистік, лирикалық, пейзаждық, портреттік, саяси, 

ағартушылық, дидактикалық, сатиралық, сюжеттік формаларын дҥниеге ҽкелді. Кҿп осындай 

формаларды Иранбек Оразбаев лирикасынан да табамыз.         

      И.Оразбаев ҿлеңдерінің кемістігінен гҿрі жетістігі басым. Сондықтан да біз зерттеуімізде ақын 

поэзиясының кҿңілге қуаныш қҧятын кҥнгей жақтарын кҿбірек айтуға кҥш жҧмсап жатырмыз. Ал ақын 

поэзиясы жайында жазылған мақалалардың барлығында дерлік оның қазақ поэзиясына қосқан ҥлесі 

алдыңғы орында сҿз етілді. Ақын ҿлеңдерінде кездесетін кейбір олқы солқы кемшілік жерді  ескерткен  

қаламгерлердің  арасында  Сҽуірбек  Бақбергенов  те  бар.  Ол  «Лениншіл   жас»  

газетінде басылған «Иранбекке хат» деп аталатын оның хатында жас ақынның асығыстықтан, ҽрі 

тҽжірибесіздіктен жіберген олқылықтарын, тҥймедейді тҥйедей етіп кҿрсетіп принципке салынбай 

ақын поэзиясына жиі елжірей отырып кейбір ҽттегенайларға ҿкінішін білдірді. Ол былай деп жазды: 
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«Ҿзің білесің жақсы туынды ҽттеңсіз болмайды. Жаманнан жақсы қиын, ал жақсыдан осалдық табу, 

ҽбестікті байқау оңай. Ҿйткені оның ҿзі-ақ «менмҧндалап» алыстан қол кҿтеріп тҧрады. Бірақ мен 

оларды жіпке тізгендей етіп айтқым келмейді. Себебі сен менің ҧғуымша, оқып ҥйренген ҿмірді кҿріп 

ҥйренген, соларыңды айтып ҥйренген адамға кҿбірек ҧқсайсың. Осыларға қоса тыңдап ҥйренбеген 

адамға болмаса, оған пікір айтуда оғаштық, ҽбестік кҿп кездеседі... Ҿз жҥрегіңнің ырғағын, соғысын 

білмегендер ҿзгенің жҥрегін қайдан ҧғады? 

Итере ме біреулер егесуге, 

Соғыс қаупі кҥн санап неге ҿсуде? 

Ақ тілектер ақаусыз неге ҿтуде? 

Тірлік деген тҧлданып тек ҿшу ме? 

 Мен жібі тҥзу кез келген шумақты алдым. Осыған ҽзіл ҿлең жазатын біреу табыла қалса, «Ҿлең 

деген немене, тек бҿсу ме?» деп бастап кетер еді. Бір шумақтың ҿзінде «уан», «қуан» немесе «ғазиз», 

«ҽзіз» деп жазғанымен «Бҥгін таяқ жеудесіз кҿп білгеннен, кеше таяқ жеп едік надандықтан», «Кҿп 

білгенім сор болды таланыма» деген ҧғымдарды айтудағы келісім бірдей емес. Ақылдан азап шектім. 

Жай айту бар да оны пҽлсафалы тҥрде айқындау басқа. Ҿзің айтқан кҿп білетіндер ойланбай айта 

салғанды кімнен де болса жақсы тҥсінеді».  

 Шындығында да сексенінші жылдары қазақ ақындарының жасы да, жасамысы да ҿлеңнің 

техникалық жағын, яғни қҧрылымдық компоненттерін ҿте шебер меңгерді. Сондықтан да қазақ 

поэзиясында бҧл жағынан мінсіз ҿлеңдер кҿбейді. Ондай ақындар ҿлеңнің сырт сҧлулығына мҽз болып 

ҿздерінің терезесін айтулы ақындармен теңестірді.  

И.Оразбаевтың ішкі мазмҧннан гҿрі сырт сҧлулыққа ден қоя бастаған   С.Бақбергенов ескертпесі 

оған дер кезінде,  нағыз қажет уақытында айтылды. Талантты ақын Абай ҿлеңдерінің тереңіне ҥңіліп, ҿз 

жҥрек тҥкпірінде жатқан асыл ойларды суретше сҿзбен ҿркендетудің тың тҽсілдерін іздеп жҥрген 

уақытта бірдей пікірлердің оның жҥрегіне  ғана жеткені айдай ақиқат. Қазақ лирикасындағы ҽр дҽуірде, 

ҽр кезеңде байқалып отыратын дҥрмекшілдік, айқайшылдықтан И.Оразбаев буыны да қашып қҧтыла 

алмағаны белгілі. Ҿрекпіп сҿйлеудің айқайшылдыққа ҧласып кететіндігін    И.Оразбаев ҿлеңдерінен 

аңғарылып қалатынын жіті байқаған С. Бақбергенов ҽлгі хатында жас ақынға тағы да былай деп 

ескертті: «Адасқанның алды жҿн, арты соқпақ» деп ат басын тежемей, алды-артына қарамай шаба беру 

жақсы ма? Оған қоса мен білгенді басқалар білмейді, тісі батпайды деп ойлаудың ҿзі ҥлкен ҽбестік. 

Ҿрекпей берме, ҿзіңе ҿзің сабыр айт. Айқайлама, айқайласаң-ақ болды тыңдаушы, ең алдымен сен 

айтқалы тҧрған жайдың шындық еместігін ҧға кетеді... Ақынға жау алыстан келмейді, ол ҿзінің алып-

қашпа ҧстамсыз, ауыздықпен алысқан тоқтамы жоқ, тым ыстық жҥрегінің тізгінсіздігінен шығады. 

«Мҽңгілік жырда» айқай кҿп. Иланбадым». [3] 

Белгілі қаламгер аталмыш мақаласының бір тҧсында ақынды Абайдың кҿркемдік ҽдісінен ҥлгі 

алуға шақырады. Абайдан ҥйренбеген жҽне одан ҥйренуді мҧрат тҧтпаған ақын қазақ поэзиясында 

жоқтың қасы. Бірақ С.Бақбергенов И.Оразбаев тҥйсігіндегі Абай тҥйсігіне жақындықты сезіп қана 

қоймай, оның тылсым сырларын Абай қолданған кҿркемдік  тҽсілді терең меңгерумен қатысты 

екендігін де, жақындығын сезіндіруге тырысқан. Оны  Абай «ғашықтың тілі тілсіз, ҥнсіз тіл» дей 

отырып ғашықтықты тамаша ҧқтырды. Ҿйткені ҥнсіздіктің ҿзінде ҥн де, тіл де бар деуінде осындай 

астар жатыр. Қаламгердің меңзеп отырғаны «Ҿлең сҿздің патшасы, сҿз сарасы, Теп тегіс, жҧмыр келсін 

айналасы» деген Абайдың ҿлең сҿзге қойған талабының орындалуы. Демек, С. Бақбергенов Иранбек 

ҿлеңдерінің қҧрылымындағы  кейбір кемшіліктерді емес, ой айтудағы жҧмырлықтың, жат бітіміндегі  

даму, жетілу процесіндегі кемшіліктерді сынап отыр. Шындығында ҿлең сҿзбен ой айтудың кҿркемдік 

тҽсілін игеру – Абай салған жол. Иранбек сол жолға бірден тҥсе қойған жоқ. Сол мақсаттағы ізденістің 

ҽлі де жетпей жатқандығын И.Оразбаевтың ойдан да, суретті сҿзден де, ҧйқас, ырғақтан да кенде емес 

ҿлеңдерін Б.Сарбалаевтың «Отыз бесінші жаз» мақаласында сынауынан да кҿреміз.  

Расында да ҿлеңнің сыртқы сҧлулығына ҥңілсек, тіптен тың ой айту жағынан да келсек, Иранбек 

поэзиясында олқы – солқысы шығып тҧрған нашар ҿлең жоқтай сезіледі. Мҽселен, мына ҿлеңін алайық: 

  Шама-шарқын танып тарлан шабыстың, 

  Талайымен ҥзеңгі де қағыстым. 

  Жҥлде лайық жҥйрік пенен жабының 

  Жырларына қарсы емеспін 

  Қалыспын. 

  Қарсы емеспін 

  Қҧрақ ҧшпан 
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  Қосылман. 

  Қосыла алман, 

  Қымтырылман, 

  Шошынбан. 

  Қалыс қалам – 

  Қазақи ҽуен қыран боп, 

  Қашан қанат қаққанынша тосыннан! 

  Кҥтем – қашан тозғанынша тҿзімім, 

  Кҥтем – қашан суалғанша сезімім. 

  Қалыс кҥйде қалам қашан ҿртеніп, 

  Ҿлмес ҿлең ҿпкенінше ҿз ҧлын. 

  Қалыс кҥйде кҿзімді ілмей кҥні-тҥн, 

  Кҥтем - қашан ҥзілгенше ҥмітім. 

  Кҥтем – қашан таусылғанша тағатым, 

  Кҥтем – қашан соқпағанша сағатым. [4, 135] 

Ақынның жанын жегідей жеген пенделік ҿмірдің қасірет-тауқыметтері, Абай жырлағандай «жҧп-

жҧмыр» тегістікке жете алмай тҧр. Ақын сол ҿмірдегі ҽділетсіздіктер мен жарамсақтықтарға, кҿз 

бояушылықтарға деген ішкі наразылығын қашан ҽділет кҥні туғанша қалыс қалатындығын ашық айту 

арқылы білдірген. Ҿлеңдегі осалдың тҥйсінгендерін, ҽрі одан  қорытқандарын жазбай, ондай 

келеңсіздіктерден біржола атқҧйрығын кесіскендігін айтудың ҿзі жеткілікті деп санайды. Абай 

Қҧнанбаев поэзиясын сол ащы шындықтың тҥп тамырын қазып айтуымен қҧнды. Иранбекте осы жағы 

мҥлде жетпей жатқандығы осы ҿлеңнен кҿрінеді. Сондықтан белгілі сыншы Бақыт Сарбалаев ақынның 

тҧтас келтірілген «Қалыс қалу немесе кҥтіну» деген ҿлеңін былай сынады: «Біз осы ҿлеңді тҧтас 

алғанда да нашар деп білеміз. Неге? Ақын, біріншіден, ҿтірік айтып отыр. Жақсы жырлардағы 

кҥрескер, мазасыз, мылтық ақынды іздемегенде, Иранбек осы жабының «жырларына» қарсы 

болмайды? Қалайша қалыс қалады? Жҽне «Қазақи ҽуен тосыннан қанат қағып қыранға айналғанша, 

ҿлмес ҿлең ҿз ҧлын ҿпкенше» қалыс қалмақ. Жҥйрік жырлардың сезімі суалғанша, тҿзімі тозғанынша, 

ҥміті ҥзілгенше, тағаты таусылғанша, сағаты соқпағанша» кҥтпен. Жоқ, бізге мҧндай «қалыс» ақын, 

жамандық пен жақсылық шайқасын сыртынан қарап қызықтап отыратын бейтарап, селсоқ ақын керек 

емес. Ҿзі ақын болса, ҿмірден, ҿнерден қалайша қалмақ ол?... Екіншіден, Иранбек жҽй адам болып-ақ 

қалыс қалды дейік, сонда тарлан шабыттың шама шарқын танып, талайына ҥзеңгі қағысқаны қалай? 

Жҽне қашан танып, талайына ҥзеңгі қағысқан. Кҿзін кҥні-тҥні ілмейтіні қалай? Қалыс адам ҿзіне 

бҽрібір болғандықтан да сырт қалмай ма?» [5] 

И. Оразбаевтың осы ҿлеңіндегі басты кемшілік Абай поэзиясындағы реализм сырын жан-жақты 

танып білмегендігінде жатыр. Оның поэзиясындағы реализм - ҿзі қалыптастырған кҿркемдік тҽсілмен   

тығыз байланысты. Шындық қҧбылыстарды шыншылдықпен суреттеу – оған қажеттілікті кҿркемдік 

тҽсілді туғызды. Абай ҿмір шындығына адамдар арасындағы ҽділетсіз тартыстарға туған халқының 

басындағы сан алуан тартыстарға жҽй бір кҿзбен қарамайды, сын кҿзбен қарайды. Иранбек о бастан 

Абай поэзиясындағы шындықты жырлаудың осы тҽсілін қалап, сол биікке қарай ҧмтылып 

отыратындығы оның жоғарыдағы нашар ҿлеңінен де аңғарылады. Ақынның ҿмірден қалыс қалуға 

ҧмтылуы оның наразылығы. Ал, бҧндай наразылықтың Абай ҿлеңдеріндегі сыншыл реализмге 

бағыттап тҧрған негізгі кҥш болып есептеледі.  
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Оразақ СМАҒҦЛОВ 
тарих ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР ҦҒА академигі, Болония (Италия) ғылым Академиясының мҥше корреспонденті 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҾЗІНДІК ДАРА ҚАЛЫПТАСҚАН  

ЭТНОАНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БАР ЖҼНЕ  

ОЛ – ҦЛТТЫҚ ҚАУЫМ 
 

Түйін: Мақалада қазақтардың ҿзіндік дара қалыптасқан этноантропологиялық ерекшеліктері – ҧлттық қауым екендігі 

тарихи деректермен байланыстырыла сҿз етіледі. Антропологиялық ғылыми тҧрғыдан бҥгінгі қазақ халқының этнотарихи 

кҥретамыры тҿрт мыңжылдық тереңдіктен басталатыны анықталған. Сондай-ақ бҧл кҥнде егеменді Қазақ Елінде Ҧлттық идеяның 

темір қазығы ретінде тарихи қалыптасқан ҧлттық қҧрылымын барынша жандандыру, оны бҥгінгі заманның талабына қарай 

бағыттау арқылы ҽлемдік деңгейде тиісті орнын анықтау туралы, еуропацентристік саясаткерлер мен идеологтардың теріс ой-

пікірлері жайында да тың мҽселелер қамтылған. 

 

Кілт Сөздер: Этнотарихи, этноантропология, ҧлттық қауым, тарихи қҧбылыс, егемендік, Елбасы, Қазақ Елі. 

 

Бҥгінгі қазақ халқының этнотарихи кҥретамыры оның ҿз жері мен ҿз елінде тҿрт 

мыңжылдық тереңдіктен басталатыны толық дҽлелін тапқаны жҽне бҧл анықтама кешенді 

антропологиялық ғылыми тҧрғылықтан ҽлем деңгейінде баян етіліп ҽбден танымал болғаны 

аян [1]. Енді Қазақ Елінің тарихи болашағы туралы жҽне оның келешектегі ҧлттық мҥддесін 

бҥгіннен бастап тілге тиек ету, оларды іске асыру жолдарының нақтылы айтылуы негізінде 

тарихи заңдылық болып саналады. Сонымен бірнеше мыңдаған жылдар бойы кҿне тарихы бар 

қазақ халқының ҿткенімен санаспай, оның келешектегі ҧлттық бостандығының кҿкжиегіне 

жан-жақты кҿз жҥгіртпей тек бір ғана бҥгінгі тҧрғылықтағы бір ғана ҧлттық саясаттың 

ағымына ғана жҥгіну жҽне тек соның ғана ықпалында болу, біздің ойымызша, кем дегенде 

сыңаржақтық болып саналады.  

Бҧл кҥнде егеменді Қазақ Елінде ҧлттық идеяның темір қазығы ретінде жҽне қазақ 

халқының келешектегі тарихи тағдырына орай басты мҽселе болып саналатыны оның тарихи 

қалыптасқан ҧлттық қҧрылымын барынша жандандыру. Сонымен қатар оны бҥгінгі заманның 

талабына қарай бағыттау арқылы ҽлемдік деңгейде тиісті орнын анықтау. Бҧл туралы арнайы 

басылып шыққан кітап та бар [2.31]. Онда қазақтарға қатысты кҿкейкесті біраз шынайы 

мҽселелер орынды кҿтерілген. Тек олар бҥгінгі таңда лайым ескеріліп қалың Қазақ жҧртының 

игілігіне жазсын. Біздің талабымыз қҧдыретті Қазақ Елінің ҿзіндік ерекшеліктері мен қазақ 

халқының мыңдаған жылдар бойы тҥбегейлік этнотарихи ҧлттық болмысының негізгі 

қырларына бҧл кҥнде таза мҽн берілмей қазақтарға қарсы жҥргізіліп келе жатқан 

еуропацентристік саясаткерлердің екіжҥзділік беттерін ашып айтуды жҿн кҿріп отырмыз.  

Бҧл арада қазақ халқы мен Қазақ Елінің атауларының бірлестігі ҽшейін ҥндестік емес 

екенін айта отырып, олардың этнотарихи жҽне этнотерриториялық процестері бір бағытта 

мыңдаған жылдар бойы жҥрген тҧтастығында жҽне ҿзіндік қалыптасқан этноним, тіл жҽне 

рухани ерекшеліктерінде демекпіз. Бҧл ғажайып тарихи қҧбылыстың ішінде аса бір ескеретін 

жайт ол қазақ ҧлты жҽне Қазақстан деп соңғы ортағасыр  бойы аталып келе жатқан жер мен 

елге екі империяның бірінен бірі ҿткен зомбылықтары Қазақ Елінде 300 жыл бойы ҥстемдік 

жасағанын ҽшейін қарапайым ҿмір мағынасында қарап оны бірден халық санасынан шығарып 

тастауға болмайды. Ҿйткені барлық қазақ халқына, ҧлтына деген қарсы ҽрекеттердің бҽрі осы 

алғашқы Ресейге бодандық кезеңнен бастау алғаны жҽне одан кейін бҧл басқару жолы соңғы 

жетпіс жыл бойы саяси тҧрақты жҥйе болып қалыптасқаны барлығымызға мҽлім. Осының 

салдарынан қазақтар ата-бабаларымыздан қалған барлық қҧнарлы жерлер мен сулардан жҽне 

кен байлықтарымыздан айырылып, жалпылай малшылықты кҽсіп етуге кҿшті. Бҧл арада 

амалсыз қабылданған басшылық кҽсіптік тҥріне қарап қазақтарды тек кҿшпенділер деп 

орынсыз айтқандарының ҿзі кемшілікке тіреледі. Ҿйткені олардың бірнеше ғасырлар бойы 

ата-бабаларынан мҧра болып келе жатқан тҧрақты тайпалар мен рулардың ҿз жерлері, 

қыстаулары мен жайлаулары жҽне кҿшіп қону жолдары болғаны аян. Бірақ Қазақ Елінің ҿмір 
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сырын сыртынан емес, ҽсіресе оның ішкі мағынасына назар бҿліп ХІХ ғасырдың 70- жылдары 

ҿте дҧрыс баға берген адамның бірі американдық зерттеуші Мак-Гаханды келтіруге болады. 

Оның пікірінше: Казахи «... ведут очень оригинальный образ жизни... Каждый род или аул 

следует год за годом именно по тому направлению, идя по тем же тропинкам, останавливаясь 

у тех же ключей, по которым шли и у которых остановливались их предки, тысячу лет тому 

назад» [3.41-42]. Ҿте дҧрыс айтылған. Сондықтан қысқаша бҧл кҿшпенді деген атауға тоқтала 

кетпекпіз. Бҧл кҥнде аталмыш атаудан басқа шала тарихшылар мен шолақ саяси белсенділер 

бҧл сҿзді екінші бір атаумен алмастырып қазақтарды «номадылар» дейтін болды. Бҧл атаудың 

шын мағынасы бойынша цыгандар (банжарлар) сияқты тҧрақты жері де, елі де жоқ ҽншейін 

қаңбақ сияқты кҿшерін жел біліп, қонарын сай білетін  босқыншылар болып саналады. 

Шынтуайтына келгенде еш уақытта бҥкіл ҽлем аясында таза (рафинирленген) бірегей 

кҿшпенділікті еш уақытта тайпалар мен халықтар кҽсіп еткен емес. Ҿйткені тҧрып жатқан 

табиғи орталықтың кейбір қиын – қыстау кезеңдерінде таза аштан қырылып қалмау ҥшін тіпті 

кҿне заман адамдарының ҿзі ҽрқашан қосымша тіршіліктің кҽсіп тҥрлерінен (жерді ҿңдеу, 

балық аулау, аңшылық т.б.) қол ҥзбеген. Қазақ Елінің кҿне тҧрғындары бҧдан тҿрт мың жыл 

бҧрын тҿрт тҥлік малмен қатар олар темір рудаларының қорыту технологиясын да жақсы 

меңгере білген. Кҿне Қазақ жҧртының тҧрғындары пайдаланған қола дҽуіріндегі темір 

рудаларының тҥрлері бҧл кҥнде Кҿне Балқан тауының ҿңіріне шейін жеткені аян болып отыр. 

Жалпы қазақ халқының, ҽсіресе олардың ата-бабаларының тіршілік кҽсіптері кҿп салалы 

болған (многоукладная). Сондықтан қазақ халқы тек кҿшпенді ғана болды дегендері ешбір 

тарихи шындыққа жатпайды. Осының бҽрі империялық ҥстемдіктің қазақтарға қарсы 

жҥргізген бірінші қатардағы ҽрекеттер болып саналады.  Екінші жағынан ол қазақтарға ҥзбей 

он екі ҧрпақ, бойы ылғи бодандық саясат пен ҧлттық шовинизмді ҿзара қабыстыра отырып, 

отаршылық басқаруды ешбір тосқаусыз ойлаған ойларын Қазақ Елінде толық іске асырып 

отырды. Ақыр аяғында империяның бодандығы қазақтарды геноцид пен этноцид жҽне қанды 

репрессияға ҧшыратумен аяқталды. Сҿйтіп ҥш жҥз жыл ішінде қазақ халқы ҿз жерінде жҽне 

ҿз елінде отырып империялық қысымдары ҧлтымызды қамырша илеп халқымыз қҧлдықты 

басанан ҿткізді. Ал енді осы бодандықтың зардаптарынан бірден ада болу жолы жеңіл іс деп 

айта алмаймыз. Бірақ Қазақ Елі егеменді мемелекет болған соң ондай бодандық қасіреттерден 

қҧтылуға жол ашылғаны аян.  

Бҧл арада тағы бір ойландыратын жҽйт ол патша жҽне кеңес ҥкіметтері қазақтармен ешбір 

шартқа отырмай ҥш ғасыр бойы ҿз беттерімен Қазақстанды жалаң бас, жалаң аяқ жҽне 

тҥрмеден шыққан босқындармен толтырғаны сондай, жергілікті тҧрғындардан олардың 

сандары ҽлдеқайда асып тҥсті. Қазақстандағы келімсектер топтарын этностық тҧрғыдан алып 

қарағанда, олардың барлығын ғылыми терминологиямен айтқанда диаспоралар болып 

саналады. Тіпті бҧлардың арасында Қазақстан бойынша ҿздерін ирридентпіз деп атайтындар 

да жоқ. Сонымен бҧлардың барлығы ешбір ҧлықсатсыз Қазақ Елінің шекарасын бҧзып, аттап 

ҿткендер болып саналады. Бір қызығы Қазақстан мен Ресейде тҧратын ҧлтшыл саясаткерлер, 

тіпті олардың «кеудесіне нан пісіріп» жҥргендер де «диаспора», «ирридент» деген 

терминдерден ат тондарын ала қашады. Тек орыс ҧлтшылдарының айтатындары: орыс адамы 

қай елде туып жҽне ҿссе сол елде ол ирридент болып саналады дейді. Сондықтан Ресейден 

тыс қазір тҧрып жатқан 20 миллион орыстардың барлығын олардың «жаңа теориясы» 

бойынша «ирриденттер» қатарына жататындықтарын мойындатпақшы [4]. Ал дҽл осындай 

жағдайда, яғни ТМД елдерінде туып-ҿскен, содан кейін бҧл кҥнде Израилға кҿшіп барған 

еврейлерді ондағы этникалық анықтама бойынша барлықтары ешбір айғай-шусыз 

диаспоралар қатарына жатқызылады. Шынында Қазақстан мен Ресейдің кейбір 

саясаткерлеріне ешқандай кҿне тарих жҽне ғылыми анықтамалар керек емес, бҧларға керегі 

аталмыш бағытта бҧрқыратып кҥлді шаша беру.  

Сҿйтіп екі империя бірінен соң бірі Қазақ Еліне келімсектерді тықпалау арқылы 

Қазақстанды кҿп этникалық топтардың ордасына айналдырып жіберді. Одан кейін 
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тоталитарлық жҥйенің қиялынан туған жасанды идея бойынша Қазақстанға кҿп ҧлтты 

республика деген атақ берілді. Былайша айтқанда қазақтар ҿз елінің ортасында отырып, ешбір 

бҿтен елдің жерін басып алмай, халқын жауламай-ақ Қазақ Елінің сыртқы кҿрінісін бірден 

отаршыларға ҧқсатып жіберді. Осы саяси ҽдістеме арқылы енді Қазақстанды олар 

федерацияға айналдырмақшы. Ол ҥшін алдымен Қазақстанға кірмелік жасаған босқындар 

тобын ҧлтқа жҥйелеп, оларды қалай да қазақ халқына барлық жағынан пара-пар етіп, яғни 

ҧлтымыздың тҿрт мыңжылдық этномҽдени ҿмірін келімсектермен теңеу арқылы бҥкіл Қазақ 

Еліндегі бҥгінгі тҧрғындарын ҿзара бірін-біріне қосып оларға арифметикалық ортақ 

«қазақстандық ҧлт» деген атты баяғы келмеске кеткен коммунистердің «советский народ» 

сияқты атауға ҧқсатып жібермекші.  

Бҧл кҥнде кейбір жҧлқынып жҥрген ғалымсымақтар мен кҿкірегі соқыр саясаткерлердің 

айтуларына қарағанда, Қазақстан тарихында «қазақ» деген халық та, тіпті ҧлт та жҽне оның 

атында мемлекет те болмаған деп Ресей ғылымының шоқысына шығып ҧрандайтындар да 

бар. Мҽселен, бҧған айғақ ретінде мынадай фактіні келтіруге болады. Ол бҥгінгі Ресей 

академигі жҽне Мҽскеудегі этнология мен антропология Институтының директоры, ҿзін-ҿзі 

ҧлттық саясатты Ресей бойынша жҥргізу жҿнінде бірде бір маманымын деп санайтын 

В.А.Тишковтың бір емес екі мҽртебе Мҽскеуде қайталап басылып шыққан «Этнология и 

политика» атты кітапты айтуға болады. Шынында, бҧл монографиялық еңбек емес, ҽшейін 

Ресей газеттерінде жарияланған мақалаларын ҿзара тігіп автор оларға ортақ мҧқаба жасаған. 

Мҧндай ҿнерді ҽрбір журналист жасай береді. Сҿйтіп аталмыш «кітапта» тайға таңба 

басқандай ешбір ғылыми дҽлелсіз айтқаны: «Нет и никогда не будет государства казахской 

нации или государства латышской нации, а есть и будет все больше укрепляться 

единственный возможный вариант: государства латвийской и казахстанской наций» [5. 293-

294] деп жазғанына қайран қаласың. Мҧндай жҥгенсіз «ғылыми тҧжырымды» аталмыш 

Институттың бҧл кезде марқҧм болып кеткен директорлардан, атақты Ресей академиктерден 

жҽне олар бірегей этнографтар мен этнологтар болатын, яғни С.П. Толстов пен Ю.В. 

Бромлейдің ауыздарынан еш уақытта қазақтар туралы мҧндай бейтарап сҿздерді естіп те, не 

болмаса олардың еңбектерінен оқып та кҿрген емеспіз. Қазақ халқы туралы осындай қисыны 

жоқ сҿздерді еліміздің кейбір ғалым-саясаткерлері де жиі айтып келеді. Олардың айтуларына 

қарағанда, бҧл кҥнде «қазақ» атты халық тіпті табиғи тҥрде (физически) республикамызда 

таза жоқ, ал тірідей барларының аты «қазақстандық халық» дейді. Япырай, қазақтарды тірідей 

кҿміп, оның ғасырлар бойы иелік жасаған жер бетінде аяқ басып, жемісін жеп, суын ішіп 

жҥргендерді кімдер деуге болады?! Жалпы біздің тҥсінігіміз бойынша, бҧл кҥнде қазақ елінде 

жҥріп жатқан саяси ҽрекеттерге қарағанда кірмелік жасаған топтардың нҧсқауы бойынша енді 

жергілікті қазақ ҧлты ҿзінің мыңдаған жылдар бойы тҧрып жатқан туған жерінде мҧнан 

былай, яғни ХХІ ғасырдан бастап Қазақстан бойынша тек бҥгінгі саяси жҥйесін ғана 

басшылыққа алып, барлық диаспоралармен ҿзара ортақтасып, байырғы ел аты мен ҧлт атын 

ҿзгертіп жаңа атаумен тіршілік еткізбекші, яғни «қазақстандық ҧлт» болып қана. Содан кейін 

ҧлтаралық тілде ғана сҿйлеп, былайша айтқанда, тек орысша, ал қазақ тіліне байланысты 

басты ауыртудың қажеті жоқ сияқты. Бірақ ҥш ғасыр бойы Қазақ Елі мен қазақ ҧлты 

осыншама зорлық, зомбылық, геноцид пен этноцидті, қанды балақ репрессияны басынан 

ҿткізгеннен кейін мҧндай жойқын ғаламаттардан бірде бір сабақ алмай тағы да кҿп этникалық 

топтың ортасына қайта оралып жҽне олардың ырғағында қазақтың шаңырағы шайқалуы – 

қазақ халқы ҿз тарихи тағдырын ҿз қолымен жоққа шығару болып саналады. Бҧдан кейін 

Қазақ Елі мен қазақ ҧлтының басы мен қасына қҧдыретті егемендіктің екінші рет айналып 

келмейтіні тайға таңба басқандай аян. Саясаткерлерді бҧл кҥнде еркіне жіберсе тіпті «ҧлт» 

деген сҿзді ҽдепсіз сҿз сияқты оны таза ауызға да алуға болмайды екен. Олардың бҧлай аяқ 

алыстарына қарағанда ендігі кезек «ҧлт» деген сҿзге де тыйым салу қалды.  Сҿйтіп мҧнан 

былай ҽлемдегі тарихи қалыптасқан адамдар қауымын саясаткерлердің кҿңілінен шығу ҥшін 

енді оларды ғылыми категориялық мағынада емес, ҽшейін тек «тобырлар тобы» деп атау ғана 
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қалды. Дҽл осы бағытта ешбір дҽлелсіз оңды-солды ҧрандап жҥрген республикамызда 

саясаткерлер де бар. Ол саяси ғылымының докторы К.Л. Сыроешкин ҿзінің «Байтерек» атты 

журналға ресми берген сҧхбатында ашық айтқан: «Значительное воздействие на умы... 

оказывает неверно толкуемое понятие «нация»... Поэтому первый шаг, который должный 

сделать и политики, и ученые – это перестать употреблять понияте «нация» в этнокультурном 

смысле» [6.58]. Ҧлт мҽселесіне байланысты Сыроешкиннің Тишковпен ауыз жаласқаны 

сондай оның ҧлтқа байланысты айтқан балдыр-батпақтарын жерге тҥсірмей қағып алып 

қуаттағанын да кҿреміз: «Здесь я полностью солидарен с предложением Тишкова, по мнению 

которого, нация – это политический лозунг и средств мобилизации, а вовсе не научная 

категория» (К.Л.Сыроешкин 2008). Сонда қалай болмақ мыңдаған жылдар бойы тарихи 

қалыптасқан ҽлемдік ҿркениеттердің ірге тастарын қалаған Қытай, Греция, Италия, Иран, 

Индия т.б. бҧл кҥнде ҧлттық мемлекеттерді қҧрып отырғандарды не деп айтуға болады екен? 

Содан соң бҥгінгі ҽлемдегі 200-ден артық ҧлттардың Нью-Йоркты қҧрып отырған 

халықаралық БҦҦ атын бҧл саясаткерлер қалай деп атамақшы? Бір қызығы этнотарихи 

қалыптасқан халық қауымдастығының ғылыми категориясының анықтамасын дҽлелсіз жоққа 

шығарып, ал ҿздерінің жеке басты ғылыми категориялық атақтарын сақтап қалғандарын не 

деуге болады?! Бҧл саясаткерлердің қоғамдағы ҧлттық бірлікті сақтау жолдарының тҽсілі тҥйе 

қҧсқа ҧқсап басын қҧмға тыққан сияқты айырмашылығы олардың болмай тҧр.  

Ал Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың Астананың 10 жылдығына орай  қорытып айтқан мына бір 

аталы сҿздерін: «Новая столица стала важнейшим этапом в самоопределении казахской 

нации, прошедшей многовековой путь развития от кочевой орды до современной 

Республики» деп [8] айтқаны қалай ескерілмей қалуы керек бҥгінгі егеменді Қазақ Елінде.  

Кҿптеген ҧлтшыл саясаткерлердің негізгі кҽсібі тек терминдермен айналысу, егер олар 

жеткіліксіз болса қалай да жаңадан бірдеңені ойлап шығару жҽне барлық қоғам тіршілігі сол 

терминдердің айналасында болуы қажет. Осыған орай айтарымыз жалпы ғылыми салада сҿз 

басы терминнен басталады. Алдын-ала терминдердің мҽн-мағыналары ажыратылып алынбай 

дҧрыс ҧғым мен тҥсінік болмайды деп Конфуцийдің айтқаны бар. Осыған орай мына бір газет 

бетінде («Свобода слова», 2008, 23 октября. С. 23) жария етілген сҿздерді жазған Қазақ Елінің 

тарихынан докторлық диссертация қорғаған, мҥйіздері қарағайдай тарихшылардың 

айтқандарына қарағанда бҥгінгі Қазақ Елінің жері «сложная территория» делінген (А.Гали). 

Дҽл осылай Қазақ Елінің тарихи ҿңірін «кҥрделі территория» деп, ал оның орта ғасырдағы 

тҧрғындары «конгломераттан» тҧрады деп алғаш айтқандардың бірі Т. Сҧлтанов пен С. 

Кляшторный болатын. Ол кезде Қазақ жҧртын тҧрақты мекен еткен тайпалардың тек атаулары 

ғана адам аты сияқты ҽр тҥрлі болған. Ал олардың этникалық қҧрылымының 

антропологиялық негізгі «кангломерат» деп айта алмаймыз, керісінше олар біртҧтас 

жергілікті генофоны бар субстраттар болып саналады. Аталмыш газеттегі жазылғандарға 

қарағанда біздер ҽлі «Мы народ Казахстана» ғана екенбіз (К. Байпаков). Сонымен қатар «... 

идея о едином казахстанском народе... имеет в себе большую мультикультурную значимость» 

(Г. Агелеуов) деп айтқан терминдері тарихтан хабары бар адамдарды қайран қалдырады.  

Сонда қалай болмақшы тҿрт мың жыл бойы ҿз елі мен жерінде қазақтар жҽне олардың тікелей 

ата-бабаларымен ҥзілмей генетикалық жалғастық жасап келе жатқан территорияға бҧл кҥнде 

бҧл жерге қазақ халқынан басқа тағы бір басқа этностар мен диаспоралар иелік жасағысы 

келеді ме екен жҽне олардың бҧл туралы қандай тарихи қҧжаттары бар екен десеңші?! Не 

болмаса қазақ халқының табиғи жеріне басқа бір ҧлт ҿкілдерін ортақ жасау ҥшін Қазақ Елінің 

тарихын тек Ресей империясы Қазақстанды басып алған кезеңнен бастап қана қазақ халқының 

тарихы бастау алу керек пе екен деген сауал туады? Жалпы бҧл арада авторлардың аталмыш 

сҿздері ешбір тарихи мҽнсіз жҽне мағынасыз тек саяси қысыр ҽңгімелер қатарына жатады. 

Қазақ халқының тарихи мағынасының ҧғымдық дҧрыс жолын ҿткен жылы (2008 ж.) 

Астанамыздың тҿрінде тҧңғыш рет ашылған қазақ халқының ғасырлар бойы қиын қыстау 

кездерінен қажымай-талмай басынан ҿткізген тарихи дҽуірлеріне арнап қойылған мемориалды 
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«Қазақ Елі» деп аталғаны ҽр уақытта барлық жағынан ҥлгі болатындығы кҥмҽн туғызбайды. 

Бҧл мемориалдың ашылу сҽтінде сҿйлеген Президентіміз Н.Ҽ. Назарбаев «қазақстандық» 

деген терминнің орнына «Қазақ Елі» деп айтылсын деп ҧсынғаны айғақ бола алады. 

Елбасының бҧл ҧсынып отырған термині мейлінше орынды жҽне тарихи мағынасы ҿте 

ауқымды, ҽрқашан қазақ халқының мҽңгілік игілігіне арналған теңеуі жоқ термин деп 

қабылдағанымыз жҿн. Ҽйтпесе бҥгінгі егеменді заманда «қазақстандық ҧлт» деген сҿзден 

қҧтылмасақ, онда ертең-ақ қазақ атауы, қазақ ҧлты, қазақ халқы, Қазақ Елі деген тарихи 

ҧғымдар еш уақытта ҽлем сахнасында бҧл атаулар айтылмайтын да жҽне жазылмайтын да 

болады. Содан кейін қазақтың қызыл шоғы ҽбден сҿніп, кҥл-топыраққа айналып, аяқ астында 

мҽңгілік басылып қала бермек. Сонда мҧндай жағдайға қазақтар не ҥшін бармақ жҽне неге 

тарихи қазақ халқы, қазақ ҧлты бҧл кҥнде ҽлемде 200-ден артық ҧлттар ҿздерінің аттарында 

мемлекет қҧрып ҿмір сҥріп жатқанда олардың бҽрінен бҧрын ХХІ ғасырда қазақ халқы ешбір 

ҥнсіз қҧрып кетуге аяқ баспақшы ма деген сҧрқын суық сауал ойға келеді. Жалпы таң 

қаласың, Қазақ Елінде ғасырлар бойы тҧрып келе жатқан бҥгінгі диаспоралардың, тегі 

босқындардың кҿздеріне қазақ атаулары ылғи теріскен болып қадала береді. Мҥмкін бҧларға 

сырттан біреулер қазаққа қарсы жағымсыз дем беріп жҥр ме деп те ойлайсың. Ҽлі кешегі 

босқынның бҥгінгі ҧрпақтары қазақ халқының арқасында ҿткен қиыншылықтарын ҧмытып, 

қарындары тойғасын, қалталарын қалыңдатқасын жҽне ішіндегі жағымсыз қылықтарын 

сыртқа шығарып басқаша аяқ алғысы келеді ме екен? Олардың бҧл қылықтары қазақ мақалы 

айтқандай болып тҧр: «Жақсы малды асырасаң аузы-мҧрныңды май қылар, ал жаман малды 

асырасаң аузы-мҧрныңды қан қылар» дегендей. Қалай болса да бҥгінгі қазақ халқына жҽне 

оның ҧрпақтарына қатты ойланатын кҥн келді.  Себебі бҧл кҥнде қазақтар ҿзінің ең  нақты 

ҧлттық миссиясын шешуші тарихи дҽуірдің табалдырығынан аттайын деп тҧр. 

Ҿйткені бҥгінгі еуропацентристік саясаткерлер мен оның идеологтарына ХХІ ғасырда 

қазақ ҧлтының этникалық атауын тарих бетінен жою керек болып тҧрғаны ешбір кҥдік 

тудырмайды. Бҧлардың мҧндай істерден жиренбейтіндігі тарихта мҽлім. Мҽселен, олардың 

қолдарымен жасалған мына бір сойқын қылықтары еріксіз еске тҥседі. Ол ҿткен ғасырдың 20-

жылдарының басында Батыс Еуропа мемлекеттері ҿз беттерімен мыңдаған жылдар бойы 

мекен еткен жҽне ол жерді ҿздерінің туған отаны ретінде бейбіт ҿмір тҧтып жатқан 

мадиярларды, яғни Маджарстанды ешбір кінҽсіз, ешбір тарихи шартқа жҥгінбей, тек Батыс 

мемлекеттердің опасыз «Тринион» шешімдері бойынша тапа тал тҥсте бҥкіл ҽлем алдында 

егеменді Маджарстанды бҿлшектеп, оның жерінің 1/3 бҿлігін жайдан-жай Чехославакияға, 

Румынияға, Австрияға, Хорватияға т.б. ҽшейін таратып бере салғанын естен шығаруға 

болмайды [9]. Сҿйтіп сол кезден бастап Маджарстаннан тыс басқа елдерде бҿлініп кеткен 

мадиярлардың бҧл кҥнде ҽл-аухаттары мҥшкіл халде екендігі ҽлемде аян. Осы сияқты ертең 

халықаралық зорлық қасиеттері келешекте Қазақ Еліне келмейтіндігіне бҧл кҥнде қандай 

тҧрақты кепілдіктер қазақ халқының қолында бар ма екен десеңші?  

Сонымен қатар елімізде кейбір кҿзі ашық азаматтарымыз Қазақ Елінде тыныштықты 

сақтаймыз деп, ҿкінішке орай, қазақ халқының мҥддесімен санаспай, оны таза аттап 

кететіндер де бар. Менімше, бҧл қазақ ҧлтына деген қамқорлық емес, керісінше Қазақстанға 

келген келімсектердің алдында жағымпазданғандық болып саналады. Ҽйтпесе қалай тҥсінуге 

болады, егер тҿрт мыңжылдық Қазақ Елінің этномҽдени тарихына кҿздерімізді тас жҧмып 

жіберіп тек тҿрт ғасыр бойы ғана Қазақстанда тҧрып жатқан славян келімсектері мен бҥкіл 

қазақтарды тепе-тең ете салу керек деп айтқандары не деген сҧмдық ҧсыныстар [10. 27–33]. 

Осыған орай ҽлем деңгейінен тарихи бір фактіні келтірейік. Ол Индиядағы парсылар 

туралы. Негізінде олардың тарихи отаны Иран болып саналады. Бірақ б.з. VIII ғасырында 

Иран жеріндегі Заратустра дінін уағыздаған парсыларға ҥлкен қысымшылық жасалады. Бҧл 

дінді олар сақтап қалу ҥшін басқа бір елге барып пана іздеуге мҽжбҥр болады. Сҿйтіп бір топ 

парсылар мал-жанымен Солтҥстік Индия жеріне келіп, ол жердің басшылары раджалардан 

(княздардан) бір мекен-жайды паналауға ҧлықсат сҧрайды. Бірақ кҿптеген раджалар 
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парсыларды паналауға ҧлықсат бермеген. Тек маратқы тайпасының (Индияның бҥгінгі 

Маратқы штаты) раджасы мейірімділік жасап парсыларға бір мекен-жайда тҧруға ҧлықсат 

бермекші болады. Бірақ тҧрақты паналау ҥшін маратқы раджасы парсылардың алдарына 

кҿптеген шарттар қояды. Солардың бірі: маратқы жерінде парсылардың ерлері мен ҽйелдері 

еш уақытта денелерінде қару-жарақ асынбасын; еш уақытта маратқаларға жҽне олардың 

раджаларына қарсы тҧрмасын; еш уақытта қыз алысып, қыз беріспейтін болсын; ҧрлық-

қарлық болмасын; маратқылармен араласпай ҿз беттерімен еңбек арқылы ҿмір сҥруді айтқан 

жҽне т.б., барлығы жиырма шақты талаптар қойылған. Парсылар барлық талаптарды 

бҧлжытпай орындауға ҿздерінің де жҽне келешектегі ҧрпақтарының атынан ант берген. Содан 

бері маратқылардың арасында парсылардың тҧрып жатқанына 1200 жыл ҿткен. Осыншама 

уақыт ішінде, яғни 12 ғасыр ішінде парсылар берген шартын бір-ақ рет сақтамаған екен 

маратқылардың айтуынша. Оның ҿзі ҿткен ғасырдың 20-жылдары бҥкіл Индия бойынша 

жарияланған ҥндеуге байланысты. Ондағы талап ҥндеу бойынша ағылшын-отаршыларының 

мекемелерінде ай бойы қызмет етпеу ҥшін жҧмысқа шықпау керек екен. Бірақ ҿмір бойы 

Индиядағы парсылардың табиғи бейімділігіне орай олардың кҿпшілігі тек банк жҥйесі мен 

бухгалтерлік қызметтерді кҽсіби маман етіп ҽбден меңгеріп алған. Ал Бомбейдегі 

халықаралық банкілерге сол кездегі ҥндеуге байланысты парсылар да жҧмысқа шықпаған. 

Сҿйтіп банкілер кҿп шығынға ҧшырайды. Содан екі-ҥш кҥннен кейін парсылар амалсыз 

банктерде тиісті халықаралық ақша операцияларын жҥргізуге мҽжбҥр болады. Бҧл жайды 

маратқылардың айтуынша парсылар шарттары негізінде бҧзды деп санайды. Сонымен 

парсылар маратқылардың арасында 12 ғасыр бойы тҧрып жатса да бҧл кҥнде олар жергілікті 

маратқылардың алдында ҧлттық теңдікті талап етпейді [11.16–24].  

Осы арада этностық теңдікке байланысты тағы бір Қазақ Елінің тарихи қырына назар 

аударайық. Ол егеменді бҥгінгі Қазақстан жерінің негізгі кҿлемінің қалыптасуына жҽне оның 

халықаралық деңгейінде XVII ғасырда танымал болуына республикамыздағы жҥзден артық 

кірмелік жасаған босқындардың қандай ҥлесі болды екен деген сауал туады. Ҽрине олар ҥлес 

қоспақ тҥгіл ол кезде Қазақ Елінің қарасын да кҿрмегендер қатарына жатады. Тіпті кешегі 

қазақтардың жері мен елінің бостандығы ҥшін қалмақтарға қарсы қазақтар шайқасында 

кҿптеген Қазақстан диаспораларының қайсысы ат салысып Қазақ Елін қорғауға шығып қан 

тҿккендері болды ма екен деген тағы сауал туады. Бҧл кезде еліміздің тарихи ауыр заманында 

қазақ халқының басына қандай кҥн туғанын тҧңғыш президентіміз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы ҿте 

орынды сипаттама берген: «Сонау «Ақтабан шҧбырынды, алакҿл сҧламадан» бастап қазақтың 

батыр ҧлдары мен қыздары қылышын қынапқа салмады, тҧлпарларының ауыздығын алмады. 

Ер етікпен су кешті, ат ауыздықпен су ішті. Қазақтың жерін тҧл, ҧрпағын қҧл қылам деген 

небір ҿркҿкірек басқыншылар сайын даладан пана болар қуыс таппай, ажал қҧшты, жер 

жастанды» [12]. Сонымен қатар бір ғана ХІХ ғасырдың аясында қазақ халқы туған елінің 

еркіндігін кҿксеп патша ҥкіметінің бодандық қамытынан қҧтылу ҥшін Елбасы Н.Ҽ. 

Назарбаевтың сҿзімен айтсақ: «Жалпы, сол заманда қазақ сахарасына 350-дей ҧлт-азаттық 

кҿтерілісі болды» [13] дейді Президентіміз. Осының бҽрін бір ғана жалғыз қазақ халқы 

басынан ҿткізгеннен кейін оның жері мен еліне, тіпті оның ҧлттық атауына шейін 

келімсектердің барлығы ортақ болмақшы?! Ал бҿтен елге босқыншы ретінде келіп жҽне ол 

елдің қҧйысқанына қыстырылып жҥріп оның жері мен еліне, атауына шейін ортақ боламыз 

дегендері ешбір ғылыми логикаға сыймайды. Мҧндай  қисынсыз ҽрекеттерге итермелейтіндер 

негізінде еуропацентристер мен кҿздеріне шор байлаған демагог саясаткерлер ғана болмақ. 

Мҧндай опасыздарды еркіне жіберсе ертең-ақ Қазақ Елінің кҿне тарихын былай қойғанда, 

тіпті оның кешегі тарихын да, мҽдениетін де, тілін де, дінін де тҥгелімен бірден жоққа 

шығаратыны аян. Бҧларға керегі тек бҥгінгі Қазақстан жерінде тҧрып жатқан ҧлтты, халықты, 

диаспораларды, босқындарды т.б. кірмелік жасағандарды арифметикалық ҽдіспен ҿзара 

қосып, барлығына бір ғана «қазақстандық ҧлт» атауды беру керек болып тҧр. Мҧның бҽрі 

Қазақ Еліндегі жергілікті халықтың, ҧлттың, этностың ешбір тарихи заңдылық қҧрылымдарға 
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жатпайтын ҽшейін бір қиялдардан ғана туған болымсыз ҧғымдарға сҥйеніп, ешқандай ғылыми 

анықтамаларға жатпайтын негізсіз сҿздер болмақ. Сондықтан мҧндай қҧнсыз ой-пікірлерден 

қазақтың ҧлт атауын да, оның табиғи антропологиялық қҧрылымын да жҽне этномҽдениетін 

де барынша алшақ ҧстағанымыз жҿн.  

Қазақ Елінің тағы бір мҽселесі ҧлттық тілге тіреліп тҧр. Мҧнда да тілдің тағдырына 

бодандықтың зардабы тимеді деп айта алмаймыз. Ана тіліне деген Республикамызда қайғы-

қасіреттің, ҽсіресе шарықтап ҿскен кезеңі екінші дҥние жҥзілік соғыстан кейінгі мерзімді 

айтуға болады. Ҿйткені бҧл кезеңде қазақтар саны Қазақстанда ҽбден титығына жеткен кез 

болатын жҽне оның ҥстіне ашықтан-ашық орыстану саясаты жҥріп кетті. Осыны дҽлел қылып 

Республикамызда барлығымыз тҧтҧқ Ленин тілінде, яғни орысша сҿйлейміз деген ҧзақ уақыт 

науқаны ҥстемдік алды. Соның ҽсері болу керек осы кезде, яғни ХХ ғасырдың орта кезінен 

бастап туған жастар орысшаға кҿшті. Тіпті бір орысы жоқ қазақ ауылына дейін орыс 

мектептерін ашып жіберді. Осы қарқынмен егемендікке қол жеткіздік. Бҧл кҥнде Қазақ Елінде 

тілге байланысты ҽртҥрлі жайларды дҽлел қылып бҧрынғы бағытпен кетіп бара жатқан 

сияқтымыз. Дегенмен де бҥгінгі ҽлемдік ҿркениетінің таңында егеменді Қазақ Елінің 

азаматтары бҿтен елге барғанда еркін жҥріп, еркін сезінсін десек, олар туған елінде кҿп тілді 

ҥйрену жолдары орынды болып саналмақ. Ҿйткені адамзаттық мҽдени тҧрғылығынан жеке 

басты адам қанша тілді білсе, сол тіл сандарының деңгейінде оның ақыл-ойы, ҿнегесі мен 

ҿнері жоғары болатыны аян. Кҿп тілде сҿйлейтін азаматтарымыз қоғамымызда неғҧрлым кҿп 

болса, соғҧрлым еліміздің де ой-ҿрісі кең, ҽлемдік деңгейде еркін араласуға кең жол ашылып, 

Қазақ Елінің кҿк байрағы еш уақытта қисаймайтын болады. Бірақ мҧның бҽрінің басы мен 

негізі тек ана тілден ғана бастау алатынын естен шығармаған жҿн.  

Мҽдениетті этникалық қауымда тілдің, ҽсіресе ана тілінің қалай бағаланатынын мына бір 

ҽлемдегі факт арқылы тҥсіндірейік. Ол Индонезия республикасының ортақ тілді таңдап алу 

жолы. Жалпы бҧл республикада 150-ден артық ҧлт ҿкілдері бар жҽне мҧнда сонша миллион 

сан адамдар тҧрады. Барлығының сҿйлейтін тілдері – Малайзия-полинезиялық тіл 

семьясының индонезиялық тобы болып саналады. Бҧл елдегі тілдер мен диалектілер саны 

мыңнан асады. Бірақ ресми мемлекет тілі болып жҽне ҧлтаралық тіл ретінде қабылдап алуына 

Суматра аралындағы небары 2% деңгейінде сҿйлейтін кҿне тайпаның тіл диалектісі негіз 

болған. Сҿйтіп Индонезияда «Языком общения и государственным языком был выбран не 

язык какой-либо крупной по численности народности, а диалект языка малочисленной 

группы, на котором говорят жители Суматры – всего 2% населения» [14.100] Индонезияда 

ғасырлар бойы ҧлты, діні, мҽдениеті жағынан бір-бірінен алшақ кірмелік жасаған келімсектер 

де аз болмаған. Сонымен қатар оның ҥстіне бодандық жҥргізген отаршыларды Батыс 

Еуропаның ҽр тҥрлі мемлекеттерінен шыққандар болған. Солай бола тҧрса да Индонезия 

қауымы бодандықтан қҧтылған кезде мемлекеттік пен ортақ тілді таңдап алу мҽселесіне 

келгенде тек кҿне ана тіліне жҥгініп жҽне оны ең басты мемлекеттік тіл ретінде қабылдап іске 

асырғаны қандай ғажайып гуманистік шешім жҽне тіл дҥниясына деген бҧл елде қҧрмет 

қандай десеңші! Бҧл ҽлем деңгейінде ҥлгі боларлық ҿнеге емес пе! Біздерде бҥгінгі егеменді 

Қазақ Елінде қазақ тілін осы сияқты ҿнегелі істерге бағыштап талпынғанымыз кҥнақарлыққа 

апармайтын шара шығар деген пікірдеміз.  

Жалпы қорытып бҧл арада айтарымыз Қазақ Елі мен қазақ халқының кҿптеген тарихи 

қырларына бҧл кҥнде орынсыз, елеусіз қалдырылып жатқан кҿріністердің тек кейбіреулерін 

ғана тілге тиек етіп, мҧнан былай ел-жҧртымыздың, яғни қазақ ҧлтының этнотарихи ар-

абыройын барынша объективтік тҧрғылықтан бағаланса екен деген ниетпен айтылып отыр. 

Сҿйтіп Қазақ Елінде қазақ ҧлтының мҥддесін, идеясын, саясатын тоғыстыру жолдарында 

ҿткен этнотарихи мҽдени ерекшеліктері жҽне ата-бабаларымыздың мҧралары, ҿсиеттері ҿте 

қатты ескерулері қажет. Ҽйтпесе ҿзін-ҿзі сыйлайтын, қолында билігі бар бірде – бір халық 

ҿткен елі мен жерінің тарихи тамырларын балталап, олардың бҽрін жоққа шығарып аттап 

ҿткен ҽлемде ел жоқ. Қазақ халқының этнотарихи тамырларына дем беріп жҽне оларды 
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жандандыруда антропология ғылымының қосатын ҥлесі мол. Аталмыш ғылымның шынайы 

анықтамалары арқылы айтатын болсақ, онда Қазақ Елінің кҿне заман тарихы мен болмысын 

еске алғанда «есте жоқ ерте заманда» деген бос сҿздердің кҥні ҿтті. Бҧл кҥнде қазақ ҧлтының 

естілігі де жҽне ескі заман туралы тарихи ҧғымы да оның ҿз денесі мен бір тамшы қанынан 

бастап қаңқа сҥйектеріне шейін генетикалық деңгейде сақталып қалған анықтамалары ҽлемдік 

физикалық антропология саласында аян жҽне оларға танымал да жасалып отыр. Сондықтан 

қазақ халқы ҿз елі мен жерінде мыңдаған жылдар бойы ҧрпақ жалғастықтары ҥзілмей келе 

жаткан ҿзіндік этноантропологиялық қалыптасқан дара ҧлт болып саналады. Енді біздер мен 

келешектегі ҧрпақтар осы бірегейлікті ғылымда, қоғамда жҽне ҧлттық саясат аясында 

танымал жасап, барлығын Қазақ халқының игілігі ҥшін ҽрқашан тҧрақты сақтай білейік.  
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДИСКУССИИ О ВОЗМОЖНОСТИ  

ПЕРЕВОДА КОРАНА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Резюме: В данной статье говорится о средневековых дискуссиях о возможности подстрочного перевода Корана на 

тюркский и персидский языки, создававшихся на Востоке мусульманского мира, а также о двух важных решениях, 

касающихся перевода Корана, вынесенных ханафидским ученым Шамс ал- А‘имма Абд ал Азиз ибн Ахмад ал- Халваи ал 

Бухари и его учеником Шамс ал- А‘имма Мухаммад ибн Аби Сахл ас- Сарахси, в которых в первом решении 

категорически запрещается перевод Корана, а в другом после написания самого Корана толкования на других языках не 

запрещаются. 

 

Ключевые слова: Коран, перевод, толкование, хадис.  

 

Много было суждений среди исследователей о практическом предназначении списков 

Корана с подстрочными переводами на тюркском (турки) и персидском (фарси) языках, 

создававшихся на востоке мусульманского мира. Филологами были высказаны различные 

предположения о целях и месте создания таких списков, большинство которых носит явно 

умозрительный характер [1.173-177]. Однако до сих пор не была предпринята попытка связать 

появление таких религиозных вопросов с конкретной средой богословов (‗улама‘, фукаха‘), 

которые своими авторитетными решениями (фатва) оказывали существенное, если не 

решающее влияние на процессы письменной фиксации персидского перевода (тарджума) 

Корана. 

Вынесение двух важных для нас решений относится к Бухаре XI века. Кстати, именно  к 

этому периоду относятся первые известные нам списки Корана с персидскими подстрочными 

переводами. Первое решение (фатва) исходит от ханафитского ученого Шамс ал-А‘имма 

‗Абд ал-‗Азиз ибн Ахмад ал-Халва‘и ал-Бухари (умер в 448/1056-57 году в городе Кеш). Оно 

гласит: «Если кто-то захочет записать Коран по-персидски, то это категорически 

воспрещается. Если он это сделает в отношении одного айата или двух, то это не 

воспрещается» [2.70б]. Другое решение позднее было вынесено учеником предыдущего Шамс 

ал-А‘имма Мухаммад ибн Аби Сахл ас-Сарахси (умер в 481/1088-89 году в Балхе), который в 

«Шарх ал-Джами‗ ал-сагир» развил положение своего учителя: «И если [вначале] он запишет 

текст самого Коран (на арабском языке), только после этого запишет толкование (тафсир) и 

перевод (тарджама) каждого слова (харф) под этими строками, то, как передает ал-факих Абу 

Джа‗фар (ал-Хиндувани) [3], нет ничего предосудительного в этом» [4.70б].  

Все появившиеся впоследствии списки Корана с его переводами были оформлены в 

точном соответствии с решением Шамс ал-А‘имма ас-Сарахси. Одним из таких ранних 

Коранов с подстрочным персидским переводом является рукопись XI в. из частного собрания 

«Вахидова/Аминова в Ташкенте. В другой рукописи из этого собрания пространные 

толкования на персидском языке стихов Корана (айат) с теологическими значениями 

(‗ака‘ид) даются на глоссах и осторожно выделены из основного текста Корана пунктирами. 

Конкретные обстоятельства принятия этих двух решений, несомненно, представляют 

интерес. Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и в ханафитской традиции считается первым 

представителем нового поколения ученых (мута‘аххирун). Начиная с него, ханафиты 

Мавараннахра с более строгих позиций ортодоксии стали пересматривать нормы и положения 

своего мазхаба. Именно в V/XI веке появляются первые труды по методологии фикха, 

комментарии к трудам основоположников школы, пособия по практической части учения 

мазхаба. Ал-Халва‘и имел много оппонентов внутри своей школы. В основном он спорил с 

кадием Бухары Абу-л-Хасан ‗Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ас-Сугди (ум. в 461/1068-69 

г.). Каррамитская принадлежность последнего уже обсуждалась в нескольких публикациях 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

445 

 

 
 

[5.577-587]. В середине V/XI в. ханафит из Самарканда Абу Шуджа‗ Мухаммад ибн Ахмад 

ибн Хамза ал-‗Алави (ум. после 466/1073-74 г.) сильно упрекал ал-Халва‘и в отсутствии с его 

стороны противоборства членам бухарской общины по одному конкретному вопросу. Вопрос 

касался обычая бухарцев исполнять в мечети утреннюю молитву (салат ал-фаджр), когда 

солнце уже успело подняться. Ал-Халва‘и признался в своем бессилии перед бухарскими 

массами [6.180а]. Как мы узнаем из другого источника, что этот обычай был специфической 

нормой, отличающей каррамитский фикх от учений других мазхабов [7.40]. 

Как нам известно, среда аскетов, каррамитов и их идеологов в Бухаре пока специально 

еще не изучалась. В этом вопросе ценна мысль К. Мелчерта, сравнившего ханафитские школы 

в разных регионах. В отношении восточного ханафизма он заметил: «It looks as though the 

Khurasani Hanafiyah were under less pressure than the Iraqi to display some badge of orthodoxy, 

possibly because Karrami preaching had won for them the sort of popular support that the Hanabilah 

enjoyed in Baghdad» [8.136]. 

В этом отношении интерес представляет малоизученное сочинение «Раудат ал-‗улама‘» 

Абу-л-Хасан ‗Али ибн Йахйа аз-Зандависати (ум. около 400/1009-10 г.). Эта книга посвящена 

вопросам ханафитского фикха и этики. Книга составлена где-то в конце Х века: самая поздняя 

дата, упоминаемая в ней – раби‗ II 382/июнь-июль 992 г. [9.254б]. Его объемистый труд до сих 

пор не издан, находится в рукописи. Автор происходил из аскетической семьи в Бухаре. Его 

дед Абу Джа‗фар Мухаммад ибн ‗Абдаллах аз-Захид примыкал к общине Абу ‗Абдаллаха ибн 

Аби Хафса ал-Кабира ал-Бухари (умер в 878 г.),  дед и отец Йахйа ибн Мухаммад были 

слушателями знаменитого бухарского аскета Абу Бакр Ахмад ибн Са‗д аз-Захид (Х век) 

[10.8а,126б,267б]. 

Аз-Зандависати в своей работе непосредственно цитирует более 90 ученых (‗улама‘). 

Часть из них – ханафиты-аскеты, такие как ‗Абдаллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази, Абу Хафс 

Мухаммад ибн Ахмад ас-Сафкардари. В единственном числе представлен шафи‗итский 

законовед  Абу Бакр Мухаммад ибн ‗Абдаллах ибн Нусайр ал-Удани. Среди них фигурирует 

самаркандский матуридит Абу-л-Хасан ‗Али ибн Са‗ид ар-Рустуфагни ас-Самарканди. Третья 

группа (их – большинство) не попала ни в какие биографические словари. Это – Мухаммад 

ибн ‗Умар ал-Муттавви‗и ал-Хадиди, Ибрахим ибн Исхак ибн Джа‗фар ал-‗Аттаби, Абу Наср 

Ахмад ибн ‗Анбаса, Абу-л-Фадл Ахмад ибн Мухаммад ад-Дихкан ал-Бармагдизи, Абу-л-

Фадл, Абу ‗Абдаллах Мухаммад ибн Мухаммад ал-ма‗руф би-Гавинда и др. 

Деятельность этих богословов имела следующие черты. Они часто устраивали публичные 

выступления среди простых горожан (‗амма). В этих заседаниях они говорили на персидском 

языке (фарсийа). Темами выступлений чаще всего были толкования Корана. Цитировались по-

персидски сочинения Ка‗б ал-Ахбар (умер в 32/651-52 г.), Вахб ибн Мунаббих (умер в 110/728 

или 114/732 г.), Мукатил ибн Сулайман ал-Балхи (умер в /767 г.), Сахл ибн ‗Абдаллах ат-

Тустари (ум. ок. 896 г.) и др. Эти ученые в своих выступлениях цитировали переводы хадисов 

на персидском языке. В этой среде бытовал такой хадис: «Языком людей рая являются 

арабский и фарси-дари» (Лисан ахл ал-джанна – ал-‗арабийа ва-л-фарисийа ад-дарийа) 

[11.70б]. Из этого следует, что персидский язык в их трактовке превратился в сакральный 

язык ислама. 

Эта среда считала позволительным чтение перевода Корана на персидском языке (фарси) 

во время молитвы (салат). При этим ссылались на авторитетное высказывание Абу Ханифы 

из «Китаб ас-салат» [12.2б,127б]. Также было позволительно произношение такбира по-

персидски или на любом другом языке [13.127б]. Они, однако, высоко ценили Коран 

(Мусхаф). Ими простой взгляд, брошенный на Коран (ан-назар фи-л-Мусхаф), возводилось в 

ранг религиозного действия (‗ибада); кто оставил в наследство список Корана (Мусхаф), он 

получит награду на том свете [14.6б,245б,316б]. 

Эта среда явно восходит к тем кругам, которые принимали ислам под мурджи‘итскими 

лозунгами. Об этом свидетельствует позиция аз-Зандависати. Он считал, что человек может 
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стать мусульманином после произношения требуемой формулы [15.21б-22а]. Он ставил веру 

(иман) выше действий (‗амал) [16.3б-4а]. Мурджи‘иты в Мавараннахре действовали среди 

людей, подавляющее большинство которых говорило на различных восточно-иранских 

языках (сугди, фаргани, хваразми) и не понимало арабского языка. Они содействовали 

сохранению местным населением своих культурных традиций. 

Вышерассмотренное позволяет высказать предположение, что переводы Корана на 

персидском языке появились уже в самое раннеисламское время в Бухаре. Это произошло 

раньше чем переводы «Та‘рих ар-русул ва-л-мулук», «Тафсир» ат-Табари или «ас-Савад ал-

а‗зам» ал-Хакима ас-Самарканди. 

В XI веке наблюдается усиление критики ханафитов со стороны традиционалистов – 

шафи‗итов, аш‗аритов. Вопрос, в первую очередь, касался рационалистских позиций 

некоторых ханафитских ученых. К ним примыкало каррамитское крыло ханафитов. В числе 

критикуемых положений было положение о позволительности чтения стихов Корана на 

персидском языке во время молитвы. По-центристски настроенным ханафитам пришлось 

ужесточить положения мазхаба по многим вопросам. Это привело активизации творческой 

работы во всех областях мусульманского законоведения (фикх). В русле этих реформ были 

два вышеупомянутых решения ал-Халва‘и и ас-Сарахси. 
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TÜRK DÜNYASINDA MODERNLEġME-ÇAĞDAġLAġMA  

OLAYININ TAHLĠLĠ  (TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÖRNEĞĠ) 
 

Özet:Batı dünyası, kaynağını Rönesans ve reform hareketlerinden almıĢ olduğu kültür unsurları, değer hükümleri ve kurumlarında 

çağdaĢlaĢmayı baĢarmıĢtır. Türkiye‘nin de üyesi bulunduğu Türk dünyasında ise, modernleĢme hareketi etkili olmuĢtur. Kültür 

tarihi araĢtırmalarında temelde birbiri ile zıt olan bu iki kavram (Türkiye Cumhuriyeti örneği)  çoğu zaman aynı manada veya 

birisi diğerini güçlendirmesi düĢüncesiyle kullanılmaktadır. XVIII. yüzyıldan beri artarak devam etmiĢ olan her türlü 

yenileĢmelerin adları ―Islahat, Tanzimat vb.‖ da olsa Türk-Ġslâm dünyasının içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarmamıĢtır. Çünkü 

söz konusu dünya kendi kültür, değer hükümleri ve kurumları temelinde bir değiĢim-geliĢim göstermemiĢ, kendisine uzatılanlara 

sarılmıĢtır. Soğuk savaĢın sonunda bağımsızlığını kazanmıĢ olan Türk dünyası ve onu temsil etmekte olan ülkelerin kendi kültür, 

değer hükümleri ve kurumları temelinde bir geliĢme ve değiĢmeyi  (Mehmet Akif Ersoy‘un  ―asrın icabına uygun‖) yani 

çağdaĢlaĢmayı gerçekleĢtirmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü dünyamızın karĢısında ve rakibi olan dünya ―çağdaĢlaĢırken‖ bizim 

dünyamızın ―modernleĢmesi‖ geçen asırların hatasının devamından baĢka bir Ģey değildir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, ModernleĢme, ÇağdaĢlaĢma, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kazakistan, Türk Dünyası, Ġslâm 

Dünyası, Rönesans, Reform, Hümanizm, Osmanlı Devleti, Batı Dünyası, Sosyalizm, Globalizm, Kültür SavaĢları, Tanzimat, 

Islahat, Mehmet Akif Ersoy, Mümtaz Turhan, Yunan Kültürü, Latin Kültürü. 

 

Ġnsanı ilgilendiren, insan düĢünce ve emeğinin ürünü olarak tanımlanan kültür, tıpkı bir canlı gibi 

doğar, geliĢir ve değiĢir, varlığını devam ettirme zemini bulamaması halinde ise ölür. Kültür 

unsurları, değiĢme ve geliĢme olayına bağlı olarak, varlığını devam ettirebilir yani gelecek nesillere 

taĢınabilir. Söz konusu değiĢme ve geliĢme olayı, serbest (doğal), değiĢik yol veya vasıtalar 

aracılığıyla yönlendirme, zaman zaman da zorunlu (mecburi) değiĢme Ģeklinde görülebilir. 

 

Konuya kültür tarihi penceresinden bakacak olursak, milletlerin hayatında neredeyse varlık sebebi 

olarak kabul edilen kültür unsurları, değer hükümleri ve kurumlarındaki değiĢme ve geliĢme 

hadisesinin çağdaĢlaĢma ve modernleĢme boyutu üzerinde durmak istiyoruz Kültürlerdeki değiĢime 

paralel olarak, toplumun nizamî yani maddî ve manevî değerleri de bir tipten baĢka bir tipe 

dönüĢmektedir. Bu durum toplumu siyasî, sosyal, kurumsal manada etkilemektedir. Ancak bu 

değiĢim sürecinde, bazı değer unsurları yani kültürün özünü teĢkil eden kültür unsurları ve temel 

değerler de (toprak altındaki bir tohumun uygun geliĢme ortamı oluĢtuğunda yeniden yeĢerdiği gibi) 

uygun ortam hasıl olduğunda geliĢme sürecini yeniden baĢlatabilir.  

 

Konuya daha farklı bir pencereden bakacak olursak, kültürel değiĢimde modaya uyma, beğenilme, 

etrafı etkileme dürtüleri ile toplumun bünyesine yabancı olan unsurlar da zamanla benimsenebilir, 

yerel ve ulusal kültür hayatındaki yerlerini alabilirler. Bu tür değiĢimlerde veren ve alan toplumların 

konumları ve kazanımları da farklıdır. Kendi toplumunu çağdaĢ konuma getirmede baĢarılı olanlar 

―verici toplumlar‖ kültür unsurlarını moda olarak baĢka toplumlara ihraç ederek, nüfuz alanlarını da 

geniĢletebilirler. Bu yöntemle değiĢime uğramıĢ olan ―alıcı toplumlar‖ ise, kendi kültürel unsurlarını 

kendi birey ve toplumlarının hayatından uzaklaĢtırıp yani çağın dıĢına itip, moda veya modernlik adı 

altında baĢka toplumlardan etkilenmek, hatta manyetik alanına girmek suretiyle değiĢimden olumsuz 

manada etkilenmektedir. Bu nedenle toplumlar, yerel kültürel zenginliklerini, renklerini, geliĢtirmek 

yani yaĢatmak suretiyle insan düĢüncesi karĢısında sürekli olarak küçülen dünyamızda çağdaĢlaĢma 

konusunda (milli kültürlerini çağın ihtiyacına cevap verecek Ģekilde nesillerinin beğenisine sunmada) 

baĢarı gösteremezlerse özellikle de yerel kültürler uluslar arası güç odaklarının tahrik, teĢvik ve 

desteği ile ulusal kültürü tehdit konumuna geçebilir. Günümüzde ―çok kültürlülük‖ adı altında 

uluslar arası güç merkezlerinin hedef seçtikleri toplumlarda yerel zenginlikleri özellikle din, mezhep 

ve etnik kimliklere dönüĢtürme çabaları güncelliğini korumaktadır. Böyle olunca da öz kaynaklarını 

kendi halkı için kullanmada baĢarılı olamayan ülkelerin, baĢka siyasal güçlerce yönetilme veya 

yönlendirilme tehdit ve tehlikesiyle yüz yüze geldiklerine dair tarihte ve günümüzde birçok örnek 

mevcuttur.  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

448 

 
 

Bir toplumun yerel ve ulusal kültürü kendi bireyleri tarafından ikinci plâna itilmeye, beğenilmemeye, 

değiĢtirilmeye baĢlanması halinde o ülkede sosyal çözülme yani sosyal hastalık söz konusudur. 

Çağımızda toplumları ciddi manada tehdit etmekte olan sosyal hastalığa karĢı çareler üretilmemesi, 

gerekli önlemlerin alınmaması halinde, toplum hayatında sosyal çöküntü, çözülme yani kültürel 

erozyon baĢlamıĢ olur. Çoğu zaman bireyler, kendi tarihlerini, örf-âdetlerini modernliğin, aydın 

olmanın gereği olarak dıĢ dünyanın bakıĢ açısından görür ve değerlendirir. Bu gibi durumlarda, 

alınacak önlemler arasında öncelikle kültürel değerlerin iyi tanımlanması, bilinmesi, yaĢanır konuma 

getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönünde önlemlerin alınması hastalığın çaresidir.  

 

Toplumların kültür unsurlarını, değerlerini ve kurumlarını geliĢtirme, ihtiyaca cevap verme 

yönündeki bir değiĢim yerine görsel, yazılı medya yani iletiĢim araçları ağırlıklı olmak üzere değiĢik 

yöntem ve yollardan kendilerine sunulan yabancı değerleri benimseme, kabullenme hadisesi 

―modernlik‖ olarak algılanmaktadır. Bu gibi durumlarda bireyler hızlı hareket ve değiĢim içerisinde 

birbirlerine benzeme yarıĢı içerisine sürüklenmektedir. Zira modernleĢmede sisteme uyma, nereden, 

ne zaman, niçin ve nasıl geldiği belli olmayan kültür unsurları rüzgâr hızıyla toplumu ve dolayısıyla 

bireyleri farklı yönlere sürüklemektedir. Bu rüzgârın yönü, kaynağı ve Ģiddeti zamana ve zemine 

bağlı olarak sürekli değiĢebilir. ModernleĢme sürecinde toplumlar kendi entelektüelini yetiĢtirememe 

yanında, ulusal değerlerini koruma ve geliĢtirme konusunda da büyük güçlük çekerler. Toplumda 

değiĢmeden yana olanlar ―modern‖ veya ―ilerici‖, bu değiĢime karĢı çıkanlar da ―tutucu‖ veya 

―gerici‖ olarak tanımlanırlar. 

 

Yukarıda ifade etmeye çalıĢtığımız tehdit ve tehlikelere karĢı, toplumlar, kendi halk kültürlerini 

derleme, araĢtırma, değerlendirme çalıĢmalarını ihmal etmemelidir. Zira geleneksel mimarilerini, 

giyim-kuĢamını, dokuma ve bezemelerini geleneksel tarım, mutfak araç-gereçlerini, düğün ve 

bayramlarını, oyun ve eğlencelerini yani geleneksel kültürlerinin sistematiğini hazırlamak 

mecburiyetindedirler. Tarih boyunca kültürel kaynaklarını çağın ihtiyacına cevap verecek biçimde 

araĢtırmayan, çağın bilgi ve teknolojisinden yararlanarak toplumun ihtiyacına cevap verecek konuma 

getirme konusunda baĢarılı olamayan toplumların yaĢama Ģansı olmamıĢtır. Bugün için de durum 

bundan farklı olmayıp, kültürel değerlerini yaĢanır konuma getirme konusunda baĢarılı olamayan 

toplumlar tarihteki örnekleri gibi ölü kültürler mezarlığındaki yerlerini alırlar yani müze ve arĢivlerde 

gelecek nesillere yaĢanmayan değerler olarak miras kalırlar.  

 

Çağımızda savaĢların en tehlikeli ve öldürücü olanı, ―barıĢ içinde savaĢ‖ yani ―kültür savaĢları‖ 

olduğu, düĢüncesinden hareket edecek olursak, bu tehlikeli savaĢın da panzehiri de çağdaĢlaĢma 

olmalıdır.Türk dünyasındaki çağdaĢlaĢma-modernleĢme olayına, Osmanlı- Cumhuriyet örneğinde ele 

almak suretiyle Türk –Ġslâm dünyasındaki olumsuzlukları hatta tehlike-tehditleri ortaya koymaya 

çalıĢacağız.  

 

Batı dünyasındaki çağdaĢlaĢma hadisesi kaynağını ve itici gücünü Rönesans ve Reform 

hareketlerinden almıĢtır. Konuya kendi tarih penceremizden yani ―Osmanlı‘dan Cumhuriyet‘e‖ 

uzanan çizgide bakacak olursak modernleĢmenin çözülmeye, dağılmaya, çağdaĢlaĢmanın ise ulusal 

değerlerin yaĢanır konuma getirilmesi ve gelecek nesillere taĢınması olduğu hususunu dikkatlerinize 

sunmak istiyoruz. 

 

Batı dünyasındaki fikrî ve fiilî değiĢmeler hem coğrafî hem de zihnî bakımdan Osmanlı Devleti‘ni 

yakından ilgilendirmiĢtir. Batı dünyasındaki bu değiĢme ve geliĢme gerek Osmanlı ve gerekse 

Cumhuriyet döneminde etkili olmuĢtur. Osmanlı Devleti‘nin duraklama sürecinin baĢı olan 1699 

yılından itibaren devlet hayatında bozulan yani ihtiyaca cevap verememiĢ olan kurum ve kuruluĢlar 

(Avrupalı devletlerin ―ıslahat‖ telkinlerinin de etkisiyle) ortadan kaldırılmıĢ, yerlerine Avrupai 

manada yenileri kurulmuĢtur. Bu konuda, Osmanlı devlet adamları Müslüman halkın tepkisine 
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meydan vermeden Avrupa ülkelerinin yenileĢme merkezli her türlü öneri ve tavsiyelerini hayata 

geçirme konusunda adeta yarıĢmıĢlardır. Bu süreçte adı ―yenileĢme, ıslahat, Tanzimat veya 

meĢrutiyet‖ olan yeniliklerin her birisi kurtuluĢ reçetesi olarak sunulmuĢ, söz konusu akımlara 

öncülük etmiĢ olan devlet,bilim ve sanat adamları da ―büyük adamlar‖ olarak alkıĢlanmıĢtır. Bir 

misal verecek olursak, Osmanlı ordularının düĢmanları karĢısındaki baĢarısızlığının sebebi yeniçeri 

ocağı olarak görülmüĢ yerine ―Nizâmı Cedit ve takiben de Sekbânı Cedid― adı verilen asker 

ocakların kurulması, Avrupa‘dan uzman ve ustaların getirilmesi ile sorunu çözmek istemiĢlerse de 

sonuç değiĢmemiĢtir. Oysaki yençeri ocağı iyi tahlil edilmek suretiyle hastalığa doğru teĢhis 

konulabilir ve ordu sistemi çağın ihtiyacına cevap verecek biçimde çağdaĢlaĢtırılabilirdi. Osmanlı 

Devlet hayatında idarî, malî, eğitim ve hemen her konuda kurumların kendi sistemi içinde ıslahı ve 

geliĢtirilmesi yerine dıĢarıda görülen kurum ve kuruluĢların yüksek bir maliyetle devlet hayatına 

taĢınması yoluna gidilmiĢ yani ―modernleĢme‖ yolu tercih edilmiĢtir.  

 

Osmanlı Devleti kuruluĢundan itibaren (1300) yaklaĢık 250 yıl tarihî Türk devletlerinde uygulanmıĢ 

olan idarî, askerî, malî vb. konularda ―Türk devlet geleneği‖ni uygulamak suretiyle kurumlarında 

çağdaĢlaĢmayı gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu çağlarda Osmanlı Devleti‘nin kurum ve kuruluĢlarının 

diğer ülkeler için model olduğu tarihî bir gerçektir. Bu süreçte, genellikle devlet hayatının hemen her 

kesiminde ―liyakat ve sadakat‖ ilkesi geçerli olmuĢtur.  

 

Osmanlı Devleti‘nde, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, tarihî Türk devletlerinin ortak paydası 

konumundaki ―Evrensel devlet anlayıĢı‖nın yerini gittikçe artan oranda ―modernleĢme‖ almıĢtır. 

Türkler, devlet anlayıĢlarının gereği olarak hakim oldukları coğrafyalardaki yerli unsurlarla yönetimi 

paylaĢmada mahzur görmemiĢlerdir. Bu konu Oğuz Kağan destanı‘nda ―Çadırımız Gök, bayrağımız 

GüneĢ‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Göktürk Kitabelerinde ―Türk Bilge Kağan‖ın Çin politikasına bağlı 

olarak kendi halkı ve daha sonraki nesiller bırakmıĢ olduğu ―Türk Bilge Kağan Vasiyeti‖ni taĢa 

vurmuĢ yani Göktürk alfabesiyle bir kitabe halinde taĢa yazılmıĢ olmasına rağmen zaman içindeki 

ihmaller ve yabancılaĢma bir baĢka ifadeyle Çin merkezli modernleĢmenin sonucunda önce kültürel 

alanda takiben de siyasi varlığını kaybetmiĢtir.  

 

Osmanlı Devlet hayatındaki modernleĢmenin doğurmuĢ olduğu tehlikelerin boyutunun daha iyi 

anlaĢılması için devlet hayatı hakkında kısaca bilgi vermekte fayda vardır. Bu devlet, batılıların 

gözüyle dinî bir devlet gibi görünürken, Ġslâmcılara göre, gerçek bir Ġslam devleti değildi, 

milliyetçilere göre de milli bir devlet değildi. Bu yüzden olmalı ki, bu devletin dağılması da farklı 

sebeplere dayandırılıyordu. Osmanlı padiĢahları 16.yüzyılın baĢlarından itibaren ―Halife‖ unvanı 

taĢımalarına rağmen sultanlar dinî iktidarın mutlak sahibi olarak telaki edilmemiĢlerdi. Çünkü 

Osmanlı devlet yönetiminde sultanlar tek baĢlarına yetki sahibi olmadıkları gibi, devlet hayatında 

halk iradesinin de rolü olmadığı için demokrasiden de söz edilemez, geçerli olan kanun da ―Ġslâm 

Ģeriatı‖ olarak görülmez, tarihi ve geleneksel bir devlet düzenine yani ―Türk devlet geleneği‖ne 

dayanır. Bu yönüyle de ―Âlemin düzeninin bir parçasıdır‖ yani kâinatın sahibi Allah âlemin düzenini 

nasıl sağlıyorsa, devletin düzeni de O‘nun iradesinde ve hükümdar eliyle sağlamaktadır. 

Hükümdarlar çocukluk ve gençlik dönemlerinde özel bir eğitim sisteminde yetiĢtirilir. Devlet 

idaresinde görev verilmiĢ kimseler de katiplikten sadrazamlığa, çavuĢluktan beylerbeyliği makamına 

yükselebiliyordu. Ulema ise, ne idare edilen reaya, ne de idare eden kullardı, her iki tarafa da Ģeriat 

ve kanunlar konusunda akıl veren kimselerdi. Bu uygulamalar meĢveret ile izah edilebilir. Osmanlı 

devlet idaresi bu yönüyle tarihi Türk devletlerinin ortak paydası olan ―Türk devlet geleneği‖ni uzun 

bir süre temsil etmiĢtir. 

 

Osmanlı devlet yönetimi zaman içinde iç ve dıĢ faktörlerin de etkisiyle özünden uzaklaĢmıĢ olmasına 

rağmen uzun süre ayakta kalabilmiĢtir. Bu yüzden söz konusu devletin ―duraklama‖ ve ‖çöküĢü‖ ile 

ilgili farklı görüĢler vardır. Osmanlı Devleti‘nin çöküĢünün siyasi boyutu konusunda Mümtaz 
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Turhan, ‖yönetici unsur ile halk arasında yani yönetici kültürü ile halk kültürü arasında giderek 

derinleĢen uçurum meydana gelmiĢ olmasını‖ Osmanlı devlet hayatındaki kültür ve medeniyet 

faaliyetleri geniĢ halk kitlelerine dayanmamıĢ olması ile açıklamaktadır.  

 

Batı dünyasının, batı medeniyetinin temsilcisi olan milletlerden birisi, sosyal çöküntüye maruz kalsa 

diğerleri bu meseleyi çözmeyi kendileri için vazife bilmiĢlerdir. Ġslâm medeniyetinde ise, Arapların 

hemen her bakımdan Emevi ve Abbasiler dönemlerindeki konumlarından uzaklaĢmalarına bağlı 

olarak bu kutlu görevi üstlenmiĢ olan Türklerin komĢu ve rakipleri olan Ġranlılarla sonu gelmeyen 

mücadelelere bağlı olarak Ġran‘ın sahneden çekilmesiyle Türkler ‖Osmanlı‘nın Ģahsında‖ yalnız 

bırakılmıĢtır. Oysaki milletlerin tek baĢına kültür faaliyetleri yaratma ve yaĢatma konusundaki 

hamleleri devamlı olmamıĢ, zaman zaman sekteye uğramıĢtır. Türk hatta Ġslâm dünyası günümüzde 

bu olumsuz süreci yaĢamaktadır. 

 

XIX. ve XX. yüzyılda Batılı ülkeler sömürgeci bir yaklaĢımla Osmanlı tebaası olan Sırp, Bulgar ve 

Ermenilerin hatta yer yer Müslüman halkın koruyuculuğuna soyunmuĢlardı. Bu sürecin de 

Osmanlı‘nın çöküĢü üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Gerçi, Osmanlı‘nın çöküĢünde yönetim 

biçimi, çağın dıĢında (gerisinde) kalma konusu söz konusu olduğunda hemen bütün halk, Osmanlı 

olarak kalsaydı bile kurum ve kuruluĢlarının çağ dıĢı yapısından dolayı çökmeye mahkûmdu. 

 

Osmanlı Devleti‘nin son dönemlerinde kaleme alınmıĢ olan eserlerde, ahlakî ve hukukî değerler 

yanında devlet hayatındaki uygulamaların batı ile mukayesesi dikkat çekmektedir. Kafkas 

muhacereti ile ilgili olarak Mehmet Arif Bey‘in kaleme almıĢ olduğu, ‖BaĢımıza Gelenler‖ adındaki 

kitabında, ‖Batı dünyasında, hukukun üstünlüğü ve devletin iĢleyiĢinde halkın katkısının etkili 

olduğunu ifade etmek istemiĢtir. Osmanlı Devleti‘nin içinde bulunduğu vahim durumdan kurtulma 

düĢüncesiyle yapmıĢ olduğu ıslahat, Tanzimat ve hatta MeĢrutiyet hareketleri birbirini takip etmesine 

rağmen bu hareketler  taklitten öteye gitmemiĢtir. Bu durum sadece Osmanlı Devleti için ve anılan 

tarihlere mahsus olmayıp, dünden bugüne uzanan zaman çizgisinde hemen bütün Ġslâm ülkelerinde 

bütün Ģiddeti ile devam etmektedir. Osmanlı Devlet adamlarından bazıları bu taklitçi politikanın 

doğurmuĢ olduğu neticeleri geç de olsa fark etmiĢler, görmüĢler ve bu durumdan kurtulmak için için 

çareler aramıĢlarsa da sonuç alınamamıĢtır. Çünkü Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu çıkmazdan 

kurtarmak için batılılaĢma (modernleĢme) yolunu seçmiĢti.  

 

Osmanlı Devleti‘nde yenileĢmenin odağı olarak kabul edilmiĢ olan ―Tanzimat‖ ile hızlanan değiĢim 

hareketlerinden birisi ―laikleĢme‖ diğeri de ―milletleĢme‖ eğilimidir. Ancak, milletleĢme ve 

laikleĢme konusu sadece devletin Türk unsuru dıĢındaki gayrimüslimler için söz konusu olmuĢtur. 

 

Tanzimat hareketine bağlı olarak geliĢen değiĢimlerden birisi de devlet ve siyasi hayatla ilgili olarak 

reaya yerini tebaa‘ya bırakırken, kapıkulunun yerini de sivil bürokrasi almıĢ ve Osmanlı seçkinleri 

olarak tanımlanmıĢ olan kesim ortaya çıkmıĢtır. Osmanlı yenileĢme (modernleĢme) sürecinin son 

dönemini oluĢturan meĢrutiyet sürecinde ise, medreselerin yanında okulların açılması hatta batıda ne 

varsa taklit edilmiĢ olması, teknoloji ve sanayinin geliĢmesini ve buna bağlı olarak yeni bir tüccar 

sınıfının doğuĢunu hazırlayamamıĢ dolayısıyla da batı yörüngesine girebilmek için yapılan taklitçilik 

(modernleĢme) sonucu değiĢtirememiĢtir. YenileĢme yani modernleĢmenin Ġstanbul boyutu ise, yerli 

halk paltosuyla Ġngiliz, Ģapkasıyla Fransız, birahaneleriyle Almanya, müziği ile Ġtalyan, 

meyhaneleriyle Rum, bekçi ve hamallarıyla da Türk görünümüne bürünmüĢtür. Osmanlı Devleti‘nde 

modernleĢmenin toplumu ve dolayısıyla da devleti ne duruma düĢürmüĢ olduğunu vermiĢ olduğumuz 

bu örnek açıkça sergilemektedir. 

 

XX. yüzyılın baĢında yeni Türk devletinin kuruluĢunda, iki önemli hadise söz konusudur. Bunlardan 

birisi Osmanlı Devleti‘nin yıkılıĢı, diğeri de baĢlatılmıĢ olan milli mücadeledir. Osmanlı Devleti‘nin 
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yıkılıĢında siyasî, iktisadî ve sosyolojik sebepler, Batı dünyasının güdümündeki modernleĢme 

hareketi, devletin kurumlarının ömürlerini tamamlamıĢ olması veya bu sebeplerin tamamının etkili 

olduğu hususu ayrı ayrı tartıĢılabilir. Gerçi Batı dünyasının Türkler için vermiĢ olduğu kararı, 

‖Türkler defolup, Asya‘ya gitmesi‖ Ģeklindedir. Eski (Osmanlı) ve yeni (Türkiye Cumhuriyeti) Türk 

idareleri bir kan ve ahlaksızlık idaresidir. Avrupa ve Ġstanbul bunlardan temizlenmelidir.1920 yılında 

Yunan yazarı Moskopulos Türkler için ―Bu yağmacı ve katiller milletinin Avrupa‘da oturmaya hakkı 

yoktur. Cetlerinin yaĢadıkları yere gitsinler.‖ ifadesini kullanmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı sonunda 

imzalanmıĢ olan Mondros Mütarekesi uyarınca Batılı devletler Anadolu‘daki iĢgalleri sırasında savaĢ 

öncesinde ve savaĢ sırasında aralarında yapmıĢ oldukları gizli anlaĢmalarla (emperyalizmin önünde 

engel gördükleri Osmanlı Devleti‘ni) tıpkı bir ticari Ģirketi tasfiye edercesine 600 yıllık Türk-Ġslâm 

devletinin siyasî varlığına son vermek istemiĢlerdir 

 

Büyük Atatürk‘ün ―Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kuruluĢ felsefesi olarak‖ tanımlamıĢ olduğu altı 

ilkenin her birinin tarihî temellerine inildiğinde, Türk devlet geleneğinin XX. yüzyıl Ģartlarında 

çağdaĢ manada yeniden yorumlanması ve dolayısıyla da hayata geçirilmesi olduğu anlaĢılır. Atatürk 

döneminde devlet ve millet hayatındaki fikrî ve fiilî yapılanmada itici güç ―millilik‖ ilkesi olmuĢtur. 

Ancak, Atatürk sonrası özellikle de 1940‘lı yıllarda fikrî ve fiilî manada Türkiye Cumhuriyeti‘nde 

―hümanizm‖ etkili olmuĢtur. Hümanizm, kaynağını Yunan kültür, medeniyet ve değerlerinden 

almıĢtır. Nitekim Hümanist Suat Sinanoğlu‘nun ―Köklerini eski Yunan ve Latin kültürüne bağlayan 

hümanistlere göre, gerçek medeniyet din dıĢından yani hümanizmden gelmektedir. (Sinanoğlu 

1988:86,87). Hümanizm‘in milli ve manevi değerlerimize bakıĢı ―Türk toplumu, Ġslâm evreninden 

gelen niteliksizlikten, özellikle de kaderci zihniyetten ötürü niteliksiz‖ olmuĢtur. 

 

BatılılaĢma, yenileĢme veya modernleĢmenin tipik bir örneği olan ve Atatürk sonrasında ülkemizin 

özellikle de kültür ve düĢünce hayatımızı etki altına almıĢ olan hümanizmin savunucularına göre 

Yunan –Roma düĢüncesidir ki, Hıristiyanlığa geçen illâ Tanrının yeryüzünde görülmesini isteyen 

Baba-Oğul-Kutsal Ruh Ģekline girerek Ġsa‘nın durumunu etkileyen bir düĢünce olmuĢtur. Türk 

hümanisti almıĢ olduğu Ģekli önemseyerek köklerini Sami düĢüncesi saydığı Hıristiyanlığı değil, ilkel 

putperestliği, kendince hür düĢünce ve kahramanlık telakki ettiği oradaki tercih etmiĢtir. Putperest 

dünyanın ―Kitab-ı Mukaddesleri‘ne hayrandır. ġöyle der: ‖Ġlliada ve Odysseia, ikisi bir arada, bütün 

felsefe, bütün bir hayat telakkisi, bir dünya görüĢü, bir dini sır(mister),putperest dünyanın Kitab-ı 

Mukaddesidir. Ġlliada Ahd-i Atik‘i, Odysseia Ahd-i Cedid‘i teĢkil eder. 

 

Türk hümanistlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Homeros‘u tanıdıktan sonra bütün kitaplarını 

yaktığını, kaybettiği zamana acıdığını, kaynağı bulduğunu, Homeros‘un tarihi tek baĢına yaptığını, 

Atina‘yı, Roma‘yı Paris‘i doğurduğunu, uçağı icat ettiğini, insanlığa insanlık sevgisini öğrettiğini 

söylemiĢtir (Meriç 1996:13). ĠĢte Türk hümanistinin yabancı hayranlığı, zihinsel kölelik zinciri 

altında dünyaya bakıĢı, bunun adı hümanizm yani ―izm‖dir. Uzak ve yakın tarihimizdeki ―Ġzem‖lerin 

hemen tamamı gayr-i milli olup yenileĢme ve modernleĢmeyi teĢvik temelinde birleĢmektedirler.Bize 

göre,Atatürk dönemi fikirde,kurumsallaĢmada ve eylemde ne ölçüde ―millî‖ ise, sözleriyle O‘nun 

takipçisi olduğunu zanneden ―Ġzm‖ köleleri olan fikir,düĢünce ve devlet adamları modernleĢmenin 

temsilciliğini yapmıĢlardır. 

 

Hümanizm döneminde Yunan, Latin hayranlığının boyutunu göstermek için Rönesans devri 

Ģairlerinden Novagero bir Ģiiinde ―Selam Sana Ey Tanrı‘nın Sevgilisi, Dünyanın Mutlu Toprağı- 

Selam Size Güzel Venüs‘ün YaĢadığı Tatlı Yerler… (Burckhardt 1966:403 ). Bizim 

hümanistlerimizden Yakup Kadri‘nin millî mücadele döneminde Batı Anadolu‘daki iĢgalleri 

sırasında yapmıĢ olduğu vahĢetlerine daha önce kaleme almıĢ olduğu kitaplarında yer vermiĢ 

olmasına rağmen hümanizmin etki alanına girdikten sonra Homeros için ―Yunan halkının bu sanat ve 

tabirlerden ne kastettiğini, ne söylemek istediğin, yalnız kelimelerin lügat manasıyla 
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keĢfedebilmemize imkân yoktur. Yunan mitolojisini ne kadar yakından tetkik etmiĢ olursak olalım, 

bunun mistiğini ve cazibesini bir eski putperest çoktanrıcı gibi ta içimizde duyup anlamadıkça Ģuur 

ve idrakimize mal etmeye muvaffak olamayız… Oraya ancak böyle bir aĢkın verdiği sezgi ile 

gidebiliriz‖ (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Odysseia tercümesine yazmıĢ olduğu önsöz,s. 8) ifadesini 

kullanmaktadır. 

 

Ġslâm Dini‘nde insan tanrı yoktur, ama hümanizme hayran kalmıĢ olan Cumhuriyet döneminin 

hümanist aydınlarının herhalde insan tanrıya ihtiyaçları vardı. Eski Yunan bu ihtiyacı gideriyordu. 

Türk hümanistleri ise, Yunanlıdan daha Yunanlı, Avrupalıdan daha Avrupalı olarak 1940‘lı 

yıllarımızın eğitim ve kültür hayatında etkili olmak suretiyle adeta Atatürk dönemindeki millileĢme 

ve milletleĢme hareketini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu tutum ve davranıĢlarıyla da Atatürk 

döneminde baĢlatılmıĢ olan çağdaĢlaĢma hareketini yeniden modernleĢme çizgisine çekmede baĢarılı 

olmuĢlardır. Ama bu hareketlerini de maalesef Atatürk ve Atatürkçülük adına yapmıĢ olduklarını 

ifade etmek suretiyle Türk insanına Atatürk‘ü bakıĢ açılarında tanıtma konusunda da baĢarılı 

olmuĢlardır Hümanistler, insanlığın sahip olduğu değerleri ve inancı tetkik ile Yunan ve Batı 

düĢüncesinin temeli olan hümanizme girmelidir.Hümanistler, YunanlılaĢmıĢ, RomalılaĢmıĢ veya 

AvrupalılaĢmıĢ yani hümanistleĢmiĢ bir Ġslam‘dan da çekinmiyorlardı. Öylece Ġslâm da hümanizmin 

bir çeĢidi olarak katkıda bulunabilecekti. Bunun neticesinde,Türk düĢüncesi de geleneksel Ġslâm dan 

kopup, hümanist çizgiye gelebilirdi. Tıpkı günümüzde Yeni ve Batı dünyasının Müslüman ülkeleri 

veya Müslümanları radikal ve ılımlı olarak gördükleri gibi. 

 

Türk-Ġslâm kültürünün tarihten gelen derinlik boyutu ve üstünlüğünü göremeyen hümanistlerin 

fikirleri tepki görmüĢtür.‖Türk kültürünü eski Yunan‘a bağlamanın Okyanus‘u ırmağa bağlamak 

olduğunu (Meriç 1985: 59) ifade etmiĢlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti millilik üzerine kurulmuĢ 

ve milletleĢme süreci yaĢadığı için Cumhuriyetin fikirlerine karĢı idi. Büyük Atatürk‘ün ―Her millet 

kendi milli kültürünü zenginleĢtirmek suretiyle insanlık medeniyetine yeni unsurlar katar‖ düĢüncesi 

bir baĢka veciz sözünde ―Size yemin ederim ki, bizim milletimizin manevi kuvveti, bütün milletlerin 

manevi kuvvetinin üstündedir‖ olarak Ģekillenmektedir. (Feyzioğlu 1987:23) 

 

Türk hümanistleri Atatürk‘ü Ġnkılâp ve Ġlkeleri‘ni hümanist açıdan görme ve yorumlamak suretiyle 

hedeflerine varmak istemiĢlerdir. Nitekim Büyük Atatürk‘ün kahramanlığını ve yaptıklarını, eski 

Yunan ve Batı sembolleri ile Yunan ve Batı üslûbu ile anlatmıĢlardır. Hümanist Ģair ve yazarlar 

―hümanizmin bütün mübalağalı özelliği ile Yunan, Hıristiyanlık, Ġsa benzetmeleri ile Atatürk‘ü 

hümanist gösterme gayreti içinde olmuĢlardır. Tıpkı baĢta Marksist-Leninist ve diğer ―Ġzm‖ciler gibi 

Atatürk‘ü Atatürk‘ten uzaklaĢtırmak ve kendi çizgilerinde göstermek istemiĢlerdir. Hümanistler bu 

yöndeki çalıĢmalarını aralıksız devam ettirmiĢlerse de Büyük Atatürk‘ün baĢta eğitim, savunma ve 

sanayi olmak üzere hemen her konuda ―millilik Ģartı‖ onları memnun etmemiĢtir. Bu konuda 

Atatürk‘ün düĢüncesini ―Gençlerimize her Ģeyden evvel Türkiye‘nin istiklâline, kendi benliğine, 

millî geleneklerine düĢman olan unsurlarla mücadele etme lüzumu öğretilmelidir‖ veciz sözleri açık 

bir Ģekilde ortaya koymuĢtur ki, bu da ―millileĢme‖ ve ―milletleĢme‖ olarak ifade edilebilir. 

Hümanistler Büyük Atatürk‘ün vefatından sonra yani 1940‘lı yıllardan itibaren söz konusu büyük 

harekatı ya saptırmıĢlar veya duraklatmıĢlardır. 

 

Osmanlı Devlet hayatında modernleĢme çabalarının doğurmuĢ olduğu sonuçları tahlil etmek Ģöyle 

dursun bizzat yaĢamıĢ olan Büyük Atatürk‘ün Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurum ve kuruluĢları 

yanında düĢünce-kültür hayatı özellikle de eğitim kuruluĢlarında çağdaĢlaĢma yani çağa-eĢ hatta 

―çağın ötesi‖ni hedef olarak göstermiĢtir. Bu yüzden ―Osmanlı‖ döneminde modernleĢmenin boyutu 

ne ise ―Cumhuriyet‖ döneminde de çağdaĢlaĢmanın boyutu aynı olmuĢtur. Büyük Atatürk‘ün bu 

konuya bakıĢının doğru olarak anlaĢılması için baĢta ―Nutuk‖ ve ―Söylev -Demeçler‖ mutlaka tıpkı 

Atatürk‘ün kitap okuduğu gibi okunmalıdır.‖ Atatürk‘ün, Ġlkeleri, gerçekleĢtirmiĢ olduğu 
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‖Ġnkilâpları‖ kendi çağı ve sonrası bakımından yorumlamamız hâlinde Onun Türk‘e, Türklüğe, 

Büyük Türk milleti‘ne ve özellikle de ―Türk Gençliği‖ne bakıĢını bir nebze olsun tanıma fırsatı 

bulacağımıza inanıyorum. 

 

Büyük Atatürk‘ün çağdaĢlaĢma konusundaki düĢünceleri çerçevesinde veciz sözlerinden ―Dünya‘nın 

bize hürmet göstermesini istiyorsak evvel emirde bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu 

hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün hareketlerimizle gösterelim: Bilelim ki, millî benliğini bulamayan 

milletler baĢka milletlerin avıdır.‖ (Ġnan 1991:84) Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kuruluĢunun itici 

gücü olan ―Kuvvay-ı Millîye Ruhu‖ Türk-Ġslâm duygu, düĢünce ve inancının ürünüdür. Bunu fark 

eden, harekete geçiren, sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu insan Büyük Atatürk olmuĢtur. 

Bunu bilmeyen, düĢünce manasında yetersiz olanları affetmemiz mümkün, ama bildiği halde 

Atatürk‘e Ģu veya bu yollarla dil uzatanları hiçbir kefeye koyamıyor, sadece ―nesebe veya hesaba 

mı? ― bağlı olduğunu kendilerine bırakıyorum. 

 

Günümüzde, modernleĢmenin mimarı, hümanist, sosyalist, globalist ve her türlü ―izm‖in takipçileri 

veya Atatürk Ġlke ve Ġnkılâpları‘nı kopyacı, taklitçi, aktarıcı bir hareket yani modernleĢme olarak 

göstermek isteyenlere yine Büyük Atatürk‘ün ―Bizim Ġnkılâbımız meĢrutiyet ve öncekiler gibi 

olsaydı Avrupa‘da buna kimse ehemmiyet vermezdi. Biz geri kalmıĢlığımızın sebebinin de yine 

bizde olduğuna inanıyoruz.‖ Veciz sözlerini kaynak olarak gösteriyoruz. Türk çağdaĢlaĢma 

hareketinin öncüsü Büyük Atatürk‘ün bu konudaki düĢünce ve buyruklarını ―Bizim milletimizin 

kendine mahsus görüĢleri vardır. Milletimizin adetleri, dinî gelenekleri ve memleketimizin gerekleri 

vardır ki, biz ne yaparsak kendimizi, kendi adetimizi,dinî geleneklerimizi göz önünde tutmak ona 

göre kendimize mahsus esasları ortaya koymak mecburiyetindeyiz‖ sözleri (Öztürk 1992:85)  

taklitçiliğe,yabancılaĢmaya yani modernleĢmeye bakıĢının ifadesi olmalıdır. Bize göre burada 

Atatürk‘ün ifade etmiĢ olduğu din islâmiyettir.Nitekim Atatürk bu konuda ―Din lüzumlu bir 

müessesedir, dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur‖ (Cevizoğlu 1973:31). 

 

Atatürk, Türk milletini manevi değerlerinden aldığı güçle Batı dünyasıyla boy ölçüĢtürmek istiyordu. 

Batı‘nın kültür taklidine karĢıydı. Bütün tesirlerden uzak, tarihimizle mütenasip bir kültür 

peĢindeydi. Bu düĢüncesini ―Bizim aydınlarımızdan bir kısmı Batı‘yı taklit ederek ileri gitmenin 

doğru olduğunu düĢünürler. Oysaki bir hakikat bir milletin ilacı olurken, bir baĢka milletin zehiri 

olabilir. Her memleket için ilaç ayrıdır. Her ülkenin yapabileceği ve yapamayacağı Ģeyler vardır. Her 

milletin kendine mahsus özellikleri vardır. Hiç bir millet diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. 

Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milleti içinde kalabilir.‖            

(Bozdağ, 1996: …) 

 

Bu veciz sözlerin sahibi, ülkemizdeki millî kuruluĢların banisi, Türk Milleti‘nin sevdalısı Büyük 

insan Atatürk‘ü ―Batıcı‖ gösteren çevreler genelde ―modernleĢme‖ ile ―çağdaĢlaĢmayı aynı manada 

düĢünmektedirler. Bunu ilmî manada yanlıĢ kabul ediyoruz. Ancak, Atatürk‘ün ―millîleĢme‖ ve 

―milletleĢme‖ yönündeki düĢüncelerini, baĢta gençlik olmam üzere ―Büyük Türk Milleti‖ne 

emanetini görmek istemeyenlerin Atatürk‘ü tanımadıklarını açık bir dille ifade etmek istiyorum. 

 

Tebliğ konumuza tekrar dönecek olursak; Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtulma 

uğruna Batı dünyasının uzatmıĢ olduğu her dala tutunmasına rağmen sonuç değiĢmemiĢtir. Çünkü 

dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman milletler ―modernleĢme‖ ile ―çağdaĢ‖ konuma yani çağın 

ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye ulaĢamazlar. Öyle ki, Osmanlı orduları Viyana‘da 

durdurulduğunda Osmanlı devlet adamları konuyu uzun uzun tartıĢtılar, kusuru eskimiĢ savaĢ 

teknolojisinde buldular. ÇıkıĢ yolu olarak da, Avrupa‘yı savaĢ teknolojisinde yakalamaları yeterli 

olacaktı. Avrupa‘dan yeni silahlar, uzmanlar getirdiler. Amaçları orduyu eskiden olduğu gibi yeniden 

zaferden zafere koĢturmaktı. Yeniçeri Ocağı‘nı kaldırıp yeni yani modern bir ordu kurdular. Fakat 
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silahları kendileri üretmiyor, Avrupa‘dan satın alıyorlardı. Batılı ülkeler bir yandan silah satıyorlar, 

diğer yandan da silah teknolojilerini geliĢtirdiler. Kazançlarından borç para vermek suretiyle Osmanlı 

Devleti‘ni gittikçe artan oranda borçlandırmıĢlardır. Böylece kurum ve kuruluĢlarını çağın ihtiyacına 

göre, çağın bilim ve teknolojisinden yararlanmak suretiyle geliĢtirme yerine baĢkalarının çağdaĢ 

konuma getirmiĢ olduğu teknolojinin sadece pazarı ve uygulayıcısı olmaktan öteye gidememiĢlerdir. 

Bu konuda, Büyük Türk Sosyolog‘u Mümtaz Turhan ―Bu kadar değiĢtiğimiz halde niçin 

batılılaĢamadık‖ sorusuna yine kendisi bir uzman olarak cevap vermektedir. ―Ġnsan unsurunun 

dıĢında çağdaĢlaĢma olmaz. Çünkü çağdaĢlaĢma, ferdin veya toplumun kendi dinamikleri üzerine 

oturmasıdır. Moderncilik ise, taklit ve özenti olduğu, teknolojide, giyimde yani zevkte köleliği 

getirdiği için zihin hürriyetine yol açmamıĢtır.‖ (Turhan 1961:273) adlı eserinde her iki kavram 

hakkında ―modernleĢme çağdaĢlaĢmanın birbirinden farklı olduğunu, fert veya toplum için hatta 

siyasî teĢekküller için birisi ne ölçüde tehlikeli (modernleĢme) ise, diğerinin yani (çağdaĢlaĢmanın) 

da o ölçüde gerekli ve geçerli olduğu düĢüncesindeyiz.‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

 

Türk dünyasını, insanı ilgilendiren ve insan düĢüncesinin ürünü olan kültür unsurları, değer 

hükümleri ve kurumlarını içinde yaĢadığı çağın ihtiyacına cevap verecek Ģekilde bilim ve 

teknolojiden yararlanmak suretiyle insanının ihtiyacına cevap verebildiği gün tarihindeki konumunu 

günümüzde yaĢama Ģansını kazanacağı düĢüncesindeyim. Batı dünyasının çağdaĢlaĢma hareketini 

―Rönesans‖ ve ―Reform‖ hareketleri (Antik çağındaki bilim, düĢünce ve sanat temeline dayalı) söz 

konusu dünyadaki ―çağdaĢlaĢma‖ hareketinin itici gücü olmuĢtur. Diğer yandan yaklaĢık dört asırdan 

beri Türk dünyası temelinde kendi kültür unsurları, değer hükümleri ve kurumlarının söz konusu 

olmadığı batı dünyasının baĢta ―oryantalizm‖ vb. hareketler aracılığıyla transfer etmiĢ ve etmekte 

olduğu adına ‖modernleĢme‖ denilen bir hareketin etkisi altında sürekli değiĢime zorlanan bir süreç 

yaĢamaktadır. Merhum Mümtaz Turhan hocamızın ifadesiyle, Türk dünyasında bu iki hareketin yer 

değiĢtirmesi gerektiği düĢüncesindeyim. 
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ИСТОРИЯ ТЮРКОВ  САЯНО-АЛТАЯ  МОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА 

В   СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЮРКОЛОГИИ 
 

Резюме. По данным римского посланца П.Карпини в 1245 г. монголы властвовали над 47 странами и народами среди 

которых он отмечает и кыргызов. Упоминание их имени в перечне покоренных народов, называемых наряду с такими крупными 

государствами,  как Китай, Корея, Великая Болгария и Русь, свидетельствует о былом значении государства кыргызов в Северной 

Азии. 

Переселения народов, проводимые в русле политики династии Юань, нанесли большой урон кыргызскому этносу на Енисее.  

На запустевших землях были водворены  монгольские роды кереитов, туматов, ордутов, меркитов, а также  туркестанские 

сартагулы (сартах). Монголы и другие племена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в землю их и, оставшись тут жить, 

приняли имя кыргызов. В течение  ХІІІ века такие поселения были образованы на территории Тувы и, вероятно, Минусинской 

котловины. В них селили монголов, уйгуров и даже китайцев.  

Указанная форма объединения народа в языке местного поселения получила определение «толай» (толы, торо), т.е. 

этнополитический союз. Определение «толай» постоянно употреблялось в исторических преданиях в паре с именем «Хоорой» 

(Толай Хоорай). Термин «толай» обозначал не только народные массы, а судя из контекста, союз племен и родов. 

В героическом эпосе хакасов под словом «Хоорай» подразумевается и ойкумена, населенная  людьми, и историческая 

родина. В эпоху  позднего            средневековья, при возрождении кыргызской государственности, имя  «Хонгорай» стало 

политическим  знаменем, под которым собрались различные по происхождению, но единые по совместному проживанию 

этнические группы, ставшие основой современных хакасов. 

 

Ключевые слова : кыргызы, объединение, этнос, толай, хоорай, хонгорай, этнические группы. 

 

Монгольский период в истории Саяно-Алтая охватывает пятьсот пятьдесят    лет,  с 1207 г. по 1757 

г. (дата гибели Джунгарского ханства).  

В феврале 1207 г. Джучи - старший сын Чингис-хана, по приказу великого хана с войском 

конницы вторгся в пределы реки Шихшит, т.е. Верхнего Енисея. Надо отметить, что до сих пор 

монголы и буряты называют Енисей гидронимом Шихшит, по названию верхнего притока Бий-

хема, истоки которого находятся на территории Монголии. Джучи был послан «с войском Правой 

руки к лесным народам» Саяно-Алтая. Подчинив ойратов, бурятов, бархунов, урсутов, хабханасов, 

ханхасов и тубасов, Чжочи подступил к стране енисейских кыргызов.  Кыргызские нойоны Еди, 

Инал, Алдиер и Олебек-дигин  выразили покорность и били монгольскому государю челом 

белыми кречетами - шункар, белыми же меринами и белыми же (вероятно, альбиносами) 

соболями. Чжочи принял под власть монгольскую все лесные народы Саяно-Алтая,  начиная с 

севера по направлению к Монголии, «а именно народы: шибир, кесдиин, баит, тухас, тенлек, 

тоелес, тас и бачжиги» [16. 118-119].  

Согласно  сведениям хивинского историка Абул-Гази,  Чингиз-хан, «отправив к кыргызам 

Бурю посланником, требовал, чтоб они признали себя его подданными. Урус-Инал [правитель 

кыргызской страны – В.Б.], радушно угостив посла, сам не пошел к Хану, но отправил с ним 

хороших людей с большими дарами в изъявление своего подданства. Из даров лучший был белый 

кречет с красными ногами, носом и глазами» [1.41]. 

По данным римского посланца П.Карпини в 1245 г. монголы властвовали над 47 странами и 

народами, среди которых он отмечает и кыргызов. Упоминание их имени в перечне покоренных 

народов, называемых  наряду  с такими крупными государствами, как Китай, Корея, Великая 

Булгария и Русь, свидетельствует  о былом значении государства кыргызов в Северной Азии 

[17.320]. 

Первоначально  Саяно-Алтай, включая область Кыргыз, вошли в подчинение Джучи «в 

качестве улуса и юрта».  После его смерти в 1227 году эти земли были отданы в улус великого 

хана, под власть Тулуя - младшего сына Чингис-хана.   «По смерти Чингиз-хана страна кыргызская 

и все окрестные ее стороны признали над собою власть Тулы-хана» - отмечал хивинский историк 

Абул-Гази [1.43].   

Великий хан Угэдэй, вступивший на престол в 1229 году, стремясь «умиротворить» 

покоренные племена, взял в жены знатных девушек из племен меркитов и кыргызов, заключив тем 

самым с местной знатью династический союз. Четвертой  «главной женой» Угэдэя стала кыргызка  

по имени Джачин  [14. 102.]   
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В 1264 г. территория Саяно-Алтая  вошла в состав образованной Хубилаем империи Юань на 

правах тумена. «С приходом к власти династии Юань этот народ (цзилицзисы) (т.е. енисейских 

кыргызов – В.Б.) разделили и создали девять тысяч дворов» - сообщала летопись Юань-ши [10.53] 

Исходя из приведенных фактов, можно заключить, что  администрация Хубилай-хана 

организовала Тумен Кыргыз, который мог выставить девять тысяч воинов (по бойцу от каждой 

семьи).  

  Такое административное деление на девять тысяч сохранилось в памяти хакасского народа, 

который в  легендах о своих предках упоминает: «девяти тысячный   Тумен Кыргыз»;  

«кыргызский девятитысячный союз Толы Хоорай», «древняя  девятитысячная обитель – Толай 

Хоорай» и т.д.  

Под руководством кыргызского бега - темника находилось девять тысячников. Темник и 

тысячники  зависели от монгольских правителей, которые ставили на руководство Туменом 

Кыргыз своих преданных людей, вероятно, из кыргызской знати. В Монгольской империи тысяч-

ники в качестве удостоверения получали серебряные с позолотой дощечки – пайдза, с надписью: 

«Силою и могуществом великого бога, и милостью, которою он нам даровал наше царство, да 

будет имя хана благословенно, и все те, которые не повинуются приказу (вырезанному) на 

дощечке, должны претерпеть смерть и уничтожение».   На территории  Минусинского округа на 

правобережье Енисея в 1845 г. купцом Ананьиным была найдена  одна серебряная дощечка «пай-

дза»  с монгольской надписью квадратным письмом   из вызолоченных букв. Надпись гласила: 

«Силою Вечного Неба имя хана да будет свято! Кто не уважит, (тот) погибнет, умрет» [2.143-145]. 

Вторая пайдза  была обнаружена  на территории  Мариинского округа в долине среднего Чулыма. 

Она, вероятно, принадлежала чиновнику ниже рангом, чем первая, ибо оказалась отлитой из 

чугуна и инкрустирована серебром. Надпись на ней также была сделана квадратным монгольским 

письмом, которое гласило: «Силою Вечного Неба кто ханского повеления не послушает, пусть 

будет убит». Найденные  две пайдзы, относящиеся к династии Юань, ныне хранятся в 

Государственном Эрмитаже (ГЭ. Инв. №№ БМ-1134, МР-3061). 

Квадратное письмо,  использованное при написании текстов серебряной и чугунной пайдз, 

было утверждено в 1269 г. Хубилаем в качестве официального делопроизводства.  Но, несмотря на 

его повеление, в дальнейшем оно не вошло в народное употребление, просуществовав около 

десятилетия. Данные находки  подтверждают, что при  Хубилай-хане кыргызские земли  были 

преобразованы в тумен, во главе с темником, тысячниками и другими чиновниками.  

В монгольскую эпоху кыргызы сохранили свою власть над пятью областями, ранее 

входившими в состав их государства: Кяньчжоу, Иланьчжоу,  Ханьхэна (Капканас),  Усы и  

Анкэла (Ангара). Область Анкэла  находилась на северо-востоке от кыргызов и охватывала 

бассейн Ангары. «Ангарцы (племена, которые проживают по берегам Ангары) получили свое имя 

от этой реки и находятся в вассальной зависимости от цзилицзисы» - отмечалось в летописи 

Юань-ши [10. 54].  

Область Усы (т.е.  Усинский край) располагалась в долине реки Ус (правый приток верхнего 

Енисея).  «(Народ) усы также получил свое имя от названия реки и проживает к востоку от 

цзилицзисы, ...» [10. 54].  

Область Ханьхэна (Капканас) находилась на территории Тоджи в Восточных Саянах. 

Капканасы жили «на восток от Усы, у истоков реки Цяньхэ». Название этой территории связывают 

с кыргызским словом «кап» - мешок.  «Говорят, что (это слово) похоже на название мешка из 

холста, у которого «рот» маленький, а «живот» большой. Форма такого мешка походит на рельеф 

местности, в которой живут ханьхэна».  

Область Кяньчжоу (т.е. Енисейский округ) находилась по долине р. Кемчика,  к юго-востоку 

от кыргызов, к «юго-западу от реки Цяньхэ, к северу от хребта Танмулин [т.е. Танну-Ола – В.Б.]».  

Эта местность также получила свое название от имени реки Кем.   

Область Иланьчжоу (т.е. Змеиный округ) располагалась в степных районах южной Тувы 

[10.55.].  Необходимо  отметить,  что  в ХIII в.  Алтай,  вероятно, не считался  вассальной областью  

кыргызов, хотя на северном Алтае обитали  племена «кестеми», т.е. киштымы. 

Владения  Тумена Кыргыз в длину простирались на «1400 ли [т.е. 800 км. – В.Б.], а ширина 
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составляет половину этого [т.е. 400 км.– В.Б.], – сообщалось в летописи Юань-ши ХIII в.н.э. - Река  

Цяньхэ [т.е. Кем – Енисей – В.Б.] как раз протекает через центр их владений течет на северо-запад. 

Кроме этого, на юго-западе есть река под названием Апу [т.е. Абыofy - Абакан – В.Б.], а на северо-

востоке река Юсюй [т.е. Mпсm – р.Туба – В.Б.]. У всех этих рек бесчисленное количество 

притоков. Все они собираются в Цянь и стекают в реки Анкэла, а на севере впадают в море» 

[10.54].    

Спустя 500 лет, в ХVII веке, аналогичные сведения констатировали русские документы: «…а 

Енисей река прошла сквозь Кыргызскую землю; а по сию сторону Енисея по рекам Абакану и по 

Уйбату живут и подле Енисея многие кыргызские люди, …, а по другую сторону Енисея и по Упсе 

(т.е. Тубе) реке живут кыргызы ж, имя им тубинцы» [5. 212.]  

Общая площадь территории   Тумена Кыргыз в ХIII в. составляла приблизительно 320 тыс. кв. 

км. Арабский писатель ХIII в. Закарийа ал-Казвини  сообщал  о землях кыргызов: «Протяженность 

страны – месяц пути».   

После 1264 г.  кыргызы попали в систему постоянного административного управления при 

Хубилае, с назначением монгольских наместников.  

Часть кыргызского населения была переселена из Минусинской котловины   в Маньчжурию, в 

бывшие владения мятежного нойона Наяна. В 1293 году в эти районы были переселены 

представители трех племен: «усухань (юаньсухань), ханасы и цзилицзисы (кыргызы)». По 

повелению императора Хубилая, кыргызы  были доставлены в качестве военных поселенцев в 

специально построенный город Чжаочжоу.  Другая группа кыргызов  была поселена «на землях 

Хэсыхэ». В 1293 г. «Ши-цзу (Хубилай) разместил на землях Хэсыхэ в качестве военных 

поселенцев 700 семей чжирхэхусотай (ских) цирцзисы (кыргызов)». Согласно уточненным 

сведениям,  после того, как монгольская армия Тутухи оккупировала кыргызские земли пяти их 

областей,  «в 1292 г. 700 семей кыргызов ежирхаху (джирхаху) разместили в качестве военных 

поселенцев на землях Хэсыхэ» [9. 61, 64] Местность «Чжирхехусотай» или «Джирхах», по всей 

видимости,  располагалась в долине р. Кемчик по р. Джиргак на территории Тувы [1.234].Земли 

«Хэсыхэ», возможно, находились в центральной Монголии. Отдельные памятники кыргызов 

обнаружены в местах их выселения. В Центральной Монголии в окрестностях Каракорума 

найдены отдельные погребения кыргызов, совершенные по обряду трупосожжения. 

Таким образом, переселению подверглись не только кыргызы Минусинской котловины, но и 

жившие за Саянами в Туве по р. Джиргак. Эти меры преследовали своей целью замирение 

мятежных племен, распыление их  в иноэтнической среде, контроль за районом их поселения.    

Переселения народов, проводимые в русле политики династии Юань,  нанесли большой урон 

кыргызскому этносу на Енисее. Заметно сократилась его численность на этнической территории.   

На запустевших землях были водворены монгольские роды кереитов, туматов, ордутов, меркитов, 

а также туркестанские сартагулы (сартах). Согласно сведениям хивинского историка Абуль-Гази: 

«Монголы и другие племена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в землю их и, оставшись 

тут жить, приняли имя кыргызов. Они сами знают, какого они рода» [1.41]. 

Высшие чиновники тумена Кыргыз, вероятно,  могли быть придворными императорской 

особы. В 1884 г. крестьянином  д. Буланка Шушенской волости, при разработке своей пашни была 

найдена бронзовая пайдза с китайской надписью, в которой говорилось: «Высочайше дарованный 

знак. … От императорского конюшенного приказа. Следующий (за императором) телохранитель 

привешивает этот знак к поясу; беззначный (т.е. тот, у которого нет знака), по законам подлежит 

суду за преступление. Взявший в займы и давший взаймы (этот знак) одинаково преступны». Эта 

пайдза представляла  особый знак, который выдавался царедворцам для свидетельства их звания, 

дававший свободное  пребывание при дворце   вблизи особы императора Юань [3.3-7]. 

На территории Саяно-Алтая, откуда была выселена часть кыргызского населения, монголы 

создали военные поселения из представителей других этнических групп. В течение XIII века такие 

поселения были образованы на территории Тувы и, вероятно, Минусинской котловины. В них 

селили  монголов,  уйгуров  и  даже  китайцев.  В  местности   Кяньчжоу   «живет несколько  тысяч  

семей, главным образом монголов и уйгур. Есть несколько ремесленных мастерских, поскольку 

при основании династии были переселены туда китайцы»  [10.55]. Монгольская администрация, 

видимо, пыталась опереться на них в своей борьбе с кыргызами. 
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Несмотря на большое влияние монгольского государства, кыргызское общество на 

протяжении ХIII–ХIV вв. сохранило свой уклад жизни и культуру. «Обычаи цзилицзисы 

отличаются от обычаев всех других владений. Их язык похож на язык уйгур. Живут цзилицзисы в 

хижинах и юртах. Занимаются скотоводством и кочуют в зависимости от наличия воды и пастбищ. 

Имеют значительные сведения об обработке земли. Как выпадает снег, верхом на деревянных 

конях (лыжах) выезжают на охоту. В их землях есть породистые лошади, а также белые и черные 

охотничьи соколы» [10.54]. 

Среди кыргызской знати была распространена соколиная охота. В 1207 г. правящие иналы 

преподнесли Чингис-хану в качестве даров белых кречетов. Княжеская охота с соколами 

сохранялась у кыргызов и во времена Хубилай-хана. «Во времена везирства Санке в столицу каана 

(Хубилая) прибыло купцов мусульман из областей Кури, Бурку (Баргу) и Кыргызов. Они 

преподнесли (хану) белоногого красноклювого кречета и белого орла»  [14.190]. Рядовая часть 

населения занималась таежной охотой на пушных зверей,  идущих на продажу и уплату податей. 

Г.Рубрук при посещении дворца Гуюк-хана  в 1245 г. сообщал:  «… из Керкиса (все эти страны 

лежат к северу и полны лесов) и из многих других с северной стороны, которые им повинуются, 

им привозят дорогие меха разного рода, которых я никогда не видел в наших странах и в которые 

они одеваются зимою» [15.98]. 

После падения в 1368 г. империи Юань, куда входила территория Саяно-Алтая, монгольские 

ханы, занятые междоусобной борьбой, потеряли свою власть над Туменом Кыргыз, 

расположенным в долине Среднего Енисея. Кыргызская аристократия предприняла 

небезуспешные попытки для возрождения былой государственности.  Во второй половине XIV в. 

кыргызы в борьбе против монголов объединились в союз с Туменом Ойрат, где заняли лидирующее 

положение. В 1393 г. на Саяно-Алтае образуется коалиция, получившая название «Дурбен Ойрат» 

– т.е. четыре ойрата, куда вошли четыре группировки – олеты, багатуты, хойты и кэргуты.  Под 

именем «кэргут» выступал этноним «кыргыз», представленный в монголизированной форме. 

Предводитель кыргызского тумена в Ойратской федерации Угэчи-Кашка в 1399 г. решил учредить 

иное официальное название для своего владения. Он провозгласил себя ханом новой династии и 

государства «Дадань»  [4.11]. 

По всей видимости, кыргызы в 1399 г. вышли из состава федерации «Дурбен Ойрат»,  добившись 

своих целей. Можно предположить, что монгольские племенные группы: туматы, урдуты, кераиты и др., 

оказавшиеся волею центрально-азиатских властителей ХIII в. переселенными в долину Среднего 

Енисея, а также древние местные племена: ызыр,  эчиг, хапхына и др., ставшие частью 

формирующегося этноса, были объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитический союз  

«Хонгор» или  «Хонгорай».  

Указанная форма объединения народа в языке местного населения получила определение «толай» 

(толы, торо), т.е. этнополитический союз. Определение «толай» постоянно употреблялось в 

исторических преданиях в паре с именем «Хоорай» (Толай Хоорай). Термин «толай» обозначал не 

только народные массы, а, судя из контекста, союз племен и родов. Хонгорай, несомненно, 

представлял союз племен, возглавлявшийся кыргызской элитарной группой.   

В китайском дипломатическом языке ХVII–ХVIII вв. название Хонгорай употреблялось в двух 

значениях: 1.  Географического понятие, связанное с горно-степным регионом верхнего Енисея, 

наряду с именами «Хангай» в Монголии и  «Алтай» в Джунгарии; 2. Государственное образование 

под определением «Хан Хонгорай» [АВПРИ].   

В географическом отношении Хонгорай или Кыргызская земля совпадают с нынешним 

понятием Хакасско-Минусинского края. В хакасском языке в результате процесса стяжения гласных  

это историческое название стало звучать как «Хоорай». Историческое имя «Хонгорай» (Хоорай) 

характерно только для Хакасско-Минусинского края и более в других местах Азии не встречается.  

Хакасское слово «хонгорай» (хоорай) не имеет ничего общего с монгольским «хори», якутским 

«хоро», тибетским «хор».  Они  разного  происхождения  и  разной  этимологии. Согласно мнению  

тюрколога Б.И.Татаринцева, слово Хонгорай (Конгурай, Хоорай) имеет древнетюркское 

происхождение и, по-видимому, вначале служило для обозначения горно-степной страны,  

находящейся   к  северу  от  Тувы  на  Среднем  Енисее  [Татаринцев. 1985. с.157].   В   таком   случае 
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значения этнонимов «кыргыз» (букв. степное племя) и «хонгорай» (букв. горностепной народ) 

идентичны. Этнополитическое образование «Хонгорай»  представляло из себя государство, носившее 

народные  определения:  «{fy {jyujhfq» (т.е. Царский Хонгорай), «Ульге  Хоорай» (т.е. Независимая 

страна Хонгорай) или «Кюр  Хоорай» (т.е. Государство Хонгорай).  

Согласно хакасским легендам местом зарождения кыргызского народа являлось междуречье 

Белого и Черного Июсов в северо-западной части Минусинской котловины. Здесь в степи под 

названием «Обаалыг ачых» (т.е. Курганная поляна) обосновались девять братьев кыргызов, от 

которых со временем вырос девятитысячный народ Хонгорая [19.18]. 

Руководящая роль принадлежала правящему роду кыргыз, а подчиненную роль исполняли 

зависимые племена, называемые «киштымами» или по-монгольски  - «урянхай». Основанием для 

подобного заключения являются показания широкого круга источников и, в первую очередь, 

письменных документов XVII века.   

Согласно исследованиям тюркологов, слово «хонгорай» восходит к географическому 

обозначению горно-степных просторов Минусинской котловины. В эпоху позднего средневековья, 

при возрождении кыргызской государственности, имя «Хонгорай» стало политическим знаменем, 

под которым объединились различные по происхождению и социальному положению, но единые 

по совместному проживанию этнические группы. Среди новорожденного хонгорского этноса (по-

хакасски   «хоорай») ведущую роль заняли потомки кыргызских родов. 

Роль кыргызов в этнополитическом союзе «Хонгорай» была настолько велика, что в русских 

документах XVII в. Хакасско-Минусинский край получил название  «Кыргызской земли» [5.11–57] 

Население Хонгорая говорило на едином языке, называемом по-русски кыргызским. Вполне вероятно, 

что кыргызский язык имел свои диалекты. Согласно разделению Хонгорая на четыре улуса, 

вероятно, существовало, как и у современных хакасов, наличие у них четырех диалектов. [11.161–

164]. 

Название Хонгорай в русском дипломатическом языке применялось в том случае, когда текст 

являлся переводом с монгольского или маньчжурского письма. Например, согласно заявлению 

Цинского правительства Сибирскому губернатору К.М.Гагарину в 1707 г. русские люди построили 

Абаканский острог на месте, называемом Хонгорай, «которое близ Зенгории». А на том месте 

Хонгорай  «кочуют и имеют промыслы наши есашные кыргызцы и урянхайцы» [РГАДА]. Значит, 

правящий род кыргызов совместно с зависимыми людьми - «урянхайцами»  и составляли 

Хонгорай или Кыргызскую землю русских документов ХVII в. 

Аутентичность данного названия подтверждается рядом устойчивых сочетаний, 

употребляющихся в историческом фольклоре и ныне малопонятных. Например: Тиле Хоорай,   Ал 

Хоорай, Таг Хоорай, Чазы Хоорай, Хамых Хоорай и т.д. 

Богатое фольклорное наследие народов Южной Сибири сохранило для нас название 

«Хонгорай» (Хоорай) в качестве старинного обозначения Хакасии. Оно широко употреблялось в 

героическом эпосе, исторических преданиях, шаманских камланиях и поэтической речи [БХРИЭС. 

с. 189; 7.27-29] . 

Согласно объяснению сказителей, словосочетания «Тjkы Хjjhfq»   обозначают степные 

просторы Хакасско-Минусинского края, а  выражение «Хоорай чурт» - Хоорайская страна - 

связано с понятием родины богатырей – ханов, расположенной в степях долины Среднего Енисея. 

В героическом эпосе хакасов под словом «Хоорай» подразумевается и ойкумена, населенная 

людьми, и историческая родина. Эта мысль проходит красной строкой в хакасском фольклоре,  где 

под эпическим именем:  «Девятиугольная страна Хоорай» передаются чувства, связанные с 

обозначением родного отечества.   

Хонгорцам известно щемящее душу чувство ностальгии по своей святой отчизне. После 

насильственных угонов, для того, чтобы Толы-Хоорай не превратился в опустевшую страну, ее 

сыны любыми путями, преодолевая неимоверные трудности,  возвращались назад. 

Современные хакасы, являющиеся преемниками населения Хонгорая, в фольклорных 

произведениях народ «хоорай» связывают с кыргызами. Отождествление хонгорцев с кыргызами 

свидетельствует о преемственности населения Кыргызского государства (VI-XIII вв.) со сменившим 

его этнополитическим союзом Хонгорай (XIV-XVIII вв.).   



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

460 

 
 

Помимо выражения «кыргызский девятитысячный союз Хоорай», в хакасских преданиях 

употребляется сочетание «тубен Хоорай», т.е. тумен Хонгорай.   Данные фольклора увязываются с 

историческими фактами ХІІІ в., когда монголы, завоевав область Саяно-Алтая, согласно своему 

военно-административному делению, образовали в этом регионе тумен кыргыз.  Сопоставляя 

вышеуказанные факты письменных источников и исторической памяти народов Саяно-Алтая, можно 

констатировать, что этнополитическое образование под названием  «Хонгорай»  произошло из 

тумена кыргызов. 

В XVI-XVII вв. история Северной Азии ознаменовалась крупными политическими событиями. 

В 1581-1590 гг. силами русских казаков было завоевано Сибирское ханство, и начался процесс 

присоединения Сибири к Российскому государству. В это же время в Центральной Азии возникли 

монгольские феодальные образования Алтын-ханов и Джунгария. Енисейские кыргызы, 

оказавшись между «жерновами» возникших государств, стали вести активную борьбу за сохранение 

своей независимости, отстаивания своих позиций на центрально-азиатской политической  арене и 

укрепления власти над киштымскими урочищами. 

В 1588 г. образовалось государство Алтын-ханов, выделившееся из Дзасакту-хановского 

владения в процессе феодального дробления монгольских уделов. Дзасакту-ханы представляли 

династию могущественных владельцев северной Монголии, наряду с феодальными домами 

Тушету-ханов и Цецен-ханов. Государство Алтын-ханов просуществовало около 100 лет и оказало 

большое влияние на русско-кыргызские отношения. Номинально его правители находились в 

подчинении Дзасакту-хановского владения, но они именовали себя ханами. Основатель и первый 

Алтын-хан Шолой  Убаши (1567-1627гг.) был чингизидом и являлся правнуком известного мон-

гольского правителя  Бату - Мункэ, известного в истории под именем Даян-хана (1460-1543 гг).     

Одно из первых письменных сообщений о Хонгорае и хонгорайцах отмечается в письме 

Чокур-тайши, брата первого ойратского правителя Батура-хунтайджи. В 1642 году, после похода 

Я.Тухачевского в Кыргызскую землю,  он отправил жалобу  в Москву на нападение русских войск. 

В  послании Чокур-тайши прозвучало требование прекратить завоевания людей Хонгорая, 

именуемых русскими кыргызами. В данном документе подтверждалось идентичность этнонимов 

«кыргызы» и «хонхоройцы» [18.179]. В 1666 г. на запрос красноярского воеводы про князя Еренака 

Ишеева посланцы Алтын-хана «Эйзан с товарищи»  сказали, что «они того кыргыза Еренака знают, 

кочует де он в Кыргызах в Конгурае, а ясак платит нам, великому государю, также и их Лоджану-

царю» [11.172].  Указанные источники полностью подтверждают соответствие русского понятия 

«Кыргызская земля, Кыргызы» с тюрко-монгольским названием «Конгурай» (Хонгорай). 

Многие народы и государства получали от своих соседей имена, далеко не созвучные с их 

самоназванием. Так, Кыргызстан в русских документах XVII в. назывался «Бурутской землей», ибо 

тянь-шаньских кыргызов джунгары именовали «бурутами». С другой стороны, Джунгария 

(Зенгория) в русских источниках была известна как  «Калмыцкая землица», а сами джунгары, 

самоназвание которых было «ойрат», назывались не иначе как «черные калмаки». 

Этнополитическое объединение Хонгорай, по всей видимости, являлось раннегосударственным 

образованием с неразвитой формой общественных институтов. Известный историк Н.Козьмин 

считал, что объединение кыргызов в XVII в. «было именно государство, но находящееся в упадке». 

Другой сибирский историк,  В.И.Огородников, писал:  «Таким образом,  Кыргызское государство 

дожило до ХVII ст.  лишь в виде обломков, … Раздробленность и слабость кыргызов сделали из 

них предмет вожделений со стороны русских, монголов и джунгаров» [12.242.].  

В самом начале XVII в. первые русские послы главу  «Кыргызской земли» величали  

«кирбицким царем», т.е. признавали его суверенитет. В 1619 г. томский  казак Иван Петлин 

докладывал: «Ехали они из Томского острожку на Кирбицкую землицу степью 6 день, а 

кирбицкой царь голдует государю, и, приехав в Кирбицы, сказали, что они посланы от государя в 

Китайское государство. И кирбицкой царь тотчас дал им корм и подводы и провожатых и отпу-

стил их в Мугальскую землю к Алтыну-царю» [8.55].   

Надо отметить, что в отношении Хонгорая у Китая существовала особая позиция.    В 1702 г. 

китайский император Канси называет государство енисейских кыргызов «Хан Хонгор» или «Хан 

Хонгорой» [5.262]. Определение «Хан» - т.е. ханский говорит о наличии суверенитета кыргызов. 
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Он ставит на одно из первых мест значение Хан Хонгорая при разгроме Джунгарии 

китайскими войсками. Отсюда следует, что Хонгорай представлял из себя государственное 

образование, суверенитет которого не всегда сохранялся.   

Известный историк СВ.Бахрушин  отрицал государственную организацию кыргызов и 

утверждал, что у них господствуют патриархально-родовые отношения. «При господстве 

патриархально-родовых пережитков в быту енисейских кыргызов, - писал он, - ещѐ невозможно 

говорить даже о зачатках у них государственного устройства. Однако соседство с могущественными 

государствами втягивало их в очень сложные отношения и способствовало укреплению связей 

между отдельными племенами, входившими в состав Кыргызской земли. Несмотря на то, что 

Кыргызская земля была разбита на несколько самостоятельных аймаков, она политически составляла 

одно целое. Если употреблять позднейшее выражение, это была федерация небольших племенных 

княжеств» [3.190]. Вместе с тем, он вынужден был признать, что «Кыргызская земля»   при внешних 

отношениях с Россией проявляла независимость.     

В целом Хонгорай представлял раздробленное феодальное государство со слабой центральной 

властью. В демографической ситуации он уступает   соседним ханствам и в результате 

малочисленности населения уступает силе монголов и ойратов. 

В эпоху позднего средневековья, при возрождении кыргызской государственности, имя  

«Хонгорай» стало политическим знаменем, под которым собрались различные по происхождению, но 

единые по совместному проживанию этнические группы, ставшие основой современных хакасов. 

В 1703 г. Джунгария осуществила насильственный угон населения Саяно-Алтая  на 

территорию своих ближних улусов. По нашему подсчету, в Кыргызской земле к началу XVIII в. 

обитало примерно 15-20 тыс. человек. Джунгарскому угону подверглось «всего мужска и женска 

полу тысячи с три дымов». Значит, при коэффициенте 5 на каждое хозяйство общее количество 

уведенных кыргызов составило приблизительно 15-20 тыс. человек. В таком случае, угон принял 

грандиозный размах и охватил почти все население Хонгорая. Уведенные в Джунгарию кыргызы 

были поселены по соседству с большой ургой (ставкой) контайши по р.Эмель-гол.   

В Джунгарском ханстве угнанное население Хонгорая составило особый «оток Кыргыз».  Отоки 

являлись административными подразделениями Джунгарии,  представлявшие личный удел  

контайши. «Оток Кыргыз» возглавлялся четырьмя чайзанами и имел общую численность 4000 киби-

ток, т.е. семейных хозяйств (более 20 тысяч человек).  Наряду с кыргызами переселению 

подверглись телеуты Северного Алтая, а также мингаты и ооржаки из Тувы.  Оток  телеутов  

насчитывал 4000 кибиток, мингатов   3000 кибиток, а оржаков 500 кибиток.  Только в 1757 году во 

время войны ойратов с Китаем   кыргызы вместе с телеутами и мингатами решили вернуться на 

Саяно-Алтай и принять    подданство России.     

В 1757 г. в связи с разгромом Джунгарского ханства около 7 тыс. беженцев были расселены в 

пределах Красноярского и Кузнецкого уездов.   Они вошли в состав местных родов, что резко 

повлияло на масштабы их роста. Например,  численность хакасов во второй половине ХVІІІ в. 

возросла в 23,5 раза. В это время среди них  распространились легенды о правителях Джунгарии 

Шуну батыре и Амур-Сане, появились сеоки с этнонимом «ойрат» (т.е. джунгар) - ойрат хыргыс, 

ойрат хасха и т.д. 

Какая-то часть возвращавшихся «хонгорцев», вероятно, не смогла достичь своей родины и по 

дороге осела среди алтайцев, тувинцев и других племен Саяно-Алтая, а также среди казахов верховьев 

Иртыша. Этим, вероятно, объясняется наличие среди них сеоков кыргыз, бурут, модор, аара,   

табан и др. Небольшая группа кыргызов, вместе с остатками джунгаров, в 1758 г. перекочевав к 

границам России, попали на Волгу. В Калмыкии, среди различных улусов имелись следующие 

аймаки и подразделения: хонгорахин, кэргуд, дувахин, хашханар, зод и др., которые 

соответствуют хакасским этнонимам: хонгорай, хыргыс, туба, хашха, чода и др.  

После насильственного угона основной массы жителей Хонгорая, ее сыновья, невзирая на не 

преодолимые трудности, понимая, что надежда добраться до родных кочевий невелика, все же 

возвращались в свою опустевшую страну Толы-Хоорай.  Процесс возвращения хонгорцев  

занимает длительный период. Начальным нужно считать 1703-1706 гг. Беженцы этого времени в 

основном, были уничтожены как враги, но отдельным единицам удалось достичь родной земли. И  
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только вернувшиеся позже, к середине ХVІІІ в. влились в состав новообразованных 

административных родов и землиц.  В историческом фольклоре хакасов распространены предания о 

выходе части качинцев с Иртыша, о враждебном народе «хазах пурут», т.е. казахах, о переселении 

сагайцев со стороны Кузнецкой черни  и т.д. Все эти данные свидетельствуют о том, что процесс 

возвращения был поэтапным, т.е. добирались до Иртыша, Кузнецкой черни, Кемчика и т.д., где оседала 

на некоторое время, после чего, какая-то часть, возможно, оставалась, а остальные все-таки добирались 

до исторической родины. Данные исторического фольклора подтверждают отдельные письменные 

свидетельства. К одним из них можно отнести приведенный в нашей статье документ о кыргыз-калмаке 

Кычак Чеганове, который перезимовал на Кемчике у соетского князца, и только весной появился в 

родных местах.  

Вероятно, некоторые хонгорцы при поэтапном возвращении, в целях конспирации меняли 

свою родовую принадлежность на местные роды. Так, например, многие кыргызы оказавшись в 

кузнецких волостях, изменяли названия своих родов на шорские. Вполне возможно, что именно 

поэтому появились общие роды для хакасов и шорцев, и те хакасские сеоки, якобы вышедшие из 

Кузнецкой черни, никто иные как хонгорцы принявшие на себя шорскую родовую 

принадлежность, ибо и в родной степи безопаснее было принадлежать к киштымским родам.  

После заключения в 1727 г. Кяхтинского мира, когда Хонгорай официально вошел в состав 

России,  имя «Кыргызская земля» и «кыргызы»  уходит с политической   арены.  Ныне нет 

Джунгарского ханства. Однако  остались потомки джунгар, переселенные 250 лет назад на Волгу. 

Они утратили свое историческое имя «ойрат» и стали называться по-русски калмыками.  Хонгорай 

вот уже 300 лет находится в составе Российского государства  и ныне зовется Хакасией. Потомки 

енисейских кыргызов, также потеряли историческое имя «хоорай» и  стали ныне называться   

хакасами, сохраняя свое поэтическое название в фольклоре. Произошла трансформация 

самосознания этноса, сложение которого завершилось в ХVIII-ХIХ вв. уже в составе Российского 

государства.       
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ҚХР ШҦАР Қоғамдық ғылымдар академиясы 

Тарих институтының аға ғылыми қызметкері 

Ҥрімші, Қытай 

 

ЙҦҒҦРЛАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҤСІНІК 
 

Тҥйін: Мақалада ҧйғыр халқының қалыптасуы кҿне тҥркі қағанаты дҽуірінен басталатыны, олардың мемлекеттік 

жҥйесі, тілінің қҧрамына басқа халықтардың ҽсері туралы сҿз болады. Сары ҧйғырлар, олардың қҧрамындағы тҥркі 

рулары жайында да мҽлімет беріледі. 

 

Кілт сҿздер: сары ҧйғыр, тҥрік, орқон, тіл, ру, тайпа, хораңгыд. 

 

Йҧғҧрлар ҚХР-ның Гансу ҿлкесі Жаң-йе [1] қаласының (张掖) Сунан [2] йҧғҧр 

автономиялы ауданындағы Каңло [3], Ымныңғол [4], Миңхуа, Хуаңчың, Мати ауылдарына 

жҽне Жючюан [5] қаласының Сарығдоруақ [6] йҧғҧр автономиялы ауылына қоныстанған. 

Бҧдан тыс, ҚХР-ның Ланжоу секілді ірі қалаларында [7] да йҧғҧрлардың азын-шҧғын топтары 

кезігеді. 

Қытайдағы 2000 жылы ҿткен 5-ші кезекті мемлекеттік халық санағында йҧғҧрлардың 

саны 13719 адам болған [8].  

Йҧғырлар байырғы Орқон ҧйғырларының ҧрпақтары. Олар тҥрік тілді жҽне моңғол тілді 

екі топтан тҧрады. Тҥрік тілділер ҿздерін ақ йҧғҧрлар деп атаумен бірге, ҿздерінің 

шығысындағы моңғол тілді йҧғҧрларды қара йҧғҧрлар деп те атайды, ал моңғол тілділер 

ҿздерін шира йоғҧр (сары йҧғҧр) атаумен бірге, батысындағы тҥрік тілді ағайындарын хара 

йоғҧр (қара йҧғҧр) деп те атайды. Біз 2008 жылы 1-ші қазанда Миңхуа ауылында тҧратын 

Сына Яғқасқа (白文成  ) атаймен жҽне оның жҧбайы Анжаң Нансераң (安桂兰 

nanserang) шешеймен ҽңгімелескенімізде, бҧлайша бҿліністі ақ пег (ақ бек), қара пег (қара бек) 

лауазымды билеушілерге қатысты болар деп тҥсіндірді. Тағы бір қызықты жайт, йҧғҧрлардың 

тибет тілді банта руын (banta otoqh) Қарамҿрін ҿзенінен батысқа қарай қоныстанған йҧғҧрлар 

мен моңғолдар чаған йоғҧр (t‘aan jor), чаған нойон отоқ (t‘aan nojon otoqh) деп те 

атайды. Мҧндағы чаған - ақ деген мағынадағы моңғол сҿзі. Демек банталар ақ йҧғҧрлар 

немесе ақ нойон отоқ деп де аталады. Этникалық тибеттер оларды банта хор (banta hor) деп 

атайды [9].  

Ақ, қара, сары деп бҿлінген йҧғҧр топтары туралы қазіргі кезде нақтылы деректемелер 

сақталмағанымен, ақ йҧғҧр деп Жючюан қаласының Сарығдоруақ ауылын қоныстайтын 

негізінде найман руынан тҧратын тҥрік тілді йҧғҧрлардың аталатындығын ескерткен қарттар 

да болды. Сунан аудандық йҧғҧр мҽдениетін зерттеу кеңсесінің директоры, белгілі жазушы, 

фольклоршы Ежин Темір мырза Сарығдоруақ йҧғҧрларын хораңгыд руының босқындарынан 

қалыптасқан деп есептесе, Сали Янюй яғлақарлар мен хораңгыдтардан қҧралады деп 

есептейді [10]. Қазір аталған йҧғҧр топтары ҿз ана тілдерін мҥлдем ҧмытарманға жеткен. 

Бірнеше жылдың алдында автономиялы ауылдың ҧлтжанды азаматтары тҥрік тілді йҧғҧр 

зиялыларының жҽрдемімен тіл курстарын ашқан болса да, ҥйренушілердің қатары бастапқы 

280 адамнан кҥрт азайып, соңғы есепте нҽтижесіз ақырласқаны тағы бар. 

Ескі қытайлықтар мен тҥріктер ортаны - сары, шығысты - кҿк, батысты - ақ, оңтҥстікті - 

қызыл, солтҥстікті - қара (中黄、东青、西白、南红、北黑) деп есептейді. Халық аңыздарына 

негізделгенде, біртҧтас йҧғҧр билігі, байырғы тҥрік қағанаттарындағыдай, ҥш бҿліктен тҧрған, 

оларды ақ қан (ақ хан), қара қан (қара хан), сары қан (сары хан) деп аталатын ҽміршілер 

билеген секілді. Йҧғҧр қарттары Ақ хан - Жаң-йеде, Қара хан - Жючюанда, Сары хан - У-

уейде тҧрған [11] ҽрі ақ қан ақ шатырда, қара қан қара шатырда, сары қан сары шатырда 

отырады, олардың туы да ақ, қара, сары болған деп аңыз етеді [12]. Олардың нақтылы қай 

дҽуірге тҽн екендігін анықтайтын шежірелік деректердің тапшылығына қарамастан, біз Қытай 
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жылнамаларына [13] сай, аталған билік қҧрылымының Ганжоу ҧйғыр қағанатына тҽн бҿлініс 

екендігін тҧрақтандырамыз. Орыстың белгілі шығыстанушысы Г.Н.Потанин 1886 жылы 

―Елдің шығысын қоныстанушылар шира йоғҧрлар (шира-ѐгуры), батысын қоныстанушылар 

қара йоғҧрлар (хара-ѐгуры)‖ [14] деп аталатындығын жазған. Қазір Қытайда қалыптасқан 

дағды бойынша, йҧғҧрлар шығыстық жҽне батыстық деп бҿлінеді, моңғол тілді шығыстық 

топтарының ғылыми ҽдебиеттердегі жалпы қауым тарапынан мойындалған аты ыңғырлар 

(), ал тҥрік тілді батыстық топтарының аты сарығ йҧғҧрлар (sarγ juγur) деп аталып жҥр. 

Дей тҧрғанмен, мҧндай бҿліністі ҽр екі тараптың халқы да біркелкі қабылдамайды, қайта 

жалпыҧлттық есім ретінде йҧғҧр [15] немесе йоғҧр аты жиі айтылады. Қытай тарап бҧл 

халықтың атын ҿз жылнамаларына тҿмендегідей хаттаған: 
 

қытай иероглифі қазіргі оқылуы қазақша 

транскрипциясы 

орысша 

транскрипциясы 

Реконструк- 

циясы 

дҽуірі 

黄头回鹘[16] huang tou hui gu хуаң тоу хуй гу Хуан тоу хуй гу сарыбас ҧйғыр Суң ҽулеті 

辉和尔 

[17] 

hui he er хуй хы эр хуй хэ эр ҧйғыр Суң ҽулеті 

撒里畏兀[18] sa li wei wu са ли уей у са ли уэй у сарығ ҧйғыр Юан-моңғол 

撒里畏吾 sa li wei wu са ли уей у са ли уэй у сарығ ҧйғыр Юан-моңғол 

撒里畏兀儿 sa li wei wo er са ли уей у эр са ли уэй у эр сарығ ҧйғыр Миң ҽулеті 

锡喇伟古尔 xi la wei gu er ши ла уей гу эр си ла уэй гу эр сарығ ҧйғыр Чиң-манжҧр 

锡拉伟古尔 xi la wei gu er ши ла уей гу эр си ла уэй гу эр сарығ ҧйғыр 

(шираҧйғыр) 

Чиң-манжур 

ҽулеті 

西喇古儿黄番[19] xi la gu er huang 

fan 

ши ла гу эр хуаң 

фан 

си ла гу эр хуан 

фань 

сарығ ҧйғыр 

(ширагур) 

Чиң-манжур 

ҽулеті 

黄番 huang fan хуаң фан хуан фань сары бажақтар 

(бодандар) 

Чиң-манжур 

ҽулеті 

 

Қытайда 1911 жылғы тҿңкерістен соң жарияланған Қытай Республикасы (中华民国) 

тҧсында Гансудағы жергілікті ҽкімшілік Хуаңфан атап келген йҧғҧрларды сары сары 

бажақтар (黄黄番 хуаң хуаң фан) мен қара сары бажақтар (黑黄番 хей хуаң фан) деп айырып 

атай бастады. Мҧның алдыңғысы моңғол тілді, ал соңғысы тҥрік тілді йҧғҧрларды кҿрсетеді. 

1949 жылы қыркҥйекте ҚХАА-ның бірінші дала армиясы Хыши дҽлізін азат етті. ҚХР 

алғаш жарияланған тҧстағы деректерде йҧғҧрлар 撒里维吾尔 (сарығ ҧйғыр) деп жазылатын. 

1954 жылы ҧлт зиялылары мен халық ҿкілдерінің қатысуымен ҿткен кеңестен [20] соң, 

бҧрынғы аттар кҥшін жойып, йҧғҧр (немесе йоғҧр, 尧乎尔) дегенге негізінен жақын 裕固 

(Юйгу) деген жаңаша ат ҿмірге келді. 1954 жылы 20 ақпанда Сунан йҧғҧр автономиялы 

ауданы, 11 сҽуірде Жючюан аймағына қарасты Сарығдоруақ автономиялы ауылы қҧрылды. 
Киелі таңбалар 

Экспедицияның екінші бір мақсаты йҧғҧр руларының таңбасын анықтау еді. Бҧл жҿнінде 

мардымды деректер таба алмадық. Дегенмен қазақ руларына тҽн бірнеше таңбаны йҧғҧр 

қарттары таныды. 
Бірінші, тоғыз таңба.  

Қазақтың найман руының бақан ( ) деп аталатын таңбасын Хамортан шешей тоқҧс 

(тоғыз) деп оқи отырып, алдыңғы ғасырдың қырқыншы жылдарында жылқыларға осындай 

таңбалар басылатындығын ҽңгімеледі. Алайда қайсы руға тҽн екендігін тап басып айта 

алмады. Ескі қытайлықтарда бірден онға дейінгі цифрлар ішінде тек тоғыздың ғана байырғы 

таңбасы жай таңбамен емес, кҥрделі иероглифтік тҧлғамен жолығады (Алдыңғы беттегі 

суретке қараңыз [21]. Тоғызды синологтар шынтақ деген мағынадағы 肘 иероглифтің кҿне 

тҧлғасынан жасалған деп есептейді [22]. Алты ескі қытай иероглифінде  тҥрінде де жазылады. 
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 Бҧл Кіші жҥздегі қарасақалдың таңбасын еске салады. Араб цифрындағы тоғыз бен алты тек 

қана бағытындағы ҿзгеріспен ҿзгешеленген. Қазақтың Кіші жҥзіндегі алтын руының 

таңбасы  да ескі қытай тіліндегі алтының жетілдірілген иероглифімен ҧқсайды, егер 

қазақ шежіресіндегі ―тоғыз таңбалы найман‖ атына зер салсақ, найманның ортақ таңбасы 

саналған бақан таңбаның тҥп тегінің ―тоғыз‖ сан есімімен қатыстылығын теріске 

шығармаймыз. Бҧл қазақ таңбаларының тегінің ескі қытай иероглифінде де кҿрініс беруімен 

қызықтырады. Бақан - бағана деп те аталады. Ескі қытайдағы Чин, Хҽн ҽулеттерінде 

патшаның қасында болып мемлекеттің ҧлығаусар жҧмыстарын басқаратын уҽзірлерді тоғыз 

дҽреже бойынша тағайындап, оларды тоғыз мҥшір (九卿) деп атау дағдысы болған. Ескі тҥрік-

моңғол тайпалары да тоғызды аса киелі сан есебінде бағалаған. Қытайлар мемлекеттің 

шаңырағын кҿтеріскен қайраткерлерін 柱国 (Жугуо) деп атаған. Оның баспа-бас аудармасы 

мемлекеттің тірегі, бақан дегенге келеді. Тҥрік Республикасында мемлекет басшысы 

Жҧмһҧрият бақаны деп аталатындығына зер салсақ, бақан деген сҿздің жалаң ғана ―киіз ҥйдің 

шаңырағын кҿтеруге, ҥзіктер мен тҥндіктерді кҿтеріп жабуға керекті ашалы тіреуіш‖ деген 

мағынаның аясымен шектелмейтіндігін аңғарамыз. Бақан сҿзінен бағана сҿзі жасалған. 

Бҧлардың тҥбірі - бақа (қазақ сҿйленімдерінде баспана деген мағынасы [23] да бар). 

Моңғолдар ҽкімшілік бҿліністің ең кіші бірлігін баг (бақ) [24] деп атаған. Ерте орта ғасырлық 

тҥрік жҽне қытай деректерінде тҥрік билеушілерінің лауазымы ретінде баға сҿзі жиі-жиі 

айтылады. Мысалы, Баға қаған, Баға тарқан, Қҧтлық баға тарқан, Бойла баға тарқан. Кей 

ғалымдар баға сҿзін санскритшедегі маха (патша) сҿзімен қатысты қарастырады. Біздіңше, 

бҧл атау ескі тҥрікшедегі тҽңірия дінінің басшысы деген мағынадағы бҿг, немесе бҿгҥ (Боғда) 

сҿздерімен қатысты. Ол - адамның рухани тірегі. Бір қызықты жайт, Америкадағы сиу 

ҥндістерінің тілінде ―baha‖ сҿзі [25] қарт адам деген мағынада жҧмсалып, тҥрік тілдеріндегі 

―баба‖, ―бабай‖ сҿздерімен ҥндесім табады екен. Қарттар - ауылдың басы, берекенің қаймағы. 

Қазақ сҿйленімдерінде бақа сҿзінің екінші бір мағынасы аласа, тапалтақ. Йҧғҧрлар ҧл баланы 

еркелеткенде баға (b) деп атайды. Қазақта ―барын киіп, бақанын қолға алу‖ деген мақал 

бар. Мҧндағы ―бақан‖ ҥйдің тіреуішін емес, кісінің қолына ҧстаған асатаяғын білдіруі мҥмкін. 

Демек баға қағандардың қолындағы биліктің символы саналатын асатаяқтар да бақан аталуы 

мҥмкін. Ескі тҥрік тілінде жҥзік (сақина) сҿзі де бақан [26] аталған (алтҧн бақан - алтын 

жҥзік). Найманның бақан таңбасы да мемлекеттік рҽміз болған болуы мҥмкін. Ал осы 

мемлекетті қҧраушы тайпалар бақан таңба негізінде ҿздерінің таңба - рҽміздерін жасаған. 

Біздің тҿмендегі кестедегі таңбаларды бір негізден таратуымыз осыдан. Қазақ тайпалары да 

сандарды таңбалаудың ежелгі маяларға тҽн тҽсілін қолданған (оң жақтағы суретке қараңыз 

[27]. Бҧған Тҥргеш мемлекетінің теңгесіне ойылған ―Тҥргеш қаған Бай баға, Затым он оқ 

қаған‖ деген жазулар мен қос сызықтың астындағы оқ таңба куҽ [28]. Йҧғҧр наймандары 

найман сҿзін моңғол тілдеріндегі сегіз сан есімімен тҥсіндіреді. Сондықтан да арнаймандар 

ҿздеріне сақыс (сегіз) атын қойған. Қазақтарда бақан таңбаның бірнеше ҥлгісі жасалған [29]:  
 

Қазақ руларындағы бақан таңбаның ҥлгілері 

ру аты таңбасы 
ру аты таңбасы ру аты таңбасы 

найман  шапырашты  есентемір   
бағаналы    алтын  керей   
қаракесек  жаныс  уақ   
қарасақал   ошақты  телеу  
шекті    жаппас     

 

Екінші, тарақ таңба. 

Ежин Темір мырза (оң жақтағы таңбалдарды осы кісі сызған) мен Жолмарчіт 

шешей қазақтың тҿре, жалайыр, тарақты, табын руларының тарақ таңбасына 

жҽне бағаналы наймандардың бақан таңбасына ( ) аса назар аудара отырып, бҧл 
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таңбаның йҧғҧрлардың семелері мен обаларынан жиі ҧшырайтындығын айтты. Ҿкінерлігі бҧл 

таңбаның қазіргі иелері жҿнінде тап басып ештеңе айта алмады. Ҽрине оқырман қауымға ең 

алдымен Шыңғыс қағанның алтын ҧрығынан тарайтын тҿре ҽулетінің тарақ таңбасы елестеуі 

мҥмкін. Біздің баса назар аударатынымыз тарих тасасында қалған жалайыр қауымының бір 

кездегі Ҧлы ҧйғыр қағанатын билеген тҧстағы салтанаты елестейді. Белгілі шығыстанушы 

Ю.А. Зуев ҿзінің «Ранные тюрки: очерки истории и идеологии» [30] деген еңбегінде 

жалайырды байырғы яғлақарлардың бір тармағы ретінде атап ҿтеді. Ендеше тарақ таңбасы да 

йҧғҧр яғлақарларының атам заманғы еншісі болуға керек.  

 

Қазақ шежіресінде Жалайыр кҿбіне Ҥйсін Майқыдан 

таратылып, бер жағы Ҥйсіл - Жансақал (Тарақ) болып 

жалғасады. Ал кей нҧсқаларда ол Мекіреден таратылады. 

Жалайырдың қазақ халқының кҧрамындағы рулары 

шежірелерде Сырманақ, Шуманақ, Бірманақ болып бҿлінеді. 

Жалайырлар ҿзбек, қырғыз, қарақалпақ халықтарының 

қҧрамында да ҧшырасады. 

Тарақтыларды бірде бҥкіл Ортажҥздін, бірде арғынның ―ноқта ағасы‖ деп жатады. 

Кҿшпелілер тіршілігінде ―ноқта ағасы‖ болған елдерге ерекше хҧқық берілген. Жол-жоралғы, 

сыбағалы тамақ алдымен соларға ҧсынылады, билер пҽтуаға келе алмаған даулардың шешімді 

тҥйінін ноқта ағалары айтады (Тарақты Ақселеу). Ҧлыжҥзде бҧл мҽртебе Жалайырға, 

Кішіжҥзде Тамаға тиесілі. Міне, осы жерден қызық бір ҥйлесімділіктің ортаға тартылатыны 

бар. Ол жалайырдың да, тарақтының да таңбасы тарақ екендігіне қатысты. Тарақ - Кішіжҥздің 

тамасы мен оның інісі боп есептелетін табынға қатысты таңбаларда да ҧшырасады. Бҧл жерде 

тарақ таңбалылардың тектес болуы ғажап емес дейтін байымдаулар да бар. Мҽселен, жалайыр 

шежірешілері тарақтыны Бірманақтан таратып, ―нағашысына сіңген ҿз туысымыз‖ дегенді де 

айтады. Тарақты қарақалпақтың қият пен кенегес руларының қҧрамында да кездеседі. 

Сондай-ақ тағы да таңбаға кҿңіл аударар болсақ, қазақ хандары шыққан тҿрелердің таңбасы 

да - тарақ [31]. 

Тамалар башқҧрттардың, ноғайлардың, қырғыздардың кҧрамында жеке ру тҥрінде кездеседі 

[32]. 
 

Қазақ руларындағы тарақ таңбаның ҥлгілері 

ру аты таңбасы ру аты таңбасы ру аты таңбасы 

жалайыр  тама  сіргелі  
табын  тарақты   тҿре   

 

Ҥшінші, ашамай таңба. 

Орқон ҧйғыр қағанаты ыдыраған соң, оның аумағынан найман, керей, оңғҧт, жалайыр 

ҧлыстары бой кҿтерді. Шҽкерім Қҧдайбердіҧлы ҿзінің «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар 

шежіресі» атты еңбегінде керей деген қара деген сҿз. Бір ҧйғырдың жеті баласы бҽрі қара 

болған соң, оларды мағол тілінде керейт дейді, яғни қаралар дегені дейді деп жазады [33]. 

Керейлердің ашамай таңбасы  жҽне + сынды екі тҥрлі кезігеді. Йҧғҧр қарттары бҧл 

таңбаларды яғлақар руында да болған деп есептейді. 

Тҽңірдағ баурайындағы байырғы ҥйсіндердің ата қонысында шҿптің сонысы мен судың 

тҧнығын қуалай кҿшпелі мал шаруашылығымен шҧғылданатын саны аз йҧғҧр жҧрты екі тҥрлі 

диалектіде сҿйлегеніне қарамастан, ҿздерінің байырғы ҽдет-ғҧрпы мен салт-санасын, ана 

тілдерін ҧмытпаған. Йҧғыр тарихын, тілін зерттеу - Қытай жылнамаларында иероглифтердің 

тасасында қалып қойған тҥрік жҧртының тарихын зерттеуде таптырмас қару. Қазіргі йҧғҧрлар 

Орқон ҧйғыр қағанатының бірден-бір мҧрагерлері. Олар қазіргі ШҦАР аумағында тҧратын  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

467 

 

 
 

ҧйғыр халқының бір бҿлігі емес, қайта ҧйғыр ҧлтының қалыптасуында ҿзіндік рҿл атқарған 

байырғы этнос. Тілі, ҽдет-ғҧрпы, рулық жҥйелері тҧрғысынан олар ҧйғырлардан гҿрі 

қазақтарға бір табан жақын. 
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1. Йҧғҧрлар Гансу ҿлкесін де, Жаң-йе қаласын да Гамсы (gms) деп атайды. Гансу ҿлкесінің аты байырғы Ганжоу, Сужоу 
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2. 1954 жылы Жючюан, Гаутай, Жаң-йе аудандарына қарайтын йҧғҧр жерлері біріктіріліп Сунан йҧғҧр автономиялы районы 

(аудан дҽрежелі) қҧрылды. 1955 жылы ол автономиялы аудан болып аталды. Аудан Сужоудың (肃州) оңтҥстігінде болғандықтан 

Сунан (肃南) аталды. 

3. Каңло (klo) қытайшада Каңлы (康乐) деп айтылады. 

4.  Бҧл ауылдың аты аттас Ымныңгол ҿзеннің (hmn ol, Хымның гол) атына қойылған. Қытайлар Дахы (大河) деп атайды. 

5. Бҧл қаланың аты ескі ҧйғыр жылнамаларында жҽне қазіргі йҧғҧр тілінде Сҥкчі (sukzi, sukti) деп аталады. Оның қытайша аты 

Жючюан (酒泉). 

6. Қытай тілінде Хуаңнибау (黄泥堡) яғни сары топырақты қамал аталатын бҧл жерді жергілікті қытайлар Хуаңнипу деп те айтады. 

Ал йҧғҧрша аты Сарығдоруақ (srγ dorvq) немесе Хуаңнипу (xunipu).  

7. 钟进文辑：《全国裕固族各市、县的人口数》 деген кестеге қараңыз. 

钟进文主编：中国裕固族研究集成》，民族出版社，2002年4月，北京，613页。 

8. 1942 жылғы санақта йҧғҧрлар шамамен 580 шаңырақ, 3000-дай адам болған екен. 1953 жылғы мемлекеттік халық санағында 

3861, 1964 жылы 5717, 1982 жылы 10568 адам болғаны анықталды. 1990 жылғы мемлекеттік 4-ші кезекті халық санағында 

йҧғҧрлар 12279 болды, мҧның 11809-ы Гансу ҿлкесінде тҧрады. 

（钟进文主编：中国裕固族研究集成》，民族出版社，2002年4月，北京，502页，马正亮：裕固族人口的规模及数量变动》。) 

9. «Гесер» эпосында хорлардың сары ханның елі, ақ ханның елі, қара ханның елі деп аталатын топтары айтылады. Тибеттанушы 

Сҧңба Гамбу Ишибанжурдың (松巴·堪布益希班觉尔 1704-1788) Тибеттің 6-шы Банчынына (1737-1780) жазған хатында Сары 

ханның елін - сары йҧғҧр (shara yukur) деп аталумен қатар, банта хор (vpan-t- hor) жҽне хортон (hor-thon) деп те аталатындығын 

жазған. Оның пікірінше ақ ханның елі - sok-po, яғни моңғолдар да, қара ханның елі - vprok-pol, яғни Солтҥстік Тибет жерін 

қоныстайтын кҿшпелі тибет тайпаларын кҿрсетеді. 

钟进文：《一篇裕固族历史传说研究》，中央民族大学学报（哲学社会科学版），2000年第二期，32页。 

10. 萨莉延羽：《酒泉境内的裕固族》，қараңыз : 钟进文主编：《中国裕固族研究集成》民族出版社，北京2002，592页。 

11. 2008 жылы 24 қаңтарда Хуңуансы қалашығындағы Жолмарчіт шешейден жазып алдық. 

12. Қарттар кҥтімханасындағы Ыржаму қарт пен Ымнынғол ауылында тҧратын бҿзҥк думан руынан шыққан Ыренчыртан шешей 

осылай деді. 

13. Осы ҧлы, ақ тҥсті, аса мҽртебелі билік Ыдықҧт ҧйғырларының Орта жазықтағы Суң, Ляу, Алтын ҽулеттерімен арадағы 

қатынастарды ҥзіп тастады (这个“伟大的白色的高贵的”政权阻碍了高昌回鹘同中原宋、辽、金三朝的交流), See Dunnell,1996 

14. Айтмуратов: «Тюркские этнонимы», изд. «Каракалпакстан», 1986, с.97.  

15. Ҿзге тҥрік тілдерінде ҧй, ҥй болып айтылатын сҿздердің йҧғҧр тілінде йҧ, йҥ болып ауысуы да кезігеді. Мысалы, йҥ - ҥй, йҥат 

- ҧйат (ҧят), йоғҧрт - айран. 

16. Ішінара ғалымдар қытайша этнонимді Тҧрпаннан табылған ескі ҧйғырша мҽтіндегі сарыбаш деген ру атынан шыққан дейді. 

Маловтың «Язык желтых уйгуров» (Алматы, 1957) деген еңбегінде Сарығпаш (Сарыбас) деген жер аты кездеседі. Қазақтың он 

екі абақ керейінің кенжесі - сарыбас. 

17. Суң ҽулетінің соңғы мезгілінде 辉和尔 деп аталған. Бҧл жҿніндегінақты деректерді мына еңбектен оқыңыз: 

宋筠：《钦定新疆识略》文海出版社，台北，中华民国54年12月，592页。 

18. Моңғол билігі тҧсындағы (1206～1368) қытайша жылнамаларда ҧйғыр (回鹘) этнонимі тҿмендегідей иероглифтермен де 

жазылған. 

 

Қытайша жазылуы Қазіргі қытайша оқылуы Орысша транскрипциясы Қазақша транскрипциясы 

畏兀儿 wei wu er вэй у эр уей у эр 

瑰古 gui gu гуй у гуй у 

乌鸽 wu ge у гэ у гы 

畏午儿 wei wu er вэй у эр уей у эр 

委兀儿 wei wu er вэй у эр уей у эр 

畏吾儿 wei wu er вэй у эр уей у эр 

畏吾尔 wei wu er вэй у эр уей у эр 

畏吾而 wei wu er вэй у эр уей у эр 
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畏吾 wei wu  вэй у уей у 

畏兀 wei wu вэй у уей у 

卫兀 wei wu вэй у уей у 

外五 wai wu вай у уай у 

伟吾尔 wei wu er вэй у эр уей у эр 

伟吾而 wei wu er вэй у эр уей у эр 

伟兀 wei wu вэй у уей у 

伟兀尔 wei wu er вэй у эр уей у эр 

 

Қараңыз: 王日蔚：《维吾尔（缠回）民族名称演变考》，《禹贡》第七卷第四期，1937年，443-461页。 

Бҧлардың бҽрі де жылнамашының пайдаланған дереккҿздеріне жҽне жылнаманың хатталған уақытына байланысты 

ҧйғыр этнонимінің ҽртҥрлі жазылуы болып табылады. Дегенмен Моңғол ҧлысы мен Юан империясы тҧсындағы ҧйғыр 

(畏兀儿) этнонимі қайсы ҿңірді қоныстанушы халықтарға байланысты жазылғаны жҿнінде қытай ғалымдарында 

бірнеше тҥрлі таласты пікірлер бар. Чын Гаухуа мырза мен Тян Уейжяң мырза: ―Аталған иероглифтер (畏兀儿) Тҧрпан 

(Ылықҧт) ҧйғырларының ҧрпақтарын мегзейді, Қараханлы мемлекетінің негізгі халқының ҧрпақтарын қамтымайды, 

яғни Қарақожа (қазіргі ШҦАР-дағы Тҧрпан қаласы), Бесбалық (ШҦАР-дағы Жемсары ауданының солтҥстігінде), 

Жанбалық (қазіргі ШҦАР-дағы Санжы қаласы), Жаңабалық (ШҦАР-дағы Манас ауданы), Қарашар сынды бес қаланы 

қоныстайтын ҧйғыр тайпаларын кҿрсетеді, Қҧмыл, Алмалық (қазіргі ШҦАР-дағы Қорғас ауданында) жҽне ШҦАР-дың 

оңтҥстік аймақтарын қоныстайтын халықтар ҧйғыр есептелмеген 

(陈高华：《元代新疆史事杂考》，《新疆历史论文续集》，新疆人民出版社，1982年，第274～294页；田卫疆：《论元代畏兀儿

人对中华文化的历史贡献》,《西北民族研究》1993年第1期，第216～227页，等。) ‖ - деп есептейді; ҧйғырлар (畏兀儿) 

Тҧрпанды ғана емес, ҿзге де аймақтарды қоныстанған дейтін кҿзқарасты жақтаушылар да бар 

(杨志玖：《萨都剌的族别及其相关问题》，《元史三论》，人民出版社，1985年，第194页；杨镰：《元西域诗人群体研究》，新

疆人民出版社，1998年，第300页，等。). 

19. Ширагур деп аталатын бҧл этнонимді моңғол жылнамаларынан да жолықтырамыз (Лувсанданзан: «Алтын шежіре», Абай 

Мауқараҧлы аудармасы, «Ҿнер» баспасы, 1998, 202 бет). Кей зерттеушілер《清史录》 176 бумасында,《平定朔漠方略》30 

бумасында жазылған西喇古儿黄番, 西喇古儿黑番 деген этнонимдердегі 西喇古儿анықтауышын сарығол (疏勒河) деп тҥсіндіреді. 

Демек аталған екі ҧлыстың алдыңғысы Сарығолдық сары ҧйғырлар, ал соңғысы Сарығолдық тибеттер. Қараңыз: 高自厚 

荷红梅：《裕固族大头目部落与大头目世系》 甘肃民族研究 2000年第二期 47页。 

20. «Тҽңірдағтың солтҥстігіндегі ҽр ҧлт, ҽр сала қайраткерлерінің отырысы» (祁连山北麓各族各界人士座谈会) деп аталған 

жалпыҧлттық кеңес 1953 жылы шілденің 15-18 кҥндерінде Гансу ҿлкесі Жючюан аймақтық ҽкімшіліктің шақыруымен ҿтті. 

Кеңесте шығыстық топтың депутаты йҧғҧрлардың тҿбе биі (七族黄番总管) Анжаң Гомбҧрчаб (安·贯布什加) мырза ҧлтттың ортақ 

атын Сарығ ҧйғыр (撒里维吾尔) деп атауды ҧсынды, ал батыстық топтың депутаты яғлақар бегі, мыңбасы Ан Жиңчау мырза 

(亚拉格部落正头目、千户安进潮) йҧғҧр (尧乎尔) дегеннің дыбыстық аудармасына сай 裕固尔 деп атауды ҧсынды. 1953 жылы Гансу 

ҿлкелік халық ҥкіметі бҧл атты ҚХР Орталық халық ҥкіметіне жолдап бекіттірді (Сунан йҧғҧр АО Архибханасы 1953 жыл №1 

жинақ). ҚХР-ның тҧңғыш премьер-министрі Жоу Ынлай мырза裕固尔 дегендегі соңғы иероглифті қысқартып жазуды ҧсынды. 

Осылайша ҚХР тараптың ресми қҧжаттарында 裕固 (юйгу) болып жазылатын болды. 

21.Қытайдың сауыт-сҥйек жазуларының ҥлгілері кҿрсетілген суреттер王本兴编：《甲骨文小字典》, 文物出版社，北京， 

2006年;《古代汉语字典》，商务印书馆，北京，2005年; 崇 羲 王心怡编《商周图形文字编》，文物出版社;  

徐中舒主编：《甲骨文字典》，四川辞书出版社 атты кітаптардан алынды.  

22. 唐冶泽撰：《甲骨文字趣释》重庆出版社，重庆，2004年7月第2版第2次印刷，28页。  

23. «Диалектологиялық сҿздік», Арыс, Алматы, 2007,137 бет. 

24. Б. Базылхан: «Монгол-казах толь», Ҿлгий, 1984, 58 бет. 

25. Ҽбрар Кҽримуллин: «Прототюрки и индейцы Америки. По следам одной гипотезы» http://kitap.net.ru/ Татарская электронная 

библиотека/тюркология. 

26. «Древнетюркский словарь», изд. Наука, Ленинград, 1969, 82 бет. 

27. Эсперанто тіліндегі маусымдық журнал «Kontakto» 1993 жыл №2, жалпы №134, 8 бет.  

28. Шадыман Ахметҧлы: «Он оқ салған ойлар», Шинжяң қоғамдық ғылымы, 1995, №4, 30 бет. 

29. Қазақ руларының таңбалары Ысты Мейірханның «Шежіресінен» (қолжазба, Алматы, 1992) жҽне Жарылқап Бейсембайҧлының «Ана 

тілі» газетіне тҥскен шежірелік мҽліметтер негізінде жасаған «Қазақ шежіресі» (Атамҧра – Қазақстан, Алматы, 1994) атты кітаптардан 

аланды.  

30. Ю.А. Зуев: «Ранные тюрки: очерки истории и идеологии», Алматы, Дайк-Пресс, 2002, 293-296 беттер. 

31. Жарылқап Бейсенбайҧлы: Атамҧра - Қазақстан, Алматы, 1994, 36-37 беттер. 

32. Жарылқап Бейсенбайҧлы: Атамҧра - Қазақстан, Алматы, 1994, 89-90 беттер. 

33. Шҽкерім Қҧдайбердіҧлы: «Тҥрік, қырғыз-қазақ һҽм хандар шежіресі», Алматы, «Қазақстан» жҽне «Сана», 1991, 36 бет. 

http://kitap.net.ru/
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Мадияр ЕЛЕУОВ 
тарих ғылымдарының докторы, 

ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің профессоры 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҦРАН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ  

2007-2008 ЖЫЛДАРДА СОЗАҚ АУДАНЫНДА  

ЖҤРГІЗГЕН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 
 

Түйін: Бҧл мақалада Тҧран археологиялық экспедициясының 2007-2008 жылдарда Созақ ауданында ҥргізген 

археологиялық зерттеулері жайында сҿз болады. Созақ ауданынан табылған кҿне елді-мекендер, обалар, қалашық, қорым, 

тас қоршау, суландыру жҥйесі т.б. 40-тан астам археологиялық есерткіштерге қайта зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, 

олардың географиялық координаттары, орналасу аймақтары ашылып, зерттелгендігі, бҥгінгі таңдағы олардың 

проблемалық тҧстары айтылады. 

 

Кілт сөздер: Археологиялық экспедиция, оба, қалашық, елді-мекен, археологиялық зерттеу, географиялық 

координат. 

 

2007 жылы «Археолог» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің Тҧран археологиялық экспедициясы (жетекшісі профессор М.Елеуов) 

Қаратаудың солтҥстік беткейіндегі зерттеулерін Созақ ауданындағы Талдыбҧлақ, Кҿкбҧлақ, 

Бабата, Ҥшбас ҿзендерінің тау шатқалдарында, тауалды жазығына шыға берісінде жҽне 

Қызыл кҿлдің жағасында жҥргізіп бҧрын есепке алынбаған 18 археологиялық ескерткіш 

ашты, олардың қатарында: 2 ортағасырлық елді мекен, 3 жеке оба, 2 обалар тобы, 10 обалар 

қорымы жҽне тас еңбек қҧралы табылған бір жер бар. 

2008 жылы Тҧран археологиялық экспедициясы (қҧрамында Ҽ.Х.Марғҧлан атындағы 

Археология институтының т.ғ.к. Ж.Қҧрманқҧлов басқарған Созақ тобы, А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-тҥрік университетінің Археология ғылыми-зерттеу орталығының 

қызметкерлері бар) «Абди Компани» Акционерлік қоғамының (президенті Ҽ.Бимендиев) 

қаржыландыруымен Созақ ауданындағы барлау жҧмыстарын Қаратаудың теріскей беткейінде, 

батыстан шығысқа қарай Талдыбҧлақ, Кҿкбҧлақ, Бабата, Ҥшбас, Ҥштҿбе, Кеншінбай, 

Балатҧрлан, Қаңдыбҧлақ, Балдысу, Шіркейлі, Жосалы, Кҿкбҧлақ, Арпаҿзен, Сарымсақты, 

Қараҥңгір, Райыс, Итмҧрын, Ҥйеңкі, Кҥркіреуік, Алмалы, Тоқтыбай, Ащышексай, Марлансай, 

Ҿрісата, Қайнарбҧлақ, Ақҥйік, Суындық, Қостҿбе, Қызылбҧлақ, Бақай ҿзендерінің жоғарғы 

ағысында, тау шатқалдарында, тауаралық жазықтарда, тауалды жазығына шығар бҿлігінде 

жҽне тауалды жазығында (Мойынқҧмға дейінгі аралықта) жҥргізіп, осы уақытқа дейін есепке 

алынбаған 292 археологиялық ескерткіштерді ашып, зерттеді. Олардың қатарында: 34 жеке 

оба, 59 обалар тобы, 9 ортағасырлық елді мекен мен қалашықтар, 176 обалар қорымы, 4 тас 

қоршау, 7 тасқа салынған сурет орындары, 1 ҥңгір, 1 тҧрақ, 1 суландыру жҥйесі бар. 

2008  жылы ашылған археологиялық ескерткіштер Созақ ауданының ауылдық аймақтары 

бойынша келесі ретпен орналасқан: Қҧмкент ауылдық аймағында – 3 (2 жеке оба, 1 обалар 

тобы); Жартытҿбе ауылдық аймағында - 21 (2 ортағасырлық елді мекен мен қалашық, 2 жеке 

оба, 5 обалар тобы, 12 обалар қорымы); Шолаққорған ауылдық аймағында - 78 (4 

ортағасырлық елді мекен мен қалашық, 8 жеке оба, 15 обалар тобы, 49 обалар қорымы, 1 тас 

қоршау, тасқа салынған суреттердің 1 орны); Сызған ауылдық аймағында - 54 (1 

ортағасырлық елді мекен, 1 жеке оба, 11 обалар тобы, 41 обалар қорымы); Созақ ауылдық 

аймағында - 43 (1 ортағасырлық елді мекен, 3 жеке оба, 8 обалар тобы, 30 обалар қорымы, 1 

тас қоршау); Қарақҧр ауылдық аймағында - 69 (13 жеке оба, 16 обалар тобы, 31 обалар 

қорымы, 2 тас қоршау, тасқа салынған суреттердің 6 орны, 1 ҥңгір); Қаратау ауылдық 

аймағында - 19 (3 жеке оба, 3 обалар тобы, 13 обалар қорымы); Жуантҿбе ауылдық аймағында 

- 4 (1 ортағасырлық елді мекен, 1 жеке оба, 1 тҧрақ, 1 ортағасырлық суландыру жҥйесі); Тасты 

ауылдық аймағында - 1 жеке оба бар. 

 

Экспедиция сонымен қатар, аудан кҿлеміндегі бҧрын есепке алынған 40-тан аса 
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археологиялық ескерткіштерде қайта зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, олардың географиялық 

координаттарын анықтап, суретке тҥсірді. Қарақҧр ауылдық аймағында орналасқан Ақтҿбе 

елді мекенінде кең кҿлемде қазба жҧмыстарын бастады жҽне 30 ортағасырлық қалалар мен 

елді мекендердің жобасын лазерлі теодолитпен қайта тҥсірді, олардың қатарында Қҧмкент, 

Созақ, Кҥлтҿбе, Раң жҽне т.б. қалалар бар. 

Кҥлтҿбе (ҥштҿбелік) қалашығы (1-сурет). Аққолтық ауылынан 2,49 км батыста, Ҥштҿбе 

тауының шығыс жиегінде, Ҥштҿбе ҿзенінің оң жағалық террасасында орналасқан, 2008 жылы 

ашылып, зерттелген. Географиялық координаттары: С.43˚33'800", Ш.069˚10'871", т.д.б. 638 м. 

Солтҥстіктен оңтҥстікке қарай бағытталған шахристанның ҧзындығы 190 м, ені 150 м, биіктігі  

3 м, оның ортасында орналасқан цитадельдің кҿлемі 100x80 м, биіктігі 3 м. Цитадельдің 

ҥстінде аумағы 15 м, ені 1-1,5 м тас қаландысы бар. Қазба жҥргізілген жоқ. 

Балатҧрлан елді мекені (2-сурет). Аққолтық ауылынан 12 км батыста, Темкі бҧлақ пен 

Балатҧрлан ҿзенінің аралығында орналасқан, 2008 жылы  ашылып, зерттелген. Географиялық 

координаттары: С.43˚34'860", Ш.069˚03'688", т.д.б. 761 м. Тҿбенің аумағы 42 м, биіктігі 3 м. 

Тҿбенің солтҥстік-шығыс жағындағы алаңның ені 22 м, биіктігі 0,8-1 м.  Алаңның шығыс 

бҧрышы бҧзылған. Елді- мекеннің батыс жағын алып жатқан саздың кҿлемі солтҥстіктен 

оңтҥстікке қарай 50 м, шығыстан батысқа қарай 30 м. 

Кҿктҿбе елді мекені (3-сурет). Балдысу ауылының оңтҥстік-батыс шетінде, 

Қандыбҧлақтың оң жағасында орналасқан, 2008 жылы ашылып, зерттелген. Географиялық 

координаттары: С.43˚41'328", Ш.068˚59'093", т.д.б. 690 м. Солтҥстіктен оңтҥстікке 

бағытталған тҿбенің ҧзындығы 50х40 м, биіктігі 2-2,5 м. Тҿбенің ҥстіндегі тастан қаланған ені 

1 м келетін қҧрылыстың кҿлемі 16х16 м, биіктігі 0,1 м. Қазба жҥргізілген жоқ. 

Қарлығаштҿбе тҿрткҥлі (4-сурет). Қарабҧлақ ауылынан 6 км оңтҥстік-батыста, Кҿкбҧлақ 

ҿзенінің сол жағасында, Қарлығаш тҿбе елді мекенінен 0,4 км шығыста, шатқалдың кіре беріс 

аузында орналасқан, 2008 жылы ашылып, зерттелген. Географиялық координаттары: С 

4343'343", Ш 06854'478", т.д.б 498 м. Бҧрыштары дҥниенің тҿрт жағына бағытталған 

тҿрткҥлдің кҿлемі 70х80 м, оны сырттай қоршап жатқан жолдың ені 3-4 м, биіктігі 1 м. 

Жолдың сыртындағы ордың ені 1,5-3 м, тереңдігі 0,6-1 м. Тҿрткҥлде  кҿлемдері ҽр тҥрлі 

болатын бірнеше шҧңқырлар сақталған. 

Тҿрткҥл. Қарабҧлақ ауылынан 7,1 км солтҥстік-батыста орналасқан, 2008 жылы ашылып, 

зерттелген. Географиялық координаттары: С.43˚45'708", Ш.068˚53'946", т.д.б. 694 м. 

Бҧрыштары дҥниенің тҿрт жағына бағытталған тҿрткҥлдің кҿлемі 25х20 м. Оны қоршаған 

жалдың биіктігі 0,8 м, бҧрыштарының биіктігі 1-1,5 м. Қазба жҥргiзiлген жоқ. 

 

 

1-сурет. Кҥлтҿбе қалашығы 

 

 

2-сурет. Балатҧрлан елді –мекені 
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Ҧзынбҧлақ қалашығы (5-6-суреттер). Қызылҽскер ауылынан 5 км оңтҥстікте орналасқан, 

2008 жылы ашылып, зерттелген. Географиялық координаттары: С 43o 48' 11,8'', Ш 069o 14' 

30,6'', т.д.б. 418 м. Солтҥстік- шығыстан оңтҥстік батысқа қарай бағытталған қалашықтың 

шахристанының кҿлемі 165х130 м, биіктігі 2-2,5 м. Шахристанының солтҥстік-шығыс 

бҿлігінде орналасқан цитадельдің кҿлемі 80х60 м, биіктігі 3 м. 

Итмҧрын елді мекені (7-сурет). Басбҧлақ ауылынан 3 км жерде орналасқан, 2008 жылы 

ашылып, зерттелген. Географиялық координаттары: С.43˚52'56", Ш.068˚41'92", т.д.б. 815 м. 

Солтҥстіктен оңтҥстікке қарай бағытталған елді мекеннің кҿлемі 50х60 м, биіктігі 4 м. 

Тҧздыбҧлақ елді мекені (8-сурет). Қайнар ауылынан 5,68 км солтҥстік-шығыста, 

Тҧздыбҧлақтан 1,63 км батыста орналасқан, 2008 жылы ашылып, зерттелген. Географиялық 

координаттары: С.44˚08'036", Ш.068˚35'373", т.д.б. 313 м. Солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-

батысқа қарай созылып жатқан тҿбенің ҧзындығы 90 м, ені 60 м, биіктігі 3,5 м. Елді мекеннің 

оңтҥстік-батыс жҽне батыс жағында қазіргі кҥнде кеуіп қалған бҧлақ орындары сақталған. 

Елді мекенді қҧм басып жатыр, ол ҽсіресе елді мекеннің солтҥстік-шығыс жағында қалың. 

Елді мекеннің ҥстінен бояусыз ыдыс сынықтары жиналып алынды, олардың қатарында 

қҧмның, қҧмыраның сынықтары бар. 

Ырымкҿз елді мекені (9-сурет). Созақ ауылынан 28,4 км оңтҥстік-батыста, Ырымкҿз 

бҧлағының оң жағасында, Бҽжі асуынан 5,88 км солтҥстікте орналасқан, 2008 жылы ашылып, 

зерттелген. Географиялық координаттары: С.43˚57'104", Ш.068˚12'129", т.д.б. 764 м. 

Жобасында «алаңды тҿбе» тҽрізді болып келген елді мекеннің  солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-

батысқа қарай бағытталған алаңының кҿлемі 50х34 м, биіктігі 1,5-2 м. Оның шығыс бҿлігінде 

орналасқан тҿбенің кҿлемі 16х16 м, биіктігі 1-1,2 м, ал батыс жағындағы сай болып жатқан 

бҿлігінің тереңдігі 2 м. Қазба жҥргізілген жоқ. 

Тҿбеттҿбе елді мекені (10-сурет). Қарақҧр ауылының орталық бҿлігінде, аты белгісіз 

бҧлақтың жағасында орналасқан. 2008 жылы ашылып,  

 
 4-сурет. Қарылғаштҿбе тҿрткҥлі 

 

 
        3-сурет. Кҿктҿбе елді- мекені   
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5-сурет. Ҧзынбҧлақ қалашығы 

 

 
 

6-сурет. Ҧзынбҧлақ қалашығы. 2008 ж. тҥсірілген жобадан кҿрініс 

 
зерттелген. Географиялық координаттары: С 44o 08' 423'', Ш 068o 06' 698'', т.д.б. 487 м.  

Солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-батысқа қарай созылып жатқан елді мекеннің ҧзыңдығы 112 м, 

ені 95 м, биіктігі 3,5 м. Елді мекеннің ҥстіне Ҧлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған 

ескерткіш қойылған. Елді мекеннен ыдыс сынықтары жинап алынды, олардың қатарында 

ҥлкен қҧмның, кҿзенің жҽне қҧты тҽрізді ыдыстардың ҥлгілері бар. Ыдыстар қолдан жҽне 

шарықта жасалған, кейбір ыдыстардың сыртында жағылған, аққан қоңыр тҥсті сылақ іздері 

сақталған. Қазба жҥргізілген жоқ. 
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 8-сурет. Тҧздыбҧлақ елді мекені         

 
             9-сурет. Ырымкҿз елді мекені 

 

 
 

               7-сурет. Итмҧрын елді мекені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атҿткел қалашығы (11-сурет). Жуантҿбе ауылынан солтҥстік-шығыста 4,58 км жерде, Шу 

ҿзенінің сол жағалық террасасында орналасқан, 2008 жылы ашылып, зерттелген. 

Географиялық координаттары: С.44˚46'53", Ш.068˚53'22", т.д.б. 154 м. Жергілікті халыққа 

«Атҿткел» деген атпен белгілі ҿткелдің басында орналасқан қалашық Шу ҿзенінің сол 

жағалығындағы иінінің жер бедеріне қарай кҿп қырлы болып келген, Шахристан солтҥстіктен 

оңтҥстікке қарай созылып жатыр, кҿлемі 140x50-80 м, биіктігі 2 м. Оның батыс жҽне оңтҥстік 

жағында мҧнара орындары сақталған, олардың қазіргі биіктігі 0,5-0,8 м. Шахристанның 

солтҥстік батысында орналасқан цитадельдің кҿлемі 40x45 м, биіктігі 2 м, 60x40 м. 

Қалашықтан VIII-XII ғғ. ыдыстары теріп алынды, олардың қатарында кҿзе, қҧты сынықтары 

бар. 

Қалашықты (Шу ҿзенінен басқа жақтарынан қоршап жатқан) ордың ені 5-15 м, тереңдігі 

1-1,5 м, оның табанында қазірдің ҿзінде су жатыр. Атҿткел жан-жағын саз қоршап жатқан, 

табиғи бедері қорғануға ҿте қолайлы жарқабақта орналасқан қалашық. 
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11-сурет. Атҿткел қалашығы 

 

 

 
10-сурет. Тҿбеттҿбе елді мекені                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2008 жылдарда Созақ ауданында археологиялық барлау жҧмыстарын жҥргізу 

барысында бірқатар ескерткіштердің бҧзылып жатқанын кҿрдік, олардың қатарында қазіргі 

ауылдардың ішінде орналасқан ортағасырлық Созақ, Шолаққорған жҽне Қҧмкент қалалары, 

ауылдардың тҿңірегіндегі обалар мен тау шатқалдарынан шыға берістегі тасқа салынған 

суреттер бар.  

Созақ ауылының ішінде орналасқан кейінгі ортағасырлық Созақ қаласының ҥш бҿліктен 

тҧратын тарихи-топографиялық қҧрылымы айтарлықтай ҿзгеріске ҧшыраған. Бҥгінгі кҥнде 

ортағасырлық қаланың батыс бҿлігі толық ҥйлердің, қора-жайдың астында қалған, оның 

батыс жағы тегістеліп жол салынған. Қаланың шығыс бҿлігінің оңтҥстік-шығыс бҧрышының 

бірқатар жері соңғы жылдарда салынған ҥйдің, оның қора-жайының астында қалған. Оған 

іргелес жатқан жердің мҽдени қабаты 1,5-2 м тереңдікте қазылып, онан шыққан топырақтан 

кесек даярлануда. Ортағасырлық қаланың қатар жатқан ҥш бҿліктерінің сыртында (оңтҥстік 

жағында)  жатқан мҽдени қабаттар жол, қҧрылыстар салу кезінде бҧзылған, сонымен қатар 

оның орталық бҿлігі де бҧзылуда.  

Аудан орталығы Шолаққорған ауылының солтҥстік бҿлігінде орналасқан ортағасырлық 

Шолаққорған қаласының ҥстіне кҿше тартылып, ҥй, қора-жайлар салынып кеткен, ҽсіресе 

соңғы жылдарда салынған қҧрылыстардан, қазылған шҧңқыр, тҿгілген, тасталған кҥл-

қоқыстан оның цитаделінің тарихи-топографиялық қҧрылымы қатты ҿзгерген. Қала 

цитаделінің солтҥстік-батыс, солтҥстік, солтҥстік-шығыс жағының мҽдени қабаты қазіргі 

ҥйлердің қҧрылыстарын, қорасын салу кезінде бҧзылған жҽне бҧзылуда. 

Қҧмкент ауылының оңтҥстік шетінде орналасқан ортағасырлық Қҧмкент –  Созақ 

ауданындағы ең ҥлкен қаланың бірі. Қҧмкенттің орталық бҿлігі жақсы сақталған, ал оның 

тҿңірегінде: оңтҥстік-батыста, солтҥстікте жҽне солтҥстік-шығыста орналасқан ортағасырлық 

ҥй, қора-жайлар, суландыру жҥйелері, егістік алқаптар қазіргі ҥйлердің, олардың қора-

жайының астында қалып  бҧзылып кеткен жҽне қазір де бҧзылуда. Ауылдың барлық бҿлігінде 

жҥргізілген шаруашылық жҧмыстары кезінде жер бетінен ҽр тҥрлі тереңдіктен қҧрылыс 

қалдықтары (кесектен, кҥйдірілген кесектен, тастан қаланған), бояулы, бояусыз ыдыстар, 

металдан жасалған заттар шығады. Қҧмкенттің ауылдың арасында қалған бҿліктерінің тарихи 

бедері жыл ҿткен сайын ҿзгеріп, мҽдени қабаттары ҿшіп жатыр. 

Аудан кҿлеміндегі бҧзылып жатқан археологиялық ескерткіштердің келесі тҥрі – обалар. 

Ҽр тҥрлі тарихи кезеңдерден сақталған обалардың бірқатарын ҿзен шайып бҧзуда, олардың 

қатарында Қарабҧлақ ауылынан 7,1 км батыста, Жосалы ҿзенінің (Кҿкбҧлақ ҿзенінің саласы) 

оң жағасындағы ҥштен бірін су шайып кеткен аумағы 22 м, биіктігі 1,5 м оба (С. 43˚42'75", Ш. 

068˚53'20"),  осы   ауылдан   солтҥстік-батыста,   Кҿкбҧлақ   ҿзенінің   сол   жағасын   жиектей  
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орналасқан қорымдағы  су шайып жатқан №8, 11, 16, 17- обалар (43˚43'77", Ш. 068˚57'731") 

бар. Обалардың бірқатары олардың ҥстіндегі тастарын  бҧзып алудың нҽтижесінде бҧзылуда, 

олардың қатарында: Шаға ауылынан 0,8 км оңтҥстікте, ескі ҿзектің оң жағалық жарқабағында 

орналасқан қорымдағы тасы алынған тҿрт обалар (44˚01'53", Ш. 068˚16'04"). 

Обалар қорымындағы кейбір обалар техникамен ор қазу, мемлекеттік белгі – ҧштаған 

орнату кезінде бҧзылған, олардың бірі Абай ауылынан 4,11 км батыста, Борсылдақ бҧлақтан 

0,53 км жердегі обалар қорымындағы № 11 оба (С. 43˚47'27", Ш.068˚52'00"), келесісі – Созақ 

ауылынан 7,3 км оңтҥстік-батыстағы Топши обалар қорымындағы № 6 оба (44˚05'993", Ш 

068˚22'722"). Аумағы 19 м, биіктігі 1,2 м келетін осы обаның ҥстіне ҧштаған орнату ҥшін 

қазылған тҿртбҧрышты ордың кҿлемі 7,5х7,5 м, тереңдігі 0,5-0,7 м. Таукент ауылынан 

оңтҥстік-шығыста 4,1 км жерде орналасқан 43 обадан тҧратын қорымдағы екінші обаның (С. 

43˚50'687", Ш.068˚47'133") тастары трактормен қопарылып, қазып алынған. 

Аудан кҿлеміндегі обалардың қатарында тоналған обалар барлық ауылдық округтерде 

кездеседі, олар ҽсіресе тау  шатқалдарында, тауҥсті жазықтарында орналасқан обалардың 

қатарында кҿп, солардың бірі - Итмҧрын шатқалының сол жағалық биік террасасында 

орналасқан обалар қорымындағы (С. 43˚51'018", Ш.068˚39'784") тҿртінші оба. 

Бҧзылып жатқан археологиялық ескерткіштердің келесі тҥрі тасқа салынған суреттер, 

олардың арасында Борсылдақ ҿзенінің оң жағасындағы Қаратас майда шоқылы қыраттардың 

оңтҥстік, оңтҥстік-шығыс беткейіндегі жартасқа салынған суреттердің бірқатарының беті 

қайта ҿңделіп жаңартылған, адам аттары жазылған (С. 43˚46'79", Ш. 068˚51'48"). Арпаҿзен 

мен Қойбағардағы (С. 43˚53'36", Ш.068˚31'39") тасқа салынған суреттердің арасында қайта 

ҿңделген, бетіне адам аттары жазылған суреттер (9-10-суреттер), қҧлар жартастың етегінде 

жатқан бетіне сурет салынған тастар жатыр. Сонымен қатар, орнынан қозғалтылған, сынған 

не суреті жердің бетіне қарап жатқан тастар да кездесті. Жалпы, Созақ ауданы кҿлемінде 

археологиялық зерттеу жҧмыстарын жҥргізу кезінде біз ескерткіштердің қорғау аймағы 

белгіленіп, оларға қорғау тақтасы қойылмағанын кҿрдік. 

Елімізде  1992 ж. қабылданған ―Тарихи-мҽдени мҧраны қорғау жҽне пайдалану туралы‖ 

Заңның 18-бабында тарихи-мҽдени мҧраны қорғау мен пайдалану туралы: ―Жергілікті ҿкімет 

органдары ҿз аумағында: тарихи-мҽдени мҧра объектілерін анықтауды, есебін алуды, 

қорғауды, реставрациялау мен пайдалануды қамтамасыз етеді, тарихи-мҽдени мҧраны қорғау 

мен пайдалану туралы заңдардың сақталуын қамтамасыз етеді‖ [1]- деп жазылған. Созақ 

ауданында Заңның осы бабының орындалмай, ескерткіштердің бҧзылып жатқаны ҿкінішті-ақ. 
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Сҽйден ЖОЛДАСБАЕВ 
тарих ғылымдарының докторы, профессор 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің археология ғылыми-зерттеу орталығы 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ СЫҒАНАҚ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖҦРТЫН ҚОРҒАУ 

МЕН ЗЕРТТЕУДІҢ БОЛАШАҒЫ 
 

Тҥйін. Мақалада   Сығанақ  қаласының  археологиялық   ескерткіштер  арасында  алатын  ҿзіндік   орнына,  

кҿлеміне,  тарихи   кезеңдерге  қатысына,  археологиялық  ерекшеліктеріне,  зерттелуіне  талдау   жасалып,  қала  

кҿрінісінің   карталары   мен  сызбаларының   кҿшірмелері  беріледі. 

Аталған  мҽдени  мҧраны  іске  асыруда, зерттеуде   А.Ясауи   атындағы  ХҚТУ  археология   жҽне  этнология   

кафедрасы   тарапынан   ҧйымдастырылған   ғылыми  жҧмыстар  нҽтижесі   баяндалады. 

 

Оңтҥстік Қазақстандағы кҿптеген археологиялық ескерткіштердің ішінде Сығанақ 

қаласының алатын орны ерекше. Бҧл осы ҿңірдің орта ғасырлардағы ҽйгілі қаласының орны. 

Қала жҧрты жазық жерде жатыр, ол бҧрынғы қҧрылыстардан қалған пішіні мен кҿлемі ҽр 

тҥрлі ҥйінді тҿмпешектерден анық байқалады. Қазір кҿне қаланың орнын сексеуіл мен жиде 

басып кеткен. Қазақстанның ҽкімшілік бҿлінісі бойынша ескерткіш Қызылорда облысы 

Жаңақорған ауданында, аудан орталығынан солтҥстік-батысқа қарай 40 шақырым жердегі 

Сунақата шатқалында, Самара-Ташкент магистральді автокҿлік жолының солтҥстігінде 

орналасқан. 

Қала жҧрты екі бҿліктен: шахристаннан жҽне оған ҥш жағынан жанасып жатқан рабадтан 

тҧрады. Оның оңтҥстік-шығыс бҿлігінде орналасқан шахристан кезінде пішімі бесбҧрышқа 

ҧқсайтын мықты қамал болған, оның ҿлшемдері: солтҥстігі – 275м, солтҥстік-батысы - 175м, 

оңтҥстік-батысы - 180м, оңтҥстігі - 175м жҽне оңтҥстік-шығысы - 320м. Оңтҥстік-шығыс 

дуалдың солтҥстік-шетінде орналасқан қаланың қақпасы ҧзындығы 20м болатын дҽліз тҥрінде 

жасалған. Қамал дуалы ҥйіндісінің биіктігі 6-7м, бірақ оның қазіргі кезде сақталған тҥрі, 

дуалдың  бастапқы биіктігі 10-12м болғанын кҿрсетеді. Дуал бойында 15 мҧнара орнатылған, 

олар қазіргі дуалдан 1м биік ҥйінді тҥрінде кҿрініп тҧр. Шахристанның ішкі бҿлігін 

толығымен мҽдени қабат басып жатыр. Оның бҥкіл аумағынан кҥйдірілген кірпіш, сондай-ақ 

негізінен кейінгі орта ғасырларға тҽн сырлы жҽне сырланбаған керамика сынықтарын теріп 

алуға болады. 

Шахристанға, оңтҥстік-шығыс жақтан басқа, ҥш жағынан рабат ҧласып жатыр. Оның ең 

ҧзын жері 650м, ал ені 250-400м. Рабадты қазір 0,7-1,5м биіктікте сақталған қамал ҥйіндісі 

қоршап жатыр. Қҧрылыс қалдықтары ҽсіресе оның батыс жҽне солтҥстік бҿліктерінде тығыз 

орналасқан. Пішімі мен кҿлемі ҽр тҥрлі келген ортағасырлық қҧрылыстардың қалдықтары нақ 

осы жерден кҿбірек табылады. Шахристандағы секілді, рабадтың да бҥкіл аумағынан бҥтін 

жҽне сынық кҥйдірілген кірпіштерді, сырлы жҽне сырланбаған керамика қалдықтарын тауып 

алуға болады. Олардың кҿпшілігі кейінгі орта ғасыр кезеңіне жатады. Ҿзімізге дейінгі 

авторларға қарағанда, біз қаланың топографиясын анағҧрлым жан-жақты қарап, 

толықтырдық. Мҧның ҿзі де алдағы зерттеулердің барысында кеңейтіліп, нақтылана тҥседі. 

Біз зерттеп отырған қаланың Сунах тҥрінде жазба деректерде Х ғ.соңындағы белгісіз 

парсы авторының «Худуд-ҽл Ҽлҽм» қолжазбасында кездеседі. Осы фактіні тіркеген 

А.Ю.Якубовский «...бҧл атаудың Сигнакқа (Сугнак) қатысты екеніне кҥмҽн келтіруге негіз 

жоқ» деп есептеген. ХІ ғ. Махмҧт Қашғаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» шығармасында 

«Суғнақ ғҧздар еліндегі қала» деген ескертпе бар. А.Ю.Якубовский бҧл туралы «біздің 

қолымызда Сҧғнақ қаласының ХІ ғ. ҿмір сҥргені жайында ғана емес, сондай-ақ оның 

ғҧздардың қаласы болғандығы жайында да айғақ бар» - деп ерекше атап кҿрсетеді. 

Қаланың атауы араб-парсы авторлары шығармаларының бҽрінде дерлік Х-ХІ ғасырлардан 

бастап кездеседі. Ҿзі ҿмір сҥрген кезде қала Сырдарияның тҿменгі оң жағалауының ірі саяси, 

экономикалық жҽне мҽдени орталығы болған. ХІІІ ғ. басында Оңтҥстік Қазақстанның басқа 

қалалары секілді моңғолдар Сығанақты да талқандап, тонады. Бҧл ғасырда ол қирап жатты. 
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Ҿзінің маңызы мен қуаттылығынан уақытша айырылды. Оның атауы ХІІІ ғ. армян  

тарихшысы Керакостың шығармасында Сыгнах тҥрінде бір рет ғана кездесетінін кҿреміз. 

Сығанақтың қайта ҿрлеуі ХІҤ ғ. тҧс келеді жҽне осы жҥзжылдықтың соңына таман ол ҿзінің 

бҧрынғы кҥш-қуатына еніп, кейде тіпті одан да асып тҥсіп Ақ Орданың астанасына айналған 

кездері де болған. 

Сығанақта астаналық қалаға тҽн сҽулеттік ғимараттар бой кҿтереді. Онда мешіттер, 

медресе жҽне басқа да салт-жоралық жҽне қоғамдық ғимараттар салынады. Мҧны жазба 

деректер мен археологиялық қазбалар растайды. Кҿршілес елдердің қалаларымен тарихи-

мҽдени байланыстар кҥшейе тҥсті. Бҧған қала орналасқан Ҧлы Жібек жолы айтарлықтай 

септігін тигізді. Сығанақтың жартылай кҿшпенді халық ҿміріндегі маңызы ҿте зор. 

Кҿшпенділер қалаға кҥнделікті сауда жасауға мал жҽне мал шаруашылығы ҿнімдерін ҽкеліп 

отырды. Ортағасырлық автор Рузбихан Сығанақты «Дешті-Қыпшақтың сауда айлағы» деп 

атайды. Ҿзінің ҿмір сҥруінің соңғы тҧсында, яғни ХV ғ. соңы – ХVІІ ғ-да Сығанақ қазақ 

хандығының орталығы болды. 

Сығанақтың зерттелуі Орыс археологиялық комиссиясының тапсырысы бойынша 

П.И.Лерхтің, осы ҿңірдегі бірқатар ортағасырлық қалалардың қирандыларын қарап кҿру ҥшін 

1867 жылы Тҥркістанға сапар шегуінен басталады. Сығанақта болған П.И.Лерх оны «бҧрынғы 

Сунақ-қорған қамалының қалдықтары» деп тауып, кҿне қала жҧртының орнын дҧрыс 

анықтады. 

1892 жылы Ташкенттен Перовскіге (қазіргі Қызылорда) жол тартқан кезінде жергілікті 

ҿлкетанушы Е.А.Смирнов та Сығанаққа соғып ҿтеді. Ҿкінішке орай, ол П.И.Лерхтің 

айтқандарына Сығанақ пен оның тҿңірегі Тҿменарық арқылы суландырылатыны туралы ғана 

болмашы бір мағлҧмат қоса алады. 

Е.И.Смирновтың артынша 1899 жылы Сығанақты Тҥркістан ҿлкетанушысы В.А.Каллауар 

зерттеп, ҿзінің алдындағы зерттеушілерге қарағанда ол оның топографиясының толық  

суреттемесін беріп, сызбасын тҥсірді (1-сурет).  Кезінде А.Ю.Якубовский ескерткен бірқатар 

кемшіліктері болғанымен, бҧл сызба айтарлықтай рҿл атқарды. 

 

 
 

1-сурет. Сығанақ қаласы мен мешіт жобалары 

(В.А.Каллаур бойынша) 

 

1906 жылы қаланың орнына И.А.Кастанье келіп, сҽулеттік ескерткіштер мен суару 

жҥйелерінің сипаттамасын беріп, зиратта араб жазулары бар қҧлпытастардың барлығын атап 

кҿрсетіп, В.А.Каллаурдың мағлҧматтарын толықтыра тҥседі. 
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Заттай мҽдениет тарихы Академиясының тапсырмасы бойынша 1927 жылы Сығанақты 

А.Ю.Якубовский зерттеді. Қалада 2,5 тҽулік болған зерттеуші қыруар жҧмыс атқарды. Ол 

ескерткіш топографиясының тиянақты суреттемесін жасап, шахристан, рабад аумақтарын 

анықтап, суреттер тҥсіріп (2-сурет), 1927 жылға дейін сақталған сҽулеттік ескерткіштерді 

толық суреттейді, олардың кейбереулерінің ҽрленуіне егжей-тегжейлі сипаттама береді. Қала 

жҧртының жекелеген бҿліктерінің жҽне қҧрылыстарының топографиясын тҧңғыш рет жасап, 

жинақталған мағлҧмат негізінде қаланың ҿмір сҥрген уақытын анықтады, оның сумен 

қамтамасыз етілуі мен суару жҥйелерін, нумизматикалық материалдарды зерттеп, 

ортағасырлық жазба деректерден Сығанақ жайында мҥмкіндігінше толық мағлҧматтар 

жинақтады. А.Ю.Якубовский осы мағлҧматтардың негізінде Қазақстанның ортағасырлық 

қалалары туралы тарихнамасында теңдесі жоқ еңбек жариялады. 

 

 
2-сурет. Мешіт  кҿріністер. 1927 ж. 

(А.Ю.Якубовский бойынша) 

 

Осыдан 20 жыл ҿткен соң, 1947 жылы Сығанақтағы зерттеу жҧмыстарын А.Н.Бернштам 

басқарған Оңтҥстік Қазақстан археологиялық экспедициясы қайта қолға алды. Экспедиция 

қаланың сызбасын тҥсіріп (3-сурет), ескерткіштің археологиялық сипаттамасын толықтырды. 

Ескерткіштің ҿмір сҥрген, ҽсіресе оның бой кҿтерген уақытына қатысты А.Н.Бернштам  

 

 
3-сурет. Сығанақ қаласының жобасы (А.Н.Бернштам бойынша) 

 

«архаикалық қара керамикаға қарағанда, қаланың негізін кангюйлік қыстақ қҧраған» деген 

пікір айтады. 40- жылдардың соңы мен 50-жылдардың бас кезінде Оңтҥстік Қазақстан 

экспедициясының Е.И.Агеева мен Г.И.Пацевич басқарды. Қала жҧртында бҧл жолы да қазба 

жҧмыстары жҥргізілмеді. Авторлардың пікірінше, Сығанақ аумағынан жинап алынған 

керамика қаланың ең гҥлдеген  уақыты V-VІІІ ғғ. екенін кҿрсетеді. Кейіннен оның маңызы 
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тҿмендейді де, қайтадан ҿрлеуі ХІІІ-ХVІ ғғ., яғни моңғол шапқыншылығынан кейін Ақ 

Орданың астанасы дҽрежесіне дейін кҿтерілген уақытқа тҧс келеді. 

70-ші жылдардың басында қаланы К.А.Ақышев, К.М.Байпаков жҽне Л.Б.Ерзакович 

зерттеді. Жинақталған материалдармен жҽне қала жҧртының топографиясымен танысқан 

олар, Сығанақты тарихи маңызы жҿнінен Отырардан кейін екінші орынға қойды. 

2002 жылы археология жҽне этнография кафедрасының ізденісінен кейін, А.Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті басшылығының қаулысы бойынша 

Сығанақта Отырар жҽне басқа да ескерткіштердегідей тҧрақты қазба жҧмыстарын жҥргізуге 

шешім қабылдады. 2003 жылы Сығанақ археологиялық экспедициясы қҧрылды. Екі далалық 

маусым барысында экспедиция аталмыш бірегей ескерткіштің тарихы мен археологиясы 

бойынша, бҧрынғы зерттеулерді толықтыра тҥсетін едҽуір жҧмыс тындырды. 

Қазіргі уақытта кҿне қала жҧртының ҥлкен бҿлігі шаруашылық жҽне қҧрылыс 

жҧмыстарының салдарынан бҧзылған. Оның орталығында (шахристанда) ҧзақ жылдар бойы 

ҿліктер жерленіп келеді, шығыс бҿлігінде кҿптеген зираттар орналасқан, ал жан-жағында 

шаруашылық жҽне тҧрғын-жай қҧрылыстары, жолдар салынған. Қала жҧртының ҥстін қалың 

бҧталы тоғай басып кеткен. 

«Қазақстанның тарих жҽне мҽдениет ескерткіштерін қорғау жҽне пайдалану туралы» 

Заңның бар екендігіне қарамастан, қала жҧртын қорғау шаралары бҧрын-сонды жҥргізілген 

емес. 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ археология жҽне этнология кафедрасының Сығанақ 

археологиялық экспедициясы жҧмысқа кіріскеннен кейін ғана жағдай тҥбірімен ҿзгере 

бастады: орталықта жерленген сҥйектер алынып, қайта жерленуде, аршылған нысандардың 

жекелеген бҿліктерін консервациялау мен қайта қалпына келтіру шараларын ҧйымдастыру 

мақсатында ЮНЕСКО мамандары шақырылды, жергілікті тҧрғындар арасында қаланың 

Қазақстан тарихында алатын орны мен маңызы жайлы сҧхбаттар жҥргізілуде. Қаланы ашық 

аспан астындағы мҧражайға айналдыру мақсатында осы айтылған жҽне басқа да шаралар енді 

ҧдайы ҿткізіліп тҧрмақ. 

Қала орнының халықаралық Самара-Ташкент автотрассасы мен жақын маңайда ҿтетін 

теміржол бойында жатуы, ежелгі Сығанақты Алматы – Тараз – Сайрам – Шымкент - Отырар – 

Тҥркістан – Сауран – Сығанақ - Қызылорда туристік маршрутындағы ірі ескерткіштердің 

біріне айналдыруға мҥмкіндік береді. 

Сығанақ археологиялық экспедициясы студенттердің далалық практикасының кҥшімен 

қаланың солтҥстік-шығыс жағынан қаланың жасын анықтау ҥшін кесінді (22х12м) жерге  

(стратиграфиялық) қазба жҧмысын жҥргізіп 7 метрлік яғни 13 ярус тереңдікке тҥсті. Бҧл 

тереңдікте қаланың Х-ХІІ ғасырлардан ХV-ХVІІІ ғасырлар арасында ҿмір сҥргендігі 

анықталды. ХІІІ ғасырдың басында моңғол шапқыншылығы кезінде қаланың 

шапқыншылыққа ҧшырап бҥлінгендігі қазба кезінде толығымен байқалды. 

Қаланың шығыс жағындағы қақпасының алдынан 100м қашықтықта кҥйдірілген 

кірпіштен (25х25х5см) жасалған алғашқы кезде ХІІІ ғ. аяғында сағана салынып (4-сурет), 

оның жанына табынатын ғимарат (5-сурет) (ханака) салынса, бҧл ғимарат кейіннен ХІV 

аяғында ХV ғ.басында мешітке айналдырылған, оған басты дҽлел ғимараттың оңтҥстік 

қабырғасын тесіп михраб жасалған (6-сурет). Осы кезден бастап ғимаратты айналдыра кіші 

бҿлмелер жасалған. Бҧған қарағанда ғимараттың соңғы кезі мешіт-медресенің де рҿлін 

атқарған тҽрізді. Бҧл кез ХХ ғ. 20-жылдарына дейін ҿмір сҥрген. 
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4-сурет. Сағана. Солтҥстік-шығыстан кҿрінісі 

 

 
 

5-сурет. Мешіт. Жалпы кҿрінісі 

 

Ал қаланың солтҥстік-батыс жағындағы қабырғасынан 150мм жерде рабатта жҥргізілген 

қазба жҧмысы тҿрт бҿлмелі кесененің орнын ашты (7-сурет), қҧрылыс материалдары алдыңғы 

ғимараттың материалдарына ҧқсас. Бірінші бҿлмеде екі адам, екінші бҿлмеде ҥш адам 

жерленген, олардың ҥстіне кірпіштен табыт тҧрғызылған (8-сурет). Жазба деректерге 

қарағанда, кесене Ҽбілхайыр ханға тҧрғызылған (ХV ғ.) 
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6-сурет. Мешіт михрабы 

 
 

7-сурет. Кесене. Оңтҥстіктен кҿрінісі 

 

 
8-сурет. Бейт. Ҥстінен кҿрінісі  

 

Қазба жҧмысының кезінде мешіттің екінші кезеңінде қабырғалары Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесіндегідей ҽшекейленгендігі байқалады. Оңтҥстік жағындағы қабырғасынан қабырғада 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

482 

 
 

90 см биіктікте бір ҽшекейі сақталған (9-сурет). Мҧндай қаптама ҽшекей кірпіштер ҿз кезінде 

ғимараттың іші-сыртына тҥгелдей безендірілген. 

 

 
 

9-сурет. Қаптама плиткасы 

 

Ашылған ғимараттарға Казреставрация ашық аспан астындағы мҧражай жасау ҥшін 

жҿндеу жҧмыстарын бастады. 

Ендігі біздің мақсатымыз қаланың орталық қорғанына зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, 

кҿшелерін ашып, басты ғимараттарды ашу. Қазіргі жоспар бойынша қаланың батыс жағында 

кҿрініп жатқан 6-7 бҿлмелі хан сарайын ашу. 

Сондықтан қаланы «Мҽдени мҧраның» екінші кезеңіне кіргізіп, қаражат жағынан кҿмек 

беру кҿңілге алынса дҧрыс болар еді.    
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Уахид ШҼЛЕКЕНОВ 
тарих ғылымдарының докторы, 

ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ-нің профессоры  

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

АНТИКАЛЫҚ ҾРКЕНИЕТ ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА ДА БОЛҒАН 
 

Түйін: Бҧл мақалада проблема ретінде алғаш рет кҥн тҽртібіне қойылып отырған Антикалық ҿркениеттің пайда 

болған аймақтары  ХІХ жҽне ХХ ғасырларда ҽлем халықтарының жаңа деректері негізінде  жинақталған мҽселелер сҿз 

етіледі. Соның негізінде кейбір тарихи кҿнерген кҿзқарастар, концепциялар қайта қаралып, ертедегі тҥріктердің бабалары 

осы арийстер болуы мҥмкін деген жорамал айтылады. 

 

Кілт сөздер: Антикалық ҿркениет, кҿзқарас, концепция, ежелгі дҥние, қоғам, археологтар, сҥбегелі 

 

Бҧл проблема алғашқы рет кҥн тҽртібіне қойылып отыр. ХІХ жҽне ХХ  ғасырларда ҽлем 

халықтарының тарихы тамаша жаңа деректерді жинады. Соның негізінде кейбір тарихи 

кҿнерген кҿзқарастарды, концепцияларды қайта қарайтын уақыт жетті. Сондай 

проблемалардың бірі Антикалық ҿркениеттің пайда болған аймақтарын қайта қарауды ҿзекті 

мҽселелердің бірі деген пікірдеміз. 

Алғашқы қоғам адам баласының тарихында ең ҧзақ уақыттарды алғаны баршаға мҽлім. Ол 

екі кезеңге бҿлінеді: Алғашқы қоғам жҽне Антикалық (қҧлшылық қҧрылыс). «В эпохи 

Возраждения термин «античный»; в отличия от «варварского», с одной стороны, и 

«средневекового» - с другой» [1.616, 969].  

Ежелгі қоғамның Антикалық дҽуірінде б.з.б. 3 мыңыншы жылдарда Мысырда, Алдыңғы, 

Оңтҥстік жҽне Шығыс Азияларда алғашқы ҿркениет болып жер шарының басқа бҿліктерінде 

жасаған халықтар жабайылықта (варварлар) ҿмір сҥрген деп ҽлем тарихынан оқып келеміз. 

Дҽлірек айтқанда, ҿздерінің дамуы бойынша алға кеткен халықтарды ҿркениетті, артта 

қалғандарды ҿркениетке жете алмағандар деген тҧжырым жасаған. Сол артта қалған 

жабайылардың қатарына, Орталық Азияның автохтондық  тҥрік тілдес халықтардың 

бабаларын  жатқызған. Тарихқа бҧндай кҿзқарас қазіргі заманның талабына жауап береді. 

Соңғы ғасырлардағы ғаламат жиналған деректерге негізделіп, ҽлем тарихының кҿнерген 

жақтарын қайта жаңғыртатын уақыт жетті. 

Ежелгі дҥние (Древний мир) – б.з.б. 800-100 мың жылдарда  алғашқы адамдар пайда 

болды деген тҥсінік ескеріп, Африканың шығысындағы Кени, Ефиопия жерлерінен б.з.б. 4 

млн. жылдарда жасаған алғашқы адамдардың қонысы ашылды [2.5,29].  Қазірше, жер бетіне 

адамдардың пайда болғанның жылдары тҿрт есе кҿбейді. 

Орталық Азияның кҿптеген аймақтарынан, соның ішінде Қазақстаннан палеолит 

ескерткіштері ашылды. Бҧл регионның бҽріне тоқталмай-ақ, тек Қазақстаннан соңғы 

кездердегі тас дҽуірін зерттеушілердің мҽліметтеріне қарағанда, осы дҽуірге жататын 

ескерткіштер Егеменді еліміздің барлық аймақтарынан табылып, олар тас дҽуірінің 

мҽдениетінен мҽлімет береді. Қорытып айтқанда, біздің жерімізден палеолит дҽуірінің 65 

ескерткіші, мезолит дҽуірінің 27 ескерткіші жҽне неолит дҽуірінің 54 ескерткіштері ашылып 

[3.247,148,253], олардың ҧзын саны 146-ға жетті.  

Келтірілген деректерге қарағанда, біздің тас дҽуірін зерттеуші ғалымдарымыз елеулі еңбек 

етіп, бҧрын-соңды зерттелмей келген ескерткіштерді кең кҿлемде ашып, Орталық Азия, оның 

ажырамас бҿлігі Қазақстанда алғашқы адамдардың ҿрбіген аймақтарының бірі екенін 

дҽлелдеді. Соған қарағанда, Азия қҧрлығы, оның орталық регионы монголойдтық нҽсілді 

адамдардың ҿрбіген аймақтарының бірі болып тҧр. Бҧл біздің археологтардың ҽлем 

халықтарының тарихына қосқан сҥбелі ҥлестері екенін еш тартынбай айтуымыз қажет.  

Ҽбу Насыр ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университеті де ҿзінің сҥбелі ҥлесін қосып 

келе жатыр. 1971 жылы ҧйымдасқан «Археология жҽне этнология кафедрасы»  егеменді 

елімізге қажырлы жҧмыс істейтін археологтар мен этнологтардың ҧясына айналды. Оларды 

республиканың   барлық   аймақтарынан  кездестіргенде  қуанышқа  бҿленеміз. Жас мамандар  
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археологиялық зерттеулерге қатысып, аталары Ҽлкей Хақанҧлы Марғҧланның бастаған 

тарихи мҧраларды зерттеу жҧмысын жалғастыруда. Ҽсіресе, 2003 жылы Қазақстан 

Республикасының тҧңғыш Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың қолдауымен ҧйымдасқан «Мҽдени 

мҧра» жоспары бойынша еліміздегі ҿте бай археологиялық жҽне сҽулеттік ескерткіштерді 

зерттеу, оларды қайта жаңғырту жҧмыстары кешенді мҽнде іске асырылуда. Ескерткіштерге 

бҧндай қамқорлық алғашқы рет болып отырғанын барша біледі. Қазіргі кезде осы «Мҽдени 

мҧра» бағдарламасы кең кҿлемде іс жҥзіне асуда. 

Қазақстан археологтарына академик К.И.Сҽтбаев бастаған геолог-ғалымдар айтарлықтай 

жҽрдем берді. Олар Еліміздің кен байлығын зерттеу кезінде кездескен ежелгі тас қҧралдарды, 

Қазақстан ғылым Академиясының Геология институтына жинай берген. Осындай жолмен ҿте 

бай тас дҽуірінің жҽдігерлері жиналды. Оларға археологтардың зерттеу кезінде тапқан 

деректері қосылып, қазір тас дҽуіріне жататын жҽдігерлердің ҧзын саны 0,5 млн. данаға жетті. 

Бҧндай бай деректер қазіргі кҥнде Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің 

Биология факультетінің жертҿлесінде (бірінші қабаттың астындағы жайда) сақталуда. Енді 

қалай, осынша байлық бір жерден екінші жерге кҿшіріліп жҥре бере ме? Біздіңше «Мҽдени 

мҧраның» саясында тас дҽуірінің деректері кең кҿлемде мҧражайларға қойылып, халықтың 

игілігі ҥшін жҧмыс істеулері қажет. Тас дҽуірінің бҧл жҽдігерлері ғылымға еніп, кҿп томдық 

ғылыми еңбектер, альбомдар, кино-фильмдер дҥниеге келуі керек деп ойлаймыз. 

Алғашқы қоғамның кейінгі сатысы Антикалық дҽуір. Ол шамамен б.з.б. 1 мыңыншы, 

б.з.б. 5-ғасырларын қамтиды. Бҧл тарихи дҽуір Алғашқы қоғамның жоғарғы ҿрлеу дҽуірі 

болып, Қҧлшылық таптық қоғамның даму деңгейіне жеткен кезі. Тарихи осы дҽуірде Ҽлем 

халықтарының істеп шығару кҥші мен істеп шығару қатынастары дамыған, шектелген 

демократия мен жаңа басқару жҥйелері пайда болған. Осындай алға ілгерілеудің нҽтижесінде, 

кейбір аймақтардың халықтары ҿрлеп, алғашқы ҿркениеттің негізін салған. Оларға қандай 

аймақтардың жататынын жоғарыда айтып ҿткенбіз. Бірақ, бҧл ҿркениетке Орталық Азия 

кірмеген. Еуроцентристер Орталық Азияның автохтондық халқы тҥріктерді «жабайы», 

«кҿшпелі» ҿздерінің дамуы бойынша артта қалған деген ғылымға жақындамайтын 

ҽпсаналарды ҽлі кҥнге дейін айтудан жалығатын емес. Ҿзіміздің ішімізден шыққан кейбір 

тарихшылар, олардың тҥріктерге болған кҿне кҿзқарасын қолдап, тҥріктер, солардың бірі 

қазақтар Қазан тҿңкерісіне дейін «кҿшпелі» ҿмір сҥрді деп дҽлелдемекші. Ғылыми тҧрғыдан 

қарағанда, «кҿшпелілер» тҧрақты мекен салмайды, егіншілікпен айналыспайды, тек тҿрт тҥлік 

малмен бір жерден екінші жерге кҿшіп жҥреді. Қазақтардан басқа тҥрік тілдес 

бауырластарымыздың қазіргі кезде біреуі кҿшпелі болдық деп айтпайды. Ҥйткені «кҿшпелі» 

деген сҿздің тҿркіні артта қалған, дамымаған мешеу қалған халық деген ҧғым береді. Ҽлем 

тарихында ҿркениетке жеткен кҿшпелі халық жоқ. Ол бірде-бір аймақтан табылмайды. 

Осыған байланысты, «Қазақ Совет Энциклопедиясынан» ҥзінді келтірейік: «Қазақстанның 

ежелгі халқы дамудың қҧл иелеу сатысына соқпай ҿтті. Мҧнда кҿптеген ғасырлар бойы 

патриархалдық ҥй қҧлдығы болғанымен, қоғамдық-экономикалық формация дҽрежесіне 

кҿтеріле алмады»
 
[4.258,40].  

Қазіргі біздің тарихшыларымыз, осы сын кҿтермейтін кҿзқарастан алшақ кеткен жоқ. 

Ҿздерінің ғылыми жҧмыстарында бҧл пікірдің қате екенін дҽлелдейтін деректерді тапса да, 

баяғы «ауру қалса да, ҽдет қалмайды» деген мақал-мҽтел сияқты, баяғы ғылыми жақтан 

дҽлелденбеген «қазақтар кҿшпелі» ҿмір сҥріп келді деуден жалығатын емес. Қысқаша 

айтқанда, біздіңше Орталық Азия тҥріктері, оның ҥлкен этникалық бҿлігі қазақ халқы. 

Ҽлемдегі алдыңғы қатарда ежелден дамып келе жатқан халықтардай ҿмір сҥрген жҽне 

антикалық алғашқы ҿркениеттің негізін салған. Осы пікірді дҽлелдейтін кейбір тарихи 

деректерді тілге тиек етейік. 

Орталық Азия тҥріктері бастарынан барлық тарихи формацияларды ҿткерген. Ол туралы 

ғҧлама ғалым С.П.Толстов: «Материалы Хорезмской экспедиции сыграли свою роль 

разработке вопросов периодизации истории народов Средней Азии, в установлении того 
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факта, что эти народы в период между VІІІ-VІ вв. до н.э. и V-VІ вв. н.э. прошли через этап 

антично-рабовладельческого общественного строя, сменившегося затем строем феодальным» 

[5.7-8]. 

Ғалымның ҧзақ жылдар бойына жҥргізген зерттеу жҧмыстарының нҽтижесінде айтылған 

тҧжырымнамасын кейінгі жылдардағы тарихи зерттеулер қолдап келе жатыр. Орталық Азия 

тҧрғындары ҿздерінің эволюциялық дамуы бойынша алда келе жатырған этностардың бірі.  

Б.з.б. 4 мыңыншы жылдардың соңында, 3 мыңыншы жылдардың басында, Мысырда, 

Алдыңғы Азияда, Қытайда, Ҥндістанда алғашқы қҧлиеленушілік мемлекеттер келіп шыққан 

болса, сол антикалық дҽуірде Орталық Азияда да сондай қҧлиеленушілік мемлекеттер, 

империялар болған. Б.з.б. 558-330 жылдарда Алдыңғы Азияда (228 жылдай) ҥстемдік еткен 

Ахемен  ҽулеті (Ахеменида). «Ахеменнің мҧрагері Ҧлы Кир ІІ-і Таяу жҽне Орта Шығыс 

елдерінің кҿпшілігін біріктіріп, орасан зор империя қҧрған» [6.611]. Осы империяның 

қҧрамына Орталық Азияның оңтҥстік бҿлігіндегі бірқатар жерлер кірген. Б.з.б. 500-449 жж. 

бҧл империя грек-парсы соғысы нҽтижесінде, ҽжептҽуір ҽлсірегеннен кейін, б.з.б. 330 жылы 

Александр Македонский ҽскерлері Ахемен ҽулеттері билеген мемлекетті біржолата 

талқандады. 

Ахеменнің мҧрагері Ҧлы Кир ІІ-нің отаршылығына Орталық Азия массагеттері Томирис 

патша ханымның басшылығы астында соғысып, Кирді ҿлтіргенін Герадоттың жазып 

қалдырғанын кҿпшілік біледі жҽне бҧл қолбасшыны қҧрметпен еске алады. Бірақ, тҥркі тілдес 

елдердің тарихында, Томиристі массагет тайпаларының кҿсемі етіп кҿрсетеді. Біздіңше, бҧл 

кезде Орталық Азия тҥріктерінің арасында қҧлшылық мемлекет болып, оны Томирис 

патшайымы басқарып, Кирдің жер қайысқан ҽскеріне қарсы кҥшті жинап, отарлаушыға естен 

кетпейтін соққыны бере білген мемлекет қайраткері, қолбасшысы деген тҧжырымға келуге 

болатын сияқты. Томирис туралы біз ҽлі де болса да осы пікірден аспай келеміз. Бҧл тарихи 

тҧлғаның жасаған кезеңі археология ғылымы бойынша қола дҽуіріне тура келеді. Осы 

дҽуірдің ескерткіштері, ҽсіресе, обалар Орталық Азияда кең зерттелді. Жиналған деректерге 

негізделіп, Томиристің атқарған қоғамдық, саяси еңбектерін терең зерттеуді жҥргізу қажет. 

Соншама жыл ҥстемдік еткен Ахеменида ҽулетіне Томиристің басшылығы астында тҥріктер 

тойтара соққы беруі, Александр Македонскийдің Персияны қиратуына ҥлкен себеп болған 

сияқты. Сондай кҿсем, қолбасшы Томирис ханымды массагеттер тайпасының қолбасшысы 

деп тҧжырымдаудың реті жоқ. 2005 жылы «Томирис» атты А. Жандарбековтың романы 

жарық кҿрді. Енді, бҧл ҿзекті мҽселе бойынша ғылыми-зерттеу жҧмыстарын пҽрменді 

жҥргізуіміз қажет. 

Антикалық дҽуірде Орталық Азия тҥріктерінің тағы бір тарихи тҧлғасы Афрасиаб патша. 

Афрасиаб туралы иран, араб, тҥркі тілдес ҽдебиеттерде кең жазылған. Бірақ, бҧл тарихи тҧлға 

туралы қазіргі тарихшылардың мағлҧматтары ҿте аз жҽне бҧл мҽселе ҽлі зерттелмеген. Солай 

болса да, кейбір мҽліметтерге негізделіп тоқталайық. Атақты Шығыстың ҧлы ғҧламаларының 

бірі Фирдауси «Шаһнамасында» Афрасиаб кең суреттелген. Махмҧд Қашқаридің айтуы 

бойынша, Афрасиабтың тҥрікше аты - Тоң Алып. Ол жалпы тҥріктердің аты аңызға айналған 

патшасы. Орталық Азияда сол патшаның тҧсында ірі-ірі қалалар ҿсіп шыққан. Тҥркі 

тайпаларының шежіре, аңызы бойынша Иран патшаларымен кҿп заман жауласқан кісі - 

Бҧқахан, Қарахан, Ҿгізхан, Араб, Иран жазушыларының тарихи шығармаларында 

Ҽмудариядан солтҥстікке қарай созылып жатқан байтақ жер «Афрасиаб ордасы» аталып, оны 

билеушілер «Афрасиаб ҽулеті» - болып айтылады - деп Махмуд Қашқари жазған. Солай 

болса, Афрасиаб  барлық тҥріктердің патшасы болып, Орталық Азияны басқарған болса, ол 

тҥріктердің кҥшті мемлекетін басқарған тарихи тҧлға деген ҧғымға келеміз. Оның астанасы 

Семізкент (Самарқанд), Қашқар шаһарлары болған. Ол Батыс жҽне Шығыс Тҥркістанды 

(Тҥрік елін) тҥгел басқарған. Бҧл тарихи тҧлғаның ҿмірі, атқарған қоғамдық-саяси қызметтері 

кең кҿлемде зерттеуді талап етеді. Бҧл патша 219 га жерге қала салдырып, оны ҿзінің атымен 

«Афрасиаб» (Семізкенд, Самарқанд, Марақанд) - деп аталған қала б.з.б. 6-ғасырда салынып, 
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б.з. 12-ғасырына дейін  ҿмір сҥрген (СИЭ 1961).  1874 жылдан бері осы кҿне қаланың орнын 

Ҿзбекстан археологтары зерттеп келеді. Солай болса, б.з.б. 6-ғасырларда-ақ Ахеменид 

империясына қарсы тҧратын ҧлы кҥшті ҧйымдастырып, елін отаршылықтан азат етіп, оны 

тҥгел билеп, барлық Орталық Азия тҥріктерінің ҧлы кҿсемі Афрасиаб жалпы тҥріктердің 

бірлескен қҧлшылық мемлекетінің патшасы болғанын толық мойындауымыз тиіс. 

Атышулы Афрасиаб патшадан кейін, Орталық Азия тҥріктері бірнеше қҧлшылық 

мемлекеттерге бҿлінген [7.95-97].  Біздің топшылауымызша, Афрасиаб Ахеменид династиясы 

кезінде жасап, Иран патшаларының отаршылығына қарсы тҧрған жҽне Орталық Азияны тҥгел 

қорғаған қаһарман болып Фирдоусидің суреттеуі тегін болмаса керек. 

Б.з.б. VІІ-VІ ғғ. Орталық Азияның Оңтҥстік-Оңтҥстік Батыс аймақтарындағы 

тҧрғындардың арасында экономикалық даму пайда болып, олар қосымша кҥшті қажет етіп, 

қҧлшылық қоғамға ҿту процесі тҥріктердің арасында кең ен жайған. Ҽсіресе, Орталық 

Азияның оңтҥстік батыс жақтарында диқаншылықтың алға ҿрлеу қарқыны кҥшейе тҥскен. 

Қолдан суару арқылы егілетін диқаншылықтың кҿлемін кеңейту ҥшін ірі-ірі су жҥйелерін 

қазуға рулық қоғамның кҥші жетпеді. Сондықтан, Орталық Азияның Оңтҥстік, Оңтҥстік-

Батыстарында қҧлшылық қоғам орнады. Бҧндай ҿзгеріс тҥріктердің эволюциялық даму 

заңдылығының нҽтижесі. Енді сол дҽуірдегі пайда болған қҧл иелеушілік мемелекеттер мен 

империяларға тоқталайық. 

Қҧлшылық қоғам. Б.з.б. V-ІV - б.з. V ғасырларында ертедегі сақтардың ҧрпақтары 

Ҽмудария мен Сырдария алқаптарына Қаңлы, Ҥйсін, Ферғана, Тохаристан қҧлшылық 

мемлекеттерін ҧйымдастырған, б.з. І–ІV ғасырларында Кушан жҽне Хҧн империялары, б.з. V-

VІ ғасырларында Эфталит мемлекеті ҿмір сҥрген. ХХ ғ. осы аттары аталған қҧлшылық 

мемлекеттерінің жайлаған жерлерінде кең кҿлемде археологиялық зерттеулер жҥргізілді жҽне 

ҿте бай деректер топталды.  

Ҧлы хун империясы. Сонау, Қаратеңіздің солтҥстік жағасынан Ҧлы Қытай дуалына 

дейінгі ҧлан-ғайыр жерді мекендеген ғҧндар (хундар) болған. Бҧл тҥрік тайпаларының батыс 

жағын мекендеген тҥріктерді «гҥндер» деп атаса, шығыс бҿлігін «хундар» дескен. Екі 

атаманың этимологиясы хундар (гҥндер). Хҧндардың шығыс бҿлігінің тарихын, кҿрнекті 

Тҥркия тархшысы Бахаддин Ҿгелдің 1984 жылы Анкарада басылып шыққан екі томдық «Ҧлы 

Хҧн империясының тарихы» атты ҽйгілі еңбегі арқылы толығырақ білеміз. Бҧл ғҧлама кҿп 

жылдар Қытай мҧрағат қорларында жҧмыс істеп, хҧндар туралы бізге бҧрын белгісіз 

деректерді тауып, оларды ойдың елегінен ҿткеріп, осы екі томдық еңбегін жариялаған. 

Бірінші томында б.з.б. 120 жылға дейінгі 2000-2500 жылдық ҧзақ тарихты шола келіп 

хҧндардың  тарихқа алғашқы белгілі ел басшылары - Тҧман мен Мете қағандар дҽуірін жан-

жақты қарастырады. Екінші томында Хҧн империясының жақын жҽне алыстағы кҿршілерімен 

саяси, эконмикалық жҽне мҽдени қарым-қатынастарына тоқталады. Бҧл еңбекте айрықша 

хҧндар мен қытайлықтардың арасындағы жойқын соғыстары кең кҿлемде суреттелген. 

Хҧндар Қытайды ҧзақ жылдар уысынан шығармай ҧстап тҧрғаны дҽйекті деректеремен 

дҽлелденген.  

Хҧн мемлекетін қҧрушы Тҧман (Теоман) қаған 221 жылы билік басына келген. Қытайдың 

Хан империясы кезінде жасаған, хҧн тарихын жетік білген атақты тарихшы Сы Машиан 

Қытай мемлекеті сияқты, Хҧн мемлекеті де ертеде пайда болғанын ҿзінің еңбектерінде 

жазған. «...Осы мың жыл ішінде Хҧн мемлекеті бірде ҥлкейіп, бірде кішірейіп отырады. Кейде 

бҿлініп, ыдырап кетті. Быт-шыты шығып, бастарын алып қашты, шалғай алыстарға кетіп 

қалысты» хҥн [8. 73].  

Хҧн мемлекеті ерте заманда болғаны туралы қытай деректері дҽлелдейді. Солардың бірі: 

«Кҿктҥрік деп аталған мемлекет бҧрын да тҥркі халқы болған еді десе, Метеден бҧрын да хҧн 

тайпларының ҿмір сҥргендігі ақылға қонымды нҽрсе. Алайда хиунну деген атауды тек ІV 

ғасырдың (б.ж.с.д.) соңын ала ғана қытай деректерінен байқай бастаймыз... Немесе 224 

жылдан (б.ж.с.д.) кейін хҧндарға қарсы соғыстарда бірнеше мҽрте табысқа жеткен генарал 
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Мың Тянның ҿмірбаяны ішінде де Хҧн мемлекеті немесе императорлығына балама сҿздер жиі 

кездеседі» [8.77]. 

Келтірілген ҥзіндіден, хҧндардың мемлекетінің пайда болуы ертедегі антикалық 

замандарда болғанын байқаймыз. Бірақ, хҧндардың алғашқы мемлекет қҧрғандарын 

хабарлайтын жазба деректер ҽлі де болса тапшы. Бҧл мемлекетке тиісті молырақ мағлҧматтар 

Тҧман (Теоман), оның ҧлы Мете хан (Мау Дун) дҽуірлерін қамтиды. 

Осындай империя қҧрып, оны ҧзақ жылдар ҧстап тҧрған хҧндардың адам балсының 

тарихына ҿшпес із қалдырғанын Ҽлем халықтарының тҿрінен орын алуы тиіс. Хундар, оның 

ата-бабалары «жабайы» болмаған. Олар ҿз заманының алдыңғы қатарындағы, ҿркениетіне 

ерте жеткен Орталық Азияның кҥзерттері болғаны тарихи деректер дҽледеуде. Хҧн 

империясының жалғас Кҿктҥріктер империясы (683-734) жылдары Білге қаған басқарған. 

Антикалық дҽуірде Орталық Азияда қҧрылған мемлекеттер мен империялар, феодализм 

дҽуірінде де ҿзінің жалғасын тауып жатты. Осы қҧрлықтың автохтондық халқы тҥріктерді 

«жабайы, кҿшпелі» - деген жағымсыз пікірлермен, олардың тарихын мейлінше бҧрмалап, 

тҥріктердің мемлекеті болмаған деген жалған пікірлерді евроцентристер уағыздап келді. Ҽлі 

де болса, осындай ғылымға жақындамайтын, жалған тҧжырымдамаларды қолдаушылар ҽлде 

де баршылық. Бҧл жалған, теріс пікірлерге ақиқат шындық соққы беріп, оның ғылымға 

жақындамайтынын ҽшкерелеуде. Кҿшпелі тҧжырымдамадан қҧтылатын кезең де ҧзаққа 

созылмайтын шығар. 

Енді осы деректердің негізінде Орталық Азия тҥріктерінің антикалық заманындағы заттай 

мҽдениеті де ҿзінің сағасын ерте заманнан алады. Ол Қола жҽне Темір дҽуірлеріне бҿлінеді, 

тҥрік халқының бабалары кешенді шаруашылықты ертеден қалыптастырған. Қазақстан 

археологтары тас, қола, темір жҽне орта ғасыр дҽуірлерінде ҿмір сҥрген тайпалардың 

мҽдениеттерін ашты. Осы деректерге қарағанда, б.з.б. ІІ мыңыншы жылдарда біздің 

бабаларымыз кҿп салалы шаруашылықпен айналысқан. Олар егін еккен, мал ҿсірген, балық 

жҽне аң аулаған, тҧрмысқа керекті қҧралдарды жасаған. Мҧндай деректер Атасу, Степняк, 

Айдабол, Тастыбҧлақ, Ақсу-Аюлы, Алексеевка жҽне басқа кҿптеген ескерткіштерден белгілі 

болды [9.101].  

Ҿйткені, ертедегі қҧлшылық қоғамы Ҽмудария мен Сырдарияның алқаптарында, яғни 

Тҧран ойпатында болғандығын археологиялық зерттеулерде дҽлелдесе, бҧл аймақтың бір 

ҥлкен бҿлігі Қазақстанға қарайды. Б.з.б. І мыңыншы жылдарда Ҽмудариядан сағасын алатын 

ірі-ірі су жерлері мен бекіністер қҧлдардың кҥшімен іске асырылған. Ҽмудария мен 

Сырдарияның алқаптарында ҥлкенді-кішілі су жҥйелері қазылып, суармалы егістік Тигр, 

Ефрат, Нил ҿзендерінің суларын жергілікті диқандар қалай егіске пайдаланса, Тҧран елінің 

тҧрғындары да сондай Қосҿзен (Ҽмудария, Сырдария) суларын егіншілікке пайдаланған. 

Ҿзендердің су бармайтын жерлерде кҽрез (жер асты суынан) пайдаланып, диқаншылық 

дамыған. Ондай кҽрездің классикалық тҥрі Тҥркіменстан қаласының маңында сақталған. 1967 

жылы этнографиялық экспедиция кезінде Қызылорда облысында, Оңтҥстік Қазақстанда, 

Қаратау атырабынан, Тҥркістан шаһарының қасынан кҽрездің қалдықтарын кездестірдік. 

Ертеде бҧндай су жҥйелері Орталық, Алдыңғы Азияда кең тараған.  

Хорезм кешенді археологиялық экспедициясының деректері бойынша, антикалық дҽуірде 

Амудария мен Сырдарияның алқаптарында, яғни Тҧран ойпаттарында қолдан суару арқылы 

егілген егіншіліктің кҿлемі 3,5-3,8 мың. гектар болған. Қолдан суару арқылы жҥргізілген 

диқаншылықтың іздерін археологтар Орталық, Шығыс Қазақстан жерлерінен кездестіріп 

келеді. Осы кезде қолданған диқаншылық қҧралдармен бір қатарда, биік жерге орналасқан 

егістікке су шығаратын шығыр, атпа, серіппе сияқты қҧралдарды пайдаланған. 

Антикалық дҽуірдегі қола мҽдениеті. Қола дҽуірінің ескерткіштері Орталық Азияның 

барлық аймақтарынан, сондай-ақ Қазақстан жерінен кең кҿлемде табылып жҽне археологтар 

зерттеп келеді. Сол дҽуірдің ескерткіштері оба (қорған) жҽне тҧрақты кешендердің, 

қоныстардың орындары. Бҧл ескерткіштердің ішінде обалар (қорғандар) айрықша кең кҿлемде 
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зерттеліп, олардың сырлары ғылыми тҧрғыдан ашылды. Обалар қола дҽуірінде дҥние салған 

адамдардың қабірі (моласы). Сол кездегі тҧрғындардың діни сенімдері бойынша, «ол дҥние, 

бҧл дҥние» деген ҧғымға негізделіп, қайтыс болған адамдар ол дҥниеде де ҿмір сҥреді деген 

тҥсінікпен, бҧл дҥниедегі тҧтынған бҧйымдарын, оның денесімен бірге жерлеген. Ол 

ҽлеуметтік жақтан ҽртҥрлі дҽрежеде болған: ел билеген патшалар, олардың туған-туыстары 

мен жақындары жерленген обалар кҿлемді, биік болып, ерекшеленіп кҿрінген болса, 

қатардағы қарапайым адамдардың обалары кішігірім, жайдары болып салынған. Осындай 

ҽлеуметтік теңсіздік олардың жерленген жерінен табылған жҽдігерлерден де байқалады. 

Мысалы, Есік ҿзенінің жағасындағы обадан табылған «Алтын адам», Аралтҿбеден табылған 

екінші сондай адам жҽне Шілікті обасынан табылған ҿте бай алтын бҧйымдар жҽне т.б. кейбір 

обаларды қазғанда, сол адамның денесінің қасында сақина, жҥзік, қару-жарақтар шығып 

жатады. Ал, қола кезеңіне жататын қоныстарды тауып, оларды археологтар кең кҿлемде 

зерттеп келе жатыр. Қазақстандағы қола мҽдениетін зерттеген алғашқы ғалымдар Москва, 

Ленинградтардан келген археологтар болған. Олар жалпы тҥріктерді, соның ішіндегі 

қазақтарды ежелден кҿшпелі ел деген еуроцентристік кҿзқарасты  ҧстанған. Осындай пікірде 

болған ғалымдар, қола дҽуірінің отырықшы мекендерін іздеуді, зерттеуді естеріне алмаған. 

Сондықтан, жердің бетінде тҿмпешік болып сақталған обаларды қазумен шектелген. Ол 

ескерткіштерді кҿшпелілердің еншісіне жатқызған. Зерттеген обалардан табылған металдан 

жасалған жҽдігерлерді кҿшпелілердің қалай жасағанына кҿңіл аудармай, оларға ҿздерінің 

кҿзқарастары бойынша тҧжырымдар жасаған. Сҿйтіп, Қазақстандағы алғашқы қола 

мҽдениетін археологиялық жақтан зерттеу кҿпшілік жағдайда біржақты болып келе жатқанын 

айтуымыз қажет. 

Бірақ, Антикалық мҽдениетті кешенді зерттеген «Хорезм археологиялық экспедициясы» 

(С.П.Толстов); «Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы» (Ҽ.Х.Марғҧлан) қола 

мҽдениетіне кешенді мҽнде зерттеу жҥргізіп, сол дҽуірдің қоныстарын бірқанша ашты. Ондай 

қоныстар Ҽмудария, Сырдария алқаптарынан Орталық, Солтҥстік Қазақстан аймақтарынан 

ашылды [10].  

Сондықтан ежелден пайда болған кен орындарын пайда еткен тҧрғындардың тҧрақты 

мекендері болған. Ондай кҿне кен орындары Қазақстанда кең кҿлемде ашылды: мыс 

(Жезқазған, Зыряньск, Қаршаған, Ащылы, Ҧратҿбе, Кҥшікбай), қалайы (Атасу тауы, Қолба 

жҽне Нарын жоталары), алтын (Степняк, Қазаншҧңқыр, Балажал, Ақжал, Дайбай, 

Майқапшығап, Ақабек) кен орындары бҧл территорияның ежелгі замандағы металлургия 

орталықтарының бірі болғанын кҿрсетеді [11.117].   

Міне, осы аттары аталған кен орындарының тҿңіректерінен қола дҽуірінің қоныстарын кең 

кҿлемде зерттеп, олардан табылған жҽдігерлер сол кездегі тҧрғындардың ҿмірлерін кеңірек 

мҽлімет береді. Обалардан табылған деректер бҧндай мҽнге ие емес, тек сол кездегі діни 

сезімге байланысты мҽліметтермен шектелген. Сҿйтіп, біздіңше қола қоныстарына айрықша 

кҿңіл бҿлудің ғылыми мҽні зор екенін естен шығармауымыз қажет. Оны кең кҿлемде 

жҥргізуіміз тиіс. 

Жоғарыда аттары аталған тҥсті металл кеңдерінің тҿңіректерінен, олардың тҧрақты қоныс 

орындарын кең кҿлемде тауып, зерттеу кҥн тҽртібіндегі мҽселе. Ҿйткені, осы кен 

орталықтарының тҿңірегіне жергілікті тҧрғындардың бҿліктері қоныстанып, сол жердің кен 

байлығын иеленіп, одан ҿндіретін кен байлықтан тҧрмысқа қажетті бҧйымдар жасайтын 

қолҿнер орталықтарын ашқын. Қола дҽуірін зерттеген геолог ғалымдардың айтуына қарағанда 

«Жезқазған ҿңірінде қорытылған мыстың кҿлемі шамамен 100 мың тонна болғанын кҿрсетеді. 

Успенск мыс руднигінен 200 мың тонна руда шығарылған, ол Имантау кен орнынан ежелгі 

заманда 48 мың тонна мыс рудасы қазылып алынған» [11.117].  

Бҧндай кҿлемде тҥсті металдарды шығарған жҧмысшылардың саны аз болмаған болуы 

тиіс. Себебі, барлық ауыр жҧмыстар біліктің кҥшімен іске асқан. Олардың пайдаланған 

қҧралдары да онша ҿнімді болмаған. Кҿп физикалық кҥш жҧмсап, аз ҿнім алған болуы тиіс. 
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Ҿйткені, олар қара металдардан қҧралдар жҽне тҧрмысқа қажетті бҧйымдарды жасаған. 

Мысалы, еңбек қҧралдарынан: балшықты кҥйдіріп істеген ҧршықбас, шарық, сҥйек ҧршықбас, 

қалыптар, қоладан жасалған пышақ, біз, ине, қайла, шеге, қармақ жҽне т.б. Осындай 

қиындықты белсенді қарсы алып, тҥсті металлдардан бҧйым шығаратын қолҿнер кҽсібінің 

негізін салған. Қола дҽуірінің кеншілері ҿздерінің қолҿнер кҽсібінде тҧрмысқа қажетті 

бҧйымдарды ҿте шеберлікпен жасағандықтары қазіргі заманның адамдарын таң қалдырады. 

Олар –  алтыннан, кҥмістен, қалайыдан соғылған ою-ҿрнекті жҽдігерлер. Бҧндай қҧнды 

деректерді біздің археологтарымыз еліміздегі кҿп санды обалардан тауып жатыр. Солардың 

бірі, 2005-жылы Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданындағы Шілікті жазығындағы 

обалардың бірінен Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің археологтары 4303 

дана алтын бҧйымдармен жерленген адамның қаңқасын тапты. Ол жҽдігерлердің 153 данасы 

маска, 36-сы бҥркіт-самҧрық, 20-сы бҧғы бейнелі, 39-ы қасқыр, 23-сы қоңырау, 63-сы 

кеңірдекше, 17-сы алтын тілікше, 7-уі сым, 141-і жартышар, 2835-і қҧлаққа тағатын 

салпыншақтар, 223-і ҧсақ кеңірдекше тізбе, 743-і шығыршық тізбе, 1-қатырма шеге [12.2].   

Мамандардың топшылауы бойынша, бҧл жҽдігерлер б.з.б. VІІІ ғасырға тура келеді. Бҧл 

алтын дҥниелер тамаша шеберлікпен жасалған. Соған қарағанда, қола дҽуірінде жасаған 

зергерлердің тамаша шеберлігі ҿте жоғарғы дҽрежде болғандығы таң қалдырады. Олардың 

кҽсібінің осындай жоғарғы деңгейге жеткенін ғылыми тҧрғыдан дҽлелдеуді керек етеді. Оның 

ҥстіне, осы алтын жҽдігерлердің пробы 99,70 болғанға ҧқсайды, қазіргі технологияның 

шыңына шыққан кездегі алтынның жоғарғы пробы 99,99-ға жетеді. Арадан қанша уақыт ҿтсе 

де, содан бергі алтынның пробы тек 30-сотиққа жақын кҿтерілген. Соған қарағанда, тҥсті 

металдардан бҧйым соғатын қолҿнер кҽсіптері ертедегі Бабаларының ҿмір сҥрген қола 

дҽуірінде анағҧрлым алға кеткенін байқаймыз. Сол кезде тҥсті металдардан істелген заттар 

жақын, алыс кҿршілеріне, соның ішінде Қытайға алғашқы рет тарағанын жоғарыда айтқанбыз.  

Б.з.б. І мың жылдықтың бас кезінен-ақ сақтар қызыл жҽне қоңыр магнитті темір рудасын 

пайдалана білді. Б.з.б. ҤІІ ғасырда Орталық Қазақстаннан, Жетісудан жҽне Арал маңынан 

темірден істелген кҿптеген бҧйымдар (қанжар, пышақ, жҥгеннің темір бҿлшектері) табылған. 

Сондай-ақ ертедегі кен орындары, метталургиялық ҿндірістің қалдықтары (шлактар, қорытпа 

қалдықтары) белгілі. Қола қҧю ісі жҽне тҥсті металдарды ҿңдеу жоғары дҽрежеде болған. 

Археологиялық жҽне жазба деректерге сҥйенсек, сақтардың негізгі шаруашылығы тек мал 

ғана болмай, олардың тҧрмысында егіншілік те, қолҿнер кҽсібі де елеулі орынға ие болғанын 

байқаймыз.  

Темір дҽуірі – еңбек қҧралдары темірден жасалып, металлургияның таралуымен 

сипатталатын адамзат тарихындағы алғашқы қауымның жҽне ертедегі таптық дҽуір. Ол 

хронологиялық жақтан б.з.б. ІХ-ҤІІ ғасырларды ҿз ішіне алады. Археологиялық деректерге 

қарағанда, темір дҽуірі ҽр аймақтарда ҽртҥрлі болғаны байқалады. Темір қорыту б.з.б. 2-мың 

жылдықта белгілі болып, б.з.б. ІІ-ғасырда Алдыңғы Азия мен Закавказья, Ҥндістанда кеңінен 

таралғанын Ҽлем тарихында жазылып келеді. Кейінгі жылдардағы Орталық Азияда 

жҥргізілген деректер бойынша: «Рубеж ІІ-І и начало І тысячилетия до н.э. на просторах 

евразейской аридной зоны озноменовались важными событием – стоновлением кочевых форм 

скотоводческого хозяйства и распространением металлургии железа» [2.129].  

Келтірілген деректер Еуразияда, соның бір бҿлігі Орталық Азияда темір дҽуірі б.з.б. 2 

мыңыншы жылдарда пайда болғанын тілге тиек еткен. Бҧл бірқанша алға кетушілік пікір 

деуге болады. Себебі, бҧдан бҧрынғы жарық кҿрген тарихи еңбектерде, Орталық Азияда темір 

дҽуірінің келіп шығуын б.з.б. 1-мың жылдығына жатқызып келген болатын. Қолдағы 

археологиялық осы дҽуірдің жҽдігерлерінің ішінде алғашқы кезеңге жататын темір металдар 

табылды. Солай болса, Орталық Азия темір дҽуірінің алғашқы пайда болған аймақтарының 

бірі. Бірақ, осы темір дҽуірінде Орталық Азияда (Қазақ жерінде) кҿшпелі шаруашылық 

қалыптасты деудің қисыны келмейді. Бҧрынғы қола дҽуірінен адам баласының тарихи темір 

кезеңіне ҿтуі, олардың дамуының қызығында пҽтпен алға ілгерілегенін кҿреміз. Бҧрынғы 
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дҽуірлерге қарағанда темір дҽуірі қысқа уақыт ішінде ортағасырға ҿткен. Бҧл кҿрсетеді, 

темірден жасалған қҧралдар тҧрмыста кең қолданылып, ҿндіріс кҥші мен ҿндіріс 

қатынасының дамуын тездеткен. Сол кезде темір кендерінде еңбек еткен адамдардың санын 

есептеп шығару оңай іс емес. Солай болса да, олардың сандары аз болмаған. Осы тарихи 

кезеңде Қазақстан жерінде кҿптеген кен орындардың болғанын геология жҽне археология 

ғылымдары дҽлелдеп отыр. Ондай кен орындары Орталық, Солтҥстік жҽне Шығыс 

Қазақстаннан ашылды. Мысалы: Қарқаралы, Жетісу, Жезқазған, Қарағанды, Колба, Нарым 

жҽне т.б. Осы кен орындарында жҧмыс істеген бабаларымызды кҿшпелі ҿмір сҥріп, кеншілік 

қыруар жҧмыстарды атқарды деу ақылға сыймайтын пікір. Олар біздің халқымыздың алғашқы 

жҧмысшылары. Қазіргі кезде, қазақ халқын кҿшпелі деп ешкім айта алмайды. Солай болса, 

еліміздегі ҿндіріс орындарында жҧмысшылар, ауыл шаруашылығында диқаншылар мен 

малшылар жҽне интелигенттер жҧмыс істеп жатыр ғой. Бірақ, бҧл мамандардың еңбегін 

алғашқы қоғамда еңбек еткендермен салыстыруға болмайтынын барша біледі. Ҽр тарихи 

кезеңнің ҿз ерекшеліктері болып келген жҽне бола береді. Міне, темір дҽуірінде жасаған қазақ 

жеріндегі бабаларымыздың темір кендерін ерте заманнан иеленіп, темірден бҧйымдар істеген 

шебер-мамандар шыққан жҽне олардың ҿздеріне лайықты қолҿнер кҽсіпорындары болып, 

оларда тҧрақты мекендерде тҧратын кҿпсанды жҧмысшылар жасаған.  

Антикалық қҧрылыс Мысырда, Алдыңғы Азияда болған болса, сондай қҧрылыс орындары 

Орталық Азияда болғанын археологиялық зерттеулер ашты. Сол кездегі ҥлкенді, кішілі 

тҧрақты мекендермен бір қатарда мыңдаған қҧлдар мен кедейлердің кҥштерімен зҽулім 

сарайлар, бекіністер, қалалар тҧрғызылған. Ҿзеннің алқаптарындағы тегістік жерлерде 

қҧрылыс заттары шикі кірпіштер мен саздар жҽне жергілікті ағаштар болған. Страбон мен 

Юстин Бактерияның аржағында «1000 қала бар» [13.78] деп жазған болса, сол қалаларды, 

бекіністерді Хорезм археологиялық экпедициясы (С.П.Толстов) Амудария мен Сырдарияның 

сол жағасына дейінгі алқаптарынан ашқанын оқырмандар біледі. 1937–1960 жылдарда 

Амударияның ортаңғы ағысынан бастап Арал теңізіне дейінгі жҽне Сырдарияның тҿменгі сол 

жағалауына дейінгі жерлерден осы экспедиция жҥздеген антикалық заманның қалалары мен 

бекіністерін ашты жҽне зерттеді (Карта работ Хорезмской экспедиции 1937–1948).  Қазақстан 

мен Ҿзбекстан жҽне Тҽжікстан Республикаларының археологтары Сырдарияның 

алқаптарынан антикалық дҽуірдің қалалары мен бекіністерін тауып, оларда археологиялық 

қазба жҧмыстарын жҥргізуде. Орталық Азияның басқа аймақтарында, яғни Орталық, Шығыс, 

Батыс Қазақстан жерінен кҿптеген антикалық қоныстар мен бекіністер табылып, отырықшы 

мҽдениеттің Орталық Азияда антикалық заманда кең таралғанын ғылыми тҧрғыдан дҽледеуде. 

Кҿшпелілердің классикалық орныққан жері Моңғолия жері деп келсе, бҧл аймақтан жҥздеген 

антикалық жҽне ортағасырлық тҧрақты мекендер мен қалалар бірінен кейін бірі табылып 

жатыр. Олардың бҽріне бҧл қысқаша мақалада тоқтап жату мҥмкін емес. Тек Чалянвск 

облысының Қазақстанға жақын жерінен Қола дҽуірінің 18-16 ғғ. болған Аркаим, Синташта, 

Кента ҿркениетін Ресей археологтары 1998 жылдан бері ашып [2],  аты ҽлемге ҽйгілі б.з.б. ІІІ 

мыңыншы жылдардың  ортасына, ІІ мыңыншы жылдардың ортасына дейін ҿмір сҥрген 

Махенджо-Даро мен Хараппа мҽдениеттері кезіне жататын археологтар дҽлелдеп отыр. 

Зерттеуші ғалымдар Аркаим туралы: «Аркаим – это небольшой уголок степи, у восточных 

склонов Уральских гор юге Челябинской области. Здесь находится более 70 археологических 

памятников различных эпох: от стоянок каменного века до курганов кочевников 12-14 в. до 

н.э. и многи другие. Слову, его уникальность составляет культурной комплекс 20-18 вв. до 

н.э., укрепленное поселении и некропль Аркаим – остатки протогородской цивилизации 

бронзового века, возростом около четерех тысячей» [14]. Сҿйтіп, б.з.б. ІІ ғасырда «Ҧлы 

жібек» жолы Орталық Азия арқылы Шығыс пен Батыстың мҽдениетін жалғастырған кҥре 

тамыр болған Азия қҧрлығының бес бҿлігінің бірі болған Орталық Азия антикалық дҽуірде ірі 

алғашқы ҿркениеттерді бірі болғанын соңғы ғасырларда жиналған деректер дҽлелдеп отыр. 

Қҧлдар мен кедейлердің кҥшімен отырықшылық ен жайып жаңбырдың суымен жҽне 
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қолдан суару арқылы егіншілік дамыған. Судың тапшы аймақтарында жер асты (кҽріз) 

суларынан да пайдалана білген. Бҧл аймақтың табиғи-географиялық ерекшелігіне қарай, 

егіншілік біркелкі болмаған. Орталық Азияның тҥстігінде қолдан суару жолымен егілетін егіс 

кең кҿлемге тараса, солтҥстік, батыс, орталық аймақтарында, тау бҿктерлерінде жаңбырдың 

суына негізделген диқаншылық болған. 

Диқаншылықпен бір қатарда тҿрт тҥлік малдардың барлығы ҿсірілген. Отырықшы 

аймақтарда жайылым жерлер аз болған соң, малдардың саны аз болып келсе, керісінше 

жартылай отырықшы жҽне кҿшпелі кең ҿңірлерде малдар кҿп ҿсірілген. Бҧндай ерекшелік 

табиғи-географиялық жағдайдан келіп шыққанын, «кҿшпенділікпен» шатастыруға болмайды. 

Осы ерекшеліктің нҽтижесінде, тҿрт тҥлік мал жер бетіне бірдей таралмаған.  

Антикалық дҽуірде, тҥріктердің ертедегі бабалары қалалар мен бекіністерді қҧлдардың 

кҥшімен салғанын дҽлелдейтін деректер жетерлік. Бҧндай қҧрылыстарды археологтар 

жылсайын ҽр аймақтан ашып жатыр. Біздің археологтарымыз, кейінгі кезде обаларды 

(қорғандарды) қазуды бҽсеңдетіп, ертедегі, ортағасырлардағы елді –мекендерді, қалаларды 

кең кҿлемде зерттей бастады. Бҧндай бетбҧрыс қола, темір жҽне орта ғасырлық мҽдениетті 

кеңірек білуімізге алып келетіні сҿзсіз.  

Сҿзіміздің соңында, б.з.б. VІІІ-VІІ ғғ. Орталық Азияда келіп шыққан «Авеста» атты діни 

аңыз мазмҧнындағы жазба деректі еске тҥсірейік. Бҧл кҥнде еңбек сол кезде ҿмір сҥрген 

халықтардың ҽлеуметтік, мҽдени ҿмірлері жҿнінде қҧнды деректер береді.  

«Қазіргі ғалымдардың кҿпшілігі «Авестаны» б.з.б. 1-мың жылдықтың 1-жартысында Орта 

Азияда не Солтҥстік-Батыс Ауғанстан мен Солтҥстік-Шығыс Иранға кҿрші аймақтардың 

бірінде пайда болды деп есптейді» [6.611].  Бҧл пікірге тоқтала келіп, ҿткен ғасырдың 40-

жылдарында С.П. Толстов «Авестаның» пайда болған жері Орталық Азия, анығырақ айтқанда 

Хорезмде дҥниеге келген деген пікір айтқан. Бҧл ғалымның ғылыми тҧжырымының дҧрыс 

екенін, кейінгі жылдарда Орталық Азиядан деректер дҽлелдейді.  

Қазақстан археологтары кең кҿлемде обаларды (қорғандарды) зерттеп «Авестада» 

жазылған сол кездің салты бойынша жерленген адамдардың қаңқалары, қоса жерленген 

марқҧмның дҥниелері табылды. Сол кездің қоныстарын қазғанда қоладан, темірден, қыш 

бҧйымдарға басылған свастика таңбасы бар жҽдігерлер табуда [15].  Соған қарағанда, ертедегі 

тҥріктердің бабалары осы арийстер болуы мҥмкін. Оны алдағы ғылыми зерттеулер анықтай 

жатар.  
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ТЮРКСКИЙ МИР И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ГУННЫ:  

КАРДИНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КУЛЬТУР 

 

Три группы типологически близких языков (тюркскую, монгольскую, тунгусо-

маньчжурскую), прибавляя корейский и японский, лингвисты называют алтайской семьей, а 

изучающую их область языкознания – алтаистикой. Близость языков показана на таких 

обширных и разнообразных данных, что ее надо признать полноценным научным фактом – 

алтайской теорией. Однако лингвисты различно понимают природу этого единства и по-

разному видят время и место его возникновения.  

Даже у ученых, признающих генетическое родство (алтайская гипотеза), датировка 

распада праязыка сильно колеблется: от начала II в. до н.э. до начала I или II и III тыс. до н.э. 

[50, с. 8], а то и X-VIII тыс. до н.э. и даже палеолита [1, с. 27]. Лишенная даты «алтайская 

эпоха» в лингвистической хронологии сменяется «хуннской» [4, с. 109-111] (начинаемой с III 

в. до н.э., т.е. прямо увязанной с известной политической историей Центральной Азии). Как 

видим, в алтаистике отсутствуют собственные методы как абсолютного, так и относительного 

датирования глубинных процессов. Следовательно, нет способности ни достоверно, ни даже 

основательно-предположительно соотносить конструируемые этапы языкового развития с 

конкретными историческими событиями дописьменной поры.   

Весьма крупные лингвисты отрицали единство происхождения алтайских языков. 

Близость объясняется ими давностью и плотностью взаимодействия народов. Общение 

привело к обширным заимствованиям из одних языков в другие речевых элементов, прежде 

им несвойственных.  

Таким образом, следует разделять алтайскую теорию и алтайскую гипотезу. Стремление 

определить во времени и пространстве этапы сложения и исторически объяснить 

существующую ныне языковую общность порождает алтайскую проблему. Поскольку 

разрешение ее сугубо лингвистическими средствами привело к формированию двух 

противостоящих направлений, к делу полезно привлечь данные, лежащие вне языкознания. В 

отношении древности таковы, прежде всего, археологические источники.   

Разработка алтайской гипотезы лингвистами усилилась в последние годы. Наиболее 

важно выяснить место тюркских и пратюркского языков, учитывая как высокую степень их 

воздействия на монгольскую и тунгусо-маньчжурскую группы, так и бñльшую древность 

лингвистических данных, заключенных в азиатских рунических надписях, начиная с VIII в. 

Обобщающие сравнительно-исторические изыскания, издающиеся Институтом языкознания 

АН СССР / РАН с 1984 г., в томе, посвященном лексике (1997), привели к характеристике 

природной среды и основ древней и древнейшей культуры тюркоязычных народов. Но кратко 

изложенная попытка отыскания прародины, хода древнейших миграций и контактов 

тюркского населения оказалась целиком зависима от построений историков и привязана к 

политическим событиям раннего средневековья [19, с. 732-734]. Эта зависимость явно 

проступила и в ряде разделов итогового тома серии (2006 г.), где все возможности 

пратюркского выбора сведены к Ордосу и центральноазиатским гуннам [45; 20, с. 783]. Те же 

позиции отстаиваются и в последней монографии А.В. Дыбо [21].   

Меж тем для обоснованного определения языковой принадлежности как 

центральноазиатских, так и европейских гуннов отсутствуют необходимые источники. 

Тюркологами проигнорирована источниковедческая ситуация, подробно показанная 

Г.Дѐрфером  35  лет  назад [53; 17].  Особо  выделю  вывод  этого лингвиста  о невозможности  
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отнесения гуннов к тюркоязычным народам, как и к народам алтайской языковой общности в 

целом.  

Сопоставить археологические наблюдения с положениями алтаистики сегодня и важно, и 

возможно.  

Самые ранние древности, достоверно принадлежащие тюркским народам ныне известны 

только на Саяно-Алтайском нагорье. Будучи пришлыми, они появляются во II-I вв. до н.э. и 

приводят к сложению новых археологических культур (таштыкской на Среднем и 

шурмакской на Верхнем Енисее), ставших началом всех местных преемственно связанных 

культур средневековья: древнехакасских – чаатас, тюхтятской, аскизской (VI-XVII вв.), и 

чиков Тувы [29, с. 89-98; 30; 33, с. 18-87; 34; 37, с. 79-120; 38; 39; 28]. Тюркоязычность 

носителей этих культур доказана их связью с памятниками енисейского рунического письма 

[31] и современными тюркскими народами Саяно-Алтая.  

В традиционной культуре этих народов известны три класса стационарных наземных 

построек: тура, алачик, иб. Какие из них отличали местные культуры до прихода 

тюркоязычного населения, а какие характеризуют культуру пришельцев? Неизученность 

поселений заставляет обратиться к погребениям. Специально выполненная работа [28] 

приводит к следующим результатам. 

Тура (рис. 1, 1, 2) – квадратный бревенчатый дом с прямой крышей, глинобитным 

камином сбоку от входа, полатями вдоль стен. Срубный или столбовой. Его воспроизводят 

склепы культур раннего железного века Алтая, Хакасии, Тувы, Западной Монголии 

(пазырыкской, тагарской, уюкской), т.е. он принадлежал еще дотюркским народам (вероятно, 

самоедо- и угроязычным). С тюркизацией автохтонов дом сохранился наравне с другими 

субстратными чертами. В Хакасии тура были на Ташебинском поселении I в. до н.э. -I в., их 

воссоздают склепы таштыкской культуры (I в. до н.э. -V в.) и мавзолеи чаатас (VI-  сер. IX в.). 

Алачик (рис. 1, 3) – коническая жердевая постройка с очагом в центре. Следы таких 

жилищ открыты на поселениях III-I вв. до н.э. Вероятно, однажды алачик изображен на 

Боярской писанице в Хакасии (II-I вв. до н.э.). Культовая роль в свадебном обряде таежников 

и широкий этнографический ареал таких жилищ в горной части Южной Сибири позволяет 

считать их дотюркскими. 

Иб (рис. 1, 4-8) – квадратное, круглое или многоугольное жилище. Крыто корой, берестой, 

сложено из бревен – столбовое или срубное. У него шатрово-купольная кровля, коническая 

или пирамидальная. Очаг в центре. Известно всем тюркским народам Южной Сибири. У 

западных бурят (некогда монголизированных тюрков) и тувинцев сохранило четыре 

центральных столба. Иб изображены на Боярских писаницах, квадратные и многоугольные 

жилища известны на таштыкских поселениях, их воссоздают в камне курганы чаатас, 

тюхтятские и аскизские. Столбовая форма иб известна на памятниках тюрков VI-VIII вв. в 

Туве (Сарыг-Булун). О них пишут китайские источники. 

Таким образом, иб – единственная форма саяно-алтайского дома, которая связана с 

тюркоязычными пришельцами рубежа н.э. Эти дома некогда послужили прообразом 

переносной юрты (обратное утверждение ошибочно). Общим предком стационарных (рис. 2, 

4, 5) и переносных жилищ (рис. 2, 6) явились каркасные турлучные дома с гранеными или 

круглыми плетеными стенами: однорядными, обмазанными глиной (рис. 2, 2), или двойными, 

засыпными (рис. 2, 3) (все разновидности таких жилищ известны и раннесредневековой 

археологии, и этнографии тюркских народов). В свою очередь турлучные формы  восходят к 

глинобитному круглому дому (рис. 2, 1). Об этом говорит этимология соответствующей 

лексики рунических текстов: балык «город», балыкдакы «горожанин» – от бал «вязкая глина» 

(балык «глина» еще в XI в.); той и тон «город, резиденция, лагерь» – от той/тон «глина»; 

токы- «устанавливать, воздвигать (стену)», первоначально «бить, ударять» (глинобитное 

строительство). Возможна общая основа «лепить (глину)» у йап- «строить, делать, творить» и 

йап- «прикладывать, приклеивать». Курган «регулярное сооружение», соотносимо с кур- 
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«приводить в порядок» и кур- «строить, сооружать». Сказанному соответствует часть древней 

военной лексики, применявшей к армии образы оазисной ирригации (сю бюк- «собрать 

войско» и сю ак- «двигаться войском»). Точное значение бюк- «запруживать, перекрывать», ак- 

«течь, истекать» [28, с. 5, 6].  

Нет сомнения, что глинобитное строительство и отражающая его лексика сложились в 

безлесных землях, турлучно-столбовое – в лесостепи, бревенчатое – в лесостепном и горно-

таежном ландшафте. Следовательно, эволюция жилищ (рис. 2) отражает историю движения 

тюркоязычных народов через эти географические зоны. По археологическим данным такие 

миграции завершились уже к III-II  вв. до н.э. 

Культура пратюркского домостроительства не имеет никаких общих корней с гуннской, 

поскольку последнюю отличают стационарные жилища, углубленные в землю. Они изучены в 

Бурятии А.В. Давыдовой [12; 13; 14]  и С.С. Миняевым [15]. Форма и устройство гуннских 

домов не зависят от характера и планировки селений: они стандартны как в спроектированных 

крепостях, так и в свободных неукрепленных поселках (Иволга и Дурѐны). Котлованы жилищ 

(на одном Иволгинском городище их раскопано 54) близки к квадрату, борта по странам света 

(рис. 3). Существовали наземные дома. Основу интерьера тех и других составляла Г-образная 

в плане лежанка-кан, идущая по северной и западной стенам. Внутри кана устроен канал 

обогревавшего его дымохода. Жилища каркасно-столбовые, с глинобитными или сырцовыми 

стенами. Археология поясняет лаконичные комментарии «Ши цзи»: «делают земляные дома», 

«земляные ямы».  О кане у гуннов говорит «Цянь Хань шу». Ни китайцы, ни захваченные 

гуннами саяно-алтайцы в таких домах не жили. Крепость на Селенге, как и другие памятники 

Забайкалья и Саяно-Алтая давно расценивается как остатки специализированных поселений 

гуннских колонистов II-I вв. до н.э. [37, с. 79-84; 40. С. 10, 11; 42. С. 143, 144]. 

В динамично развивающейся археологии российского Дальнего Востока пока не создано, 

однако, единой картины культур и их датировок. Осложняет дело традиция именовать 

древности этнически (мохэ, чжурчжэни и пр.) и политически (Бохай, Цзинь и т.п.), поскольку 

все эти понятия письменных источников обобщающие и, следовательно, в археологии точного 

смысла иметь не могут. Нередко, разумеется, неведом и язык раннего населения региона. 

Общеизвестна пришлость алтайских народов на землях издревле палеоазиатских, а то и 

неведомых по языку (вспомним о речи айнов), но время алтайских миграций не установлено. 

Культуры Приамурья, включая Маньчжурию, отличаются от форм развития народов Нижнего 

Амура, Приморья, Кореи и Южной Маньчжурии.  

Членение в равной мере каркасных жилищ Дальнего Востока на два класса, углубленных 

и наземных, распространяется как на материалы этнографии, так и археологии. Историю этих 

классов, конечно, нельзя рассматривать слитно. Пути развития Г-, и П-образных канов также 

расходятся хронологически и по культурам. Не всегда и не всюду с этими формами 

соседствуют прямые каны47.  

Каны знают монгольские народы нового и новейшего времени: дауры и монголы 

Внутренней Монголии. В XIII-XIV вв. квадратный дом с каном П-2-3 типичен для всей 

империи – от Забайкалья до Молдавии (Рис. 4). В Золотой Орде каны были и в землянках. 

Нередко они занимают 1-2 стороны П-образной лежанки, иногда снабжены одним каналом 

(Рис. 5). Г-образные каны есть в Забайкалье [23, рис. 2; 24, рис. 100, 103, 104,  32, рис. 29, 33, 

41, 62, 74, 75; 33, рис. 54; 35, рис. 1, 7; 36, с. 173-175; 41, с. 149, 152-156; 22, с. 173-175, 178, 

179, 185, 186, 188, рис. 1-4, 7, 1, 8, 9, 13]. Дома с канами показывают: в Европу монголов 

пришло немало и со своими строителями. До этого они принесли с собой каны в саму 

Монголию, переселившись туда с Верхнего Амура в конце X – начале XII в. Еще в XII в. 

деревянные нары в форме кана сооружались ими в войлочных юртах, обогреваемых 

                                                 
47 Ради краткости форму канов обозначаю сходной буквой (Г, П) и знаком (|, ||), а число отопительных каналов – 

цифрой, т.е. Г-1 это Г-образный кан с одним каналом, ||-3 – прямой трехканальный кан из двух независимых секций   

       (с двумя печами) и т.п.  
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открытым очагом. Дома с канами восходят к оседлой культуре древних монгольских народов 

[36, с. 173; 41, с. 153], но археологически вопрос остается не доследованным.  

Полуземлянки строили в Приамурье от неолита до позднего средневековья. Канов в них 

нет, включая культуры мохэ (IV-VII вв.) [16, с. 75-110, 112-113]. Они известны лишь в двух 

пришлых группах: найфельдской, идущей с Нижнего Амура, и троицкой, из Маньчжурии. 

Последняя перерастает в культуру бохайцев и чжурчжэней. Жилища Бохай (698-926 гг.) – по-

прежнему полуземлянки без канов. Каны приходят позднее, с распространением наземных 

зданий под влиянием когурѐсцев. Бытовали все виды канов, сложившиеся к востоку от 

Хингана: Г-2, реже Г-1, П-1-2 и |-1-2-3 [11, с. 75-78, 80, рис. 6, 6, 7; 52, с. 13, 14]. Пестрое 

население, в большинстве тунгусоязычное, основы культуры передало покорителям-киданям 

(926-1125 гг.). Затем чжурчжэни в державе Цзинь (1115-1234 гг.) развили бохайское 

наследство. Их каны китайцы считали местными (как и слово кан), называя П-форму [10, с. 

25, 26, 83, 263, 264]. С Цзинь каны становятся повсеместными, включая Китай. К XII-XIII вв. 

каны Г-2 и Г-3 в основном заменены П-2-3 (и более) (Рис. 6). Растет ширина лежанки, число 

топок, нередко – дымовых труб. Изредка встречаются и архаичные одноканальные каны. 

Сохраняются земляные каны при углубленном поле [51, с. 73-80; 3, с. 61-78, рис. 4-41, 47-66, 

69-88, 90-92, 95-97, 99-104, 106-113, 122, 128, 129, 131, 136-149]. Маньчжуры, прямые 

наследники чжурчжэней, имели каны П-4-5, что отличает их от китайских – || и | [48, с. 23, 38, 

39, 62, 65, рис. 13; 49, с. 251]. Кроме  того, П-образная фигура маньчжурской лежанки 

образована сочетанием двух независимых канов, протянувшихся от двух печей и 

соединяющихся лишь вне дома в единой дымовыводящей трубе, – прямого (вдоль южной 

стены) и Г-образного, по-гуннски занимающего северную и северо-западную стену [47, с. 675-

677]. Четырехугольные полуземлянки с канами были у дючеров, выселенных с Амура в 1654 

г.  

Кан, проходящий вдоль одной стены или двух противоположных (| или ||), некоторые 

востоковеды считают поздней разновидностью [10, с. 83]. Датирующим подтверждением 

этого, возможно, является упомянутое распространение подобных форм в городах Золотой 

Орды. И хотя такие лежанки изредка встречаются на городищах Цзинь [3, класс V], в целом в 

раннем средневековье каны Приамурья и Маньчжурии были, как мы видели, иными48. Однако 

для Северной Кореи IV-VII вв. реконструированы не только каны Г-1, но и  |-1 [18, с. 126].  

Каны ||, | и П у народов Приамурья и Приморья связывают с появлением здесь при Цин 

(1644-1911 гг.) фанз. Отрицать этого нельзя, как нельзя не заметить и существующих отличий: 

П-3-2, реже и Г-3, у нанайцев и ульчей иногда идут по четвертой стене. О древнем знакомстве 

с каном тунгусо-маньчжурских народов говорят бытующие у них единые названия для него: 

накань, нахань, накан, наган (маньчуры, негидальцы), накан, нака, наха (нанайцы, ульчи, 

орочи), – и для его частей. Сюда примыкает нивхское нах, накн, южномонгольское лаха и 

китайское кан – следы тунгусо-маньчжурского влияния [47, с. 676, 685; 48, с. 66; 26, с. 245, 

246]. В Приморье названия частей кана еще древнее, они дотунгусские [8, с. 345: мнение В.И. 

Цинциус].  

Самые ранние П-каны отмечены в Приморье. Для кроуновской культуры типичны 

полуземлянки с очагами, но четверть их – с  канами Г-1 [46, с. 6-12, рис. 3, 4, 6; 7, с. 47; 8, с. 

340, 341]. Найден и кан П-1, датировка которого оспаривается, но такие каны известны и 

последующей польцевской (ольгинской) культуре, пришедшей в начале I тыс. н.э. со Среднего 

Амура без канов и узнавшей их уже в Приморье [2, с. 147-153; 8, с. 346; 44].  

Выходит, появление П-канов в Приамурье и Северной Маньчжурии – результат влияния 

приморских культур, оказанного в бохайское время. Видимо, главенство П-канов у 

                                                 
48 Использовать сведения о канах |-1 в польцевской (ольгинской) культуре Приморья [2, с. 149-153; 8, с. 346] я  

      воздерживаюсь из-за неясной для меня сохранности и состояния материала.  
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монгольских народов – следствие тех же процессов. На то указывает и число их каналов, в 

общем развитии отапливаемых лежанок растущее со временем.   

На Нижнем Амуре (о. Сучу) открыты дымоходы сер. III – сер. II тыс. до н.э. в круглой 

землянке с земляными лежанками вдоль стен (традиция, известная с VI тыс. до н.э.) [43, с. 

237, 244, 245, 250, 251, 254, 255, рис. 61, 1]. Видимо, идея жарового канала достигнута здесь 

самостоятельно, хотя это еще не каны: тепло дает очаг в центре дома. Примитивный кан 

известен в неолитических землянках Кореи [9, с. 12, 23]. Но на всех этих землях не 

обнаружено канов на памятниках эпохи бронзы и раннего железа. Каны Г-1(-2) и |- открыты 

на поселениях кроуновской культуры (V в. до н.э. – II в.) (рис. 7), достигавшей Кореи, где они 

есть и в культуре тхэсонри [46, с. 6-12, рис. 3, 4, 6; 6, с. 184; 7, с. 47; 8, с. 340, 341]. Мне 

думается, что при такой географии вопрос о местном изобретении или заимствовании канов в 

Приморье не принципиален. Каны Г-1 редко, но применялись в культуре гунтулин (Нижняя 

Сунгари) в I-IV вв. н.э. [25, с. 387, рис. 93], подобно польцевской культуре Приморья. «Хань 

шу» упоминает одноканальный кан в Маньчжурии [10, с. 26]. Согласно раскопкам и 

свидетельствам «Тан шу», Г- или |-формы обычны в городах IV-VII вв. в Когурѐ (37 г. до н.э. – 

668 г.) и в прилегающей Маньчжурии [5, с. 100; 9, с. 93; 10, с. 26; 18, с. 124-126].  

Для Кореи известно самобытное подпольное отопление (ондоль). Но в древности 

отмечается не оно, а каны. Не забудем, что население Когурѐ и Южной Маньчжурии 

сложилось при смешении пришлых племен алтайской семьи с аборигенами-палеоазиатами.  

Изложенное создает впечатление, что интерьер с каном не изначален для тунгусо-

маньчжурских жилищ. Вероятно, он в виде Г-1 пришел в Приморье и Приамурье в гуннскую 

эпоху с палеоазиатского Юго-Востока. Историческая заслуга тунгусо-маньчжурских и 

монгольских народов – распространение кана в средневековой Восточной, Центральной и 

Средней Азии. 

Так или иначе, но археологические данные отторгают гуннов от культур тюркских 

народов, сближая с тунгусо-маньчжуро-монгольским и палеоазиатским миром по облику и 

обогреву жилищ.  

Следует сделать и более значимый вывод: представленный археологический материал в 

целом отрицает изначальное единство тюркских народов с монгольскими и тунгусо-

маньчжурскими. Археология встает на сторону тех лингвистов, которые видят в близости 

алтайских языков результат контактов, не связанных с изначальной общностью 

происхождения.  

Некогда урало-алтайская языковая общность была расчленена на две самостоятельные: 

уральскую и алтайскую. Ныне назревает подобное разделение корней алтайской языковой 

семьи: первичная обособленность тюркской группы от монголо-тунгусской подтверждается 

не только историко-лингвистическими, но и археологическими данными.  

Такой подход меняет взгляд на начальные этапы истории тюркских народов, размещение 

их прародины и ее этнокультурное окружение. Тюркские языки и культуры, длительная 

история которых ныне может быть освобождена от гипотезы алтайского прародства, 

заслуживают самостоятельного сравнения с иными языковыми семьями, они приобретают 

право на сопоставление независимое от монголо-тунгусо-маньчжурских соответствий.  

Как выясняется, проблема тюркской прародины прямо не связана не только с алтайской 

гипотезой, но и  с алтайской теорией. И рассматривать ее в дальнейшем следует отдельно.    
 

Список иллюстраций и подписей к ним к статье И.Л. Кызласова  

«Археологический взгляд на алтайскую проблему» 

 

Рис. 1. Основные классы жилищ коренных народов Саяно-Алтайского нагорья. 1, 2 – тура (общий вид срубной и 

план столбовой постройки); 3 – алачик; 4-8 – иб (4, 5, 8 – срубные, 6, 7 - столбовые). 1-2, 4, 6-8 – хакасы, 3, 5 

– алтайцы. По Ю.А. Шибаевой (1, 2), Л.П. Потапову (3) и А.А. Попову (4-8). 

Рис. 2. Предполагаемое развитие основных форм наземных жилищ прототюркских и древнетюркских народов. 

Перекрытие шатрово-купольное (дарбазное). В центре открытый очаг. Раннее направление входа 
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неизвестно. 1 – круглый глиняный дом; 2 – плетневой дом-мазанка, 3 – засыпной двухплетневой дом, 4 – 

срубный дом, 5 – бревенчатый столбовой дом,  6 – переносной дом (юрта). 1 – умозрительная 

реконструкция, 2-6 – этнографическая реальность. 

Рис. 3. Культура гуннов. Иволгинское городище. Планы и разрез жилищ 21 и 22 с Г-образными канами. По А.В. 

Давыдовой. 

Рис. 4. Монгольское городище Эртине-Булак (Тува). План жилого дома с П-образной лежанкой-каном.  XIII-XIV в. 

1 – плиты, 2 – глина, 3 – кирпичи, 4 – деревянный столб, 5 –место жаровни, № 1-7 – индивидуальные 

находки. По Л.Р. Кызласову.  

Рис. 5. Золотая Орда. Селитренное городища. Часть здания с канами на раскопе V 1965 г. По В.Л. Егорову 

Рис. 6. Чжурчжэни. Ананьевское городище. Типы жилищ с канами. По В.А. Хореву 

Рис. 7. Кроуновская культура. Остров Петрова. Жилище № 2 с Г-образным каном. По А.П. Окладникову и В.Д. 
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                                       Рисунок 1.                                                                                           Рисунок  2. 
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GÖKTÜRK BOYLARININ OYNADIĞI TARĠHÎ ROLLER HAKKINDA 
 

Özet: Bu bildiride Gök-Türk devletini kuran A-shih-na (AĢına) kabilesi ve bu kabile etrafında birleĢen diğer Türk kabileleri, 

yaĢadıkları yerler, tarih içinde oynadıkları önemli roller, isimlerinde meydana gelen değiĢiklikler ve nihayet bunların günümüze 

ulaĢması hakkında özet bilgiler verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: A-pu-sse, A-shih-na (AĢına), A-tie (Ediz), Bayırku, Basmıl, Bugu, Bumın, Ch‘i-pi, Gök-Türkler, Hu-hsie, 

Hun, Ġl Kagan, Ġ-nan, Juan-juanlar, Kao-ch (Kanglı), Karluk, Ke-k‘un (Kırgız), Ku-lun-wu-ku, Kurıkan, Oğuz, On Ok, P‘u-ku, Sir 

Tardular, Tardu, To-lan-ko, Tongra, Tölesler, T‘ung Yabgu, Tu-po, TürgiĢler, Uygurlar.  

 

Bilindiği gibi tarihte Türk adıyla anılan ilk devleti kuran Gök-Türkler, tarihimizde bu özelliğinden 

dolayı seçkin bir yere sahiptir. YaklaĢık iki yüz yıl süren bağımsız tarihleri boyunca Gök-Türk 

devletinin dayandığı boy sisteminin iyi incelendiğinde daha sonraki asırlarda devam ederek, 

günümüz Türk Dünyasına ulaĢan bir köprü olduğu anlaĢılır.  Gök-Türk tarihinde zaman içerisinde 

değiĢik isimler ve organizasyonlara bürünen bir boylar kompozisyonu söz konusudur. Bu 

kompozisyon baĢka bir deyiĢle boyların dağılımı ve hareketlenmesi Gök-Türk devletinin 744‘te 

yıkılıĢından sonra da devam etmiĢ, hatta göçlerde baĢrol oynamıĢ, nihayet günümüze ulaĢmıĢtır.  

 

Gök-Türk devletini kuran kabilenin adı A-shih-na (Türkçe okunuĢu AĢına) idi.(1)  Devlet 

bağımsızlığını kazanıp kurulduktan sonra 941 yılında tarih sahnesinden silinene kadar bu kabileden 

çıkan beyler tarafından yönetilmiĢtir.(Hsin Wu-tai-shih, 74,s.913; TaĢağıl 2004a:62). Bu arada ünlü 

vezir Tonyukuk‘un da mensubu olduğu bir A-shih-te kabilesi vardır. 620‘lerde tarih sahnesinde 

görülen adı geçen kabile II. Gök-Türk devletinin kuruluĢunda büyük katkı sağlamıĢtır. Ancak, 

Tonyukuk‘tan sonra (725 dolayları) kendilerinden haber alınamamaktadır. Dolayısıyla A-shih-na 

boyu yönetici olarak tektir. Zaten kökenleriyle ilgili rivayette de karizmatik olarak anlatılmakta ve 

baĢkanlığı bu ailenin hakkıyla aldıklarına iĢaret edilmektedir (Chou Shu 50, s. 909, 910).  ĠĢte bu 

halde 542 yılında tarih sahnesinde kesin olarak görünen ve 545 yılında Çin‘deki Batı Wei devleti 

tarafından resmen tanınan Gök-Türkler, bağımsızlıklarını kazanabilecek güce ancak, Töles boylarını 

bağladıktan sonra kavuĢabilmiĢtir. Çünkü bundan önce doğudaki Hsien-pi asıllı Juan-juanlara vassal 

olarak bağlı yaĢıyorlardı ve Altay dağlarının güney eteklerinden demir çıkarıyorlardı.  Töleslerin 

Juan-juanlara saldırısını önleyen Gök-Türkler,  onların 50 bin ailesini (bazı kaynaklarda 50 bin kiĢi 

veya 50 bin aile) bağladıktan sonra güçleri artmıĢ; arkasından bağımsızlığa giden süreç baĢlamıĢtır. 

 

Bu Töles ya da Töles boyları kimdir? 

Kaynaklarda Tölesler için ilk cümle ―Bütün boyların genel adı‖  Ģeklindedir(2). Biraz daha eskilere 

gidersek, Büyük Hun Ġmparatorluğu zamanındaki Ting-ling‘lerin, onların sonrasında Kao-ch‘e‘ların 

(M.S. 3. yy) devamının Tölesler olduğu anlaĢılmaktadır. Kısacası Büyük Hun Ġmparatorluğu 

zamanında geniĢ Orta Asya bozkırlarında yaĢayan boyların genel adı Ting-ling iken, bu ad Juan-

juan - Tabgaç devirlerinde Kao-ch‘e (Kanglı)‘ya dönüĢmüĢ, Gök-Türkler ortaya çıktığında ise Töles 

haline gelmiĢtir. Aslında Tölesleri anlatan Suei Shu ve Pei Shih‘daki bölümler bu konuda en 

aydınlatıcı bilgiye sahiptir. Buralarda Töleslerin durumu ve oynadıkları tarihi roller hakkında bilgi 

verilmiĢtir (TaĢağıl 2004b:41–48). 

 

Coğrafi dağılımlarına bakılarak Töles boyları altı farklı bölgede değerlendirilmiĢtir: 

 

Birinci bölge olarak Tola Irmağının kuzeyine iĢaret edilmekte ve burada P‘u-ku (Bugu/Bugut), 

Tongra (T‘ung-lo), Wei-ho, Bayırku (Pa-ye-ku), Fu-lo boylarının yaĢadığı bildirilmektedir. Bu beĢ 

boy bir erkinde birleĢmiĢlerdi. Dolayısıyla sayıları kalabalık idi. Yine aynı bölgede Meng-ch‘en, 

T‘u-jo-ho, Ssu-chie (Ġzgil), Hun, Hu-hsie gibi küçük boylar da vardı. Toplam yirmi bin yetiĢmiĢ 
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asker çıkarabiliyorlardı. 

 

Ġkinci bölge olarak Hami‘nin(Ġ-wu) batısı, KaraĢar (Yen-ch‘i) kuzeyi Akdağ (Pai-shan)‘ın etekleri 

gösterilmektedir. Burada Ch‘i-pi, P‘u-lo-chihi Ġ-shih, Su-p‘o, Na-ho, Wu-kuan, Ye-shih, Yü-ni-huan 

ve diğer küçük kabileler oturuyorlardı. Bunlar da yirmi bin iyi yetiĢmiĢ askere sahiptiler. Bu 

boylardan bazıları meyve sebze yetiĢtiriciliği ve benzeri iĢlerlerle uğraĢıyordu. Dolayısıyla bu 

durum Türklerin tarıma baĢlaması konusunda bize bilgiler vermek suretiyle yeni ufuk açmaktadır 

(TaĢağıl 1992:33 vd.). 

 

Üçüncü bölge biraz daha kuzeyde Altay Dağlarının güney batısında idi. Sir TarduĢ (Hsie-yen-t‘uo), 

Shih-p‘an, Ta-ch‘i diğerlerinin on binden fazla askerleri vardı. 

 

Dördüncü bölge Semerkand‘ın daha doğrusu Maveraünnehrin kuzeyi Sır Derya ve onun bir kolu 

olan Arıs (A-te) Irmağı civarında idi. Ho-shih, Ho-chie, Po-hu, Pi-kan, Chü-hai, Ho-pi-hsi, Ho-ts‘o-

su, Pa-ye-wei ve Ho-ta gibi kabileler yaĢıyordu. Bunların da otuz bin asker çıkarabilecek güçleri 

vardı. 

 

BeĢinci grup Töles boyları kütlesi Hazar denizi (Te-i Hai)nin doğusunda yaĢıyordu. San-suo-yen, 

Mie-ts‘u, Lung-hu gibi kabileler bulunuyor ise de bunların hepsini Töles saymak doğru olmasa 

gerektir.  Çünkü buralarda bazı Oğur boyları yaĢıyordu.(Czegledy 1999:57 vd.)   

  

Altıncı grup Töles boyları Bizans (Fu-lin)‘ın doğusunda muhtemelen Kafkaslarda En-chü, A-lan, 

Pei-ju-Chiou-li, Fu-wen-hun ve diğerleri bulunmaktaydı. Bunların sayısı yirmi bine yakındır. 

Hepsinin Türk olduğu söylenememekle beraber (mesela Ġran asıllı Alanlar gibi) çoğunluğunun Sabar 

ve Hazarların temellerini oluĢturan Türk boyları olduğu söylenebilir. 

  

Yukarıda bahsettiğimiz dağılım görüldüğü gibi doğudan batı yönüne doğru yapılmıĢtır. En doğu 

bölge olarak Tola ırmağının doğusu Kerulen civarına iĢaret edilirken, en batı uc Kafkasların 

kuzeyidir. Hatta Karadeniz‘in kuzeyi de söz konusu edilebilir. Bu konuda Çinli tarihçilerin bilgisi 

yetmemiĢ olmalıdır. Güney Sibirya‘da yaĢayan Kırgızlar baĢta olmak üzere Kurıkan, Tu-po, To-lan-

ko vesair boylardan bahsedilmemiĢ olması ilginçtir.  Burada da kaynak eksikliğinin yanında 

Sibirya‘nın her zaman farklı bölge olarak değerlendirildiğini göz önüne almak gerekir. 
 

551‘den önce Gök-Türklere bağlanan Töles boyları hakkında daha sonra malumat yoktur. Ancak 

603 yılında Batı Gök-Türk devletinin kaganı Tardu‘nun yenilip ortadan çekilmesi üzerine Töles 

boylarının dağıldığı kaydı vardır. ( Suei Shu 84, s.1876; Pei Shih 99, s.3300). 
  

Bundan sonra Batı Gök-Türk kaganı Ch‘u-lo‘nun ağır vergilerle onların ellerinden mallarını 

topladığını, özellikle Sir TarduĢların isyan edeceğinden çekindiği için onların yüzden fazla reisini 

öldürttüğü bilinmektedir. Onun uyguladığı baskılara ve koyduğu fazla vergilere dayanamayan Ch‘i-

pi boyu ayaklanarak Ch‘u-lo‘yu ağır bir bozguna uğrattılar. Bunlara Sir TarduĢlar da katıldı. 

Böylece ani geliĢen olaylar neticesinde bağımsızlığını kazanan Ch‘i-pi‘ler ve Sir TarduĢlar bu 

durumu uzun süre devam ettiremediler. She-kuei liderliğinde toparlanan Batı Gök-Türk devletine 

bağlandılar. Doğudaki Uygurların da aralarında bulunduğu altı boy ise Doğu Gök-Türk kaganı Shih-

pi‘ye bağlanmıĢtı. 621‘den sonra ise batıdakilerin hepsi tamamen T‘ung Yabgu‘ya itaat etmiĢlerdi. 

(Hsin T‘ang   Shu 217B, s.6134). 

 

627 yılı Doğu Gök-Türk devletinde önemli bir dönüm noktasıdır.  Bu tarihte söz konusu devletin 

idaresi zayıfladığı için Sir TarduĢlar, Bayırku‘lar, Uygurlar gibi boylar baĢta olmak üzere baĢ 

kaldırdılar.  Bundan  sonra  bilinen  tarihte  Töles  boyları  kavramı  kullanılmadı.    Yukarıda   adını  
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saydığımız boylar aynı isimlerle ya da değiĢik adlarla müstakil anılmaya baĢladı. Töles adı ise 

Baykal Gölünün batısında yaĢayan sadece küçük bir boyun adı olarak Moğollar zamanına kadar 

(Tooles) (Temir 1986:139,160), hatta Kırgızların arasında Döölös kabilesi adıyla ve Güney 

Sibirya‘da günümüze kadar yaĢadı. (Karataev 2003: 63). 
 

Sir TarduĢlar, 7. asrın ilk yarısında Töles boylarının gerçekten en kuvvetlisi olarak ömür sürdüler ve 

çok önemli tarihi roller oynadılar. (Ögel 1955:337; Mori 1966:32-40; TaĢağı 1999:32-39). Aslında 

Töles bölümündeki coğrafi dağılımda Altayların güneyinde 10 bin asker çıkarabilecek kadar güçlü 

oldukları vurgulanan Sir TarduĢlar, daha sonra sayılarını artırmıĢlar 70 bin çadırlık ahali haline 

gelmiĢlerdir.  Doğu Gök-Türk devletinin zayıflaması üzerine biz onları birden bire söz konusu 

devletin doğu kanadının (Dokuz Oğuzların)  lideri olarak görüyoruz. 
 

628‘den sonra bağımsız, tam bağımsız hareket etmeye çalıĢan Sir TarduĢlar,  daha 603‘te haksız 

yere vergiler toplayan ve birkaç yüz önde gelen reisini idam eden Batı Gök-Türk devleti kaganı 

Ch‘u-lo‘yu ağır bir yenilgiye uğratmıĢlardı. Bu yılda yani 628‘de T‘ung Yabgu Kagan idaresindeki 

Batı Gök-Türk devleti karıĢıklığa sürüklenince, liderleri Ġ-nan ( 603‘te zafer kazanan reisleri Ġ-shih-

po‘nun torunu) 70 bin çadırlık halk kütlesiyle Doğu Gök-Türk hükümdarı Ġl Kagan (Chie-li/Hsie-

li)‘a bağlılığını bildirdi. Fakat çok geçmeden bu devlet de karıĢıklığa düĢtü. Ortaya çıkan siyasi 

boĢluğu Sir TarduĢlar lider olarak doldurdu. Aslında önce bütün Dokuz Oğuz boyları Ġ-nan‘a 

hükümdar olması için ısrar etmiĢlerdi. Bunlara Doğu Gök-Türk devletine karĢı siyasi avantaj elde 

etmek isteyen Çin‘deki T‘ang hanedanı da katılınca Sir TarduĢlar kendi kaganlıklarını ilan ettiler. 

Onların bağımsızlığı 641 yılına kadar sürdü.  630 yılında Doğu Gök-Türk devletinin yıkılması 

üzerine Çin‘e giden Türklerin geri gönderilmesi faaliyetleri esnasında Sir TarduĢlar, hem Gök-

Türklerle hem de Çinlilerle savaĢtılar. Önceleri savaĢ meydanlarında gayet baĢarılı olan Sir 

TarduĢların gücü hükümdarlarının ölümü üzerine sarsıldı. Ġki oğlu kendi aralarında anlaĢamayınca 

Çin ordularına mağlup oldular. 646 yılında tamamen dağılarak tarih sahnesinden çekildiler. 
 

Bugu, Tongra, Tu-po, Bayırku, To-lan-ko, Hu-hsie, A-tie (Ediz), Ch‘i-pi, Basmıl, Kurıkan, Kırgız, 

Hun, Karluklar, Uygurlar, 646, 647 ve 648‘li yıllarda Çin‘deki T‘ang hanedanı imparatorluğu ile 

temas kurdular. Kendilerine Çin unvanları verilip her birine askeri valilik unvanları sunuldu. 

Bundan sonra Orta Asya‘da Çin hâkimiyeti ağır bir Ģekilde kendini gösterdi. 

 

TürgiĢler, Batı Gök-Türk ülkesinde 635 yılını takip eden yıllarda çeĢitli siyasi olaylarda yeni boy 

teĢkilatlanmaları sırasında tarih sahnesine çıkmıĢ bir boydur. Daha sonraki geliĢmelerden onların 

Batı Gök-Türk hanedanından geldiği anlaĢılmaktadır. 634 yılında kagan olan IĢbara ülkesini on boya 

bölmüĢ, her boya birer ok verilmiĢ, bundan sonra unvanları On ġad ve On Ok Ģeklinde söylenmeye 

baĢlamıĢtı. Akabinde beĢ boya BeĢ Tuo-lu, diğer beĢine ise Nu-shih-pi adları verilmiĢti. BeĢ Tuo-lu 

çorluklar halinde tesis edilmiĢ ve Tokmak(Suei-ye)‘nin doğusunda oturmaya baĢlamıĢlardı. Sağ 

grubu oluĢturan Nu-shih-pi‘ler ise erkinlikler halinde teĢkilatlandırılıp Tokmak‘ın batısında ikamet 

edeceklerdi. Bu teĢkilatlanmadan sonra genel olarak ortaya çıkan boylar On Ok (On boy/kabile)   

adıyla anıldılar.  Bu beĢ Tuo-lu boyu arasında TürgiĢ adı anılmaktadır ki, bu isim daha sonra bütün 

On Ok boylarının adı olarak genelleĢmiĢtir. (Chiou T‘ang Shu 194B, 5182vd; Hsin T‘ang Shu 215B, 

6058 vd.). 
 

Tarih sahnesinde ilk göründükleri sırada Karluklar, Altay dağlarının batısında Pu-ku-chen Suyu 

kenarında idiler.   Burası onların ilk yurdu olamayabilir. Ancak, bu kayıt 630 yılından önce 

Karlukların yaĢadığı bölge konusunda bize fikir vermektedir. (Hsin T‘ang Shu 217B, s.6143; 

Salman 1981:170).   
 

Bilindiği gibi 627 yılını takiben Doğu Gök-Türk ülkesinde büyük bir boy hareketi oldu. O sırada 

Batı Gök-Türk ülkesi hükümdarı T‘ung Yabgu‘ya bağlı olan Sir TarduĢlar en kuvvetli boy idi. 

T‘ung Yabgu ile anlaĢamayan Sir TarduĢlar,  Doğu Gök-Türk ülkesine göç ederek Ġl Kagan‘a tabi 
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oldular. Böylece Tanrı dağlarının kuzeyi boĢaldı. Belki bu yüzden daha kuzeyde Altayların güney 

eteklerinde yaĢayan Karluklar, ortaya çıkan fırsatı değerlendirip kuvvetlendiler. (Wen-hsien T‘ung-

k‘ao, 2725b; Chavannes 1941:33,62).   
 

Karluklar, Töles boyları listesinde gösterilmezler.  Gök-Türk hanedanına yakın bir kabile oldukları 

vurgulanmıĢtır. 
 

Karluklar da 627‘de bağlı oldukları Batı Gök-Türk devletinin hükümdarı T‘ung Yabgu‘ya isyan 

ettiler. Hatta parlak bir dönemini yaĢayan Batı Gök-Türk devletinin sarsılıp yıkılmasına sebep 

oldular denilebilir. 

 

Dokuz Oğuz kavramı 626 yılını takiben Doğu Gök-Türk Devletinin zayıflaması üzerine yukarıda 

açıklamaya çalıĢtığımız Töles boyları grubunun Tola Irmağı civarı ve Kerulen‘e doğru yani Doğu 

Gök-Türk ülkesinin doğu kısmında yaĢayanların kaynaklarda yazılıĢ Ģeklidir. Genelde Dokuz Oğuz 

boyları Ģu isimleri taĢıyordu: P‘u-ku, Hun, Bayırku,  arek (T‘ung-lo), Ssu-chie (Ġzgil),   Ch‘i-pi, A-

pu-sse, Ku-lun-wu-ku, Ediz (A-tie). (Hamilton 1962:23-63; Mori 1996:32-40; Ġzgi 1987:13; TaĢağıl 

1999:41-47).   
 

679 yılında Çin hâkimiyetine karĢı baĢlayan Gök-Türk bağımsızlık hareketini Dokuz Oğuz boyları 

ile çarpıĢacağı tabii idi. Bu yüzden Orhun yazıtlarında sık sık bahsedilen Dokuz Oğuz-Gök-Türk 

mücadeleleri çok sıklıkla meydana gelmiĢtir. 
 

Genel olarak bakıldığında Gök-Türk hâkimiyeti boyunca Töles, Sir TarduĢ, TürgiĢ, Karluk,  Kırgız, 

Dokuz Oğuz, Oğuz adı altında öne çıkan boy veya grupları tarih sahnesinde yer almıĢlardır. Hepsi 

de Türk tarihinde etkili roller oynamıĢlardır. Ancak, Töles boyları kavramının 603 yılından sonra 

ortadan kalkması ile birlikte çok sayıda küçük boylar söz konusudur. GeliĢen savaĢ, siyasi iliĢki, 

sosyal olayların oluĢturduğu Ģartlarda boyların devletin en önemli dayanağı olduğu açıkça 

görülmektedir. Zaten daha devletin kuruluĢ aĢamasından önce kurucu Bumın, Töles boylarının 50 

bin ailelik kısmını kendine bağladıktan sonra gücüne güvenerek, bağımsızlık yolunda önemli 

adımlar atmıĢtı. Devletin merkezi idaresinin çok güçlü olduğu anlarda önemli bir temel dayanak 

noktasını oluĢturan boylar, siyasi çözülmelerden anında etkilenmiĢ,  istikrarsızlıkların daha da 

büyümesine yol açmıĢtır. Özellikle taht kavgaları, vergilerin artırılması, haksız yere çıkarılan 

savaĢlar boyların isyanına yol açıyordu. Diğer taraftan boyların sıklıkla Çin entrikalarına uyarak 

huzursuzluk çıkardıklarını gözlemliyoruz. Bazı dönemlerde devletin yıkılmasına dahi yol 

açmıĢlardır. Bilindiği gibi Gök-Türk devleti Uygur, Basmıl ve Karluk boylarının ortak hareketi 

neticesinde yıkılmıĢtır. 
 

Töles adı sadece bir boyun adı değildi. Bu konu tarihçiliğimizde çok karıĢtırılmıĢtır. Kaynaklar 

tarafından açıkça ifade edildiği gibi bütün boyların genel adıydı. Genel ad kaydı bizi daha eskilere 

götürmektedir. Büyük Hun Ġmparatorluğu zamanında devlete bağlı Ting-ling, Ke-k‘un (Kırgız),  

Ho-chie gibi bazı boy isimlerinden bahis vardır.  Bunların içerisinden geniĢ bozkır sahasında 

Altaylardan Urallara kadar uzanan bölgede yaĢayan Ting-ling‘lerde çok sayıda alt boya ayrılan bir 

boy grubu idi. M.S. II. asırdan sonra onların yerini Kao-ch‘e‘lar (Kanglılar) aldı. Kao-ch‘e‘lar da 

yani Yüksek Arabalılar da Ting-lingler gibi çok sayıda boyun adı idi. Kao-ch‘e ismi tarih 

sahnesinden çekilince yerini Tölesler aldı. Töles adı da 603 yılına kadar aynı fonksiyonu icra etti.  
 

Daha doğrusu bu tarihlerde siyasi ve sosyal karıĢıklıklar sonucu Doğu ve Batı Gök-Türk devletleri 

sarsıntı geçiriyordu. Sarsıntı boylara da yansıdı. Artık boy grupları değil, teker teker boylar ön plana 

çıkmaya baĢladılar. Bunların ilk ve en önemlisi Sir TarduĢlardır. Batı Gök-Türk ülkesinde yani 

Kırgızistan ve Kazakistan topraklarında 634‘ten sonra On Ok organizasyonu ortaya çıktı. Bu 

organizasyon daha sonra TürgiĢ adını aldı ve Oğuzların alt yapısını oluĢturdu. 766‘dan sonra ise Batı 

Oğuzları diye adlandırıldı. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarını kuran Oğuz Türkleri iĢte 
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bunlardır. Karluklar, Gök-Türklerin ve Uygurların devletlerinin içinde yer aldıktan sonra bağımsız 

hareket etmeye baĢladılar. Nihayet en önemli tarihi rollerini Karahanlı devleti içinde oynadılar. 

Günümüzde Fergana (Özbekistan ve Kırgızistan) vadisi ağırlıklı olmak üzere kuzey Afganistan‘da 

yaĢamaktadırlar. Dokuz Oğuzlar, en doğuda oturduklarından Uygur devletinin esas kütlesini teĢkil 

ettiler.  840‘da Büyük Uygur Kağanlığı yıkılınca bir kısmı Çin‘e gitti. Bir kısmı da Turfan civarına 

gelerek Karahanlı devletine katıldılar.   Kırgızlar zaten eskiden beri Yenisey bölgesinde 

yaĢıyorlardı. Bu durum 1700‘lü yıllara kadar devam etti. Sonra bugünkü yerlerine geldiler. 

Uygurlar, Töleslerin doğu grubundan idiler. Dokuz Oğuzların üzerine devletlerini kurdular. 

Devletleri yıkılınca bir kısmı Çin‘e bir kısmı Turfan‘a geldi.  
  

Açıklamalar 

1.Konuyla ilgili Çin kaynakları  Chou Shu 50, s 907 vd.; Suei Shu 84, 1864; Pei Shih 99, s. 3285;   T‘ung Tien    197,1067c; Ts‘e-fu 

Yüan-kuei 958, 23a; T‘ung Chih 636, 1c; Wen-hsien T‘ung-k‘ao 343, 2687a; Hsin T‘ang Shu  215A, s. 6028‘dur. (Ayrıca bkz: TaĢağıl 

1995:9). 

2.Suei Shu 84; Pei Shih 99‘daki müstakil Töles bölümlerindeki ilk cümleler böyle baĢlamaktadır. 

3.Ġslam Öncesi devrede yaĢayan Türk boyların coğrafi dağılımı ve tarihi geliĢimleri daha detaylı bilgi için bkz : (TaĢağıl 2004b.) 
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KURBAN GALĠ  HÂLĠDÎ‟NĠN TEVARĠH-Ġ HAMSE-Ġ ġARKÎ‟SĠNE  

GÖRE KAZAKLAR 
 

Özet: Kurban Gali Hâlidî XIX. asırda yaĢamıĢ bir yazardır. Kazakların ve Kazaklarla birlikte yaĢayan kavimlerin, komĢularının 

hayatını incelemiĢ, özellikle Kazak folklorunu gözlemleyerek yazıya geçirmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kurban Gali Hâlidî, çala Kazak, Kazaklar,  Kazak folkloru, Dunganlar, Satuk Buğra Han, Fergana Hanlığı, 

Uygurlar, Moğollar, Kalmuklar, Doğu Türkistan, yer adları. 

 

Kurban Gali Hâlidî: Kazaklar arasında ticaretle meĢgul olan ve Kazakların dilini öğrenen Tatar, 

BaĢkırd, Nogay ve Sart diye adlandırılan Ģehirli Türklerden olanlara  ―Çala Kazak‖ derlerdi. Ayrıca 

anne ve baba tarafından bir tarafı Kazak olanlar da bu isimle anılırlardı. Bunlar, din hizmetleri, 

öğretmenlik ve ticaretle uğraĢırlar, resmi makamlarla olan iliĢkilerde Kazaklara yardım ederlerdi. 

Bunlar resmi kayıtlara da bu ―Çala Kazak‖ ismiyle kaydedilirlerdi. Bunların bir kısmı ticaret ve 

büyük bir kısmı da Çarlığın askerlik ve ağır vergileri içeren mükellefiyetlerinden kaçmak için bu 

taraflara, Kazakların içine gelmekteydiler.  Kurban Gali Halidi‘nin bildirdiğine göre, Çala Kazak 

topluluğunun varlığının en eski Hicri 1200‘e kadar (Miladi 1785) çıkarabilmekteyiz. Bu topluluk 

içerisinde yer alan Nogaylardan en eskisi ise Miladi 1800 yılına kadar tarihlendirilmektedir. ĠĢte 

böyle bir Çala Kazak olan Kurban Gali, 1829-1913 yılları arasında yaĢamıĢ meĢhur tarihçi, etnograf, 

seyyah ve aynı zamanda din âlimidir Doğu Türkistan‘ın Tarbakatay vilayetine sınırdaĢ olan Çar 

Rusya‘sına ait Semipalatinski (Semey) Oblastının Ayagöz nahiyesinde Tataristan‘dan göçmüĢ Nogay 

asıllı bir tüccar ailesinin çocuğu olarak, 1829 yılı Kasımında dünyaya gelmiĢtir. Kitabında Semey‘e 

atalarının göçlerini 1810 tarihi olarak verir. Tam ismi, Ġmam Kurbangali Hacı Halidi‘dir. Babası 

Halidi, anası Bibi Afife (Gafife) hanım olup aslı Tataristan‘ın Kazak vilayetinin OrnaĢbaĢı 

bölgesinden olup bilgili ve iyi eğitim almıĢ ve nüfuzlu kiĢilerdi. Kurban Gali önce Ayagöz‘de sonra 

Semey Ģehrinde adı geçen bölgelerin ünlü Ġslam medreselerinde okuyarak kendi anadilinden baĢka 

arap, fars dillerini öğrenmiĢ ve Arapçasını bir hayli ilerletmiĢtir. Üstadları arasında Abdülcabbar adlı 

birini zikreder. Fen bilimlerine olan derin merakı sayesinde bu konuda da kendini yetiĢtirmiĢtir. O 

babasının ticaret iĢlerine yardım edip, Kazak bozkırlarını ve baĢka etraf bölgeleri gezmiĢ, bu 

seyahatleri onun sonraki Kazak Halkının tarihini yazıĢına iyi bir temel oluĢturmuĢtur. (Halidi 

1910:384- 391). 

Kurbangali, 1874 yılında Tarbagatay vilayetinin Çöçek (Çügüçek) Ģehrine gelip yerleĢti. 1913 yılı 14 

Martı‘nda 84 yaĢında Çöçek‘te vefat etti. Kurban Gali Halidi, Çöçek‘de yaĢadığı dönemde bir 

mescitte imamlık (ahundluk)  yaptı. Aynı zamanda 1910 yılında üstlendiği Çüçek Ģehri ve 

çevresindeki bölge Müslümanlarının kadılığı görevini ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Ancak 

bu kadılık görevi Tarbakatay‘da bölgesinde yaĢayan Döngenleri (Dungan) içine almıyordu. Bunların 

diğer Müslümanlardan bağımsız olarak kendilerinin imamı, mescidi ve kadısı vardı. Kurban Gali 

Halidi,  Çüçek‘de yaĢadığı dönemde söz konusu dini görevlerinden daha çok kültür, medeniyet, 

eğim-öğretim iĢlerini geliĢtirmek, gençlere fen bilimlerini tanıtıp sevdirmek ve toplumsal adetleri 

düzene koymak gibi faaliyetleri ile tanınmıĢtır. (Muhammed 1938:130-134; Körmayov 1997:60-63). 

Bu doğrultuda büyük baĢarı kazanmıĢ olan Hâlidî, esas kuvvetini ilmi araĢtırmalar ve yazmaya 

yoğunlaĢtırmıĢtır. KiĢiliğinin ayırt edici bir yönü olan yeni Ģeyler öğrenme, araĢtırma merakı onun 

uzun seyahatlere çıkmasına neden olmuĢtur. Hac görevinin de bulunduğu bu seyahatlerinde Doğu 

Türkistan bölgesi, Çarlık Rusya‘sı hâkimiyetindeki Orta Asya illeri, Orta ve Yakın Doğu bölgeleri,  

Osmanlı ülkesi ve hatta bazı Avrupa ülkelerine yolculuk etmiĢtir. Bu esnada geniĢ çapta malzeme ve 

malumatlar  toplamıĢ,  gittiği  yerlerdeki  milletlerin  dilini  öğrenmiĢ,  gözlemler  yapmıĢ  ve  bunları   
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kaydetmiĢtir. Bu sayede Kazakça, Tatarca, Kırgızca, Çağatayca,  Türkmence ve Osmanlı Türkçesinin 

bulunduğu bütün Türk dilleri yanında Arapça ve Farsça dillerini iyice öğrendi. Yine Rusça 

konuĢabilmekteydi. Ġlgi alanı çeĢitli olduğu için hukuk, siyaset, etnografya, tarih, dil bilim, coğrafya 

v.b değiĢik alanlarda çeĢitli araĢtırmalar sürdürmüĢtür. Saha araĢtırması ve derlemeye önem vererek 

Ġslâm dünyasında görülmeyen bir yaklaĢım geliĢtiren yazar, araĢtırma ve inceleme yürüttüğü yerlerde 

bulunan halkların coğrafi mevki, iklim Ģartları, tarihi geçmiĢi ve o günkü durumu, dil özelliklerini, 

örf adetlerini (Toy, nikâh, defin, cenazeye kadar v.b.) toplayıp araĢtırdı. AraĢtırmalarında 

karĢılaĢtırmalı bir yöntem geliĢtirmiĢtir. Türk dilinde konuĢan halkların örf ve adetlerini, inanıĢlarını, 

folklorunu, halk edebiyatına dair örnekleri,  Efsaneleri, söylenceleri, atasözleri ve deyimleri, değiĢik 

varyantları ile beraber benzerlik ve farklılıklarını, karĢılaĢtırılarak kaydetmiĢtir. O ziyaret ettiği 

yerlerde tarihi kayıtları toplamak, mezar kitabelerini kaydetmekten baĢka canlı Ģahitlerin de yanına 

giderek halkın sözel geleneğinde korunan tarihe dair söz konusu bilgilerle ilgili derlemeler yaptı. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Kurban Gali Halidi‘nin araĢtırmasındaki bilimsel ve objektif yaklaĢımı 

içinden çıktığı cemiyete göre ileri bir seviye göstermektedir. Buna karĢın, değerlendirilmelerinde 

bilimsel gerçeklere uymayan bir hayli husus da göze çarpar. 

Eserleri: Kurban Gali Halidi‘nin bilindiği kadarıyla iki tarihi eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki  

Kitab-ı Tarih-i Ceride-i Cedide  olup aslında yazarın 1885 yılında yapmıĢ olduğu sefer hatırasıdır. 

Halidi, Doğu Türkistan‘da Ģehirleri, ziyaret yerlerini görmek, buralarda yaĢayan halklar ile bizzat 

görüĢmek ve birinci el malzemeleri toplamak amacıyla Çöçek‘den çıkıp Turfan‘daki Tuyuk Mezar, 

Eshab-ı Kefi ziyaret etti. Eser söz konusu seyahat ve ziyaret hatırasını anlatmaktadır. Bu eserin esas 

nüshası 71 sayfa olup yol güzergahındaki büyük menzillerin adlarına göre birkaç Bölüme ayrılmıĢtır. 

Bunlar; Manas, Sancı, Urumçi, Devançi, Turfan, Astana, Karahoca, Murtuk, Lukçin gibi yerlerdir. 

1889‘de Kazan Üniversitesi Basımhanesinde neĢredilmiĢtir. Bu eseri 1989 yılında Urumçi‘de Mecid 

Ebuzer ve Zarif Dolat tarafından Uygur Türkçesinde neĢri yapılmıĢtır. Eserin baĢında Gurban Gali ve 

çalıĢmaları hakkında bilgi ve değerlendirmeler bulunmaktadır. (Halidi 1989:1-5). 

Ġkinci eseri ―Doğunun BeĢ Tarihi‖ adını verdiği Tevârih-i Hamse-i ġarkî adlı kitabıdır. 

Kurbangali‘nin bilinen en büyük eseri olan bu eser, 1909 yılında Çüçek  Ģehrinde tamamlanmıĢtır (1). 

Toplam 798 sayfa olan bu hacimli eser, elle yazılmıĢ fihristinde dokuz bölüm görünmesine rağmen, 

on iki bölüm ve bir hayli alt baĢlıklardan oluĢmaktadır. Bugüne kadar üzerinde ciddi bir araĢtırma 

yapılmayan bu eserden ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan sitayiĢle bahseder. Togan, Türkistan‘ın yakın 

tarihi üzerine yaptığı araĢtırmalarında Gurban Gali‘den bir hayli istifade etmiĢtir (Togan 1981:42, 

210, 250-252, 308, 326- 331). Gurban Gali, eserinin baĢında bu eseri yazmasının nedenlerini ve tarih 

görüĢünü  anlatır. ―Ġnsanların en hayırlısının insanlara en faydalı olandır‖ kavline göre hareket 

ettiğini belirten yazar, hicri 1200 ile 1300 arasındaki ġarki Türkistan‘da meydana gelen hadiseleri 

yazmaya niyetlendiğini KaĢgar‘da Cihangir Hoca‘nın üstün geliĢi ve Hocalar mücadelesini, 

ardından Yakub Han Atalık Gazi‘nin faaliyetlerini ve Fergana hanlarının bu bölgeye müdahalesi 

sebebiyle onların da tarihini anlatmak durumunda kaldığını belirtir. Sonra Kazak ve Kazak hanları 

yanında bütün Moğol ve Kalmukların durumlarını ele aldığını kaydeder. Bu bölgenin tarihine diğer 

tarih  kitaplarında yeterince değinilmediğinden hareketle bu kitabı yazmaya niyet ettiğini vurgular 

(Halidi 1910:3-5). 

Eser ağırlıklı olarak Kazaklar hakkında verdiği bilgiler bakımından büyük öneme sahiptir. Bu 

bilgiler, tarih, etnografya, dil, edebiyat, folklor, kozmoloji, din, hukuk gibi geniĢ ilgi alanlarına 

yayılmıĢ olması yanında 19. ve 20 yüzyılda Tatar ceditçiliğinin etkinlik alanını göstermesi 

bakımından da değer taĢır. Kurban Gali hayatını Kazaklara özellikle de Doğu Kazaklarına hasretmiĢ 

bir Tatar gönüllüsüdür. Ancak Kazan‘la bağlantısı kesilmemiĢtir. Yazar kitaplarını Kazan‘da 

neĢretmiĢtir. Eserin dili Osmanlıca, Çağatayca ve Tatarcayı içine alan Orta Türkçe hususiyetleri 

gösterir. Yeri geldikçe hikmetli sözler, ayetler, hadisler, ata sözleri ve Ģiirlere yer verir. Bu bakımdan 

eserin ciddi bir dil dilim ve edebiyat incelemesine ihtiyaç hissettiğini söyleyebiliriz. 
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Birinci Bölüm‘de (sayfa 5- 68): Fergana Hanlığı‘nın Atın BeĢik Hanlarından baĢlayarak Hüdayar 

Han hükümdarlığının sonuna kadar olan genel durumu, Hüdayar Han‘ın ölümü ve Orta Asya‘nın 

Çarlık Rusya‘sının iĢgaline düĢüĢüne iliĢkin konuları ihtiva eden bir genel KaĢgar tarihi 

anlatılmaktadır. 

Ġkinci Bölüm (sayfa 69- 139): Altı ġehir tarihi olmakla birlikte genel olarak Doğu Türkistan tarihini 

konu eder. Altı Ģehir hanları hâkimiyeti, bu hanların güçlenmesi ve yükselmesi, Karahanlı Satuk 

Buğra Han‘ın Ġslâm dinini kabul ediĢi, Ġslâm‘ı yayma için mücadeleleri, Buğra Han‘ın evlatları ve 

Tuğluk Timur Han‘a kadar olan olaylara devamında yer verilen bu bölümde ayrıca Apak Hoca‘ya ait 

malzemeler hocaların mücadeleleri, Yakub Han‘ın, (Bedevlet) hakimiyetini kuruluĢu ve yıkılmasına 

kadar olan olaylar ayrıntılı olarak anlatılır. 

Üçüncü Bölüm (sayfa 140- 266) ―Kazak halleri ve Hanları‖ baĢlığındadır. Kazak tarihi bakımdan 

büyük önem taĢıyan bu bölümde yazar, Kazakların aslı ve tarihi doğrultusunda derin 

değerlendirmeler yapmaktadır. Özbek, Kırgız, Tatar, BaĢkırt, MiĢer, gibi Türk halklarının etnik 

kökenleri ve tarihine dair bir hayli bilgiler vermektedir. Bu bilgilerin Ģifahi olarak  ağzında var olan 

lakin yazılı olarak hususi tevarih ve tezkireleri olmadığı için, kendisinin yirmi yıldan fazla bir süredir 

buna dair haberleri ve eserleri topladığını ve bunları bir süzgeçten geçirdikten sonra bu bilgileri 

yazdığını anlatmaktadır (2). 

Dördüncü Bölüm‘de (sayfa 267- 289): Kalmuk ve Moğol tarihine ait bilgiler çerçevesinde Kalmak 

Moğul Beyanı alt baĢlığında sunulmuĢtur. Burada Kalmuk ve Moğollarla ilgili kendi gözlemlerini ve 

değerlendirmelerini, bunların Kazaklarla iliĢkilerini anlatır. 

BeĢinci Bölüm (sayfa 290-368): Cüz-i Tetimme baĢlığını taĢır. Diğer bölümlerde anlatılanlara ilave 

bilgilerin verildiği bu bölümde Gulça Ģehri, Döngenlerle Çinliler arasında meydana gelen Gulça 

muharebesi ve Döngenler (Dungan) hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Biyar ve Kurban Gali 

Halidi kendinin Çöçekli olmasının itibarıyla Çöçek tarihi ve halkı hakkında ayrıntılı olarak 

durmuĢtur. Bu Ģekilde 19. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Türkistan‘ın kuzeyinde ortaya çıkan önemli 

tarihi olaylar beyan edilmiĢtir. Burada önce Ġli bölgesindeki Döngen ve Uygurların Çin hükümetinin 

hâkimiyetine karĢı yapılan baĢkaldırmalar, isyanlar ayrıntılı olarak anlatılır. Bu bölümde yine 

Döngenlerin etnik kökeni hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Altıncı Bölüm (sayfa 369-478): Rusya‘nın Bu Taraflara Kadem Koydığı ve Ba‘zı Kıla‘nın Binası 

baĢlığını taĢır. Rusya‘nın Orta Asya‘da hâkimiyet kurması, yönetim örgütlenmesi yanında 

Kazakistan ve Orta Asya tarihi hakkında folklorik malzemeler verilmiĢtir. Ayrıca kendi ailesi ve 

Nogaylar konusunda da bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.  Bu bölümde de yine Kazaklar ve Kazak 

sosyal hayatına ait değerli bilgiler bulunmaktadır (3). ―Karkaralı Divan‖ konusunda Molla YoldaĢbay 

Efendi‘den Geldiğini belirttiği  bilgileri kitabının 479. sayfasına kadar aynen nakletmektedir. Burada 

bölgenin önde gelen kiĢileri ve Töreler hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Yedinci Bölüm (sayfa 479-547): Bu Bölüm ―Enhar, Uzan, Su, ÇeĢme ila ahiri Hem Yıl, Ay Ġsimleri‖ 

baĢlığını taĢır. Bu bölüm folklor, coğrafya bakımından bir hayli önemli olup, Orta Asya ve Doğu 

Türkistan‘daki meĢhur, dağlar, ırmaklar, dereler, kaynakların adları hakkında o isimlerin ortaya çıkıĢı 

ve etimolojisi anlatılmıĢtır. Bundan baĢka yıl, ay isimleri takvim bilgileri, bunların Uygurca, Hansuca 

(Çince), Farsça, Moğolca, Kazakça olarak takvimlerin adlandırılması ve ayrıca Kazakların 

etnografyasına ait bilgiler verilmektedir (4). 

Yazarın eserinin daha çok Yedinci Bölümünde toplamıĢ olduğu bu bilgiler bu dönemde özellikle 

Doğu Kazaklarının manevi hayatına dair zengin bilgiler içermektedir. Bu bilgiler Halife Altay‘ın 

Kazak folkloru konusunda verdiği bilgiler ile büyük oranda örtüĢmektedir (Altay 1981:137-197). 

Yazarın bu bölümde verdiği bilgiler Ģu konu baĢlıklarıyla verilmektedir: 

a)Kazakistan‘da Ölüyü Uzatmak (Defnetmek) ve Ölü AĢı Lahika Vermek Adetleri. (s. 491- 501) 
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Kazakistan‘da ölü için ―aĢ birmek‖ yani yemek vermek ve ―at çapdırmak‖ yani at yarıĢtırmak adeti 

vardır. Yazar bunun Abılay Han‘dan kalma bir adet olduğunu belirtse de bu kadimden beri bütün 

Türklerde ortak bir adettir. Taziye için gelen fakirleri doyurmak, onlara kesilen hayvanın postunu 

sadaka olarak vermek adetleri vardır. Önde gelen, big, bi ve törelerden biri öldüğünde önce onun 

üstüne ―ak üy‖ dikilmekteydi. Sonra etrafa yakınlarına haberler iletilirdi. Akrabaları at koĢturup 

gelip, eğer töre ise ―Hayanam‖, kara kiĢi ise ―Bavırım‖ diyerek atının sağına soluna sallanarak gelip 

varisleri ile kucaklaĢırlardı. Ölenin ailesi kendi yüzünü tırnaklayıp yırtarmıĢ. Yakınlarının 

gelmesinden sonra kefenlenip, fidyesi çıkarılmaktaydı. Mollalar Kur‘an hatmederler ve bunlara 

ölünün durumuna göre at deve verirlerdi. Definden sonra, evladı ve arkadaĢları toplanıp eğer ölen 

kiĢi genç ise kızıl, yaĢlı ise ak, orta yaĢlı ise kızıl ve ak veya kara renkte mızrak baĢına alem 

bağlarlardı. Buna ―kara turguzmak‖ derlerdi. Bu matem adeti demekti. Bunun iki sebebi vardı. 

Bincisi kara alamet asıldığında aĢ verileceği bildirilmiĢ oluyordu. Ġkincisi ise görenlerin hemen 

ölenin ruhuna fatihalar ve selâvatlar getirmesi bu Ģekilde mümkün olmaktaydı. Soylu halk ise bu 

alemleri ―tuğ‖ olarak gösterirdi. Matem alameti olarak yine hanımlar ―ihlas ile yığlarlar‖  yani 

ağlarlardı. Bazı mollaların buna karĢı çıkmalarına karĢı yazar, Türkiye Türkçesinde ―ölüye giden 

ağlar, düğüne giden oynar‖ sözünün değiĢik bir söyleniĢi olan ―ölüm kereği yığlamak, oyun kereği 

yırlamak‖ sözünü nakleder. Ölü evine; yüzü yaralı, evi karalı derlermiĢ. Ölen hakkında ağıt yakarlar 

buna da ―coktav‖ denir. Yine ölen kiĢinin hayattayken bindiği en iyi atlarından bir ikisinin 

kuyruğunu keserler ki buna ―tul‖ etmek denir. Buna ―at tulladı‖ denirdi. Bu kuyruğu tul edilen ata bir 

daha binilmezdi. Atların kuyruğunu sebepsiz tul etmek büyük belaları çağırmak anlamına geldiği için 

hoĢ görülmezdi. Tul geleneği oldukça ilginçtir. Ölünün ayakkabısından baĢlığına değin en iyi 

giysileri bir korkuluğa giydirilir, göç esnasında bu tul edilmiĢ at eyerlenip üzerine de bu korkuluk 

yerleĢtirilerek kafilenin önünde gider. Yol boyunca bir ―avıl‖ yani köye veya topluluğa yaklaĢılınca 

tul atın yanında bulunan kadınlar davıs (ağıt) söylerler. Orada bulunan kadınlar da bunları 

karĢılayarak ―susun‖ verirler, yani taziye ve tesellide bulunurlar. Bu korkuluğa da kocası ölmüĢ 

kadına da tul denirdi. Tul kadın ―tulluk‖ alameti olara baĢlığının yüz çevresine kızıl nakıĢ yerine 

―akçak‖ denen sade baĢlık kullanır. Eğer taze gelin tul kalmıĢsa al renkli özel gelin kıyafeti ―ak 

celek‖ denen kıyafeti giyerdi. Kızlar ve hatunları her gün onu metheden ağıtlar yakarlar. Buna 

―davıs‖ denir. Üç günden fazla ölüye ağlamak, ölü evinde oturmak da hoĢ görülmemekteydi. Yine de 

matem hali ölüm yılının sonuna kadar sürerdi. Ölümün yıldönümünde tavıslar tekrarlanırdı. Ölüye 

ağlamak, kara giymek, Yel aĢı vermek, mersiye söylemek gibi adetler yalnız Kazaklar değil Ģehirli 

Türkler arasında da bulunmaktaydı. 

Geleneklere göre hazır hale gelen cenaze, eğer mezarlık yakın ise omuzlarda, uzak olduğu takdirde 

uzunlamasına deveye yüklenerek götürülür, yakınları da atlara binerek ona refakat ederlerdi. 

Mezarlığa ―beyt‖ ya da ―mola‖ denir. Mezar duvarla örülmüĢse ―korgan‖ üzerine kubbe de 

yapılmıĢsa ―künbez‖ adı verilir. Künbez veya beyt yapıldığında küçük çaplı bir ziyafet vermek ve at 

çapdırmak adeti vardır. Bunu ―beyit aĢı, beyit baĢı‖ diye adlandırırlar. Definden sonra herkes ölenin 

evini ziyaret ederek teselli sözleri söyler, ölenin ruhu için Kur‘an okunur fatihalar gönderilir. Buna 

―aza almak‖ denir. Ölen yaĢlı ise ―Köçgen kervan, kalgan kent, ötgeni Allah aldınan yargulasun, 

kalgannı artunda yargulasun‖, küçük ise ―tirekden butak dengizden köpük çaçrabdı, iki busaga 

aman bolsun, urnı tolar, indiküsüne Hüday umur birsün‖ gibi dualarla teselli de bulunurlar. Ayrıca 

bunun için gelen kadınlar, kımız getirirler. Kımız (5) özel bir tulumla ata yüklenerek götürülür ki 

buna ―saba artup baruv‖ denir. Akrabalar özellikle dünürler ―aktık‖ denen hediye at götürürler. 

Ölünün yedinci ve kırkıncı gününde koyun kesilerek ―hatim‖ indirilerek ziyafetler verilir. 

b) Ölüye Fidye Yani Iskat Hususunda ve Lahika (s. 501- 506) 

Kazaklar arasında ölüyü yıkayıp kefenlemeyi herkesin bildiği bir görevdi. Ancak bu iĢi genellikle 

ölünün yakınları yerine getirirdi. Cenaze yıkayanlara ölün elbisesi verilirdi. Ölenin mali durumuna 

göre ölüye ―fidye‖ veya ―ıskat‖ gerekirdi. Fidye bir adamın üzerinde olan baĢkalarının hakları, ıskat 

da bunların sadaka yoluyla giderilmesi anlamına gelir. Bu sadakalar mollalara ve fakirlere verilirdi. 
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Yine Kur‘an okuyup hatim indirilmesi karĢılığında okuyanlara koyun, dana gibi hediyeler verilir 

―kabir sadakası‖ olarak da yine dört kiĢiye dört koyun, kuzu veya ―erkeĢ‖ verilir, cenaze namazını 

kıldıran hocaya da at, öküz veya birkaç koyun verilirdi. 

―As‖ merasimi ölü ardından yapılan en son ve en büyük merasimdir. Bu as merasimi sadece bir 

matem olmayıp, ziyafetlerin verildiği, yarıĢların yapıldığı bir eğlence ve hoĢ vakit geçirme törenleri 

olarak kutlanır. Kur‘an okunmak, dua ve hayır dilekler yanında Ozanlar, müzisyenler faaliyet icra 

ederler. Ölenin mirasçıları tarafından yapılması zorunlu görülen ve yapılmadığında ayıplanan bu ―as‖ 

merasimi, ortaklaĢa alınan bir kararla gerçekleĢtirilir. Ne zaman ve nerede yapılacağı, hangi illerin 

çağırılacağı, ne kadar hayvan kesileceği, ne kadar ―üy‖ yan çadır dikileceği bu Ģekilde tespit edilir. 

Bu çadırların sayısı kiĢinin durumuna göre 40-300 arasında değiĢmektedir. As töreninin 

kesinleĢtirilip davetiye çıkarılmasına ―savın‖ adı verilirdi. Alınan karar davetlilere iki ay önceden 

haber verilmesi gerekirdi. Bu merasimde büyük at yarıĢları yapılır, bu yarılarda verilecek ödüller, kaç 

atın yarıĢacağı ―savın‖da bildirilirdi. ―Yükrük at‖ı yani koĢmaya uygun atları olanlar, o gün için 

atlarını önceden yarıĢa hazırlarlar. As verilen yere baĢka obalar gelip yerleĢmez. Merasim bir askeri 

disiplin düzeninde yapılırdı. Ziyaretçiler ölü adına hazırlanmıĢ olan ―ak üy‖e uğrarlar. Bu esnada bu 

―ak üy‖ün içi ölünün yakınları ve hanım ve kızları ile dolu olur bunlar ―coktav‖ veya ―davis‖ denen 

mersiyeleri okur ve bu Ģekilde taziyeleri kabul ederler. Çadıra giren misafir bu ağıtı dinler ve 

sonunda Kur‘an okur, kendisine kımız ve çay ikram edildikten sonra çıkar. Yazar, ‗As‘da çay 

vermenin hicri 1250. yıldan itibaren adet olduğunu kaydeder. As için büyük ocaklar hazırlanır, buna 

―cer oĢak‖ denir. Ocak hazırlandıktan sonra kesilecek hayvanlar ve özellikle atlar teker teker 

getirilerek fatihalarla kesilir. Sıra ile kurulmuĢ olan kazanlarda haĢlanan etler özel olarak hazırlanmıĢ 

çadırlarda istif edilir, gelen ziyaretçilerin sayısına göre onlara tahsis edilen çadırlara taksim edilir. Bu 

çadırlarla yemeklerin hazırlandığı yer arası hayli uzak olduğu için bu taksimi özel ―tabakçılar‖ yapar. 

Bunlar özel kıyafetleri,  gümüĢ eğer ve koĢu takımlarıyla iyi atlara binerek bu servisi yaparlar. Et 

servisinden sonra herkes atlarına binerek herkes ―Bayge Töbe‖ adı verilen tepeye doğru ―uran‖ 

çağırarak yani kendi boylarının naralarını atarak bu tepede toplanırlar. Burada yapılacak at yarıĢının 

düzeni, hakemleri tespit edilir. Bu yarıĢlara 50- 300 bazen daha fazla atın katıldığı olur. KoĢulan 

mesafe 20-30 km‘den fazla olabilmektedir. YarıĢ hakemlerine ―Aydavçı‖ denir. Hakemlerin 

bulunduğu yere ise ―kömbe‖ denir. Verilen ödüller,  kiĢiyi zengin edecek kadar deve, at, koyun 

olmaktaydı. At yarıĢının baĢlamasından sonra güreĢlere geçilir. Bu da yine uran çağırmakla baĢlar ve 

at yarıĢçıları dönene kadar gerçekleĢtirilir. Onlara da benzer ödüller verilir. Üç gün kadar süren bu 

merasim sonunda tullanmıĢ atı keserler. Bu son ikram olarak ziyaretçilere sunulur. 

c) Kazak Taifesinin Kudalık Tertipleri (s. 509-510). 

Kazaklar arasında ―kudalık‖ yani dünürlük önce kız tarafına verilecek mal konusu görüĢüldükten 

sonra, oğlan tarafından yakınları gelip kız evine kız istemeye gelirler. Kız tarafı bir koyun keserek 

onlara ziyafet verir. Önce hayvanın kuyruğu ve ciğeri ile piĢirip katık ile karıĢtırarak ikram ederler. 

Bu sırada katığı yüzlerine ve burunlarına sürterek ĢakalaĢırlar. Yemekten sonra kız tarafından 

dünürlerine ―kiyüt‖ denen hediyeler verilir. Dünürlerine, suya itmek gibi ağır Ģakalar yaparlar, bu 

eziyetlere tahammül edilir. Bu çocuklar bazen çok küçükken hatta beĢikteyken bile gerçekleĢtirilir. 

Bir müddet sonra kız tarafı bu kez oğlan tarafına ―kuda tüĢerler‖ dünürcü giderler. Bu esnada kız 

tarafının verdiğinden daha az ―kiyüt‖ hediye edilir. Bununla birlikte ―kalıng mal‖ verilir. Bu kalın 

veriliĢinde büyük, küçük kardeĢler, bir birlerine yardım ederler. Bu çocukların yetiĢkin olmasına 

kadar devam eder. Çocuklar yetiĢkin olduğunda ―küyev‖ yani güveyi tarafı vermesi gereken malı 

tamamlayıp öderlerken kız tarafı da çeyizlerini tamamlamıĢ olurlar  (6). 

 

d) Kalung Mal Yani Mehir Beyanı (s. 510-514) 

Ġslâm hukukunda mehir denen evlenme esnasında erkeğin kadına vermek zorunda olduğu maddi 

varlığa Kazak örfünde, ―kalung mal‖ derler. Kalın çok anlamına da gelmektedir. Kalın hesaplanırken 
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alınan ölçüte ―baytal‖ denir. Bunun standartlaĢmıĢ ölçüleri vardı. Verilen mallar ―baĢ, orta, ayak‖ 

olmak üzere kendi arasında da sıralamaya tabi tutulurdu. Bu dönemde bir baytal beĢ Rus somuna, beĢ 

baytal ise bir deve karĢılığı olarak hesaplanırdı. Çeyiz de kalın oranınca hazırlanırdı. Kalın belirlense 

de belirlenmese de, tarafların zenginliğine fakirliğine bakılmaksızın ―kiyüt, iliv, süt hakkı‖ diye 

adlandırılan bedeller mutlaka ödenmek zorundaydı. Ġliv;  kiyüt karĢılığında oğlan tarafının vermek 

zorunda olduğu hediyedir. Bunlar bir birine denk miktarlarda olurdu. Süt hakkı ise ilivden bir derece 

az olurdu. Süt hakkı için ―ata küçü, ana sütü‖ sözünü zikreder. Ayrıca ―öli-tiri‖ adında niĢanlanma 

hediyesi bir baĢka mükellefiyet idi ki bu Ģehirliler de bile görünmekteydi. Bu öli-tiri hediyesi kızın 

ailesine getirildikten sonra ―öli-tiri toy‖ adıyla niĢan töreni yapılır. Konu komĢu, akrabalar çağrılı, 

hayvanlar kesilir, yeni içip eğlenilir. Gelen kadınlar ―çaĢu‖ saçarlar. Bu bütün düğünlerde mutluluk 

ve sevinç göstergesi olarak uygulanır. Daha sonra damada kız tarafından ―üki tagıv‖ yani puhu kuĢu 

tüyü takma merasimi yapılır. Bu süs ve mutluluktan baĢka, nazar değmesine de engel olduğuna 

inanılır. 

Bu niĢan töreninden sonra, ―cırtıs toy‖, kalının bir kısmının kız tarafına verildiği bir törendir. Daha 

sonra düğün töreni yapılır. Bu herkesin kendi mali durumuna göre hazırladığı büyük bir törendir. Bu 

törende çağrılan konuklara ziyafetler verilir, oyunlar oynanır, güreĢ ve çeĢitli yarıĢlar yapılır. 

Damadın ilk olarak kız tarafına gitmesi Ģerefine kız evinde ziyafet düzenlenir. Buna ―urın toy‖ denir. 

Bu tören sonunda erkekler dağılır kadınlar dağılmaz damadın gelirken getirdiği hediyelerin kadınlar 

tarafından paylaĢılması bu törenin heyecanlı ve gürültülü bir kısmını oluĢturur. Düğün akĢamı özel 

olarak bir koyun kesilir ve akrabalar toplanır, böylece damat kayınbabasının evine getirilir. Bu tören 

―urun toy‖ diye adlandırılır. Damat bu toy sonunda zifafa girer. Bu ön evlilik bir iki yıl sürer ve 

ardından gerçek düğün yapılır. Evlenme sürecinde yapılan törenlerde değiĢik aĢamalarda okunan 

Ģiirler de yazar tarafından tespit edilmiĢtir (7). 

e) Iydlarda Olan Adetler (s. 514- 516) 

Dini bayramlar konusunda yazar bozkır halkının önceleri bayram günlerini  sadece oyun ve eğlence 

ile geçirdikleri, bayram namazı kılmak adetlerinin olmadığını kaydeder. Çünkü Bayram namazının 

Cuma namazı Ģartına bağlı olması sebebiyle, Cuma namazı kılınmayan yerde bayram namazının 

kılınmasına mollaların fetva vermediğini anlatır. Heves edenler ancak Ģehirlere giderek bunu 

gerçekleĢtirirlerdi. Onun bildirdiğine göre, ancak Hicri 1300 tarihinde baĢlayarak bu adet bozkırda 

görülmeye baĢlamıĢtır. 

Bayram günlerinde at yarıĢtırmak, ―kök böri‖ ve ―Kız kovar‖  oynamak, güreĢ tutmak adettendi. 

―Kız kovar‖ oyunu bir erkekle bir genç kız veya kadından oluĢan çiftin atlarla oynadığı bir oyundur. 

Oğlan kızdan kaçar, eğer kız oğlana atı ile yetiĢirse , onu kırbaçlamaya hak kazanır. Yazar bu oyunla 

ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bayramlar yaz veya güz mevsimlerine geldiği zamanlarda daha 

görkemli kutlamalar olmaktaydı. Evler arasında ziyaretlere ve bayramlaĢmaya ―aytĢılav‖ denirdi. 

Herkes en iyi elbiselerini giyerek büyükler ayrı, gençler ve çocuklar ayrı guruplar halinde avıldan 

avıla yani köyden köye gezerlerdi. 

Sekizinci Bölüm (sayfa 548-639):  aslında yazarın kendinin 1895-1897 yılları arasında Hac için 

Mekke‘ye varıp dönene kadar baĢından geçen olayları, gördüğü yerleri anlattığı ―Seyahatnâme‖ 

baĢlığını taĢır. 

Dokuzuncu Bölüm (sayfa 640-688): ―Moğul- Tatar Ġbtidasıdan Ġntihâsınaça‖ baĢlığında Genel Orta 

Asya Tarihi anlatılmaktadır. Moğollar ve Cengiz Han, Türk-Moğol hanedanları, inanıĢları ve devlet 

gelenekleri  hakkında  bilgiler  bulunmaktadır.  Ayrıca   Balasagun   ġehri,   Kudadgu   Bilig   Kitabı 
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hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Onuncu Bölüm (sayfa 689-709): Japonya ve Japonlar hakkında, çeĢitli bilgiler vermektedir. 

 

On birinci Bölüm (sayfa 710-770): ―Çin ve Hıtay Hanları ve Andan 1325/1907-8 senesine  Kadar 

Çüçek Hâlleri‖ baĢlığını taĢır. Çin‘de hakimiyet kurmuĢ olan sülaleler tarihi anlatılmaktadır. Ayrıca 

Çüçek ve çevresinin miladi 1907/1908 yılına kadarki Tarihi hakkında bilgiler verilmektedir. 

 

On ikinci Bölüm (sayfa 771-789): Çok kısa olan bu son bölüm, Rus ve Çin iliĢkilerinden 

bahsetmektedir. Ġstidrad baĢlığıyla baĢka söylenti ve iddiaları da kaydeder. Eserin sonunda bir hata 

ve sevap cedveli de bulunmaktadır. 

 
Açıklamalar 

1. ―Bizim hacc-ı Ģerifine gittiğimizden sonra yani 1315 nçi seneden baĢlab Çüçek‘de olan tecdidat ve ta‘mirat uĢbu yaĢadığımız 1325 

hicriyege kadar icmalen beyan idilür‖ (Halidi, 1910: 747:) 

2. Bu Bölümün alt baĢlıkları ve sayfaları Ģöyledir: Kazak Beyanı 140, Alaç Ġsminden Birinci Kavil s. S. 146, Ġkinci Kavil s. 147, Üçüncü 

kavil 148, Özbek Beyanı 149, Ġkinci kavil (Özbek adıyla ilgili) s. 152, Üçüncü Kavil 152, Ġstidrak 153, Kazak Ġsminde Akvaller s. 154, 

Ġkinci Kavil 155, Üçüncü Kavil 156, Dürdüncü Kavil 156, BeĢinci Kavil 157, Kıfçak Beyanı 159, Altıncı Kavil kazak Ġsminde 160, 

Mana-yi cüz  162, Kazaknı Kırgız Dimeknin Gıllesi 162, Kırgız Beyanı 163, Ġstitrad 165, Beyan-ı Uran 170, Nogay Kazak Bir Boldığı ve 

Ayrıldığı ve Nogay Ġsminde Vech-i Tesmiye 173, Nogay Ġsminde Ġkinci Kavil 176, MiĢçar Beyanı 180, Kara Nogay Beyanı 183, Kırım 

Nogay Beyanı 187, Beyan-ı Tomnı ve Tari 190, BaĢkırd Ġsminde Vech-i Tesmiye 191, Tebter Taifesi 193, Baraba Nogayı 194, Nogay 

Kazak Üseması 195, Salavat ve Rece Lafzı ve Bi Ġsmining Beyanı 197, Elfaz-ı Müsta‘mele Beynihim 200, ġiir 202, Nazım 216, Silsile-i 

Ecdad-ı Kazak 220, Hanlarnıng Aslı Çıngız Han 229, Tabaka-yı Evlad-ı Çıngız Han 233, 13 tabaka sayıldı s. 237‘ye kadar, Orda 

Ma‘nası 238, On Törtüncü Nevbet Ġle Kazak Hanlarına Gelib Yetdik Törelerning Aslı Halife Sultan, Ġmparator, Kral ve Gayrılarnıng 

Faslı 242, Abılay Han 249, Asan Atang Bir Makalınıng Ma‘nası Budur 260. 

3. Bu bölümdeki alt baĢlıkları sayfaları Ģöyledir: Bu Taraf Kazaklarınıng Rusya Tasarrufuna Geçdiği ve Aygöz Beldesining Binası 370, 

Mayor Nükolofnıng Nutku 372, Han Saylav 374, Çala Kazak Beyanı 384, Nogay Çala Kazaknıng Zikri 385, Fezleke-i Mollalardan 391, 

Li-muharrere 394, Prikaz Eski Divandan Yangı Divanga Köçdiği ve Andan Nogay Divanı Bölünüb Çıkub Mescid Salıdığı Beyanı 407, 

Rus Divanında Mukim Müslümanlar 412, Kök Direk Divanı 415, Kafal Kal‘ası Binası 416, Almata Kal‘ası Binası 417, Belde-i Lapsi 

Beyanı 418, Uğrı Yar yahud Uluğ Yar Karyesi 421, Sarkan karyesi ve Bahta Kal‘ası 422, Caysan Kal‘ası 424,  Yarked, Çilak, Karakol 

ve Narun Kal‘aları 425, Karkara Lafzının Ma‘nası 428, ―Hatıra 447, Tarafımızda Olan Törelerning Füruı 453, Kızıl Tuğluk Töre 

Evladı 454, Evlad-ı Bubi Töre 455, Ebulfeyz Hannıng Hatun evladı 460, Ak Tuğluk Töre Evladı 461, Köçek Töre Beradı Barak Töre 

Evladı 464, Hıtay Hanından MenĢur 465, Kök Tuğluk yani YeĢil Tuğluk Törelernin Zikri 472, Çobar Tuğluk Törelerning Evladı 474, 

Mülhak 476, Tölangüt Beyanı 478, Üst Kamen Beldesining Beyanı 479. 

4. Yedinci bölümdeki alt baĢlıkları sayfaları Ģöyledir: Kazakistan‘da Meyyit Uzatmak ve Meyyitge AĢ Birmek Beyanı 491, Meyytige Fidye 

Yani Iskat Hususunda 501, Kımuz Beyanı 506, Kazak Taifesinin Kudalık Tertibleri 509, Kalung Mal Ya‘ni Mehir Beyanı 510, Iydlarda 

Olan Adetleri 514, Yukarıda yazılımıĢ Toynıng Ahiri 516, Yiğit Tarafından 517, Mungluk ses ile Kız Bu ġiiri Söyliyor 517, Yine Yiğit 

Tarafından 518, Bit Açar Ebyatı Budur 518, Atasına Bir Selam 518, Ġnesine, Kayınağalarıga, Barça Köpke Bir Selam 520, Yıl, Ay, 

Yılduz isimleri, sayılar 528 (Kazakistanda, Farsça, Kalmakça, Hıtayca, Arapça, Süryanice), Kazakda ihtiyatlı Günler 533. 

5. Yazar kımızla ilgili Çağatayca bir methiye verir: 

  Kımuz Hakkında 

  Kımuzdur aĢların aĢı, hemme nimetlerin baĢı/ Mukavvidir, müsmindir, mükellem iyilür nisanı 

  Odur ziynet viren söze dahi de rek virür yüz/ Giderir cev‘ile ateĢi içer bolsang birer köze 

  Mağruhdur, aceb mergub mülezziz hemmeye mergub/ Niçe evsaf-ı memdüha yığılmıĢ bu kımuzda hob 

  ġifadur türlü dertlerge, içen dertli hortlerge/ Kerek pirdür, kerek yaĢdır beraber madde merdlerge 

  Kımıznıng hassasındandur açar ahs cedliğe yol/ Biravlarnı uruĢdurmak, biravnı küldüredür ol. 

6. Yazar, çeyizle ilgili olarak, ―altıda caysang  asadı, cetide caysang citedi‖ sözünü nakleder. Bu asgari gerekenden geri kalmamak 

gerektiğini anlatmaktadır. 

7. Yiğit Tarafıdan 

Bismillah dib baĢlaymen/ Cülük bolsun indi bar 

Kız birivni senet dib/ Yasa çırağım kılma zar 

    Caksı bolsang ata ana/ Onda da bar car car 

Takdir azdı osulay/ Sezdi catka biyürüb 

Amalsiz birdi ata anang/ Balamay dib kiyünüb 

Nasihat aytam karağım/ Könglüge kirsün kıyulub 

Ölgenning ötbe aldunan/ Edeb kıl körseng iyilüb 

Hitmetinde daimi bol/ Ġtek cingüng turnub 

Köp zarlanub cılama/ Kaytub adam bolam dib 

ġükürlik kıl Allahga/ Artuk sözdi koyam dib 

Caksı körse kayın atang/ Hürmet kılar balam dib 

Öz balası algan song/ Nige oylasun caman dib 

Edebli bol çırağım/ Köbden alkıs tabam dib 

Öz bahangdı kiterme/ Osang ayang bağım dib 

Nige lenger çarunga/ Kiçilik kıl cağam dib 

Kayın ağangmen kaytunguz/ Oylasun caksı adam dib 
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Tüzü bolsa bir ana/ Onda da bar car car 

 

Ġçli ve dokunaklı bir sesle söylenen bu Ģiiri kız söylüyor: 

Ak otavım tekkel cırmıydan bolsun/ Ötken künge könglüm hayran bolsun  

 

Yene Yiğit Tarafından teselli 

Ayal bolub toğan song/ O sulayça itedi 

Tuz tavsulsa bol ilden/ Sefer kününg citedi 

Bavır bassang cat ilge/ Cürtük üyden kitedi 

Ayrulmasang ilüng nisan/ Ol bop tüsang nitadi 

Ferzend birse Hüdayım/ Ana bolub bir Curtka 

Bol ermeng yitedi/ Caksı bolmak özüngden 

Osı ilde yak kütedi/ Ardakdaytun asıl curt 

Onda da bar car car/ Atang tutdı özine 

Peygamber dek lebzun/ Bata kılgan va‘deng 

Öteb boldı karzun/ Tüsürkeli uzunan/ Moynungdagı karzun 

 

Bet AĢar Ebyatı Budır 

Bet açayun bismillah/ Ahvalingi ayt kilün 

Buyrıkmen kelding bu cerge/ Oydakii gammın kayt kilün 

Tunık suday taza bop/ Caksı coldı tap kilün 

Boyundı kirsiz taza kıl/ Cumırtkaday ak kilün 

Caman coldan cirak bol/ Savıskanday sak kilün 

Çin baylüngmen hızmet kıb/ Ata enenge cak kilün 

Kilün keldi köringiz/ Körimdiğin beringiz 

Berem dep boska cubatbay/ Atın atap koyungız. 

 

Atasına Bir Selam 

Orınsızga söz katıb/ Künahga batba kilünçek 

Bayungdan burun tösekke/ Özing catba kilünçek 

Üy basına kıdırıp/ Ösek aytba kilünçek 

Iras Sözdi Özgertip/ Calganga satba kilünçek 

Atang eneng cumsasa/ Bola körme erünçek 

Baylap Savgan malıngdı/ Baska sokma kilünçek 

Mal kadırın köp oyla/ Ümütüng cokba kilünçek 

Çin nasihat aytamun/ Bu kün kelgen kilümsek 

Kilün keldi köringiz/ Körümdiğün birüngiz 

Bireturğan malıng dek/ Tüsin aytip koyungız. 

 

Anesine Bir Selam 

Gayibden bulbul kez boldı/ Gül bakçaga kongalı 

Allah nasib kılgan song/ Bir curtga adam bolgalı 

Kutdı bolsun ornungız/ Maktav sözge tolgalı 

Kayınağa kayın barçalar/ Razı hoĢ vak bolgalı 

 

Kayın Ağalarga bir Selam 

Rızıknı Allah buyurdı/ Öz urtungdan cat ilge 

Ömür bersün Hüdayım/ Nikahlangen cas irge 

Ġndi sözni temamleb/ Toktav kılduk bu cirge 

Bürkençügün açayun/ Asıl yüzün körüngiz 

Turda oturgan atalar/ Amin dip bata biringiz 
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Нҽбижан МҦҚАМЕТХАНҦЛЫ 
тарих ғылымдарының докторы, 

ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ-нің профессоры 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ЕЖЕЛГІ КҾШПЕЛІЛЕРДІҢ ЭТНОТЕРРИТОРИЯЛЫҚ  

ҦҒЫМЫ ЖҼНЕ ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Тҥйін. Тарих ғылымындағы қазақ халқының этногенездік бҧлақтарының бір тармағы – хҧндар. Хҧндар жалпы тҥркі 

тайпаларының қайнар бҧлағы болып табылады. Демек, хҧн тҥркі тайпаларының ҧзақ тарихи дамуы барысында ҿзіне тҽн мҽдениет 

қалыптастырып, кҿптеген дербес ҧлттарға айналған. Бірақ солардың ішінде ерте замандағы кҿшпенді тіршілік формасы мен 

дҥниетанымын таяу заманға дейін біршама толық сақтаған  ҧлттардың бірі - қазақтар.  

Сыма Чяньнің «Тарихи жазбаларынан», Қытайдың «Ханьнама. Чжан Циян ҿмірбаяны» деректерінен, қазақ мемлекеттік 

тарихын терең зерттеп жҥрген тарихшы ғалым Зардыхан Қинаятҧлы пікірлерінен, қазақ елінің этнотерриториясының негізін 

қалаған ҧлы тҧлға Жҽнібек ханның ҧлы Қасым хан (1511-1512 жж.) жҿнінде жазылған Мҧхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и 

Рашиди» атты ҽйгілі еңбегінен, Абылай ханның Чиң патшалығымен арасындағы хаттардан алынған деректер бойынша бҥгінгі 

Қазақстан Республикасының кең-байтақ территориясының қалыптасуы, қазақ халқының ежелгі хҧндардың, ортағасырлық 

тҥркілердің, қыпшақтардың Ақ Ордадан Абылай ханға дейін жалғасып келген этнотерриториялық сана мен қҧндылық кҿзқарасы 

қарастырылады.  

 

Кілт сҿздер: этнотерриториялық ҧғым, этнотерриториялық қҧндылық, Хҧндар, тҥркілер, қыпшақтар, тарихи жазбалар. 

 

Ежелгі кҿшпелілердің дҥниетанымындағы этнотерриториялық ҧғымның немесе 

этнотерриториялық қҧндылық кҿзқарастың тарихи нҽтижесін қазіргі Қазақстан Респубикасының 

иеленіп отырған территориясы анықтайды.  

Қазақстан Республикасының территориясы 2.7 млн шаршы км-ден асады. Бҧл дегеніміз 

Қазақстан Республикасы ҽлемде территориялық кҿлем жағынан 9-ші орынды ҧстайтын  ҥлкен 

мемлекет деген сҿз. Олай болса, қазақтардың осыншама кең байтақ жерді иеленуіне қандай ҧғым 

немесе қҧндылық талғамдар жетеледі? Міне, бҧл ғылыми тҧрде  жауап беруді қажет ететін 

маңызды сауал. Себебі адамдарда таным-ҧғым айқын болмаса, қҧндылық талғам жасалмаса, 

ҿмірдің ҧмтылыс бағыты болмайды. Ал бағытсыз тіршілікте баянды нҽтиже болған емес. Осы 

тҧрғыдан қарағанда, арғы ата-бабаларымыздың этнотерриториялық ҧғымы мен қҧндылық 

талғамды ерте заманда-ақ қалыптастырғанын айқын аңғаруға болады. Олай болса, бҧл мҽселеге 

тарихи талдау жасап кҿрейік. 

Азия даласында алғаш салтанат қҧрған кҿшпенділердің бірі хҧндар (ғҧндар). Тарих 

ғылымында қазақ халқының этногенездік бҧлақтарының бір тармағы хҧндар екендігі анықталған 

ақиқат. Ал хҧндар жалпы тҥркі тайпаларының қайнар бҧлағы болып табылады. Демек, хҧн - тҥркі 

тайпалары ҧзақ тарихи даму барысында ҿзіне тҽн мҽдениет қалыптастырып, кҿптеген дербес 

ҧлттарға айналып кетті. Бірақ солардың ішінде ерте замандағы кҿшпенді тіршілік формасы мен 

дҥниетанымын таяу заманға дейін біршама толық сақтаған  ҧлттардың бірі қазақтар болып 

табылады.  

Біздің жыл санауымызға дейінгі ІІІ ғасырдың соңында Азия даласында атой салған 

кҿшпенділерді қытай қаламгерлері «Dong hu» («Шығыс хулары – Шығыс жабайылары»), «Хi rong» 

(«Батыс роңдар – Батыс жабайылары» деген мағынада) деп екіге бҿліп жазған. Сол кездегі 

Дунхулар мен Широңдардың ҿз алдарына билік қҧрып, мемлекет орнатқан алғашқы жылдардағы 

кҥрестері жҿнінде жазылған қытай деректерінен тақырыбымызға қатысты маңызды мҽліметтерді 

кездестіреміз. 

 «Тарихи жазбаларда»: «Маодунь (Модэ) таққа отырғанда (б.з.д. 209 ж. – Н.М.),  дунхулардың 

кҥшті кезі болатын. Олар Маодунь ҽкесін ҿлтіріп, ҿзі тҽңірқҧт болыпты дегенді естіп, оған елші 

жіберіп: "Тҥмен (Туман) кезіндегі тҧлпарды алғымыз келеді"- дейді.  Маодунь уҽзірлерінен ақыл 

сҧрайды, уҽзірлерінің барлығы: "Тҧлпар деген хҧндардың қасиетті жылқысы, оны беруге 

болмайды"- дейді. Маодунь:  "Бір сҥйікті атымызды қимасақ, олармен қалай кҿрші боламыз?" - 

деп тҧлпарды бергізеді. Дунхулар Маодунь бізден қорқып отыр  десе  керек,  кҿп  ҿтпей  тағы  да  

Маодуньге  елші   жіберіп:  "Тҽңірқҧттың   бір   ҽйелін алғымыз келеді" - дейді. Маодунь жҽне де  

солқол - оңқол уҽзірлерінен ақыл сҧрайды, олардың барлығы ашуланып: "дунхулар жолсыздықпен 

ҽйел сҧрап отыр, оларға шабуыл жасайық!" - дейді. Маодунь:  "Бір сҥйікті ҽйелді қимасақ, олармен 

қалай кҿрші боламыз? "- деп, ҿзі жақсы кҿретін ҽйелді дунхуларға береді. Дунху патшасы  
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барған сайын тҽкаппарланып, батыс жағына шапқыншылық жасайды. Олардың арасында иен 

жатқан  мың ли (1 ли – 500 мт. –Н.М.) жер болған. Ҽр қайсысы ҿздерінің шетіне шекара 

қарауылдарын орнатып алған. Дунхулар Маодуньге елші жіберіп: "хҧндар біздің жақтағы 

шекарасының сыртындағы иен жерге бармасын, ол жерді біз аламыз", – дейді. Маодунь 

уҽзірлерінен ақыл сҧрайды, уҽзірлері: "Бҧл иен жатқан жерді берсек те болады, бермесек те 

болады", – дейді. Оған  Маодунь қатты ашуланып: "Жер - мемлекеттің негізі, оны қалай беруге 

болады! "- деп, жерді берейік дегендердің басын кеседі де, ҿзі атқа қонып, "кім де кім жорықтан 

қалса, басы кесіледі", -  деп, бҥкіл елге бҧйрық жариялап, шығысындағы дунхуларға шабуылға 

аттанады. Дунхулар алғашқы кезде Маодуньды кҿзге ілмей, олардан сақтанбаған еді. Маодуньның 

ҽскерлері басып келіп шабуылдап, дунху патшасының тас-талқанын шығарып, оның халқы мен 

мал-мҥлкін барымталап кетеді. Одан келген соң Маодунь батысындағы роучжыларға (Юэчжи) 

шабуыл жасап оларды қуып жібереді, оңтҥстіктігіндегі Лофан, Баян жҽне Хэнань елдерін ҿзіне 

қосып алады... Сонымен Маодунь кҥшейіп, 300 мыңнан аса садақты ҽскер ҧстайды» [8.734], – 

деген мҽлімет жазылған.  

Бҧл деректен біз хҧндардың «мемлекеттің негізі - жер, яғни этнотерритория» деген ҧғымды 

берік ҧстанғандығын анық аңғарамыз. Сондай-ақ хҧн тҽңірқҧтының талғамында, мемлекеттік 

территориясын ҽкесінен қалған мҧра – сҽйгҥліктен де, ҿзі сҥйген ару ҽйелден де жоғары 

бағалайтын ҿскелең қҧндылық кҿзқарасын кҿреміз. Міне, оларда осындай қҧндылық сана 

болғандықтан, хҧн империясы дҽурендеп тҧрған тҧста, ҿзінің этнотерриториясының қасиеттілігі, 

оған ешкімнің де қол сҧғуға болмайтындығын қамтамасыз етумен қатар, ҥздіксіз ірге кеңейтіп, 

ҿріс жайып отыруды мақсат тҧтқаны – олардың ҽлеуметтік іс-ҽрекеттерінен байқалады. Бҧндай 

мақсат тек хҧндарда ғана емес, сол кезде қалыптасқан (б.з.д. 206 жылы)  қытайдың Хань 

династиясында да болды. Соның нҽтижесінде Азияның жалпақ тҿскейіне орналасқан аграрлық 

мҽдениеттегі қытайдың Хань империясы мен «солтҥстікті мекен еткен» дала ҿркениетіндегі Хҧн 

империясының шеп-шекаралары алғашқы кезде Ҧлы қорғанмен шектелген-ді. Сонымен олар 

оқтын-оқтын Ҧлы қорғаннан ҿтіп барып, бірін бірі шабуылдап, мал жандарын барымталап тҧрды. 

Сонымен қатар, олар сол шекара бойында айырбас сауда-саттық та жасайтын-ды. Хань 

патшалығының жан тҿзгісіз езгісінен азат болуды кҿздеген қытай қҧлдары немесе биліктен бет 

бҧрған қытай сардарлары ҧдайы хҧндарға қашып барып паналайтын. Ҿйткені кҿшпелі шонжардың 

қҧлы - малшысы болу, аяғын шынжырмен матап, ауыр еңбекке жегілетін қытайлықтар ҥшін 

айтқанда, жеңіл еңбек пен еркіндікке шығумен пара-пар болатын. Осындай жағдаяттар ақыры 

Хань патшалығы мен Хҧн империясын алдымен шекара-шептерін анықтап алуға мҽжбҥрлейді.  

Тарихи деректерге жҥгінсек, б.з.д. 162 жылы Хань патшалығының императоры Вэньди  хҧн 

тҽңірқҧтына елші жіберіп, хат жолдайды. Ол хатында: «Патша хҧндардың ҧлы тҽңірқҧтына 

қҧрметпен сҽлем жолдайды. Сіздің елшіңіз Дяошуйнаннен, нҿкеріміз  Хань Ляодан императорға 

сыйлаған екі атыңыз келді, оны қҧрметпен  қабыл алдым. Бізге дейінгі патшалардың тҽртібі 

бойынша: Ҧлы қорғанның солтҥстігіндегі садақты  ел тҽңірқҧттың билеуінде; Ҧлы қорғанның ішкі 

жағындағы тҽжілі белбеулі жҧрт патшаның (менің –демекші – Н.М.) басқаруында болады. Сонда 

барлық халық егін егіп, мата тоқып, аң аулап, киім мен тамағын табатын, ҽкеден бала ажырап 

қалмайтын, хан да қара да аман-есен болатын, зорлық-зомбылық болмалмайтын еді... Патшаның 

естуінше, бҧрынғы император келісімді анық жасайды екен де, берген уҽдесінде берік тҧрады 

екен. Тҽңірқҧт бажайлап бақсаңыз, (арамызда) жалпы тыныштық қҧдандалы болған соң орнаған, 

Хань патшалығы алдымен ағаттық жібермеген. Тҽңірқҧт оны ҿзіңіз саралағайсыз» [8.731], - деп 

жазған. Бҧдан Хань патшалығының хҧндардан ҽлсіз кезінде, олардан келетін шабуылды 

қҧдандалық тҽсіл арқылы азайтып, ҿзін дамытып, кҥш жинауға жағдай жасау саясатын кҿруге 

болады.  

Сонымен, тҽңірқҧт Хань патшалығымен қҧдандалықты жаңғырту келісіміне келеді. Хань 

патшасы бітікшісін шақыртып: «хҧндардың ҧлы тҽңірқҧты патшаға хат жолдады. Хатында 

қҧдандалы болдық, қашқандар жиылып ел болмас, олармен жеріміз кең болмас, хҧндар Ҧлы 

қорғанның ішіне кірмейді, қытайлар Ҧлы қорғанның сыртына ҿтпейді, осы шартқа қайшылық 

жасағандар ҿлімге кесіліп тҧрса, жақындығымыз баянды болады, арада дау-дамай болмайды, екі 

жаққа  бірдей  тиімді  болады,  –  депті.  Патша оны қҧптады, жарлық шығарып, осы шартты аспан  
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астына ашық жариялайды» [8.734-735]. Міне, бҧл Хань патшалығы мен Хҧн империясының  Ҧлы 

қорғанды екі елдің ең алғашқы шекарасы деп белгілеген келісімі болып табылады. Осы тарихи 

фактіден, Хҧн империясының қҧндылық кҿзқарасында этнотерриторияны қаншалықты маңызды 

орынға қойғандығын кҿруге болады. Бірақ содан кейінгі Хань патшалығы мен Хҧн империясының 

ҽлеуметтік дамуындағы айырмашылықтар олардың мемлекеттік кҥш-қуатының артуы мен 

ҽлсіреуіне ҽкеп соқты. Яғни қытайлар дамып кҥшейді, хҧндар қҧлдырап ҽлсіреді. Бҧл ҿзгеріс 

қытайлар мен хҧндардың алғашқы этнотерриториялық шебінің ҿзгеруімен қатар, Хҧн 

империясының тарихи сахнадан біржолата шегінуіне ҽкеп соқты.  

Мемлекеттік қҧрылым ыдырағанымен, халық тҥбегейлі жойылмайды. Этникалық 

идеологиялық сана-сезім, дҥниетаным, қҧндылық кҿзқарастар сол елдің тҧрғындары арқылы 

ҧрпақтан ҧрпаққа тарап, ҿз жалғасын тауып отырады. Бҧл сҿзімізге де тарихтан нақтылы мысалдар 

келтіре аламыз. 

Хҧн империясының қҧрамында болған тайпалардың бірі ҥйсін (усунь) екені белгілі. Сол 

ҥйсіндер қазіргі қазақ халқының этногенезінің бір бҧлағы болып саналады. Ҿйткені олардың сол 

замандағы атамекен немесе этнотерритория жҿніндегі ҧғымдары қазіргі халқымыздың сана-

сезімдерімен ҧштасып жататын жақтары бар. 

Қытайдың «Ханьнама. Чжан Циян ҿмірбаяны» деген деректе: «Тҽңір ҧлы Чжиян Цияннан 

(Чжиян Циян Хань патшалығының б.з.д. 139 жылы Орталық Азияға жіберген елшісі – Н.М.) 

Бактрияға (Дасия) тҽуелді елдердің жайын бірнеше рет сҧрайды. Сонда Чжан Циянь: Пақырыңыз 

хҧндарда тҧрған кезінде Ҥйсін патшасының лауазымы Кҥн би деп естіген. Кҥн бидің ҽкесі 

Наньдуми (Нанды би) тегінде Ҧлы роучжылармен (Большой Юэчжи ) бірге  Цилянь, Дунхуань 

аралығында (Тянь Шань тауының шығысы, Ганьсу провинциясының батысы – Н.М.) тҧратын 

шағын ел екен. Ҧлы роужылар  шабуыл жасап Нанду биді ҿлтіріп, жерін тартып алғанда, халқы 

хҧндарға қашып барыпты... Кҥн би ержеткен соң ҽке кегін қайтаруға Тҽңірқҧттан рҧқсат сҧрап, 

батыстағы Ҧлы роужыларға шабуыл жасап, оларды талқандайды. Ҧлы роужылар жҽне де батысқа 

ауып Бактрия жеріне барады.  Кҥн би олардың елін барымталап, жеріне қоныс тебеді, ҽскері 

біршама кҥшейе тҥседі. Дҽл осы кезде тҽңірқҧт ҿледі, ҥйсіндер хҧн ордасына бармайды... Қазір 

тҽңірқҧт Хань патшалығының қыспағында қалып отыр, Кҥн бидің жері иен жатыр. Жабайылар 

атамекенін сағынғыш, қытай заттарына ашкҿз – тойымсыз келеді. Дҽл қазір ҥйсіндерге қыруар 

пара беріп, оларды шығыстағы байырғы мекеніне кҿшіріп ҽкеліп, Хань патшалығының ханшасын 

ханымдыққа беріп, олармен бауыр-туыс болуға болады. Олардың жағдайы да осыған кҿнуге 

мҽжбҥрлейді. Осылай болғанда, хҧндардың оң білегі ҥзіледі» [1.686], - деген мҽлімет жазылған.  

Бҧл деректен біз ҥйсіндердегі атамекенді сағынып тҧратын эмоциялық ерекшелікті байқаймыз. 

Атамекенін сағыну, туған жерін аңсау сияқты  психологиялық қҧбылыс, белгілі дҽрежеде бір 

халықтың этнотерриториясын қадір тҧтатындығын кҿрсетеді. Атамекенін сағыну ҽрқандай ҧлт 

ҿкілдерінде де болатын шығар, дегенмен ондай ностальгия қазақ халқында ерекше кҥшті 

болатыны ақын-жазушыларымыздың шығармаларынан белгілі. Осы арада қазіргі заманғы 

қазақтың белгілі ақыны Жҽркен Бҿдешҧлының атамекенін сағынудан туған мына бір ҿлеңі еске 

оралады: 

«Туған жердің қар, мҧзы, 

Аязыңмен жуындыр. 

Туған жердің бал қызы, 

Бҧрымыңмен буындыр. 

Туған жердің бҧлағы, –  

Толқыныңмен ат мені. 

Туған жердің жыланы, 

Шырылдатып шақ мені. 

...  

Туған жердің қасқыры, 

Кемір ақын сҥйегін. 

Таған жердің тас, қҧмы, 

Сені осылай сҥйемін» [3.61].  
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Міне, осындай сана-сезімдік қҧбылыстардың ҿзі біздің ертедегі хҧн, ҥйсіндермен 

психологиялық жақындығымыздың бар екендігін айғақтаса керек. 

Хҧндардың этнотерриториялық сана-сезімі мен қҧндылық кҿзқарастары Тҥркі қағанаты 

кезінде қоғамдық іс-қимылға айналғанын тарихи жазбалардан анық аңғарамыз. 

«Тҥркі халқы ҥшін, 

Тҥн ҧйықтамадым, 

Кҥндіз отырмадым. 

Інім Кҥлтегінмен бірге, 

Екі шадпен бірге, 

Ҿліп-тіріліп жерді ҧлғайттым» [2.29], – 

деген сҿздер этнотерриторияның маңызды қҧндылығын ҧғындырады. Сонымен қатар, олар  «жерді 

ҧлғайтып» не істегенін де біздерге тағылым болсын дегендей тасқа  қашап жазып кетіпті: 

«Сҿйтіп, Тҽңірі жарылқады. 

Бағым болғандықтан, 

Сҽті тҥскендіктен, 

Ҿлімші халықты тірілттім, 

Жалаңаш халықты тонды, 

Кедей халықты бай қылдым [2.29].  

Осыдан-ақ Тҥркі қағанаты дҽуіріндегі билеушілердің этнотрриторияны қалыптастыру жҽне 

оны пайдалану жҿніндегі қҧндылық кҿзқарастарын айқын байқауға болады.  

Қыпшақ тарихын зерттеуші белгілі ғалым, академик Болат Кҿмеков: ХІ-ХІІ ғасырда 

«Қазақстан аумағында қыпшақ халқының қалыптасуын этникалық аумақ, шаруашылықты жҥргізу 

тҥрлерінің біртектілігі, қоғамдық қатынастар жҥйесі мен тіл бірлігі жҽрдемдескен этникалық-

мҽдени белгілердің жымдасу ҥрдісі жеделдете тҥсті»; «Алайда қыпшақ халқы қалыптасуының 

соңғы кезеңін моңғол шапқыншылығы ҥзіп жеберді» [5.205],- деп санайды. Шынында тҥркі 

тайпалары ХІІІ ғасырда монғолдардың бағындыру жорықтары барысында ҥлкен трансформацияны 

бастан кешті. Сондай-ақ олар Шыңғысхан ҽулетінің Ҧлыстық билігіндегі белгілі бір географиялық 

ортадағы ҽлеуметтік шаруашылық формасы мен психологиялық сана-сезім жақындықтары 

негізінде бір-біріне сіңісу, ҧлт болып ҧйысу процесіне тҥсті. Сҿйтіп Орталық Азияда немесе 

Еуразия кеңістігінде бірнеше тҥркі тілдес ҧлттар тарихи сахнаға келді. Солардың бірі - қазақ ҧлты.  

Кҿшпенді халықтардың жазу мҽдениеті кемелді жалғасын таппағанымен, олардың тарихи 

жадысы ерекше жетілген. Бҧл олардағы ауызша тараған эпостардың молдығымен ғана емес, 

тарихи қҧндылық кҿзқарастарының ғасырдан ғасырға, ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасып келгендігімен 

де айғақталады. 

Қазақ мемлекеттік тарихын терең зерттеп жҥрген тарихшы ғалым Зардыхан Қинаятҧлы: «ХІ 

ғасырдың орта кезінен Қазақ даласында "Қыпшақ" атымен Тҥрік тайпаларының жаңа бір бҿлігі 

пайда болды»; «Қыпшақтар негізінен тҥрік топтарын қҧраған саяси бірлестік болды. Қыпшақ 

бірлестігі қазақтың этнотерриториясы жҽне қазақ ҧлтының топтасуына елеулі рҿл атқарған фактор 

болды» [4.259], - деп санайды. Сондай-ақ ол қазақтың этнотерриториясына тоқталғанда: «Қыпшақ 

конфедерациясы (бірлестігі) тҧсында-ақ қазіргі Қазақстан Республикасы территориясының негізгі 

сҧлбасы айқындала бастаған болатын. Бірақ бҧл ҿлке Қазақ мемлекетінің территориясы ретінде 

рҽсімделуіне Моңғол факторы елеулі рҿл атқарды. ... Қыпшақ даласына басып кірген азғантай 

моңғолдар мҧнда келіп, династиялық билік салтын ғана қалдырып, ҿздері жергіліктілерге 

жҧтылып кетті. Қазақ мемлекеті, оның территориясы жҽне қазақ этномҽдениетінің қалыптасуына 

Жошы ҧлысы, ҽсіресе оның Ақ Орда бҿлімі шешуші рҿл атқарды» [4.260-261] деген тҧжырым 

жасайды. 

Дегенмен, қазақ елінің этнотерриториясының негізін қалаған ҧлы тҧлға Жҽнібек ханның ҧлы 

Қасым хан (1511-1512 жж.) екені белгілі. Бҧл жҿнінде Мҧхаммед Хайдар Дулати ҿзінің «Тарих-и 

Рашиди» атты ҽйгілі еңбегінде: Қазақ хандығын «Керей ханнан кейін Бҧрындық хан басқарды. 

Одан соң Жҽнібек ханның ҧлы Қасым хан басқарып, Дешті Қыпшақ даласын толық биледі. Оның 

ҽскерінің саны мың-мыңдаған адам еді. Жошы ханнан кейін ол жҧртта одан ҧлы хан болған емес»  
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[6.111], - деп жазады. Мҧнда «ҽскерінің саны мың-мыңдаған» деген сҿзді қазақ жҽне қытай 

тарихшылары «бір миллион» деп тҥсіндіреді [4.265; 9.274]. Демек, Қасым ханның миллион ҽскері 

сол  жаугершілік заманда халқымыздың этнотерриториялық кеңістігін қалыптастыруға кепілдік 

еткенін аңғарамыз.  

ХV ғасырда Еуразия кеңістігінде байырғы тҥркі тайпаларынан дербес ҧлтқа айналған 

халықтар арасында жҽне олармен жат елдер арасында ірге кеңейту экспанциясы мен бір-біріне 

ҥстемдік орнату мақсатындағы кҥрестер толассыз жҥріп жатты. Сол барыста қазақтардың кеңістігі 

кейде тарылып, кейде кеңейіп отырды. Бірақ Қазақ хандығы қайта кҥшейген кезде қолдан кеткен 

атамекенін қайтарып алуды ешқашан да естен шығарған емес. Бҧған тҿмендегідей бір екі тарихи 

мысалдарды келтіруге болады. 

Қытайдың Чиң (Цин) патшалығы 1755-1757 жылдары Жоңғар хандығын жойып, іргесін Қазақ 

даласына тіреген кезде, Абылай хан ата жҧртын анықтап, ежелгі атамекенін қалпына келтіру ҥшін 

дипломатиялық кҥрес жҥргізді. 1757 жылы Абылай хан Чиң патшалығына алғаш жіберген елшілігі 

арқылы хат жолдап, олардан қазақтың атамекенін ҿздеріне «жарылқап» қайтарып беруді талап 

етті. Осыған орай Чиң патшалығының 1757 жылы қазан айында жазылған орда хаттамасында: 

«Қазақ ханы Абылай, Ҽбілпейіз, сендер Қанжығалы (Бҿгенбай – Н.М.), Танаш, Атағай, Ҿміртай, 

Долан, Аланза жҽне Бекенай қатарлы адамдарды елшілікке жіберіпсіңдер... Ал сен талап қойып 

отырған Тарбағатайға келсек, сен ол жерді бҧрынғы біздің ата жҧртымыз – мал бағатын жеріміз 

еді, ол жерді патша  мейірімділікпен жарылқап бізге беруін ҿтінемін – депсің. ... Сендер бізге 

еңбек сіңірген жоқсыңдар, ол ҿңірді сендерге жарылқап беріп жіберу – мемлекеттің жҥйесіне 

қайшы келеді... Бҧдан кейін сендер бізге адалдық іс істесеңдер, сендерді патша еселеп 

жарылқайды, сендер мҽңгі кедейлік кҿрмейтін, байлыққа кенелетін боласыңдар. Бҧл ерекше 

жарлық» деген дерек жазылған [7.64]. Бірақ Абылай хан ол жауапқа тоқтамайды. Ол 1760 жылы 

Чиң патшалығы ордасына жҽне де хат жолдап, қазақтың атамекені Ілені қазақтарға қайтарып 

беруді талап етеді. Оған қайтарған Чиң патшалығының жауап хатында: «... Сен жҽне де патша 

қазақтардың Іле барып мал бағуына рҧқсат берілсе - депсің... Қазақтар сендердің жерлерің ҧлан-

қайыр кең дала. Жҿн бойынша сендер ҿздеріңнің ескі шекараларыңды сақтап, одан бері асып 

келуге тиісті емессіңдер... Қазір Іле жҽне басқа жерлерге ішкеріден ҽскерлер бірінен соң бірі келіп 

тың игеріп жатыр. Абылай сен бҧрын Тарбағатай сияқты жерлерге барып мал бақсақ деп те 

ҿтінген едің, патша оған да жол бермеген болатын. Бҥгінгі талабың тіптен артық» [7.66],- деп 

Абылай ханның талабын қабылдамайды. Бірақ Чиң патшалығы сол атамекеніне қайта оралған 

қазақтарды ХІХ ғасырдың орта шенінде мойындайды. Олар бҥгінгі Қытайда ҿмір сҥріп отырған 

қандастарымыз. 

Жоғарыда келтірілген тарихи жазба деректерден біз, бҥгінгі Қазақстан Республикасының кең-

байтақ территориясының қалыптасуы - қазақ халқының ежелгі хҧндардан, ортағасырлық 

тҥркілердің, қыпшақтардың, Ақ Ордадан Абылай ханға дейін жалғасып келген этнотерриториялық 

сана мен қҧндылық кҿзқарасының нақтылы нҽтижесі деген тҧжырым жасаймыз. 
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Резюме: Западно-Тюркский каганат, являвшийся составной частью Великого Тюркского каганата, сыграл большую 

роль в истории Центральной Азии. Он во время своего наивысшего могущества включал в себя Северный Кавказ, 

Северное Причерноморье, часть бассейнов рек Волги и Урала, степи от Иртыша до Волги, Среднеазиатское Междуречье, 

Хорасан, Афганистан, Северную Индию и Восточный Туркестан. Новый нумизматический материал из оазисов 

Среднеазиатского Междуречья (в основном Чач и Фергана), связанный с этим Каганатом, на которых нашли отражение 

его верховные титулы, позволил заново пересмотреть некоторые вопросы истории этого государственного объединения. 

Термин «Западно-Тюркский каганат» появился в исторической науке в конце ХIХ начале ХХ века. Под данным термином 

понималась западная часть Великого Тюркского каганата, т.е. государственное объединение, включавшее в себя 

территорию на запад от Алтайских гор до Северного Причерноморья, от Приуралья до Северной Индии, и в 

хронологическом отношении определяется временем правления в нем двух тюркских династий – Ашина (568-740) и 

Тюргешей (699-766). Можно выделить три этапа формирования Западно-Тюркского каганата. На начальном этапе 

Западно-Тюркский каганат являлся составной частью Тюркского каганата в качестве Западного крыла, его правители 

носили титул ябгу и подчинялись Восточному, являвшегося носителем верховной власти. Это т.н. период Ябгуйства, 

включавший себя 60-е гг. – пос. четв. VI века. Следующий этап, ограниченный хронологическими рамками кон. VI 30-е 

гг. VII в., характеризуется тем, что Западное крыло в своей политической деятельности было фактически независимым и 

являлось политическим объединением, лишь номинально подчинявшимся Восточному каганату, и его верховные 

правители носили титул ябгу-каган. Этот этап истории Западно-Тюркского каганата можно назвать периодом Ябгу-

каганата. И наконец, на третьем этапе, после того как в 630 году Танский Китай нанес поражение и ликвидировал 

Восточно-Тюркский каганат, Западное крыло в качестве его приемника превратилось в независимое государство – 

каганат, а его верховные правители стали носить титул каган. Этап Каганата датируется нами  30-е гг. VII втор. четв. 

VIII века. 

 

Ключевые слова: Западно-Тюркский каганат, нумизматический материал, государство, этап. 

 
Западно-Тюркский каганат, являвшийся составной частью Великого Тюркского каганата, 

сыграл большую роль в истории Центральной Азии. Он во время своего наивысшего 

могущества включал в себя Северный Кавказ, Северное Причерноморье, часть бассейнов рек 

Волги и Урала, степи от Иртыша до Волги, Среднеазиатское Междуречье, Хорасан, 

Афганистан, Северную Индию и Восточный Туркестан. До недавнего времени история этого 

государственного объединения освещалась в основном только на основании данных 

письменных источников, и лишь частично с привлечением археологического материала. При 

этом в исследованиях лишь частично затрагивались вопросы о формировании Западно-

Тюркского каганата как самостоятельного государства. Новый нумизматический материал из 

оазисов Среднеазиатского Междуречья (в основном Чач и Фергана), связанный с этим 

Каганатом, на которых нашли отражение его верховные титулы, позволил заново 

пересмотреть некоторые вопросы истории этого государственного объединения. 

Прежде чем раскрыть историю формирования Западно-Тюркского каганата,  нужно 

остановиться на таком вопросе, что надо понимать под этим термином. Как известно, термин 

«Западно-Тюркский каганат» появился в исторической науке в конце ХIХ – начале ХХ века. 

Под данным термином понималась западная часть Великого Тюркского каганата, т.е. 

государственное объединение, включавшее в себя территорию на запад от Алтайских гор до 

Северного Причерноморья, от Приуралья до Северной Индии, и в хронологическом 

отношении определяется временем правления в нем двух тюркских династий – Ашина (568-

740) и Тюргешей (699–766). Но, в действительности в письменных источниках времени 

существования Каганата не имело место наименование его составных частей как «Восточно-

Тюркский каганат» и «Западно-Тюркский каганат». Только в китайских хрониках Тюркский 

каганат упоминается под двумя именами Dong Tu-jue (―Восточные тюрки‖) и Xi Tu-jue 

(―Западные тюрки‖) [1.68]. Вместе с тем в них Западная часть Каганата также упоминается 

под названиями shi xing buluo «Тюрки десяти племен» или She-hu Tu-jue  «Ябгуйские тюрки» 

[2.161,165],  а  в  Орхонских  древнетюркских  рунических  надписях, относящихся к пер. пол.  
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VIII века также использовались схожие с китайским выражения On Oq (―Десять 

стрел/племен‖) или On Oq budun (―Народ десяти стрел‖) и зафиксировано выражение On Oq 

qagan (―Каган десять стрел/племен‖), под которыми понимались Западно-Тюркский каганат и 

его правитель[3.165]. По-видимому, термин «Тюрки десяти племен» в китайских источниках 

появился под влиянием традиции Тюркского каганата, где по отношению к Западной части 

употреблялись вышеупомянутые термины. В византийских, армянских, сирийских, 

согдийских, пехлевийских и арабских источниках, если не учитывать некоторые косвенные 

сведения, не имеется прямых упоминаний о разделении Каганата на Восточную и Западную 

части. Некоторые исследователи считают, что слово γwn (хун), которое встречается в 

согдийских документах с горы Муг, употреблено по отношению к Восточным тюркам, т.е. 

Восточно-Тюркскому каганату[4.120]. В армянских же источниках также имеются косвенные 

сведения, указывающие на наличие Западного крыла Тюркского каганата. Так Моисей 

Каланкатваци в своем труде «История Агван» упоминает в связи с действиями тюрок на 

Кавказе в 620-х годах наряду с их главным правителем "Царем севера" ("аркай пюсисой") и 

Джебу хакана, который был главным действующим лицом событий и которого автор называет 

«йаджорд»ом северного царя, отмечая, что он - второе лицо в государстве. Термин «йаджорд» 

новейший переводчик труда Каланкатваци Ш. В. Смбатян трактует как "преемник"[5], хотя, 

по мнению М.И.Артамонова его лучше передавать как "следующий (по чину)", очевидно, 

после "царя севера"[6.145-146]. При этом вышеупомянутый исследователь считает, что под 

«царем Севера» надо понимать верховного правителя Тюркского каганата, а под Джебу 

хаканом правителя Хазарского каганата. Однако, на наш взгляд, более верным является 

следующая интерпретация данных сведений. Так под «царем Севера» скорее всего упомянут 

правитель Восточно-Тюркского каганата, который являлся сюзереном Западного крыла, а под 

Джебу хаканом верховный правитель этого крыла, т.е. Западно-Тюркского каганата. Вместе с 

тем, обращает на себя внимание в этой связи такой факт, что в китайских документах, 

найденных близ Турфана (Гаочан), в связи с Каганaтом вместе с другими каганами 

упоминается bei ke-han («каган Севера») [7.370], который возможно являлся верховным 

правителем Тюркского каганата. Кроме этого, образование Хазарского каганата приходится 

именно на 630-е годы, когда после смерти Тун ябгу-кагана начались междуусобицы в центре 

Западно-Тюркского каганата, в результате которых окраины Каганата остались вне поля 

зрения центральной власти, чем и воспользовались представители дома Ашина в Прикаспии и 

основали свой независимый Каганат, который в истории известен как Хазарский[8.50,252-

253]. 

При этом надо отметить, что по мнению большинства исследователей под термином 

Тюргешский каганат надо понимать Западно-Тюркский каганат, после 699 года, когда 

произошла смена династии. Исходя из этого мнения, надо понимать, что после 699 года 

власть династии Ашина уже не существовала. Однако это мнение в корне неправильно, так 

как данные некоторых письменных источников, а также нумизматики указывают на то, что 

почти до середины VIII века на территории Западно-Тюркского каганата существовало как бы 

двоевластие. Если в центре Каганата, т.е. в Семиречье власть захватили Тюргеши, объявив 

себя в качестве верховных правителей, то в некоторых областях, в основном в северной части 

Восточного Туркестана существовало при поддержке Танского Китая власть дома 

Ашина[9.165], большинство правителей которых являлись лишь номинальными ставниками 

Китая и не представляли из себя большой политической силы. При этом между ними 

постоянно шла борьба за центральную власть, в которой правители некоторых оазисных 

владений поддерживали ту или иную сторону. Об этом свидетельствует такой факт, что в 

связи с убийством последнего представителя Западной ветви дома Ашины в 740 году, в 

китайских хрониках рядом с Тюргешском каганом упоминаются Ши-го ту-тунь (Чачский 

тудун), ферганский правитель А-си-лан Да-гань-чжу (Арслан Тархан-чур) и правитель Кеша 

Си-гин-ты (Ашканд) [10.299]. При этом надо отметить, что Чачские тудуны по мнению 
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О.И.Смирновой происходили из рода Шэшэти[11.166,270], который, как и Тюргеши, входил в 

племенное объединение Дулу, одно из составных частей объединения Он Ок. Наверное, по 

этой причине тудуны поддерживали их каганов. Особо надо отметить, что в связи с 

вышеупомянутым событием нет упоминаний ни об одном правителе оазисного владения, 

который происходил из дома Ашина или имел с ним родственные связи, таких как Тегины 

Чача, ябгу Тохаристана, Ферганские правители из рода Ашина и др. Хотя тюргеши 

установили свою политическую гегемонию над большинством территорий Западно-

Тюркского каганата в начале VIII века, признание легитимности их власти со стороны 

большинства вассалов и кочевых племен, составляющих Каганат на тот момент было 

невозможно, так как еще физически были живы представители рода Ашина, власть которых в 

сознании народа была божественной. Тюргеши согласно традиции тюркских кочевых народов 

являлись выходцами из простого народа и не принадлежали ни к какому царскому роду, и 

поэтому не могли с легкостью установить свою власть над другими племенами входящих в 

состав Он Ок, так как они в своем положении были одинаковы друг с другом. На наш взгляд 

власть Тюргешей стала легитимной лишь после физического устранения последнего 

представителя рода Ашина в 740-ом году. В этом отношении заслуживают внимания 

исследования В.В.Бартольда, на основании которых можно заключить о том, что власть 

Ашина, хотя и номинально существовала до 740 г., при этом если даже фактическая власть 

находилась в руках Тюргешских князей. Так например, несмотря на то, что могущество Сулу 

затмевало блеск Западно-тюркского престола, который в то время занимал Ашина Хуайдао, 

на дочери которого был женат Сулу, он не был каганом[12.33-34]. Вышеупомянутые факты, а 

также нумизматический материал, где особо подчеркивается выражение  twrkyš x‘γ‘n - 

«Тюргешский каган», указываящая на то, что монеты были чеканены именно со стороны 

Тюргешских каганов, позволяют говорить о Тюргешском и Западно-Тюркским каганатах как 

о двух отдельных государственных объединениях. 

На сегодня имеется ряд спорных мнений, по поводу того, когда Западно-Тюркский 

каганат в полной мере превратился в самостоятельное государственное объединение. Так ряд 

исследователей считают, что образование Западно-Тюркского каганата приходится на время 

правления одного из основателей Великого Тюркского каганата Истеми ябгу – 560–576 года, 

а по мнению других в 583 году, в период борьбы за престол великого кагана [13.109]. По 

мнению П.Б. Голдена, хотя Истеми и заложил фундамент Западного каганата, в это время он 

не являлся самостоятельным политическим объединением, а подчинялся в политическом 

отношении Восточному каганату, чей правитель являлся носителем верховной власти 

[14.106,109]. 

Многие исследователи склоняются к тому мнению, что Западный каганат превратился в 

самостоятельное государство в полном смысле этого слова во время правления сына Истеми 

Тарду кагана (в Западном в 576–583 гг.; в Восточном в 600–603 гг.). Другие же основываясь 

на сведениях китайской хроники Суй шу связывают это с сыном Мукан кагана (553–572) Або 

Далобяном (*Апа Тораман; 583–587), потомком Бумына, который после неудачной попытки 

захватить престол в Восточном каганате бежал в Западный. То есть, Апа каган отстранив от 

власти в Западном крыле Тарду кагана (по этой причине Тарду начинает действия, чтобы 

захватить власть в Восточном) основал здесь свою династию, существовавшую определенное 

время. Таким образом, на короткое время в Западном каганате потомки Истеми были 

отстранены от власти, которая перешла в руки потомков его брата Бумына, правящей ветви 

Восточного каганата. После Апа  кагана (Тораман) в Западно-Тюркском каганате правили 

внук Мукана Нири (кит. Нили, сын Янг-су тегина; 587–599), а затем него его сын Чура (кит. 

Чуло; 599–611) [15.84]. После них власть обратно перешла в руки потомков Истеми. Это 

событие приходится на 610–е годы, когда правнук Истеми Шегуй (внук/сын? Тарду; 611–617) 

захватил власть в Западном каганате, отстранив от нее Чура кагана. После смерти Шегуя 

верховным правителем Западного каганата стал его младший брат Тун ябгу-каган (кит. Тонь 
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ше-ху ке-хан; 618–630). Хотя в китайских источниках не все правители Западно-Тюркского 

каганата зафиксированы с титулом ше-ху ке-хан (ябгу-каган), после Тун ябгу-кагана в них 

упоминается еще два правителя с подобным титулом, такие как его сын Сыр ябгу-каган (Сы 

ше-ху ке-хан; 631–632) и Ишбара ябгу-каган (Ша-бо-ло ше-ху ке-хан; 640–641) [16.64-67]. 

Еще один правитель с данным титулом упомянут в тибетских источниках под именем Ton ya-

bgo khagan и который, по мнению исследователей, является одним и тем же лицом с Ашина 

Туй-цзы, упоминающимся в китайских источниках, в связи с событиями 690-х годов[17.281]. 

Как мы отметили выше, в китайских хрониках по отношению к Западно-Тюркскому каганату, 

наряду с Xi Tu-jue (―Западные тюрки‖) и shi xing buluo  («Тюрки десяти племен»), 

употреблялся также термин She-hu Tu-jue «Ябгуйские тюрки» [18.219], указывающий на то, 

что их верховные правители носили титул ябгу. Вместе с тем, и в источниках на других 

языках в связи с Западными тюрками их верховные правители упомянуты также под титулом 

ябгу-каган: 1) Ğebu-xakcan в армянских[19.7-24]; 2) yavquy-xan [*уabgu-haqan] в 

«Огузнаме»[20.53-54.63]; 3) cpγw x‘γ‘n (джабгу-каган) в согдоязычных монетах[21.20-22]; 4) 

ywb h‘k‘n [*Yabgū-hāgān], snčy pykh‘k‘n [Sin jēbīg-hāgān] в пехлевийских текстах; 5) Sin ğibu-

hāqān в арабских источниках[22.58]. При этом  обращает на себя внимание, сходство 

пехлевийской и арабской форм snčy pykh‘k‘n [Sin jēbīg-hāgān] и Sin ğibu-hāqān, и, исходя из 

арабской считаем, что пехлевийскую надо читать как sn čypyk h‘k‘n. Итак, письменные 

источники указывают на протяжении всей истории Западно-Тюркского каганата его 

верховные правители титулы ябгу, ябгу-каган[23.48] и каган.   

Чем же обьясняется такое разнообразие титулов, которые носили верховные правители 

данного Каганата? Это скорее всего связано с этапами становления Западно-Тюркского в 

качестве независимого государства, которые нашли отражение в нумизматическом материале  

из Чачского оазиса. Итак, можно выделить три этапа формирования Западно-Тюркского 

каганата. На начальном этапе Западно-Тюркский каганат являлся составной частью 

Тюркского каганата в качестве Западного крыла, его правители носили титул ябгу и 

подчинялись Восточному, являвшегося носителем верховной власти. Это т.н. период 

Ябгуйства, включавший себя 60-е гг. – пос. четв. VI века. Следующий этап, ограниченный 

хронологическими рамками кон. VI – 30-е гг. VII в., характеризуется тем, что Западное крыло 

в своей политической деятельности было фактически независимым и являлось политическим 

объединением, лишь номинально подчинявшимся Восточному каганату, и его верховные 

правители носили титул ябгу-каган. Этот этап истории Западно-Тюркского каганата можно 

назвать периодом Ябгу-каганата. И наконец, на третьем этапе, после того как в 630 году 

Танский Китай нанес поражение и ликвидировал Восточно-Тюркский каганат, Западное 

крыло в качестве его приемника превратилось в независимое государство – каганат, а его 

верховные правители стали носить титул каган. Этап Каганата датируется нами  30-е гг. VII – 

втор. четв. VIII века. Вышеупомянутые исторические факты, а также то, что нами в в Чачском 

оазисе за последнее время было выявлено около 20 типов монет[24], связанных с Каганатом, 

из которых 3 типа с титулом «жабгу», 5 с титулом «джабгу-каган», 5 с титулом «каган» в 

легендах, в которых прослеживается преемственность верховных титулов жабгу → джабгу-

каган → каган, последовательность которых подтверждается иконографией, палеографией, 

метрологией монет и формой тамг ( ), имеющих место на них, также позволяют 

говорить о трех этапах становления Западно-тюркского каганата [Таб. I]. Это также частично 

нашло отражение и в монетах Ферганской долины, которые можно разделить на два этапа. 

При этом первый этап для Ферганы, для которых характерны монеты с древнетюркскими 

руническими легендами соответствует второму этапу для Чача[25.151]. Итак, монеты 

связанные с Каганатом можно разделить на следующие этапы, характеризующие его 

становление: 
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I-этап. 60-е гг. – пос. четв. VI в. Для этого этапа характерны следующие основные типы 

монет с тамгой в форме : 1) с прямого портрета, анэпиграфный, византийское подражение; 

2) изображение правителя в три четверти вправо и с титулом «жабгу» в легенде (ZNH p[n]y 

[zp]γw – «Это деньга ябгу»); 3) с изображением парного портрета правителя и правительницы, 

в легенде имеется титул «жабгу» (ZNH pny z/żpγw krnw/kr crδnk – «Это деньга жабгу, 

происходящего от могущества»); 4) с изображением сидящих напротив друг друга правителя 

и правительницы с титулом zpγw «жабгу» в легенде (pny z/żpγw kr crδnk – «Деньга жабгу [kr 

crδnk]а» или «Деньга жабгу, происходящего от могущества») [Таб. II, 1-4]. В этот этап нами 

были включены также анэпиграфные монеты с вышеупомянутой тамгой и изображениями 

сидящего на троне правителя, всадника перед которым стоит правительница (или богиня 

Умай) и др. [Таб. II, 5-7], а также монеты Ферганы с рунической надписью [Таб. II, 8] и 

различные варианты монет с изображением прямого портрета и выражением «фарн баги...» в 

легенде. 

II-этап. Кон. VI – 30-е гг. VII в. Для него характерны следующие основные типы монет с 

тамгой , в легендах которых имеется титул «джабгу-каган» и выражение «Тун джабгу-

каган»: 1) с изображением коня (cpγw х‘γ‘n ‘γwč‘sy? – «Деньга? джабгу-кагана»/ cpγw х‘γ‘n 

‘yrpy ? ‘γwč‘sy ? – «Джабгу-кагана‘yrpy? деньга?»); 2) с изображением всадника (cpγw γ‘γ‘n pny 

– «деньга джабгу-кагана»); 3) c изображением сидящего на зооморфном троне правителя (βγу 

twn cpγw х‘γ‘n  - «Божественный Тун джабгу-каган»); 4) с изображением парного портрета (βγу 

twn cpγw х‘γ‘n  - «Божественный Тун джабгу-каган») [Таб. II, 9-12]. 

III-этап. 30-е гг. VII – втор. четв. VIII в. Этот этап характеризуется следующими типами 

монет с титулом «каган» в легенде: 1) различные варианты монет с изображением парного 

портрета и легендой βγy twwn x‘γ‘n - «Баги Тон каган» с тамгой ; 2) с изображением 

двухгорбого верблюда с ромбообразной тамгой  и титулом prn βγy x‘γ‘n - «Благодатный 

божественный каган»; 3) различные типы монет с квадратным отверстием по китайскому 

образцу и титулом βγy х‘γ‘n pny – ―Деньга божественного кагана‖ и βγy х‘γ‘n  - ―божественный 

каган‖; 4) монеты Ферганы с квадратным отверстием с титулом x‘γ‘n - «каган» и тамгой 

[Таб. II, 13-18]. 

На основании всего вышеупомянутого можно сказать, что насколько бы не было 

независимым в своих внутренних и внешних делах (свой управленческий центр - столица, 

монетный чекан, самостоятельные военные походы, контроль над вассальными владениями и 

смена в них династий и др.) Западное крыло подчинялось Восточному Каганату в Монголии, 

хотя по большей мере и номинально, оставалось Ябгу-каганатом до тех пор, пока он не был 

ликвидирован Танским Китаем,  после чего оно стало самостоятельным государством – 

Каганатом. Такая ситуация, на наш взгляд, объяснялась древнетюркской традицией 

соправительства, берущей свое начало еще от Хуннов, разделять государство на два крыла – 

Восточное и Западное, из которых всегда главным считалось первое. В.В.Трепавлов по этому 

поводу пишет: «Общими признаками почти для всех кочевых империй, таким образом, 

являются: а) разделение державы на две части; б) сюзеренитет над каждой из них особого 

правителя; в) принадлежность соправителя к одному роду с верховным каганом; г) 

соправители не наследовали каганский престол; д) чаще всего соправительство 

устанавливалось после раздела отцовских владений между двумя старшими сыновьями; е) 

соправительство передавалось по наследству в роде первого соправителя; ж) западная часть 

державы номинально подчинялась восточной» [26.95-96]. В этом отношении интересно 

мнение Л.Квантена, установившего несколько пунктов парадигмы соотношения главного 

кагана и ябгу (начальника правого крыла) в тюркских каганатах VI-VIII вв.: ябгу всегда 

подчинен кагану; он всегда брат кагана; всегда правит западной частью государства[27.44]. 

Л.Н.Гумилев обратил внимание на то, что обычно ябгу не являлся наследником престола, 

исключая случаи узурпации[28.53]. Такое подчиненное  положение Западного крыла 
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наблюдаются даже во времена правления его такого сильного и самостоятельного правителя 

как Тун ябгу-каган (618-630). Как отмечается в китайских хрониках в это время Западное 

крыло становится могущественным и завоевывает много новых территорий, устанавливает 

еще более сильный контроль над Западным краем и по мощи привышает Восточный Каганат, 

но при этом верховный правитель Западного крыла не принимает титула каган, а по традиции 

носит титул ябгу-каган. Это подтверждается и сведениями армянских источников. Как 

отмечалось выше, армянский историк Моисей Каланкатваци в своем труде «История Агван» 

наряду «Царем севера» упоминает Джебу хакана, т.е. Джабгу-кагана, которого называет  

«йаджорд»ом северного царя, добавляя, что он – второе лицо в государстве. В событиях, 

которые описывает историк главным действующим лицом является именно Джебу 

хакан[29.146]. Исходя из этих данных, а также  мнения А.П. Новосельцева[30.50], 

считающего, что трактовку Ш.В. Смбатяна титула «йаджорд» как «преемник», лучше 

передать как «следующий (по чину)», очевидно, после «царя севера» [31], можно считать 

«царя севера» верховным каганом, т.е. правителем Восточного, а Джебу хакана правителем 

Западного крыло.  

По-видимому, все эти факты обьясняются имеющимися у народов Центральной Азии, в 

том числе у древних тюрок, вышеупомянутой традиции и связанной с ней вопросами 

легитимации, согласно которой никогда правители Западного крыла не имели права быть 

каганом, т.е. верховными правителями всего государства. Такая ситуация в Западном крыле 

наблюдалась вплоть до 630-х годов, когда Восточный каганат был ликвидирован Танским 

Китаем и только после этого оно превратилось в Каганат – самостоятельное государство. 

Такие исторические этапы становления Западно-Тюркского каганата нашли отражение и в 

титулатуре, имеющейся в монетных легендах и в тамговых знаках. Именно, после этого 

времени на монетах вместо прежних титулов жабгу и джабгу-кагана, появляется каган. Хотя 

известно, что на монетах Тарду кагана, чеканенных намного ранее, т.е. в конце VI века, он 

упомянут с титулом каган. Однако, это скорее всего связано не с тем, что Западное крыло 

превратилось в Каганат, а с деятельностью Тарду кагана, установившего свою политическую 

власть над обоими крыльями Тюркского каганата, которая позволила ему объявить себя 

главным каганом[32.242]. Вместе с тем, на себя обращает внимание и такой факт, что в 

китайских хрониках и после 630-х годов, когда Западное крыло уже являлось Каганатом, 

некоторые его правители упоминаются под титулом ябгу-каган. Это, хотя и с большей долей 

сомнения, скорее всего связано наверное с тем, что данный титул сохранился в системе 

управления Западного каганата в качестве одного из высших титулов, стоящего в иерархии 

ниже кагана, и приходом к власти личностей, носивших этот титул. 
Таблица I. Этапы становления Западно-Тюркского каганата 

 
№ Этапы 

формирования 

Тип государства Титулы на 

монетах 

Форма  

тамг  

Датировка 

 

1 I-период Ябгуйство zpγw 
 

60-е гг. – пос. четв. VI в. 

2 II-период Ябгу-каганат cpγw x‘γ‘n 
 

Кон. VI – 30-е гг. VII в. 

3 III-период Каганат x‘γ‘n 
 

30-е гг. VII – втор. четв. 

VIII в. 
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Таблица II. Монеты Западно-Тюркского каганата 
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Нҧрлан КЕНЖЕАХМЕТ 
тарих ғылымдарының  докторы, профессор 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ЕЖЕЛГІ ҚЫТАЙДАҒЫ ТҤРКІЛЕР – ЦЗИХУЛАР  

ТАЙЮАНЬНАН ТАБЫЛҒАН ЮЙХУН ЭПИТАФИЯСЫ 
 

Тҥйін: Бҧл мақалада Қытайдың Шэньси ҿлкесінің орталығы Тайюань қаласынан Суй патшалығы (581-618 жж.) 

дҽуіріндегі бір ақсҥйектің қабырының кездейсоқ табылғаны, қабырдың иесі Юйхун деген адам болғандығы жҿнінде сҿз 

етіледі. Кҿне қытай тіліндегі эпитафияда жерленген тҧлғалардың аты-жҿні, ҿмірі мен қызметі жҽне басқа мҽліметтер 

ойып жазылған. Эпитафияны зерттеген қытай ғалымдары Юйхунның тегін Батыс ҿңірдегі тҥркі тілдес халықтармен 

байланыстырады. Сондай-ақ мақалада қытай деректемелерінде «булоцзи» деген тайпа аты кездесетіні, оны тҥркіше 

«балық» немесе «балақтың» дыбыстық аудармасы деген пікірлер, Цзихулардың тілі, тегі, діні туралы мҽліметтер 

айтылады. 

 

Кілт сҿздер: Тҥрік қағанаты, мемлекеттік салт, Цзиху баяны, булоцзилар. 

 

  1999 жылы шілде айында Қытайдың Шэньси ҿлкесінің орталығы Тайюань қаласының 

іргесінен жол салып жҥрген диқандар Суй патшалығы (581-618 жж.) дҽуіріндегі бір 

ақсҥйектің қабырын кездейсоқ тапты. Қытай археологтары қабырға дер кезінде ғылыми 

археологиялық қазба жҧмысын жҥргізіп, ҥлкен сенсациялық жаңалық ашты. 

Қабірдің иесі Юйхун деген адам. Қабірдің қақ ортасында ақ мҽрмҽр тастан қашалып 

жасалған тас табыт (саркофат) орналасқан, кҿлемі 97,5 х 220 cм. Тас табытта бір ер кісі мен 

бір ҽйелдің қаңқа сҥйектерінің қалдықтары ретсіз шашылып жатыр, жастары 50-60-тар 

шамасында.  

Қабірдің ішінен табылған кҿне қытай тіліндегі эпитафияда (қҧлпытас жазуы) онда 

жерленген тҧлғалардың аты-жҿні, ҿмірі мен қызметі жҽне басқа мҽліметтер ойып жазылған, 

мҽтін 25 жол, ҽр жолда 26 иероглиф, жиыны 625 иероглифтен тҧрады.  

Эпитафия мҽтініне жҥгінсек, Юйхунның ныспы Мопан (莫潘),  Юйго елінің (魚国) 

Вэйхэлинь (尉纥驎) қаласынан, 592 жылы бақилық болған. Ата- бабалары Юйго елінің ел 

ағалары (линмин цючжан领民酋长)* болған. Ҽкесі Кҥндак (Цзюньто君陀) Жужань 

қағанатында баға қабан дархан (莫贺去汾达官) мҽнсабын атқарған. Вэй патшалығы тҧсында 

Шочжоу аймағының уҽлиі болған. Юйхун 13 жасында бағапыт (мохэфо莫贺弗)** қызметін 

атқарып, Жужандардың елшісі ретінде Персия, Туйғун, Эфталит жҽне т.б. мемлекеттерге 

талай мҽрте елшілік сапармен барған.  

Кейін қытайланған тҥркі тілдес тайпалар қҧрған Солтҥстік Ци патшалығына елшілікке 

барғанда, еліне қайта алмай, сол елде қалып мҽнсапты болған. Солтҥстік Чжоу патшалығы Ци 

патшалығын аударған соң, ол Чжоу патшалығында сартпаулықты қадағалайтын қызмет 

атқарған***. 592 жылы қайтыс болғанға дейін жиыны 14 шенге ие болған. Эпитафияны 

зерттеген қытай ғалымдары Юйхунның тегі Батыс ҿңірдегі тҥркі тілдес халықтармен 

байланысты деген қорытындыға келеді [1].  

                                                 
* Линмин цючжан – Солтҥстік Вэй патшалығының халық санағына тіркелмеген солтҥстіктегі кҿшпелілердің ел 

ағаларына беретін мҽнсап аты. 
** Мохэфо, мҽнсап аты. Жапон ғалымы Матсуда Хисау мҧны тҥркі-моңғол тіліндегі «бағатҧрдың» (батыр) 

дыбыстық аудармасы деген пікір ҧсынады. Бірақ оның пікіріне келісуге келмейді. Қҧрамында «мохэ» сҿзі бар 

мҽнсап аттары молынан кезігеді. 
*** Эпитафия мҽтінінде «Цзяньцзяо сабаофу» делінген. Осы арадағы «цзяньцзяо» сҿзі «бақылаушы», 

«қадағалаушы», «сабаофу» сҿзі «сартпаулық» деген мағынада. Қытайша «Сабао» термині туралы қазір ғылымда 

бес тҥлі пікір бар: Пеллио оны «saba» деп транскрипсиялап, «vicillards» деп тҥсіндіреді; Лауфер «сатрап» деп 

тҥсіндіреді; жапон ғалымы Фужита Тойохачи «сатхаваха» керуен басы; Байлей оны кроран тіліндегі «cojhbo» мен 

байланыстырады. Ал Санпин Чэнь оны хотан сак тіліндегі «spata»-офицер сҿзінен  

        шыққан деген пікір айтады.(Sanping Chen: From Azerbaijan to Dunhuang-A Zoroastrianism Note, CAJ, 2003,No2) 
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Пекин университетінің профессоры, тарихшы Линь Мэйцунь Юй мемлекеті кҿне қытай 

деректемелеріндегі «булоцзи» атты тҥрік тайпасы қҧрған ел, оның орны қазіргі Шығыс 

Шынжаңдағы Аратҥрік ауданының аумағында деп тҧжырымдайды [2]. Ал тарихшы Юй 

Тайшаньның пікірінше, Юй мемлекеті Соғдиана жерінде болған, ол елдің тҧрғындары ежелгі 

Массагеттер, массагет атауы балық деген мағына берсе керек [3]. Ло Фэнның зерттеуінше, Юй 

елі жужандардың бір тайпасы немесе Жужань қағанатына бағынышты бір ел, ол елдің орны 

Жужань қағанатының батыс шебінде (Алтай, Тянь-Шань, мен Жоңғар Алатауының арасы) 

болған болуы мҥмкін [4]. 

Юйхун  эпитафиясында:  «мырзаның  тергеу  аты****  Юй,  жанама  аты  Мопан (莫潘),   

Юйго елінің (魚国) Вэйхэлинь (尉紇驎) қаласының адамы» делінген.  

Юйго елінің қытайша мағынасы «балық елі» немесе «балықшы елі». Осыған негізделген 

Линь Мэйцунь Юйхун есіміндегі «юй» иероглифін балықтағы «юйдің» баламасы деп тҥсінеді, 

ҽрі тарихи деректермен дҽлелдейді. Қытай деректемелерінде «булоцзи» деген тайпа аты 

кезігеді, Линь Мэйцунь оны тҥркіше «балық» немесе «балақтың» дыбыстық аудармасы деген 

пікір ҧсынады. 

1.  Цзихулардың тілі 

«Чжоунаманың» Цзиху баянында мынадай мҽлімет бар: «Цзихулар Булоцзи деп те 

аталады. Олар ғҧндардың ҿзге бір тармағынан...олар Лишиның***** батысынан 

Аньдинның****** шығысына дейінгі 700-800 лиге созылған шаршы тау арасына жамырай 

қоныстанған, ру-тайпалары ҿсіп-ҿніп кҿбейген. Олар отырықшы тҧрмыс кешеді, егін егуді 

біледі...қытайлармен аралас отырады, ел ағалары хат таниды. Бірақ тілдері и-дилерге******* 

ҧқсайды, тілдесу ҥшін аудармашы қажет». 

Цзихулардың тілін зерттеген қытай ғалымдары тҥркітанушылар болмағандықтан, қытай 

деректемелеріндегі цзиху сҿздерінің тҿркінін шешіп бере алмады. Цзихуларды арнайы 

зерттеген Эдвин Г. Пуллейбланк те олардың қайсы тілде сҿйлегенін ашалап тҥсіндіре алмады 

[5]. 

Тарихтың ҽр кезеңінде ҿзінің тҿрт тҿңірегіндегі елдер мен ҧлыстар туралы мҽліметтерді 

қалт жібермей хатқа тҥсіріп отырған кҿне қытай жазбаларында булоцзилардың тілі жҽне 

сҿздері туралы деректер кезігеді.  

«Юаньхэ цзюньсянь тучжи» («Юаньхэ жылнамасындағы аймақ-аудандардың карталық 

баяны») кітабының ҥшінші бума Даньчжоу аймағы Юньянь ауданы тарауында: «Юньянь 

ауданы  У-дэ жылнамасының 1 жылы********  И-чуань ауданынан бҿлініп шыққан. Аудан 

Кули(库利) ҿзенінің оңтҥстігінде. Осы арада Юньянь тауы бар, аудан сол таудың атымен 

аталған. Кули ҿзені аудан қалашығының оңтҥстігінде. Ертеде бір қҧл қарақшы осы аңғарды 

мекендеген. Цзихулар қҧлды «кули» деп атайды, сондықтан ҿзен осылайша аталған» [6].  

Кули(库利): бірінші иероглиф қазіргі қытай тілінде (ққт) – ku (ку), ерте ортағасыр қытай 

тілінде (еоқт) – khu (қҧ); екінші иероглиф ққт – li, еоқт – li. Сонда кули – «қҧл». 

«Тайпин хуаньюй цзи» кітабының Яньчжоу аймағының Линьчжэн ауданы тарауында 

былай жазылған: 

                                                 
**** Қытайша мҽтінде хуэй(讳)-адам ҿлген соң немесе тірі кезінде сол адамның атын тіке атамау немесе жазбау 

ырымы. 
***** Қазіргі Шэньси провинциясындағы Лиши. 
****** Қазіргі Ганьсу провинциясындағы Цзинчуань. 
******* «И-ди», қытайлар тҿңірегіндегі этностарды жалпылай осылай атаған. 
******** Яғни жаңа эраның 618 жылы. 
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«Кули (库利) ҿзені ауданның солтҥстігінде 15 ли жерде, ҥлкендер ол араның топырағы 

қҧнарлы, астықтан мол ҿнім алады, хулар сақтаған кҿне астықты «кули» деп атайды деседі» 

[7]. 

Кули(库利): бірінші иероглиф ққт — ku (ку), еоқт — khu (қҧ); екінші иероглиф ққт— li, 

еоқт—li. Аталмыш ҿзен аты жоғарыдағы ҿзен атымен ҧқсас, ҧқсас иероглифпен хатталған. 

Жоғарыдағы қытай деректемелеріне сҥйенсек, хулар сақталған кҿне астықты «кули» деп 

атаған екен. Қазіргі қазақ тілінде «қор» сҿзі жиналған немесе сақталған астықты немесе мал-

мҥлікті меңзейді. Махмҧт Қашқариға жҥгінсек: «Қор: айран, қатық ҧйытқысы. Айран не 

қымыздан аздап ыдыс тҥбінде қалдырылған ҧйытқы, оның ҥстіне сҥт қосып айран ҧйытады, 

яки қымыз ашытады» [8]. Сондықтан, «кулиды» «қордың» дыбыстық аудармасы деуге келеді. 

«Тайпин хуаньюй цзи» кітабының Юнянь ауданы тарауында мынадай дерек бар: «Вэй-я 

(渭牙)ҿзені ауданның солтҥстігінде 25 ли жерде...ҿзен ортасында су ағашы бар, Цзихулар су 

ағашын «вэй-я» деп атайды, сондықтан ҿзен сол атпен аталған» [9]. 

Вэй-я (渭牙): бірінші иероглиф ққт–wei (вэй), еоқт–γïwҽi(ғывэй); екінші иероглиф ққт–

ya(я), еоқт–ŋa(ңа). Ортағасырлық дыбысталуы бойынша реконструкция жасасақ γïwҽi- 

ŋa→γïwҽi- ŋa→γw- ŋa(ғуңа). Махмҧт Қашқаридың мҽліметі бойынша, «Ҧрға: биік ағаш 

(Оғызша). Арғҧ тілінде де осылай» [8. 157]. Оғыздардың орта ғасырда шығыстан батысқа 

кҿшкенін ескерсек, олардың  цзихулармен  тілдік  қарым-қатынаста  болғанын  межелеуге  

болады.  Ҧрға  ҿзені  «биік  

ағашты ҿзен» деген мағына берсе керек. 

«Тайпин хуаньюй цзи» кітабында Куто(库碢) ҿзені туралы мынадай дерек бар: Даньчжоу 

аймағының И-чуань ауданының солтҥстік батысындағы Куто « ҿзенінің оңтҥстігінде 

қытайлар, солтҥстігінде хулар тҧрады. Қытайлар мен хулар ҿзенде серт берісіп одақ қҧрған, 

олар одақты Куто деп атайды. Сондықтан ҿзен осылайша аталған» [7]. 

Куто(库碢): бірінші иероглиф ққт – ku (ку), еоқт – khu (қҧ); екінші иероглиф ққт – то, еоқт 

– da. Даньян ҿзенінің жоғары ағарын ежелгі қытайлар Куто ҿзені деп атаған. Ал «куто» 

цзихулардың сҿзі, «кутоның» қытайша мағынасы «сянхо»(香火), оның баспа-бас мағынасы 

«тҧтанғыш», «шырағдан», ауыспалы мағынасы «тілеу», «шек», «тауап». Ал одан «одақтасу», 

«одақ жасасу» мағынасы шыққан. «Кҿне Таннаманың» тҥрік тарауында одақ жасасу жҿнінде 

мынадай маңызды дерек кезігеді: 624 жылы Тҥрік қағанатының Сэли (颉利) қағаны қалың 

қолын бастап, Тан патшалығына шабуыл жасайды. Қатты ҥрейленген Тан патшасы Тайзун 

100 атты нҿкерімен тҥрік қағаны қҧрған шепке барып, ҿзеннің бер жағынан: «Патшалығымыз 

қағанға берген серттен таймаған еді. Уҽделеріңізде неге тҧрмай, елімізге баса кҿктеп 

кіресіздер?», «басымызға кҥн тҥскенде ҿзара қол ҧшын береміз деп серттескен едік. Ал бҥгін 

қаған қалың қол бастап келіпті. Тҧтанғыштың мейірі қалмағаны ма?» дейді [10]. «Тҧтанғыш 

оты» деген сҿзді естіген тҥрік қағаны жҥйелі сҿзге жығылып, қолын жиып кері шегінеді. Осы  

мҽтінде «тҧтанғыш» – «сянхо» (香火) сҿзі қолданылады. Ал қытай мҽтіндеріне талдау 

жасасақ, кҿшпелілер мен қытайлар арасында одақ қҧру, бір-бірінің жеріне шабуыл жасамау 

серті мемлекеттік салт негізінде жасалған тҽрізді. Осы салт ҿзеннің бойында салтанатпен 

ашылған. Екі жақ тҧтанғыш тҧтатып, тҽңір алдында серт берген, тҽңірден қҧт тілеген. 

Сондықтан «куто» сҿзі тҥркіше «қҧда» сҿзінен шыққан. Қҧда сҿзінің тҥбірі «қҧт» сҿзінен 

жасалған болуы ақылға қонымды. Кҥлтегін мҽтінінде: «Тҽңрі йарлықадҧқын ҥчҥн, ҿзім қҧтым 

бар ҥчҥн, қаған олҧртҧм» («Тҽңір жарылқағандықтан, ҿз қҧтым болғандығы ҥшін, қаған 

болдым») деген жолдар кезігеді. 
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«Тайпин хуаньюй цзи» кітабының  Даньчжоу аймағы Юньянь ауданы тарауында: 

«ауданның солтҥстігінде 15 ли жерде тастанды Кэ-е (可野) монастыры бар...Цзихулар 

қамалды Кэ-е деп атайды. Қамалдың тҿрт жағы тҧйық, тек солтҥстік жағынан жалғыз адам 

ғана кіретін жол бар» [7]. 

Кэ-е(可野): бірінші иероглиф ққт — ke (кэ), еоқт — kha (қa); екінші иероглиф ққт— ye, 

еоқт—jya. Реконструкция жасасақ «қайя». Кҿне тҥркі тілінде «қарағҧ» (Тонҧқҧқ), «қарғҧ», 

«қарғҧй» сҿздері кезігеді. Махмҧт Қашқаридың дерегі бойынша, «қарғҧй: таудың басына биік 

жерге мҧнара секілді орнатқан қарауыл. Оның басына от жағып, жаудың келіп қалғандығын 

хабарлап белгі береді. Содан қарап жҧрт хабарланып мал-жанын сақтап қалуға қам-қарекет 

жасайды» [8]. «Кэ-е» қарғҧның дыбыстық аудармасы. Ҿйткені қытай деректемесі де «Кэ-енің» 

тҿрт жағы тҧйық қамал екені сҿз болады. 

Кэ-э-ні «қая» деп жаңғыртуға да келеді. Кҿне тҥркілер қамалды «қая» деп атаған деректер 

кезікпесе де, тҥркі ономастикасында «қая» деген сҿз жиі кезігеді. Мысалы, Жетісудағы ежелгі 

Қаялық қаласы. Ғалымдар осы топонимді тҥркі тіліндегі «қая» – «қҧз», «жартас» сҿзінен 

шыққан деген пікір ҧсынады [11]. Алайда Қаялық қаласы жазық жерге орналасқан, маңында 

жартас, қҧз атаулы жоқ. Тағы бір мысал, Тҧрфаннан табылған кҿне ҧйғыр тіліндегі 

қҧжаттарда қҧрамында «қая» сҿзі бар кісі аттары молынан кезігеді: Алик Қая Ачи, Мисир Қая 

Қҧз, Бҧян Қая, Толҧ Қая, Қҧл Қая, Інч Қая, т. б. [12. 115, 127, 156]. «Қая» сҿзінің  мағынасы 

«қарғҧ», «қарағҧ» сҿздерімен ҧқсас болуы мҥмкін. Жаудан қорғанатын қамал қҧрылысы бар 

бекіністерді «қая» немесе «қаялық» деп атау ақылға қонымды. 

«Тайпин хуаньюй цзи» кітабының Яньчжоу аймағы Яньшуй ауданындағы Гуху(骨胡) 

ҿзені туралы  мынадай  мҽлімет  бар:  «ҥлкендер  аталмыш  ҿзеннің  хуларша  аты Гуху, ал 

қытайша аты  

қҧрғақ ҿзен (Ганьчуань) деседі. Қазір ҿзен арнасында су жоқ» [9. 36]. 

Гуху(骨胡): бірінші иероглиф ққт – gu (ку), еоқт – kuҽt (куэт); екінші иероглиф ққт – 

hu(ху), еоқт – γu(ғу). Кҿне қытай тілінде басқа тілдерден сҿз жасағанда, буынның соңындағы 

«р» ҽрпінің орнына «т» ҽрпін қолдану заңдылығы бар. Сондықтан, аталмыш ҿзен атын 

«қҧрҧғ» деп қалпына келтіреміз. Кҿне тҥркі тілінде «қҧрҧғ» қҧрғақ деген мағына береді [13. 

469]. 

Жоғарыдағы тілдік деректер цзихулардың тҥркі тілдес халық екенін дҽлелдейді.  

2. Цзихулардың тегі 

Цзихулардың тегі туралы қытай деректемелерінде 3 тҥрлі мҽлімет бар: 

Бірінші, «Чжоунама. Цзиху баянында»: «Цзихулар Булоцзи деп те аталады. Олар 

ғҧндардың ҿзге бір тармағынан тарайды, Лю Юанхайға қарасты бес ҧлыстың  ҧрпағы»; 

Екінші, «Чжоунама. Цзиху баянында» тағы мынадай мҽлімет кезігеді: «(цзихулар) немесе 

ҿздерін шанжундардың (тау жундарының), чидилердің (қызыл дилердің) ҧрпағымыз дейді»; 

Ҥшінші, «Юаньхэ цзюньсянь тучжи» («Юаньхэ жылнамасындағы аймақ-аудандардың 

карталық баяны») кітабының ҥшінші тарауында: «Даньчжоудағы байчжилардың (白窒)******** 

тҥрі ху (шетелдік мағынасында), тілі қытай, яғни олардың тҥрі хуларға ҧқсайды, тілдері 

чжунсяға (қытайларды меңзейді) бейімделген. Байчжи дегеніміз байдилер. Таяу заманнан бері 

булоцзи хулары деп аталып келеді. Олар ҿздерін байдилердің ҧрпағымыз дейді. 

Қытай деректемелерінде солтҥстіктегі кҿшпелілерді неше тҥрлі атпен атап, бір этностың 

атын неше тҥрлі иероглифпен хаттағаны анық. Жоғарыдағы шанжун, чиди, байши, байди 

деген этнос аттары қытайлардың сол этностар тҧрған жағырапиялық ортаға немесе 

                                                 
******** «Чжи» иероглифы басқа деректемелерде «ши» тҥрінде хатталған. Ма Чаншоу мҧны «чжи» иероглифының 

жаңсақ жазылуы деген тҧжырым айтады ( қараңыз: Ма Чаншоу: «Бэйди юй Сюнну» («Солтҥстік дилер жҽне 

ғҧндар»), Гуйлин, 2006. 155-бет.) 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

530 

 
 

орналасқан бағыттарына негізделіп қойған аттары. Ал осы этностар ҿздерін ҿз атымен атаған 

[14]. Цзихулардың қҧрамында бірнеше тайпа болған, алайда олардың негізгі тобы ғҧндардан 

тараған деп тҧжырым айтады қытай ғалымы Ма Чаншоу [15. 128].  

Солтҥстік Вэй патшалығы тҧсында Цзихулардың шабуылынан қорғану ҥшін Фэньхэ 

ҿзенінің********* батысынан ҥш ҽскери қалашық салады: Лиши, Туцзин жҽне Люби. Кезінде ғҧн 

Лю Юан (?–310) Алдыңғы Чжау мемлекетін қҧрғанда, осы Лиши қаласын бірмезет астана 

еткен. Цзихулардың ата мекені де Лишиның батысынан Аньдинның шығысына дейінгі ҧлан 

байтақ жерлер. Осы жерлерді ежелгі ғҧндар мекендеген. Сондықтан Цзихулар немесе 

Булоцзилар ғҧндардың ҧрпақтары деуге негіз бар. 

Олардың толық аты қытай деректемелерінде «булоцзянь»(步落坚), булоцзи(步落稽) 

тҥрінде кезігеді**********. 

Булоцзянь (步落坚): бірінші иероглиф ққт – bu (бу), еоқт – bu (бу); екінші иероглиф ққт – 

luo(ло), еоқт – lak (лак), ҥшінші иероглиф ққт – jian (цзянь), еоқт – kien(киень).  Аталмыш 

иероглифті жаңғыртсақ: bulakken→bulakhken. 

Булоцзи (步落稽): ҥшінші иероглиф (稽) ққт – ji(цзи), еоқт – kiei(цзиеи). Жаңғыртсақ: 

bulakkei→bulakhkei. 

«Суйнама» теле баянында: «Теленің арғы аталары – ғҧндардың ҧрпағы. Олардың тҥрі 

орасан кҿп. Батыс теңіздің (Каспий теңізі) шығыс жағалауынан бергі тау мен сай саланың 

бҽрінен бҧларды кезіктіруге болады...И-удың (қазіргі шығыс Шынжаңдағы Қҧмыл) батысы 

мен Агнидің (Шынжаңдағы Қарашар) солтҥстігінде Ақтауды (Тянь-Шань тауы) қапталдай 

чиби (契弊), булочжи (薄落职), и-чжи (乙咥), супо (苏婆), нахэ (那曷), у-хуань(乌讙), хэгу 

(纥骨), е-чжи (也咥), юй-ни-хуань (.於尼讙) мекендейді».  

Мҽтіндегі булочжи (薄落职): бірінші иероглиф ққт – bu (бу), еоқт – bak (куэт); екінші  

иероглиф ққт – luo (ло), еоқт – lak (лак), ҥшінші иероглиф ққт – zhi (чжи), еоқт – tçǐҽk (чиек).  

Жаңғыртсақ bak lak tçǐҽk→balakchҽk. 

Юйхун  эпитафиясында   Юйхунның  арғы  аталары «Батыс ҿлкеге» ауған. Кең ҧғымда 

Батыс ҿлке қазіргі Шынжаң, Қазақстан, Қырғызстан, Ҿзбекстан, Тҽжікстан, Тҥрікменстан, 

Ауғанстан, Пҽкстан, Иран қатарлы елдерді тҥгел қамтиды. Кезінде Жужан хандығының батыс 

шекарасы қазіргі Шынжаңдағы Қарашарға дейін жеткен. Сондықтан, осы екі этнос тҥркі 

тілдес халықтар, екеуінің туыстық байланысы бар-жоқтығын кесіп айта алмасақ та, бір тайпа 

атының екі тҥрлі хатталуы деп тҧжырым жасаймыз. 

Махмҧт Қашқаридың дерегі бойынша, бҧлақ тҥркі тайпасының аты [8. 437]. 

Қытай деректемелеріне сҥйенсек, «телелердің ата-бабалары ғҧндардың ҥрім-бҧтағы». 

Қазір басым кҿп ғалымдар ғҧндардың тҥркі тілдес халық екенін мойындайды.  

Юйхунның моласындағы тас табыттың тҿбесі кҽдімгі киіз ҥйдің туылдырығы тҽрізді 

етіліп қашалған. Суретте бейнеленген кейіпкерлердің кҿпшілігі соғдылар, одан қалса 

парсылар мен тҥріктер. Тҥріктер бейнеленген суреттің бірі тас табыттың ішкі жақ 

қабырғасына, оның ҿзінде де биіктігі 95,5 см, ені 66 см келетін ең бір кҿрнекті тҧсына 

бедерленген. Демек, Юйхунның тҥріктермен қатысты екенінде дау жоқ. Ҽдетте сартпаулық 

қызметті соғдылар атқарады [16], ал Юйхунның қызметі сартпаулықты қадағалау. Алайда, 

юйго елі қытай деректемелеріндегі «булоцзи» тайпасы ма? 

                                                 
********* Хуанхэ ҿзенінің бір тарауы, Шэньси провинциясында. 
********** Қытай ғалымы Ма Чаншоу осы этнонимдерді бір тайпа атының екі тҥрлі хатталуы деген пікір ҧсынады( 

қараңыз: Ма Чаншоу: «Бэйди юй Сюнну» («Солтҥстік дилер жҽне ғҧндар»), Гуйлин, 2006. 127-бет.) 
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3.  Цзихулардың діні 

VI ғасырдың басында, цзихулар Вэй, Ци патшалықтарына қарсы кҿтеріліс жасады. 

«Вэйнама. Пэй Янцзюнь ҿмір баянында»: «Учэн тауларындағы Хуфэн-и-ду, Хэ-юе-хуэйчэн 

қатарлылар жҧртты жадыгҿйлік жолмен алжастырып, жалғаннан ҿздерін патшамыз деп 

жариялады. Ҥстілеріне ақ киім, қолдарына ақ кҥндік, ақ салбырама ту ҧстап, Юньтай 

қаласының маңында азғын топты бастап, патша ҽскеріне қарсы шықты» деген дерек бар. 

Аталмыш деректегі  Хуфэн-и-ду, мен Хэ-юе-хуэйчэн цзихулардың кҿсемі. Деректеме, ҽрине, 

қытай тарихшыларының кҿзқарасымен жазылған. Десе де, кҿтерілісші кҿсемінің ақ киім киіп, 

ақ ту ҧстауы назар аударуға татиды. Қытай деректемелерінде сартпаулардың ҥстілеріне ақ 

киім, басына ақ бҿрік киетіні белгілі. 2007 жылы Қытайдың ежелгі тарихи астанасы Чан-ань, 

қазіргі Си-ань қаласының солтҥстік іргесінен соғды сартпауы Аньцзяның моласы табылды. 

Тас табыттағы ойма суретте ақ бҿрік киген Аньцзяның мҥсіні бедерленген. Аньцзя 

моласының жалпы жерлеу ғҧрпы, мола дҽлізіндегі қабырға суреттер мен ою-ҿрнектер 

соғдылықтар жҽне тҥркілер ҧстанған зороастрилік діни наным-сенімді толық паш етеді. Осы 

арадағы зороастрийлік дін ежелгі Персиядағы зороастризммен парықты. Сасанидтертің 

мемлекеттік діні бір қҧдайға сенетін дін, былайша айтқанда олар тек бір жаратушы – Ахура 

Маздаға ғана сенеді. Согдианада жҽне тҥркі жеріндегі зороастрилік наным ежелгі Евразия 

даласындағы кҿп тҥрлі нанымды бойына сіңірген, немесе кҿп қҧдайға табынатын наным. 

Сондықтан қытай деректемелерінде  аталмыш нанымды «сянцзяо» (祆教) деп атады. 

Ежелгі солтҥстік қытайда кҿптеген соғды колониясы болды. Олардың басшысы сартпау 

деп аталды. Соғды сартпаулығы Тҥрік қағанатының билігінде жҽне қадағалауында болған. Ал 

қытай ҽулеттері сартпаулықты сауда жҽне дипломатиялық миссия ретінде ғана қабылдаған. 

Жоғарыдағы деректемелер Цзихулардың зороастризмді тҧтынғанын дҽлелдесе керек. 

Юйхун моласындағы тас табыттың 9 бҿлік қабырғаларының іші-сыртына жартылай 

ойыңқы бедермен (барельеф) жҽне тҥрлі-тҥсті бояумен алуан сюжеттегі суреттер салынған. 

Осы ҧласпалы бедерлер ҿлушінің қайта тірілу барысын бейнелеген. Мҧнда Митраның бейнесі 

бар, ол зороастризм дініндегі ақырзаман тергеушісі.  
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ТҤРКІЛЕРДІҢ ТАРИХИ-МҼДЕНИ МҦРАСЫ ЖАҺАНДАНУ ДҼУІРІНДЕ:  

КЕЙБІР ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада тҥркілердің тарихи-мҽдени мҧрасының жаһандану дҽуіріндегі кейбір теориялық-методологиялық 

аспектілері жайында сҿз болады. Мҽдени мҧраның бір жеткіліксіз зерттеліп келе жатқан мҽселесі – мҽдени мҧраның 

теориялық тҧрғыда негізделген моделін қҧру жҽне оны мҽдениет саласы бойынша саясат ретінде қолдануды бҿлу, бір 

сҿзбен айтқанда мҽдени мҧраны теориялық категория ретінде қарастыру мҽселелері қарастырылған. 

 

Кілт сҿздер: жаһандану, қҧрылымдық-функционалдық ҽдіс, ҥрдістік-ҽлеуметтік. 

 

Қазіргі таңдағы «мҽдени мҧра», «тарих пен мҽдениет  ескерткіштері» деген  ҧғымдар 

«тарихи ресурс», «мҧра объектісі» деген тҥсініктерге ҿтті. Ҿйткені қазіргі кездегі «мҽдени 

мҧра» ҧғымы   «мҽдени жҽне тарихи ескерткіштер» деген  тҥсінікті ғана емес, сонымен қатар, 

оны қоршаған табиғат пен кеңістік ортасын, қайталанбас  тарихи   ландшафтты орта, 

моральдық жҽне эстетикалық идеалдар, тіл, диалекті, ҧлттық дҽстҥрлер мен  ҽдет-ғҧрыптар,  

тарихи  топонимдер,  фольклор,  кҿркемҿнер жҽне т.б., яғни жалпылап айтқанда, материалдық 

жҽне материалдық емес  рухани компоненттерді қҧрайды. 

Материалдық мҽдени мҧралар дегенде оның қазіргі заманғы рҿлін теориялық 

методологиялық тҧрғыдан толық бағасын бере алмаушылық байқалады. Сондықтан бҧл 

олқылықты жою ҥшін олардың мынадай аспектілері ғылыми талдау жасауды қажет етеді: 

бейбітшілік пен тҧрақтылықты қамтамасыз ету рҿлі, мҽдениеттің кҿптҥрлілігін сақтау; 

ҿйткені ықшамды локальдық қоғамдарда мҽдени мҧра жаһандану ҿзгерістерін ҿз бойынан 

ҿткізетін сҥзгіш сияқты. 

Сондықтан дҽстҥрлі қоғамның мҽдени қҧндылықтары мен нормалары жаһандану 

процесінің ҽсерімен жойылып, кҥйреп кетуін болдырмай, жаңару процесінде оң роль 

атқаратындай дҽрежеге жеткізуді қамтамасыз ету керек. 

Қандай да болмасын дҽстҥрлі адамзаттық қҧндылықтар қоғамның жаңару немесе 

жаһандану кезеңінде тиімді ҥйлестіру мен ҧйымдастыру іс-шаралары нҽтижесінде ҿзінің оңды 

нҽтижелерін бере алады. Бҧған мысал ретінде, Қазақстанда протестанттық, католиктік, 

буддистік, исламдық жҽне т.б. діндер жҥйелерінің басын қосып, олардың қазіргі қоғамның 

жаңа технологиялық, рухани ҽлеуметтік ақиқатына жеткілікті тҥрде оралымды ыңғайлану 

мҥмкіндіктерін ашып кҿрсетуін келтіруге болады. 

Сонымен қатар, оның, яғни мҽдени мҧраның ҽлеуметтік капиталды қалыптастыру 

(мысалы жҧмыспен қамтамасыз ету проблемасы), мҽдени мҧраларды сақтау жҽне қорғау 

жобалары  мен іс-шаралар барысындағы  тҥрлі факторлардың ҿзара ықпалдастығы қоғамдық 

келісімді кҥшейтеді. 

Жекелеген жергілікті қоғамдастықтар мҽдени мҧраларды пайдалану арқылы кедейлікті 

жоюға, жергілікті тҧрғындарға  экономиканың жаңа кластерін  қҧруға, мҽдени тҧрмыстық 

қызмет пен ҿнімдер нарығын кеңейтуге, туризм мен мҽдени саланың материалдық базасын 

нығайтуға мҥмкіндік беретін  ҧтымды ҽлеуметтік стратегияны жасай алады.  

Мҽдени мҧраның бір жеткіліксіз зерттеліп келе жатқан мҽселесі – мҽдени мҧраның 

теориялық тҧрғыда негізделген моделін қҧру жҽне оны мҽдениет саласы бойынша саясат 

ретінде қолдануды бҿлу. Бір сҿзбен айтқанда, мҽдени мҧраны теориялық категория ретінде 

қарастыру болып отыр. 

Ендеше теориялық тҧрғыда ҽрі  қарай зерттеу барысында мынадай міндеттер қойылады:  

 –  қазіргі қоғамдағы мҽдени мҧраны зерттеудің ҽдістемелік моделін негіздеу; 

 – трансформацияланған қоғамдағы мҧра туралы мҽдениет саласындағы саясаттың 

негіздемесін жасау;  
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Бҧл тҧрғыда зерттеудің мына ҽдістері ҧсынылады: 

– қҧрылымдық-функционалдық – ҿткендегі жҽне қазіргі мҽдени объектілердің маңызын 

анықтау; 

– ҥрдістік-ҽлеуметтік – мҽдени уақыт барысында мҽдени объектілер маңызының ҿзгеруін 

кҿрсету; 

– салыстырмалы-мҽдени (тарихи), ҿткендегі объектілерді ҿзара салыстыру жҽне олардың 

ҽлеуметтік-мҽдени уақыт пен кеңістіктегі маңыздылығын анықтау; Методологиялық 

мҽселелеріне тоқталғанда – «Мҽдени мҧра» бағдарламасының нҽтижелерін  жоғары  оқу  

орнының оқу бағдарламалары мен оқулықтарына  енгізу.  

Сонымен қатар, мҽдени мҧраның принципиалды жаңа феномендерін зерттеуге тура келеді. 

Мысалы: ақпараттандыру желілеріндегі виртуальдық процестердің мҽдени мҧра 

қҧндылықтарына ықпалы жҽне оның тҧрақты дамуындағы рҿлі. 

Тағы бір мҽселе мҽдени мҧраға байланысты тҥсініктер, терминдер мен атауларды 

нақтылау мҽселесі де кезек кҥттірмейтін мҽселелердің бірі болып табылады. 

Қазақстан жағдайында қазіргі кезеңде, ҧлттық сыйластықты, саяси тҧрақтылықты 

қамтамасыз   ету мҽдени мҧра бағдарламасының аясында да басым мақсат-міндетке айналуы 

тиіс. Бҧл тҧрғыда қазақтардың кҿшпелі ҿркениеті жҽне жалпы адамзаттық мҽдениеті, салт-

дҽстҥрлері мен рухани ҧстанымдары жалпықазақстандық ділдің қалыптасуы мен дамуына 

ҽсер етіп отырғанын ескеру керек. Осыған байланысты қазақстандық азаматтардың тҧтас 

ҽлеумет мҽдениеті салт-дҽстҥрлері жҽне басқа да қҧндылықтары саяси жаңарудағы мҽдени 

ҧстанымдарының ҿзгеруіне ҽсерін зерттеу алға қойылады.    

Тҥріктану ғылымы ҿзінің ҧзын-сонар ҥрдісін бір сҽт те  тоқтатып кҿрген емес.  Ҽрине 

заманның ҿзгеруіне сҽйкес  бірде тоқырау, бірде ҿрістеу  жағдайында болды. Алайда ол ҿзінің 

ҿміршеңдігін  кҿрсетті. Ҿйткені оның артында жалпы саны 150 миллионнан асатын, 30 шақты 

тілде сҿйлейтін – Тҥркі ҽлемі деп аталып келген іргелі қауым тҧр.  XXI ғасыр тҥрік дҥниесін 

тереңнен танып,  іргесі зерттеудің, тарихын айғақтап, оның ҿркениеті  мен  мҽдениетіне 

тҥркітану ғылымының қосқан қомақты ҥлесіне, ҽлі де қосары мол жаңа табыстары мен  

жарқын болашағы да зор сеніммен қарайтын  сҽтті кезеңі болар деп ниет білдіруге болады. 

Сонымен қатар, қазіргі жаһандану дҽуірін бастан кешіріп отырған жағдайда біздің, яғни 

тҥркі тектес халықтардың бірлігі ортақ  тарихи-мҽдени мҧраларымыздың  толыққанды 

болуымызда жҽне олардың сақталуы арқасында  біз ҿзімізді тҥбі бір ҧлы бабаларымыздың 

мҧрагері болуға лайықтымыз деп айта аламыз.  Сондықтан, қазіргі кезеңде, ҿзекті мҽселе 

ретінде – тҥркілердің тарихи-мҽдени мҧрасын зерттеу, сақтау, қорғау арқылы  келешек ҧрпақ 

бойына  сіңіре білуді қоюмыз керек. 

2002 жылы Тҥркістанда  ҿткен I  Халықаралық   тҥркология  конгресінен бері 7 жылдай 

уақыт ҿтіпті. Одан кейін де бірнеше конгресс ҿткені белгілі. Қаншама жақсы, іргелі, болашағы 

зор ҧсыныстар ҧсынылып, жасалынып,  шешімдер қабылданды.   Алайда, заманның қазіргі 

ҥрдісін ескерсек, сол қабылданған ҧсыныстар мен шешімдердің орындалғаны болмашы ғана 

болып кҿрінеді. 

Қазірде тҥркі тектес халықтар қҧрған мемлекеттерде  мҽдени мҧраларды игеру 

мақсатында кҿптеген жемісті жҧмыстар жҥргізілуде. Мысалы, 2004 жылдан бастау  алған 

Қазақстандағы  «Мҽдени мҧра» жобасының бҥгінде жалғасын тауып, 2011жылға дейін 

ҧзартылғаны мҽлім.  Біздің бағдарлама  тек ТМД елдерінде ғана емес, сонымен қатар алыс 

шет елдерде де аса жоғары бағаланды. 2006 жылғы сҽуірде Париж қаласындағы ЮНЕСКО-

ның  Штаб-пҽтерінде  бағдарламаның тҧсау кесері табысты ҿтті. Онда шет елдік сарапшылар 

оның бірегейлігін атап, оған жоғары баға берді.  «Жалпы алғанда, ҿткен тҿрт жылда  51 тарих 

жҽне мҽдениет ескерткіштерінде жаңғырту жҧмыстары, Қазақстан аумағындағы 39 қалашық, 

қоныс, тҧрақ пен қорғанда  археологиялық зерттеу жҧмыстары жҥзеге асырылды. Дамаск 

қаласында ҽл-Фараби кесенесі мен этномҽдени орталығын салу, Сҧлтан Бейбарыстың 

кесенесін жҽне Қайыр қаласында Сҧлтан Аз-Захир  Бейбарыстың мешітін қайта жаңғырту 
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жҿніндегі  жҧмыстар басталып кетті. Маңызды жетістіктердің бірі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 

мен Тамғалы археологиялық кешені сияқты  екі ғажап ескерткіш ЮНЕСКО-ның Дҥние 

жҥзілік мҧралар тізіміне енді.  Сонымен қатар  218 нысан Қазақстанның тарихи жҽне мҽдени 

ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. Ҧлттық мҽдениет ҥшін айрықша маңызы 

бар, тарихи мҽдени, сҽулет жҽне археология ескерткішінде 30 қолданбалы ғылыми зерттеулер 

жҥргізілді». 

Қазіргі тҥркітану, тҥркологияның негізгі мҽселесі – жаһандану ҥрдісінде тҥркілердің 

тарихи-мҽдени мҧрасын жандандыру болып табылады. Мҧның ҿзі, ҿркениетті елдер 

мойындап отырған «мҽдени кҿптҥрлілікті сақтау жҽне дамыту» қағидасына сҽйкес  келеді. 

Сонымен  жалпы алғанда, мынандай ҧсыныстарды алға қоюға  болады:     

1. Жаһандану жағдайында  тҥркілік ерекшеліктерден бас тартуға болмайды. Егер 

жалпытҥркілік мҽдени қҧндылықтардан айрылып, ҿз келбетін жоғалтар болса, ҽлемнің оларға 

деген қызығушылығы кемиді. Тҥркілік дҽстҥр мен ҧстанымдар рухани салада адамгершілікке 

негізделгендіктен, оны ҥнемі  насихаттап отыру қажеттігі алға қойылады. 

2. Кезінде Тҥрік республикасының негізін қалаушы Мҧстафа Кемал Ататҥріктің тікелей 

басшылығымен қҧрылған «Тҥркия  тарих қҧрамы» (1932), «Тҥркия тілқҧрамы» (1933) сияқты 

жалпы тҥркілік қҧрылым  қҧру керек-ақ. Мысалы:  «Тҥркілердің тарихи-мҽдени мҧрасы» атты   

халықаралық институт,   ҧйым   қазіргі  «Тҥрксой» аясында қҧрылса қҧба-қҧп.  Сонда тҥркі  

тілдес мемлекеттердің осы саладағы істерін ҥйлестіріп отыруға мҥмкіндік туар  еді. 

3. Тҥркі тілдес халықтар  орналасқан  мемлекеттерде  мҽдени, тарихи жҽне діни туризмді 

кеңінен ҿрістету. 

4. «Тҥркілердің тарихи-мҽдени мҧрасы»  атты музей ашылса жҽне оған сонау Кҥлтегін, 

Тоныкҿк  ескерткіштерінен бастап   рухани   ғылыми  мҧраларына дейінгі қҧндылықтары 

орын алғаны дҧрыс болар еді. 

5. Рухани-ғылыми салада «тҥркі философиясы» деген ҧғымды қалыптастыру керек. 

Ҽлемде біртҧтас философия жоқ, ҽлем халықтарының философиялық жҥйелері бар.   
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 BĠLĠNMEYEN BĠR TÜRK ULUSU: KEYÂNÎLER 
 

Özet: Keyânîler, bugünkü Türkistan, Horasan ve Kuzey-Batı Ġran‘da takriben M.Ö.4000 yıllarından itibaren yaĢamıĢ bir ulustur. 

Keyânîler, çağdaĢ Türk tarihçileri tarafından bilinmemektedirler. YaklaĢık M.Ö. 2500-1900 yılları arasında güçlü bir krallık 

kurdukları anlaĢılmaktadır. Kralları Key / Kay unvanı taĢımaktadır. Keyânîlerden bahseden en eski kaynaklarda onların ırkî 

kökenleriyle ilgili açık hiçbir bilgi yoktur. Bazı Ortaçağ Müslüman tarihçileri ile çağdaĢ batılı tarihçiler onların ırkî kökenleriyle 

farklı kuramlar oluĢturmuĢlardır. Bunlardan birisi,  Keyânîlerin Medler olduğu Ģeklindeki kuramdır. Biz bu kurama ve diğer bazı 

kanıtlara dayanarak Keyânîlerin Türk / Turânî soylu bir ulus olduklarını göstermeye çalıĢacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: Keyânîler, Medler, Arîler ve Türkler.  
 

I. GiriĢ 

Konumuza önce baĢlıkta Keyânîleri niçin ―bilinmeyen‖ bir ulus olarak nitelediğimizi açıklamakla 

baĢlamak istiyorum.  
 

Keyânîler, Zend Avesta gibi eski Ġranlı ve batılı modern kaynaklar açısından hiç bilinmeyen bir ulus 

değildir. Buna rağmen onları bilinmeyen olarak nitelememizin temel iki nedeni vardır: Birincisi, 

Keyânîler çoğu eski kaynaklarda ve modern araĢtırmalarda açıkça bir Türk ulusu olarak bilinmiyor 

ve anlatılmıyor. Ġkincisi, çağdaĢ ve günümüz tarihçileri ne suretle olursa olsun Keyânîlerden hiç 

bahsetmiyorlar; bu da, bize onların Keyânîlerden hiç haberdar olmadıklarını gösteriyor.  
 

Burada biz Keyânîlerin tarih ve coğrafyasından bahsedecek değiliz; bu konuyu yakında basılacak 

olan ―Bilinmeyen Bir Türk Ulusu: Keyânîler‖ adlı kitabımızda iĢledik. Burada ancak Ģu kısa bilgiyi 

vermekle yetineceğiz: Keyânlar, bugünkü Türkmenistan, Ġran ve Afganistan topraklarında, yaklaĢık 

M.Ö. 3000 yıllarında yaĢamaya baĢlamıĢ bir topluluktur. Tarihi kaynaklara göre Keyânîler, baĢta 

Medler, Ġskitler (Sakalar), Hunlar gibi Türk soylu ulusların ataları gibi görünmektedirler. M.Ö. 800-

600 yüzyıllarda yoğunlukla Sahaların yurdu anlamına gelen eski bir Saka ülkesi olan bugünkü 

Sicistân bölgesinde daralmıĢ bir topluluk olarak hüküm sürmekteydiler.  
 

Bu çok özet bilgiden sonra bizim burada üzerinde durmak ve tartıĢmak istediğimiz esas konu, 

Keyânîlerin bir Türk ulusu oldukları hususudur. 
  

II. Keyânîlerin Irkî Kökenleriyle Ġlgili Kuramlar 

Bilindiği gibi, Eski ve Ortaçağ tarih kaynakları, genelde milletlerin ırkî kökeninden bahsetmezler. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kaynaklarda Keyânîlerin ırkî kökeniyle ilgili açık bilgilere 

rastlamıyoruz. Bazı Ortaçağ Ġslâm tarihçilerinin ve modern batılı tarihçilerin eserlerinde konumuzla 

ilgili verilen bilgileri Ģöyle özetleyebiliriz:  

a) Keyânîler, Medlerdir, 

b) Keyânîler, Ġranlıdır, 

c) Keyânîler, Keldânîlerdir,  

d) Keyânîler, efsanevî Ģahsiyetlerdir. 
 

ġimdi sondan baĢa doğru baĢlamak üzere, sırasıyla bu kavramların üzerinde kısaca duralım. 
 

1- Keyânîlerin Efsanevî Olduğu Kavramı 

Bazı batılı bilginler, gerek PiĢdâd krallarının ve gerekse Keyân krallarının ya tamamının, ya da bir 

kısmının efsanevî Ģahsiyetler olduğu kanaatini taĢımaktadırlar. Bu görüĢün ilk savunucularından 

birisi Sir William Jones kabul edilebilir (Jones, 1801: I. 76 vd.). Diğerleri onu takip etmiĢlerdir. 

(Carnoy 1917:V 348-351; Schrader, 1910:II 39; Santillana-Dechend 1977:36). Bunların tek dayanağı 

gerek bazı Zend Avesta metinlerinde ve gerekse Firdevsî‘nin ġâh-nâme adlı eserinde ilk devir PîĢdâd 

ve Keyânî krallarından onlara olağanüstü güçler yükleyerek destanımsı bir Ģekilde anlatılmıĢ 

olmasıdır. 
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Ancak hayatını Ahamenidlerin sarayında doktorluk yaparak geçinen Ctesias (M.Ö.5.yy.) gibi devrin 

Yunanlı yazarları ve sahanın uzmanı batılı tarihçiler PîĢdâd ve Keyân krallarına tarihî gerçek 

Ģahsiyetler olarak bakmaktadırlar (Christensen 1931:1- 9). Dolayısıyla onları efsanevî Ģahsiyetler 

olarak görmek doğru değildir.  

 

2- Keyânîlerin Keldânî Olduğu Kuramı 

Bildiğimiz kadarıyla, Keyânîlerin Keldânî olduğuna dair Ġlkçağ ve modern dönem tarih 

kaynaklarında bir bilgi yoktur. Ancak Birûnî Keyânîlerden bahsederken, eser ve kiĢi adı vermeden 

bazılarının onların Keldânîler olduğunu söylemiĢ olduklarını nakleder. Ancak bu görüĢe kendisi karĢı 

çıkar. Bunun, Keyânî isminin Keldânî ismiyle karıĢtırılmıĢ olmasından ortaya çıktığını belirtir 

(Birûnî 1879:89). 
 

3- Keyânîlerin Ġranlı Olduğu Kuramı 

Bu kuramı bazı Ġranlılar ve batılı çağdaĢ tarihçiler savunmaktadırlar. Onların temel dayanakları 

Keyânîlerin yaĢadıkları yerlerin, bugünkü Ġran toprakları sınırları içinde bulunmasıdır. Bu kuramı 

kuvvetlendiren baĢka bir husus ise, hem en eski Ġran kaynaklarının, hem de batılı tarihçilerin ―Ġran 

Tarihi‖ gibi benzer adlarla yazdıkları eserlerinde, doğrudan Keyânîlerin ırk olarak Ġranlı (Pers) 

olduklarını söylemeseler de, onları Ġran tarihi içinde anlatmıĢ olmalarıdır. 
 

Bunun nedeni, özellikle eski Ġranlıların (Arîlerin) kendilerini Ġran‘ın bilinen en eski dönemlerinden 

itibaren sürekli Türk soylularla irtibatlı saymıĢ olmalarıdır. Bu Ģunun için böyledir: Birincisi, Avesta 

ve onun yorumları olan diğer en eski Ġran kaynaklarındaki insanlığın türeyiĢ efsanesine göre Türk 

Soylular, yani Turânîler, Feridûn‘un üç oğlundan birisi olan Tur‘dan türemiĢlerdir. Bu efsaneye göre 

zaten Türkler ve Ġranlılar aynı soydandır. Efsane ne kadar doğrudur bilinmez ama, bu açıdan Ġran 

tarihi kaynaklarına göre Ġran tarihi aynı zamanda Turân tarihidir.  
 

Ġkincisi, eski Ġran ve modern tarih kaynaklarına göre tarihî gerçekler ve olaylar bize yine Ġran 

tarihinin Türk tarihinden ayrılmaz biçimde iç içe olduğunu göstermektedir. Çünkü tahminen 

M.Ö.6000 yılı civarında Kuzey Sibirya ve Kuzey Asya‘dan Balkanlar‘a ve Mezopotamya‘ya gelen 

Türk soylular, bu göçler esnasında bugünkü Ġran sınırları içinde olan topraklara da yerleĢmiĢlerdir. 

Türk soylular M.Ö. 3000-2500 yıllarından itibaren de,  Yunanlıların Persia veya Persepolis ve bugün 

Ġranlıların Ġstahr dedikleri, Ġran körfezinin en alt güney-batısındaki küçük bir bölgede yaĢayan Arîler 

ile sürekli savaĢ yapmıĢlardır. Bu savaĢlarda çoğu zamanda Arîleri, özellikle I. Darius zamanına 

kadar egemenlikleri altında tutmuĢlardır. Medler ve Ġskitler zamanında da zaman zaman tekrar Ġran 

krallığı Türk soyluların eline geçmiĢtir. Ġran hakimiyeti sebebiyle M.Ö. 400-300 yıllarında Medler ve 

Ġskitlerin bölgeden bir güç olarak çekilmelerine rağmen, bölgede kalan Türk soylularla evliliklerden 

dolayı, özellikle Sasanîler devrinde bile Ġran hükümdarları arasında Türk soylular hiç eksik 

olmamıĢtır. Gazneliler ve Büyük Selçukluların Ġran‘a tekrar hâkim olmasıyla, bilindiği gibi 1925‘e 

kadar Safavîler, Kacarlar ve AfĢarlar olarak Ġran‘ı hep Türkler yönetmiĢtir. 
 

ĠĢte bu yüzden, Ġran tarihiyle ilgili olan gerek Ġlkçağ ve Ortaçağ ve gerek modern dönem tarih 

kitapları, ister istemez Ġran Türk tarihini, baĢlangıçtan beri hep Ġran veya Ġranlıların tarihi olarak 

anlatırlar. Üzerinde durduğumuz Keyânîlerin tarihi de, böyle Ġran tarihinin bir kesiti olarak 

anlatılmıĢtır. Bu anlatımlarda özellikle Keyânîler ve PîĢdâdlar konusunda çoğu zaman hem Ortaçağ, 

hem de modern kaynaklarda karıĢtırmalar ve yanlıĢlıklar yapılmıĢtır. 
  

Bundan dolayı, bazı çağdaĢ Ġranlı ve batılı tarihçiler, Keyânîlerin Ġranlı olduğunu düĢünmüĢlerdir. 

Onları bu düĢünceye sevk eden yanlıĢlıkları ilk yapanlardan birisi Sir J.Malcolm‘dur. Malcolm, 

Keyânî krallığının kurucusu olarak ve ilk kralları olarak gösterdiği Key Kubat‘ı (Kai Kobat), 

PîĢdâdlardan Minuçihr‘in soyundan göstermektedir (Malcolm 1821:I.45). Malcolm, bu görüĢüyle iki 

yanlıĢ iĢlemiĢtir: Birincisi, Firdevsî‘nin ġahnâme‘si gibi benzer Ġran kaynaklarına göre, Key 

Kubat‘tan önce Keyânî krallık tacını giyen Keyânî kralları vardır; Firdevsî‘ye göre bunlardan birisi 
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GurĢasp‘tır (Firdevsî 1945:II. 5). Ârîler veya PîĢdâdlar, Elburuz dağlarında oturan Key Kubat‘ı 

davetle Ġran krallığının baĢına getirmiĢlerdir. Ġkincisi, yine Firdevsî gibi Ġran tarihçilerine göre Key 

Kubat‘ın Minuçihr soyundan geldiğine dair hiçbir iĢaret yoktur. 
 

Malcolm‘un ve diğer bazılarının bu yanlıĢ görüĢü, daha sonra bir kısım batılı ve Ġranlı yazarların 

PîĢdâdlar ile Keyânîlerin aynı Ârî soydan geldikleri Ģeklindeki bir fikrin oluĢmasına neden olmuĢtur 

(Yarshater, 1976: 49- 50). Oysa Zend Avesta metinlerine ve özellikle PîĢdâd krallarını ismen sayan 

ve listesini veren kaynaklara baktığımızda, orda hiçbir Keyânî kralının ismini göremiyoruz. 

Dolayısıyla PîĢdâdlar ile Keyânîler aynı soydan değillerdir. Ne de,  bazı bilginlerin söylediği gibi, bu 

iki kavmin kralları Ġran saltanatında önce PîĢdâdlar ve sonra Keyânîler anlamında biri diğerini 

kronolojik olarak takip eden krallar silsilesidir. Ancak Keyânî kralları, zaman zaman ya Ârîlerin 

daveti üzerine, ya da savaĢ yoluyla ele geçirerek Ġran saltanatında bulunmuĢlardır. Dolayısıyla 

Keyânîlerin Ġran saltanatında bulunmaları onların, PîĢdâdlar gibi Ârî veya Ġranlı oldukları anlamına 

asla gelmez.  
 

4- Keyânîlerin Medler Olduğu Kuramı 

BaĢta Ctesias olmak üzere bazı Ġlkçağ tarihçileri, Keyânîler ile Medleri aynı ulus saymıĢladır. 

Modern tarihçilerden Malcolm da, Keyânî kralları ile Med krallarını aynı kabul etmiĢtir. Ctesias‘a 

göre örneğin Keyânî kralı Key Kubat ile Med krallığının kurucusu Dejoces (Dahak) aynı Ģahıstır 

(Malcolm 1821: I 320). Bizim tarihçiler Medleri Ârî ırktan saydıkları halde,  Medler üzerine özel 

araĢtırma yapmıĢ olan baĢta J. Oppert olmak üzere bir çok batılı tarihçi Medleri dil ve ırk yönünden 

Turânî kabul etmiĢlerdir (Oppert 1879: I. ve II. Bölüm). Bu kuram üzerinde daha fazla duracak 

değiliz; zira aĢağıda tekrar bu Medler konusuna döneceğiz.  
  

III. Keyânîlerin Türklüğü 

Buraya kadarki açıklamalardan sonra esas konumuz olan Keyânîlerin Türklüğü meselesine gelelim.  
 

Keyânîler Türk soylu bir ulustur. Bunun için biz iki temel kanıta dayanıyoruz. Birincisi, yukarıda 

bahsettiğimiz Keyânîlerin, Medler olduğu tezini iĢleyen kuramdır. Ġkincisi, Keyân kelimesinin 

semantik tahlili ve sözlük anlamıdır. 
 

Önce birinci kanıtımız üzerinde duralım. Her ne kadar bazı yerli ve yabancı tarihçiler Medleri Ârî bir 

ırk kabul ediyorlarsa da, en eski Ġran kaynakları ile Medler üzerine özel araĢtırmalar yapmıĢ olan 

tarihçiler Medlerin Turânî bir kavim olduğunu söylemektedirler.  
 

Söz konusu kaynaklarda Medlerin Türk soylular olduğuna dair o kadar çok bilgi vardır ki, hepsini 

burada aktarma olanağımız yoktur. Ancak konumuzu aydınlatmaya yetecek Ģekilde bazı bilgileri de 

aktarmamız gerekir. Medleri bir araya toplayarak Med Ġmparatorluğunu kuran Dahak‘ın ailesinin ve 

babasının ismi, Zend Avesta metinlerinde, Fryâna veya Fryananâm ve Frya Ģeklinde geçer ve Turânî 

oldukları zikredilir (Zend Avesta, I 306;II 386, 543). Türk kaynaklarında Tunga Alper veya Alper 

Tunga (Atılgan Alper) olarak, Yunan kaynaklarında Astyages olarak ve Ġran kaynaklarında Afrasyab 

(Efrasyab) olarak anılan kiĢi, bütün kaynaklarda son Med kralıdır ve yine bütün çağdaĢ ve eski 

kaynaklarda onun da Turânî olduğu zikredilir (Firdevsî, 1945:371 vd.) 
 

O halde, Med Ġmparatorluğunun ilk ve son kralları Turânî soylu ise, Medlerin Turânîler olduğu 

kuĢkusuzdur. Bu görüĢümüzü güçlendirici baĢka kanıtlar da vardır. Bunlardan birisi olarak, bazı 

bilgilere göre Medler ve Sakaların (Ġskitlerin) aynı milletten oldukları, biri diğerinin bir kolu olduğu 

Ģeklindeki görüĢtür (Lehman 1904:437). Sakaların Türk soylu oldukları konusunda artık bugün hiçbir 

kuĢku yoktur. Dolayısıyla Medler ile Sakalar arasında kurulan köken iliĢkisinden Medlerin Sakalar 

gibi Türk soylu olduklarını söyleyebiliriz.  
 

O halde olabildiğince özet olarak aktardığımız bu bilgiler Medlerin Türk soylu olduğunu 

göstermektedir.  Keyânîlerin  Medler  olduğunu  söyleyen yukarıda zikrettiğimiz  kuramdan,  böylece  
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Keyânîlerin de Türk soylu oldukları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
 

Gelelim ikinci kanıtımıza. Yani ―Keyânî‖ kelimesinin semantik analizine, sözlük ve istilah anlamına. 

Keyânî kelimesinden Farsça çoğul eki ―ân‖ ve nisbet eki ―î‖ atılırsa, Keyânî kelimesinin kökü 

Key/Kay kalır. Bu kelime Keyânî krallarının taĢıdığı bir ünvandır. Bu ünvanın ―kral‖,  ―bay‖ ve 

―bey‖ anlamları vardır. Bu anlamda bilinen Darice ve eski Pehlevicede bir  ―key‖ veya ―kay‖ 

kelimesi de yoktur. 
 

Bize göre, Key / Kay kelimesinin aslı, çok eski Ural-Altaylıların dillerindeki Bey/Bay kelimesidir. 

Darî ve Pevlevî dillerinde yazılan Zend Avesta metinlerinde ve diğer eski Ġran kaynaklarında 

Bey/Bay kelimesinin baĢ harfi olan ―B‖, ―K‖ harfine dönüĢerek, Key/Kay Ģeklini almıĢtır. Buna göre 

Keyân kelimesi çoğul Ģekliyle ―Beyler‖ demek olur. Farsça ve Arapça ―î‖ nisbet ekiyle Keyânî 

kelimesi de, ―Beylikler‖ anlamına gelmektedir.  
 

Key/Kay kelimesini, ―Bey‖ veya ―Bay‖ olarak anlamamızın doğruluğunun bir kanıtı da, eski bir 

Oğuz boyu olan, Orta Asya ve Ġran bölgelerinde en eski tarihlerden beri yerleĢik olan Kayıların ve 

diğer Oğuzların da Kay ismini kullanmıĢ olmalarıdır (Togan, 1970:46, 482- 484). Dolayısıyla Kay 

ismi çok eskiden beri Türk soylularda bir boy adı ve hükümdar ünvanı olarak kullanıla gelmiĢtir. 

Buradan hatta Kayılar ile Keyânîler arasında tarihi bir bağın olabileceği düĢünülebilir. Kay veya Key 

ünvanı Türk soylu hükümdarların taĢıdığı bir ünvandır. Bilindiği gibi, Selçuklu sultanları da aynı 

ünvanı taĢımıĢlardır; daha önce de belirttiğimiz gibi, sanıldığının aksine onlar bu ünvanı Ġran tesiriyle 

değil, bir Türk geleneği olarak kullanmıĢlardır (Bayrakdar 2009:89). 
 

Bununla birlikte A.G.Warner ve E.Warner gibi bazı batılılar, Kay/Key kelimesinin, yukarıda 

belirttiğimiz gibi eski Ġran dillerinde olmadığı için, Sanskiritçe ―Kavi‖ kelimesinden türemiĢ 

olduğunu söylerler Sanskritçe söz konusu kelimenin anlamını da ―din adamı‖ (priest) olarak 

belirlerler (Warner,1905: I . 5). 
 

Görüldüğü gibi bu durumda, Kavi ve Kay / Key kelimeleri arasında hem semantik hem de morfolojik 

bir fark ortaya çıkıyor. Bu açıdan Kay / Key kelimesi Kavi kelimesinden türetilmiĢ olamaz. Kaldı ki, 

Zend-Avesta metinlerinde Keyânî kralları genelde hep Kay/Key ünvanlarıyla anılmıĢlardır. Buna 

karĢılık PîĢdâd veya Arî Ġran kralları da genelde Kavi ünvanlarıyla anılmıĢlardır. Çünkü Gayomard 

gibi ilk PîĢdâd krallarına aynı zamanda Mazdeizmin din adamları sıfatıyla bakılmıĢtır. O halde Kavi 

ve Key/Kay kelimeleri gerçekte aynı kelimeler olamaz. 
 

Sonuç olarak, kısaca iĢaret ettiğimiz bu kanıtlara göre Keyânîler arî bir ırk değil, Turânî veya Türk 

soylu bir ulustur. Bunun kanıtlarını daha fazla teferruatlı bir Ģekilde konuyla ilgili yukarıda sözünü 

ettiğimiz kitabımızda ortaya koyduk. 
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ERMENĠ TEHCĠRĠ VE ALINAN TEDBĠRLER 
 

Özet: YaklaĢık bin yıllık geçmiĢe dayanan Türk-Ermeni dostluk iliĢkileri XIX. yüzyılda özellikle Fransa, Ġngiltere ve Rusya‘nın 

tahrikleri sonucunda düĢmanlığa dönüĢtü. Sömürgecilerin yardımı ile teĢkilatlanan Ermeni çeteleri silahlanıp Osmanlı‘ya isyan 

ettiler. Osmanlı Devleti Batılı sömürgecilerle savaĢırken Ermeniler Türkleri arkadan vurup köylerde kasabalarda katliam yaptılar. 

Osmanlı Devleti, toplam nüfusu 1.234.671olan Ermeni vatandaĢlarının bir bölümünü hem Müslüman halkın güvenliği, hem de 

kendilerinin güvenliğini sağlamak üzere imparatorluğun bazı bölgelerine göç ettirdi. Bildiride, bu tehcir sırasında Osmanlı Devleti 

yöneticilerinin aldıkları güvenlik önlemler, çıkardıklar yasalar; bunların uygulamaları ve sonuçları hakkında arĢiv belgelerine 

dayanılarak bilgiler verilmektedir. Bildiri, Ermeni tehciri konusunda Mustafa Kemal Atatürk‘ün beyan ve tarihe Ģahitliği ile sona 

ermiĢtir.   

 

Anahtar Kelimeler: Türk-Ermeni iliĢkileri, Ermeni isyanları, Talat PaĢa, Atatürk, TaĢnak, Hınçak, Ermeni tehciri,  

 

Türk-Ermeni iliĢkileri yaklaĢık bin yıllık bir geçmiĢe sahiptir. Bu iliĢkilerin 19. yüzyılın ikinci 

yarısına kadar oldukça dostane bir Ģekilde geliĢtiği bilinmektedir. Osmanlı Devleti‘nde millet-i 

sadıka olarak adlandırılan Ermeniler, emperyalist devletler, misyoner okulları, kilise, Hınçak ve 

TaĢnak komitelerinin kıĢkırtmalarıyla 1882–1909 yılları arasında 40 civarında isyan ve olay 

çıkartmıĢlardır.(1) Hatta bu isyanlar 21 Temmuz 1905 tarihinde padiĢah II. Abdülhamid'in saltanat 

arabasına bomba koymaya kadar uzandı. Bu arada 29 Mart 1862 Ermeni Nizamnamesi diye tanınan 

ve Ermenilere büyük ayrıcalıklar veren altı temel prensip ve yüz elli maddeden oluĢan Ermeni Milleti 

Nizamnamesi  ile bazı ayrıcalıklar kazanan Ermeni topluluğu (Bebiroğlu 2003:41-70), 1878'de 

yapılan Ayastefanos ve Berlin AntlaĢmalarıyla uluslararası bir sorun haline geldi.(Uras 1987:200-

217; Gürün 1983:57 vd; Küçük 1986; Lee 1998:68-80 ; Çalık 2000:75-116). Bu metinlerle birlikte 

diplomaside ortaya çıkan Ermeni sorunu Ġngiltere, Rusya ve Fransa'nın Osmanlı Devletini 

sıkıĢtırmak için sık sık kullandığı bir dıĢ politika malzemesi haline geldi. Ne yazık ki bağımsızlık 

peĢinde koĢan bir takım Ermeniler de emperyalizmin oyununa gelerek Osmanlı Devleti'nin 

parçalanması sürecine katkıda bulundular. Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devlet yaĢamında 

nazırlık, mebusluk baĢta olmak üzere her kademede Ermenilerden yararlanılmaya devam 

edilmiĢtir.(2) Osmanlı Devleti malî bakımdan iflasını daha 1881'de Muharrem Kararnamesi‘yle ilan 

etmiĢti. Ġktisadi açıdan zorluklarına karĢın Osmanlı Devleti, Berlin antlaĢmasına uygun olarak Doğu 

Anadolu'da yaĢayan Ermenilerle ilgili ıslahat hareketlerine giriĢti.(3) Devletin ıslahat arayıĢları Birinci 

Dünya SavaĢı‘na kadar devam etti. 1914 Yılı Osmanlı resmi nüfus istatistiğine göre bütün 

imparatorlukta 1.234.671 Ermeni nüfus yaĢamaktaydı. Bu konuda çok değiĢik rakamlar olmakla 

beraber bu tarihlerde Osmanlı Devleti‘nde Ermeni nüfusunun en fazla 1.300.000–1.500.000 olduğu 

ortaya çıkmaktadır. (Süslü 1990:21-22; Diğer veriler için bkz. Lee 1998:33-42; Mc Carthy 1995). 

Müslümanlar arasında Ermenilerin isyanları ve mezalimi sonucunda bir nefret oluĢmuĢsa da bunun 

birlikte yaĢamayı tamamen ortadan kaldırdığını söylemek pek mümkün değildir. Türk-Ermeni 

iliĢkilerindeki en büyük kırılma; Osmanlı Devleti‘ni paylaĢmak isteyen Rusya, Ġngiltere, Fransa ve 

Ġtalya'nın Birinci Dünya SavaĢında Osmanlı topraklarına saldırısıyla gerçekleĢti.  
 

Rusların Kafkasya‘daki Ermeniler vasıtasıyla Osmanlı Ermenilerinin bağımsızlıklarını sağlamaya 

yönelik eylemleri hükümetçe yakından takip ediliyordu. Ruslar teĢvik ettikleri Ermenileri köylü 

kıyafetinde Ermeni köylerine göndererek çeteler oluĢturuyorlar, Osmanlı hududundaki bazı 

mevkilerde silah ve cephane dağıtıyorlardı Osmanlı hükümeti elde ettiği bu bilgilere dayanarak, 

yaptığı ev aramalarında bir çok silah ve devlet aleyhinde belgeler ele geçirdi. Ermenilerin isyanı 

halinde bunun bastırılması için ordularını uyardı. Ayrıca Üçüncü ordu Kumandanlığı, 

Müslümanlardan askerlik mükellefiyeti bulunmayanların köylerinde kalmaları ve gerekirse 

kullanılmak üzere bir milis teĢkilatı vücuda getirilmesi Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretü‘l-aziz, 

Adana, Diyarbekir ve Sivas vilayetlerinden istendi.(DH-ġFR Nr. 45/115).    
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Bu arada silahlanmıĢ Ermeni komiteleri fiili hareketlerini yoğunlaĢtırmaya baĢladılar. Ermeni 

komitelerinin Osmanlı Devleti‘nde öteden beri muhtariyet sağlamaya çalıĢtıkları biliniyordu. SavaĢın 

baĢlamasıyla birlikte TaĢnak Komitesi, Rusya‘da bulunan Ermenileri Osmanlı Devleti aleyhine 

harekete geçirdi. Komitenin kararı gereğince Osmanlı tebaası Ermeniler de ihtilal için ordunun zayıf 

bir anını bekliyorlardı. Ermenilerin Zeytun, Bitlis, Sivas ve Van‘da çıkarttıkları isyanlar ise büyük 

kalkıĢmanın ön habercileriydi. Aslında merkezleri dıĢarıda bulunan ihtilalci Ermeni komitelerinin 

çalıĢmaları Osmanlı Devleti‘nin aleyhine idi. Nitekim Kayseri, Sivas ve çeĢitli mahallerde ortaya 

çıkarılan bomba ve silahlar ve Rus ordusunda gönüllü alaylar teĢkil ederek, onlarla birlikte Osmanlı 

asıllı Ermeniler orduyu arkadan tehdid etmekteydi. Ermeni ileri gelenlerinin büyük ölçüde aldıkları 

tertibat ve neĢriyatları bağımsızlık isteklerinin deliliydi. Tabiî ki Osmanlı Devleti  kendisi için bir 

mesele-i hayatiye teĢkil eden bu kabil düzenleme ve giriĢimlerin devamına hiç bir zaman nazar-ı 

iğmaz ve müsamaha ile bakamazdı. Fesat kaynağı olan Ermeni komitelerinin varlığını meĢru‘ telakki 

edemeyeceğinden her türlü siyasi teĢkilatın kapatılmasına karar verdi. Yani Hınçak, TaĢnak ve 

benzeri komitelerin derhal kapatılması kararını aldı. Bu komitelerin merkez ve Ģubelerinde bulunan 

belgelere kaybolmadan veya yok edilmeden el konulacak ve komitelerin yöneticileri ile zararlı 

Ermenilerin hemen tevkifine baĢladı. Bulundukları yerlerde ikametlerinde mahzur görülenler vilayet, 

sancak dahilinde uygun görülecek mevkilerde toplatıldı. Gereken yerlerde silah araması yapıldı. Elde 

edilecek belgeler incelenerek tutuklanan Ģahısların gerekenlerinin Divan-ı Harbe sevki kararlaĢtırıldı. 

Fakat bu tedbirlerin sırf komitelerinin faaliyetlerine karĢı bir hareket mahiyetini haiz olmasına 

binaen; buna Müslüman ve Ermeni unsur arasında vuruĢmayı intaç edecek bir Ģekil verilmemesi 

önemle vurgulandı. 
(BA, DH-ġFR, Nr. 52/97). Çanakkale kara savaĢlarının Ģiddetle devam ettiği 

tarihlerde Ermeni komitelerinin yıkıcı ve bölücü eylemleri üzerine Osmanlı hükümeti, 24 Nisan 1915 

tarihinde komite merkezlerini kapatma ve yöneticilerinden Ġstanbul‘da 235 kiĢiyi devlet aleyhine 

faaliyette bulunmaları nedeniyle tutuklama kararı almıĢtır. (ArĢiv 2005:424-427; Gürün 1983:211; 

Sakarya 1984:220-221; Akçora 1994:135; Karacakaya 2005:251). Ayrıca hükümet kararı uyarınca, 

16-55 yaĢ arasındaki Ermenilerin ülkeye giriĢ çıkıĢ yapamayacak, aralarındaki haberleĢmeler Türkçe 

yapılacak, Ermeni çocuklar devlet okullarında okuyacak, Ermenice gazeteler kapatılacaktı. ĠĢte bu 

karar Ermeniler tarafından dünyanın her yerinde 24 Nisan Ermeni Soykırımı günü olarak 

anılmaktadır. 
 

Osmanlı hükümeti, 26 Nisan tarihli bir kararla halkın elindeki silah, cephane ve patlayıcı maddelerin 

askeriyeye teslimini tebliğ etti. Bu duyuru gayrımüslim ve bilhassa Ermenilerin ellerindeki silah ve 

bombaların alınmasını sağlamaya yönelikti. Ancak, bu belgede kanunun Müslümanlara 

uygulanmaması da hatırlatılıyordu. (BA,DH_ġFR Nr. 52/111). Devlet, silahlanmıĢ Ermenilere karĢı 

Müslümanları savunmasız bırakmamayı amaçlıyordu. Ermenilerin Osmanlı ordularının SarıkamıĢ'ta 

yenilgisinin ardından ilerleyen Rus ordularına silahlı destek vermeleri, Alman Genelkurmay‘ının da 

tavsiyeleri (4) ve kendi ordularının isteği üzerine Osmanlı hükümeti tehcir yani göç ettirme, nakl 

etme (tenkil) veya sevk ve iskan kararını almaya mecbur kaldı (5).Yine 9 Mayıs 1915 tarihinde Van 

valisi Cevdet Bey ve Bitlis valisi Mustafa Abdülhalik Bey‘e Van Gölü etrafında ve vilayette bilinen 

yerlerde Ermenilerin isyan ve ihtilal için daimi birer ocak halinde bulunmalarından dolayı 

Ermenilerin nüfusça yoğun bulundukları mahallerden tard ve ihracları ve güneye doğru sevk 

edilmeleri kararlaĢtırıldı. Bu kararın derhal uygulanması için valiliklere Üçüncü ve Dördüncü ordu 

kumandanlıklarının yardımcı olacakları bildirildi. Ermenilerin isyanlarına karĢı faydalı neticeler 

verecek bu kararın Erzurum, MuĢ, Sason, Talori civarına uygulanması emri Dahiliye Nezareti‘nden 

verildi. (BA, DH-ġFR Nr. 52/282). Dahiliye Nazırı Talat PaĢa, 23 Mayıs 1915 tarihinde 4. Ordu 

kumandanlığına gönderdiği talimatta baĢka vilayetlere nakledilecek Ermeniler ve boĢaltılmasını 

istediği yerleri Ģu Ģekilde belirtmekteydi:  
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1- Erzurum, Van ve Bitlis  Vilayetleri; 

2- Adana, Sis (Kozan)ve Mersin Ģehir merkezleri hariç olmak üzere Adana, Mersin, Kozan, 

cebel-i Bereket sancakları; 

3- MaraĢ Ģehir merkezi hariç olmak üzere MaraĢ sancağı; 

4- Halep vilayetinin merkez kazası hariç olmak üzere  Ġskenderun, Beylan (Belen), Cisr-i 

ġugur ve Antakya kazaları dahilindeki köyler ve kasabalar. 
 

Erzurum, Van, ve Bitlis vilayetlerinden çıkarılan Ermeniler, Musul vilayetinin Güney kısmı ile Zor 

sancağına ve merkez hariç olmak üzere Urfa sancağına yerleĢtirileceklerdi. Adana, Halep, MaraĢ 

civarından çıkarılan Ermeniler ise Suriye vilayetinin Doğu kısmı ile Halep vilayetinin Doğu ve 

Güney doğusuna; Hükümetin tayin ettiği yerlere nakledilecek ve oralarda iskan edileceklerdi. 

Nakliyat iĢlemlerine nezaret etmek üzere Adana bölgesine, refakatinde bir mülkiye müfettiĢi ile 

maliyeden Ali Seydi Bey, Halep ve MaraĢ için de aynı Ģekilde Hamid Bey tayin edilmiĢ ve Ali Seydi 

Bey görevi baĢına gitmiĢtir. Ġskân mahallerine ulaĢan Ermeniler, hal ve mevkiin durumuna göre ya 

mevcut köy ve kasabalarda inĢa edecekleri evlere veya hükümet tarafından tayin edilecek yerlerde 

yeniden kuracakları köylere yerleĢtirileceklerdi. Ermeni köylerinin Bağdad Demiryolundan en az 

yirmi beĢ kilometre uzakta olması Ģart koĢulmuĢtu. Ermenilerin sevk ve iskanları mahalli memurların 

idaresine bırakılmıĢtı. Ġskan yerlerine sevk edilen Ermenilerin can ve mallarının korunmasıyla iaĢe ve 

dinlenmelerinin sağlanması, güzergâhlarında bulunan idari memurlara aitti. Nakledilecek Ermeniler, 

bütün taĢınabilir mal ve eĢyalarını birlikte götürebileceklerdi. TaĢınmaz mallar konusunda da ayrıntılı 

bir talimatname hazırlanarak tebliğ edilecekti. (BA,.DH-ġFR Nr. 53/94-1). Ermeniler hakkında 

Osmanlı Devleti‘nin aldığı bu tedbirler sırasında Rusya, Fransa ve Ġngiltere hükümetleri 24 Mayıs 

1915‘te bir bildiri yayınladılar. Bildiride bir aydan beri  Ermenistan diye adlandırdıkları Doğu ve 

Güney-Doğu Anadolu‘da Ermenilerin öldürüldüklerini ileri sürdüler. Buna karĢı kıĢkırttıkları ve 

destekledikleri Ermenilerin Türklere karĢı iĢledikleri sayısız cinayetleri görmezlikten gelerek, 

olaylardan Osmanlı hükümetinin sorumlu tutulacağını bildirdiler. (Bayur 1983b:37). Meselenin bu 

Ģekilde uluslararası bir hüviyet kazanması üzerine Talat PaĢa, tehcir konusundaki sorumluluğu daha 

fazla tek baĢına yüklenemeyeceğini anlayarak, konuyu bir kanun teklifi haline getirerek, diğer kabine 

üyelerini de bu sorumluluğa ortak etmek istedi. Bu amaçla hazırladığı 26 Mayıs tarihli tezkeresini 

sadarete gönderdi. (BEO, Nr. 326758). Bütün Türk tarihi boyunca Türklerin beraber yaĢadıkları 

herhangi bir azınlık veya yabancı unsuru dıĢlamaya yönelik bir eylemine rastlanmamıĢtır. Öyleyse 

Osmanlı hükümetini geçici tehcir kanunu çıkarmaya iten nedir? Bu sorunun cevabını Dahiliye Nazırı 

Talat Bey'in sadarete gönderdiği bu tezkere ile 30 Mayıs 1915‘de yapılan Meclis-i Vükela 

toplantısında  buluyoruz:  
 

Bu belgelere göre tehcir kararının alınmasının gerekçesi Ģunlardır (BEO, Nr. 326758; Meclis-i 

Vükela Mazbataları, nr. 198/163; Beyoğlu 2001a:26-27; Süslü 1990:106- 109; Bostan 1988:110-111;  

Osmanlı Belgelerinde 1994:33-35; ArĢiv  2005:429-433): 

1- Harp bölgelerine yakın yerlerde oturan Ermeniler, Osmanlı sınırlarını korumakla görevli  

askerlerin hareketini güçleĢtirmekte, 

2- Erzak ve askere mühimmat naklini zorlaĢtırmakta, 

3- DüĢman ile aynı gayeleri paylaĢmakta, onlarla emel ve iĢbirliği yapmakta, 

4- Bir kısmı düĢman saflarına katılmakta, 

5- Memleket içinde askerî birliklerimize ve suçsuz halka silahlı saldırılarda bulunmakta, 

6- Osmanlı Ģehir ve kasabalarına saldırarak katil ve yağmacılıkta yapmakta, 

7- DüĢman deniz kuvvetlerine erzak sağlamakta, 

8- Müstahkem mevkileri düĢmana göstermektedirler. 

 

Birinci Dünya savaĢı içinde Osmanlı Devleti‘nde, Van, Bitlis, MuĢ, Diyarbakır ve Elazığ‘da 

Ermenilerin isyan hareketlerinin her tarafta ortaya çıkması ve savaĢan Osmanlı ordularına ve halka 

verdikleri zararlar üzerine memleketin asayiĢ ve huzurunu sağlamak  ve gelecekte bir Ermenistan 
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Devleti oluĢturulmasına önlem olmak üzere (6) 27 Mayıs 1915‘te geçici tehcir veya zorunlu göç 

kanunu çıkarıldı (7).  Bu kanunla zararlı faaliyetleri görülenler ile casusluk ve hıyanetleri görülen köy 

ve kasaba ahalisi tek tek veya toplu olarak baĢka bölgelere sevk ve iskan edilebilecekti .(Vakt-i 

Seferde 1331). Buna göre savaĢ bölgelerinde bulunan Ermenilerden bir kısmının düĢmanla iĢbirliği, 

isyan etmesi, Osmanlı askerini arkadan vurmaları ve casuslukta bulunmaları sebebiyle cephelerden 

uzak bölgelere sevk ve iskânı yapılmaya baĢlandı. Bu bir devletin kendi birlik ve beraberliğini 

koruma veya meĢru müdafaa refleksi olarak değerlendirilmelidir. Bu kanunda hiç bir ırk veya etnik 

gurubun adı geçmemektedir. Tehcir kanunu çıkarılıĢ gerekçesi olarak yalnız Ermenilere uygulanmıĢ 

gibi algılansa bile, bu geçici kanun gerekli görülen her dini guruba uygulanmıĢtır (8). Zira kanun 

Osmanlı Devleti'nin bütün vatandaĢlarına Ģâmildir. Sevk ve iskan kanunu hukuki yönü itibariyle 

kanun hükmünde kararname niteliğindedir. Tehcir kanunu 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i 

Vekayi'de yayınlandı. (Takvim 1331; Süslü 1990:111). 
 

Doğu Anadolu ve bazı Güney Doğu Anadolu vilayetlerinden çıkarılarak, Fırat Nehri vadisine ve 

Urfa–Süleymaniye yakınlarına gönderilmelerine karar verilen Ermenilerin, yeniden fesat yuvaları 

haline gelmemeleri için BaĢkumandanlık bazı uyarılarda bulunmuĢ, bu amaçla Dahiliye Nezareti‘nin 

iskan sırasında Ģu hususları dikkate almasını istemiĢtir (Halaçoğlu 2001:50) : 
 

1- Ermenilerin gönderildikleri yerlerdeki nüfusu oradaki aĢiret ve Müslüman sayısının %10 

nispetini geçmemeli, 

2- Göç ettirilecek Ermenilerin kuracakları köylerin her biri elli evden çok olmamalı, 

3- Ermeni göçmen aileleri seyahat ve nakil suretiyle de olsa  ev değiĢtirmemelidir. 
 

Osmanlı devlet adamları için tehcir konusunun 1915 yılından evvel gündeme gelmesi, Ermeni 

iddialarını destekleyen yazarlar tarafından dahi ileri sürülememektedir. (Akçam 1992:100-101;  

Akçam 2000:126-127). Yani sevk ve iskan kanunu önceden planlanmıĢ bir karar değildir. Burada Ģu 

husus da önemle vurgulanmalıdır. Tehcir ihtimal dahilindeki bir Ermeni isyanına karĢı düĢünülmüĢ 

bir tedbir değildi. Ermenilerin göç ettirilmesi fiilen ortaya çıkan isyanlara ve düĢman ordusuyla 

iĢbirliğine karĢı alınan, o günkü Ģartlar içinde kaçınılmaz karardı. Çünkü Ermenilerin düĢmanla 

iĢbirliği veya isyana hazırlandıklarına iliĢkin kesin deliller ele geçirilmiĢtir. Belgelerden anlaĢıldığı 

kadarıyla en azından baĢlangıçta tehcir, doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde 

uygulanmıĢtır. Bunlardan birincisi Kafkas ve Irak-Suriye cephesinin geri bölgesini oluĢturan 

Erzurum, Van ve Bitlis; ikincisi Sina cephesi gerilerini oluĢturan Mersin ve Ġskenderun bölgeleridir. 

Önceleri Katolik ve Protestan Ermeniler tehcir dıĢı bırakıldıkları halde daha sonra, bunlardan zararlı 

faaliyetleri görülenler de sevke tabi tutuldu. (BA, DH-ġFR, Nr. 55/107). Ermenilerin tehciri ikinci 

olarak, Vilayet-i Sitte adı verilen yerlerde, 8 ġubat 1914‘te Osmanlı Devleti‘yle Rusya arasında 

imzalanan ve adeta Ermenilere bağımsızlık veren anlaĢmadan kurtulma anlamını taĢımaktadır (9). 

Birinci Dünya SavaĢı‘nın çıkmasıyla bu anlaĢma uygulanamamıĢtı. Görüldüğü üzere tehcir kararında 

yakın vadede ordunun hareket alanını güvenceye almak ve Müslümanlarla Ermeniler arasındaki 

çatıĢmaları önlemek, uzun vade de emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti‘nin içinde bir Ermeni 

Devleti oluĢturmasına engel olmaktı. ġüphesiz idare bu kararı uygularken, savaĢ sırasında aktif 

Ermeni militanlarıyla, sivil halkın çatıĢmaya karıĢmayacak unsurlarını ayıramazdı. Burada Ģu hususta 

açık yüreklilikle belirtilmelidir; tehcir kararı alınmasından sonra ihtilalci Ermeni komiteleriyle hiç 

iĢbirliği etmemiĢ bir çok Ermeninin de devlete isyana katıldığı kabul edilmelidir. Aslında bu karar 

Ermenilerin topyekün memnuniyetsizliğini de körüklemiĢtir. Çünkü alınan göç kararına uymak 

istemeyen bir çok Ermeni devlete karĢı silahlı direniĢe geçmiĢtir. Göç ettirilen Ermeniler yabancı bir 

devletin toprağına değil, yine Osmanlı toprağı olan Suriye, Lübnan, Kuzey Irak bölgesine iskan 

edildiler. Osmanlı hükümeti, Ermenilerin iskanı için gerekli tedbirleri 30 Mayıs 1915 tarihli on beĢ 

maddelik ve 28 Ağustos tarihli yirmi dört maddelik talimatlarla aldı (BEO, Nr. 326758;  ArĢiv  2005: 

429-433;   Bostan 2001:195-196;  Süslü 1990:114- 122):  
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Biri; 

1- Nakli gerekenler, iskân edilecekleri mahallere refah içinde can ve mal güvenlikleri 

sağlanarak sevk edilecekler, 

2- Gittikleri yerlerde kesin yerleĢtirilmelerine kadar, kendilerine göçmen ödeneğinden 

geçimlerini sağlayabilmeleri için yardım yapılacak, 

3- Eski mâlî durumlarına uygun olarak kendilerine arazi ve mal verilecek, 

4- Hükümet tarafından bunlar için ev yaptırılacak, 

5- Çiftçilere tohumluk, zenaat erbabına alet-edevat verilecek, 

6- Terk ettikleri taĢınabilir mal ve kıymetler kendilerine ulaĢtırılacak, bu mümkün olmadığı 

takdirde bunların karĢılığı para olarak kendilerine ödenecek, 

7- BoĢaltılan Ģehir ve kasabalarda bulunan Ermenilere ait taĢınmaz malların sayımı 

yapılacaktır. Bunların cinsleri, miktarları ve kıymetleri tespit edildikten sonra bu köylere 

yerleĢtirilecek muhacirlere verilecek, 

8- Ermenilerden boĢaltılacak yerlere iskan edilecek muhacirlerin kullanamayacakları mallar, 

yani zeytinlik, dutluk, bağ ve portakal bahçeleri, han, fabrika, depo ve dükkan gibi gelir getirecek 

taĢınmaz mallar arttırma ile satılacak veya kiralanacak ve bu gelirler sahiplerine (Ermenilere) 

verilmek üzere mal sandıklarınca emanete kaydedilecekti. 
 

Bir diğeri ise; 

1- Ġskâna tabi tutulan Ermenilerden araba veya yaya olarak yola çıkan gruplar en yakın 

demiryolu istasyonuna götürülecek oradan da yerleĢtirilecekleri yerlere trenle sevk edileceklerdir. 

2- Tehcire tabi tutulanlar, tren istasyonlarına vardıklarında aile reisleri asker olan veya 

bakacak kimsesi bulunmayan kadın ve yetimler, durumlarını resmi belge ile yetkililere ibraz ettikleri 

takdirde baĢka yere iskan edilmeyerek istasyon yakınındaki Ģehir, kasaba veya köylere 

yerleĢtirileceklerdir. 

3- BaĢka yerlere iskan edilecek Ermenilerin sevk sırasında iaĢeleri temin edilecek. Fakirlerin 

iaĢeleri ise ücretsiz olarak karĢılanacaktır. 

4- Sevk sırasında Ermenilerin güvenliği sağlanacaktır. Hamile ve yeni doğmuĢ çocukların 

ihtiyaçları karĢılanacaktır. 

5- Ġskana tabi tutulanlar arasında yerlerini terk etmek istemeyenler veya yerlerine dönmek 

istemeyenlerden makul sebep gösterenlerin dilekçeleri görevlilerin görüĢleri de alınarak Dahiliye 

Nezaretine gönderilecek ve Nezaretin vereceği cevaba göre hareket edilecektir. 

6- Göç sırasında veya konaklama esnasında Ermeni göçmenlere yapılacak herhangi bir saldırı 

derhal zararsız hale getirilecektir. Saldırıda bulunanlar tevkif edilerek Divan-ı Harb mahkemesine 

sevk edilecek ve en ağır bir Ģekilde cezalandırılacaktır. 

7- Göçe tabi tutulanlardan rüĢvet veya hediye alanlar, tehdit ile kadınları iğfal edenler veya 

onlarla gayrı meĢru münasebet kuranlar derhal görevden alınıp Divan-ı Harbe sevk edilecek ve ağır 

bir Ģekilde cezalandırılacaktır. 
 

Zikredilen talimatnamenin orijinal metni Ġngiliz arĢivlerinde bulunmaktadır. Bu ve buna benzer 

belgeler Ġstanbul'un iĢgali sırasında bazı Ġngiliz ajanları tarafından Babıâlî‘den elde edilmiĢtir 

(Sonyel 1977:140-142). Ayrıca 10 Haziran 1915‘te yayınlanan göç ettirilen Ermenilere ait mal ve 

arazilerin idaresi ile ilgili çıkarılmıĢ 34 maddelik yönetmelikle Emval-i Metruke Komisyonları 

kurularak boĢaltılan köy ve kasabalardaki Ermenilere ait mallar tespit edilerek koruma altına 

alınmıĢtır. Aynı zamanda götürülemeyecek ve bozulacak olan Ermeni malları açık artırmayla satılmıĢ 

ve bedelleri hak sahiplerine ödenmiĢtir.(10).  Yine 14 Haziran‘da Erzurum, Diyarbekir, Mamuretü‘l-

aziz ve Bitlis‘e çekilen bir Ģifrede; ihrac olunan Ermenilerin yollarda hayatlarının korunmasına özen 

gösterilmesiyle; sevk sırasında kaçmak isteyen veya muhafazalarına memur olan güvenlik 

kuvvetlerine saldıranların cezalandırılmasının doğal olduğu hatırlatılmaktadır. Fakat buna hiç bir 

zaman ahali karıĢtırılmayacak ve etnik unsurlar arasında mukateleyle sonuçlanacak; aynı zamanda 

harice karĢı çok çirkin görünecek olayların çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecekti. Ermeniler 
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varmaları gereken yere en kısa yoldan ve güzergâhlarında bulunan aĢiret veya köylerin saldırılarına 

karĢı her türlü tedbirin alınmasıyla, katl ve gasba cür‘et edeceklerin Ģiddetle 

cezalandırılacaktı.(BA,DH-ġFR nr. 54/9; 54/10; 54/7;54/51; 54/39; 54/54; 54/55; 54/83; 

54/84;54/136; 54/150; 54/156; 54/163; 54/158; 54/162; 54/202; 54/189). Osmanlı hükümeti, 5 

Temmuz 1915 tarihinde Adana, Erzurum, Bitlis, Haleb, Diyarbekir, Suriye, Sivas, Trabzon, 

Mamuretü‘l-aziz, Musul vilayetleriyle, Adana Emval-i Metruke Komisyonu baĢkanlığına, Zor, 

MaraĢ, Canik, Kayseri ve Ġzmit Mutasarrıflıklarına, tebligat gönderilerek Ermenilerin iskanlarına 

tahsis edilen bölgelerin, görülen lüzum üzerine geniĢletildiği bildirdi. Buna göre :  

  

1-Kerkük sancağının Ġran sınırına seksen kilometre mesafede bulunan köy ve kasabalar dahil 

olduğu halde Musul vilayetinin doğu ve güney bölgesi; 

          2-Diyarbekir hududundan yirmi beĢ kilometre dahilde, Habur ve Fırat nehirleri vadisindeki 

yerleĢim yerleri dahil olmak üzere Zor sancağının doğusu ve güneyi; 

          3-Haleb vilayetinin kuzey kısmı hariç olmak üzere doğu, güney ve güney-batısında bulunan 

bütün köy ve kasabalarla, Suriye vilayetinin Havran ve Kerek sancakları dahil olmak üzere 

demiryolu güzergahlarından yirmi beĢ kilometre uzakta bulunan kasaba ve köylerde Müslüman 

nüfusunun % 10‘u nispetinde iskan edileceklerdi (BA, DH-ġFR nr. 54/315). Talat PaĢa, özellikle 

batılı ülkelerin ve basının aksi propagandalarından dolayı, sürekli olarak Ermeniler hakkında alınan 

önlemlerin onları imha maksadını taĢımadığını sık sık  hatırlatmıĢtır. Mesela 29 Ağustos 1915 

tarihinde Hüdavendiğâr, Ankara, Konya, Ġzmit, Adana, MaraĢ, Urfa, Halep, Zor, Sivas, Kütahya, 

Karesi, Niğde, Mamuretülaziz, Diyarbekir, Karahisar-ı Sahip, Erzurum ve Kayseri vali ve 

mutasarrıflarına gönderilen bir Ģifrede sevk ve iskanın gayesi Ģöyle açıklanıyordu (11) :  
 

―Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılarak, belirlenen mıntıkalara sevklerinden 

hükümetce takip edilen gaye, bu unsurun hükümet aleyhine faaliyetlerde bulunmalarını ve bir 

Ermenistan Hükümeti teĢkili hakkındaki millî emellerini takip edemeyecek bir hale 

getirilmelerini temine matufdur. Bu kimselerin imhası söz konusu olmadığı gibi, sevkiyat 

esnasında kafilelerin güvenliği sağlanmalı ve muhacirîn tahsisatından sarfiyat yapılarak, 

iaĢeleri için her türlü tedbir alınmalıdır. Yerlerinden çıkarılıp, sevk edilmekte olanlardan 

baĢka, yerlerinde kalan Ermeniler bundan sonra yerlerinden çıkarılmamalıdır. Daha öncede 

tebliğ edildiği gibi asker aileleriyle, ihtiyaç nispetinde sanatkâr, Protestan ve Katolik 

Ermenilerin sevk edilmemesi hükümetce kesin olarak kararlaĢtırılmıĢtır. Ermeni kafilelerine 

saldırıda bulunanlara veya bu gibi saldırılara önayak olan jandarma ve memurlar hakkında 

Ģiddetli kanunî tedbir alınmalı ve bu gibiler derhal azl edilerek Divan-ı Harblere teslim 

edilmelidir. Bu gibi olayların tekrarından vilayet ve sancaklar sorumlu tutulacaktır.‖  
 

Ermeni kafileleri, iskân sahalarına dağıtılırken yol ve kavĢaklar üzerinde bulunan Konya, Diyarbekir, 

Cizre, Birecik, ve Halep gibi belirli merkezlerde toplandı. Mesela Kayseri ve Samsun‘dan 

gönderilenler Malatya üzerinden; Sivas, Mamuretü‘l-aziz, Erzurum‘dan gönderilenler Diyarbekir-

Cizre yolundan sevk edilmiĢlerdir. Bununla birlikte yoğunluk ve asayiĢsizlik sebebiyle güzergâhlar 

dıĢına çıkılmıĢtır. Urfa‘dan Re‘sülayn ve Nusaybin yoluyla gidenler, Arap kabileleriyle diğer 

aĢiretlerin saldırılarından korunmak üzere Siverek yolundan gönderilmiĢtir. (BA, DH-ġFR nr. 

56/278; 56/280; 56/308; 57/277). Batı Anadolu‘dan gönderilen kafileler ise Kütahya, Karahisar, 

Tarsus üzerinden MaraĢ-Pazarcık yoluyla Zor‘a sevk edilmiĢlerdir (BA,  DH-ġFR Nr. 65/95). Bütün 

bu yolların seçiminde güvenlik, tren yolları, nehir ve nakliye araçlarının bulunduğu yerler dikkate 

alınmıĢtır. Osmanlı hükümetinin aldığı tehcir kararını sorgulamak yerine, kararının sebepleri 

üzerinde durmanın daha faydalı olacağı Ģüphesizdir. Hükümet, bu sistemli sevk ve iskan projesini 

gerçekleĢtirirken görevini kötüye kullanan memur ve jandarmalarını azletmiĢ veya suçluları Divan-ı 

Harb-i Örfilerde cezalandırmıĢtır. Ermenilerin tehcir sırasında ve sonrasında ihtiyaçlarını temin için 

Ġskân-ı AĢâir ve Muhâcirîn Müdürü ġükrü Bey bizzat görevlendirildi. Sevkiyat sırasındaki ihtiyaçlar 

için Konya‘ya 400.000, Ġzmit‘e 150.000, EskiĢehir‘e 200.000, Adana‘ya 300.000, Haleb‘e 300.000, 
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Suriye‘ye 100.000, Ankara‘ya 300.00, Musul‘a 500.000 kuruĢ olmak üzere, toplam 2.250.000 kuruĢ 

tahsis edildi (BA, DH-ġFR nr. 55-A/17; 53/105; Babıali Evrak Odası, nr. 334063).  
 

Osmanlı hükümetinin 7 Ekim 1915 tarihinde yayınladığı 56 maddelik Mu‘amele-i Umumiye-i 

Sevkiye Hakkında Talimatname‘ye göre iskan mahallerinde ve menzil noktalarında yeteri kadar sevk, 

iaĢe ve ambar memuru bulundurulacak, sevk yapılacak yerlerde göçmenlerin iaĢe ve her türlü 

ihtiyaçlarına  ilgili birimlerin en yüksek idari amirleri sorumlu olacak, sevk iĢlemi tren veya karayolu 

ile gerçekleĢecek yapılacak  sevkıyat sırasında oluĢturulacak kafilelerin isimleri ve mümkünse 

sayıları kayıt edilecek, karayoluyla sevk edilecek en fazla 1000 kiĢiden oluĢacak, her kafileye en az 

bir sevk memuruyla yeteri kadar muhafız verilecek, kafiledeki kadın ve çocukların sayısına göre en 

az 150 merkep veya deve temin edilerek  hasta, kadın ve çocukların dönüĢümlü olarak bunlara 

binmeleri sağlanacak, her kafilenin en az dört günlük yiyeceği yanında bulundurulacak, iki menzil 

arasında su ve ekmek ihtiyacı karĢılanacak, yolculuk sırasında göçmenlerin dinlenmeleri sağlanacak, 

yorgunluğa meydan verilmeyecek her menzilde, sağlık memuru ve ilaç bulundurularak hastalar 

tedavi edilecek, yolculuk sırasında hastalananlar en yakın menzile götürülerek dinlenmeleri ve 

tedavileri sağlanacak, dul ve yetimler koruma altına alınacak, her merkez veya konaklama noktasında 

en az iki memur ve on muhafız bulundurulacak ve göçmenler her türlü saldırılardan korunacak, 

göçmenlere iskan mıntıkalarında  konutları inĢa edilinceye kadar baraka ve çadırlar sağlanacak, her 

aileye yeteri miktarda arazi, hayvan ve tohumluk tahsis edilecek, göçmenlere 48 saat önce erzak ve 

nakliye vasıtalarını temin edebilmeleri için imkan sağlanacaktı. Bu ayrıntılı yönetmelikle Ermeni 

göçmenlerin her türlü ihtiyaçları temin edilerek sevk ve iskan mahallerine salimen gidebilmeleri için 

gerekli önlemler alınmaya çalıĢılmıĢtır.( (BA, DH-EUM-VRK, Nr.15/71; Aydoğan 2003:233-240;  

Bülent Bakar 2003:97-99). Bütün bu tedbirler Osmanlı hükümetinin Ermenilerin can, mal ve namus 

güvenliklerinin sağlanması konusundaki titizliğini ve iyi niyetini göstermeye fazlasıyla yeterlidir. 

Osmanlı arĢivlerinde bu konuda bir çok belge bulunmaktadır. 
 

Osmanlı arĢiv belgelerine göre yapılan bir hesaba göre 438.000 Ermeni tehcir edilmiĢ, 382.148 

Ermeni iskan bölgesine ulaĢmıĢtır.(Halaçoğlu 2004:98). Yine yayınlanan tarihsiz bir belgeden sevk 

ve uzaklaĢtırılmaları kararlaĢtırılan Ermenilerin sicilde kayıtlı nüfusunun 987.569, sevk olunan 

nüfusun ise 413.067 olduğunu öğrenmekteyiz. ( ArĢiv 2005:439-457).  Bu sayılar sevk ve iskan 

edilenlerle ilgili belgesel veriler olmakla birlikte; üzerinde uzlaĢılmıĢ değildir. Büyük bir titizlikle 

yürütülmeye çalıĢılan Ermenilerin sevk ve iskanı yaklaĢık bir yıl sürmüĢ ve hükümet 15 Mart 1916 

tarihinden itibaren vilayet ve mutasarrıflıklara gönderdiği bir talimatla sevk ve iskanı durdurmuĢtur. 

(BA, DH.ġFR, Nr. 62/21; Osmanlı Belgelerinde1994:134; Bakar 2003:97-99). I. Dünya SavaĢı‘nın 

sona ermesine müteakip Osmanlı hükümeti sevk ve iskan ettiği Ermenilerden isteyenlerin tekrar eski 

yerlerine dönmelerine için 18 Aralık 1918‘de on beĢ maddelik bir kararname çıkardı. (BEO, 

Nr.341055). Bu kararnameye dayanarak 644.900 Ermeninin geri dönerek eski mal ve mülklerini geri 

aldıkları ileri sürülmüĢtür. (Özdemir, 123) . Ancak 438.000 Ermeninin sürüldüğü iddiasında olan bu 

çalıĢma, Mütareke yıllarında 644.900 Ermeninin Anadolu‘ya döndüğünü ileri sürerek, sevk edilen 

Ermenilerin verilen sayıdan daha fazla olduğunu kendisi açıklamaktadır. Mütareke döneminde 

Osmanlı hükümetleri Ermeni, Rum, Arap gibi tehcire tabi olmuĢ gurupların geri dönerek tekrar 

iskanları için 1.150.000 liradan fazla para harcamıĢtır. Hükümet tehcirden dönen herkesin malını 

mülkünü vermiĢ veya bedelini 1920 yılına kadar ödemiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı yıllarında Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nda mevcut Ermenilerin sayısı, göç ettirilen Ermeniler, kayıplar ve tehcirden dönen 

Ermeniler hakkında verilen rakamların birçoğu kaynak değeri tartıĢmalı, spekülatif ve siyasi amaçlı 

malzemelere dayanmaktadır. Bu nedenle yapılacak çalıĢmalarda kaynak değeri herkesçe kabul edilen 

malzemelere dayanarak yapılan çalıĢmalar dikkate alınmalıdır.  
 

Ayrıca Ermenilerin sevk ve iskanı yıllarında devletin resmi rakamlarına göre 702.900 Müslüman 

nüfus da yer değiĢtirmiĢtir. söz konusu edilen mülteciler Ermeniler tarafından boĢaltılan yerlere sevk 

ve iskân edilmiĢtir. (12). Buna kendiliğinden göç edenler de ilave edecek olursak 800.000 civarında 
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Müslüman nüfusun yerlerini terk ettiği anlaĢılmaktadır. Buradan hareketle sevk ve teb‘id yoluyla 

tehcir edilen Ermenilerin sayısının da bu rakam civarında olabileceği tahmin edilmektedir.  

 

KarĢılaĢılan veya öne sürülen her iddia veya bilginin güvenilir veya kabul edilebilir, bilimsel değeri 

olan kaynaklar ıĢığında tekrar gözden geçirilmesinde yarar vardır. (BA, DH- ġFR, Nr. 54/315). Hâlâ 

sevk ve iskan kararıyla ne kadar Ermeni‘nin Zor, Halep, Urfa, Rakka, Resülayn ve Musul civarına 

yerleĢtirildikleri bilinmemektedir (14). Ermenilerin iskan edildikleri Ģehir ve kasabalar sadece 

cephelere uzak değil, aynı zamanda Osmanlı Arap coğrafyasının verimli ve iaĢenin rahat ve ucuz 

sağlanabildiği yerlerdir. Dolayısıyla Ermenilerin çöle sürgün edildiği yaklaĢımları bölgenin yeterince 

tanınmamasından ileri gelmektedir. Osmanlı Devleti‘ndeki Ermenilerin tamamı tehcire tabi 

tutulmamıĢtır. Devlet aleyhine çalıĢmayanlar, Katolik ve Protestan olan Ermeniler, milletvekilleri ve 

aileleri, asker, subay, sağlık personeli, demiryolları personeli ve aileleri, amele taburunda çalıĢanlar 

ile din değiĢtiren ve Ġstanbul, Ġzmir, Kütahya gibi Ģehirlerde oturan Ermeniler tehcir edilmemiĢlerdir  

(15). Osmanlı Devleti‘nde 1914 yılında 1.300.000 Ermeninin yaĢadığı düĢünülürse, 500.000 

civarında nüfusun göç ettirilmeyip yerlerinde bırakıldığını tahmin ediyoruz. Birinci Dünya SavaĢının 

zorlu Ģartlarında bir sene devam eden tehcir sırasında ve sonrasında hayatlarını kaybeden Ermeniler 

olmuĢtur. Asker firarileri, bazı aĢiret kuvvetleri, yağmacı eĢkıyanın saldırıları, salgın hastalıklar  (16), 

kıĢ Ģartları, tehcire gitmek istemeyen Ermenilerin isyanları, yerleĢtirildikleri bölgelerde Arap urbanın 

saldırıları ve benzeri sebeplerle ölenler oldu. Bu gibi istenmeyen olayları durdurmak için Osmanlı 

Devleti‘nin elinde geleni yaptığı belgelerle sabittir. Bu arada sevk ve iskan kanununa uymak 

istemeyen Ermenilerin de güvenlik kuvvetlerine karĢı silahlı mücadeleye giriĢerek, ġebinkarahisar, 

Ġzmit-Adapazarı, Bursa, Urfa, Fındıcık, Musadağı olaylarını çıkardıkları bir gerçektir. Bu 

çatıĢmalarda da direniĢçi Ermenilerin hayatını kaybetmesi doğaldır (17). 1914-1918 yıllarında 2,5 

milyon Müslümanın da hayatını kaybettiği belirtilmelidir. Gönül isterdi ki, ne Ermeni, ne Müslüman 

hiçbir kimsenin burnu dahi kanamasın, fakat Osmanlı Devleti‘nin emperyalistler tarafından 

paylaĢıldığı bir dünya savaĢında, ölümlerden kimlerin sorumlu olduğu tekrar düĢünülmelidir. 

YaĢananların suçlusu aranacak olursa sıra en son Osmanlı Devleti‘ne gelecektir. Türkler 800-900 yıl 

Ermenilerle kardeĢçe yaĢadı. ġayet Ermeniler temizlenmek istenseydi, dünya savaĢı gibi devletin en 

zor ve güçsüz zamanı mı seçilirdi? Birinci Dünya SavaĢında var olma mücadelesi veren Osmanlı 

Devleti‘nin kendi tebaası olan bir topluluğu göç ettirerek boĢ yere yeni bir sorun; yani tehcir sorunu 

ortaya çıkarmayı arzuladığını iddia etmek mantıklı değildir. Böyle büyük bir göç hareketinin sevk ve 

idaresi sırasında bu tür olayların meydana gelmiĢ olması normal karĢılanmalıdır. Ermenilerin 

korunmasına yönelik alınan önlemlerden meydana gelen kayıp ve suiistimallerde devletin kasti bir 

niyetinin olmadığı açıkça anlaĢılmaktadır. SavaĢ yıllarında büyük bir varlık mücadelesi veren 

Osmanlı Devleti‘nin bu konuda samimiyete Ģüphe yoktur. Osmanlı Devleti zorunlu nedenlerle baĢka 

yerlere iskana tabi tuttuğu Ermenilerin herhangi bir haksızlığa ve zulme uğramamaları için gerekli 

önlemleri almıĢtır. Böyle hareket eden bir devleti Ermeni Soykırımı ile suçlamak haksızlık değil 

midir? Acaba Birinci Dünya SavaĢını çıkaran ve Osmanlı topraklarını paylaĢmaya çalıĢan devletler 

bunlara sebep olmasaydı, Ermenilerin tehcirine gerek olur muydu? SavaĢ sırasında isyan eden bir 

guruba karĢı dünyanın baĢka bir yerinde tehcirden daha yumuĢak bir muamele yapabilen bir idare var 

mıdır? Tehcir öncesi ve sonrası bazı yerlerde meydana gelen iki taraftan ölenlerin olduğu Müslüman-

Ermeni mukatelesi soykırım olarak nitelendirilebilir mi? (18). Ayrıca bir soykırımdan söz edebilmek 

için Osmanlı toplumunda Ermeniler hakkında küçümseyici ifadeler, olumsuz bir ayrımcılığın; yani 

kısaca bir düĢmanlığın olması gerekir, oysa böyle bir düĢmanlığa Osmanlı-Türk kültüründe 

rastlanmamaktadır (Ortaylı 2001:42-66).  
 

Ermeni tehcirinin en önemli sorumlularından biri olan Talat PaĢa, 1 Kasım 1918 tarihinde bu konuda 

Ģunları söylemektedir (19): 

"...Babıali bunların hiçbirinde evvelden verilmiĢ bir karar üzerine hareket eylemiĢ değildir. 

Vukua gelen hadisâtın mesuliyeti her Ģeyden evvel onlara sebep olan gayr-i kabil-i tahammül 

hareketleri ika' eden unsurlara aittir. ġüphesiz bundan bütün Ermeniler mesul değildir. Fakat 
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devletin hayat ve mematı kararını verecek büyük bir harp esnasında ordularının serbesti-i 

hareketini  ihlal  eden,  arkada isyanlar  çıkararak memleketin selametini, ordunun emniyetini 

tehlikeye düĢüren hareketlere müsamaha edilmemek tabii zaruri idi. ... Demek istiyorum ki, her 

yerde tehcir muntazam bir Ģekilde ve yalnız zaruretin icbâr ettiği derecede yapılmıĢtır. Bir çok 

yerde çoktan beri terâküm etmiĢ olan adavetler bu vesile ile infilak ederek katiyen arzu 

etmediğimiz su-i istimallere sebep olmuĢtur. Bir çok memurlar haddinden ziyade zulüm ve 

Ģiddet gösterdiler. Bir çok yerlerde bi-gayr-i hakkın bir takım masumlar da kurban oldular. 

Bunu itiraf ederim." 
 

Nitekim Anadolu‘ya dönen Ermenilerden bir kısmı Milli Mücadele sırasında Fransızlarla iĢbirliği 

yaparak Antep, MaraĢ ve Adana‗da askeri birlikler ve milis kuvvetler oluĢturarak Müslümanlara 

saldırmaya devam ettiler (Çelik 1999:68-72, 170-180, 184-193, 425-426, 482-486). Tehcir sırasında 

ve Milli Mücadele yıllarında Ermenilerin bir çoğu Batı ülkelerine, Kafkasya‘ya, Amerika‘ya, 

Rusya‘ya göç etmiĢlerdir. Sonuçta ne kadar Ermeni tehcir edilirse edilsin Osmanlı Ermeni nüfusunun 

tamamına yakını göç veya tehcir yoluyla Anadolu‘yu terk etmiĢlerdir. Çünkü 1923 sonrası 

Anadolu‘da din değiĢtirenler hariç 140.000 Ermenin kaldığı tahmin edilmektedir (Mc Carthy, Justin 

1998:128).  
 

Tehcir Sırasında ve Sonrasındaki Yargılamalar  

Osmanlı Devleti için fiili savaĢı bitiren Mondros Mütarekesi‘ni müteakip 13 Kasım 1918 tarihinde 

Ġstanbul'a Ġtilaf Devletleri orduları hakim oldular. Mütareke yılları boyunca geçmiĢte ihaneti görülen 

Ermeni patrikhanesinin yeni patriği Zaven Efendi, Ġtilaf Devletleri komiserleri ve özellikle Ġngiliz 

Yüksek Komiserinin çoğu defa suçu olmayan kimseleri içeren isim listelerini, Osmanlı 

hükümetlerine vermesiyle soruĢturma dahi yapılmadan çıkarıldıkları askeri mahkemelerce peĢinen 

suçlu kabul edilmeleri üzerine bir çok Türk, iĢlerini kaybetmiĢ, çeĢitli cezalar almıĢ veya idam 

edilmiĢtir. ArĢiv belgelerinden anlaĢıldığına göre; zorunlu sebeplerden dolayı Ermeniler baĢka 

yerlere iskan edilirken verilen talimatlara aykırı hareket edenler ve Ermeni kafilelere saldıranları 

tespit etmek üzere soruĢturma heyetleri kurulmuĢtur. Mahkeme-i Ġstintak birinci reisi Asım Bey‘in 

baĢkanlığında Ankara vilayeti Mülkiye MüfettiĢi Muhtar Bey ile Ġzmir jandarma Mıntıka MüfettiĢi 

Kaymakam Muhiddin Bey‘den oluĢan bir heyet; Adana, Halep, Suriye, Urfa, Zor ve MaraĢ 

bölgelerine (BA DH-ġFR Nr. 56/186) katıldığı bir heyet Hüdâvendiğar, Ankara, Ġzmit, Karesi, 

Karahisar-ı Sahip ve Niğde bölgelerine gönderildiler (DH-ġFR nr. 58/38; 56/355). Bitlis eski valisi 

Mazhar Bey baĢkanlığında üçüncü bir heyet ise, Dersaadet Bidayet müdde-i umumisi Nihad ve 

jandarma binbaĢılarından Ali Naki Beylerden oluĢuyordu. Bu heyet de Sivas, Trabzon, Erzurum, 

Mamuretülaziz, Diyarbekir, Bitlis ve Canik bölgelerinde görev yapacaktı (DH-ġFR nr. 56/26). 

Nitekim bu heyetlerin soruĢturmaları sonucu birçok devlet görevlisi Divan-ı Harp kararları ile 

cezalandırılmıĢtır. Ġdam da dahil çeĢitli cezalara çarptırılanların sayısı 1397 kiĢidir. Mesela: Sivas 

Vilayetinde 648, Mamûretü'l-aziz (Elazığ) Vilayetinde 223, Diyarbekir Vilayetinde 70, Bitlis 

vilayetinden 25, EskiĢehir mutasarrıflığından 29, ġebinkarahisar mutasarrıflığından 6, Niğde 

mutasarrıflığından 8, Ġzmit mutasarrıflığından 33, Ankara vilayetinden 32, Kayseri 

Mutasarrıflığından 69, Suriye vilayetinden 27, Hüdavendiğar vilayeti 12, Konya vilayetinden 12, 

Urfa mutasarrıflığından 189, Canik mutasarrıflığından 14 kiĢiye çeĢitli cezalar verilmiĢtir  (Süslü 

1990:147; TaĢkıran 1996:140). 
 

Cezalandırılanlardan bazıları Ģunlardır: 

- Konya askeri valisi Azmi Bey, kötü muamele 

- Eski Emniyet Genel Müdürü Aziz Bey, kötü muamele 

- Jandarma onbaĢıları Sadık ve Aslan, Ermenilerden rüĢvet alma 

- BinbaĢı Mehmet, Ermenilere kötü muamele 

- Artin Velet, Halep Ermenilerinin tehcirinden suçlu 

- Armikyan, Ermeni tehciri sırasında mücevherat çalma. 
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Yargılananlar arasında Artin, Armikyan gibi Ermeni asıllıların da bulunması dikkat çekicidir. Bütün 

iyi niyetli çabalara rağmen tehcir sırasında bazı devlet memurlarının görevlerini kötüye kullandıkları 

kabul edilmelidir. Aslında burada dikkat edilmesi gereken durum Osmanlı yöneticilerinin bu 

suiistimalleri görmezlikten gelip gelmediğidir. Eğer söylendiği gibi Ermenilerin katliamı yapılmak 

istenseydi, devlet kendi görevlilerini iĢten el çektirerek cezalandırır mıydı? Osmanlı hükümetinin 

Ermenileri katliam amacı taĢıdığı bir an için düĢünülebilir. Eğer devletin böyle bir gayesi olsaydı, 

Ermenilerin ulaĢım, iskan, beslenme ve barınmaları için bu kadar çok masraf eder miydi? sorusunun 

cevabının verilmesi gerekmektedir. Ayrıca öldürmek arzu ettiğiniz bir topluluğu binlerce kilometre 

güneye götürmenin mantıklı açıklaması sizce ne olabilir? Eğer istenseydi; Bu iĢ yaĢadıkları 

bölgelerde, küçük gruplar halinde daha kolay ve sessiz yapılamaz mıydı? Fakat burada Ģu konu 

unutulmamalıdır; devlet bütün vatandaĢlarının can, mal ve namus güvenliğini sağlamak görevini 

üstlenmiĢtir. Bu görevin bugün bile en modern ve demokratik devletlerde ne kadar yapılabildiği 

tartıĢılmağa değerdir. Bu görevde devlet vatandaĢları arasında herhangi bir ayırım yapmamalıdır. 

Ayrıca savaĢ esnasında isyan çıkaran vatandaĢlar böyle bir statünün içine ne kadar girer?  
 

Geriye döndürülemez dramatik bir ceza alan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in 8 Nisan 1919'da 

aldığı idam cezası kamu vicdanını o gün de, bugün de tatmin etmemiĢtir. Aslında Boğazlıyan 

Kaymakamı Kemal Bey, Ermeni çetelerinin masum Müslüman halkı katl ettiği yerlerden birinin 

amiriydi. Kaymakam Kemal Bey, kazanız dahilindeki Ermenileri 24 saat içinde Suriye yönüne sevk 

ediniz emrini yerine getirmiĢtir. ĠĢgalcilerin etkisinde bulunan askeri mahkeme Kemal Bey'i idama 

mahkum etmiĢtir. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, idamdan önce son arzusu sorulduğunda 

Ģunları söyledi (Süslü 1990:147-149), (20): 

 

"Muhterem vatandaĢlarım. Ben aldığı emri yerine getiren bir Türk memuruyum. Vazifemi 

yaptım. Günahsızım, yabancı devletlere yaranmak için beni asıyorlar. ġayet buna adalet 

diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. Asil Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Bu 

kahraman millet kuĢkusuz bakar. Vatan uğrunda cephede ölen bir asker gibi Ģehit gidiyorum. 

Allah vatan ve milletimize zeval vermesin...amin..."  
 

Kemal Bey, 10 Nisan 1919 günü Beyazıt meydanında asılarak infaz edildi. Aynı Ģekilde Bayburt eski 

Kaymakamı ve Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey'de idam edilmiĢtir. Mütareke yıllarında faaliyet gösteren 

Divan-ı Harb-i Örfiler yani askeri mahkemeler olağanüstü dönem özelliklerini taĢırlar (Akçam 

2000:72-105). Mahkemeler tamamen iĢgal devletleri (Ġngiltere, Fransa, Ġtalya) ve azınlıkların baskı 

ve etkisi altındadır. Adil ve tarafsız olmayan kuruluĢlar olarak tarihteki yerlerini almıĢlardır. Öyle ki 

bu mahkemeler bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü dahi 

idama mahkum etmiĢlerdir. Bu mahkemelerin mahkumiyet kararlarına bakarak Ermenilere katliam 

yapıldığını öne sürmek hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaĢmaz (21). Burada Ģu husus da 

unutulmamalıdır; Birinci Dünya SavaĢındaki Osmanlı yöneticilerinden 144 tanesi Ġngiltere tarafından 

Malta adasına sürülmüĢ, burada yargılanmaları amacıyla Ġngiliz, Osmanlı,  Rus, Fransız ve A.B.D 

arĢivlerinde herhangi bir delil bulunamayarak serbest bırakılmıĢlardır (ġimĢir 1976:..), (22).   
 

Tehcir Hakkında Mustafa Kemal PaĢa'nın Bazı Ġfadeleri  

Yukarıda anlatılanlara karĢın bazı Ermeni tarihçiler veya onların destekleyen araĢtırmacılar 

tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Ermeni soykırımını kabul ettiği yalanı ortaya atılmaktadır. 

Sanıyorum bu iftiralara karĢı en iyi ve doğru cevabı Atatürk‘ün kendisi verecektir. T.B.M.M. Reisi 

Mustafa Kemal 24 Aralık 1920'de United Telegraph'a Ģöyle beyanda bulunmuĢtur (Atatürk 

1981:235). 

 

"Türkler tarafından Ermeniler aleyhinde kıtal, ıka-i rivayaat ve iĢâ'at-ı ahıresi bir takım 

tezvirat (yalan) ve tasni'attan (uydurma) ibarettir. Bunların katiyen doğru olmadığına emniyet 
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edebilirsiniz. Bu hakikatin tevsiki için bitaraf heyetlerin memleketimizde kemal-i serbesti ile 

icra-ı tahkikat eylemelerini memnuniyetle kabul ederiz. Bu meseleye dair Ermenistan'daki 

ġark-ı Karib (Kars) Amerikan yardım heyetleri tarafından verilen en son raporların 

okunmasını tavsiye eyleriz." 

 

Yine Mustafa Kemal Atatürk Public Ledger (Philadelphia) muhabirine 26 ġubat 1921'de Ģunları 

söylemiĢtir  (Atatürk 1981:272-273): 
 

"DüĢmanca ithamda bulunanların sürdürdükleri büyük mübalağalar dıĢında Ermenilerin 

tehciri meselesi aslında Ģuna inhisar etmektedir: 
 

Rus ordusu 1915'de bize karĢı büyük taarruzunu baĢlattığı bir sırada o zaman Çarlığın 

hizmetinde bulunan TaĢnak Ermeni Komitesi askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni 

ahalisini isyan ettirmiĢti. DüĢmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karĢısında çekilmeye mecbur 

kaldığımız için kendimizi daima iki ateĢ arasında kalmıĢ gibi görüyorduk. Ġkmal ve yaralı 

konvoylarımız acımasız Ģekilde katlediliyor. gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve 

Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu. 
 

Bu cinayetleri iĢleten ve saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, 

cephane ve iaĢe ikmallerini, bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından beri kendilerine 

kapitülâsyonların bahĢettiği dokunulmazlıklardan bilistifade ve bu maksada matuf olarak 

büyük stoklar husûle getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinden yapıyorlardı.  

 

Ġngiltere'nin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak Ġrlanda'ya reva gördüğü 

muameleye hemen hemen kayıtsız bir Ģekilde bakan dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri 

hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karĢı haklı bir ithamda bulunamaz. 
 

Bize karĢı yapılmıĢ olan iftiraların aksine, tehcir edilmiĢ olanlar hayattadır ve bunlardan 

ekserisi Ģayet Ġtilaf Devletleri bizi tekrar harb etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüĢ 

olurlardı".   
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BEDBAHTDALA‟DA (GÜNEY KAZAKĠSTAN) BAZI KURGANLAR  

 
Özet: Güney Kazakistan‘da, Çimkent ve Jezkazgan Oblastları (eyaletleri) arasında Bedbahtdala (Bedpakdala) adıyla bilinen büyük 

bir çöl yer almaktadır. Eskiden pek çok yerleĢim yerinin bulunduğu bu alan günümüzde terk edilmiĢ vaziyettedir. Çölün orta 

alanlarında pek çok eski Ģehir kalıntısı ve tarihi eser mevcuttur. Bunların içinde ―oba‖ veya ―orın‖ diye anılan eski mezar anıtları 

da (kurgan) vardır. Küçük sayılabilecek bu mezarlar inĢa malzemesi, tekniği ve Ģekil açısından Türk Türbe mimarisinin öncüsü 

sayılabilecek örneklerdendir. Bu bildiride, 2004 yılında tespit ettiğimiz ve bugün yerleri dahi bilinmeyen söz konusu kurganlar 

fotoğraf ve planlar eĢliğinde tanıtılacak, Kurganların Türk Türbe Mimarisi içindeki yeri ve önemi vurgulanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Çimkent, Kurgan, Oba, Mezar, Türbe. 

 

I-GĠRĠġ  

XX. yüzyıl baĢından bu yana Türbenin çadırdan geliĢtiği fikri kabul gören bir görüĢ olmakla birlikte, 

günümüzde bile sanat tarihçiler haklı olarak, çadırdan kubbeye geçiĢte somut bir mimari bir örnek 

bulunamadığı için konuya hep Ģüpheyle yaklaĢmıĢlardır. Bu makalede amacımız, Türk Sanatı 

Tarihinde bir bilinmeyen olarak güncelliğini devam ettiren konuya yeni bakıĢ açısı 

kazandırabilmektir (1).   

 

Anadolu‘da Selçuklular, Ġran‘da da Büyük Selçuklular zamanında yapılmıĢ, çadır veya otağlara çok 

benzeyen türbeler vardır. Bu yapılar arasında, XIII. yy.‘ın ortalarına tarihlenen, KırĢehir‘deki Melik 

Gâzi Türbesi (Foto 1) ile, Ġran‘ın doğusundaki Horasan Bölgesi‘nde, Radkan‘da (Doğu) bulunan 

Mil i Radkan Türbesi (XIII. yy. baĢı), yine Horasan Bölgesi‘ndeki KiĢmar Kümbedi (XIII. yy. 

ikinci yarısı) otağlara benzeyen kuruluĢu ile en dikkati çekici yapılardır (Aslanapa 1972:86-87). 

 

Türbenin çadırdan geliĢtiği fikri önce Batılı (Diez 1946:82; Otto-Dorn 1965:128-130), sonra da Türk 

Sanat Tarihçiler tarafından kabul edilen bir fikir olmakla beraber (Arseven 27; Aslanapa 1972:86), 

türbe mimarisiyle doğrudan ilgili yayınların bile, Sayın Doğan Kuban‘ın bir kitabında,  ―...Bununla 

beraber bu çadır formlarını, direkt olarak sonraki mezar yapılarına veya kubbeli yapılarına bağlamak 

oldukça güçtür. Bu tip çadır formundan, kerpiç veya tuğla malzeme ile mimariye geçildiği zaman, 

hiç olmazsa dairesel planı yapılara ait bir geçit devresi bulmak gerekirdi. Orta Asya‘da Ġslâm 

öncesine ait Yakındoğu etkilerini açık olarak gösteren bir iki yapı dıĢında daire planlı yapı 

bulunamamıĢtır. Tonoz ve kubbe ile örtülü yapılar, dikdörtgen planlı ve herhalde çoktan çadır 

geleneğinden uzaklaĢmıĢ olanlardır (Kuban 1965:29)‖, ―....Göçebe sanatına has biçim ve tekniklerin 

küçük sanatlarda uzun müddet devam edeceği açıktır. Fakat, bunların monümental sanata 

yükselmesi, taĢa, tuğlaya geçmesi ne oranda olmuĢtur? Bu konuda yeterli bilgi sahibi değiliz; 

Ģimdiye kadar söylenenler de sevimli hipotezler olarak kalmıĢtır (Kuban 1965:53)‖. ―...Yine tekrar 

edelim ki, vaktiyle bütün Kafkasya, Hazer Denizi güneyi ve belki Avrasya steplerinde yaĢamıĢ ağaç 

bir kule tipinin bu yapılara örnek olduğunu düĢünmek çadıra bağlamaktan daha makuldür (Kuban 

1965: 154)‖ Ģeklindeki düĢüncesinde birleĢtikleri görünmektedir (Arık 1969:59; Önkal 1996:5) (2).  

 

Bu fikirlerin ileri sürüldüğü 1965 yıllarından bu yana yaklaĢık 40 yıl geçmiĢtir: O yıllarda, Orta Asya 

Türk Sanatı hakkında sadece, zorlukla bulunan Rusça kaynaklardan bilgilerin ancak çeviri yoluyla 

elde edildiği düĢünülürse, bunları ulaĢılması zor bilgiler olarak kabul etmek gerekir. Artık bugün, o 

yıllarda neredeyse görmesi, anlaĢılması imkansız pek çok konu veya yapı araĢtırmacılara sunulmuĢ, 

dolayısıyla, varsayımdan öte gitmeyen ogünkü bilgilerin pek çoğu da özelliğini yitirmiĢtir. Bugün, 

Orta Asya‘nın Türk bilim dünyasına açılmasıyla birlikte yukarıda, özet halinde belirtilen görüĢlerin 

değiĢmeye baĢladığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Son yıllarda, makale veya kitap türündeki 

yayınlarda bu konulara iliĢkin bilgilerin yer alması da bunun bir göstergesidir.  
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Bugün, Kazakistan‘da türbeye kesene (anıt kabir), binası yıkılmıĢ veya harap olmuĢ ve çoğu kez 

cenazelik katı (kripta) ortaya çıkmıĢ türbeye sağana, türbenin alt katında yer alan, cenazenin 

konulduğu yere (cenazelik-kripta-mumyalık) kör çırak (karanlık oda) veya gorhana (kör hane, 

mezar), minare-kule gibi yüksek yapılmıĢ türbelere munara, kurgan türü mezarlara da obo veya oba 

adı verilmektedir: Bugünki Kazakçada oba aileyi temsil etmektedir; Oba, bir ailenin içinde yaĢadığı 

üy‘dür (ev-çadır). Günümüzde küçük çadırlara kiyiz üy (çadır ev), büyük çadırlara da oba adı 

verilmektedir (Foto 2). Birkaç çadırdan meydana gelen topluluğa da oba denilmektedir. Benzer 

örnekler Osmanlılarda çadır, hükümdar için yapılanları da otağ (otağ-ı humayun) diye tanınmıĢtır. 

Ancak, Anadolu‘da da, Kazaklardaki gibi, birkaç çadır veya evden meydana gelen topluluğa da yine 

oba denilmektedir (Foto 3).   

 

Kaynaklara göre ―...Oba kelimesi eskiden obo Ģeklinde söylenmekteydi. Obo kelimesi tarihte üç 

anlamda kullanılmıĢtır. Birincisi yol belgesi, ikincisi kurgan (tümülüs), üçüncüsü ise taş heykel (taĢ 

baba-sin taĢ). Aynı kaynağın ifadesine göre, ―Obo  taĢ ve toprak yığınından ibaret bir höyüktür. Bu 

höyükler Moğollar tarafından kült sayılmaktaydı‖. ―Bunlar defin töreni ile ilgili olmayıp, yol belgesi 

olarak da yapılmıĢlardı; ekseriya dağ geçitlerinde bulunuyorlardı. Bu obo‘lardan bir tanesinin yapılıĢı 

hakkında tarihi bilgi de mevcuttur: Mirhond‘un hikaye ettiğine göre, Uluğ Bey 1425 yılında Orta 

Asya Moğollarına karĢı yaptığı seferde Buralgu denilen yerde ―iĢaret vazifesi görmesi için‖ yüksek 

ve sağlam bir yapı yaptırdı ki Türkler buna obo diyorlar‖. Aynı kaynakta, konuyla ilgili olarak, ―... 

Bununla beraber obo kelimesinin kurgan defniyle bağlı olduğunu gösteren misallere de rastlanır; 

meselâ, Velihanov‘un verdiği malumata göre, Uluğ Tağın batı kısmındaki Edige Kayası‘nın 

tepesindeki ―Ġdige Obası‖ denilen oba Ġdige‘nin mezarı sayılmaktadır; öyle anlaĢılıyor ki obo 

terimini bazen de taĢninenelerle bağlı görmüĢlerdir. V.V. Sappjnikov Kara ĠrtiĢ Irmağı‘nın 

doğusunda vaki bir yerde, seyyahatini tavsif ederken ―iki taĢnine‖ heykelini zikrederek bu 

heykellerin ―bu mahallerin ―Kara oba‖ tesmiye edilmesine sebep‖ olunduğunu söylüyorlar‖ diye 

bahseder (Bartdhold 1947:539).  

 

Yeni neĢredilen kaynakların verdiği bilgilere göre, Obo kelimesi bugün Mogolistan‘da oboo Ģeklinde 

söylenmekte ve ―halkın tapınmak üzere taĢ yığınlarından yaptığı, çadır Ģekilli, küçük bir mezara 

benzeyen ziyaretgahlara verilen bir isim Ģeklinde yaĢamaktadır. Bir bakıma ġamanizimdeki dağlara, 

tepelere inanma adetinin sürdürüldüğü adak yerlerine benzemektedir‖ (Sertkaya vd. 2001:211, 326-

332). Türk sanat tarihçiler oba kelimesini, mimari anlamda, ―kubbeyi andırır, küresel yapı‖ Ģeklinde 

tanımlarken (3), Rus yazarlar kurgan Ģeklinde isimlendirmiĢ, yayınlarda bu adla tanına gelmiĢtir 

(Bartdhold 1947:539) (Foto 2). 

 

Bizim zikredeceğimiz oba, kurgan manâsını ifade eden mezar yapısıdır: Türk sanatında oba 

(kurgan) geleneği Hunlar‘la birlikte baĢlamıĢtır. Rus kaynaklarında kurgan denildiği için tüm 

dünyada kurgan diye tanınan bu mezar yapılarına günümüzde Kazakistan‘da hâlâ oba adı 

verilmektedir. Yani, eski ―obo‖ kelimesi bugün oba  Ģeklinde ifade edilmektedir. Ancak, kelime 

bugün, kurgan ve büyük kiyiz üy (oba) yani büyük çadır Ģeklinde iki anlamda kullanılmaktadır. 

 

Biz burada her iki yapıyı da de söz konusu edeceğiz. Ancak, Kazakların oba dediği kurgan, 

bildiğimiz yer altına kazılan bir mezar odası ile, üzeri tümsek bir Ģekilde örtülen mezar yapısıdır. 

Bizim sözünü edeceğimiz oba ise, üzerinde türbe Ģeklinde yapısı bulunan kurgan-mezardır: Klâsik 

kurgan yapılarından farklı bir kuruluĢa sahiptir. Kurgan-mezar üzerinde, kurgana anıt mezar 

görünümü veren, çadıra benzer bir üst örtüsü vardır. Bu nedenle bu anıt mezarları, oba 

(kurgan)‘lardan ayırt etmek için  ―oba” türbe  demeyi uygun bulduk. 

 

Türbenin kurgan ve çadır mimarisinden geliĢtiği fikri bizden çok daha önce meslektaĢlarımız 

tarafından ortaya konmuĢ ancak, elde somut bir örnek olmadığı için, konu cesedin çadırda 
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bekletilmesi, çadır-kümbet-türbe mimarisi arasında benzerliğine (Diez 1946:14-15) veya kurgan, 

çadır ve bazı türbe örnekleriyle, minyatürlerdeki ölü gömme tasvirlerine dayanılarak izah edilmeye 

çalıĢılmıĢtır (Çoruhlu 1999:47-62). Biz ise, Kazakistan‘da yaptığımız araĢtırmalarda elde ettiğimiz, 

çadıra benzeyen oba mimari buluntularına dayanarak, deyim yerindeyse, daha somut, bugün hâlâ 

yaĢayan delillerle, konuya  farklı açıdan bakmaya ve türbe mimarisinin ―oba‖ dan geliĢtiğini 

açıklamaya çalıĢacağız (Foto 1-3). Kazak ve Kırgız meslektaĢlarımızın bile, ilk kez gördükleri ve 

yerini bilmediklerini söyledikleri   (4)Türbelerin çıkıĢ noktası olarak kabul ettiğimiz “oba” türbe‘leri 

Kazakistan‘da ilk kez tanıtıyoruz (5).  

 

II- OBA (KURGAN) TÜRBELER   

II.1. Bedbaht Dala-“Oba” Türbe-I  

Jeskazgan Oblusu (eyaleti), Jedikonur Avdanı‘nda (ilçesinde), Çimkent ile Jeskazgan arasında kalan 

Bedbaht Dala isimli çölde, Sozak‘a 500 km, Jeskazgan‘a 300 km uzaklıkta, Kabak Mevki‘indedir 

(Foto 3-4). 

 

Çöl ortasında, adıyla anılan, tuz gölünün yakınındadır. Çevresine göre yüksek sayılabilecek, göle 

hakim bir tepe üzerindedir. Külliye türbe Ģeklindedir. Çevrede yaklaĢık 10 kadar türbe izi vardır. 

Bunlardan üç tanesi kısmen sağlamdır. Diğerleri toprakla örtülmüĢ vaziyettedir. Mevcut toprak 

çöküntülerinden çevrede daha baĢka türbelerin de bulunduğu anlaĢılmaktadır. Mevcut türbelerin üst 

kısımları tamamen aĢınmıĢtır. Sadece, taĢlarla çevrili daire Ģekilli küçük bir alan ve bunun ortasında, 

yine taĢlarla çevrili, dikdörtgen Ģekilli bir mezar-kurgan yer almaktadır. Halk arasında bu mezarların 

hepsine birden Oba (kurgan) denilmektedir.  

 

Külliyenin güney ucunda bulunan ―Oba” Türbe-I, en sağlam olanıdır: Bir sıra çamur, bir sıra, 

çevrede yetiĢen ve saksavul (süksün) ve juvĢan (pelin) diye bilinen, maki Ģeklindeki bodur ama 

sağlam ağaç dallarının münavebeli (sıralı) dizilmesi suretiyle yapılmıĢtır. Ağaç dalları arasına giren 

toprak çamurlaĢıp zamanla sertleĢmiĢ ve taĢ gibi bir hâl almıĢtır. Yuvarlak planlı türbenin mevcut 

kısmı 400 cm çapındadır. Bunun da dıĢında, rüzgar nedeniyle aĢınmıĢ, yaklaĢık 160 cm‘den daha 

fazla bir alan daha bulunmaktadır. Devrinde, 720 cm çapında olduğu anlaĢılmaktadır. Günümüzde 

büyük bir bölümü aĢınmıĢtır. Sadece bir metre yüksekliğindeki ağaç dallarından meydana gelen bir 

yığıntı halinde kalmıĢtır (ġekil 1).  

 

Türbenin ne zaman yapıldığı belli değildir. Bu bölgeyi tanıyanlar çok eski olduklarını ifade 

etmektedir. Bize göre, inĢa malzemesi ve Ģekil açısından, Bedbaht Dala‘nın baĢlangıcında, 

KızemĢek (Stepnoy) yakınında bulunan ve Kempirdin Orını diye anılan yapıya benzemektedir. 

Ancak, bu türbelerin bulunduğu alan çok rüzgar aldığı için daha fazla aĢınmıĢtır. Bu nedenle M. S. 

V-VI. yy.‘da, Batı Göktürkler döneminde, doğanın sunduğu imkanlarla yapıldığını düĢünmekteyiz.  

  

II.2- Bedbaht Dala-“Oba”  Türbe-II  

Jeskazgan Oblusu (eyaleti), Jedikonur Avdanı‘nda (ilçesinde), Çimkent ile Jeskazgan arasında kalan 

Bedbaht Dala isimli çölde, Sozak‘a yaklaĢık 500 km, Jeskazgan‘a 300 km uzaklıkta, Kabak 

Mevki‘indedir (Foto 5). 

Çöl ortasında, adıyla anılan tuz gölünün yakınındadır. Çevresine göre yüksek sayılabilecek, göle 

hakim bir tepe üzerindedir. Külliye türbe içinde, külliyenin güney ucunda,  ―Oba” Türbe-I ile, 

―Oba” Türbe-II arasındadır.  

 

―Oba‖ Türbe-1‘e göre daha yıpranmıĢ vaziyettedir: Bir sıra çamur veya erimiĢ kerpiç, bir sıra, 

çevrede yetiĢen ve saksavul (süksün) ve juvĢan (pelin) denilen maki Ģeklindeki bodur ama sağlam 

ağaç dalları ile yapılmıĢtır. Yuvarlak planlı olan türbenin mevcut kısmı 300 cm çapındadır. Bunun da 

dıĢında, rüzgar nedeniyle aĢınmıĢ, yaklaĢık 150 cm‘den daha fazla bir alan daha görünmektedir. 
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Devrinde, 600 cm çapında olduğu anlaĢılmaktadır. Günümüzde büyük bir bölümü aĢınmıĢtır. Sadece 

bir metreye yakın yükseklikteki ağaç dallarından meydana gelen bir yığıntı halinde kalmıĢtır. DıĢtaki 

temel izlerinde bulunan oyuklardan altta büyük bir mezar olduğu anlaĢılmaktadır (ġekil 2).  

 

Türbenin ne zaman inĢa edildiği belli değildir. ―Oba” Türbe-I‘e  benzerliği nedeniyle, M. S. V-VI. 

yy.‘da, Batı Göktürkler döneminde, doğanın sunduğu imkanlarla yapıldığını düĢünmekteyiz.   

 

II.3.Bedbaht Dala- “Oba” Türbe-III  

Jeskazgan Oblusu (eyaleti), Jedikonur Avdanı‘nda (ilçesinde), Çimkent ile Jeskazgan arasında kalan 

Bedbaht Dala isimli çölde, Sozak‘a, yaklaĢık 500 km, Jeskazgan‘a 300 km uzaklıkta, Kabak 

Mevki‘indedir (Foto 6). 

 

Çöl ortasında, adıyla anılan, tuz gölünün yakınındadır. Çevresine göre yüksek sayılabilecek, göle 

hakim, bir tepe üzerindedir. Külliye türbe içinde, külliyenin güneybatı ucundadır. 

 

Birinci ve ikinci türbeye göre daha yıpranmıĢ vaziyettedir: Yine bir sıra çamur-kerpiç, bir sıra, 

çevrede yetiĢen ve saksavul (süksün) ve juvĢan (pelin) diye anılan maki Ģeklindeki bodur ama 

sağlam ağaç dalları ile yapılmıĢtır. Yuvarlak planlı olan türbenin mevcut kısmı 270 cm çapındadır. 

Bunun da dıĢında, rüzgar nedeniyle aĢınmıĢ, yaklaĢık 200 cm‘lik bir alan daha bulunmaktadır. 

Devrinde yaklaĢık 500 cm çapında olduğu anlaĢılmaktadır. Günümüzde büyük bir bölümü aĢınmıĢtır. 

Sadece yarım metreye yakın yükseklikteki ağaç dallarından meydana gelen bir yığıntı halinde 

kalmıĢtır (ġekil 3).  

 

Türbenin ne zaman inĢa edildiği belli değildir. Aynı külliye içindeki ―Oba” Türbe-I‘ ve ―Oba” 

Türbe-II‘ye benzerliği nedeniyle, MS V-VI. yy.‘da, Batı Göktürkler döneminde, doğanın sunduğu 

imkanlarla yapıldığını düĢünmekteyiz.   

 

II.4. Kempirdin Orını (YaĢlı kadının yeri, mezarı)  

Çimkent Oblusu (eyaleti), Sozak Avdanı (ilçesi), KızemĢek (Stepnoy) Avulu‘nda (köyünde), 

KızemĢek ile Jeskazgan Oblusu (eyaleti) arasında yer alan Bedbaht Dala Çölü‘nde, KızemĢek‘in 30-

40 km doğusunda, çöl baĢlangıcında, adıyla anılan mevkidedir (Foto 7- 8).  

 

Çöl ortasında, çevresine göre yüksek bir tepe üzerinde, kumluk bir alanda kurulmuĢtur. Çevresinde 

hiç bir yerleĢim yeri yoktur. 

 

Yapı daire planlıdır: Çamur ve çevrede yetiĢen ve saksavul (süksün) ve juvĢan (pelin) diye bilinen, 

maki türü, ağaç saplı bitkilerin dalları ile yapılmıĢtır. Bir sıra ağaç dalları, bir sıra çamur 

yerleĢtirilerek duvar yapılmıĢtır. Çamur, kumlu bir toprak ve çakıl taĢından daha küçük taĢların 

birleĢiminden meydana gelen bir yapıya sahiptir. Ancak, zamanla yağmur ve rüzgâr sayesinde çok 

katı bir malzeme haline dönüĢmüĢtür (ġekil 4).  

 

Türbenin günümüze ulaĢabilen kısmı yaklaĢık 5.40 cm çapındadır. DıĢ kısmı rüzgar vb. doğal 

etkenlerle erimiĢtir. Temel izlerinden toplam 8 m çapında olduğu görülmektedir. Batı yönünde 

kapıya benzer bir iz mevcuttur. Ġç kısmı çökmüĢ veya bu Ģekilde yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Yapının ne olduğu pek belli değildir. Çevrede yaĢayan insanlar burayı kempirdin orını (ihtiyarın 

yeri-mezarı) olarak tanımlamakta, çok yaĢlı bir kadının tek baĢına yaĢadığı bir yer olarak 

duyduklarını ifade etmekte ve ne zamana ait olduğunu bilmediklerini söylemektedirler. 
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AraĢtırmalarımız sırasında Çimkent çevresinde ve Sozak civarında bu tür bir yapıya tesadüf etmedik. 

Sadece Bedbaht Dala‘da (çöl), Kabak mevki‘inde, çoğunluğu bozulmuĢ, sadece üç tanesi bugüne 

ulaĢabilmiĢ bu tür bir yapı topluluğuna rastladık: Kempirdin Orını‘nda, çamur ve ağaç dallarından 

inĢa edilen yapılan binanın altında ne olduğunu göremedik. Ancak, Kabak mevki‘indeki yapıların 

bazılarında üstteki bölümün rüzgarın aĢındırması sonucu ortaya çıktığını ve altında kurgan-mezar 

olduğunu gördük. Muhtemelen bu yapı da bir mezar abidesidir. Bize göre erken bir dönemde 

yapılmıĢ olmalıdır. Biz bu yapının M. S. V-VI. yy.‘da, Batı Göktürkler döneminde, yapıldığını 

düĢünmekteyiz. Kabak mevki‘indeki örneklerine bakarak bunun da çevresinde bu türden baĢka 

yapılar olabileceğini tahmin etmekteyiz. 

 

III. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ   

Kurgan toprak içine, oda mezar Ģeklinde, kare veya dikdörtgen planlı inĢa edilmiĢ anıtsal mezar 

yapısıdır; inĢa edildiği dönemlerde, gövde tamamen toprak içinde kaldığından, nemi önlemek 

amacıyla, duvarları bazen ağaç kütükleriyle kaplanıyor, bazen de keçe vb. kalın örtülerle 

kapatılıyordu. Üzeri ise, ahĢap desteklerin taĢıdığı, ahĢap kiriĢlerin üzerine yerleĢtirilen, dıĢarıdan 

tümsek halinde görülen, mezar yerinin de kaybolmaması için, bir toprak tabakasıyla örtülüyordu. 

Bunun da üzeri, iri taĢların genellikle, yuvarlak veya oval Ģekilde, yan yana dizilmesiyle meydana 

getirilen, bir sınırla belirtiliyordu. Hun dönemine ait, muhtemelen hakan veya prens için yapılan bazı 

örneklerde duvarlar ve zemin keçe ve kumaĢlarla  süsleniyordu (Karamürsel 2003:76-79). 

Çoğunlukla mumyalanan ceset ağaç bir sanduka içinde muhafaza ediliyordu. Genellikle ölen kiĢinin 

hayattayken kullandığı kap kacakları ile silahları ve at koĢum takımları da mezara konuyordu. Atı 

veya ölümünden önce ya da sonrasında kendisine hediye edilen atlarının cesetleri ise kurganın 

bitiĢiğinde veya çevresinde açılan bir oda Ģekilli bölmelere gömülüyordu. Pazırık ve Noin-Ula 

Kurganları gibi büyük boyutlu kurganlar, birkaç katlı yapıldığı gibi, at cesetleri de ayrı mekânlara 

gömülüyordu (Aslanapa 1972:1-5; Diyarbekirli 1972:99-108; Tuncer 1986:254-256; Tabaldiev 1996; 

Çoruhlu 1999:47-62; Yazar 1999:419).  

 

Kazak arkeologlara göre, Hun obaları (kurgan) büyük yapılardı. Ġçlerinde 40-50 m büyüklüğünde 

olanları vardır. Ġnsanlar atları ve kıymetli eĢyalarıyla birlikte gömülüyordu: Gryaznov‘un, Sibirya‘da, 

Arjın Obası‘nda yaptığı kazıda (muhtemelen hakan mezarı), mezar odası etrafına yapılmıĢ oadalarda 

yüzden fazla at cesedi çıkmıĢtır  (6). Ayrıca, Kazakistan‘ın Altay sınırındaki Berel-Beril Obası‘ında 

yapılan kazılarda da  eğersiz on altı at ve at koĢum takımı bulunmuĢtur (Diyarbekirli 1972:96-100; 

Baykuzu 2005:12) (7).  

 

Kaynaklara göre, Güney Sibirya‘dan Mogolistan Bozkırlarına kadar uzanan geniĢ bir coğrafyada 

hüküm süren Hunlar‘a ait en eski kurganlar Katanda, Pazırık ve Noin-Ula Kurganlarıdır: Pazırık 

Kurganı MÖ V-IV. yy.‘a, Noin Ula ise MÖ I. yy.‘a tarihlendirilmektedir. Bunun dıĢında daha pekçok 

kurgan mevcuttur. Son yıllarda Kazakistan ve Kırgızistan‘da çok sayıda kurgan tesbit edilmiĢ ve bir 

kısmının da kazıları yapılmıĢtır (Tabaldiev 1996).  

 

Tarihçilerin Kurganlarla ilgili verdikleri yeni bilgilere göre, Hun döneminden kalan, kazısı yapılan 

kurganlar dıĢında, Çin kaynaklarında adı geçen ama henüz yeri bile tesbit edilmemiĢ kurganlar da 

mevcuttur; ―Güney Hunlarının torunları IV-V. yüzyıllarda Çin topraklarında ilk Chao (Han), 

Sonraki Chao, Hsia  ve Kuzey Liang adında dört Hun devleti kurmuĢlardı. Çin yıllıklarının verdiği 

detaylı bilgilerden bu devletlerin hükümdarlarının kurganlarının nerelere yapıldıkları‖ tesbit 

edilmiĢtir (Baykuzu 2005: 1-15): Han veya ilk Chao devleti (MS 304-329) Hunların hükümdar soyu 

olan Tu-ku ailesinden gelen Liu Yuan-hai tarafındandan kurulmuĢtur. Kendisine ―Kau-tzu‖ (büyük 

ata) ünvanı verilmiĢti. Ancak, 310 yılı sekizinci ayında hastalanıp ölmüĢ ve adına yapılan Yung 

Kuang Kurganına  gömülmüĢtü‖ (Baykuzu  2005:4).  
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Bu döneme ait ikinci kurgan, ―Sonraki Chao devletini kuran, Liu Yuan-hai‘nin yerine geçen kardeĢi 

Liu Ts‟ung  (MS 311-318) için yapıldı:  Liu Ts‟ung  döneminde Çin‘in birinci baĢkenti Lo-Yang ile 

Çin hükümdarını, 317 yılında da  ikinci baĢkenti Ch-angan ve ikinci hükümdarını ele geçiren Liu 

Ts‟ung 319 yılında öldü ve Hsüan-kuang Kurganı‘na gömüldü‖ (Baykuzu 2005:4).  

 

―319-329 yılları arasında, Güney Hunlarının baĢına, aynı hanedandan Liu Yao geçti: Liu Ts‟ung‘ın  

oğlu olan Liu Yao devletinin birliğini sağlamak için uğraĢmıĢ ve devletin Han olan adını Chao 

olarak değiĢtirmiĢtir. Kendisi hükümdarlık yıllarında babası, annesi ve eĢi için birer kurgan 

yaptırmıĢtır. Bu kurganların yapımında 60.000 iĢçinin çalıĢtığı söylenmektedir. Geceleri de yağ 

kandillerinin ıĢığı altında devam ettirilen çalıĢmalar 100 günde bitirilmek üzere planlanmıĢtı. 

Kurganın etrafı 2 ‗Li (?), yüksekliği ise 18 m olacaktı. Babası için yapılan Kurgan tamamlanmıĢ ama 

daha sonra kapısı sel sularıyla yıkılmıĢtı. Yeniden tamir ettirmiĢti.  Babası için yapılan kurgana Yung 

Hsüan Kurganı, Annesi için yapılan mezara Yang ling Kurganı, eĢi için yaptırdığı Kurgana‘a da 

Hsien P‟ing Kurganı ismi verilmiĢti‖ (Baykuzu  2005:4-5).  

 

“Liu Yao‘nun  kurduğu Ġlk Chao devletine isyan ederek, doğuda, Shih Lo Devletini (MS 319-352) 

kuran Shih Lo (319-333) öldüğünde kendisine bir kurgan yapıldı ve bu kurgana ‗da ―Kao-P‘ing 

Kurganı‖ ismi verildi ve adına da bir türbe yapıldı.‖ (Baykuzu 2005:7-10).  

 

“Shih Lo‟dan sonra, Sonraki Chao devleti‘nin baĢına Shih Hu (Shih Chi-Lung) (335-349) geçti. 

Kendisine ―wu Huang-ti‖ ünvanı verilmiĢti. Ölünce Hsien Yuan Kurganına gömüldü ve adına bir de 

türbe yapıldı‖ (Baykuzu 2005:10).  

 

―Kuzey Çin‘de, Ġlk ve Sonraki Chao Devletlerine ait Hun boyları devletleri yıkıldıktan sonra, 

Çin‘de Hun Lideri Ho-Lien Po-Po (407-425) baĢkanlığında bir devlet kurdular. Ho-Lien Po-Po 425 

yılında öldüğünde oğlu O‘nun için Chia-p „ing kurganını yaptırdı. Kurganın yapımı için 25.000 kiĢi 

görev aldı. Ayrıca, 7000 kiĢinin çalıĢtığı bir türbe inĢa ettirdi. Ayrıca, baĢkentine 45 Li (?) uzaklıkta, 

eski sarayına benzeyen bir küçük saray yaptırdı ve  14 at kurban etti‖ (Baykuzu 2005:10-12).  

 

―397 yılında, Çin‘in batısında, bugünkü Kansu Eyaleti‘nin kuzeyinde kurulan Kuzey Liang Hun 

Devleti  (MS 397-439) kuruldu. Devleti kuran Chü-Ch‟ü Meng-Hsün 433 yılında, baĢkent Ku-

tsang‘da öldüğünde, Tabgaç imparatoru tarafından mezarına 30 aile türbedar olarak atanmıĢtı‖ 

(Baykuzu 2005:12).  

 

Kuzey Liang Hun Devleti, 439 yılında, Tabgaçlar tarafından yıkıldığında    Chü-Ch‟ü Meng-

Hsün‟ün oğulları önce Shan-Shan‘a, oradan da Turfan‘a kaçmıĢ ve buraya hakim olmuĢlardı. Yakın 

zamanda Çinli arkeologlar tarafından Chü-Ch‟ü ailesine ait mezar taĢları bulunmuĢtur‖ (Baykuzu 

2005:1-15).  

 

Görüldüğü üzere, Hun geleneklerine göre, ölen hükümdar ve ailesi için kurgan yapılmaktaydı. 

Kurganların büyüklük veya küçüklüğüne göre, 60.000, bazen de 25.000 kiĢi çalıĢıyor ve altmıĢ bin 

kiĢiyle kazılan kurgan üç ay gibi bir kısa sürede tamamlanabiliyordu. 

 

Özellikle hakan mezarlarının yerleri, çoğu kez, mezarın içine ölenin değerli eĢyalarının konulması 

nedeniyle; yağmalanmaması veya sırf kötülük olsun diye düĢmanlar tarafından tahrip edilmesi gibi 

korkulardan dolayı gizli tutuluyordu. Sözgelimi, Kuzey Çin Topraklarına yerleĢen ve devlet kuran 

Güney Hun boylarından Shih-Lo (319-333) öldüğünde gizlice, dağ vadisinde bilinmeyen bir yere 

gömülmüĢtü. Mezarına da hayattayken eğitim ve bilime önem verdiği için bunlarla ilgili eĢyalar 

konmuĢtu (Baykuzu 2005: 9). Bu yüzden de mezar kazıcıları mezara ait her tür izi yok etmeye 

çalıĢıyor, bazen sahte mezarlar veya kurganlar da kazıyorlardı. Bu gelenek sadece Türklere özgü 
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değildi. Moğollar‘da da vardı. Sözgelimi, Kubilay Han öldüğü zaman da (1264), mezarı belli 

olmayacak Ģekilde atalarının dinlendiği ormana gömülmüĢtü.  

 

Hunlarda, Kurganın yeri belli olsun ya da olmasın, ölen Hun Hakanı için birer türbe 

yapılmaktaydı: Genellikle kurgan‘ın dıĢına inĢa edilen bu türbeler bazen, kurganın yeri uzakta 

olduğu için, daha kolay ulaĢabilmek amacıyla, yakın yerlere ya da Ģehir merkezlerine de yapılıyordu. 

Gumuliëv gibi, bilgisine çok itibar edilen Rus yazarlar, Hunların cesedlerini yaktıkları ve küllerini 

bilinmeyen yerlere gömdüklerini söylemektedir (Gumuliëv 2002:377). Günümüz yeni kuĢak 

tarihçiler ise, Hunlarda ölü yakma gibi bir geleneğin bulunmadığını, ―devletin ilk yıllarında yerli 

halkın, ölenin hanımını yakma veya canlı canlı mezara gömme âdetini de yasakladığını‖ 

zikretmektedir (Baykuzu 2005: 10). 

 

Seyahatnamelerde verilen bilgiler ve günümüze gelen örneklerinden öğrendiğimiz kadarıyla, 

Göktürkler döneminde de, Hun dönemi kurgan ve türbe geleneği devam etmiĢtir: F. Risch, 

―...Komanlar ölülerinin üstüne büyük bir ev inĢâ ederler ve bunun üzerine de yüzü doğuya dönmüĢ 

heykel dikerler. Bu heykellerin elinde kadeh bulunur. Zengin olanlar piramitler inĢâ ettirirler. 

Bunlar küçük sivri tepeli evciklerdir.  ġurda burda bazı kereler tuğladan, bazen taĢtan yapılmıĢ 

kuleler gördüm‖ der ve 9 numaralı dipnotta da, ―Aynı zamanda Minzloff da eserinde Soyotlarda çok 

sayıda taĢ piramit Ģeklinde mezarlar bulunduğunu zikreder‖(Risch 1934:774 (Önkal‘dan naklen); 

TaĢağıl 1995:99, 112; Önkal 1996:4; Çoruhlu 1999:47-48; Yazar 1999:419-422) Ģeklindeki 

bilgilerden, kurganların yanında, mezarların üzerine, küçük sivri tepecikler halinde, kuleye benzeyen, 

piramit Ģekilli evler inĢa edildiği, bunların da üzerine yüzleri doğuya dönük heykeller dikildiği, 

muhtemelen mezar üzerine türbe yapıldığı, bunların da üzerine sintaĢ dikildiği ve heykellerin elinde 

de kadehler bulunuduğu ifadesi anlaĢılmaktadır (Foto 10). 

 

Kazak arkeologlara göre, Göktürk dönemi obaları, Hun obalarına göre küçük yapılardı: Oba 

içinden, her obadan çıkmasa bile, Hun dönemindeki gibi, at cesetleri ve at koĢum takımları 

çıkıyordu. Üzerinde de sırtında sintaĢ  (balbal) bulunuyordu ve sintaĢ doğuya bakıyordu (8). 

 

Kanaatimize göre, Göktürk dönemi kurganları, hükümdar veya hükümdar ailesi ve çevresindeki vezir 

vb. insanlar dıĢında, kısacası halk için yapılan kurganlar, tanıttığımız türden kurganlar gibi, daha 

küçük yapılardı (Foto 4-9). Ama belli ki Hunlar döneminde kurganın dıĢına, bazen uzağına yapılan 

türbeler, zamanla kurganın üzerine inĢa edilmeye baĢlandı. Seyahatnamelerde,  adı geçen,―...Zengin 

mezarları üzerine ise sivri tepeli bir türbe yahut tuğladan bir kule, bazen de taĢtan bir ev yapılırdı.‖ 

bilgisi (Bartdhold 1947:518), konumuz açısından çok ilginçtir: ―Mezarın üzerine yapılan sivri tepeli 

türbe‖ nasıl bir yapıydı? Kaynaklarda Ģimdilik bir bilgi bulamadık ama, burada dört örnekle 

tanıttığımız ―oba” türbe türü yapılar olduğunu düĢünüyoruz. Tabiî ki hükümdar ve ailesi ile saray 

ileri gelenleri için yapılanlar muhtemelen daha mükemmel yapılar olmalıdır (Foto 3-9).  

 

Uygurlar döneminde, stupalardan geliĢtiği kabul edilse bile, Anadolu Selçuklu türbelerine benzer 

Ģekilde türbeler (anıt mezarlar) inĢa ediliyordu (Aslanapa 1972: 10-12): Özellikle Hoço‘da (Ġdikut 

Ģehri)  bulunan ve stupa olduğu söylenen kubbeli yapılar, türbe yapısının bu çağda, oba (kurgan) 

diye isimlendirdiğimiz eski Türk mezarlarından  farklı bir biçimde geliĢtiğini, ancak dıĢ görünüĢ 

bakımından Selçuklu dönemi türbelerine benzeyen bir görünüĢ ortaya koyduğuna iĢaret etmektedir 

(Cezar 1977:74-75).  

 

Türklerde, ölenin ruhu için tanrıya koyun ve at kurban etmek bir gelenekti: Kaynakların ifadesine 

göre, koyun ve keçi, yünü, eti ve sütünden istifade edildiği için de önemli hayvanlardı. Ayrıca, 

―...koyun, koç ve keçi Gök Tanrıya sunulan hayvanlar arasında yer almaktaydı. Tabgaçlar anılan 

törenlerde ak buzağı, koç ve at kurban ediyorlardı. Ataların ruhları veya kötü ruhlardan korunmak 
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için kurban edilen koyun ve keçinin beyaz renkte olmayanları, yer tanrısının hayvanı da 

sayıldığından, özellikle matem törenlerinde, yere de kurban ediliyorlardı. Ayrıca koyun-koç oniki 

hayvanlı Türk takviminde yıl simgelerinden biriydi‖ (Çoruhlu 1999:150). 

 

Ġslâmiyetten evvelki 12 hayvanlı Türk takvimi öküz, pars, tavĢan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, 

tavuk, köpek ve domuz‘dan meydana geliyordu (Esin, 1962:164). Günümüzde  Kazakistan‘da 

mezarların baĢ taĢına veya türbelerin giriĢi üzerine koç boynuzu, yaban keçiĢi boynuzu konulması, 

ölen kiĢinin erkek veya önemli bir kiĢi olduğunu yansıtmasının yanısıra, bu hayvanlara karĢı duyulan 

saygıyı da göstermektedir. Ayrıca, ―Türk devletleri ve akraba Türk boylarının isimleri ya da 

hakanlarının adları hayvan isimleriyle anılıyordu; Karakoyunlu, Çağatay, Tunguz‖ örnek 

verilebilir (Esin 1962:164-65). Bugün Anadolu‘da ġahin, Ceylan, Aslan gibi isimler, Orta Asya‘da 

yaĢayan Türk devletleri ile Akraba Türk boylarında da Kartal, Kanat vb. hayvan isimleri insan ismi 

olarak kullanılmaktadır.  

 

Kuzey Çin‘de yerleĢik bulunan Ġlk ve Son Chao Devleti  zamanında ölen hükümdar Ho-Lien Po-Po 

(407-425) için on dört at kurban edilmiĢti. BaĢka kurganlarda bulunan at cesetleri veya at koĢum 

takımları bu bilgileri teyit etmektedir: Altay‘daki Kudirge‟de bulunan 30 kadar kurgandan her 

birinde, yüzleri sahile dönük yerleĢtirilmiĢ vaziyette defnedilmiĢ birer at bulunmuĢtur (Baykuzu 

2005:11). Tabi ki, Pazırık Kurganlarında bulunan atların sayısı çok fazladır ve ilginç bir Ģekilde, bu 

atların kulaklarında farklı iĢaretler mevcuttur. Bu her bir atın farklı kiĢiler tarafından hediye 

edildiğinin kanıtı kabul edilmektedir. Yine, atların kuyrukları kesiktir. Bu matem anlamına 

gelmektedir. Hepsinin aygır olması ise kurban için erkek hayvanların tercih edildiğini göstermektedir 

(Baykuzu 2005:11-12). 

 

Kurgan veya türbelerin üzerine konulan taĢ heykeller, Türk kaynaklarında, yakın zamana kadar, 

balbal adıyla anılagelmiĢtir. Kaynakların ifadesine göre, Ruslar tarafından Kamennaya plastika (taĢ 

heykel-taĢ baba) Ģeklinde söylenen bu heykeller Türkçeye taĢ nine adıyla çevrilmiĢti (Bartdhold 

1947:515): Günümüzde taĢ baba, taĢ heykel  gibi isimlerle anılan bu heykellere Kazaklar sin tas 

(sin taĢ)  adını veriyorlardı. Kazaklarda anıt ev-anıt mezar anlamında kullanılan kesene kelimesi 

ise, Farsçada ev manâsına gelen kâĢane kelimesinden gelmektedir. Farsçadan Kıpçakça‘ya, oradan 

da Kazakçaya geçtiği söylenmektedir. Sin kelimesi de ÇuvaĢça ve Tatarcada yüz, resim manasını 

ifade etmektedir. KeĢane (kesene) kelimesi de ―ölünün sureti‖ manasına gelmektedir. Dolayısıyla 

Sin tas (sin taĢ) veya taĢ baba (balbal) kelimesinin de buradan türediği kabul edilmektedir 

(Bartdhold 1947: 519). 

 

Tarihi bilgilere göre, ―Göktürkler döneminde, cenaze merasimlerinde, devletler taziye için elçiler 

gönderdikleri gibi, heykeller de göndermekteydi:  Bilge Kağan öldüğünde Çin Ġmparatoru, taziye için 

bir elçi grubunu göndermiĢti. Bilge Kagan ve Kültigin için yapılan anıtlarda, çok sayıdaki ulusun 

taziyelerini sunmak ve cenaze törenine katılmak için heykeller yollamıĢlardı. ―Pien-i Tien, Türklerin 

cenaze törenlerinde tüm erkek ve kadınların süslü ve gösteriĢli elbiseler giydikleri ve mezarın 

yanında toplandılarını‖ yazar. Ancak, Kuzey Çin‘de devlet kuran, Hun boylarından Shih-Lo cenaze 

töreninde insanların sıradan elbise giymesini, törenin sıradan bir gün gibi yaĢanmasını istemiĢti‖. 

Kaynaklarda bu konuda çok fazla bilgi vardır (Baykuzu 2005:9). 

 

TaĢ heykeller çoğu kez, XI-XIII. yy. minyatürleri ile yine aynı dönemlere ait Büyük Selçuklu ve 

Anadolu seramikleri üzerindeki figürlere benzer Ģekilde,  ellerinde, bel hizasında, bir kadeh veya ok 

ve yay tutarken tasvir edilmiĢlerdir. Söz konusu edilen taĢ heykeller bugünkü verilere göre, 

Anadolu‘nun doğusu ile Karadeniz‘in kuzey sahillerinden baĢlayarak Orta Asya‘nın doğusuna kadar 

uzanan tüm alanda görülmektedir (Baybosınov 1996; Elevkenova 1996).  
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Aslı X. yüzyılda, Ebû‘l-Fereç Isfahânî  tarafından, 20 cilt halinde  yazılan Kitâbe‟l-Agânî (ġarkılar 

Kitabı) isimli kitabın 1217-1219 yıllarına ait kopyalarından, Ġstanbul‘da Fatih‘te bulunan Millet 

Kütüphanesi‘ndeki 1218-1219 tarihli 17. cildin takdim sayfasında (Feyzullah Efendi 1565) tahtında 

oturan emirin etrafında maiyeti, üst tarafında ise, devrin Zengî hükümdarlarında görülen, hilâl 

Ģeklinde, hale motifi tutan iki melek figürü yer alır. ġeffaf bir malzemeden yapılmıĢ taht üzerinde 

oturan hükümdarın elinde ise, hükümranlık veya kuvvet-kudret, ya da ölümsüzlük-ebedilik sembolü 

sayılabilecek bir ok ve yay görülür. Sırtında dökümlü bir kumaĢtan yapılmıĢ kaftanı, baĢındaki ise o 

döneme ait Selçuklu figürlerinde görülen, kürklü bir börk (Ģapka) yer alır (Ġnal 1995:46-47).  

 

Büyük Selçuklu dönemi seramiklerinin pek çoğunda, ortada tahtında oturan bir hükümdar, 

kenarlarda ise maiyeti yer alır Ģekilde tasvir edilir. Hükümdarın elinde bir kadeh ya da ok ve yay 

tasviri görülür.  

 

Doğu Avrupa‘da Kuman diye tanınan Peçeneklerle, Karadeniz‘in kuzeyindeki alanlarda yaĢayan 

Kıpçakların, Ortaasya‘da Kazakistan topraklarında yaĢayan Hun, Göktürk, Uygur, TürgiĢ, Oğuz, 

Karluk gibi tüm Türk boylarında görülen bu heykellerin içlerinde kadın ve erkek heykelleri de 

mevcuttur. MeslektaĢlarımızın verdiği bilgilere göre, bugünkü Ukrayna topraklarında, Orta Asya 

geleneğinden çok farklı görünüĢe sahip çok sayıda örneği bulunmaktadır. ―Bugün Kazakistan ve 

Kırgızistan topraklarında da, bütün müzelerde birer ikiĢer örnek mevcuttur. Ayrıca, Kazakistan‘da 

Talas Nehri‘nin aĢağı kısımlarındaki mevkie de SıntaĢ denildiği kaynaklarda belirtilmektedir 

(Bartdhold 1947: 520). Kırgızistan‘da da, eski Burana Ģehrinde, Buranakale Minaresi ve sarayın 

kalıntısının bulunduğu alanda halen, çevreden derlenip getirilen çok sayıda örneği mevcuttur. Bu 

heykellerin baĢlangıçta, ―ölen kiĢinin hayattayken öldürdüğü düĢmanlarını tasvir ettiği kabul 

edilmekteydi. Daha sonraları ise, ölen kiĢilerin hatırası için dikildiği, hatta ölen kiĢinin heykeli 

olabileceği‖ fikri kabul edilen bir görüĢ haline gelmiĢtir ki biz de aynı düĢünceyi paylaĢıyoruz. 

 

Kaynaklarda, kurgan ya da türbelere SintaĢ dikme geleneğinin XIII. yy.‘a kadar sürdüğü kabul 

edilmektedir (Bartdhold 1947:516). Bu düĢünceyi XX. yy. baĢlarında öne sürülen isabetli bir görüĢ 

olarak kabul etmekle beraber, tarihçilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak, Ġslâmiyetin Karahanlı 

Hükümdarı Satuk Buğra Han‘ın henüz 12 yaĢlarında iken, 912 yıllarında kabul ettiği ve Türkler 

arasında bu yıllardan itibaren yayılmaya baĢladığı kabul edilirse (Necef 2005:200), XIII. yy.‘dan 

daha önceki yıllarda sona erdiği, dolayısıyla üzerinde sin taĢ bulunmayan bir obayı (kurgan), Kazak 

ve Kırgız meslektaĢlarımızın kabul ettiği gibi, XIII. yy. değil, belki, V. yy.‘dan baĢlayan ve XIII. 

yy.‘a kadar devam eden bir zaman dilimine tarihlemenin daha doğru olacağı düĢüncesindeyiz. Öte 

yandan, bugün Kazakistan‘da, ölen bir kiĢinin mezar baĢ taĢına heykel veya portresinin dikilmesini 

ya da büyük boyutlarda yapılan mezar baĢ taĢına resminin çizilmesini sin tas geleneğinin devamı 

olduğu kanaatineyiz.  

 

Muhtemelen, Türkler Ġslamiyete girdiği zaman kurgan veya oba türü mezar geleneğinden hemen 

kopup, Ġslâm türü mezara geçilmemiĢtir. Bu geçiĢ herhalde uzun yıllar almıĢ olmalıdır (Foto 3-9): 

Kaynaklar Ġlk Türk-Ġslâm devleti olarak kabul edilen Karahanlılar‘a ait, içinde ―mezar hediyesi veya 

eĢyası bulunmayan kurganların ortaya çıkartıldığından‖ söz etmektedir (Çoruhlu 1999: 51). Benzer 

geçiĢ dönemi Ġslâmiyetin kabulünde de yaĢanmıĢtır: Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han‘ın 

Ġslamiyeti daha 910 yıllarında kabul ettiği, 955-960 yıllarında da resmi din haline geldiği 

düĢünülürse, Ġslamiyete geçiĢ bile birdenbire yaĢanmamıĢtır (9). Belki bu nedenle Oğuz Yabgu 

Devleti ile Oğuz Türkmenleri  (Müslüman Oğuzlar) arasındaki mücadeleler, neredeyse Sirderya 

boylarının 1218-1220 yıllarında Moğollar tarafından tamamen istila edildiği dönemlere kadar 

sürmüĢtür (Sümer 1980:37-42; Sümer 1993:88-89). Hatta, Rus yazarlara göre, Müslüman olmayan 

―Oğuzların bir kısmı, Hoca Ahmed Yesevî döneminde huzurlu bir hayat süren Müslüman Oğuzların 

yaĢadığı Yesî (Türkistan) Ģehrine sığınıp, buradaki Müslüman Oğuzlarla kaynaĢmıĢtır‖ (Tolstov 
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1947:55-102). 

 

Sin tas‘ların (sin taĢ) en ünlü örnekleri Ģüphesiz ki Költigin ve Bilge Kağan anıtlarının yer aldığı, 

bugünkü Orta Moğolistan‘da Orhun Irmağı‘nın eski yatağı yanına dikilen Orhun Abideleri ile, 

Moğolistan‘ın baĢkenti Ulan Bator‘un (Ulaanbaatar) 50 km. kadar güney batısındaki Nalayh kentiyle 

Tola Irmağı‘nın sağ kıyısı arasındaki Tsokto denilen yerde bulunan Tonyukuk abideleridir (Uğurlu 

1998; Sertkaya vd. 2001:XXI): Çoğu kez mezarın yanında, ender olarak kurgan yakınında ve mezar 

alanları dıĢında yer alan sin taslar anıt heykellerdi: ―Sin tasların yüzü doğuya yönelik olarak 

dikilirdi. Zengin mezarları üzerine ise sivri tepeli bir türbe yahut tuğladan bir kule, bazen de taĢtan 

bir ev yapılırdı. Mezarın etrafına da at cesetleri konur veya derileri asılırdı‖ (Bartdhold 1947:518). 

 

Kazakistan topraklarında tesbit ettiğimiz obalar, Güney Kazakistan‘da, Çimkent‘e (Güney 

Kazakistan eyaletinin merkezi) bağlı Sozak Avdanı (ilçesi) ile Jeskazgan Eyaleti arasında, yaklaĢık 

700 km uzunluğunda Bedbaht Dala isimli bir çöl yer almaktadır: Karatavların (Karadağ) 

yakınında, Rusların uranyum fabrikasının da yer aldığı, eskiden Stepnoy günümüzde KızemĢek diye 

bilinen kasabanın (Rayon) sınırlarında kalan bu ıssız alan, tarihçilerin Çu havzası dedikleri, Batı 

Göktürkler ile Tuhsı ve Çiğil boylarının yaĢadığı, daha sonra da Karahanlılar‘ın yerleĢim sahası 

olan bir bölgedir (Sümer 1980:28; Sümer 1993:71). 

 

Türkler, erken çağlardan itibaren, ölülerini gömmeden evvel, çadırda bekletiyorlardı 

Göktürkler döneminde birisi öldüğünde ceset çadırın içine konulur, çocukları, torunları yani tüm 

akrabaları (kadın-erkek) toplanır ve kurban keserlerdi. Genellikle koyun ve at kurban edilirdi. 

Çadırın önünde toplanan akrabalar bıçakla yüzlerini keserek ağlarlar. Çizilen yerlerden kan ve 

gözyaĢı birlikte akardı. Bunu yedi kere tekrar ederlerdi. Gömülme iĢlemi sırasında da herkes toplanır, 

erkek, kadın herkes çok güzel elbise giyerdi. Mezarın baĢ ve ayak tarafına ve etrafına taĢlar dikilirdi. 

Dikilen taĢlar,  ölen kiĢinin savaĢta öldürdüğü insan sayısını gösterirdi (TaĢağıl 1995:98). Otağın 

etrafını yedi defa dolaĢırlar, kapısına geldiklerinde kılıçla yüzlerini keserler, kan ve gözyaĢı beraber 

akardı. Bunu yedi sefer yaparlardı. Uğurlu günlerinde öldürülen giydiği elbise ve kullandığı eĢyaları 

cesetle aynı yerde yakarlardı. Külleri gömme zamanına kadar bekletilirdi: Ġlkbahar ve yazın ölenler, 

çayırların, ağaçların sararıp düĢmesine, sonbahar ve kıĢın ölenlerin külleri ise çayırların, yaprakların 

yeĢermesine kadar tutulurdu (TaĢağıl 1995:112).   

 

Ölünün mezara konmadan evvel çadırda bekletildiğine dair bilgilere X. yy. metinlerinde de 

rastlıyoruz: Kaynaklara göre, ―Eski Türk Bulgarlarında erkekler ölenin kubbeli çadırının kapısında 

ağlıyorlar ve iki sene boyunca matem tutuyorlardı‖. Aynı gelenek bugün Azerbaycan (Çoruhlu 

1999:48) ve Kazak Türklerinde de devam etmektedir.  

 

Kazakistan‘da eskiden de cenaze keçe veya bir beze sarılarak kaldırılırdı (Köprülü 1991:86; Kesici 

2003:46). M. Fuad Köprülü‘nün yazdıklarına göre, ―Bilhassa kıĢ ortalarında, muayyen zamanda, her 

yıl Ahmed Yesevî‘nin türbesi etrafında on binlerce insan toplanır ve bir hafta ayin yaparlardı. Timur 

döneminden önce ve sonrasında, Kazaklar ve Özbekler arasında bu mezar civarında gömülmek bir 

ideal haline gelmiĢti. Kazak ve Özbek zenginleri türbe yakınında bir parça toprak satın alırlar; bunlar 

kıĢın ölseler bile cesetleri keçeye sarılarak bir ağaca asılır ve ilkbaharda Yesi‘ye götürülerek -kendi 

kabirlerine- Kara Ahmed, yani Yesevî‘nin mezarı civarına defnolunurlardı‖ (Köprülü 1997:211).  

 

Kazaklarça kempir kelimesi, Türkçede yaĢlı kadın anlamına gelmektedir. Kaynaklara göre, eski 

Kazak geleneklerinde, ―yerleĢik yaĢayan insanlar, Ģehirler, köĢklerin üzerinden geçen uzun yollar ve 

bu yolların üzerinde yerleĢen ve ölen bir han, batır (kahraman), bilgin veya ünlü bir kadın için dikilen  
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heykellere ―kisitas (kız tas)‖ ya da ―kempir tas‖ deniliyordu (Tülbasiyeva 2004:35). Halk arasında, 

belki Kabak mevki‘indekilerin adı unutulmuĢ olabilir ama, bugünkü Sozak taraflarında, çölün 

baĢlangıcında yer alan ve  ―Kepirdin Orını‖ diye adlandırılan ―oba‖ türbede de, kurgan üzerine 

dikilen türbe, kurgan üzerine dikilen bir ―kempir-tas, kisitas‖ ya da bugünkü anlamıyla sintas‘ı ifade 

etmektedir. Bizce, ―oba‖ üzerindeki türbe Hun dönemindeki türbe, Kazaklar‘daki kempir-tas 

geleneğinde yapılmıĢ bir anıttır. ―Oba‖ nın eski kurgan geleneğinden farklı bir Ģekilde, kurgan 

üzerine türbe biçiminde inĢa edilmesi, Göktürkler döneminde, belki de Göktürk dönemi sonlarında, 

kurgan anlayıĢının ―oba‖ geleneğine, ―oba‖nın da anıt mezara yani türbeye dönüĢtüğüne iĢaret 

etmektedir (Foto 9). 
 

Plan Ģekli bakımından çadırın kurgan ile yakın bir benzerliğinin bulunduğu kesindir: Kurgan, toprak 

altına oda Ģeklinde açılmıĢ bir mezar yapısıdır. Üzeri ise toprak örtülüdür. En üstte de, oval ya da 

yuvarlak Ģekilde yerleĢtirilmiĢ, taĢ dizilerinden meydana gelen bir görünüme sahiptir. Çadırın Ģekli 

de aynı biçimde yuvarlaktır. Çadıra benzeyen türbelerin bazılarında ise, kerpiç malzemeye, kumaĢ 

perde özelliği verilmiĢ bir süsleme görülür. Bu mezar Ģeklinin daha önce ―kurgan türbeler‖de‖ 

kullanılmıĢ olması mümkündür (Foto 3-9). 

Kaynakların da teyit ettiği gibi, ―Mevlânâ Celaleddin Rumî Mesnevî‘sinde, otağlarını gökyüzüne 

kuran velilerden bahseder‖: Osmanlı minyatürlerinde hükümdar bazen otağ içinde, bazen de otağ 

Ģeklinde bir kubbe altında resmedilir (Foto 2). Kubbealtı veziri, hükümdara en yakın veziri ifade 

eder. Yine, Peygamberimizin sahrada, bir ―Türk kubbesi‖ altında i‘tikâfa çekildiğine dair bir hadis 

bulunduğu söylenmektedir. Aynı yazarın yorumuna göre, ―buradaki Türk kubbesi tâbirinin bir çadır 

Ģekline atfedildiği‖ açıklanmaktadır. Buradan da, ―otağ ile kubbe arasında ve Han otağının etrafına 

gerilen dar duvarla Türkistan Ģehir duvarları arasında benzerlikler bulunduğunu‖ ifade ettiği 

anlaĢılmaktadır (Esin 1962:171-72). 

Kazakistan‘da, VI-XIII. yy. arasında, Oğuz Yabgu Devletinin yaĢadığı Aral Gölü (Oğuz Gölü) ile 

Sırderya Nehri boylarında kurulan, Cend, Yeni-Kent (Yangi Kent) gibi Oğuz Ģehirlerinde, VIII-XI. 

yy.‘dan kalma türbeler mevcuttur. Büyük Selçuklu devletini kuran Selçuk Bey‘in Cend‘de yer alan 

türbesi de dahil, bugüne gelebilen türbelerin tamamına yakını yuvarlak planlıdır (Deniz 2006:179-

217) (10). Yuvarlak plan Ģeklinin tercih edilmesinde kanaatimizce kurgan ya da obaların planı örnek 

alınmıĢ olmalıdır (Foto 10) (ġekil 5). Nitekim, Hazar Gölü yakınlarında bulunan Tagisken 

kümbetleri ile Anadolu‘daki Mama Hatun Türbesi‘nin (Tercan-Erzincan) kurganlarla olan benzerliği 

de çok açıktır. Tabi ki Anadolu‘da, XII. yy.‘dan itibaren, Ġran‘a yerleĢen Büyük Selçukluların yaptığı 

çokgen gövdeli ve piramidal külahlı türbelerin katkısı daha etkin olmuĢtur. Ama yine de Anadolu‘da, 

az da olsa, Tercan Mama Hatun Türbesi (XIII. ortası), Kayseri Sırçalı Kümbet (XIII. yy.) gibi 

yuvarlak planlı türbeler de yapılmıĢtır.  

 

Bugünkü Kazakistan topraklarında Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar, Kimekler, Kıpçaklar, TürgiĢler, 

Karluklar ve Karahanlılar hüküm sürmüĢlerdir. Tüm bu Türk boylarında oba yapılmıĢtır. 

Kazakistan‘daki Türk Sanatında oba (kurgan) yapımı Ġslâmiyetin yayıldığı X. yy. baĢlarına değin 

sürmüĢtür. Göktürkler‘de ve Ġslâmiyetle birlikte Karahanlılar‘da oba içine at cesedi koyma, sırta da 

(mezar üstüne) sin tas dikme geleneği ortadan kalkmıĢtır (11).  

 

Gerek Orta Asya‘da, Aral Gölü‘nün doğusundaki Tagisken‘de bulunan ve MÖ VI-IV. yy.‘lara 

tarihlenen Tagisken kubbeli mezar anıtları, gerekse Anadolu‘da, XIII. yy.‘ın baĢlarına tarihlenen 

Tercan Mama Hatun Türbesi arasındaki benzerlik, çadır türündeki türbe yapılarının Orta Asya‘dan 

Anadolu‘ya taĢınmıĢ, bugüne değin bilinen en iyi örneğidir (Aslanapa 1997:160-161; Çoruhlu 

1999:53; Çam 1999:66). Mama Hatun Türbesi inĢa geleneği Anadolu‘da belki tek bir yapı örneği ile 

sınırlı kalmıĢtır ancak, Kazakistan‘da yeni inĢa edilen türbelerde hâlâ yaĢamaya devam etmektedir. 

En güzel örneği de, 1996-97 yıllarında, eski türbesi yıkılarak yeniden yapılan, Çimkent‘e bağlı 
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Baydibek Avdanı‘ndaki (ilçesindeki) Domalak Ana Kesenesi (türbesi)dir. 

 

Anadolu‘da bugüne kadar yapılan araĢtırmalar da, kurgan‘a benzeyen türbe yapıları bulunmuĢtur. 

Bunlardan birisi 1981 yıllarında Ordu / Mesudiye civarında yaptığımız yüzey araĢtırmalarında 

gördüğümüz bir yapı, diğeri ise Ahlat civarında akıt (Karamağaralı 1970:4-5; Tabak 1972:46-48; 

Çoruhlu 1999:55-56; Çam 1999:65) denilen yapıdır. Son yıllarda, benzer örnekler Azerbaycan 

topraklarında da bulunmuĢtur (Çoruhlu, 1999:62). Kazakistan‘da, yeni inĢa edilen bazı örneklerinde, 

ceset tıpkı kurganlardaki gibi, mezarın orta yerindeki mezar odasına konulmakta ve üzeri taĢ veya 

tahta ile kapatıldıktan sonra, tümsek bir Ģekilde toprakla örtülmektedir. Bu mezar odasına da akım 

denilmektedir (Ajigali 2001:35-98).  

 

Sonuç olarak, öteden beri, Batılılar arasında çok rağbet gördüğü halde, Türk Sanat Tarihçilerin bir 

türlü kendilerine yakıĢtıramadıkları, Orta Asya, Ġran ve Anadolu‘da, ―Türbenin çadırdan geliĢtiği‖ 

fikrini yansıtan pekçok türbe vardır. Ancak, bugüne kadar, bu türbelerin çadırdan geliĢtiğini gösteren, 

inĢaî tarzda yapılmıĢ somut bir örneğimiz de yoktu. Her ne kadar meslektaĢlarımız, ellerinde mimari 

anlayıĢla yapılmıĢ bir veri olmasa da bunu çadır, mezar, kurgan vb. örneklerle açıklamaya 

çalıĢmıĢlarsa da bu sanat tarihçiler arasında hep bir soru iĢareti olarak sürüp gitmekteydi (Foto 2). 

 

Hunlar döneminde hem kurgan, hem de kurgan yakınında veya insanlara daha yakın merkezlerde, 

hatta Ģehirlerde, ziyareti kolaylaĢtırmak amacıyla, türbeler inĢa edilmiĢtir. Aynı gelenek Göktürkler 

döneminde bir adım daha öne götürülerek, kurgan üzerine ev Ģekilli türbeler inĢa edilmiĢtir ki bizim 

tanıttığımız ―oba‖ türbeler de aynı gelenek sonucunda inĢa edilmiĢ kurgan-türbelerdir. ―Bugün hâlâ 

Mogolistan‘ da yaĢayan Kazak Türklerinde, mezarların çadır Ģeklinde yapıldığı ya da mezar üzerine 

çadır maketi yerleĢtirildiği‖ söylenmektedir (Sertkaya vd. 2001:333). Uygurlar zamanında ise, 

Tagisgen‘deki türbelere benzeyen tarzda, yuvarlak gövdeli türbeler yapılmıĢtır. Sirderya boylarındaki 

Oğuz Yabgu Ģehirlerindeki eski türbelerin büyük bir kısmı da yuvarlak planlıdır. Anadolu‘da sayıları 

az da olsa, kurgana benzeyen, yuvarlak gövdeli türbeler mevcuttur. Mama Hatun Türbesi baĢta 

olmak üzere Kayseri‘deki Sırçalı Kümbet gibi birkaç örneği vardır.  

 

Hun ve Göktürkler döneminde kurgan ve türbelerin üzerine balbal veya sin taĢ diye 

isimlendirdiğimiz taĢ heykeller dikilmiĢtir. Belki de ölenin kimliğini yansıtan bu heykeller son 

yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi‘nde de bulunmuĢtur. Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde bugün, 

mezarın baĢ taĢınına heykellerini dikmek veya resmini yapmak geleneği hâlâ devam etmektedir. 

Sadece elinde, ilk dönemlerdekine benzer Ģekilde, kadeh ya da ok ve yayı eksiktir. Bu yapılar, 

Ġslâmiyetin Orta Asya‘da artıĢ gösterdiği XI-XIII. yy.‘a kadar türbe olarak kullanılmıĢ, anılan 

yıllardan sonra bugünkü türbe-kümbet veya kesene dediğimiz yapılar yaygınlaĢmıĢtır. Ancak, 

günümüzde, Anadolu‘da XIV. yy.da sona ermiĢ olsa da,  Kazakistan‘da yeni yapılan mezarlar da 

bile, Türbe ile birlikte cenazelik katı inĢa etme geleneği hâlâ sürmektedir.   

 

Kazakistan‘da Bedbaht Dala (Betpak Dala) adı verilen çölün ortasında bulduğumuz ve Ġslâmiyetin bu 

bölgede yayıldığı X-XI. yy.‘dan daha öncesinde, Batı Göktürk dönemine, MS V-VI. yy.‘larda inĢa 

edildiğini düĢündüğümüz, Selçukluların Ġran ve Anadolu‘da yaptıkları türbelere örneklik eden ―oba‖ 

türbe, ―çadırdan türbeye geçiĢte mimari örnek bulunmadığına‖ dair görüĢ beyan edenlerin Ģüphelerini 

ortadan kaldıracak nitelikte yapılardır: Hunlar döneminde, kurgandan baĢka, aynı hükümdar için bir 

de türbe yapıldığı ve kurgan ya da türbeyi beklemek için de türbedarların görevlendirildiği Çin 

kaynaklarındaki tarihi belgelerle ispatlanmıĢtır. Göktürkler ve Uygurlar döneminde ise, kurgan 

üzerine bir türbe yapıldığı gerek seyahatname bilgilerinde, gerekse konuya iliĢkin kaynaklarda uzun 

zamandır yer almaktaydı. Tanıttığımız ―oba‖ türbeler ise, gerek Ģekil, gerekse arkaik mimari 

karakteri ve altında yer alan kurgan yapısıyla, çadırdan mimariye geçiĢin en iyi kanıtıdır. Burada 

tanıttığımız dört ―oba‖ türbe‘nin de, henüz kazısı yapılmasa bile ki yapıldığında fikrimiz daha netlik 
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kazanacaktır. Hatta, bizim yayınımızdan sonrasında kazıları yapılırsa bu Ģüphe ortadan kalkacak hem 

de, bugüne kadar baĢka bir örneğini bilmediğimiz, bu türden yeni ―oba‖ türbeler keĢfedilecektir.  

 
Açıklamalar 

1. Türk Tarih Kurumu‘unca 1997 yılından bu yana, Yurt Ġçi ve Yurt DıĢında Bulunan Türk Eserlerinin Envanteri Projesi 

yürütülmektedir. Macaristan, Romanya, Avusturya ve Kazakistan‘da bulunan Türk Eserlerinin envanter çalıĢmaları tarafımızdan 

yapılmaktadır. Bu amaçla, 2003-2004 öğretim yılında, Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi‘nde bir yıl çalıĢtık. Hem 

ders verdik, hem de araĢtırma yaptık: Kazakistan‘da çalıĢmamızı sağlayan Türk Tarih Kurumu eski baĢkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf 

Halaçoğlu ile üniversitede ders vermek üzere bizi Kazakistan‘a davet eden, adı geçen üniversite‘nin Mütevelli Heyeti eski baĢkanı 

Sayın Namık Kemal Zeybek ve eski Rektör I. Vekili Sayın Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı‘ya teĢekkür ederim.  

2. O.C.Tuncer, Anadolu Kümbetleri, 1, Selçuklu Dönemi, Ankara, 1986, s. 10‘da S. H. Eldem tarafından yazılan ―Yayın Hakkında‖ 

isimli takdimde, türbelerin çadırlarla benzerliğinden söz edilmekle beraber, ―..O zamanki çadırlar oba Ģeklinde yani küresel örtülüdür. 

Sivri ―külahlı‖ türbelerden yalnız Anadolu‘da olanı yüze yakındır‖ Ģeklinde bir açıklamayla, çadırların türbelerle benzerliğinin 

bulunmadığı ifade edilmekte, bunun da, özellikle bizim açıklamaya çalıĢtığımız oba‘larla  ilgisi bulunmadığı anlamına geldiğini 

düĢünmekteyiz. 

3. O. C. Tuncer, a. g. e., s. 10‘da Sedat Hakkı Eldem tarafından yazılan ―Yayın Hakkında‖ baĢlıklı bölüm. 

4. Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Arkeoloji ve Etnografya Bölümü BaĢkanı   sayın Prof. Dr. 

Seyitali Joldasbayev‘in 25. 11. 2004, Türk-Manas Üniversitesi öğretim üyesi Sn. Dr. Prof. Kubatbek ġakieviç Tabaldiev‘in Kasım 

2005 yılında Kırgızistan‘da Ģifahen verdiği bilgilere göre.  

5. Bu çalıĢmanın bir bölümü bildiri olarak sunulmuĢ ve B. Deniz, ―Kurgan‘dan Türbeye GeçiĢ Örneği: ―Oba‖ Türbeler‖, I. Uluslararası 

Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı-II, 9-15 Nisan 2006, ÇeĢme-Ġzmir, Ege Üniversitesi Türk Dünyası AraĢtırmaları 

Enstitüsü, Ed. Prof. Dr. Fikret Türkmen-Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Lazer Ofset Matbaa Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limitet ġirketi, 

Ankara, 2007, s. 659-706‖ adıyla yayımlanmıĢtır. Aradan geçen zaman içinde geniĢletilerek yeniden yayına hazırlanmıĢtır.  

6. Sayın Dr. Prof. Seyitali Joldasbayev‘in 25.11.2005 tarihinde Ģifahen verdiği bilgilere göre.  

7. Sayın Dr. Prof. Seyitali Joldasbayev‘in 25.11.2005 tarihinde Ģifahen verdiği bilgilere göre. 

8. Sayın Dr. Prof. Seyitali Joldasbayev‘in 25.11.2004 ve Prof. Dr. Kubatbek ġakieviç Tabaldiev‘in Kasım 2005 tarihinde Ģifahen verdiği 

bilgilere göre.  

9. Karahanlılar 840-1212 yıllarında hüküm sürmüĢtür: ―Ġlk hükümdarları Bilge Kül Kadir Han‘dır. Bazîr Arslan ve Oğulcak Kadir Han 

adında iki oğlu vardır. Oğulcak Kadir Han zamanında yeğeni Satuk Han (Satuk Buğra Karahan bin Bâzair Han) Ġslâmiyeti kabul 

etmiĢtir. Amcası ile yaptığı taht mücadeleleri sonrasında hakimiyetini ilan etmiĢ ve Ġslâmiyeti resmi din olarak kabul etmiĢtir. 

Kendisinin 900-910 yıllarında doğduğu, 944-945 yıllarında Ġslâmiyeti kabul ettiği, Ġslamiyetin Türkler arasında yayılaması için epey 

gayret sarf ettiği, Müslüman olunca Abdulkerim  adını aldığı, 955 veya 959‘da öldüğü, KaĢgâr‘ın kuzeyindeki Artuç‘ta gömüldüğü‖ 

bilinmektedir (bkz. N. Yazıcı, Türk-Ġslâm Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002, s. 131).  

10. Oğuz Yabgu Dönemi türbelerini konu alan, ―Oğuz Yabgu Dönemi ―Munara‖ Türbeleri‖ isimli bir makalemiz   Atatürk Kültür 

Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen bir sempozyumda bildiri olarak sunulmuĢ, ancak henüz yayımlanmamıĢtır.  

11. Sayın Dr. Prof. Seyitali Joldasbayev‘in 25.11.2005 tarihinde Ģifahen verdiği bilgilere göre.  

  

Kaynakça 

1. Ajigali, S. E. (2001). ―Religioznosti i Obryadnosti Seliçan Kazahstana V BlicayĢey Retrospektive, Cetısu,  Seredina 80-h‖ (Rusça),  

Obıçayi i Obryadı Kazahov v ProĢlom i NastoyaĢem/Kazaktın Edet-Gurıptarı Men Salt-Dasturleri: Ötkendesigi Jane Bugini, Almatı. 

pp. 35-98.   

2. Arık, M. O. (1969). ―Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri‖, Ankara, Anadolu (Anatolia), XI, 1967, Ankara 

Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Önasya-Akdeniz Medeniyetleri AraĢtırma Enstitüsü Dergisi, s. 57-100 (Ġng. 

pp.101-119), Türk Tarih Kurumu Basımevi.  

3. Aslanapa, O. (1972). Türk Sanatı-I, BaĢlangıcından Büyük Selçukluların Sonuna Kadar, Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

4. Aslanapa, O. (1997). Türk Sanatı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 4. Basım,  

5. Arseven, C. Esat. (Tarihsiz). Türk Sanatı Tarihi, MenĢeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, 

Ġstanbul:  Milli Eğitim Basımevi.  

6. Bartdhold W. (1947).―Türklerde ve Moğollarda Defin Merasimi Meselesine Dair‖.Çev. Abdülkadir Ġnan, Belleten  43: 539. 

7. Baybosınov, K. (1996). Jambıl Onırındağı Tas Müsinder, Kamennie Ġzvaynya Jambıloskoyı Orlastu, Stone Sculptures Of Zhambul 

Region, Almatı, (Kazakça-Rusça-Ġngilizce). 

8. Baykuzu, Tilla Deniz (Aralık 2005). ―IV ve V. Yüzyıllarda Çin‘deki Birkaç Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi Hakkında‖, Tarih 

Ġncelemeleri Dergisi, C./ V. XX, S. / N. 2, Bornova-Ġzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1-15, 

9. Cezar, M. (1977). Anadolu Öncesi Türklerde ġehir ve Mimarlık, Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Yayını. 

10. Çam, N. (1999). ―Türk Mezar ve Türbelerinin Özellikleri ile Ġlgili Bazı DüĢünceler‖, GeçmiĢten Günümüze Mezarlık Kültürü ve 

Ġnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aralık 1988, AKSM Ġstanbul: Ġstanbul, Mezarlıklar Vakfı Yayınları,  63-71.  

11. Çoruhlu, Y. (1999). ―Kurgan ve Çadır (Yurt)‘dan Kümbet ve Türbeye GeçiĢ‖, GeçmiĢten Günümüze Mezarlık Kültürü ve Ġnsan 

Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aralık 1988, AKSM Ġstanbul, Ġstanbul: Mezarlıklar Vakfı Yayınları,  47-62. 

12. Deniz, B. (2006). ―Büyük Selçuklu Devletinin Kurulduğu ġehir: Cend‖, Tarihin Ġçinden, Doğumunun 65.    yılında  Prof. Dr. Ahmet 

Özgiray‘a Armağan, Ġstanbul: Ed. A.  

13. Deniz, B. (2007). ―Kurgan‘dan Türbeye GeçiĢ Örneği: ―Oba‖ Türbeler‖, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri 

Kitabı-II, 9-15 Nisan 2006, ÇeĢme-Ġzmir: Ege Üniversitesi Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü, Ed. Prof. Dr. Fikret Türkmen-Prof. 

Dr. Gürer Gülsevin, Lazer Ofset Matbaa Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limitet ġirketi, Ankara: 659-706. 

14. Diez, E. (1946). Türk Sanatı. Çev. Aslanapa Oktay, Ġstanbul.  

15. Diyarbekirli, N. (1972). Hun Sanatı, Ġstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları.  

16. Elevkenova, G. ġ. (1996). Oserk Ġstornii Serednevekovoi Skulpturi Kazahistana, Almatı (Ortaçağ‘daki  Kazakistan‘ın     Heykel 

Tarihi (Rusça). 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

565 

 

 
 

17. Esin, E. (1962). ―Eurasia Göçebelerinin San‘atının ve Ġslâmiyetten Evvelki Türkistan San‘atının Türk Plâstik ve Tersimî San‘atları 

Üzerindeki Bazı Tesirleri‖, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, 

Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 164-172. 

18. Gumuliëv L. N. (2002). Hunlar, Çev. D. Batur  Ahsen, Ġstanbul: Selenge Yayınları.  

19. Nal, G. (1995). Türk Minyatür Sanatı (BaĢlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.  

20. Karamağaralı, B. (1970). ―Ahlat‘ta Bulunan Tümülüs Tarzındaki Türk Mezarları‖, Önasya, Ankara: 59-60: 4-5. 

21. Karamürsel, A. (2003). ―Türklerde Mezar Geleneği‖, Türkler, Ankara: C.III, s. 76-79.  

22. Kesici, A. Kayyum.  (2003). Dün Bugün ve Hedefteki Kazakistan. Ġstanbul.  

23. Köprülü, M. Fuad. (1991). Türk Edebiyatında Ġlk Mutasavvıflar. Ankara.  

24. Köprülü, M. Fuad (1997). ―Ahmed Yesevi‖, Ġslâm Ansiklopedisi, EskiĢehir, C. 1, s. 211.  

25. Kuban, D. (1965). AnadoluTürk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları. Ġstanbul.  

26. Necef, Ekber  N. (2005). Karahanlılar, Selenge Yayınları. Ġstanbul.  

27. Otto-Dorn, K. (1965). Kunst Des Ġslam, Baden-Baden. 

28. Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.  

29. Risch, F. (1934). Wilhelm  Von Rubruk, Reise Zu Den Mongoloen. Lepzig.  

30. Sertkaya, O. F. vd. (2001). Mogolistan‘daki Türk Anıtları Projesi Albümü, Ankara: TĠKA Türkiye ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi 

BaĢkanlığı Yayını.  

31. Sümer, F. (1980). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy TeĢkilâtı, Destanları, Ġstanbul: Ġlavelerle 3. Baskı, Ana Yayınları.  

32. Sümer, F. (1993). Eski Türklerde ġehircilik, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.  

33. Tabak, N. (1972). Ahlat Türk Mimarisi, Ġstanbul.  

34. Tabaldiev, Kubatbek ġakieviç (1996). Kurganı Crednevekovıh Koçevıh Plemyon Tyan-ġanya (Orta Çağda Tyan-ġan Dağlarında 

YaĢayan Göçebelerin Mezarları) (Rusça). BiĢkek.  

35. TAġAĞIL, A. (1995). Gök-Türkler, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını.  

36. Tolstov, C. P. (1947). ―Goroda Guzov, Ġstoriko- Etnografiçeskiye Etudı ‖, Sovetskaya Etnografiya, Akademiya Nauk Soyuza SSR, 

Moskva-Leningrad (Rusça), 3: 55-102.  

37. Tuncer, O. C. (1986). Anadolu Kümbetleri, 1, Selçuklu Dönemi, Ankara.  

38. TÜLBASĠYEVA, Lezzet  (2004). Kazakların YaĢam Estetiği, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.  

39. Uğurlu, K. (1998). Orhun Anıtları. Ankara: Ahmet Yesevi Vakfı Yayını 

40. Yazar, T. (1999). ―Çadır-Bark-Türbe‖, GeçmiĢten Günümüze Mezarlık Kültürü ve Ġnsan Hayatına Etkileri   Sempozyumu, 18-20 

Aralık 1998 Ġstanbul: , AKSM Ġstanbul, Mezarlıklar Vakfı Yayını, 419-422. 

41. Yazıcı, N. (2002). Türk-Ġslâm Devletleri Tarihi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.  

 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

566 

 
 

 
Foto 1- Melik Gazi Türbesi,  KırĢehir, XIII. yy.‘ın ortası, kubbe saçağındaki süslemeleri çadıra en 

çok benzeyen örneklerden birisidir (E. Ü. Ed. Fak. STA‘den). 

 

 
Foto 2- Kanuni Sultan Süleyman‘ın Zigetvar seferi sırasında ölmesi üzerine kendisine Zigetvar‘da, 

çadır içine mezar yapılmasını gösteren bir minyatür, detay,  Chester Beatley Lib. Dublin T.413, 

v.115-b. (Zigetvar-Sultan Süleyman Müzesi‘nden). 

 

 
Foto 3-―Oba‖Türbeler‘in genel görünüĢü, Bedbahtdala-Kazakistan, B. Deniz,06.09. 04 

 

 
Foto  4- ―Oba‖Türbe-I, Bedbahtdala-Kazakistan, genel görünüĢü, B. Deniz, 06.09.2004 
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Foto  5- ―Oba‖Türbe-II, Bedbahtdala-Kazakistan, genel görünüĢü, B. Deniz, 06.09.2004 

 

 
Foto  6- ―Oba‖Türbe-III, Bedbahtdala-Kazakistan, genel görünüĢü, B. Deniz, 06.09.2004 

 

 
Foto  7- Kempirdin Orunu (yaĢlı kadının mezarı), Betbahtdala-Kazakistan, batı yönünden görünüĢü, 

B. Deniz. 03.09.2004 

 

 
Foto  8- Kempirdin Orunu (yaĢlı kadının mezarı), Betbahtdala-Kazakistan, batı yönünden görünüĢü, 

detay, B. Deniz. 03.09.2004 
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Foto  9-a) ―Oba‖Türbe-II, Bedbahtdala-Kazakistan, oba ve ön mezarı açığa çıkmıĢ bir baĢka obanın 

görünüĢü, detay, B. Deniz, 06.09.2004 

 

 
Foto 9-b)-Kurgan, Batı Göktürk Dönemi, V-VI.yy. Mið-Bulak, Kazakistan, B. Deniz, 2007. 

 

 
Foto 10- Uzuntam ―Munara‖ Türbesi, Kazalı-Kızılorda / Kazakistan, cepheden (doğu) görünüĢü, 

Oğuz Yabgu dönemi, VIII. yy. B. Deniz, 25.08.2004. 
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Türkistan, KAZAKĠSTAN 

 

KAZAKĠSTAN‟DA BĠR OĞUZ KASABASI: ġAVULDĠR 
 

Özet:Türkiye Türklerinin de mensup olduğu Oğuzlar Türk kavimleri içerisinde tarih boyunca en büyük ağırlığa sahip olanlarından 

biri olmuĢtur. Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini kuran Türklerin bu boydan olmaları ve günümüzde Türkiye, Azerbaycan ve 

Türkmenistan halklarının büyük kısmının bu boydan olması Oğuzların tarihteki ve günümüzdeki ağırlıklarını gösterir. Bugünkü 

Kazakistan‘da Sır Derya civarında kurulan Oğuz Devleti iki asır kadar bu bölgeye hükmettikten sonra zayıflamıĢ ve hükümdar ġah 

Melik öldürüldükten sonra Oğuzlar dağılmıĢtır. Bir kısmı MangıĢlak'a giden bu Oğuzlar arasında Çavuldur boyundan da pek 

mühim bir kol bulunuyordu. Bu Çavuldurlara mensup bir zümre Rus Çarı Petro zamanında baĢka bazı boylarla birlikte Kalmuklar 

tarafından Kuzey Kafkasya‘ya götürülmüĢlerdir. YaĢadıkları bölgenin adıyla Stavrapol Türkmenleri denilen bu Türkmenler, 

varlıklarını zamanımıza kadar sürdürmüĢlerdir. Salur, Çavuldur (Çavundur=Çavdur), Ġğdir, Yazır, Eymür, Karkın boyları Balhan 

ve Horasan bölgelerine MangıĢlak‘tan gelmiĢler ve Hazar Ötesi Türkmenlerinin ehemmiyetli kısmını teĢkil etmiĢlerdir. 

MangıĢlak‘taki Çavuldurlara son asırlarda Çavdur denilmektedir. MangıĢlak‘ta kalan Çavdur, Ġğdir ve diğer oymaklara mensup 

Oğuzlar XIX. Yüzyılda Kazaklar tarafından buradan çıkarılmıĢlardır. 1863 yılında Çavuldurlar, Aral gölünün güney kıyısı ile Kara 

Boğaz arasında oturuyorlardı. Anadolu‘da da Çavuldur adını taĢıyan köyler bulunmaktadır. Çavuldur boyuna mensup Çaka adlı bir 

beyin Anadolu‘nun fethinde mühim bir rol oynamıĢ olduğu bilinmektedir. XVI. yüzyılda bu boya mensup bir oymak Boz-Ulus 

arasında görülmektedir. Günümüz Kazakistan‘ında Çimkent‘e bağlı ġavuldir kasabası bu Oğuz boyunun bu ülkedeki bir hatırası 

olarak yaĢamaktadır. Tebliğimizde Çavuldur boyunun tarihteki yeri ve günümüz Kazakistan‘ındaki ġavuldir kasabasındaki Oğuz 

izleri değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Oğuzlar, ġaulder, Kazakistan.  
 

Türkiye Türklerinin de mensup olduğu Oğuzlar, Türk kavimleri içerisinde tarih boyunca en büyük 

ağırlığa sahip olanlarından biri olmuĢtur. Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini kuran Türklerin bu 

boydan olmaları ve günümüzde Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan halklarının büyük kısmının bu 

boydan olması Oğuzların tarihteki ve günümüzdeki ağırlıklarını gösterir. Tebliğimizde 24 Oğuz 

boyundan birinin ismini taĢıyan Türkistan‘daki ġavuldir kasabasının Oğuzlarla ilgisi üzerinde 

durulacaktır. Ancak öncelikle Oğuzların menĢei ve Sır Derya bölgesindeki tarihleri üzerinde bazı 

bilgiler verilmesine ihtiyaç vardır. 
 

Oğuzların menĢei meselesi günümüze kadar kesin bir sonuca ulaĢtırılamamıĢtır. Sır Derya 

bölgesindeki Oğuz Ģehirlerini kazan Rus arkeologu S. P. Tolstov‘a göre bölgenin asıl sakinleri olan 

Oğuzlar, Sakalar döneminden beri bu bölgede yaĢamıĢlar ve bölgenin etnik geliĢiminde ağırlıklı 

unsur olmuĢlardır (1962:175).  Tolstov, antik çağ tarihçilerinden Ptolemaios‘un eserinde verilen 

bilgiler ile arkeolojik verileri bir araya getirerek, Aral Gölü civarı ve Sır Derya‘nın aĢağı kısmının 

etnik yapısının erken orta çağda olduğu kadar Ptolemaios‘un zamanında da aynı olduğu kanaatine 

varmıĢtır. O, buna delil olarak Sır Derya ile Harezm bölgesinde kurulan eski Kangu veya Kangha 

Devleti‘nin orta çağda Sır Derya bölgesi Türk kabileleri birliğinin kurduğu Kanglı Devleti‘nin eski 

dönemini teĢkil ettiğini ileri sürmektedir (1962:274). Bunlara ek olarak Ptolemaios‘un eserinde adı 

geçen antik çağ kavimlerinin Sır Derya‘nın aĢağı kısmı ile Aral gölü civarında erken orta çağda 

ortaya çıkan Oğuzların ceddi (Proto-Oğuz) olduğunu söylüyor. Ona göre, Aral Gölü civarında 

yaĢayan Massagetlerin bir boyu olan ―Augasoi‖ veya ―Augasia‖ (M. Ö. II. y.y.) isminden miladȋ  VI. 

yüzyılda oluĢacak olan ―Oğuz‖ ismi türemiĢtir (Esin 1973:83). Böylelikle Oğuzların Sır Derya 

civarına Moğolistan topraklarından göç ederek gelmediği, onların aslen Sır Derya bölgesinin 

sakinleri olduğu sonucuna varıyor. Bu görüĢ sadece isim benzerliğine dayanmamakta, arkeolojik 

çalıĢmalar da aynı sonuca varmaktadır. Tolstov‘a göre, Sır Derya bölgesinde yapılan bütün 

incelemeler bölgenin eski çağlardan itibaren kültürel ve etnik bir devamlılık arz ettiğini 

göstermektedir. Tolstov‘a göre, eğer Oğuzlar doğudan göç ederek gelmiĢ olsalardı bölgedeki kültürel 

geliĢmelerde yabancı etkisinin belirtileri hissedilirdi. Halbuki, Sır Derya bölgesindeki etnik-kültürel 

geliĢme safhalarında böyle bir kopukluğun olmadığı, tam tersine geliĢmelerin bir zincir Ģeklinde 

olup, bir birini tamamladığı ortaya çıkmaktadır (1943: 5; 1962: 276). Ancak M. S. I. bin yılın ikinci 

yarısında Moğolistan ve Altay civarından gelen Türklerin bu bölgenin sanat üslubunda tesiri 

görülmektedir (Tolstov 1943:14). Bu görüĢ kabul edildiği takdirde Göktürklerin kuzey bölgesinde 

yaĢayan Oğuzların kim oldukları sorusu sorulmalıdır. O sorunun cevabı da bunların Hind-
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Avrupalıların istilası ile doğuya göç eden Oğuzlar oldukları olabilir. Zeki Velidî Togan‘a göre 

Türklerin ilk göçü batıdan doğuya olmuĢtur. Sonra da aksi yöne göç olmuĢtur (1981: 86). Sır Derya 

civarının V. asırdan itibaren, yani kuzeydeki Oğuzlar buraya gelmeden önce de Türkmen ülkesi 

olarak adlandırılması (Agacanov 2002:117 n. 544; Necef-Annaberdiyev 2003:33-34) da bu meselede 

dikkate alınmalıdır. Türkmen tarih menkıbelerine göre Oğuzlar dört-beĢ bin yıl boyunca bu 

topraklarda yaĢamıĢlardı (Agacanov 2002:188 n. 17). Bölgeden bahseden Taberî‘ye göre Türklerin 

kağanı, Sasanȋ  hükümdarı V. Behram‘ın saltanatı sırasında (420-438) 250.000 kiĢilik bir orduyla 

Pers imparatorluğunu fethetmek istemiĢ, fakat baĢaramamıĢtı (Sinor 2000:385). Ayrıca, Alp Er 

Tunga‘nın bu bölgeden çıktığını ve Oğuz Han‘ın taht Ģehrinin Türkistan (Yesi) olduğunu nakleden 

destanȋ  bilgiler de bu bakıĢ açısıyla yeni bir mâna kazanabilir. S. P. Tolstov‘un araĢtırmalarının 

(1947, 1950, 1961, 1962, 1966 v.b.) Türklerin bu bölgedeki tarihlerinin baĢlangıcı ile ilgili görüĢleri 

esaslı Ģekilde değiĢtirebileceği anlaĢılmaktadır. Ancak yeni arkeolojik kazılarla bu bilgilerin teyid 

edilmesine ihtiyaç olduğu açıktır. Bölgede yapılan kazılar Oğuz destanlarındaki bazı bilgileri 

aydınlatmaya da yaramaktadır (Jirmunskiy 1961). 
 

Göktürklerin kuzeyinde yaĢayan Oğuzlar, Ötüken Uygur Devleti‘nin yıkılmasından sonra, 

Karlukların baskısı ve sıkıĢtırması ile batıya doğru ilerleyerek, Sır Derya kıyılarına gelmiĢlerdir. Bu 

geliĢin tarihi kesin olarak bilinememekle birlikte, Büyük Uygur Devleti‘nin yıkılıĢını izleyen 

olayların genel akıĢına bakarak bunun IX. yüzyılın ikinci yarısı ile X. yüzyılın baĢları arasında 

meydana gelmiĢ olduğu söylenebilir. Sır Derya bölgesinin Oğuzlardan önceki sahipleri ise 

Peçenekler idi. Oğuzlar çetin savaĢlar neticesinde Peçenekleri kuzey batıya doğru sürerek Emba 

ırmağının ötesine atmıĢlardır (Moldabayeva 2003:109-10). 
 

VIII. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak IX. yüzyılın sonuna kadar durmadan devam eden 

mücadeleler neticesinde, Orta Asya‘daki Oğuz boyları devlet haline gelebilmiĢlerdir. Türkistan 

bölgesinde uzun zamandır devam eden savaĢlar sebebiyle yer yer dağınık halde yaĢayan Oğuz 

zümreleri sonunda bir araya toplanarak Aral gölü ve Sır Derya bölgesine hakim olmuĢlardır. Diğer 

taraftan, Batı Türk Kağanlığı‘nın yıkılıĢından sonra, Türk kavimleri arasında baĢ gösteren siyasî 

çekiĢmeler, Oğuzları da etkilemiĢti. Neticede, Karluk Kağanlığı‘nın kuzey batı bölgesinde, Sır 

Derya‘nın orta ve aĢağı sahalarında ve onunla bitiĢik olan Batı Kazakistan bozkırlarında IX-X. 

yüzyıllarda Oğuzların ilk siyasî teĢekkülü Ģekillenmeye baĢlamıĢtı (Moldabayeva 2003:111-2). O. 

Pritsak ve V. V. Barthold‘a göre 766 yılında Suyab‘ı ele geçirip On ok boyları üzerindeki denetimi 

ellerine almaları ile Sır Derya ve Aral çevresine kayan Oğuzlar, burada kendi devletlerini tesis 

etmiĢlerdir (Necef-Annaberdiyev 2003:130-31; Moldabayeva 2003:113, n. 419). 
 

X. yüzyılın ilk yarısında Oğuzlar, Sır Derya bozkırları ile, o civardaki Karacuk (Farâb) ve Sayram 

(Ġsficab) Ģehirleri havalisinde yaĢamakta idiler. Hudud'ül-Alem ve diğer Ġslâm coğrafyacılarına (eI-

Belhi, el-Ġstahrî, Ġbn Havkal) göre, Oğuzlar'ın sahası batıda Hazar denizine (bu denizin doğusundaki 

yarım ada bu sebeple Türkçe MangıĢlak adını almıĢtır), güneyde Gürgenç Ģehri ile, bunun kuzey-

batısındaki Cit kasabasına ve Baratekin kasabasına (Aral gölünün güneyinde), Mâverâünnehr'de 

Buhârâ'nın kuzeyine, Karaçuk dağlarının eteğindeki Sabran Ģehrine kadar yayılmıĢtı ve Karaçuk 

dağlarından Hazar'a kadar uzanan bozkıra "Oğuz Bozkırı" (el-Mafazat'ül-Guzıya) denilmekte idi 

(Agacanov 2002:105-112; Moldabayeva, 2003:114-115). 
 

X. yüzyıl Oğuz Yabgu Devleti‘nin yükseliĢ dönemidir. Bu dönemde ülkenin sınırları oldukça 

geniĢlemiĢ, nüfus bakımından da Oğuzların sayısı bir hayli artmıĢtı. Muhtemelen, Oğuzların 24 boy 

halinde teĢkilatlanması da bu dönemde gerçekleĢmiĢtir. Tolstov‘a göre, Motun‘un 24‘lü ordu teĢkilatı 

Oğuzların 24 boy anlayıĢının kaynağını oluĢturmaktadır (1943:15). Yabgu Devleti zamanında 

Oğuzlar Üç-oklar ve Boz-oklar olmak üzere iki bölük halinde teĢkilatlanmıĢlardı. Bunları oluĢturan 

Oğuz kabileleri hakkında, biri KaĢgarlı Mahmud'un Dîvânu Lügât'it-Türk'ünde, diğeri de 

ReĢidüddin'in Câmiü‘t-Tevârih‘inde olmak üzere iki liste mevcuttur.  
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Bu dönemde, Sır Derya havzası boyunca Oğuzlar'a ait çok sayıda Ģehir ve kasaba kurulmuĢtu. Bunlar 

arasında baĢta: Yengikent veya Yeni Guzeli, Cend, Barçınlığkent, Sığnak, Karnak, Sütkent, AĢnas, 

Otrar, Sabran/Savran olmak üzere irili ufaklı pek çok kasaba bulunuyordu. Oğuzlar'ın eski 

merkezleri el-Karyet el-Kadime (Eski Guzeli), Sır Derya boyunca tam yerleĢtikten sonraki 

merkezleri ise el-Karyet el-Hadise (Yeni Guzeli) olmuĢtur. (Agacanov 2002:199-202; Moldabayeva 

2003:114-115). 
 

XI. yüzyıla doğru Oğuz Yabgu Devleti yıkıldı. Bunun, Kimekler'den bir kol olup, IX. yüzyılda bir 

kuvvet olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar)'ın baskısına ilaveten, Selçuklu ailesinin kendilerine bağlı 

kabilelerle birlikte ayrılmaları neticesinde vuku bulduğu kabul edilmektedir (Agacanov 2002:225-

227 n. 210). KaĢgarlı'nın haritasına göre, XI. asır ortalarında Kıpçaklar "Oğuz Bozkırı"nı ve Sır 

Derya nehrinin aĢağı mecrasını iĢgal etmiĢ bulunuyorlardı (Moldabayeva 2003:118). 
 

Sır Derya bölgesinde derin izler bırakan Oğuzlar hakkında geniĢ bilgiye sahip değiliz. Sadece, Oğuz 

boylarının adı olan Bayundur, Çavuldur, ve efsanelerde geçen kahraman isimleri ile anılan yer-su 

adları Karaçuk, Kazıkurt (Gazgurt), Çörnak (Çırnak) ve Boz oklardan olan ―Alka-Bölük‖ adını 

hatırlatan Sır Derya yakınlarındaki gölün eski adı ―Alka göl‖ isminden ve henüz bilemediğimiz bir 

çok ortak özelliklerden hareketle Oğuzların Sır Derya bölgesi halkının oluĢumundaki temel 

unsurlardan biri olduğunu kuvvetle söyleyebiliriz. YerleĢik Oğuzlardan baĢka konar-göçer Oğuz 

boylarının ġavuldir‘den Alkakol-Kum sahrasının doğu uçlarına kadar yayıldıkları ve UsruĢana‘nın 

kuzeybatı sınırlarında yer alan Sır Derya‘nın Mirzaçöl (Golodnoy) bozkırında oturdukları 

anlaĢılmaktadır (Agacanov 2002:109).  
 

Oğuz Yabgu Devleti'nin yıkılıĢı üzerine, Oğuzlardan kalabalık bir kısım Karadeniz'in kuzeyinden 

batıya göçmüĢ (Uzlar), diğer bir kısım Cend bölgesine, oradan da Horasan'a yönelmiĢtir 

(Selçuklular). Yerlerinde kalan Oğuzlar'ın XI. yüzyılın ortalarında Karaçuk Dağları bölgesinde, 

MangıĢlak'ta ve Sır Derya kıyısındaki kasabalarda oturdukları Moğol istilâsı sırasında da Cend'de ve 

Karakum'da Türklerin bulunduğu görülmektedir (Moldabayeva 2003:119). G. Ġ. Karpov‘a göre, 

Moğol istilâsı sonrasında Türkmen boyları arasında Esenhan ve Söyünhan birliği kurulmuĢtur. 

MangıĢlak bölgesinde konargöçer hayat sürdüren Esenhan Türkmenlerine dahil olan boylar arasında 

Çovdurlar da vardır (Necef-Annaberdiyev 2003:208). Çovdur adı Çavuldur‘un zamanla aldığı 

Ģekildir. Çavundur Ģekli de vardır. 
 

Kendi iç karıĢıklıkları sebebiyle iyice zayıflayan Oğuz Yabgu Devleti XI. yüzyılın ilk yarısında 

doğudan gelen büyük göç dalgası ve Kıpçak boylarının çetin saldırısı sonucunda dağılmıĢtı. 

Oğuzların birçok grupları Kıpçakların bu saldırısına dayanamayınca Doğu Avrupa‘ya ve Küçük 

Asya‘ya doğru gitmiĢler; bir bölümü de Mâverâünnehir‘deki Karahanlılar Devletine ve Horasan‘daki 

Selçuklulara sığınmıĢlardır. Oğuz boylarının bir kısmı da Ana Yurtta kalarak DeĢti Kıpçak‘taki 

Türkçe konuĢan kavimlere karıĢarak onların içinde erimiĢlerdi (Moldabayeva 2003:127). 
 

Büyük kısmı kitleler halinde batı ve güneye dağılan Oğuzlar‘ın bir bölümü Kıpçaklar‘ın baskısı ile 

Ġdil‘i geçip 1054 yılında Karadeniz‘in kuzeyindeki topraklarda görüldü. Diğer bir bölümü de Ġran 

üzerinden Anadolu‘ya geçti. Kıpçaklar da onları takip ederek geldiler ve güney Rusya bozkırlarını 

ele geçirdiler. Böylece Kıpçaklar XI. yüzyılın ikinci yarısının baĢlarında hem Oğuz yurdunun kuzey 

ve batı kısmına, hem de güney Rusya bozkırlarına hakim olmuĢlardı. Fakat henüz bu zamanlarda 

Oğuzların önemli bir kısmı yurtlarında yaĢıyordu. Bunlar daha ziyade batıda MangıĢlak‘ta ve doğuda 

Karaçuk dağları ile onun eteğindeki Ģehirlerde oturuyorlardı. Aral gölünün kuzey kıyıları ile Sır 

Derya‘nın ağzına yakın yerler XI. yüzyılın ikinci yarısı baĢlarında Kıpçak zümreleri tarafından iĢgal 

edilmiĢti. 
 

Sır Derya bölgesi açısından önem arz eden olaylar daha çok Kıpçakların komĢuları ile olan 

mücadeleleri ile  bağlantılıdır.  HarezmĢahlarla  Kıpçaklar  arasındaki   mücadeleler   bu   nevidendir.  
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Moğol Ġstilâsı‘ndan önce, XIII. yüzyılda Kıpçak kabile birliği içinde yer alan Kanglı kabileleri ortaya 

çıkmıĢtı. Kanglılar ağırlıkla aĢağı Sır Derya bölgesinde yaĢıyorlardı. Moğol seferlerinin baĢlaması ile 

Sır Derya bölgesinin durumu da bütün Orta Asya gibi değiĢikliklere uğrayacaktır (Moldabayeva 

2003:132). Sır Derya‘nın orta ve güney kıyılarına doğru birçok Oğuz Ģehirleri ve kasabaları vardı. 

XIII. yüzyıldaki Moğol istilâsı zamanında Oğuz Ģehirlerinin çoğu tamamen yıkılmıĢ ve burada 

yaĢayan halk da dağılmıĢtır. 1245 yılında Papa‘nın temsilcisi olarak Moğolistan‘a giden Plano 

Carpini Sır Derya‘ya ulaĢtığında sayısız Ģehir harabeleri ile karĢılaĢarak hayret ve dehĢet içinde 

kalmıĢtır (Moldabayeva 2003:49-50). Ancak bölgedeki Oğuz kültürü tamamen silinmemiĢtir. 

Oğuzlardan kalan yer isimlerinin büyük kısmı bugün de yaĢamaya devam etmektedir. XIX. yüzyılda 

düzenlenmiĢ olan Rusça büyük bir coğrafya haritasında Yesi (Türkestan) Ģehrinin batısında Sır 

Derya‘ya akan nehrin Karaçık adını taĢıdığı görülmektedir (Sümer 1992:51). Eteklerinde Oğuzların 

yaĢadıkları Karaçuk dağı bügün Karadağ adını korumaktadır. 
 

Ebu‘l-Gazi‘ye göre ġah Melik‘in öldürülmesi üzerine Oğuz Yabgu Devletindeki Oğuzlar dağılmaya 

baĢlamıĢ ve bunun sonucunda onlardan bir küme Kılık, Kazan ve Karaman beylerin idaresinde 

MangıĢlak‘a gitmiĢtir. Bu küme arasında her boydan oymaklar vardır. Fakat çoğu (köpregi) Eymür, 

Döğer, Ġğdir, Çavuldur, Karkın, Salur‘dan idi. MangıĢlak‘taki Çavuldurlara son asırlarda Çavdur 

denilmektedir. Bunların diğer Türkmen boylarına mensup kollar ile birlikte MangıĢlak‘ta rahat bir 

hayat sürmedikleri görülüyor. XVI. yüzyılda yarım ada Mangıtlar tarafından istila edildi ve kalabalık 

Salur boyu oradan çıkarıldı. Daha sonra burası Kalmukların hücumuna uğradı. Kalmuklar Çavdur, 

Ġğdir ve Soynacıların bir bölüğünü Kuzey Kafkasya‘ya götürdüler. Bunlar orada varlıklarını 

zamanımıza kadar devam ettirdiler. Bunların nüfusları 1912‘de 15.534 olarak hesab edilmiĢtir. 

Kafkasya‘ya götürülen bu Türkmenler uzun müddet Orta Asya‘daki eldaĢları ile münasebetlerini 

kesmemiĢler ve Mahdum Kulu‘yu da büyük Ģairleri olarak tanımıĢlardır. YaĢadıkları bölgenin adıyla  

Stavrapol Türkmenleri denilen bu Türkmenler, varlıklarını zamanımıza kadar sürdürmüĢlerdir. X. 

yüzyıldan beri MangıĢlak yarımadasında yaĢayan Türkmenler, bilhassa Nogaylar ve Kalmukların 

saldırıĢları sonucunda bu yurdlarından göç edip, Balhan ve Horasan‘a gelmiĢlerdir (Sümer 1992:121-

122; Agacanov 2002:226-227 n. 210). 
 

MangıĢlak‘ta kalan Çavdur, Ġğdir ve diğer oymaklara mensup kollar ise XIX. yüzyılda Kazaklar 

tarafından buradan çıkarıldılar. 1863 yılında Çavuldurlar, Aral gölünün güney kıyısı ile Kara Boğaz 

arasında oturuyorlardı. O zaman 12.000 çadır tahmin edilen Çavdurlar Ģu obalardan meydana 

gelmiĢti. Abdal, Ġğdir, Esenlü, Kara Çavdur, Bozacu, Buruncuk, ġeyh (Sümer 1992:240-241). 
 

Salur, Çavuldur (Çavundur=Çavdur), Ġğdir, Yazır, Eymür, Karkın boyları Balhan ve Horasan 

bölgelerine MangıĢlak‘tan gelerek Hazar Ötesi Türkmenlerini oluĢturmuĢlardır (Sümer 1992:122). 
 

ReĢideddin‘e göre Çavuldur Üçoklardandır. Gökhan oğullarındandır. Çavuldur, Ģerefli, ünü yaygın 

demektir (Yazıcıoğu: namuslu ve ırka çavlu). Ongunu Sunkur‘dur (Sümer 1992:170-171). 
 

DaniĢmendname‘de Anadolu‘nun fatihlerinden Çavuldur Çaka adlı bir beyden bahsedilmektedir. 

Zahir-i NiĢaburi‘nin Selçuklu tarihinde, Anadolu‘yu fetheden Sultan Alp Arslan‘ın kumandanları 

arasında Emir Çavuldur adı da geçmektedir. Bu kayıtlara dayanarak Çavuldur boyuna mensup Çaka 

adlı bir beğin Anadolu‘nun fethinde mühim bir rol oynamıĢ olduğunu kabul edebiliriz. Hatta mezkur 

eserlerde ondan bahsedilmesi, Çavuldur Çaka‘nın adı unutulmayan ünlü beylerden biri olduğunu 

göstermektedir. Bununla beraber Anadolu‘da Çavuldurlara ait kalabalık nüfuslu oymaklar 

görülememektedir. Bu boya mensup mühim bir kolun batıya göç etmeyerek MangıĢlak 

yarımadasında kalması, Anadolu‘daki Çavuldur varlığının zayıf bir durumda görünmesinde Ģüphesiz 

mühim bir amildir. Fakat asıl amil olan husus, bu boyun, bazı boylar gibi, nüfusunun azlığıdır. Hazar 

ötesi Türkmenlerinin çoğunun mensup bulunduğu Salurların Ġran ve Anadolu‘ya kalabalık 

kümelerinin geldiğini biliyoruz. Bugün Türkiye‘de Çavuldur adlı yerler: Kastamonu (4), Konya (3), 

Sivas (3) ve Ankara (3)‘da bulunmaktadır. XVI. asırda Anadolu‘da bu adla 21 köy vardı (Sümer 
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1992:174).  
  

Bugünkü ġauldir, 1934 yılında Türkistan‘dan ayrılarak Çimkent‘e bağlı bir ilçe (avdan) olmuĢtur. 

Nüfusu, 2004 sayımına göre 8.900 kiĢidir. ġavuldir‘in, Oğuzların Çavuldur boyunun büyük kitlesinin 

göçünden sonra arkada kalanların burada yaĢamaya devam etmesiyle bu adı koruduğu düĢünülebilir. 

Ancak bu kalanlar zamanla Türkistan ve baĢka yerlere yerleĢerek Özbekler ve Kazaklar arasında 

erimiĢ olmalıdırlar. Çünkü bugünkü ġavuldir‘de kendilerini Oğuzlara bağlayan bir topluluk 

kalmamıĢtır. Komünizm döneminde bölgenin ziraatla uğraĢan yerleĢik zenginlerinin kulak olarak 

vasıflandırılmaları ve arazilerine el konulması, buradaki ziraat hayatının bitmesine sebep olmuĢ, 

hakim sınıf dağılmıĢtır. 1930‘dan sonra bölgede kurulan kooperatifle yeniden ziraat baĢlamıĢtır. 

ġavuldir‘de yaptığımız saha çalıĢması, kasabanın Ģimdiki ahalisinin 1930‘lardan sonra buraya iskan 

edildiğini göstermektedir. Daha önce konar-göçerlerin yaĢadığı ġaulder köyü burada kolhozların 

kurulmasıyla büyümüĢ ve bugünkü kasaba oluĢmuĢtur. ġavuldir‘in bugünkü sakinleri arasında 

yaĢayan bir halk rivayeti, burasının adını Timur zamanında yaĢamıĢ Burılhan adlı Buzık-ġilik 

hakiminin kızı Dur ile Timur‘un azad ettiği genç bir köle olan ġemil‘in hüzünlü aĢk hikayesine 

bağlamaktadırlar. Rivayete göre Buzık-ġilik bu elim hadiseden sonra ġemil-Dur‘un hatırasını 

yaĢatmak üzere ġavuldir olarak anılmıĢtır. ġavuldir hakkında bu halk etimolojisi doğru olmamakla 

birlikte rivayetin Çavuldur boyundan Oğuzlardan burada kalanlara ait olması mümkündür. Bu 

rivayeti mahallȋ  Ģair Asantay Alimulı destan tarzında bir Ģiirle bugüne taĢımıĢtır (1993). 

Alimulı‘nun yazdığına göre, BıĢakçı Töbe diye anılan yere defnedilen aĢıkların mezar taĢı yakın 

zamana kadar orada bulunmakta imiĢ. ġemil‘in kazdığı Ak Arık da bugün bilinmekte imiĢ. Bu 

destanda adları geçen Altın Tepe, Murun Karak, Buzık gibi yerler günümüzde de bilinmektedir.  
 

1930‘lardan itibaren çevreden gelerek buraya yerleĢen insanlar arasında Oğuzların bu bölgeyi terk 

etmeyen eski ahalisinden kalanlar olabilir. Ancak Oğuzların Çavuldur boyunun esas itibariyle XI. 

yüzyılda burayı terk ettiği ve büyük bir kısmının MangıĢlak‘a gittiği hemen hemen kesindir. 

Agacanov‘un incelediği tarihî rivayet ve efsanelerde, Karatav Dağı etekleri ve Sır Derya‘nın orta 

akımlarından Nurata dağlarına, MangıĢlak bölgesine ve Horasan‘a büyük Türkmen göçlerinden 

bahsedilmektedir. Bu göçlerin Kara Kitayların istilasından sonra artmıĢ olması mümkündür. Bu 

Türkmen boyları arasında Çovdur yani Çavuldur boyu da vardır (2002:337-338). Oğuz rivayetlerine 

göre Türkistan‘da Karaçuk dağından çıkan Selçuklu ailesinin idaresindeki Oğuz ordusunun sağ 

kanadını Kayı ve Bayat beyleri, sol kanadını ise Peçenek (Becene) ve Çavundar beyleri teĢkil 

ediyordu (Agacanov 2002:258). Bununla birlikte yapılacak saha araĢtırmaları gerek ġaulder‘de 

gerekse baĢka Bayıldır, Teke gibi Oğuz boylarının adını taĢıyan kasabalardaki eski ahalinin bir 

kısmının buralarda kalarak zamanla Özbeklere ve Kazaklara karıĢtığını gösterebilecektir. S. G. 

Agacanov‘un Türkistan Ģehri yakınlarında ġaĢ-Tübe‘de, ataları Sauran‘dan gelmiĢ olan 

Türkmenlerden derlediği bilgiler (Agacanov 2002 336) bu gerçeğe iĢaret etmektedir.   
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IRAK MĠMARÎ VERĠLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ORTA ASYA ETKĠLERĠ 

 
Özet: Anayurttan ön Asya ve Ortadoğu‘ya yüzyıllar boyu süren göçlerle Türkler, geçtikleri ülkelerden ve yerleĢtikleri yeni 

coğrafyalarda yerli ustalardan ve mahallî malzemelerden kazandıkları görgüleri, kendi mimarî gelenekleri ile yoğurarak yeni 

sentezler elde etmiĢlerdir. Göçlerle geldikleri coğrafyalarda ortaya koydukları mimarî ürünler, Türklerin göçebe bir topluluk 

olmadığını vurgulamak açısından da büyük önem taĢımaktır. Anadolu‘da, Suriye ve Irak‘ta ortaçağ boyunca yerleĢtikleri 

bölgelerde Türkler, mimarî verilerle de kimliklerini ön plana çıkarmıĢlardır. Özellikle Irak‘ın Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük ve 

hatta Suriye‘nin Halep gibi kentlerin dokularını kendi mimarî renkleri ile örmüĢlerdir. Nitekim bu kentlerin çoğu, daha 12. 

yüzyıldan itibaren, tamamen Türk olan bir fiziksel görünüĢ kazanmıĢlardır. Orta Asya Türk yurtlarından Irak‘a akan Türk boyları, 

10. yüzyıldan itibaren ülkede gözle görülür biçimde koloni oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Ülkede giderek ağırlık kazanan Türk 

nüfuzu paralelinde, mimarlık alanında önemli geliĢmeler meydana gelmiĢtir. Özellikle hilafet merkezi olarak kurulan baĢkent 

Bağdat, Samerra, Kerkük, Erbil ve Musul gibi Oğuz boylarının yerleĢtiği kentlerde, Türk mimarlık üslubunu yansıtan anıtlar inĢa 

edilmiĢtir. BaĢta camiler olmak üzere mescit, tekke, türbe gibi dinî yapılar, medrese, darüĢĢifa, han, hamam, saray gibi eserlerle 

donatılan Irak‘taki kentlerde, sivil mimarlık örneklerinin de, anayurt ile olan benzerlikleri ilgi çekmektedir. Bu araĢtırmada, Irak‘ın 

baĢlıca kentlerinin birer simgesi ve önemli kültür varlıkları olan anıtların arasındaki benzerlikler ve üslup birliği ele alınmıĢtır.  

 

Anahtar kelimeler: Orta Asya, Anadolu, Irak, Bağdat, kerpiç, tuğla cami, türbe, minare.  

 

GiriĢ 

Anayurttan ön Asya ve Ortadoğu‘ya yüzyıllar boyu süren göçlerle gelen Türkler, geçtikleri 

ülkelerden ve yerleĢtikleri yeni coğrafyalarda yerli ustalardan ve mahallî malzemelerden kazandıkları 

görgüleri, kendi mimarî gelenekleri ile yoğurarak yeni sentezler elde etmiĢlerdir. Göçlerle geldikleri 

coğrafyalarda ortaya koydukları mimarî ürünler, Türklerin göçebe bir topluluk olmadığını 

vurgulamak açısından da büyük önem taĢımaktır.  

 

Anadolu‘da, Suriye ve Irak‘ta ortaçağ boyunca yerleĢtikleri bölgelerde Türkler, mimarî verilerle de 

kimliklerini ön plana çıkarmıĢlardır. Özellikle Irak‘ın Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük ve hatta 

Suriye‘nin Halep gibi kentlerin dokularını kendi mimarî renkleri ile örmüĢlerdir. Nitekim bu 

kentlerin çoğu, daha XII. yüzyıldan itibaren, tamamen Türk olan bir fiziksel görünüĢ kazanmıĢlardır.  

 

Orta Asya Türk yurtlarından Irak‘a akan Türk boyları, IX. ve X. yüzyıldan itibaren ülkede gözle 

görülür biçimde koloni oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Ülkede giderek ağırlık kazanan Türk nüfuzu 

paralelinde, mimarlık alanında önemli geliĢmeler meydana gelmiĢtir. Özellikle hilafet merkezi olarak 

kurulan baĢkent Bağdat, Selçuklu devletinin himayesine girdiği XI. yüzyıldan itibaren, dönemi Türk 

mimarî üslubu ile Ģekillenen bir merkez olmuĢtur. Bağdat-Anadolu arteri üzerinde yer alan Samerra, 

Dur, Tavuk, Kerkük, Erbil ve Musul gibi Oğuz boylarının yerleĢtiği kentlerde de Türk mimarlık 

üslubunu yansıtan anıtlar inĢa edilmiĢtir. 

 

Malzeme ve Mimarî Gelenek  

Mezopotamya‘nın özellikle orta ve güney bölgesinde taĢ, ahĢap ve demir malzemelerinin zor 

bulunması üzerine, yapıcılık sanatında çalıĢanlar, doğada bol miktarda bulunan toprak malzemeye 

yönelmiĢlerdir. Topraktan imal edilen yapı malzemelerini kubbe örtüsünde de kullanmak zorunda 

kalmıĢlardır. X. yüzyılda ilk yapılar, kerpiçten yavaĢ yavaĢ tuğla mimarîsine geçiĢi göstermektedir. 

Hazar Ģehrinde XI. yüzyıldan kalan Küçük Degaron Camii‘nde, kerpiç ve tuğla karıĢık olarak 

kullanılmıĢtır. (Aslanapa 1999:27) 

 

Toprak malzemeyi su ile karıĢtırarak meydana getirilen çamurları, kalıplara dökerek standart ölçüde 

kerpiçler elde edilmiĢtir. Bunlar önceleri güneĢte kurutulmuĢ ve mimarlıkta kullanılmıĢtır. Kerpiçler 

daha sonraları fırında piĢirilmiĢ ve böylece daha sert hâle getirilerek tuğlaya dönüĢtürülmüĢtür. (al-

Hadithi-A.Khaliq, 1974, s. 9–15) 
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Tuğla ve kerpiç malzeme kullanımında giderek ustalaĢan yöre mimarları, bu malzeme ile bol desenli 

ve zengin dekorasyonlu duvar örgüleri inĢa etmiĢlerdir. Tuğlanın plastik anlatımda sağladığı kolaylık 

ve verdiği esneklik, bu malzemenin yapıların mimarisine daha estetik formlar kazandırmıĢtır. 

Giderek daha zengin bir mimarî gelenek kazanan tuğla ve kerpiç malzemenin kullanımı, yüzyıllar 

boyu devam etmiĢtir. Hem duvar örgüsünde, hem de kubbe örtüsünde kullanım zenginliği kazanan 

tuğla, Orta Asya, Ġran, Anadolu ve Mezopotamya ekseninde, büyük bir mimarî uygarlığın 

yaratılmasında baĢ malzeme olarak önemli bir rol oynamıĢtır.   

 

Karahanlılar XI. ve XII. yüzyıllarda tuğla mimarîsinde parlak bir geliĢme kaydetmiĢlerdir. 

(Aslanapa, 1999, s. 29) Binlerce yıl iĢlene iĢlene kıvamını bulan ve bölgesinde geleneksel malzeme 

kimliğini kazanan tuğlanın macerası, hiç kuĢkusuz farklı coğrafyalarda da olsa benzerlik arz etmiĢtir. 

Bu malzeme ile yaratılan mimarî anıtlar arasındaki benzerlikler, üslup farklılıklarını ortadan 

kaldırmamıĢtır.  

 

Farklı Coğrafya‟da Üslup Benzerliği  

Irak toprakları üzerinde Türk çağının eserleri olarak ortaya konan kültür varlıklarının günümüze 

gelen örmekleri arasında, dini yapılar zengin bir küme oluĢturur. Özellikle camiler baĢta olmak üzere 

mescit, tekke, türbe gibi dinî yapıların yanında, medrese, darüĢĢifa, han, hamam, saray gibi eserlerin 

varlığına da iĢaret etmek yerinde olur.  

 

Irak‘ın baĢlıca kentlerinin birer simgesi ve önemli kültür varlıkları sayılan mimarî yapıların birçoğu 

Ortaçağda inĢa edilmiĢtir. Bu yapıların çoğu da hilafet merkezi Bağdat‘ta yer almaktadır. Hilafet 

merkezi olan Bağdat dıĢında Samerra, Dur, Musul, Erbil, Kerkük ve Tavuk gibi bölgelerden seçilen 

örnekleri, anayurtta var olan eserler ve sivil yerleĢim dokuları ile karĢılaĢtırarak, bu çalıĢmada ilgi 

çekici sonuçlara varmak istiyoruz.  

 

Irak‘ta inĢa edilen önemli kentlerden bir Samerra‘dır. Yapımına 836 yılında baĢlanan Samerra 

yapılarındaki bazı mimarî ve süsleme örneklerinin, IX. yüzyıl Ġslam sanatında yenilik olduğunu, sivri 

kemer, eyvan ve ―Samerra C üslubu‖ adı ile ifade edilen süsleme tekniği gibi özelliklerin, tamamıyla 

Orta Asya Türk sanatına has olduğu kabul edilmektedir. (Uluçam 1989:12)  

 

Türklerin Arap ve diğer ırklarla karıĢmalarını önlemek amacı ile Samerra‘da, birbirinden ayrı 

mahalleler inĢa edilmiĢtir. Samerra‘da erken dönem yapılar arasında yer alan Cezvakü‘l-Hakani, 836 

yılında Türkmen Beyi AĢnas‘ın konağı üzerine Hakan Urtuc tarafından yaptırılmıĢtır. (Uluçam 

1989:153) Samerra‘nın terk edilmesinden sonra harap olan sarayın eyvan biçimindeki üç kemerli 

giriĢ bölümünün kalıntılarından anlaĢılmaktadır. (Yetkin, 1965, s. 62–63) Sarayda bulunan duvar 

resimleri, tamamıyla Türk üslubunda ve Pencikent duvar resimlerinin tekrarından ibarettir. (Uluçam 

1989:154) 

 

Samerra‘da 848–852 yıllarında inĢa edilen Cuma (Mütevekkiliye) Camii, 180x240 m. ölçüsüyle 

dünyanın en büyük ibadethanesi olarak bilinir. Caminin Melviyye adı ile bilinen minaresi, tuğla ve 

kerpiç malzemeden inĢa edilmiĢtir. Bozkır iklimine uygun biçimde yükselen minare, aynı zamanda 

bir gözetleme kulesinin iĢlevini de görmektedir. (Resim 1 ve Resim 2) 

 

Yapımına 1227 yılında baĢlanan Bağdat Mustansırıye Medresesi‘nin inĢaatı 1233 yılında 

tamamlanarak hizmete girmiĢtir. Dicle kenarında uzanan medrese, zaman zaman su taĢkınlarından 

zarar görmüĢtür. Birçok defa restore edilen bu önemli yapı, değiĢik tarihlerde farklı amaçlarla 

kullanılmıĢtır.  (Uluçam 1989:108–112)  
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Mustansırıye Medresesi‘nin iç cephe görünüĢlerini (Resim 3 ve 4) Uluğbey Medresesi cephe (Resim 

5) plastiğinden ayırmak kolay değildir. Ayrıca Mustansırıye‘nin portali (Resim 6) ile Barak Han 

Medresesinin taç kapısı (Resim 7) arasındaki üslup birliği ön plana çıkmaktadır.   

 

Türbe Mimarîsi Üzerine Gözlemler 

Orta Asya‘da türbelerin kare planlı ve bazen sekizgen Ģemalı olarak uygulandıkları görülmektedir. 

Yapım malzemesi tuğla ve kerpiç karıĢık, daha sonra tuğla kullanılmıĢtır. Kare plandan kubbeye 

geçiĢte köĢe trompları ile binanın üstüne sekizgen kasnak oluĢması, türbe planlarını temelden itibaren 

sekizgen forma doğru yönlendirdiği görüĢü yaygındır. Maveraünnehir‘deki türbe yapılarında daha 

çok kare, Dehistan çevresinde en fazla sekizgen, Horasan ve yakınlarında ise kare ve sekizgenden 

baĢka yuvarlak formda türbe planlarının uygulandığı görülmüĢtür. (Cezar 1977:107–109)  

 

Samerra‘nın 30 km. kuzeyine düĢen Dur beldesinde bulunan ve Ġmam Muhammed al-Durî‘ye nispet 

edilen türbenin yapılıĢ tarihi 1085 yılına uzanmaktadır. Türünün ilgi çeken bir örneği olan Ġmam 

Muhammed al-Durî Türbesi, kare planlıdır. Ġçeriden 7.80x7.85 m. boyutunda olan türbe, köĢelerde 

1.50 m. çapındaki yuvarlak formda olan payandalara sahiptir. BaĢlangıçta türbe olarak inĢa edilen 

yapıya, daha sonraki dönemlerde medrese ve mescit binaları eklenerek küçük bir külliye oluĢmuĢtur. 

(Resim 8) Günümüze ulaĢmayan medrese ve caminin temellerine, yapılan kazılar sonucu ortaya 

çıkarılmıĢtır. 20. yüzyılın baĢlarında bakımsız olduğu görülen türbe (Resim 9), 1960‘lı yıllarda 

restore edilmiĢtir. (Resim 10) Kerpiç ve tuğla mimarisinin erken örneklerinden olan türbe içten ve 

dıĢtan mukarnaslı kubbe örtülüdür. (al-Hadithi-A.Khaliq 1974:26) Beden duvarları ve köĢe 

payandaları ise anayurttaki tuğla yapım geleneğinden ayrılmamıĢtır.  

 

Bağdat‘ta Zümrüt Hatun Türbesi ise sekizgen planlıdır. Bunun da örtüsü içeriden ve dıĢarıdan 

mukarnaslıdır. 1193 yılına tarihlenen bu türbe, uzaktan seçilecek tarzda görünen abidevî bir yapıdır. 

(Cevad 1947:40)  Türünün en ünlü örneği olan DeğiĢik dönemlerde onarım geçirmiĢtir. (al-Hadithi-

A.Khaliq 1974:31) (Resim 11) 

 

Bu türden olan bir diğer türbe örneği de Kerkük‘ün 40 km. güneyindeki Tavuk (Dakuk) kasabasının 

mezarlığında bulunmaktadır. Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde bulunan Tavuk kasabasındaki bu 

türbe, Oniki imamdan kabul edilen Ġmam Muhammed Bakır‘a isnat edilmektedir. Kare plana (5x5 

m.) sahip olan türbenin örtüsü yine içten ve dıĢtan mukarnaslıdır. (Resim 12) YapılıĢ tarihi kesin 

olarak bilinmeyen türbe, 7. hicrî yılının ilk yarısından kaldığı tahmin edilmektedir. (al-Hadithi-

A.Khaliq 1974: 26) Geçirdiği onarım ve yenilemeler yüzünden kubbesinin özenli mukarnasları 

kısmen nitelikli görünüĢlerini yitirmiĢtir.      

 

En Güçlü Mimarî Simge Minareler  

Türkistan‘da kalan en eski minareler gibi, camilerde de ilk defa kerpiç malzeme ve alçı süslemeyi 

kullanan Karahanlılar olmuĢtur. Daha sonraları ise abidevî tuğla yapılar ve minarelerle sağlam bir 

geliĢme kendini gösterir. (Aslanapa 1999:31)  

 

Tonoz ve kubbe örtülerine de esneklik kazandıran tuğla, bu coğrafyalarda minarelerin baĢ malzemesi 

olarak tercih edilmiĢtir. BaĢlangıçta yalın tuğla dekorasyonlu minare ve duvar örgüleri uygulanmıĢ, 

sonraları değiĢik renkli sırlı tuğlalar imal edilerek, dekorasyon dili daha da zenginleĢtirilmiĢtir.    

 

Karahanlı camilerinde prizmatik kaide üzerine silindirik gövdeli minareler yapılmıĢtır. Silindirik 

minareler yukarı doğru uzadıkça daralmakta, Ģerefenin hemen üzerinde hemen üzerinde uzanan 

konik bir tepelikle son bulmuĢtur. Karahanlılar tuğla malzemeyle hem estetik, hem de dayanıklı 

minareler inĢa etmiĢlerdir. Tuğla, yapılarda olduğu gibi minarelerde de aynı zamanda süsleme 

malzemesi yerine geçmiĢtir. Minare gövdeleri, dar ve geniĢ kuĢaklar meydana getirilmek suretiyle 
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tuğla örgülerle süslendi. (Cezar 1977:163–168) 

 

Tuğla minare geleneğinin en güçlü temsilcisi Buhara‘da günümüze kadar ulaĢan Kalan Camii 

minaresidir. Buhara‘da Mesid-i Cuma XII. yüzyıl baĢlarında yapılmıĢ ise de, bugünkü Kalan Camii 

1514‘te ġeybanîlerden Özbek Han zamanından kalmadır. Eski caminin yalnız, aslında daha yüksek 

olan 47 m. boyundaki minaresi ayaktadır. Gövdesindeki çini kitabede Arslan Han‘ın adı ve 521 (m, 

1127) tarihi yazılıdır. AĢağıdan yukarıya incelen kalın bir silindir biçimindeki minare, on üç kuĢak 

hâlinde, geometrik kabartmalarla süslüdür. (Resim 13) Buhara‘nın simgesi hâline gelen Kalan 

Minaresi, Ģehre tamamıyla hâkim bir durumdadır. (Aslanapa 1999:30)  

 

Orta Asya‘nın klasik minare mimarisinin etkisini Irak‘taki minarelerde daha fazla hissetmek 

mümkündür. Bu geleneğin Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük ve Tavuk yöresinde inĢa edilmiĢ 

minarelerde de uygulandığını görüyoruz.  

 

Bağdat‘taki Hulefa Camii‘nin minaresi, bu türün daha çok Selçukî tarzına yakın bir örneğidir. 

(Resim 14) Bunun gibi Geylanî külliyesindeki minare de aynı tarzın devamını gösterir. (Resim 15)   

 

Irak‘taki minareler arasında önemli bir yere sahip olan diğer bir örnek Musul Ulu Camii‘nin 

günümüze kadar ulaĢan minaresi, Ġslam dünyasında da çok ünlüdür. Musul Atabeyi Nurettin Zengî 

tarafından hicrî 566–568 (1170–1172) yıllarında Ulu Cami ile birlikte inĢa edilmiĢtir. Bu yüzden 

bazen Camiü‘n-Nurî adı ile de bilinir. Kısmen doğuya doğru eğilen bu minarenin yüksekliği 60 

metreye ulaĢır. Bu hâliyle Irak‘ın en uzun minaresi sayılır. (Resim 16) Tuğladan inĢa edilen 

minarenin içinde, birbiriyle bağlantısı olmayan 2 merdiven bulunmaktadır. (al-Deveci 1958:130–

131; al-Cumeyli 1970:272–274) Kare planlı bir kaide üzerinde yükselen minare silindirik gövdeye 

sahiptir. (Kühnel 1961:64) Kaideden Ģerefe altına kadar tuğla süslemeye sahip olan minarede 6 ince 

Ģerit, 7 kalın süsleme kuĢağı vardır. (Uluçam 1999:122) Ġlk yapılan camisi tamamen yıkılan ve 

sadece özgün hâliyle ayakta kalan bu minare, üstün nitelikli tuğla dekorasyonu ile nadir örneklerden 

biridir. (Resim 16) 

 

Erbil Atabeyliğinin en ünlü yapısı olan Erbil‘deki Muzaffereddin Minaresi, kentin tarihî kalesinin 

güney-batı yönünde 1 km. mesafededir. Camisi yıkılmıĢ, sadece minaresinin 35 metresi ayakta 

kalmıĢtır. Bu minarenin içinde yukarı çıkan ve birbiri ile bağlantısı olmayan iki ayrı merdiven 

bulunmaktadır. (Hüseyin 1976:232–235) 1190 yılında Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü 

tarafından yaptırılan minarenin çevresindeki kalıntılar üzerinde araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bağdat‘taki 

Eski Eserler Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan arkeolojik kazılar sonucu camiye ait temeller 

ortaya çıkarılmıĢtır. Sekizgen kaide üzerinde yükselen silindirik gövdeli minare doğuya doğru 

eğrilmiĢtir. (Resim 17) Tuğla örgülü minarenin üzerindeki kuĢakların süslemeleri değiĢik biçimlere 

sahiptir. (Resim 18) KuĢaklar arasında mor-firuze renkli mozaik çinilerle dolgulanmıĢtır. (Uluçam 

1999:123)    

 

Erbil minaresinin bir benzeri de Kerkük-Bağdat karayolu bulunan Tavuk (Dakuk) kasabasının 1000 

m. mesafesinde yer almaktadır. Tavuk Ulu Camii‘ne ait bu minarenin 1167–1232 arasında 

Muzaffereddin Gökbörü tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Cami yıkılmıĢ, ancak temelleri ortaya 

çıkarılmıĢtır. Sekizgen kaide üzerinde yükselen silindirik gövdeli minaresi ile tamamen Erbil 

minaresine benzemektedir. Silindir gövdeli bu minarenin de her kuĢağı değiĢik tuğla dekorasyonuna 

sahiptir. (Resim 19) Gövde süslemesinin 1. Ģerefeden itibaren baĢlaması, Erbil, Sincar ve Bağdat 

Hülefa Camii minarelerinden daha erken tarihli olduğuna iĢaret etmektedir. (Uluçam 1999:127)  

 

Silindir biçimli tuğla minarelere vereceğimiz son örnek, Kerkük Kalesi‘ndeki Danyal Peygamber 

Camii‘ne ait minaredir. YapılıĢ tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, XIV. yüzyıldan daha eski 
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olacağına ihtimal verilmemektedir. Yukarı doğru daralan minare gövdesi tamamen tuğladan 

örülmüĢtür. Tuğla örgüsü sade olmakla beraber, yer yer mavi renkli sırlı tuğla kuĢaklar ilgi 

çekmektedir. ġerefe altında firuze-mavi renkli sırlı tuğla Ģerit yer almaktadır. Minarenin tamamı 

bütünüyle günümüze ulaĢmıĢ, ancak yer yer sırlı tuğlaların bir kısmı aĢınmıĢtır. (Resim 20) 

 

Minarenin Ģerefesi kirpi saçağa benzer tuğla çıkmalar üzerine oturmaktadır. ġerefe korkulukları da 

tuğladan olan minare oldukça bakımsız kalmıĢ ve Ģerefe korkuluklarının çoğu dökülmüĢtür. Özellikle 

Kerkük Kalesi‘nde 1997 yılından itibaren baĢlayan tahribat ve günümüze kadar sürüp gelen siyasî 

istikrarsızlık, Kerkük‘teki birçok eser gibi bu minarenin de giderek tahrip olmasına yol açmıĢtır.  

 

Sonuç 

Anayurt Orta Asya‘dan Anadolu ve Ortadoğu‘ya göçlerle akan Türk toplulukları, mimarî görgü ve 

geleneklerini de beraberlerinde getirerek, yerleĢtikleri coğrafyada da sergilemiĢlerdir. Yeni 

coğrafyalarda var olan yerli mimarî gelenekler, malzemeler ve buna ek olarak ustalarla da kendi 

birikimlerini harmanlayan Türkler, bunları geliĢtirerek yeni sentezler elde etmiĢlerdir.  

 

Medeniyetlerin önemli sacayaklarından biri olan mimarlık sanatında büyük geliĢme yaĢayan ve yeni 

kültürlerle daha da zenginleĢen bu sanat alanında Türkler, küçümsenmeyecek oranda tarihî miras 

bırakmıĢlardır. Özellikle Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Atabeyler döneminde 

Türklerin, yerleĢtikleri yeni coğrafyalarda bıraktıkları zengin birikimin izleri günümüze kadar 

gelmiĢtir. Orta çağın zengin birer kültür merkezi olan ve bugün Anadolu coğrafyasının dıĢında kalan 

Bağdat, ġam, Halep, Musul, Samerra, Erbil ve Kerkük, kökleri Orta Asya‘da olan mimarî ve bunun 

çevresinde geliĢen süsleme sanatları, bu kentlerde günümüze kadar ayakta kalan kültür varlıklarında 

görmek mümkündür.  

 

Bu çalıĢmada ele alınan türbe ve minarelerin inĢa teknikleri, kullanılan malzeme türleri ve süsleme 

sanatları açısından karĢılaĢtırmalar, bu hususta yeterli fikir vermektedir. Özellikle tuğla mimarisinin 

en nitelikli örnekleri arasında görülen benzerlik, Ģüpheye yer vermeyecek kadar açık ve net fikir 

vermektedir.       
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Resim 1: Samerra Cuma Camii. Genel görünüĢü. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

                                                                                               Resim 2: Samerra Cuma Camii. Minare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 3: Mustansırıye Medresesi. Ġç cephe                             

 

 

 

 
Resim 4: Mustansırıye Medresesi. Ġç cepheden ayrı bir 

görünüĢ 
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Resim 5: Uluğbey Medresesi                                                                       Resim 6: Mustansırıye Medresesi. Portal 

(Yrd. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu‟ndan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 7: Barak Han Medresesi. Portal (Yrd. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu‟ndan) 
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Resim 8: Ġmam Durî Türbesi. Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resim 9: Ġmam Durî Türbesi. 1910 tarihindeki  

görünüĢü (Herzfeld‟den) 

 

Resim 10: Ġmam Durî Türbesi. 

Restorasyondan sona 
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Resim 11: Zümrüt Hatun Türbesi. Genel görünüĢ               Resim 12: Tavuk (Kerkük) Ġmam Muhammed Bakır            

                                                                                                                      türbesi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                  Resim 14: Bağdat Hulefa Camii minaresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13: Buhara. Kalan 

Minaresi‟nin görünüĢü (Yrd. 

Doç. Dr. Gözde 

Ramazanoğlu‟ndan) 
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Resim 18: Erbil, Muzaffereddin minaresinin  

                 deseni (Herzfeld‟den) 

 

Resim 19: Tavuk (Kerkük). Ulu Cami‟nin  minaresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 15: Bağdat. Geylanî külliyesindeki Selçuklu minaresi               Resim 16: Musul. Ulu Cami‟nin minaresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Resim 17: Erbil. Muzaffereddin Minaresi. Plan          

                  (Herzfeld‟den) 
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Resim 20: Tavuk (Kerkük). Ulu Cami minaresinin deseni               Resim 21: Kerkük. Danyal Peygamber Camii‟nin                    

                  (Herzfeld‟den)                                                                                       minaresi 
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Тҧрсынхан ЗҼКЕНҦЛЫ  
тарих ғылымдарының кандидаты, 

 С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің доценті  

Ҿскемен, ҚАЗАҚСТАН 

 

СИ-АНЬДЕГІ КҾНЕ ТҤРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІ 
 

Тҥйін: Мақалада Қытайдың ішкі ҿлкесі есептелетін Шанси провинциясының орталығы Си-ань қаласының 

тҿңірегіндегі кҿптеген тҥркі ескерткіштерінің сақталғандығы айтылады. Терістіказиялық ҧлттардың тарихта ҥш ірі 

империя қҧрғандығы, олардың бҽрі дерлік Қытайдың Орта жазық аймағына белсенді ҽсер етіп отырғандығы жайлы 

ғылыми кҿзқарастар кҿрсетілген. Ашына жҧн ескерткіші мен оның қабір шежіре тасының табылуы, VІІ ғасырдағы Таң 

империясының Шығыс Тҥркі қағанаты мен Батыс Тҥркі қағанатын, тҧтас Шығыс Тҥркістанды қалай жаулап алғандығы 

жайлы мол деректер берілген. Чжолин кесенесіндегі балбал тастарының орнатылуының себептеріне сараптама жасалған. 

Си-аньдегі табылған ескерткіштердің бірқатарының кҿне тҥркілік ескерткіштерге тҽн екендігі зерттеу барысында 

анықталған. 

 

Кілт сҿздер: кҿне тҥркі ескерткіштері, қаған, қҧлпытас, Таң хандығы, терістіказиялық, Тҽңірқҧт. 

 

Қытайдың ішкі ҿлкесі есептелетін Шанси провинциясының орталығы Си-ань 

қаласынының тҿңірегінде кҿптеген кҿне тҥркі ескерткіштері сақталған. Бҧлардың кҿбі дерлік 

Қытайдың Таң ҽулеті кезіне тҽн. Бҧл арада тарихшылар немесе қарапайым оқырман 

тарапынан кҿне тҥркілер негізінен ортаазиялық, терістіказиялық халық бола тҧра, олардың 

Қытайдың ішкі аймақтарымен қандай қатысы бар деген сҧрақ тууы мҥмкін.  

Тарихта терістіказиялық атты ҧлттар тарапынан ҥш ірі империя қҧрылған жҽне олар тҧтас 

ҽлемдік тарихқа ҽсер еткен. Олар тарихтағы Ғҧн, Тҥркі жҽне Монғол империялары. Олардың 

бҽрі дерлік Қытайдың Орта Жазық аймағына белсенді ҽсер етіп отырған. Тіпті, бҽзі бір 

кездерде олар Қытайды толығымен жаулап та алған. Солардың қатарына тҥркі қағанатын 

жатқызуға болады. Қағанат сҿзі қай кезде, қалай туғаны белгісіз. Бірақ осы сҿздің астарында 

ҥлкен мҽн жатқаны белгілі. Бҧл қҧлашын кеңге жайған алып мемлекет деген мағынаны береді. 

Ал оның басшысы қаған деп аталған. Ол ҿз кезіндегі Ғҧн мемлекетінің Тҽңірқҧтымен пара-пар 

еді.  

Тҥріктер қҧлашын кеңге жайған осынау мемлекетті басқару ҥшін оны Шығыс жҽне Батыс 

екі қағанатқа бҿлді. Бҧлай етпей мемлекетті бір бҥтін кҥйінде ҧстап тҧру мҥмкін емес 

болатын. Біздің заманымыздың VI ғасырының соңы мен VII ғасырының бірінші ширегінде 

Қытайдың Солтҥстік Вэй, Суй жҽне Таң ҽулеттері толықтай Тҥркі қағанатының қол астында 

болды. Тҥркі қағанаты олардан салық жинап, жҥз мыңдаған қытай шаруаларын қҧл есебінде 

алып келіп пайдаланды. Бірақ Таң ҽулетінің екінші патшасы Таң Тайцзунның заманына 

келгенде табғаштар (қытайлар) біртіндеп кҥшейді. Айналасы 3-4 жылда олар Шығыс Тҥркі 

қағанатының езгісінен қҧтылып, олардың қағаны Ілікті қолға тҥсірді. Бҧл кейінгі Елтеріс 

қағанның ата-бабасы еді. Қытайлар оны қолға тҥсіріп Чан-аньге алып келгенімен, ол Тан 

Тайцзуннан имікпеді, оған қҧлдық ҧрып жалбарынбады, берген нҽрсесіне қызықпады, 

алдауына тҥспеді. Кҥндіз-тҥні ойран болған ел-жҧртының мҧңын мҧңдап, жоғын жоқтады. 

Таң ордасы арнайы басына тігіп берген киіз ҥйде аһ ҧрып, азап шегумен кҥн ҿткізді. Бҧдан 

соң патша оған жаны ашып, Гуачжоу ҿңірінен аң-қҧсы кҿп, табиғаты кҿркем жерден оған 

арнайы қҧжыра салдырып беріп, саят-сейіл қҧруына рҧхсат етті. Қаған сонда да ел-жҧртын 

ойлап жҥдеп-жадап, қасіреттен кҿз жҧмады. Ол ҿлгенде шешесінің шаңырағына мініп келген 

қҧлы Кҥлік тарқан Тҧй-Ғҧня қайғыдан шыдай алмай, ҿзін-ҿзі бауыздап, қағанның жолында 

қҧрбан болады. «Жаңа Таң кітабында»: Патша оның адалдығын марапаттап, оған нҿкер сардар 

деген шен беріп, Іліктің қабірінің жанына жерлеңдер деп бҧйырды. Ішкі жанауыл Сынь 

Вэньбэньға осы оқиғаны Ілік пен Ғҧняның қҧлпытасына ойып жазу туралы жарлық берді, – 

делінеді. Ҿкінішке орай, бҧл ескерткіштің қазірге бар-жоғы белгісіз.  

Таң Тайцзун тҥріктерге кҿңіл бҿлу саясатын қолданғандықтан сол кезде Чананда тҧрақты 

қоныстанып қалған тҥріктердің саны 10 тҥтінге жетті. Бір отбасында 5 адам бар деп 

есептегенде,  олардың  саны  50  мың шамасында болады. Бҧл ҿз кезінде тҥріктер ҥшін де, Таң  
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ҽулеті ҥшін де айрықша ҥлкен сан еді. Таң Тайцзун  ҿз қол астына қаратылған тҥріктерді 

басқаруда уақытша болса да осындай жылымық саясатты қолданып, олардың кҿңіл- кҥйін 

қалыпқа тҥсіріп, олардың арасында Таң патшалығына деген жақсы пікір қалыптастыруды 

ойлады. Сол себепті, солтҥстіктегі кҿшпелі тайпа-ҧлыстардың ақсақалдары оны Тҽңір қаған 

(天可汗) деп атады. Таң ордасының тҥріктерге қаратқан кҿңіл бҿлу саясаты Таң Тайцзун 

жолға қойған «серік ретінде жерлеу» (陪葬) саясатынан да кҿрініс береді. 636 жылы Таң 

Тайцзун Чжаолин қабір кешенін жасата бастаған кезде «қызмет кҿрсетіп, тҧқым-жҧрағатына 

дейін патшаға берілген», немесе патшаның істеріне жақыннан жҽрдемде болған» кісілер 

ҿлгеннен кейін менің қабірімнің маңына (Чжаолин қабір кешенінің бағына) қоса жерленсе 

болады деген болатын. Феодалдық Қытайда бҧндай ілтипатқа ие болу сол ҿлген адам ҥшін де, 

оның артта қалған ҧрпақ-жҧрағаты ҥшін де ҥлкен мҽртебе еді.   

Ілік қағанның тарихымен тығыз байланысты, ҽрі императорға «серік ретінде жерленген»  

тарихи тҧлғаның бірі Таң хандығына еңбегі сіңген тҥркі ҧлтынан шыққан атақты Таң сардары 

Ашына Чжун (610-675). Ҿзі Ашына ҽулетінен бола тҧрса да, Ілік қағанды Таң қосындарына 

ҧстап берген осы Ашына Чжун болатын. Бҥгінде оның қабірі Си-ань қаласына 70 шақырым 

жердегі Лицуан ауданы Чжаолин мҧражайынның маңында жатыр. 1972 жылы археологтар 

ашқаннан кейін бҧл жерде қалпына келтіру жҧмысы мҥлде жҥргізілмеген. Қалай дегенмен де, 

аталмыш қабірді ҿкініші кҿп ҿткен тарихтың куҽсі ретінде кҥтімге алған орынды деп 

ойлаймын. Ҿйткені ол бір кездері тҿбесі кҿк тіреген тҥріктердің Табғаш еліне (Таң 

империясына) қалай бодан болғанының, олар ҥшін қалай ―жаңылып қызмет еткендігінің‖ 

айғағы іспетті.  Олар бір кезде Таң ордасының бҿгде халықтарға қаратқан жаулау саясатының 

қҧрбаны болған Шығыс жҽне Батыс Тҥркі қағанатының тарихынан мҽлімет береді. Бҧл сол 

кездегі тҥркілердің ішкі бҿлігіндегі саяси алауыздықтар мен Таң ҽулетінің одан қалай 

пайдаланғандығын, мҧның соңы тҥркі халқы ҥшін қандай ауыр зардаптар тудырғандығын 

анықтауға кҿмектеседі. Ашына Чжун ҿмірінің алғашқы кезі Тҥркі қағанатының кҥшейген, 

кҥшейіп тҧрып бодандық кепке тҥскен кезі. Ашына Чжун қабірін қазу барысында оның тірі 

кезінде атқарған қызметі туралы екінші ескерткіш те табылды. Жер астындағы қабірмен бірге 

кҿмілген бҧл тас қабір сыртында бҧрыннан бар ескерткіштегі жазбаларды қайталайды ҽрі 

толықтайды. Екі ескерткіштің де мазмҧнына қарағанда Ашына Чжун тҥркінің Ашына 

ҽулетінен шықса да, Таң мемлекетінің империя дҽрежесіне кҿтерілуіне айрықша еңбек 

сіңірген. Бҧрындары қытайдың «Кҿне Таң кітабы» мен «Жаңа Таң кітабындағы» ол туралы 

деректер тым қысқа болатын. Сол себепті, тарихшылар оның бҥкіл ҿмірі мен атқарған істерін 

жан-жақты зерттеп, білуге шарасыз болып келген еді. Енді, міне, Ашына жҧн ескерткіші мен 

оның қабір шежіре тасының табылуы бізді оның жеке  басына қатысты деректермен қоса, 

Таңның VII ғасырдың 30-50-жылдарында Шығыс Тҥркі қағанаты мен Батыс Тҥркі қағанатын, 

тҧтас Шығыс Тҥркістанды қалай жаулап алғаны жайлы мол деректермен қамтамасыз етті.  

Қытайдың мҧрағат қызметкерлері осы аймақта мҧндай қабірлердің 150-ден асатындығын, 

олардың иелері ҿз кезінде император Тан Тайцзунмен ҿте жақын қарым-қатынаста болғанын, 

бірақ мҧның бҽрін жаңалауға мҥмкіндік болмай жатқандығын алға тартты. Десе де, император 

Тайцзунның  Цзюцзюнь-шань тауындағы қабір кешенін айнала тау етегіне жерленген бҧл 

қабірлердің бҽрі бірдей тҥрік емес. Императормен қатар жерлену мҽртебесіне ие болған 

тҥріктер Ашына Чжун қатарлы бірнешеу ғана. Мҧндай «серік ретінде жерлеу» сол кезде 

тҥріктердің салтына да сай келетін. Сондықтан кейін Таң патшалығы ҥшін кҥш-қайратын 

аямаған тҥрік ақсҥйектерінен Ашына Чжун, Ашына Сымо, Ашына Шер қатарлылардың бҽрі 

Чжаолин қабір кешені бақшасына жерленді. Ҽсіресе, Ашына Шер Таң Тайцзунның  

қарындасы Хэн Ян мҽликені ҽйелдікке алғаны ҽрі чжэнгуан жылдарында Кҥсан бегінің 

қарсылығын жаныштауда кҿп ҥлес қосқаны себепті, оның қабірі Кҿкарт тауына ҧқсатылып, 

сол арқылы оның қызметіне баға берілді [1]. Бірақ кҥні бҥгінге дейін табылған қабірлердің 

ішінен қайсысы оныкі екені анықталмады. Мҧндай анықталмаған қабірлердің саны да бір 
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сыпыра.  

Демек, Таң Тайцзун тҥріктерді боданы ретінде ҧстап отырса да, олардың игі-жақсыларын 

қҧрметтеуді, оларға шен-шекпен жауып, сый-сияпат кҿрсетуді ҧмытпаған. Мҧндай болуының 

екінші бір себебі тҥріктердің  ержҥрек, турашыл, ерлік пен серілікті ту еткен халық 

болғандығынан  болса керек. Жайшылықта  Таң ҧлықтары оларды бодан ел ретінде қараса да, 

іштей олардың тҧрмыс дағдысына, адами болмысына, ҿрлік ҿнегесіне тҽнті еді. Сол себепті, 

олардың кейбірі тҥрік болуды, тҥрік қағандарынша ҿмір сҥруді армандайтын. Соның бірі 

мҧрагер император, Таң Тайцзунның ҧлы  Ли Чэнцянь (李承乾) еді. «Билік 

ғибыратнамасында» ол туралы былай делінеді: «Чжэнгуанның 17 жылы мҧрагер патшазада 

биіктігі 8 чи келетін мыс ошақ жҽне алты бҥйірлі алып қазан қҧйдырды. Сосын ол 

ҧлықтардың қашып жҥрген қҧлдарын тауып, елдің жылқы, сиырын ҧрлатып, оның етін 

пісіріп, ҿзі ҧнататын қҧлдарымен бірге отырып жеді. Ол тағы тҥрікше сҿйлеп, тҥріктерше 

киінуге қҧштар еді. Жанында жҥргендердің арасынан  тҥр-тҧрпаты тҥрікке ҧқсайтындарын 

таңдап алып, бес адамды бір ауыл етіп, шаш ҿргізіп, қой терісінен тон кигізіп, қой жайғызып 

қойды. Бес бҿрі басты ту жҽне байрақ жасатып, киіз ҥй тіктірді. Патшазаданың ҿзі осы ҥйде 

тҧрып, қойдың етін астырып, піскеннан кейін ҿткір пышағын алып, етті ҿзі турап жеді. Ол 

қасындағыларға: мен тҥріктердің ҿлген қағаны болайын, сендер солардың жерлеу салты 

бойынша бар рҽсімін жасаңдар, – деп ҿлген адамша сҧлап жатты. Ҿзгелер дауыс айтып 

жылап, атқа мініп шыр айнала шауып, оның денесіне тақау келіп, беттерін теміртекпен 

тілгіледі. Біраздан соң патшазада басын тік кҿтеріп: жер жҥзі менің қолыма ҿтер болса, алтын 

қаланың кҥнбатыс жағына ҽлденеше тҥмен сарбазбен барып саят қҧрар едім, одан соң тҥйген 

шашымды тарқатып тҥрік болып, Ашына Сымоға берілер едім. Егерде онда бір ҧлыстың қол 

бастаған шады болсам, ешкімге сҽлем бермес едім, – деді» [2]. 

Ендеше, Ашына Сымо деген кім? Чжаолин император қабір бағында оның да қабірі бар. 

Ол тегінде Шығыс Тҥркі қағанатының атақты ҽскери қолбасшысы, Ілік қағанның қорғаушы 

серігі болған. Бірақ ол Ілік қағанмен бірге Таң ордасына қолға тҥскеннен кейін, бірден Ілік 

қағаннан бет бҧрып, Таң мемлекеті ҥшін қызмет етеді. Тҥркі қағанатының басына келген 

пҽле-қаза біріншіден тҥріктік ҿз ішінен шыққан Ашына Чжун секілді табиатынан сатқын 

адамдардың кесірінен болса, екіншіден Тҥркі қағанатының ішкі жай-жапсарын жақсы білетін 

Ашына Сымо секілділердің опасыздығынан болды. Солардың белсенді ҽрекеті себепті, Тҥркі 

қағанатының біраз жерлері тез арада Таң ҽулетінің қолына ҿтті. Таң мемлекеті Орта Азияға 

дейін қанат жайып, империя дҽрежесіне кҿтерілді. Қазақта  ту ертеден келе жатқан  «іштен 

шыққан жау жаман» деген аталы сҿз тарихтың осындай ащы сабақтарына байланысты 

айтылса керек. Ашына Сымоның ескерткіші де император Таң Тайцзунға арналған Чжаулин 

кесенесіне орналасқан. Нақтылы орны Лицуан ауданы Чжаолин ауылы Чжуанхэ қыстағының 

солтҥстігі. Қабір 1992 жылы археологтар тарапынан ашылған. Оның қабірінен қабір ескерткіш 

тасы мен қабір шежіре тасы табылды. Қабір ескерткіш тасы қабірдің сыртына 

қойылғандықтан, оның бетіндегі жазба тҥгелге дерлік ҿшіп кеткен. Ал қабір шежіре тасы 

қабірдің ішіне кҿмілгендіктен біршама толық сақталған.  

Император Таң Тайцзунға арналған Чжаолин қабір кешеніндегі мҧрағаттар мен 

жазбаларға келсек, бҧл арадан табылған қҧнды заттай дерек ретінде VII ғасырға тҽн тҥркі 

сардарының тас мҥсінін атауға болады. Ол бҥгінде Қытайдың Шанси ҿлкесінің Личуан 

ауданындағы император Таң Тайцзунға арналған Чжаолин мҧражайында сақтаулы тҧр. Бҧл 

мҥсін ҿз кезінде Чжаолин кесенесінің оң босағасына қойылған 14 мҥсінтастың бірі екені 

белгілі. Ҧзақ тарихи замандар бойында қалған 13 мҥсіннің қайда кеткені белгісіз.  

Чжолин кесенесіндегі тҥркі балбал тастарының орнатылуында да тҿмендегідей бірнеше 

себеп болған: 

Біріншіден, осы арқылы Тан Тайцзун Таң мемлекетінің билік қҧзырының Шығыс 

тҥріктермен  қоса  Батыс  тҥрікке  жҽне   Орхон  бойына  дейін  кеңейгенін  ҽйгілемек  болған.  
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Балбал тастардағы жазуда шығыс тҥріктердің кҿсемі Ілік қаған, сыр-ендалардың кҿсемі Інжу 

білге қаған жҽне Батыс тҥріктің Анге тҿресі Айдағар Тҥркештің де болуы соны дҽлелдейді.  

Екіншіден, ҿзінің бҿгде тиектермен тарихи туысқандық байланысын ҽрі оларға деген 

кҿңілінің жақындығын, мейірімінің мол екендігін ҽйгілемек болған. 

Ҥшіншіден, патшаның бодандыққа тҥскен тҥріктерге қаратқан «қайырымдылық 

саясатын» паш етіп, кейінгілерге Таң мемлекеті мен тҥріктердің «тілектес, тағдырлас» екенін 

кҿрсетуді мақсат еткен. 

Бҧл мҥсінтастар 649 жылы Таң Тайцзун қайтыс болған соң оның Чжаолиндегі қабір 

кешенінің алдына қойылған.  Ҿз кезінде осы 14 мҥсіннің астында бірден тҧғыртас болған. 

Онда олардың кімдердің атына қойылғаны, аты-жҿні, лауазымы, қарастылығы, елі, ру-

тайпасы тҥгел жазылған. Олардың кҿбі ҧзақ тарихи замандар бойында сынған жҽне тозып 

жоғалған. Қалған сынық тастағы жазбалар мен тарихи деректер арқылы мҧнда есімі жазылып, 

мҥсіні орнатылғандардан бізге белгілі болғандары: Анге тҿресі Айдағар Тҥркеш, Сыр-

ендалардың қағаны Інжу Білге қаған жҽне Шығыс Тҥрік қағаны Ілік қаған. Қалғандары ҽзірше 

белгісіз. Осы табылған тҧғыртас жазбаларының ҿзі-ақ бізге император Тан Тайцзун кезіндегі 

Шығыс жҽне Батыс тҥркі қағанатымен Таң империясы арасындағы тҥрлі деңгейдегі 

қатынастардың ауқымын, сипатын, ерекшеліктерін анықтауға кҿмектеседі. Егер бҧл жазбалар 

тҧғыртастарымен бірге бҥгінгі кҥнге аман жеткенде, VII ғасырға тҽн тҥркі тарихын анағҧрлым 

терең ҽрі жан-жақтылы пайымдауға мол мҥмкіндік туған болар еді.  

Қытай жерінде кҿне тҥркі тарихымен тікелей байланысты бағалы ескерткіштің бірі 

император Гаоцзуун мен ханымы У Цзытяньге арналған Цянлин қабір кешеніндегі «бҧратана 

елдердің 61 уҽзірі» (乾陵六十一蕃臣) деп аталатын мҥсіндер шоғыры. Бірегей ансамбльден 

тҧратын бҧл мҥсіндер шоғырының пайда болу тарихы  император Гаоцзун мен У-Цзытянь 

кезіндегі империяның  ҿзге елдерге қаратқан сыртқы саясатымен тікелей байланысты. Таң 

империясы кҥшейген кезінде Батыс Тҥркі қағанатын кҥшпен жойып, оның жерінде 

бірнешелеген басқақтықтар мен олардың қарамағында ондаған тҧтық мекемесін қҧрды. Бҧл 

басқақтықтар мен тҧтық мекемесін  басқаруға жергілікті тҥркі жҧртының ҿз ішінен шыққан, 

сҿзі ҿтімді, бірақ Таң ордасының сеніміне кірген адамдарды тағайындады. Бҧл ҽскери-

ҽкімшілік тҧрғыдан қол жеткен жерлерді басқарудың ең тиімді ҽдісі еді. Таң ордасы кейін 

осынау басып алған жҽне басып алуға ҥлгірмеген аймақтардағы ҧлттар мен ҧлыстардың 

кҿсемдерін тҥгелімен мҥсіндеп, оларды қабір кесенелерінің алдына қойды. Ондағы мақсат осы 

аталған елдердің ―бағыныштылығын‖ ҧрпақтан-ҧрпаққа ҧлағат етіп қалдыру болатын. Бірақ, 

шын мҽнінде олардың барлығы дерлік Таң империясына бағынышты ма? немесе бодандық 

кҿңіл-кҥйде болды ма? деген заңды сҧрақ туады. Бҧл мҽселені анықтау ҥшін ең алдымен 

мҥсінтастардың артына жазып қалдырылған жазбалармен мҧқият танысуға, онда кҿрсетілген 

адамдардың аты-жҿнін, лауазымын, тегін анықтауға тура келеді. Зерттеу барысында бҧл 

жҿнінен кҿздеген мақсатымызға да қол жеткіздік деп ойлаймын. Ол бойынша, осынау 61 

мҥсіннің 23-і кҿне тҥркілердің арасынан шыққан, бірақ Таң ордасы тарапынан тағайындалған 

жергілікті ҧлықтар екені анықталды.   

Аталмыш тас мҥсіндер Тҥркі қағанаты мен халқының  бодандық заманының ҥнсіз 

ескерткіші ретінде бҥгінге жетіп отыр. Мҧнда қашалған ҽр бір адам ҿмірде болған. Таң 

императоры оларды ҿздері басып алған жерлерді басқару ҥшін жоғары лауазым-атақтар беріп 

істеткен. Солай болуына қарамастан, олардың кҿбі бодандықты тек формалды тҥрде ғана 

қабылдаған. Олар ҥшін Таң ордасына бодан болу қарсыласынан басым тҥсіп, ҽлдеқандай 

саяси мақсатты жҥзеге асырудың тҽсілі болған. Осында мҥсіні қойылған  он оқтардың қағаны 

Ашына Юаньциннің Ашына Шэминь деген ҧлы болған. Ол ҽкесінің мҥсіні Таң 

императорының босағасын кҥзетіп тҧрғаны жҿніндегі хабарды естісімен, алыстағы Чан-анге 

барып, мҥсіндердің бҽрінің басын қиратып, ҽкесінің бас мҥсінін алып қайтады. Си-ань 

тҿңірегіне кең тараған бҧл аңыз ―бодан‖ елдердің шын мҽнінде бодандықты қаламайтынын 
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кҿрсетеді.  Цянлиндегі  61  мҥсіннің  арасынан  Ашына  Юаньциннің  мҥсіні  мен  оның атына,  

лауазымына қатысты жазбаның табылуы бізді оның ҿмірінің қыр-сырына қатысты қосымша 

мҽліметтермен танысуға мҥмкіндік береді. «Кҿне Таң кітабы, тҥріктер бабында» ол туралы 

жазылған. Демек, Цяньлин тас мҥсіндерінің қатарында оның бейнесі мен атақ-лауазымының 

сақталуы Ашына Юаньциннің ҿмірде болғандығын одан ҽрі растай тҥседі.   

Цяньлин ескерткішіндегі тҥркі балбалдары Таң ҽулеті VII ғасырдың 50 жылдарында 

Шығыс Тҥркістан мен Орта Азияның біраз жерлерін қамтыған ҧлан-байтақ аумақты жаулап 

алу арқылы осы ҿңірде ҿзінің ҽскери-ҽкімшілік ҥстемдігін мықтап орнатуға талпынғанының 

кҿрінісі. Таң  ҽулеті ҥшін қиырдағы ҧлттар мен ҧлыстардың бҽрі оларға бағынышты болуы 

тиіс еді. Сол ҥшін Таң ордасына елшілік сапармен келген кез-келген шетелдік миссия патшаға 

қол тапсыра келушілер, немесе бодандық тілеушілер деп есептелді жҽне солай деп тарихи 

деректерге жазып қалдырылды. Осы ретте олар тіпті қиырдағы Парсы мемлекетін де ҿздеріне 

бағынышты ел санаған. Бҧл жағдай Цянлиндегі аталмыш мҥсінтастардан кҿрініс тапқан. Онда 

右驍衛大將軍兼波斯都督波斯王卑路斯—оң аду тосқауыл тайсанғҧн жҽне Парсы тҧтығы 

Персия патшасы Билус деген жазуы бар мҥсінтас тҧр. Бҧл жазба Таң ордасының бҧратана 

халықтарға қаратқан саясаты мен тарихи танымының ішкі ҥндестігін кҿрсетеді. Ҿз 

шекарасынан мҥлде аулақ, жат жҧрттарды қашан да ҿзіне тҽуелді санау, солай деп тарихқа 

қалдыру екі мың жылдан бергі Қытайдың сыртқы саясаты мен тарихнама дҽстҥрінің басты 

ерекшелігі болып табылады. Цянлин кесенесіндегі ҿзге де мҥсінтастар мен олардың 

жазбалары туралы зерттеу бҧл пікіріміздің дҧрыстығына одан сайын кҿз жеткізеді.  

Бҧлардан басқа Си-ань қаласындағы кҿне Бэйлин (Мҽңгітастар орманы) мҧражайында 

б.з.V ғасырында кҿне Чан-аньді басып алып, осында Ся патшалығын қҧрған ғҧндардың кҿсемі 

Хэлян Бобо жасатқан аттың мҥсіні тҧр. Меніңше, бҧл ғҧндарға қарсы жорық жасаған Хуо 

Суйбиннің қабірінің басына қойылған «Аттың ғҧнды жаншуы» деген мҥсінге жауап ретінде 

Чан-аньге ҽдейі қойылған болуы мҥмкін.  

Бҧдан басқа Шанси мемлекеттік мҧражайында ерте заманғы Орта Азия мен Қытайдың 

ішкі аймақтары арасындағы мҽдени жҽне экономикалық қарым-қатынастарын бейнелейтін, 

ғҧндарға жҽне кҿне тҥркілерге қатысты кҿптеген заттай деректер шоғырланған.  
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философия ғылымдарының кандидаты, доцент  

Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

АНДРОН МҼДЕНИЕТІНІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ  
 

Тҥйін: Мақалада Андрон мҽдениетінің субъектілері, яғни олардың ҿмір сҥрген дҽуірі, аймақтары, қҧрамына енетін 

тайпалар, сҿйлеген диалектілері, мҽдениеті, тілі мен діни нанымдары, т.б. мҽселелер сҿз етіледі. Қола дҽуірінде кҿптеген 

аймақтарда біртекті шаруашылық кҿрініс тауып, оның иегерлері қалдырған мҽдениет Андрон деп аталды. Андрон 

мҽдениеті туралы отандық, шетелдік ғалымдардың зерттеулері, пікірлері мен тҧжырымдары да қамтылады. 

 

Кілт сҿздер: Тҥркі этносы, Андрон мҽдениеті, тҥркі жазуларының ескерткіштері, археологиялық, автохтондық. 

 

Тарихи ҽдебиетте тҥріктердің ежелгі мекен-жайын «Орта Азия» немесе «Орталық Азия» 

сияқты географиялық атаулармен бейнелеуді жҿн кҿреді. Ал, тар мағынада Орта Азия дегенде 

Қытайлық Тҥркістан, яғни Шығыс Тҥркістан немесе қытайшада ресми тҥрде Шин-Кианг 

(Шинжианг – Хинжианг) деп аталатын жерлер тҥсініледі. Сондай-ақ, Ресейдің қол астында 

болған Батыс Тҥркістан да Орта Азия немесе Орталық Азия деп аталып келгендігі белгілі. 

Сондықтан Хазар теңізінен ежелгі хандық Қытайға дейін созылып жатқан кең-байтақ жерлер 

біртҧтас аймақ ретіндегі – Орта Азия деп ҧғынылады. Бҧған Ж.Пауль Роух Тибетті де қосады. 

Басқа бір авторлар жоғарыда тілге алынған аймақты Ішкі Азия деген атаумен белгілеуді жҿн 

кҿреді (Роберт Н. Тааффе – Индиана университеті). 

Жоғары Азия, Сібір, Қытай, Ҥндістан жҽне Батыс Тҥркістан арасында таулар мен тҿбелі 

жазық жерлер, ҽсіресе кең де ойпатты Тарым алқабы жатыр. Бҧл жерлердің тҧрғындары 

ежелден бір-бірімен байланыста болып ҿмір сҥрген. Бірақ,  П. Роух Азияның, солтҥстік жҽне 

шығыс жағын ала орналасқан Солтҥстік Монғолияны Орта Азия жерлерінен тысқарыда тҧр 

деп біледі. Дегенмен де ғылыми ҽдебиетте бҥкіл Орта Азия мен Қазақстаннан басқа жерлерді 

қамтыған Еуразия даласын да арғы тҥріктер мекендеген деген пікір орныққан. 

Кҽсіби археолог, Ҿзбекстан Академиясының академигі А.А.Асқаровтың жазғанындай, 

қола дҽуірінде, темір жҽне ортағасырларда тҥркі этносы Таулы Алтайды ғана емес, сонымен 

бірге Сырдарияның орта тҿменгі ағыстарын, Ташкент оазисін, бҥкіл Орта Азия мен Қазақстан 

жерлерін, Жетісуды, Оңтҥстік Сібірді, Шығыс Тҥркістанды мекендеген. Бҧл жерлерде тҥрлі 

диалектілерде сҿйлеген тҥрік тайпалары ҿмір сҥрген. Олардың кҿші-қоны сонау Минусинск 

ойпатына дейін барып жеткен. Ал тҥркі жазуларынның ескерткіштері, проф. М.Исхаковтың 

айтуынша, Венгрия жҽне Болгариядан, Доннан, Кубаньнан, Молдавиядан бастап Якутияға 

дейінгі аралықтағы жерлерден табылып отыр. Олардың региондары кейініректе Дешті 

Қыпшақ деп бекерге айтылмаған. 

Кеңес функционерлері мен зерттеушілерінің арасында ҥндіирандықтардың алғашқы отаны 

– Оңтҥстік Русь даласы деген пікір орныққан еді. Олар Еуразия даласындағы андрондық 

археологиялық мҽдениеттің автохтондық негізін мҥлдем терістеген-ді. Ҿйткені, 

К.Ф.Смировтың айтуынша, бҧл мҽдениеттің қалыптасуына батыстық импульс дем берген-міс 

[1]. Донның тҿменгі ағысында ҿмір сҥрген абаш жҽне палтавкин мҽдениетінің иегерлері Волга 

маңына келіп жайғасады. Олардың жергілікті халықтармен араласуының нҽтижесінде жаңа 

археологиялық кешен – андрондық мҽдениеттің жаңакумактык ескерткіштері қалыптасады. 

Бҧлардың андрондық алакҿл мҽдениетімен етене жақындығы кҿзге ҧрылады (қайтыс болған 

ауқатты адамдардың қҧрметіне жылқы мен бҧқаны қҧрбандыққа шалу ҽдеті). Осындай 

қорытындыға П.С.Толстов пен А.Н.Бернштам да келген болатын. Бірақ, кҽсіби археолог 

А.Асқаровтың жазғанындай, археологиялық деректер негізінде жарма (сруб) жҽне андрон 

мҽдениеттері иегерлерінің тілдері жҿнінде емес, олардың шаруашылық –тҧрмыс 

ерекшеліктері жҿнінде ҽңгіме етуге болады. Бҧл, мҽселені жазба деректер мен кҿптеген 

басқалай қосымша  материалдар жҽрдемінде шешуге болады [2]. 
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С.Ходжаев пен А.Асқаровтың хабарлағанындай, бірсыпыра зерттеушілер андрон 

мҽдениетінің иегерлері – арилер, қола дҽуірінің мҽдениеті, тілі мен діни нанымдары ирандық 

сипаттас, сондай-ақ Авестоның сҿздік қоры мен Европа халықтары тілдерінің ортақ негізін 

кҿруге болады деген тҧжырым жасаған-тын [3]. Бҧл авторлар мҽтіндерді тек иран тілдері 

тҧрғысынан қарастырған. Ал, сак-скифтер тілдерін тҥрікпен салыстырып талдау жасаған 

З.Гасанов, скифтердің генеологиялық сюжеттері алтайлықтардың ата-бабалар культімен ҧқсас 

деген қорытындыға келеді  [4]. 

Егер арилерді Еуразия далаларында мекендеген андрон мҽдениеттінің иегерлері деп 

қабылдайтын болсақ, яғни Дунайдан Якутияға дейінгі, Байқалға дейінгі жерлерден біртектес 

материалдық мҽдениет, керамика мен металл ҿнімдері табылып, олардың иегерлері бір тілде 

сҿйлеген болса, тҥрік этносына орын қалмайды. Таулы Алтай мҽдениетін андрондық сипаттас 

деп есептей отырып, оның иегерлері тілінің тҥркі болғандығын мойындайтын авторлардың 

Алтайды қоршаған ортада орныққан андрон мҽдениетінің жасаушылары иран тілдес арилер 

болған деу қисынға келе қояр ма екен? Мҧны пайымдаған А.М.Щербак, С.С.Черников, 

А.С.Аманжолов, А.Ходжаев, сондай-ақ қытайлық автор Дуан Лянчин, Люй Симян жҽне т.б. 

авторлар андрон мҽдениетінің иегерлерінің тҥрік тілдес этносқа жататындығын тілге тиек 

еткен [5]. 

Қола дҽуірінде ішкі Азияның кҿп жерлерінде климаттың ҿзгере бастауы экономиканың 

қайта қҧрылуына себепші болды. Климаттың қуаңшылыққа қарай ҿзгеруінің ҧзаққа созылған 

дҽуірі басталып, ҿзендердің суы тартылды, кҿп жерлердің ылғалдығы азайды. Мҧның ҿзі 

кҿшпелі мал шаруашылығының пайда болуына себепші болды. Ҽрине, қолҿнер мен 

егіншіліктің тҥрлері де дамыды. Кҿптеген аймақтарда біртекті шаруашылық кҿрініс тауып, 

оның иегерлері қалдырған мҽдениет Андрон деп аталды. Андроновтықтар қоршаулар 

тҥріндегі зираттар тҧрғызды. Ҿлген адам ҿртелді, не тҿрт бҧрышты шҧңқырға салынып 

жерленді. Олардың ыдыстарының сырты геометриялық ҿрнектермен сҽнделді. 

Ішкі Азиядағы сабақтастықтың ҽсіресе, қола ғасырынан бері қарай сақталып келе 

жатқандығы жҿнінде арнайы сҿз қозғауға болады. Мысалы, Феодоров пен Алакҿл 

кезеңдеріндегі ыдыс-аяқтар ою-ҿрнектерінің кҿріністері қазіргі қазақ текеметі, алашасы, 

сырмағы жҽне т.б. қолҿнер бҧйымдарынан табылады. 

Мҧның ҿзі С.С.Черников сияқты археологтарға андроновтықтар тҥркілердің ата-бабалары 

болып табылады деген тҧжырым («Восточный Казахстан в эпоху бронзы». – М., 1960) 

жасауға арқау болған сияқты. 

Жҽне де К.Акышевтің Жетісудағы жартастастардағы салынған домбыра суретіне тап 

болғандығы бар. Ол да – қола дҽуірі жҽне энеолит ескерткіші. 

Қытай деректері бойынша, терк (Ди Динлиңдер) – тиктерде мҥрденің сҥйегін етінен 

ажыратып кҿму ҽдеті болған. Ал, бҧл ҽдет жҿнінде «Манаста» сҿз болады. 

Қола дҽуіріне жататын қабірлерден (Алтай, Орталық Азия) алынған ыдыстар мен 

бҧйымдардың теріс қаратылып, яғни о дҥние жаққа қаратылып қойылғандығы анықталды. 

Қазіргі ҿзбектерде (Тҥркістан қаласындағы) ҿлік шыққан ҥйдегі ыдыстарды тҿңкеріп қою 

ҽдеті сақталынған.  

Қола дҽуірінің ырымдарының қазіргі қайсы халыққа жақын екендігін, олардың 

дҽстҥрлерінің қай халықта сақталғандығын салыстыру арқылы білуге болатын сияқты. Ал, 

андрополог О.Смағҧлов қола дҽуірі адамдарының ДНК-сының 30%-ы қазақтардың 

популяциясымен бірдей дейді: ендеше, ол қазақтардың алғашқы субстратын қҧраған, ал оның 

қалған 70%-ы кейінгі монголоидтық қоспа болып табылады. 

Тҥрікменстанның Анау деген қорымынан табылған киіздер б.д.д. мыңжылдықтардың 

жаратылымы. Олар Пазырық қорғанының киіздеріне ҿте ҧқсайды. Ал, Тоныкҿк 

қабірстанындағы тастардың орналастырылуы мен ҥйлестіріліп қалануы осынау негіздердің 

ҿрнектерін еске салады. 
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Немесе Геродоттың жазғанындай, скифтердің саптама етік киіп, ҧзын шаш қойып жҥруі, 

киізден жасалынған бҧйымдарының қазіргі қазақтардікімен бірдейлігі ойландыратын жҽйт: 

Қола дҽуіріне жататын ескерткіштер арасынан  киіз ҥй сияқты мҧнараның суреті табылған. 

Киіз ҥй – кҿшпелі тҥркілердің мҽдениеті болып, оның кереге, уық жҽне т.б. сияқты 

бҿлшектерінің атаулары парсы, қытай не басқа тілдерде бейнеленбеген. Б.д.д. 4000 жылға 

жататын жоқтау айтып отырған, басында кимешекке ҧқсайтын жамылғысы бар ҽйелдің 

бейнесі салынған сурет те осы бағыттағы ойды ҿрбітуге тамызық болғандай. Мҧның бҽрі 

А.Н.Бернштамға тҥркілер б.д.д. ІІІ мыңжылдықтан бері Орталықазиялықтармен бірге араласа 

қалыптасқан этнос деп жазуына, бҽлкім негіз болған шығар. 

Кҿптеген зерттеушілер, Киселев, Евтюхова, Грач, Вайнштейн, Кызласов, Савинов, 

Люгильников жҽне т.б. мҥрдені жылқымен бірге кҿму ҽдетінің б.д.д. І мыңжылдықтың 

ортасында жҽне соңында да Минусинск қазаншҧңқыры, Алтай, Еділ бойы, Жетісу, Тянь-

Шань, Шығыс Тҥркістан жҽне Қырғызстан жерлерінде кең тарағандығын жазады. 

С.В.Киселев пен С.С.Черниковтың археологиялық ізденістері кҿрсеткеніндей, деп жазады 

Ҿзкул Чабаноғлу б.д.д. замандарда Минусинск ойпатында кҿрінген Афанасьев (2500–1700) 

пен Андронов (1700–1200) мҽдениеттерін ежелгі тҥркілердің арғы ата-бабалары дҥниеге 

ҽкелген [6]. 

Орталық Азияда тіршілігін аңшылық жҽне мал бағумен қамтамасыз етіп жҥрген қауымдар 

б.д.д. ІІ мыңжылдықтың соңында кішігірім кҿлемдегі егіншілікпен де айналысқан. Мҧның ҿзі 

тҥркі аңыздарында кҿрінісін тапқан. Жалпы, шамандық сенімдер бҧдан 20000 жҽне 25000 

жылдардан бҧрынғы замандарда пайда болған [7]. 
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КҾНЕ ТҤРКІ ҚҦДАЙЛАРЫ 

(Отырардағы Қҧйрықтҿбе қалашығын қазу барысында  

табылған тақталардағы бейнелер) 

 
Тҥйін: Отырартҿбеден шамамен 4 шақырым жерде орналасқан Қҧйрықтҿбе ҥстіндегі қазбалар барысында 

археологтар ҥшін кҥтпеген жағдай кҥйген ағаш тақталарының шығуы екендігі мақалада сҿз болады. Кейіннен кҥйген 

ағаш беттерінде ҿрнектер мен тҥрлі бейнелердің сақталғаны анықталып, Қҧйрықтҿбедегі қазбаларға басшылық еткен 

археолог К.М.Байпақовтың дер кезінде кҥйген ағаштарға мҽн беріп, арнайы реставратор-мамандар шақыртуының 

арқасында кҥйген тақталар тарих ҥшін қҧнды деректер бергендігі айтылады. Бҧл тақталар жҿнінде ең алдымен 

К.М.Байпақовтың, кейін Г.А.Терновая жҽне осы қос автордың бірігіп жазған он шақты зерттеулері басылды. Археологтар 

жҽне реставраторлар жемісті жҧмыс жасап қай тақтаның қай жерде жатқанын дер кезінде сызып алып олардың 

қабырғаларда орналасуын анықтап ҥлкен еңбек етті. Мақалада К.М.Байпақов пен Г.А.Терноваяның кітабында 

жарияланған сызбалар мен суреттер пайдаланылды.  

 

Кілт сҿздер: қазбалар, археология, кҥйген ағаш тақталар, қҧдай бейнелері, Авеста қҧдайлары. 

 

1980 ж. Отырартҿбеден шамамен 4 шақырым жерде орналасқан Қҧйрықтҿбе ҥстіндегі 

қазбалар барысында кҥйген ағаш тақталарының шығуы археологтар ҥшін кҥтпеген жағдай 

болды. Кейіннен кҥйген ағаш беттерінде ҿрнектер мен тҥрлі бейнелердің сақталғаны 

анықталды. Қҧйрықтҿбедегі қазбаларға басшылық еткен археолог К.М.Байпақовтың дер 

кезінде кҥйген ағаштарға мҽн беріп, арнайы реставратор-мамандар шақыртуының арқасында  

кҥйген тақталар тарих ҥшін сақталып қалды. Олар қазір Ҧлттық Ғылым Академиямыздың 

Ҽ.Х.Марғҧлан атындағы Археология институтының музейінде кҿрмеде сақтаулы тҧр. Бҧл 

тақталар жҿнінде ең алдымен К.М.Байпақовтың, кейін Г.А.Терновая жҽне осы қос автордың 

бірігіп жазған он шақты зерттеулері басылды. Қазба жҧмыстарын басқарған К.М.Байпақов 

кҥйген ағаш тақталар Қҧйрықтҿбедегі cарай ішіндегі ең ҥлкен, ауданы 10 х 15 м зал ішінен 

табылғанын жазады. Археологиялық зерттеулер залдың тҿбесі 5 м биік болғанын, зал 

ортасында тҿрт тіреу тҧрғанын кҿрсетті. Зҽулім қҧрылысты ҿрт шалғаны анықталды. Бір 

қызығы, қазба барысында сарай ішінде болуға тиіс асыл заттардың бірде бірі табылмады. 

Ҿрттің кенеттен болған жағдайында барлық  байлық  қҧлаған ғимарат тҿбесі астында басылып 

қалар еді. Жағдай басқаша болғанға саяды. Санаулы қола тиын мен керамикадан басқа 

айтарлық дҥние табылған жоқ. Табылған заттардың VІІ ғ. жҽне VІІІ ғ. бірінші жартысына 

жататыны  анықталды. Бҧл араб ҽскерлерінің Орта Азияны жаулап алып жатқан дҽуірі еді. 

Сондықтан Қҧйрықтҿбедегі сарайдың ҿртенуін осы оқиғалармен байланыстырады. Сарай 

ішінде қҧнды заттардың болмауы оның алдымен тоналғанын, содан соң  барып  ҿртенгенін  

кҿрсетеді. 

Археологтар жҽне реставраторлар жемісті жҧмыс жасап қай тақтаның қай жерде 

жатқанын дер кезінде сызып алып олардың қабырғаларда орналасуын анықтап ҥлкен еңбек 

етті. Мақалада біз К.М.Байпақов пен Г.А.Терноваяның кітабында жарияланған сызбалар мен 

суреттерді пайдаландық. К.М.Байпақов Қҧйрықтҿбедегі тақтада жалпақ бетті, сақалсыз, 

жалпақ мҧрынды, кҿздері қысыңқы монғол нҽсілдес тҥркілер бейнеленгеніне сенімді. 

Зерттеуші олардың сыртқы келбеті Афрасиаб пен Пенджикент қалашықтарынан табылған 

суреттердегі тҥркілерге жақын екенін, шапаны да, сырға мен алқалары да тҥркілік ҥлгіде 

екенін дҽлелдеп кҿрсетті [4.96]. 

Алайда аталған зерттеушілердің бҧдан арғы пікірі біз ҥшін кҥмҽнді. Жоғарыда аталған 

авторлар 2005 ж. шыққан «Ортағасырлық Қазақстандағы діни нанымдар мен салт-жоралар 

(Қҧйрықтҿбе қала жҧртынан табылған материалдар бойынша)» атты монографияда 

Қҧйрықтҿбе сарайында табылған ағаштар «Авеста діні жҽне ҽулеттік культ» деген 

тақырыппен берілді.  Аталған  зерттеушілердің пікірінше, ағаш тақталарда Авеста қҧдайлары,  
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солтҥстік-шығыс қабырғадағы ҿздерін Сиявуштан тарататын кангар /кенгерес/ 

билеушілері бейнеленген [5.180]. Алайда осы Қҧйрықтҿбедегі тақталардағы қҧдай бейнелерін 

Авеста қҧдайларына баламалау, ал билеушілерді Сиявуштан тараған кангар /кенгерес/ 

билеушілері деп санау ортағасырдағы тарихи фактілерге қарама-қайшы келеді. Біріншіден, 

байырғы тҧрандықтар, кейін селжҥктер мен қарахандықтар ҿздерін Сиявуштан емес, 

керісінше, Афрасиабтан таратқаны мҽлім [6.206]. Екіншіден, кҿне тҥркілер дҽуіріндегі Қаңғу 

Тарбан - Тарбанд–Отырар, кҿршілес Шаш аймағы жҿніндегі тарихи деректер мен соңғы 

зерттеулер билік басында  тек Тҥркі қағанаты ҿкілдері отырғанын кҿрсетеді. VІІ ғ. басында 

Тарбанд-Шаш иелігін тікелей басқару Тҥркі Қағанатының негізін қалаушы Ашина ҽулетінің 

ҿкіліне ҿтеді. Осы ҿкілдің «тегин» деген лауазымына қарағанда ол ханзада болыпты.  

Тарбанд-Шаш иелігін 640 ж. бастап тудун деген атағы барлар басқарды. Деректерде  Шаболо 

Шэху (Ишбара ябгу) Ган тутунь (Тон тудун, 568 ж.), Мохэду тутунь (Бахадур тудун, 713-740 

жж.), Инай тутунь Кюеле (Инай тудун Кюлюг; 741 ж.) аталады. Мамандардың пікірінше, 

тудундар тҥркі қағандар руынан болған [3.28-32]. Сондықтан Қҧйрықтҿбедегі тақтада 

бейнеленген билеуші тҥркі қағанының руынан шыққан ҿкіл болуы ғажап емес. Ал Тарбанд-

Отырар кҥллі Шаш-Тарбанд иелігінің ҽскери-саяси орталығы болып саналғандықтан [3.28], 

Қҧйрықтҿбеден билеуші отбасы бейнесі кҥллі Тҥркі қағанаты қҧрамындағы Тарбанд ҿлкесінің 

соңғы билеушісінің отбасының бейнесі болуы ықтимал. Біз аталған зерттеушілердің сарай 

иесінің бейнесі тҥркілік екеніне толық қосыла отырып, Қҧйрықтҿбедегі тақталардағы қалған 

бейнелері де тҥркілік тҧрғыдан тҥсіндірілуі  қажет  деп  санаймыз.  

Солтҥстік-батыс қабырғада орналасқан бейнелер. Қҧйрықтҿбедегі 10 х 15 м залдың 

солтҥстік-батыс қабырғасы тҿр болып саналған. Себебі, осы қабырға алдында билеуші 

отыратын тақтың бҿлшектері табылған. Тақтың артында, қабырғада, ҥш ойықта, 

К.М.Байпақов пен Г.А.Терноваяның пікірінше, қҧдайлар бейнеленген. Ортадағы ойықтың 

ортасындағы қҧдайды зерттеушілер Митра-Ахура деп топшылайды [5.56]. Логикалық 

тҧрғыдан қарағанда тҥркі билеушісінің тағы тҧрған қабырғада ҿзін желеп-жебеп жҥретін тҥркі 

қҧдайлары - Тҽңірлер  бейнеленуі тиіс. Солтҥстік-батыс қабырғадағы бейнелердің ортасында 

тақ ҥстіндегі кілемде басында тҽжі  бар, сол  қолына  тҽж ҧстаған  ҧзын шашты ер кісі 

бейнеленген. Оның оң қолында от жалындаған  таяғы  бар. Тағының аяқтары арыстан аяғы 

ҥлгісінде, тақтың екі шеті қасқыр, не ит басты етіп жасалған. Осыған қарағанда бҧл жерде 

адам баласын билеуші қаған етіп кҿтеретін Тҽңір бейнеленген.  

Тҥрколог И.В.Стеблеваның кҿрсетуінше, кҿне тҥркілердің қҧдайларының ішінде ең 

жоғары қҧдайы Тҽңірі болған. Тҽңірі тҥркі халқын ел етті, яғни, мемлекет етті, оларға қаған 

етіп Ашина тектілерді қойды, оларға қуат беріп жеңіске жетеледі. Аспан культінің тамыры 

тереңде, қытай деректері бойынша б.э.б. хҧн тайпаларының наным-сенімдерінде жатыр 

[15.214].  Кҥлтегіннің  ҥлкен  жазуында: 

  «Кҿкте тҥрк тҽңірісі, 

Тҥрктің қасиетті жер-суы 

Былай депті: 

«Тҥркі халқы жойылмасын»- дейді,- 

«Ел болсын» - дейді 

Ҽкем  Елтіріс қағанды, 

Шешем Елбілге қатынды 

Тҽңірі тҿбесіне ҧстап 

Жоғары кҿтерген екен [8.48]. 

Кҿне тҥркілердегі Тҽңірі туралы ҧғымдарды қалпына келтіру ҥшін шамандық деп 

аталатын наным-сенімдерге ден қою керек. «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» атты 

еңбегінде Шоқан Уҽлиханов: «Аспан – шамандықтағы ең қҧдіретті жаратылыстың 

жаратушысы. Кҿк тҽңірі – кҿк аспан деп  аталады... 
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Аспан ҿзінің қҧдіретті ҽрекеттерінде ешкімге тҽуелсіз, жақсылықты да, жамандықты да, 

кҿк биігінен іске асырып тҧрады. Бҥкіл адамзаттың амандық-саулығы  аспан-кҿктің  еркінде» 

[13.181].   

К.М.Байпақов пен Г.А.Терновая ҽйел кейпіндегі бейне қҧдайын Арштад қҧдайы деп 

болжайды, олардың пікірінше, ол бір қолында амиян, бір қолында таразы ҧстап тҧр [5.57]. 

Ҽйел қҧдайдың отырған тағы қасында тізерленген шағын екі адам бейнеленіпті. Бҧл кҿрініс 

бізге тізе бҥккен шағын бойлы адамдар жҽне ҥлкен денелі ҥш мҥйізді бас киімі бар Ҧмай 

қҧдайының бейнелері бар Кудергэ тасындағы суретті еске тҥсіреді [2.69]. Кейіпкердің бас 

киімінің ҥстіңгі бҿлігі мҥйіз іспетті болып келген. Бас киімнің бір жағына қарай тҥскен бҿлігі 

ҿрнектегі қошқар мҥйіз іспетті жасалғанына назар аудармақпыз. Бас киімнің осы ерекшелігі 

орыс жылнамаларында кездеседі. Онда половцы деп аталған қыпшақ ҽйелдерінің бас 

киімдерінің ҧшы «мҥйізді» болып  келеді (Плетнева 1990: 124). Осы бір ерекшеліктер 

негізінде біз Қҧйрықтҿбедегі бейнені  тҥркілердің атақты Ҧмай қҧдайы деп болжаймыз.  

Қҧйрықтҿбедегі ҽйел қҧдайының отырған тағының бір басы қошқар бейнелі етіп 

жасалынуы оның байлықтың иесі болғанын кҿрсетсе керек. Ҧмай қҧдайы отбасының, 

балалардың қорғаушысы, байлықтың, молшылықтың қҧдайы болған [15.215]. Қырғыздарда 

егін мол болған, тҿл кҿп болған жылдары  «Умай эненин эмчегинен сют агат» деген екен 

[1.276]. Қазақтарда қалыңдық «ошақтағы отқа май тамызады, сол кезде жас келін отқа 

еңкейіп: От ана, Май ана шапағатыңды тигізе кҿр» деген (Уҽлиханов, 1985:177).  Бҧл жердегі 

қазақтың «Май  ана» дегені  байырғы кҿне тҥркінің Ҧмай қҧдайының аты. Оңтҥстік 

Қазақстанның Майбҧлақ, Майтҿбе деген жерлерде кҿне тҥркі мҥсіндері табылғанын ескерсек, 

бҧл атаулар да кҿне тҥркі Ҧмай қҧдайын қастерлеуден қалған белгілер болу тиіс.      

Ҥшінші, бізге жетпеген ойық ішінде кҿне тҥркінің  Жер-су қҧдайы бейнеленсе керек. 

Алып қҧдайлар қасындағы бойлары шағындау етіп жасалған бейнелер И.В.Стеблеваның «Бал 

ашу кітабында» аталатын тҿртінші деңгейдегі қҧдайлар болуы мҥмкін [217-218].  

Солтҥстік-батыс қабырғаның  сол жағындағы ойықтаға болған ағаш сақталыпты. Онда бір 

қолында Ай, бір қолында Кҥн ҧстап тҧрған қҧдай бейнеленген. К.М.Байпақов пен 

Г.А.Терноваяның пікірінше, бҧл зороастр ҽлеміне белгілі Нана-Анахита қҧдайы [5.61]. Алайда 

нақты кҿне тҥркі дҽуірінде тҥркілер осындай қҧдайға сиыныпты деген дерек жоқ.  Сондықтан 

Ай мен Кҥнді ҧстап тҧрған қҧдай бейнесін тануда кҿне тҥркілердің арасында тараған діни 

наным-сенімдер жҿніндегі зерттеулерге назар аудару қажет деп санаймыз.  

Мани дінін шығыс тҥркілердің басым бҿлігі ҧстанғанын шығыстанушылар 

Б.А.Литвинский, Е.Б.Смагина жазады [12.526]. Ю.А.Зуевтың пікірінше, манихейлік дін кҿне 

тҥркі тайпалары арасында кең тарады, зерттеуші тҥркілерге арнаған кітабының бір тарауын 

«Тҥркілік манихейлік» деп атаған [9]. 

Тҥрколог С.Г.Кляшторныйдың пікірінше, Жетісу аймағын тҧтасымен, жоқ дегенде Талас 

пен Шу аңғарлары тҥркі манихейлігі қалыптасып гҥлденген аймақ болған [10. 3]. Манихейлік 

байырғы тҥркілік наным-сенімдермен ҧштасып қабысып кеткен екен. Манихейлік Ҧйғыр 

қағанатының мемлекеттік діні болып жарияланған, аталған дін осы дҽрежесін 840 ж. 

қырғыздар жаулап алғанша сақтап қалған екен. Манихейлік діні тарихында бҧл оның тҧңғыш 

рет ресми мемлекеттік дҽрежеге кҿтерілгені екен [12.508-532]. Тҥрколог С.Г.Кляшторныйдың 

пікірінше, Жетісудың отырықшы тҥркілері арасында манихейлік Бегю қағанның оны 

мемлекеттік дін ретінде ресми жариялауынан едҽуір бҧрын тараған [10.353].  

Адам бейнелі пҧттарға табыну манихейлік діннің маңызды бҿлігі болып табылады. 

Иранның зороастрлық - отқа табынушылары бҧларға қарсы болып оларды ҿртеуге ҽрқашан 

даяр болыпты. VІ ғ. манихей дініндегі тҥрік патшасы Сава отқа табынушылардың храмдарын 

ҿртеу ҥшін Иранға жорыққа шыққанын Фирдоуси жазады. Манихейлік дінде Кҥн мен Айды 

кҿрсететін бейнелер болыпты, Кҥн мен Ай Жарық – Жанатқа баратын жолдағы соңғы 

бекеттер деп саналыпты. Абу Райхан Бирунидің жазуынша, Мани мынадай пікір айтқан екен: 

басқа діндердің адамдары біздің Кҥнге жҽне Айға табынғанымыз ҥшін жҽне олардың суретті 
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бейнелерін салғанымыз ҥшін сҿгеді. Олардың сырын ҧқпайды, олар шын дҥниеге апаратын 

біздің қақпамыз, жолдарымыз  екенін тҥсінбейді [9.19]. Ал-Идриси  қимақ пен қарлық 

жҿніндегі хабарында кимақтардың «сабей дінінде екенін, олардың кҥн мен періштелерге 

табынатынын жазады [11.18].   

Зуевтың кҿрсетуінше, Мани қҧдайына арналған тҥркі-тохарлық ҽн-ҧранда Маниді «Кҥн 

Ай тҽңірі»  деп кҿрсетеді екен [9.197]. Сондықтан Қҧйрықтҿбедегі Кҥн мен Айды ҧстап 

тҧрған қҧдай бейнесі  «Кҥн, Ай тҽңірі»  болуы мҥмкін. VІІ-VІІІ ғғ. Шаштың тҥркі 

билеушілерінің теңгелеріндегі  жарты ай мен жҧлдыздың бейнеленуі [3.53] осы діннің кҿрінісі 

болса керек. Ибн Рузбиханның жазуы бойынша, қазақтар кҿктем келіп,  қымыз пайда 

болғанда ішпей тҧрып бетін кҥнге қаратып сҽлем салған. Қазақтың ескі-наным сенімдері 

туралы айта келе Шоқан Уҽлиханов «Қазақтар, жҧлдыздардың жер бетіндегі бақытқа ҽсер 

ететіндігіне  сенеді... ҽрбір жҧлдыз жердегі ҽрбір адамның жанымен сҽйкестік тҧтастықта, 

адам ҿлгенде оның аспандағы жҧлдызы да жерге ағып тҥседі.... Болып-толған бақытты  

адамды  «жҧлдызы  жанған»  деседі ...   

Ай. Шамасы, ай қазақтарда қасиетті планета болып саналған. Қазақтар жаңа айдың 

туғанын кҿргенде, тҽжім етеді. Жазда, сол айға тҽжім еткен жерден шҿп жҧлып алып отқа 

салады. Қазақтар айда кемпір бар деп айтады... Қазақтар айға ҧзақ қарап тҧрмайды, сескенеді. 

Айдағы кемпір кірпікті санап қояды деп, егер санап қойса, адам ҿледі. Дҽрет сындырғанда да, 

бетін айға беріп отырмайды. Жалпы қазақтар айды қҧрметпен ауызға алады. 

... Қазақтар кҥнге қарсы қарап тҧрмайды, тҥзге отырғанда да алдын кҥнге бермейді, кҥнге 

деген қошаметтің бізге белгілі бір-ақ салты осы ғана» - деп кҿрсетеді [13.7-58].  Осылар жҽне 

қазақтың дҽстҥрлі мына тілегі: «Айың тусын оңынан, Жҧлдызың тусын солыңнан»,  қазақ 

ертегісіндегі мына жолдар «Сарайға кірсе, сарайдың қақ тҿрінде ай мен кҥндей, ҽмбеге бірдей 

бір перизат отыр екен» кҿне тҥркілік-манихейлік діннен қалған белгілер деп тҥсінуіміз керек. 

Қҧйрықтҿбедегі соғыс кҿріністері де манихейлік діни тҥсініктерге сай келеді. Онда мҽңгі 

Жарық (Ақиқат) жҽне Қараңғы (Ҿтірік), Жақсы мен Жамандық арасында кҥрес болады. Бҧл 

кҿріністе Қараңғының Жарыққа соғысы  бейнеленсе  керек  [9.187]. 

Ҥш ойықтың астында бишілер мен музыканттар бейнеленген ҧзын тақтайша орналасқан. 

Бҧл суретті тақтайшадан тек жеке бҿліктер ғана  сақталған. Бҧл бейнелердің болуы да 

манихейлікке сай келеді. Манихейлердің ҽн-ҧрандарында музыкалық аспаптар бейнеленеді. 

«Прежде всего следует отметить, что среди манихейских фрагментов живописи из Восточного 

Туркестана часто встречаются изображения музыкантов и музыкальных инструментов. В 

гимнах и псалмах манихеев также постоянно упоминаются музыкальные инструменты». 

Шығыс тҥркістандағы манихейлік суреттерде музыканттармен музыкалық аспаптар 

бенеленген. Манихейлік кітаптағы суретте музыкалық аспапта ойнап отырған қыз 

бейнеленіпті [9.74]. 

Жалпы, бейнелеу ҿнері манихейліктің міндетті жҽне аса маңызды белгісі болған. Осы 

ҿнер арқылы манихейлік Оңтҥстік-батыс қабырғадағы тақталар нашар сақталған. Сондықтан 

онда қандай бейнелер салынғанын ажырату мҥмкін емес.  

Солтҥстік-шығыс қабырғада тҿрт адам бейнеленіпті. Онда осы сарай иелерінің отбасы 

деген К.М.Байпақов пен Г.А.Терноваяның пікіріне қосыламыз [5]. Осы қабырғадағы сол 

жақта орналасқан ойықта басына қанатты тҽжі киген сол қолында қыран ҧстаған бейне 

ойылған. К.М.Байпақов пен Г.А.Терноваяның пікірі бойынша, бҧл жерде Сиявуш патша жҽне 

оны арамдықпен ҿлтіруші бейнеленіпті. Біз жоғарыда тҥркі билеушісінің сарайында мҧндай 

кҿрініс болуы мҥмкін емес екенін айтқан болатынбыз. Сарай билеушісі бейнеленген жақта 

оның ата-бабасының бейнесі болуы тиіс деп санаймыз. Қанатты тҽж Кҥлтегіннің тас мҥсінінде 

бейнеленген жҽне Білге қағанның ескерткішінде 2001 ж. жҥргізілген қазба барысында 

табылған алтын тҽжге ҧқсас. Соңғысында қанат жайған бҥркіт бенеленіпті [7.214-221]. 

Сондықтан мҧндай тҽжі тҥркі қағандарына тҽн десек болады. Ал оның қолындағы қыран 

жоғары билік белгісі [14.11-125]болса керек.   
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Сонымен, Қҧйрықтҿбе сарайында сақталған тақтайлардағы бейнелер кҿне тҥркілік-

манихейлік тҽңірлердің жҽне тҥркі билеушілерінің суреттері болып табылады. Олар кҿне 

тҥркілердің байырғы наным-сенімдерін тануда аса қҧнды дерек кҿзі болмақ. Олардың 

бейнелерін зерттеу, басқа суреттермен салыстыру жҧмыстарын жалғастыру қажет.     

 

 
Сурет 1. Тҽңір мен Ҧмай қҧдайы бейнеленген тақталар. 

 

 
Сурет 2. Кҥн, Ай тҽңірі бейнеленген тақта. 

 

 
Сурет 3. Сарай иелерінің бабасы – Қаған бейнеленген тақта. 
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Сурет 4. Қҧйрықтҿбе сарайының иелерінің отбасы бейнеленген тақта. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕН  

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 
 

Тҥйін. В статье рассматривается сравнительно-сопоставительный анализ комплекса археологических, 

антропологических и этнографических источников по истории племен в хронологический период, предшествующий 

времени создания Западного Тюркского каганата. На протяжении длительного времени, проводилась совместно с 

археологическим изучением памятников двух культово-мемориальных комплексов тюркских кочевников, 

расположенных на территории долины реки Шу. Открытые и изученные памятники, по своему историческому 

содержанию были объединены в два различных многокомпонентных святилища тюркских племен Мерке и Жайсан, 

отразивших культурные традиции двух тюркских миров: восточного и западного ареала Центральной Азии. 

 

Ключевые слова: Мерке, Жайсан, Западно-тюркский каганат, Шу, племя, анализ, кочевник, тюрк.   

 

С целью выявления истоков культуры тюркских племен, населявших земли в районах 

первоначальной локализации Западного Тюркского каганата, в 90-е годы XX столетия был 

проведен повторный сравнительно-сопоставительный анализ комплекса археологических, 

антропологических и этнографических источников по истории племен в хронологический 

период, предшествующий времени создания Западного Тюркского каганата. Был проведен 

таксономический анализ археологических материалов всех памятников, кочевников,  

получивших наименование, сако-усуньских или усуньских памятников и функционировавших 

в период со II в. до н.э. – V в.н.э. на территории Жетысу. Исследованиями были охвачены 

материалы 54 могильника, в числе которых было изучено 475 погребений [2.6]. Заново были 

осмыслены данные древних китайских письменных источников, содержащие информацию о 

локализации усуней и сведения, содержащие информацию о мировоззренческих 

представлениях описываемого племени [2, 23-28; 74-77].  

Работа в указанном направлении, на протяжении длительного времени, проводилась 

совместно с археологическим изучением памятников двух культово-мемориальных 

комплексов тюркских кочевников, расположенных на территории долины реки Шу. Открытые 

и изученные автором памятники, по своему историческому содержанию были объединены в 

два различных многокомпонентных святилища тюркских племен Мерке и Жайсан, 

отразивших культурные традиции двух тюркских миров: восточного и западного ареала 

Центральной Азии [3.115,156].  

Выбор региональной, хронологической и культурологической направленности 

исследований объяснялся конкретной научной задачей, целью которой являлось 

документальное обоснование и решение вопросов генезиса культуры средневековых 

тюркских народов, исконно населявших земли в центре Западного Тюркского каганата.  

В результате археологических изысканий на землях, расположенных в бассейне реки Шу, 

на протяжении 20 лет, открыты сотни культово-мемориальных комплексов эпохи 

средневековья, изучены и реконструированы десятки погребальных и ритуальных 

сооружений. Состав открытых и изученных археологических комплексов, представлен 

погребальными памятниками, ритуальными сооружениями с каменными изваяниями, 

стелами, наскальными рисунками, тюркскими родовыми тамгами, серией каменных алтарей и 

памятниками рунического письма. По своему структурному и историческому содержанию 

названные памятники тесно взаимосвязаны между собой и предназначены для проведения 

ритуалов поклонения высшим божествам, аруахам/духам обожествленных предков, 

проведения обрядов и ритуалов, связанных с календарным циклом жизни общества. В 

непосредственной близости от культово-мемориальных памятников кочевников, на 

территории долины реки Шу, расположены крепостные сооружения, средневековые городища 
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и поселения.  

Повторный анализ археологических материалов погребальных памятников племен, 

населявших земли Жетысу в период с рубежа эры до середины первого тысячелетия нашей 

эры позволил выявить характерные черты развития культуры в начальный период этногенеза 

тюркских племен. Установлено, что генезис культуры тюркских племен, составивших 

этническое ядро Западного Тюркского каганата, хронологически датируется с первых веков 

первого тысячелетия нашей эры. Формирование и развитие тюркского культурного комплекса 

прослеживается по типам погребальных комплексов, погребальному обряду, вещественным 

материалам из погребений, памятников оседло-земледельческого круга с этой же территории 

и Южного Казахстана.  

Описанные выводы подтверждаются богатым по содержанию материалом по идео, социо 

и политогенезу племен рубежа эры и средневековья. В письменных источниках нашли 

отражение многочисленные данные, свидетельствующие об особенностях традиционного 

мировоззрения тюркских племен рубежа эры и раннего средневековья. Идеология общества в 

период его становления  выражена в цикле этногонических преданий о происхождении этноса 

тюрков и воплощена в материалах памятников прикладного культового искусства. Основные 

элементы духовной культуры тюркских племен в концентрированном виде нашли отражение 

в атрибутах служителей культа, найденных в захоронениях усуньской и сарматской жрицы 

близ Алматы и на окраине города Ростов-на-Дону. Мифические персонажи, изображенные на 

культовых предметах, диадемах, гривне периода первых веков нашей эры, объединенные 

единым содержанием и отображающие идею о происхождении тюрков, продолжают свое 

существование в эпоху средневековья в культовом, мемориальном искусстве тюркских 

кочевников, наскальном искусстве и мифологических преданиях, сохранившихся в древних 

письменных источниках.  

Базовые археологические исследования, проведенные на тюркских мемориальных 

памятниках, классификационный и системный анализ всех типов памятников, артефактов из 

раскопок послужившие основанием для хронологической и культурологической 

спецификации комплексов, позволили автору диссертации выявить отличительные 

особенности развития культуры тюркских племен, населявших территории в центре 

Западного Тюркского каганата. Основой для выделения в пространстве долины реки Чу двух 

святилищ, тюркских кочевников, функционировавших в эпоху средневековья – святилище 

Мерке и святилище Жайсан послужили признаки дифференциации в топографии 

расположения различных типов культово-мемориальных комплексов, конструктивные 

особенности погребальных и ритуальных сооружений, типологические различия сооружений, 

вещевой инвентарь из захоронений и оград, различия в сюжетах памятников наскального 

искусства и отличия, выявленные в типах родовых тюркских тамг.  

Типы ритуальных сооружений святилищ Мерке и Жайсан, совместно с индивидуальными 

особенностями статуарных образцов монументального искусства, отличительными 

особенностями памятников наскального искусства, сопровождающих культовые мемориалы и 

различия знаков собственности (тамги), высеченные на скалах, стелах и изваяниях позволили 

документально аргументировать принадлежность двух сакральных комплексов как культовых 

объектов различных тюркских конфедераций племен. Основные отличительные признаки 

комплекса памятников тюркских святилищ Мерке и Жайсан, выделенные в результате 

системного анализа типов культовых памятников, стиля изображения каменных скульптур, 

иконографических особенностей портретов статуй, предметного комплекса, изображенного на 

скульптурах, послужили основанием для дифференциации и атрибуции их как сакральных 

объектов тюркских племен западного и восточного ареалов Центральной Азии. Границы 

высокой концентрации и распространения культовых объектов на определенных 

пространствах степи свидетельствуют о локализации их в пределах заповедных зон, 

специально созданных на территории определенных территорий.  
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 Комплексный анализ всего объема источников, системный, научный обзор материалов 

всех типов памятников, ландшафтно-топографические наблюдения на территориях 

расположения памятников святилищ в пространстве долины реки Шу, а также 

искусствоведческий анализ памятников монументального искусства обоих святилищ, 

позволили обосновать концепцию автохтонного развития культуры западных тюркских 

племен, стоявших у истоков создания Западного Тюркского каганата.  

Развитие и формирование культуры тюркских племен, составивших этнический костяк 

Западного Тюркского каганата, в материалах археологических памятников и этнографических 

данных прослеживается с первых веков нашей эры. Территория Жетысу, на землях 

расположенных между реками Или, Шу и Талас явилась альма-матер  западных тюркских 

племен, создавших в середине VI века, наряду с Восточным Тюркским каганатом (Алтай) – 

Западный Тюркский каганат. В рамках региона Центральной Азии каждое из тюркских 

государств, возглавляемые двумя братьями – каганами Бумынем и Истеми, представляли 

собой две самостоятельные социально-экономические и политические структуры, 

зависимость которых друг от друга, была формальной [4.227, 279; 5.356]. Родовые земли, 

кочевья обоих братьев, каганов, стоявших у истоков Тюркского каганата первоначально 

локализовались на территории реки Или, что нашло отражение в древних китайских 

источниках. Письменные источники свидетельствуют о втором, тронном имени кагана 

Бумыня  - Или хан, значившего, что он является ханом с реки Или [4.228, 279]. 

Исторический процесс взаимного влияния и культурного взаимодействия тюркских 

племен в рамках Центральной Азии, в материалах археологических памятников казахской 

степи прослеживается по определенным типам конструкций, которые в период VI-VII вв. 

присутствуют в составе мемориальных комплексов святилища Мерке и нашли отражение в 

стиле изображения статуарных образцов памятников монументального камнерезного 

искусства.  

В период со второй половины VIII века, в исторической судьбе населения Западного 

Тюркского каганата происходят коренные изменения. В археологическом контексте этот 

период соответствует времени создания святилища Жайсан. Культовые мемориалы святилища 

Жайсан демонстрируют процесс взаимного культурного влияния тюркских племен 

восточного и западного ареалов Центральной Азии описываемого периода на казахской земле. 

В свете новых многочисленных данных археологических комплексов, информация из 

письменных источников, совместно с этнографическими материалами позволяют объективно 

оценить реальную картину процессов культуро/идео, социо и политогенеза племен тюркских 

кочевников, населявших территории Западного Тюркского каганата в период его 

формирования в рамках земель современного Казахстана. 

Характерные особенности культуры тюркских племен, выявленные в процессе 

комплексного изучения мемориальных конструкций и выделенные в качестве основных 

критериев археологических памятников, оставленных населением Западного Тюркского 

каганата, в последующем, сохраняются в иной культурной среде, на территории других 

регионов Центральной Азии в VI-VIII вв и  в период IX-XII вв на территории Восточной 

Европы. С другой стороны, инновационные изменения, выделенные по определенным 

типологическим признакам культовых сооружений святилищ Жайсан и Мерке, 

свидетельствуют о новых культурных влияниях, привнесенных представителями племен 

восточного ареала Центральной Азии.  

На хронологическом этапе в VI-VII вв., ритуальные сооружения в форме 

четырехугольных оград с каменными скульптурами предков восточных тюрков присутствуют 

среди основного количества мемориальных сооружений западных тюрков в единичных 

экземплярах и определяются характерным набором признаков, которые позволяют 

идентифицировать их с культурой племен восточного ареала. Со второй половины VIII века, в 

результате событий, приведших Восточный Тюркский каганат к крушению, происходит 
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массовое переселение восточных тюркских племен на земли народа  десяти стрел/он ок будун 

и с этого периода начинает функционировать святилище Жайсан, ставшее сакральным 

центром племен, поселившихся в центре Западного Тюркского каганата. В процессе 

совместного проживания с коренным населением, западными тюрками на территории 

Жетысу, в культуре племен восточных тюркских кочевников, переселившихся в казахские 

степи, появляются новые черты, нашедшие отражение в культовом камнерезном  искусстве и 

выраженные в мемориалах святилища Жайсан, в наскальном искусстве и тамгах.   

Длительное этнокультурное взаимодействие тюркских племен восточного ареала в рамках 

этнической среды западных тюрков способствует формированию и созданию нового 

культурного комплекса, с характерным набором признаков, сочетающим в себе черты 

основных мировоззренческих символов тюркских племен восточного и западного ареалов 

Центральной Азии. Результатом вековых, межэтнических контактов тюркских племен на 

казахской земле становится появление нового стиля, нашедшего отражение в 

изобразительном стиле памятников камнерезного искусства.  

В период VIII-IX вв. в традиционной структуре культовых сооружений восточных тюрков 

появляются новые элементы, более характерные для ритуальной практики западных тюрков, 

что отразилось на типах конструкции и монументальном искусстве мемориальных 

памятников святилища Жайсан. На ритуальных оградах, входящих в состав святилища 

Жайсан, наряду с мужскими скульптурами начинают устанавливать женские статуи, которые 

никогда прежде восточные тюрки не высекали и не ставили на культовых сооружениях на 

прежней родине, на Алтае, Туве. В пределах земель Западного Тюркского каганата, восточные 

тюрки лишились определенных социальных привилегий, что нашло отражение в таких 

признаках как полное отсутствие на ритуальных конструкциях восточных тюрков цепочек 

вертикально установленных камней-столбиков, коновязей и изменениях, нашедших 

отражение в стиле изображения каменных статуй. Другим символом, сигнализирующим о 

подчиненном  положении восточных тюрков на земле Жетысу, является появление у них 

традиции заплетать волосы в косы. В традиционном стиле изображения каменных скульптур 

на Алтае, Туве манера убранства волос в косы не зафиксирована. Появление такого рода 

прически на изображениях статуй, высеченных в камне, в канонической позе, с сосудом в 

одной и оружием во второй руке и распространение этого стиля преимущественно среди 

изваяний, получивших распространение на территории Жетысу, также позволяет прийти к 

заключению о существовании межэтнической культурной градации в среде тюркских 

кочевников Центральной Азии.  

К этнодифференцирующим признакам надо отнести и тамги племен он ок будун и 

тюргешей, которыми маркированы земли в районе расположения святилища Жайсан, 

присутствие среди скульптурных изображений каменных статуй, изображающих служителей 

культа, изваяний в «трехрогих» головных уборах. Присутствие описанных выше признаков, 

служащих в качестве этнокультурных маркеров западных тюрков на территории 

расположения святилища восточных тюрков, переселившихся на земли Жетысу являются 

свидетельствами взаимных контактов тюркских племен в новой этноисторической ситуации, 

которая сложилась после гибели Второго Восточного Тюркского каганата на исконной земле 

народа десяти стрел, на территории Жетысу.  

С другой стороны, этнографические источники свидетельствуют, что в процессе 

длительного, совместного проживания восточных и западных тюркских племен на казахской 

земле вырабатываются новые стереотипы взаимоотношений, послужившие стимулом для 

создания таких образцов памятников монументального искусства, которые сочетают в себе 

символы-эталоны культур восточных и западных тюрков. Ярким воплощением 

синкретического по своему содержанию, тюркского мемориального, монументального 

искусства становятся памятники периода XI-XII вв. и  XII-XIII вв., характеристики которых 

демонстрируют черты культур кочевых племен тюркского мира на территориях, 
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расположенных в междуречье Волги и Дона, нашедшие отражение в так называемых 

«кыпчакско-половецких» каменных статуях. Основу статуарных образцов «кыпчакско-

половецкого», культового по своему содержанию и мемориального искусства составляет 

иконографический канон, особенностью которого являются сочетание в стиле изображения 

каменных изваяний символов – атрибутов, характеризующих облик культур восточного и 

западного ареалов тюркской культуры.  

На территории Восточной Европы получают распространение статуарные образцы, 

изображающие обожествленных предков, основу стиля которых составляют идеологические 

ценности, нашедшие отражение в символах культур средневековых кочевников двух 

направлений, истоки формирования которой были заложены в период совместного 

проживания на казахской земле. На тюркских каменных скульптурах, расположенных к 

западу от Волги, по-прежнему, на уровне живота изображается священный символ западных 

тюрков - символ божества Жер-Су – сосуд с водой, наряду с которым присутствует и 

комплект вооружения, который являлся обязательным атрибутом иконографии тюркских 

статуй восточного ареала. Сохраняется приверженность исконной традиции западных тюрков 

устанавливать каменные скульптуры на курганах, в честь обожествленных предков, мужских 

и женских, являющихся олицетворением божеств тюркского пантеона Тенгри и Жер-Су. 

В новой, европейской этнокультурной среде также не обходится без инноваций и 

подражания европейским образцам монументального искусства. В отличие от центрально-

азиатских степных статуарных образцов, статуи кочевников устанавливаются на постаменты, 

в позе стоя или сидя, появляется новая манера изображения ног и исчезает стиль изображения 

предков в культовой по содержанию позе, со скрещенными по-восточному ногами. Новым 

явится стиль изображения мужских статуй в полной воинской амуниции, в шлемах, с 

нагрудными панцирными бляхами.  

 Комплексные исследования археологических, антропологических и этнографических 

данных свидетельствуют, что тюркский мир Центральной Азии, на протяжении тысячелетий, 

в своем историческом развитии, обладая сходными чертами, на территории каждого 

отдельного региона характеризовался набором признаков, определяющих  культурное 

своеобразие различных этносов тюркского мира. Черты культурной дифференциации служат 

подтверждением ранее высказанного тезиса антрополога О.Исмагулова о своеобразии 

процесса этногенеза тюркского населения в рамках различных регионов Центральной Азии и 

Казахстана [6.65,67,74]. История культуры Западного Тюркского каганата является тому 

свидетельством.  

Сравнительно-сопоставительный анализ археологических материалов двух тюркских 

святилищ Жайсан и Мерке, синтез комплекса данных по материальной и духовной культуре 

племен, культурное наследие которых локализовано на территории долины реки Шу, 

позволяют обосновать хронологическую и культурную принадлежность комплексов 

памятников, оставленных тюркскими племенами западного и восточного ареалов 

Центральной Азии. Не противоречат высказанному тезису об этнической принадлежности 

культово-мемориальных комплексов сюжеты наскального искусства и тюркские родовые 

тамги, выбитые на скалах, расположенных в непосредственной близости от культовых 

памятников обоих святилищ и являющихся неотъемлемой частью сакрализованных 

территорий.  

Ландшафтно-топографическое районирование памятников тюркских святилищ, служащих 

в качестве опорных источников для данной работы позволили также обосновать идею о 

сакральных землях тюркских племен, основным объединяющим маркером которых была сама 

река Шу/Су, являющаяся символом священной Жер-Су/Земли-Воды. До современности в 

топонимической номенклатуре описываемой местности сохранились названия, 

свидетельствующие о ее священном характере. С северо-востока территории расположения 

святилища Жайсан примыкает горный хребет Кіндіктас, что в переводе означает камень-
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пуповина, семантическое содержание топонима можно толковать как Центр тюркской земли. 

В северо-западной части долина Жайсан окружена горами Хантау, т.е. ханскими горами. 

Топоним аулие кора, в переводе с казахского означающая - священная обитель является 

наименованием местности, которая расположена в непосредственной близости в пределах 

сакрального пространства святилища Жайсан. Аламан, так называется горная степь, на 

территории которой сосредоточены серия культовых сооружений с каменными статуями. 

Традиционные народные состязания аламан байга - одна из высших форм единоборства в 

которой могли принять участие все возрастные категории населения, до современности 

проводятся в этой местности. В казахской лексике существует понятие аламан аскер, 

обозначающее пестрый, разновозрастной состав народного ополчения, готового защитить 

отечество.  

Историческая проекция процесса сакрализации описываемого священного пространства 

сохраняется и в позднем средневековье, приобретая легитимный статус в традиционном праве 

коренного населения. Отражение официального статуса святости сакральных земель предков, 

находят в решениях государственного масштаба, принимаемых на этой территории. 

Подтверждением такого положения является факт признания легитимности Казахского 

ханства в середине XV на территории долины реки Шу, в горах Хантау. По сведениям 

исследователей, в данной местности, во всех пригодных для местообитания участках горных 

долин, саев сосредоточены поселения, зимовки. Казахские ханы Жанибек и Керей известны в 

истории и своей градостроительной деятельностью, информация о которой сохранилась в 

устном народном творчестве и легендах казахов  [7.84-85].   

В свете анализа новых археологических материалов, о которых идет речь в данном 

исследовании, источники по этнополитической истории тюркских племен, идеогенезу и 

политогенезу тюрков, введенные в научный оборот за последнее десятилетие значительно 

усилили информационный потенциал концепции представленной в статье и тюркологической 

науки в целом.  
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Мэлс БАҚТЫБАЕВ  
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Археология ҒЗО-ның ғылыми қызметкері 

 

ҚАЗАЛЫ УЕЗІНІҢ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ  ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ 

ЗЕРТТЕЛУІ  ХАҚЫНДА 
 

Түйін: Мақалада Қазалы уезінің археологиялық ескерткіштерінің зерттелуі жайында баяндалған. Археология 

ҽуесқойларының Тҥркістан ҥйірмесі қҧрылған кҥннен бастап Қазалы уезінде орналасқан археологиялық ескерткіштерінде 

зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, олардың ҿлшемдері мен жобаларын сызып, сипаттамаларын жазған ҥйірме мҥшелері 

Ҽ.А.Диваев, И.В.Аничков, П.Спиридонов, А.Симонов жҽне т.б. атқарған зерттеу нҽтижелері жайлы айтылған. Ҥйірме 

мҥшелерінің зерттеу жҧмыстары барысында алынған заттай деректеріне жҽне қалашықтардың топографиясына толық 

сипаттама беріп, осы ҿңір ескерткіштері жайлы қҧнды деректер қалдырғаны туралы зерттеулерге тоқталған. 

 

Кілт сөздер: капительдер, жазуы бар плиткалар, асарлар, Жанкент қалашығы, Хиуа бекінісі. 

 

Қазалы уезі Сырдария облысының солтҥстік, солтҥстік-батыс бҿлігінде орналасқан, қазіргі 

Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы аудандары жерін қамтыған. Қазалы уезі 

археологиялық ескерткіштерге бай ҿлкелердің бірі болып табылады. Мыңдаған жылдар бойы осы 

жерді мекендеген халықтар Сырдарияның ескі арналары Жаңадария, Іңкҽрдария жҽне 

Кувандарияда µзіне тєн нышандарын қалдырды.   

Археология ҽуесқойларының Тҥркістан ҥйірмесі қҧрылған кҥннен бастап Қазалы уезінде 

орналасқан археологиялық ескерткіштерінде зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, олардың ҿлшемдері 

мен жобаларын сызып, сипаттамаларын жазды. Ҥйірме мҥшелері Ҽ.А.Диваев, И.В.Аничков, 

П.Спиридонов, А.Симонов жҽне т.б. атқарған зерттеу нҽтижелерін ҿз отырыстарында баяндап 

отырды.  

1897 жылдың 17 ақпан кҥні ҿткен ҥйірме отырысында Ҽ.А.Диваев «О могиле святого 

Хорхутъ-ата» атты баяндамасында Қорқыт ата кесенесін сипаттап, оның орналасқан жері мен 

сақталу жағдайын атап ҿтті. Ҽ.А.Диваев Қорқыт ата кесенесі (1-сурет) Қорқыт станциясынан 1,5 

верст жерде орналасқанын, сонғы жылдары кесененің бір бҿлігін Сырдарияның суы шайып 

жатқанынан бҧзылып,  қазіргі жағдайы мҥшкіл деп жазады (Диваев А.А. 1897). Сонымен қатар, 

Ҽ.А.Диваевтің ҿтініші бойынша Қорқыт ата кесенесін 1899 жылы Қазалы уезінің басшысының 

кҿмекшісі И.Л.Арзамасов суретке тҥсірді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-сурет. Қорқыт ата кесенесінің қҧландылары. 1871-1872 жж. кҿрінісі (А.Л.Кун бойынша) 

 

1898 жылдың 12 қаңтарында ҿткен ҥйірме отырысында П.Спиридонов пен И.В.Аничков 

уезінде орналасқан ескерткіштер туралы баяндама жасап, П.Спиридонов Жанкент қалашығы 

жайлы, ал И.В.Аничков осы ҿңірде орналасқан мҧнараларына кеңінен тоқталды. 

П.Спиридонов ҿз мақаласында Е.Александров Жанкент қалашығында жҥргізген қазба 

жҧмысына тоқталып, қазба барысында шыққан заттардың сипаттамасын берді. Е.Александров 

Жанкент қалашығы Сырдарияның сол жағында, Қазалыдан 16-18 верст тҿмен орналасқанын 

жазып, жобасында тҿртбҧрышты болып келген, айналдыра қамалмен қоршалғанын, оның 

сыртында оры барын атап ҿтті. Қамал ішінде кҿптеген тҿбелер бар, олар бҧзылған ғимараттардың 

қҧландылары деп пайымдайды (Спиридонов П. 1885). Сонымен қатар, П.Спиридонов бекіністің оң 
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жағында Сырдария бағытында ірі кҿне қаланың қҧландылары орналасқанын жазып, оны жергілікті 

тҧрғындар Мыңтҿбе деп атайтынын баяндайды. 

Қазба жҧмыстарын Е.Александров ірі тҿбелердің бірінде жҥргізіп, алғашқы (жоғарғы) 

қабатынан кҥйдірілген тҿртбҧрышты жҽне тіктҿртбҧрышты қыштар аршып, ал онан тҿменде 

сылақ сынығын тапты, оның сыртында ҿрілген ҿрнек тҽрізді ою бар. Сонымен қатар, 

П.Спиридонов Жанкент қаласын жыландар қиратқаны туралы Е.Александров жазып алған аңызын  

келтіреді (Спиридонов П. 1898). 

 П.Спиридонов «Статьи о Джанкенте» атты мақаласында Жанкентті зерттеген В.В.Верещагин 

мен П.И.Лерх еңбектерін атап, 1870 жылы жарық кҿрген П.И.Лерхтың «Археологическая поездка 

в Туркестанский край в 1867 г.» атты еңбегі 1870 жылға дейінгі Жанкент жайлы барлық деректерді 

қамтыған жинақ деп пайымдайды (Спиридонов П. 1889). П.Спиридонов П.И.Лерхтың Жанкент 

жайлы жазған еңбегіне кеңірек тоқталды, – «Форт №1-ден (Қазалы) 22 верст тҿмен, Сырдарияның 

сол жағасында Жанқала атты хиуа бекінісі орналасқан, оның айналдыра ҧзындығы 80 сажень, 

биіктігі 2 сажень. Бекініс қҧландысы жанынан арық (канал) бастау алып, оның арнасының 

ҧзындығы 6-7 верст болады, қазіргі кезде тек 2-3 верстында суы бар. Жанқаладан 5 верст жерде, 

арық бойында аумағы 4 верст
2
 келетін жерде кҿптеген тҿбелер орналасқан. Оның оңтҥстік-шығыс 

жағында Жанкент деп аталатын жерде биіктігі 3-4 сажень келетін, жобасында қисық тҿртбҧрышты 

жал бар. Оның шығысында пахсадан салынған қабырға іздері сақталған, ал солтҥстік-батыс 

бҧрышы кесектен салынған. Жалды айналдыра ені 2 сажень келетін ор қоршаған. Бекіністің ішкі 

жағында бірнеше тҿбелер орналасқан» (Спиридонов П. 1898). Сонымен бірге, П.Спиридонов 

П.И.Лерхтің Жанкент қаласының орталық бҿлігіндегі 2 тҿбеде жҽне қалалық алаңның батыс 

жағындағы 2 тҿбеде жергілікті тҧрғындар қазған тҿбелерін зерттеп, оның осы тҿбелерде жҥргізген 

қазбаларына тоқталды. Қазба жҥргізілген бірінші тҿбе қала қамалынан 550 сажень солтҥстік-

батыста орналасқан, П.И.Лерх онда қҧрылыс іргетасы мен сағана қабырғасының тҿменгі қабатын 

аршып, айналасында кҿптеген кҿк тҥсті шыңылтыр қаптама жҽне т.б. плиткалары шашылып 

жатқанын атап ҿтті. Екінші тҿбе бірінші тҿбеден 50 сажень жерде орналасқан, онда ыдыс 

кҥйдіретін шеберхана орны ашылды. Қазба барысында биіктігі 1,5 аршын келетін, екі бір-біріне 

тақап салынған жобасында сегіз қырлы болып келген пеш қабырғалары мен кҥйдірілетін ыдыс 

қоятын «едені» жҽне олардың астыңғы жағындағы от жағатын камералары ашылды (Спиридонов 

П. 1898). П.И.Лерх пештер айналасында кҿптеген ыдыс сынықтары шашылып жатқанын, 

солардың ішінде бір қҧмыра сынығында сыртында ҿрнегі мен арабша жазуы барын атап ҿтті. Ал, 

ҥшінші тҿбеде қабырғаларында ойықтары бар бҿлме ашылды (Спиридонов П. 1898). Тҿртінші 

тҿбе ҥшінші тҿбеден 120 сажень жерде орналасқан. Қазба барысында қҧрылыс қҧландысы 

ашылып, онда қыштар арасында кҿптеген кҿгілдір, ақ тҥсті қаптамалар, олардың сыртында кҿк 

тҥсті араб жазуы бар. Ал, онан тҿмен іргетас деңгейінде шыңылтыр қаптамалар, карниздер, 

капительдер, жазуы бар плиткалар жҽне т.б. табылып, П.И. Лерх тҿртбҧрышты еден жҽне оның 

тҿрт бҧрышында тҿртбҧрышты қыштан қаланған, биіктігі 8,5 фут болып келген бағаналарды, оның 

солтҥстік-шығыс бҧрышында биіктігі 3 фут болатын қыштан қаланған қабарғаны ашып, осы жерде 

50-ге жуық мыс жҽне 2 кҥміс теңгелер тапты (Спиридонов П. 1898). П.И.Лерх бҧл теңгелер 

алтынорда кезеңіне жатады, кейбіреулері VIII хиджра жылы (XVғ.) Сарайда басылып шыққан деп 

жазды. 

П.И.Лерх жҥргізген зерттеулерінің нҽтижесінде жҽне жазба деректерге сҥйене отырып, 

Жанкентті Янгикентпен баламалады (Спиридонов П. 1898). 

1897 жылы Жанкент қалашығында П.Спиридонов болып, оның сипаттамасын берді. 

П.Спиридонов Жанкент қалашығы Қазалыдан 25 верст оңтҥстік, оңҥтіктік-батыста орналасқан, 

жобасында тҿртбҧрышты аумағы 40 000 сажень
2
 деп жазып, Жанкент пен Жанқаланың кесінді 

жобасын сызды (Спиридонов П. 1898). 

П.Спиридонов, егер, Жанкент қалашығын тігінен шығыстан батысқа немесе солтҥстіктен 

оңтҥстікке қарай кессе, келесі кҿрініс шығады (2-сурет) деп, онда А-Б – Жанкент қҧландыларының 

жалпы аумағы,  g-m, n-o – жал, оның биіктігі h – 4 саженьге жуық, k-m, l-n – пахсадан салынған 

қабырғалар, оның биіктігі – 2 сажень. Ал, егер Сырдариядан бастап Жанқала мен Жанкентке 

дейінгі  аралықты  (ҧзындығы  6  верст)  тігінен  кессе,  келесі  кҿрініс  болады (3-сурет),  онда А –  
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Сырдария суының деңгейі, В-С –жер деңгейінің кҿлденең келетін сызығы, О – Жанкент 

қҧландылары, Q – Жанқала қҧландылары, R – шығыстан батысқа қарай ҧзындығы 3-4 верст, ені 

150 сажень келетін тҿбе кесіндісі, Р – қолдан жасалған кҿл, М – Жанкенті айналдыра қоршаған 

жал жҽне ор [4, с.69-70]. 

 
2-сурет. Жанкент қалашығының тігінен кесілген кесік кҿрінісі 

(П. Спиридонов бойынша) 

 

 
3-сурет. Сырдариядан Жанкент қалашығына дейінгі аралықтың тігінен кесілген кесік кҿрінісі 

(П. Спиридонов бойынша) 

 

 П.Спиридонов тҿбе (R) ҥстінде кҿптеген бір-бірінен 30-100 сажень ара қашықтықта 

орналасқан кҥйдірілген қыштардан салынған қҧрылыстар қҧландылары барын, оларды Мыңтҿбе 

деп аталады деп жазып, бекініс ішінде шағын қазба жҧмыстарын жҥргізді (Спиридонов П. 1898). 

Сонымен қатар, П.Спиридонов Сырдария бойында орналасқан Жанқала бекінісінде ҿзеннен бастау 

алатын арықты қорғауға арналған шағын ҽскер горнизоны болған жҽне Жанқаладан 30 верст 

жерде орналасқан қарауыл тҿбелерді бақылап отырған деп жобалайды (Спиридонов П. 1898). 

 1900 жылдың 11 қыркҥйек кҥні ҿткен ҥйірме отырысында А.Симонов ҿзінің Жетіасарға 

барған іс-сапары барысында жҥргізген зерттеулер нҽтижелерімен таныстырды.  

1899 жылы А.Симонов Сырдарияның оң жағында, Жамандария мен Қараҿзектің қосылған 

жерде орналасқан Жетіасар атауымен белгілі ескерткіштерде болып, олардың сипаттамасын берді.  

Жетіасар тобындағы қалашықтар бір-бірінен 5 верст қашықтықта орналасқан. «Асар 

қалашықтары» жобасында тҿртбҧрышты, екідеңгейлі (екіярусты) болып келеді. Қалашықтардың 

аумағы 50-60 сажень, биіктігі 15 аршынға жуық. Оларды айналдыра кесектен қаланған қамалдары 

сақталған. Екі ярустың жоғарғы алаңында қабырғалар іздері бар, олардың  аумағы 9х6 аршын.  

Барлық жеті асардың батыс қабырғаларында қақпа орындары сақталған жҽне олардың сыртында 

аумағы екі десятинаға жуық келетін кесектен қаланған сыртқы қамалдары болған. Сыртқы 

қамалдың қабырғаларының бір бҿлігі мен  бҧрыштарындағы мҧнаралары сақталған (Симонов А. 

1900). 

А.Симонов Жетіасар қалашықтары айналасында кҿптеген ірі жҽне шағын канал іздері 

сақталғанын жҽне ірі каналдар шағын каналдарға қарағанда биік деңгейде орналасқанын атап ҿтіп, 

«асарлардың» бірінде арнайы су қоймасы барын сипаттап жазды (Симонов А. 1900). Сонымен 

қатар, А.Симонов «асарлардың» бірінде шағын қазба жҧмыстарын жҥргізіп, оның барысында 

ҿңделген тас, бірнеше моншақ, кҥйдірілген заттар, тастан жасалынған жебе ҧштары мен кҿптеген 

жануарлар сҥйектерін тапты (Симонов А. 1900). Сонымен қатар, А.Симонов Жетіасардан басқа, 

оның солтҥстігінде Алтынасар, ал Кувандарияда – Ҥңгірліасар барын жазып жҽне осы «асарлар» 

туралы аныз келтірді (Симонов А. 1900).  

1898 жылы «Археология ҽуесқойлары Тҥркістан ҥйірмесі мҥшелерінің отырыстары мен 

хаттамалары» атты жинағында И.В.Аничковтің «О некоторых местностях Казалинского уезда, 

интересных в археологическом отношении» атты мақаласы жарық кҿрді. Онда И.В. Аничков 

Қазалы уезінде орналасқан мҧнаралар жайлы жҽне оларға қатысты аңыздарды келтіріп жазды 

(Аничков И.В. 1898). 
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И.В.Аничков ҿзі кҿрмесе де аңызға сҥйене отырып, Арал теңізіндегі аралда «Бегім мҧнарасы» 

орналасқанын жҽне бҧл мҧнара Жанкент патшасы Санжар мен оның халқы жыландардан ҿлгені 

жайлы аңызға қатысы бар деп жазды. Аңыз бойынша Санжар ҿз ҽйелін, ҽулие Қарабура қызы 

Бегім ананы жалған айыппен зынданға тастап, оның кҥнҽсі жоқ екендігі анықталған соң Бегім ана 

қҧсқа айналып, қазіргі тҧрған мҧнараға ҧшып кетіп, онда 30 жылға жуық ҿмір сҥргені айтылады 

(Аничков И.В. 1898). 

Келесі мҧнара Сараман-Қоса деп аталады, мҧнара Жанкенттен 30 верст, Қазалыдан 60 верст 

жерде орналасқан, оның биіктігі 15 саженьге жуық (5-сурет). И.В.Аничков мҧнараның 

қабырғасындағы ойық ілгеріде оған кіретін есік болған дейді. Мҧнара іші кесектен қаланып, ал 

сырты кҥйдірілген қышпен қапталған. Қаптамасы тек ҥстіңгі бҿлігінде сақталған (Аничков И.В. 

1898). И.В.Аничковтің «О некоторых местностях Казалинского уезда, интересных в 

археологическом отношении» атты мақаласында келтірілген осы мҧнара суретін қателесіп, «Бегім 

мҧнарасы» деп жазылып кеткен. Негізінен суретте сипаттамасына қарай Сараман-Қоса мҧнарасы 

тура келеді, сонымен бірге И.В.Аничков мақаласында Сараман-Қоса мҧнарасын суретке тҥсіргенін 

де атап ҿтеді [6, 52]. Сонымен бірге, И.В. Аничков осы мҧнара жайлы келесі аңызды жазып алды: 

«Осыдан 20-25 жыл бҧрын қарақалпақ Сараман Ҥргенч қаласында тҧрған Қосу есімді ноғайдың 

қызын алып қашып, оның бауырлары екеуін қуып, ҧстап алып ҿлтірген. Екі ғашықты ҿлтірген 

жерде қарақалпақ батырлары Жоба мен Айдос осы мҧнараны салған». И.В.Аничков негізінен бҧл 

мҧнара Сараманға арналып салынғанын, ал Қосуға онан жақын жерде қҧмда жеке ескерткіш 

салынғанын, бірақ оның бҧзылып кеткенін атап ҿтті (Аничков И.В. 1898). Сонымен қатар, И.В. 

Аничков Бекбаулы станциясының жанында, Ақкерек деп аталатын жерде «Адам ата» зираты жҽне 

Қармақшы фортының жанында Қорқыт ата кесенесі барын атап, оларға байланысты аңыздарды 

келтірді (Аничков И.В. 1898). 

 
5-сурет. Сараман қоса мҧнарасы (И.В.Аничков бойынша) 

 
Қорыта келгенде, Археология ҽуесқойларының Тҥркістан ҥйірмесі Қазалы уезінде орналасқан 

археологиялық ескерткіштерінде зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, атқарған ізденістері жемісті 

болып, бірқатар ескерткіштердің сипаттамасын беріп, орналасқан жерін анықтап, есепке алып, 

оларды ғылыми айналымға енгізді. Ҥйірме мҥшелері зерттеу жҧмыстары барысында алынған 

заттай деректерді жҽне қалашықтардың топографиясына толық сипаттама беріп, осы ҿңір 

ескерткіштері жайлы қҧнды деректер қалдырды.  
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Сауран ҚАЛИЕВ 

 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТҾБЕ ЕЛДІ МЕКЕНІНДЕГІ 2008 ЖЫЛҒЫ ҚАЗБА 
 

Тҥйін: Мақалада ортағасырлық Ақтҿбе елді мекенінде 2008 жылы жҥргізілген қазба жҧмыстарының нҽтижелері 

жайлы ғылыми талдау жасалған. Ортағасырлық Ақтҿбе елді мекенінің Оңтҥстік Қазақстан облысы Созақ ауданының 

Қарақҧр ауылынан 3,5 км батыста, тау алды жазығындағы Ҽлжансай ҿзенінің сол жағасынан 0,3 км батыстағы 

бҧлақтардың ортасындағы алаңқайда орналасқандығы, Тау алды жазығындағы орналасқан елді мекеннің географиялық 

координаттары: С 440 08|, 56,3||, Ш. О680, 04|, 15,2||, теңіз деңгейінен биіктігі 451 м, кҿлемі солтҥстіктен оңтҥстікке қарай 

115 м, шығыстан батысқа қарай 100 м, биіктігі 5,5 м екендігі жайлы деректер берілген.    

 

Кілт сҿздер: қҧланды, тас ауыртпалықтар, дҽнҥккіштер, сҥйек тҥтікше, пахса блоктары. 

 

Ортағасырлық Ақтҿбе елді мекені Оңтҥстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Қарақҧр 

ауылынан 3,5 км батыста, тау алды жазығындағы Ҽлжансай ҿзенінің сол жағасынан 0,3 км 

батыстағы бҧлақтардың ортасындағы алаңқайда орналасқан, Тауады жазығындағы орналасқан 

елді мекеннің географиялық координаттары: С 440 08|, 56,3||, Ш. О680, 04|, 15,2||, теңіз 

деңгейінен биіктігі 451 м, кҿлемі солтҥстіктен оңтҥстікке қарай 115 м, шығыстан батысқа 

қарай 100 м, биіктігі 5,5 м (1-3-суреттер). 

Елді мекенді 1948 жылы Оңтҥстік Қазақстан археологиялық экспедициясы 

(А.Н.Бернштам) ашып, екі жерде байқау қазбаларын (шурф 1 жҽне шурф 2) жҥргізіп, елді 

мекен б.з.д. 3 ғ. – 6 ғ. кезінде ҿмір сҥрді деген болжам жасаған [1]. 

1983 жылы елді мекенде Шымкент педагогикалық институтының археологиялық тобы 

болып, оның тарихи-топографиясын зерттеген [2]. 

2008 жылы «АБДИ Компани» Акционерлік қоғамының президенті Бимендиев Ҽдібек 

Шарбекҧлының қаржыландыруымен Созақ ауданының археологиялық картасын даярлау 

мақсатында ғылыми зерттеу жҧмыстарын жҥргізген «Археолог» Халықаралық ғылыми-

зерттеу орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тҧран археологиялық 

экспедициясы (жетекшісі профессор М.Елеуов) Ақтҿбенің орналасқан жерінің географиялық 

координаттарын анықтап, лазерлі теодалитпен тҥсіріп, кең кҿлемде археологиялық қазба 

жҥргізді*. 

 
1-сурет. Ақтҿбе елді мекені 

 
2008 жылы кҿлемі 15x20 м (300 м2) қазбаны жҥргізу барысында оның жоғарғы 

нҥктесінен 0,1 м тереңдіктен, аумағы 1,25 м шҧңқыр жҽне жерлеу шҧңқыры ашыла бастады. 

Тереңдігі 1,6 м шҧңқырды тазарту кезінде оның ішіндегі қҧландыдан сынған   

                                                 
* 2008 жылы ортағасырлық Ақтҿбе елді мекенінде жҥргізілген қазба жҧмыстарына ғылыми қызметкер З.Тҿреханов, лаборанттар 

Ҽ.Байділдаев, Ж.Ҽзизбеков жҽне жҧмысшылар  А.Ахметов, Ж.Есенов, Б.Майкотов, Е.Сасбақов, С.Сағындықов, А.Тҿлбасиев,  

        А.Жҥсіпов, Н.Шайырбеков қатысты. 
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2-сурет. Ақтҿбе елді мекені.              3-сурет. Ақтҿбе елді мекені. 2008 ж. тҥсірген жобадан кҿрініс  бояулы 

2008 ж. тҥсірілген жоба                    жҽне бояусыз саптыаяқтар, тас ауыртпалықтар, дҽнҥккіштер табылды. 

 

Қазбаның оңтҥстік-шығыс бҿлігінен ашылған жерлеу шҧңқырының ҧзындығы 2 м, ені 0,6 

м, тереңдігі 0,5 м. Шҧңқырға жерленген ер адамның басы солтҥстік-батысқа бағытталған, беті 

оңтҥстікке қараған. Сҥйек анатомиялық қалпында сақталған. Жерлеу шҧңқырынан зат 

табылған жоқ. Шамасы, бҧл шҧңқырдағы адам 20 ғ. 30-жылдарында жерленген болса керек. 

Қазбаны тереңдету кезінде, онан екі кезеңнің қҧрылыстары ашыла бастады. Қазбаның 

жоғарғы нҥктесінен 0,1-0,3 м тереңдіктен, елді мекеннің соңғы кезеңіне қатысты 3 бҿлменің 

қалдықтары ашылды, олардың кесектен (40x20-21x10, 48x24x9, 50x25-26x9-10см) қаланған 

қабырғалары солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-батысқа жҽне оңтҥстік-шығыстан солтҥстік-

батысқа бағытталған, сақталған биіктігі 0,1-0,2 м (1 не 2 кесек).  

Қазбаның солтҥстік-шығыс бҿлігінде орналасқан 1-ші бҿлменің кҿлемі 3x5 м. Осы 

бҿлменің еденін сынған кесек, тас, бос топырақ аралас қҧландыдан тазарту кезінде қҧтының, 

қҧмның сынықтары, тастан жасалған бҥтін жҽне сынық дҽнҥккіштер мен ортасы тесік тас 

ауыртпалықтар табылды. 

Осы бҿлмемен солтҥстік-шығыс қабырғасы ортақ 2-бҿлменің қазбаның шетіне дейінгі 

ашылған бҿлігінің ҧзындығы 2,5 м. 2-бҿлмемен солтҥстік-батыс қабырғасы ортақ 3- бҿлменің 

тек шығыс бҧрышы ғана ашылды. Оның ашылған бҿлігінің кҿлемі 1,5-2,5 м. Бҿлмелердің 

еденін пахса, кесек сынықтары аралас топырақтан тазарту кезінде 2-бҿлмеден бетіне шырша 

тҽрізді ҿрнек салынған сҥйектен (мҥмкін қҧстың сҥйегі) жасалған тҥтікше (4-сурет),    екі   

беті  тегістелген асықтар жҽне қҧтының, кҿзенің, қҧмның сынықтары, саптыаяқ табылды (5-

сурет), ал 3-бҿлмеден кҿзенің, қҧтының сынықтары, асықтар жҽне ірі қара малдың сҥйектері 

табылды. 

 

                     
4-сурет. Сҥйек тҥтікше                                                                             5-сурет. Саптыаяқ 
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Қазбаны  тереңдету барысында оның жоғарғы нҥктесінен 0,2-0,3 м тереңдіктен, елді 

мекендегі тіршіліктің соңғы кезеңіне қатысты 3 бҿлменің еденінің астынан, оларға дейінгі 

кезеңнің бірнеше бҿлмелерден тҧратын қҧрылыстары ашыла бастады (6-сурет). 1-бҿлме 

қазбаның солтҥстік-шығыс бҧрышында орналасқан кҿлемі 2,25x2,75 м. Бҿлменің пахса 

блоктарынан (85x1м, 80x1,2м, 90x1,1м) қаланған қабырғаларының сақталған биіктігі 1,2-1,3 м, 

оның ішкі жағындағы сылақтарының қалындығы 1,5-2 см. Осы бҿлменің 2-бҿлмемен ортақ, 

қалындығы 1м оңтҥстік-батыс қабырғасындағы есіктің ені 0,8 м. Бҿлмені кесек, пахса аралас 

қҧландыдан тазарту кезінде бояусыз ыдыстардың, дҽнҥккіштердің сынықтары, қойдың, 

ақбҿкеннің асықтары табылды. 

Солтҥстік-батыстан оңтҥстік-шығысқа бағытталған 2-бҿлменің (дҽліздің) ҧзындығы 6 м, 

оны тазарту кезінде қҧтының, дҽнҥккіштің сынығы  жҽне аумағы 8-10 см келетін, ҿңделген ақ 

тастар табылды (7-сурет). 

Осы бҿлменің оңтҥстік-батыс қабырғасы, ҽлі толық ашылмаған, жобасында «қосу» 

тҽрізді  қҧрылыстың солтҥстік-шығыс қабырғасымен ортақ. Бҧл қҧрылыстың ашылған 

солтҥстік-шығыс, солтҥстік-батыс қанаттары оның орталық бҿлігінен 4м сыртқа шығып тҧр, 

ал оның оңтҥстік бҿлігі (оңтҥстік-шығыс жҽне оңтҥстік-батыс қанаттары) ашылған жоқ. Осы 

қҧрылыстың солтҥстік-шығыс қанатында орналасқан 3-бҿлменің кҿлемі 2,75x1,3-2м (8-сурет). 

Бҿлменің 3,4-4 м биіктікте сақталған қабырғалары 2,5 м биіктікке (кҥмбездің иығына) дейін 

пахса блоктарынан  (кҿлемі 05-0,7x1,2-1,5м) қаланған, оның жоғарғы жағындағы кесектер 

(48x26-28x8-10, 50x28x10, 55x30x10см) қырынан тік, солтҥстік-батыстан оңтҥстік-шығыс 

бағытында, бҿлменің ішіне қарай тартылып қаланған (9-сурет).  Бҿлменің  кҥмбезі 

сақталмаған. Осы бҿлменің солтҥстік-шығыс бҿлігін алып жатқан сҧпаның еден деңгейінен 

биіктігі 0,5м. Осы бҿлменің 4-бҿлмемен ортақ оңтҥстік-батыс қабырғасында есік орналасқан.  

Бҿлмені бос қҧланды топырақтардан тазарту кезінде, ҽр тҥрлі деңгейден 4 ҧршықбас жҽне 

басқа да ыдыс сынықтары табылды. 

       
6-сурет. 2-кезеңдегі бҿлмелердің солтҥстіктен кҿрінісі                            7-сурет. Ҿңделген ақ тастар 

 

        
8-сурет. 3-бҿлменің солтҥстік-шығыстан кҿрінісі                     9-сурет. 3-бҿлме. Кҥмбездің қаландысы 
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Қҧрылыстың ортасында орналасқан, солтҥстік-батыстан оңтҥстік-шығысқа қарай 

бағыттылған ҥлкен 5 бҿлменің ҧзындығы 7,5м, ені 1,8-1,9м. Оның қабырғаларының тҿменгі 

жағы пахса блоктарынан, ал жоғарғы жағындағы кесектер, қырынан тік,  оңтҥстік-шығыстан 

солтҥстік-батысқа қарай ішке тартылып қаланған. Иығынан кҥмбезіне дейінгі биіктігі 0,8м. 

Бҿлменің орталық бҿлігінде кҥмбезі сақталған (10-сурет).  

 
10-сурет. 4-бҿлменің кҥмбезі 

 

Бҿлменің қабырғаларындағы жҽне кҥмбезіндегі  сылақтың қалыңдығы 2-3см. Осы 

қҧрылыстың ҽлі толық ашылмаған оңтҥстік-батыс қанатынан келесі 6-бҿлменің қҧлаған 

кҥмбезі ашыла бастады. Бҿлменің кҿлемі анықталған жоқ. Қазбаның оңтҥстік бҧрышынан 

ашылған шҧңқырдың аумағы 2,2 м, тереңдігі 1,6м. Шҧңқырды тазарту кезінде оның ішіндегі 

кҥл аралас бос топырақтың арасынан қҧмның, қҧтының, кҿзенің сынықтары табылды. 

Ақтҿбе елді мекеніндегі 2008 жылы жҥргізілген қазба жҧмыстары толық аяқталған жоқ, 

дегенмен, қазба барысында табылған заттай деректерге қарағанда, осы жылы ашылған 

қҧрылыстар 6-10 ғғ. кезінде ҿмір сҥрген.  

Ортағасырлық Ақтҿбе елді мекенінде 2008 жылы жҥргізілген далалық зертттеулер 

тоқталғаннан кейін оның ашылған қҧрылыстарында уақытша сақтау шаралары іске 

асырылып, қазба толық қоршалды. 
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ПРИСЫРДАРЬИНСКИЕ ГОРОДА В ОПИСАНИИ В.В.БАРТОЛЬДА 

 
Резюме: В статье рассматривается история присырдарьинских городов в описании В.В.Бартольда. Весьма ценна в 

этом плане первая часть фундаментального сочинения В.Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 

включающая избранные сведения по топографии и истории присырдарьинских городов, преимущественно из 

исторических сочинений 24 рукописей, хранящихся в лондонских, оксфордских, парижских, лейденских и отечественных 

библиотеках. Многие выписки извлечены из довольно редких и порой единственных экземпляров рукописей. В работе «К 

истории орошения Туркестана» систематизированы исторические сведения, характеризующие систему орошения в 

городах Туркестана.  

 

Ключевые слова: Сыганак, Туркестан, Ясы, Сырдарья, ирригация, рукопись, рабад, цитадель. 

 

Долина Сырдарьи на протяжении всего средневековья была центром городской культуры 

и земель орошения Казахстана. Города здесь появились еще в кангарское и усуньское время, 

однако, наибольший их расцвет приходится на VІІ-VІІІвв. Отрар, Сауран, Ясы, Сыгнак, 

Узгент, Дженд и десятки других городов и поселений, расположенных по ее берегам, – 

свидетельства активного освоения прибрежных земель. Долина Сырдарьи, роль и значение 

реки в жизни населения этого региона описаны средневековыми авторами. Рузбихан пишет о 

Сырдарье следующее «Река эта протекает... на протяжении 300 ташей и теряется в песках 

Кара-Корума. На всем протяжении  в изобилии растут разные кормовые травы и камыши. Из 

Дарьи выведено много арыков для орошения полей. Ни в одной стране мира нет такой 

многополезной реки, как Сырдарья; по обилию густых трав растущих по берегам и диких 

птиц не найдется ей равной; она очень полезна для всякого рода животных и зверей... По 

берегам, утопающим в разнообразных цветах, обитают разновидные пернатые животные, 

дикие ослы, сайгаки и другие животные, растут непроходимые даже для ветра и духов леса, 

заросли можжевельника. Сырдарья протекает среди туркестанских городов, которые как 

высокие деревья на берегу Дарьи, тянутся к небу» [1]. Находясь на стыке обширных степей 

кочевников и оседло-земледельческих районов Средней Азии, бассейн Сырдарьи связывал 

экономически и политически скотоводов с земледельцами, издавна был центром развитого 

земледелия и торговли, ремесла и культуры, центром, к которому тяготело кочевое население 

Дешт-и Кипчака. 

История присырдарьинских городов уже давно привлекает внимание исследователей. 

Отмечу лишь те работы, которые специально посвящены историко-археологическому 

описанию некоторых присырдарьинских городов. Прежде всего это две работы П.П.Иванова. 

В первой он приводит исторические сведения о Сайраме и результаты обследования развалин 

города, материалы о цитадели и многочисленных мазарах; в другой статье дает описание 

неизвестных в археологической литературе развалин средневековых стен, расположенных 

вокруг современного селения [2]. 

Изучал памятники Сайрама и М.Е.Массон. В статье «Старый Сайрам» он оспаривает 

мнение П.Иванова об отождествлении Сайрама с Испиджабом и приводит полученные им на 

месте примерные данные о прежних границах города – цитадели, рабада, а также 

орошавшихся в прошлом земель [3]. Описанию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави посвящены две 

другие работы М.Е.Массона [4]. Этому же памятнику посвятил одну из своих ранних статей 

А.А.Семенов [5]. В более поздних своих работах он дал оценку роли городов Туркестана [6]. 

Обзор исторических сведений о Сыгнаке содержится в труде А.Ю.Якубовского [7]. В работе 

приводится характеристика исторической топографии Сыгнака и его окрестностей, системы 

орошения. 

Большой вклад в решение вопросов о взаимодействии хозяйственных укладов кочевников 

Казахстана и земледельцев Средней Азии внесли работы А.Н.Бернштама на юге Казахстана 

[8]. 
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Истории средневековых городов и архитектурного строительства в Казахстане, в том 

числе и в присырдарьинских городах посвящена работа А.Х.Маргулана [9]. Итоги изучения 

памятников материальной культуры на территории Казахстана, в том числе и Туркестана 

подведены в изданной в 1960г. «Археологической карте Казахстана» [10]. 

Отдельные вопросы истории присырдарьинских городов затрагивались и в ряде других 

работ [11]. 

Истории присырдарьинских городов неоднократно касался и В.В.Бартольд. Весьма ценна 

в этом плане первая часть фундаментального сочинения В.Бартольда «Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия», включающая избранные сведения по топографии и истории 

присырдарьинских городов, преимущественно из исторических сочинений 24 рукописей, 

хранящихся в лондонских, оксфордских, парижских, лейденских и отечественных 

библиотеках. Многие выписки извлечены из довольно редких и порой единственных 

экземпляров рукописей. В работе «К истории орошения Туркестана» систематизированы 

исторические сведения, характеризующие систему орошения в городах Туркестана. 

Останавливался  В.В.Бартольд на истории присырдарьинских городов и в других своих 

работах. 

Сыгнак.  Благодаря своему выгодному географическому положению (на стыке оседло-

земледельческой территории с Дешт-и Кипчаком), это подтверждается и сведениями 

письменных источников,  Сыгнак  был не только центром земледельческого округа, но и 

крупным торговым центром, центром транзитной и местной торговли, сильной крепостью, 

способной выдержать длительную осаду. В разное время Сыгнак был столицей Белой орды, 

казахских ханов.  

Сыгнак упоминается в источниках в ХІІ веке, эта местность орошаемая проведенным из 

Сырдарьи Тюмень-арыком. В.Бартольд отмечает, что Сыгнак представляет большой интерес в 

том отношении, что здесь еще в ХІІ веке был центр немусульманского владения, «жившие 

здесь кипчаки приняли ислам только после подчинения власти хорезмшаха, тогда как 

правители расположенного ниже по течению реки Дженда давно были мусульманами» [12]. 

Сыгнак больше чем другие присырдарьинские города пострадал от монголов, за убийство 

монгольского посла в нем были перебиты все жители, между тем именно этому городу была 

суждена особенно продолжительная жизнь; уже в 728/1328г потомки того же царевича Джучи, 

которым было истреблено население Сыгнака, чеканили в городе монету [13]. По-видимому, 

город потом пришел в упадок, так как восстановление его происходит при Урус-хане. Внук 

Урус-хана Барак-хан в 829/1426г. заявил свои притязания на город, из-за этого происходит 

столкновение между ним и Улугбеком и Шахрухом. В.В.Бартольд, опираясь на сведения 

Хафиза Таныша замечает, что «город издревле был столицей ханов кипчакской (т.е. 

киргизской) степи» [14].  

Население города занималось поливным земледелием. Система орошения Сыгнака была 

достаточно хорошо изучена В.В.Бартольдом. На основе литературных данных и вакуфных 

грамот (хотя В.В.Бартольд и сомневается в подлинности этих грамот, но тем не менее не 

умаляет их значения как исторического источника) он отмечает, что земли, расположенные в 

северо-западной и северной части города, орошались мелкими арыками, выведенными из 

горных речек, стекавших с Каратау, Мын-булак, Чулак, Арсланды, Кизил-Тал, Келте-Чалгил 

(Калта-Джалгийа) [15] и из других источников (например, упомянутые в вакуфной грамоте 

Абдаллах-хана источники Токтамыш, Хисарчук и Хараш. Именно опираясь на вакуфные 

грамоты, В.Бартольд отмечает, что как город Сыгнак существовал еще в ХVІІ веке.  

Сауран. Расположен юго-восточнее Сыгнака. Так же как и Сыгнак Сауран был сильным 

пограничным укреплением. По словам Макдиси, он был окружен семью рядами стен; здесь в 

первой половине Х века оканчивалась культурная местность, и дальше река протекала по 

степи. В городе во внутреннем дворе (шахристане) находилась соборная мечеть, здесь же 

заключались торговые сделки [16]. В ХІ веке город теряет свое прежнее значение и только в 
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ХVІ веке о нем  снова заговорили как о сильной крепости с высокими стенами и глубоким 

рвом. Сауран был центром земледельческого района, город вполне обеспечивал себя 

продовольствием. Система орошения здесь отличалась от сыгнакской. Здесь была развита 

кяризная система орошения. В.Бартольд  приводит сведения Васифи по которым Мир-Араб 

(известный мусульманский святой того времени) подарил городу два кяриза «подобных 

которым  не видели люди, объехавшие весь мир на суше и на море», вырытые трудом 200 

индийских рабов. Исток кяризов был на расстоянии фарсаха от Саурана; над ним выстроена 

крепость, внутри крепости был прорыт колодец глубиной в 200 гязов, причем 50 гязов было 

от поверхности земли до уровня воды, 150 гязов составляла глубина воды в колодце; воду 

поднимали с помощью чигиря, чигирь приводился в движение быком. По мнению 

В.Бартольда Васифи сам по просьбе Мир-Араба, сочинил для кяризов вакуфную грамоту [17].   

В 1582 году после взятия города Абдаллах–ханом им были предприняты меры по 

исправлению оросительных каналов и восстановлению земледелия в окрестных селениях, 

пришедших в упадок, но, по мнению В.Бартольда, вряд ли они имели успех [18.] Это мнение 

ошибочно, так археологические данные говорят, что жизнь на Сауране, как и в других городах 

этого региона продолжалась до ХVІІІ, причем весьма интенсивно. В эпоху русского 

завоевания Сауран как крепость не существовал. 

Ясы (Туркестан). По письменным источникам ІХ-Х вв. известно, что в раннее 

средневековье на территории современного Туркестана располагался округ Шавгар с 

одноименным центром. Шавгар занимал выгодное географическое положение, находился на 

торговом пути, соединявшем сырдарьинские города с земледельческими оазисами Средней 

Азии и Хорезмом [19]. Он начинался как ответвление Шелкового пути в Испиджабе, шел в 

Арсубаникет, оттуда в Кедер, Шавгар, Сауран и Сыгнак. В районе Сыгнака через переправу 

на левый берег Сырдарьи дорога шла в Дженд, Янгикент, а вдоль русла Куван-дарьи в 

Хорезм. 

В.Бартольд локализует Шавгар в районе Туркестана, он предполагал, что Шавгар 

«приблизительно соответствует нынешнему Туркестану» [20]. 

В ХІ в. Шавгар приходит в упадок, центром округа становится г.Ясы [21]. Ясы реже, чем 

Сыгнак и Сауран, попадал под власть казахских ханов. Ясы только в конце ХVІ в. 

окончательно попадает под власть казахских ханов. 

В это же время присходит и изменение статуса Ясы. Теперь он стал называться 

Туркестаном. Изменение  названия города совпало с процессом выдвижения города на роль 

главного города присырдарьинской области, город становится административным, 

хозяйственным, политическим и культурным центром всего региона. 

Экономика Туркестана основывалась на сельском хозяйстве, торговле и ремесленном 

производстве. Округа города были одним из районов развитого земледелия в долине 

Сырдарьи. Население города и округи занимались поливным земледелием, выращивая 

зерновые, огородные и бахчевые культуры, было развито виноградарство и садоводство. 

Оросительная система города состояла из каналов, выведенных из речек. В окрестностях 

города каналы разветвлялись на многочисленные арыки, орошавшие возделанные участки 

земли. 

Другим большим присырдарьинским городом, который довольно полно описал 

В.Бартольд является Сайрам. Это город, расположенный на месте древнего Испиджаба [22]. 

Был центром богатого района. На основе обследований города выявлена роль Сайрама как 

крупного торгово-ремесленного центра. На его развалинах археологи обнаружили остатки 

развитого керамического производства [23]. В.Бартольд отмечает, что в конце ХІІІ в. Сайрам 

был «значительным городом... был главным поселением в местности по Бадаму и его 

притокам» [24]. Постепенно роль экономического района перешла к соседнему Чимкенту, 

который до этого быфл одним из многочисленных селений Сайрам [25]. Показал В.Бартольд и 

значение Сайрама как центра богатого земледельческого оазиса. Еще в 1893г. он писал, что 
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все пространство от Чимкента до Сайрама прорезано высохшими арыками [26], а позже 

отметил глубокую древность земледельческой культуры в Сайраме [27]. 

Таким образом на примере этих городов мы видим, что особенность положения 

присырдарьинских городов на границе между кочевым и оседлым миром отразилась как в 

хозяйстве так и на политической истории всего региона. Кроме того, росту городов 

способствовало их выгодное положение на трассах Великого Шелкового пути. Большое 

экономическое, политическое и культурное значение присырдарьинских городов и всего 

района в жизни населения Дешт–и Кипчака определило и их исторические судьбы.   
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Ералы Шардарбекҧлы АҚЫМБЕК  
Ҽ.Х.Марғҧлан атындағы Археология институтының ғылыми қызметкері 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТҾБЕ ҚАЛАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ 

АЙМАҒЫНЫҢ СТРАТИГРАФИЯЛЫҚ КЕСКІНІ  
 

Тҥйін: Мақалада ортағасырлық Ақтҿбе қаласының шаруашылық аймағының мҽдени қабатын анықтау мақсатында 

2008 ж. осы қашыртқы канал жағасының екі жері тазаланып, салынған стратиграфиялық кескінінің нҽтижелері орын 

алады. Ҥлкен аумақты алып жатқан шаруашылық аймағынан ҿтетін қашыртқы каналдың жағасынан алынған 

стратиграфиялық кескіннің қорытындысы жоғарғы (бірінші) қҧрылыс қабаты ХІ-ХІІ ғғ., ал екінші жҽне ҥшінші қҧрылыс 

қабатының ІХ-Х ғғ. жататындығын кҿрсетті. Олай болса, Х-ХІІ ғғ. шаруашылық аймағының ҿмірі жанданып, қала 

тҧрғындарының басым кҿпшілігі жҽне базарлар, шеберханалар, керуен-сарайлар, қоғамдық ғимараттар осында 

шоғырланғанға кҿрсетеді. 

 

Кілт сҿздер: ҿзен, канал, кескін, ыдыс, қҧты, қҧмыра, шаруашылық аймақ, цитадель, рабад, қабат, қҧрылыс.  

 

Шу ҿзеніне қҧятын Ақсу жҽне Қарабалта ҿзендерінің бойы мен аралығындағы жерді алып 

жатқан Ақтҿбе қаласының ҿмірі негізінен орталық тҿбенің айналасындағы сыртын ҧзын қорғандар 

қоршап жатқан ҥлкен аумақта (шаруашылық аймағында) шоғырланған. Осы территорияда 

қҧрылыстың қҧланды қалдықтары ҥлкенді-кішілі тҿбе болып жатыр. Кейбір жекеленген тҿбелер 

тізбектеліп орналасқан. Олардың арасында жалғасып жатқан тҧрғын-жайлар мен жекелеген 

тҿрткҥлдер де ҧшырасады.  

Шаруашылық аймағын зерттеу жҧмыстары 1954 ж. басталды. П.Н.Кожемяко қаланың батыс 

жағындағы шағын тҿбеге бақылау қазбасын салып, табылған заттарға қарап тҿбені ІХ-ХІІ ғғ. 

жатқызған [1]. 

1974-1977, 1979 жж. университет археологиялық экспедициясы (У.Х.Шҽлекенов) қаланың 

орталық бҿлігіне тартылған су қҧбыр жҥйесіне зерттеулер жҥргізіп, едҽуір ҧзындыққа созылған, 

Х-ХІІ ғғ. жататын орталық су қҧбырларын ашқан болатын [2]. 

1977 ж. Жетісу археологиялық экспедициясы орталық бҿліктен оңтҥстікте жатқан кҿлемі 

жағынан ҥлкен ҥш тҧрғын-жайдың екіншісіне қазба жҧмыстарын жҥргізді. Екі қҧрылыс қабатынан 

тҧратын тҧрғын-жайдан шыққан ыдыстарға қарап VІІ-ХІІ ғғ., ал осы жылы ашылған шарап 

жасайтын шеберхананы Х-ХІІ ғғ. жатқызған [3].  

1979 жылы Ақсу су қоймасының ауданын зерттеу кезінде екі кезеңге жататын, ХІ-ХІІ ғғ. ҿмір 

сҥрген шарап жасайтын шеберхананың орны [4] жҽне цитадельден 0,7-0,8 км батыста орналасқан 

тҿбеге жҥргізілген зерттеулерден Х-ХІІ ғғ. тҧрғын ҥй бҿлмелерінің орны [5] ашылған.  

2007 жылы цитадельден оңтҥстік-батыстағы, шаруашылық аймағында, қаланы қоршаған 

жалдардың біріне жақын тҿбені зерттеу барысында ХІ-ХІІ ғғ. жататын шарап жасайтын 

шеберхананың орны анықталды [6].  

Негізінен қала ҿмірі Ақсу жҽне Қарабалта ҿзендерінен тартылған арықтар келетін жағында 

жанданғанға ҧқсайды. Себебі тҿбелер қаланың орталық бҿлігінен оңтҥстік, оңтҥстік-батыста, 

батыста жиі кездеседі. Қалаға су осы жағынан келгендіктен тҧрғын ҥйлер мен тҧрғын-жайлар 

тығыз орналасқан. Жоғарыда аталған зерттеулердің барлығы қаланың осы бҿлігінде жҥргізілген. 

Бҥгінде қаланың осы бҿлігінде Ақсу мен Қарабалта ҿзендерінен тартылған ірі арықтардың ізі 

сақталған [7]. Қаланы ауыз сумен қамтамасыз ету жҥйесі де осы жағынан келеді.  

Қаланың осы жағы Кеңес дҽуірінде ауыл шаруашылығын суландыру мақсатында біраз 

бҥліншілікке ҧшыраған. 

1967-1968 жылдары Жамбыл облыстық су шаруашылығы басқармасы Ақсу ҿзенін бҿгеп, 

қаланың орталығынан Ақсу су қоймасын салу жҧмыстарына кіріскен. Қала орталығынан 

солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-батыс бағытында, негізгі нысанадағы цитадельдің солтҥстік-шығыс 

жҽне оңтҥстік-батыс жағына ҧзына бойы бҿгет салу жҽне рабадынан шығыстан батысқа қарай 

қашыртқы канал қазу жҧмыстарын бастаған. Жҧмыс 1969 жылы Жамбыл облыстық, 

республикалық ескерткіштерді қорғау қоғамы мен Ш.Ш.Уҽлиханов атындағы тарих, археология 

жҽне этнография институтының араласуымен уақытша тоқтатылған. Бҧл жҧмысты 1980 

жылдардың басында Ақсу су қоймасын салу жҧмыстарын Тасҿткел массиві жалғастырып, қала 

цитаделінің оңтҥстік-шығысынан солтҥстік-шығыстан оңтҥстік-батыс бағытында тоған салды. 
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Тоғанның оңтҥстік шетінен қашыртқы канал қазылды. Қашыртқы каналды қазу кезінде ҧзындығы 

4,5км, ені 50-60м жердің мҽдени қабаты қазылып, кҿмілді, соның барысында ірі-ірі ондаған 

қҧрылыстар, рабадындағы ҧзын қорғандар бҧзылып кетті [8].  

2007 жылы жыл сайын су шайған қҧрылыстардан шыққан қыш ыдыстар жинастырылып 

сараптамадан ҿткізілді. Нҽтижесінде, екі кезеңге топтастырылған қыш ыдыстар VІІІ-Х, ХІ-ХІІ ғғ. 

даталанды [9]. 

Қаланың шаруашылық аймағының мҽдени қабатын анықтау мақсатында 2008 жылы осы 

қашыртқы канал жағасының екі жері тазаланып, стратиграфиялық кескіні сызылды.  

Су қоймасына жақын, каналдың оң жағасындағы жарқабақтың оңтҥстік-батысқа қараған 

бетінінің 2м жері 3,8м (VІІІ-ярус) тереңдікке (табиғи жерге) дейін тазаланды (1-сурет). Шым 

қабатының астындағы 0,6 м қалыңдықтағы қҧмды топырақ канал қазу кезінде жағасына ҥйілген. 

 
1-сурет. Каналдың оң жағасынан алынған мҽдени қабат кескіні. Сызба. 

 

Астындағы жҧқа қабатты тапталған тапырақ (3-10см) канал қазылғанға дейінгі жер беті болған. 

Оның астындағы 3,2м қалыңдықтан (ІІ-VIII-ярустардан) екі қҧрылыс кезеңінің қалдықтары 

анықталды. Жоғарғы қҧрылыс кезеңінің қҧрылысы сақталмаған. Тек 15см қалыңдықта тапталған 

едені мен оның ҥстінде жатқан жҧқа кҥл қабаты ғана байқалады. Еден бетін қалыңдығы 0,35м бос 

топырақ жапқан. Тҿменгі, 1,6м қалыңдықта сақталған екінші қҧрылыс қабатының қҧрылысынан 

шайынды топырақ жҽне қҧланды қабырғалар мен еден ҥстіндегі кҥл қабаты анық кҿрінеді. 

Қҧланды қабырғалардың арасындағы жҧқа қатпарлы сызық (жіктерге) қарағанда қабырғаның 

кезең кезеңімен қҧлағанын аңғаруға болады. Қҧланды қабырғалардың арасында пішінін жақсы 

сақтаған шикі кірпіштер (36х18-20х8-9см) де кездеседі. Бір кірпіштің беті ҿртке кҥйген. Тапталған 

еденінің қалыңдығы 10см. Еден астындағы диаметрі 75см, тереңдігі 60см болатын кҥл-қоқыс 

шҧңқырынан жҽне жҧмыс барысында бҥтін қҧмыра, қҧты жҽне асханалық ыдыстардың 

сынықтарымен қоса уақ малдың сҥйектері кҿптеп шықты. 

Шырақ пішінінде аласа таба тҽрізді, диаметрі 13см, биіктігі 2,4см (2-сурет, 1). Осыған ҧқсас 

шырақ 1979 жылы рабадқа жҥргізілген қазбадан ашылған Х-ХІІ ғғ. жататын тҧрғын ҥй бҿлмесінен 

шыққан [10]. 

Қазан тҧтқасы бітеу жарты ай тҽрізді. Басы жҽне бойы саусақ ҧшымен бастырылып 

бекітілген тҧтқасы есілген жіп секілді (2-сурет, 2). 

Қҧтылар шарықта жасалынып, бірқалыпты кҥйдірілген. Ілмек тҽрізді бірінің тҧтқасының 

жоғарғы жағы ернеу астына (мойнына), тҿменгі жағы бҥйіріне бекітілген қҧтының диаметрі 12см 

ернеуінің асты қатты затпен айнала ҥш қатар сызылған (2-сурет, 3). Осыған ҧқсас қҧмыралар Шу 

ҿңірі ескерткіштерінің Х-ХІІ ғғ. қабатынан кездеседі [11]. Тағы бір ілмек тҽрізді қҧты тҧтқасының 
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ҥстіне тҥйме жапсырылған (2-сурет, 9). Сырты отқа кҥйген жҽне кҥймеген қҧтылардың ернеу 

астында тҥйіндері бар (3-сурет, 1-2). Бҧл тҥйіндер ішіндегі ыстық асты келесі ыдысқа қҧюда іліп 

қою ҥшін қызмет атқарғанға ҧқсайды. Бірінің ернеуінің асты ҥш қатар қатты затпен сызылған, 

екіншісінің ернеуіндегі суағары сыртқа дҿңгеленіп шығып тҧр. Тҧтқалары сынып қалған. Бҥтіндеу 

бірі ернеуінің диаметрі 10,6см, табанының диаметрі 8,4см, биіктігі 16,4см.  

Қақпақтарды кҿлеміне жҽне қолданылуына қарай қҧтыға, қазан мен тандырға арналған деп 

бҿлуге болады. Қҧтыға арналған қақпақтардың бірі сопақтау, оның диаметрі 9,2-10,6см, ортасында 

ортасы тесік доға тҽрізді тҧтқасы болған (2-сурет, 5), екінші қақпақтың диаметрі 12,8см, жиегіне 

таман айнала тырнақ ҧшы, одан ортасына қарай тағы айнала тҥтікше бастырылған (2-сурет, 6). 

Асты кҥйген қазан қақпағының диаметрі 24,8см, қалыңдығы 1,2см. Жиегінің ҥсті айнала бір 

бағытта саусақпен бастырылып шыққан (2-сурет, 12). Тандырға арналған қақпақтың диаметрі 

шамамен 35см, қалыңдығы 1,6см. Жиегінің ҥсті саусақпен бастырылып, беті саусақпен «ҥтір» 

ҥлгісінде бастырылған ҿрнектер жиегінен ортасына қарай сызылған жҽне қатты затпен тҥзу 

сызықтар сызылған. Шарықта жасалған тҧтқаларының бірі қазан қақпағының (2-сурет, 7), екіншісі 

тандыр қақпағының (2-сурет, 8) сынығы. Қақпақтар қаланың Х-ХІІ ғғ. қабатынан кҿп кездеседі 

[12]. 

Келіге ҧқсас ыдыстың қалың тҥбі қабырғасынан шығып тҧр. Біріккен жері саусақ ҧшымен 

бастырылған. Қабырғасының қалыңдығы 1см. Тҥбінің диаметрі 11,6см (2-сурет, 10). 1979 жылы 

цитадельден 0,6км шығыста орналасқан Х-ХІІІ ғасырдың басына жататын тҿрткҥлге жҥргізілген 

зерттеу жҧмыстарында тҥбі саусақ ҧшымен бастырылып ҿрнектелген келіге ҧқсас ыдыстар жиі 

ҧшырасқан [13]. 

Кӛзелер шарықта жасалынып, бірқалыпты кҥйдірілген. Қабырғасы жҧқа, сынған кҿзе ернеуінің 

диаметрі 17см (2-сурет, 4). Бҥтіндеу кездескен кҿзенің бҥйірі дҿңгеленіп шығып иықтанған. 

Мойыны қысқа, тік шығып аяқталған ернеуінің диаметрі 14см, бҥйірінің диаметрі 21,6см, 

табанының диаметрі 11,2см, биіктігі 25см. Дҿңгелек тҧтқасының жоғарғы жағы мойынына, 

тҿменгі жағы иығына бекітілген. Тҧтқасына қарама-қарсы алдында ҥш ашалы болып бедерленген 

тҥйіні бар. Кҿзенің тҥбі отқа кҥйген (3-сурет, 5). Екеуінің де мойыны мен иығындағы бірнеше 

қатар сызықтар айнала қатты затпен сызылған. Қысқа мойыны мен бҥйіріне бекітілген дҿңгелек 

тҧтқалы осыған ҧқсас ыдыс Оңтҥстік Қазақстан қалаларының ІХ-ХІ ғғ. қабатынан шыққан [14]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2-сурет 

 

Қҧмыралар шарықта жасалынып, бірқалыпты кҥйдірілген. Бірінің пішіні жҧмыртқа тҽрізді, 

ернеуінің диаметрі шамамен 8см, бҥйірінің диаметрі 14,4см, табанының диаметрі 8,6см, биіктігі 

20см. Ернеуінен биік тҧрған ілмек тҽрізді тҧтқасының жоғарғы жағы ернеу асты мойынына, 

тҿменгі жағы бҥйіріне бекітілген (3-сурет, 3). Осы пішіндес қҧмыра Ақтҿбе 1 (Қырғызстан) 

қаласының ХІ-ХІІ ғғ. қабатынан шыққан [15]. Екінші қҧмыраның тҥбінен бірқалыпты кеңіп 

кҿтерілген қабырғасы дҿңгеленіп иіліп кең иықтанып, мойынданған. Мойыны ернеу астында 

сыртқа сҽл кеңіп тік кҿтеріліп аяқталған. Ернеу жиегінің диаметрі 9см, бҥйірінің диаметрі 19,6см, 

табанының диаметрі 12см, биіктігі 30,4см. Ілмек тҽрізді тҧтқасының жоғарғы жағы ернеу асты 

мойынына, тҿменгі жағы бҥйіріне бекітілген. Ернеу асты мен иығындағы сызықтар қатты затпен 

сызылған (3-сурет, 4). Аузы мен иығы кең пішіні осындай, бірақ бҧған қарағанда бҥйірі шығыңқы 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

620 

 
 

қҧмыра Ханабад қаласына салынған кесіктің Х ғ. бірінші жартысындағы қабатынан шыққан [16]. 

 

 
 

3-сурет. Қҧты-қҧмыралар мен кҿзе 

 

Тҧғыр тҧтқасы жасалынуы мен пішініне қарағанда қҧстың басына (ҥкі) ҧқсайды. Кҿздері 

саусақпен, ал мҧрны мен ауыз тҧсы жіңішке затпен бастырылған. Тҧтқа жоғарыдан тҿмен 

сызықтармен тарамдалған. Кҿлемі 8х5,6см, қалыңдығы 4,5см (4-сурет). 1977-1979 жж. цитадельдің 

қорғаныс қабырғасына жҥргізілген қазбаның VІІІ ғ. аяғындағы қҧрылысынан осыған ҧқсас 

мҥсіннің сынығы шыққан [17]. 

 
 

4-сурет. Қазан тҧғырының тҧтқасы 

 

Сырлы табақтың сақина тҽрізді тҥбінің диаметрі 9,6см. Ақ ангобпен кҿмкерілген ыдыстың 

ішкі жағы ашық кҿк тҥсте боялып, қара, қоңыр, қоңыр қошқыл тҥстерде ҿрнектер салынған. 

Негізінен табақ жиегіне таман қарахандар дҽуірінде жиі кездесетін тамшы тҥріндегі ҿрнек 

салынған. Кейбір ҿрнектері 1985 ж. цитадельдің оңтҥстік-батыс қорғаныс қабырғасына 

жҥргізілген қазбаның Х-ХІІ ғғ. жататын қабатынан шыққан сырлы табақтардың ҿрнектелуіне 

ҧқсас [18]. Ҿрнектері ҿте ҧқсас табақ шардаралық Ақтҿбе 1 қаласының жоғарғы қабатынан 

табылған [19]. 

Каналдың сол жағасындағы жарқабақтың солтҥстікке қараған бетінің 2м бҿлігі 3,1м (VI ярус) 

тереңдікте тазаланды (5-сурет). Қаланың осы жағынан цитадельге қарай қҧбыр жҥйесі ҿтеді. Шым 

қабатының астындағы 3м қалыңдықтағы мҽдени қабаттан ҥш қҧрылыс кезеңінің  
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5-сурет. Каналдың оң жағасынан алынған мҽдени қабат кескіні.  

 

Сызба қалдықтары анықталды. 1,3 м қалыңдықтағы бос топырақтың астынан жоғарғы 

қҧрылыс қабатының уақытша тҧрақтаған ҿмірден қалған қҧланды қабырға, шайынды қабырға 

қалдықтары мен кҥл қабаты (ІІІ ярустан) байқалды. Кҥл тапталған едені ҿте жҧқа. Еден астындағы 

0,7м қалыңдықта сақталған екінші қҧрылыс қабатының едені де жҧқа (IV-V ярустар). Қҧрылыс 

қабатындағы қаланды қабырға мен одан қҧлаған қабырға ҥстін қалың кҥл жапқан. Шикі кірпіштен 

қаланған қабырға 0,5м биіктікте сақталған. Екінші қҧрылыс қабатының еденінің астында диаметрі 

1,35м, тереңдігі 1,3 м  кҥл-қоқыс шҧңқыры жҽне 0,6м қалыңдықтағы ҥшінші қҧрылыс қабатының  

(V-VI ярустар) қалдықтары жатыр. Екінші қҧрылыс қабатының қабырғасы астындағы шикі 

кірпіштен тҧрғызылған, ҥшінші қҧрылыс қабатының сақталған қабырғасының биіктігі 0,7м. Кҥл 

аралас топырақ тапталған еденінің ҥстін қалың қҧланды қабырға жапқан. 0,5см қалыңдықтағы 

еденнің астында да қҧланды қабырға жатыр. Оның едені, басқа да қҧрылыс белгілері сақталмаған. 

Ҥшінші қҧрылыстың іргесі осы қабаттан басталғанға ҧқсайды. Себебі қабырғасының іргесі осы 

қҧланды қабырғаға жалғасқан. Бір кезде тегістеп қайта тҧрғызған болу керек. Шыққан заттар 

негізінен ҽр тҥрлі кҿлемдегі қазан жҽне қҧм қақпақтарын қҧрайды. 

Саптыаяқ пішінінде кесеге ҧқсайды. Шарықта жасалынып, жақсы кҥйдірілген. Ернеуінің 

диаметрі 14см, тҥбінің диаметрі 6,2см, биіктігі 5,4см. Тҧтқасы сынып қалған (6-сурет, 1). Осындай 

пішінде жасалған саптыаяқтар Ақтҿбе 1 қаласының ХІ-ХІІ ғғ. қабатынан кҿп кездескен [20]. 

Келесі бір қабырғасы тік шыққан саптыаяқ тҧтқасының жоғарғы жағы ернеу астына, тҿменгі жағы 

тҥп жағына бекітілген (6-сурет, 2).  

Қазан тҧтқасы пішінінде бітеу жарты ай секілді. Тҧтқа қалыңдығы 0,8см болатын 

қабырғасына бекітілген (6-сурет, 3).  

 

 
 

6-сурет.  

Қақпақтар қазанға, тандырға, қҧмға арналған. Қазанға арналған қақпақтардың диаметрлері 

21см, қалыңдығы 1,4-1,6см. Қолдан жасалынып, бірқалыпты кҥйдірілген. Жиегі саусақпен 

бастырылып, нақышталған бірінің беті саусақпен сызылған. Ҧзынша келген тҧтқасының 
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ортасы саусақпен қысылып ҧстауға ыңғайланған (7-сурет, 2). Екіншісінің бетінде қатты ҥшкір 

затпен сызылған бҧтақша секілді сызықтары бар (7-сурет, 1). Қақпақ тҧтқасы ҿте аласа цилиндр 

тҽрізді, қолдан жасалынып, бірқалыпты кҥйдірілген (6-сурет, 4). Тандырға арналған қақпақтардың 

диаметрлері 39-42см, қалыңдықтары 1,8-2см. Бірінің жиек ҥсті саусақпен бастырылып, беті тырнақ 

ҧшымен жиегі мен ортасына таман бірнеше қатар айнала басылып тҥсірілген. Саусақ ҧшы жҽне 

қатты затпен тҥсірілген сызықтар сызылған (7-сурет, 3). Екіншісінің беті жіңішке шеңберлермен 

толтырылған (7-сурет, 4). Қҧмға арналған қақпақтардың диаметрлері 40см, қалыңдығы 1,8-2,2см. 

Бірінің жиек ҥсті ғана саусақпен бастырылса (7-сурет, 5), екіншісінің жиек ҥсті саусақпен 

бастырылып, беті айнала жиі қатты затпен толқындатыла сызылған екі қатар сызықтармен, 

екеуінің арасы ҽр жерінен осындай толқынды сызықтармен жалғастырылған. Ортасындағы 

цилиндр тҽрізді тҧтқасының ҥсті саусақ ҧшымен ортасынан тереңдетіліп бастырылған.  

 

 
 

7-сурет. Қақпақтар. 

 

Ҥлкен аумақты алып жатқан шаруашылық аймағынан ҿтетін қашыртқы каналдың жағасынан 

алынған стратиграфиялық кескіннің қорытындысы жоғарғы (бірінші) қҧрылыс қабаты ХІ—ХІІ ғғ., 

ал екінші жҽне ҥшінші қҧрылыс қабатының ІХ-Х ғғ. жататындығын кҿрсетті. Яғни ІХ-ХІ ғғ. 

қалалардың қарқынды дамуымен рабадтағы қҧрылыстардың ҿсуі тығыз байланысты болған [21]. 

Олай болса, Х-ХІІ ғғ. шаруашылық аймағының ҿмірі жанданып, қала тҧрғындарының басым 

кҿпшілігі жҽне базарлар, шеберханалар, керуен-сарайлар, қоғамдық ғимараттар осында 

шоғырланғанға ҧқсайды. 
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Тҥркология ғылыми-зерттеу институтының директоры 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

  

ТҤРКІТАНУ БАСТАУЛАРЫ: 

ТҤРКІЛІК ДҤНИЕТАНЫМ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚАБАТТАРЫ 
  

Тҥйін сҿз. Мақалада дҥниетанымдық категориялардың ішіндегі тҥркітанудың бастауы болып табылатын тҥркілік 

дҥниетанымның мҽні мен маңызы зерттеу нысаны етіп алынған. Тҥркілік дҥниетанымдық ерекшеліктер негізінде 

қалыптасқан қазақтың мҧсылмандық тҥсінігінде рационалистік дҥниетанымдық табиғат басым екендігін айта келіп, 

дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным ерекшеліктерін саралай қарастырады.  

 

Кілт сҿздер. Тҥркілік дҥниетаным, трансформация, трансляция, пантеизм, космогония, антропогония, 

трансцендентальды, Жерҧйық, ҥштік функция. 

 

Тҥркілік дҥниетаным – бҥгінгі ҧлттық-мҽдени ҧстындарымыздың негізі. Жалпы, 

дҥниетаным деп ҿмірдің, ҽлемдегі болмыстардың, адамның мақсаты мен мҽнін, оның 

қҧндылықтар ҽлемін тҧтас қамтып тануға бағытталған ғарыш туралы біртҧтас жинақы 

(универсалдық) кҿзқарасты айтамыз [1.113]. Ал дҥниетанымдық категорияларды тарихи жҽне 

мҽдениеттік қабаттарына қарай дҽстҥрлі, тҥркілік (ҧлттық), діни жҽне т.с.с. деп жіктеуге 

болады. Сондықтан біз зерттеу нысаны ретінде осы дҥниетанымдық категориялардың ішіндегі 

тҥркітанудың бастауы болып табылатын тҥркілік дҥниетанымның мҽні мен маңызына 

тоқталмақшымыз. 

 Дҥниетанымдық категориялардың ішіндегі мҽдениеттік, яғни тҥркілік дҥниетаным 

қабаттарына халықтың табиғи ҽрі тарихи тҽжірибесімен анықталатын дҥниетанымдық 

ҽмбебаптар жҥйесі де кіреді. Барлық халықтың (ҧлттық) мҽдени тҧтастығы мен табиғи 

ерекшелігіне сай ҽлемнің жаратылуы (космогония), ғарыштың қҧрылысы – ҽлемді елестету 

қҧбылысы (космология), кеңістік (отан, жер, су) пен уақыт, адам жҽне оның ҽлемдегі орны, 

жамандық пен жақсылық, жан мен тҽн, ҿмір мен ҿлім жҽне т.с.с. дҥниетанымдық 

қҧбылыстарды кескіндейтін ҧғымдары мен тҥсініктері бар. Дҥниетанымдық қҧбылыстар мен 

қҧндылықтарды, негізгі ҧстындар мен категорияларды мифологиялық, философиялық жҽне 

т.б. тҧрғыдан толғау деңгейі сол халықтың мҽдениеті, ойлау жҥйесі мен дҥниетанымдық 

ерекшеліктерінің кҿрсеткіші болып табылады [2. 13]. 

Тҥркілік дҥниетаным ҧлттық мҽдениеттің тарихи дамуы мен тҥлеуі қабаттарында 

маңызды функцияға ие. Басқаша айтар болсақ, тҥркілік дҥниетанымдық ҧстындар 

мҽдениетіміздің трансформациялық жҽне трансляциялық тҥлеу процестерінде негізгі тҧғыр 

қызметін атқарады. Бҧл жерде трансляция, яғни ―тасымалдау‖- деп, ҽрбір мҽдениеттің белгілі 

бір уақыт шеңберінде, ғасырлар белесі мен тарихи кезеңдерінде ҿз ҧстындарының формалық 

қабаттарын ҧрпақтан ҧрпаққа беру қҧбылысын айтады. Трансляцияның негізгі қызметі 

мҽдениеттің дҥниетанымдық, қҧндылықтық жҽне тілдік қабаттарын тҧтастандыру мен ҿзара 

тепе-теңдігін сақтау болып табылады. Ал, мҽдениеттің мазмҧндық жағынан тҥлеуін – қайта 

қалыптасу
*
 (трансформация) деп атайды. Трансформацияның қызметі – мҽдениеттің дҽстҥрлі 

қалыбынан, яғни шарасынан асуын қамтамасыз ету. Міне, мҽдениеттік-дҥниетанымдық 

тіршіліктің даму динамикасы диалектикалық тҧрғыдан осы жолдар арқылы жҥзеге асып 

отырады. Бҧл жерде тҥркілік дҥниетанымның мҽдениеттің ҽрбір тҥлеу сатыларындағы негізгі 

                                                 
*
 Ken Wilber. Transandantal Sosyoloji: Türkçesi. Cemil Polat. Ġnsan Yayınları., Ġstanbul. 1995., s.s. 158-61; Ол ҿз ойын былайша 

тҥсіндіреді:... мҽдениеттің формалық ҧстындары – шахмат ойынындағы тҥрлі тастар болса, мазмҧндық ҧстындары тҥрлі 

ҧстындары тҥрлі тастардың ҿзара ішкі байланыстарын анықтайтын қағидалар мен ережелер. Мазмҧндық ҧстындар ойынды 

анықтап, сол ойын кезінде формалық ҧстындарды ҿзгерте алады. Яғни, шахматтың тастарын балшықтан, тастан, ағаштан жасауға 

болады. Мазмҧндық жҽне формалық ҧстындардың ҿзара байланысы транскрипция деп аталады. Тастарды шахмат тақсатының 

ҥстінде қозғалысқа ендіру немесе ойнау – трансляция деп аталады. Енді шахмат ойынының ережелері мен қағидаларын яғни, 

мҽдениеттің ішкі мазмҧндық ҧстындарын ҿзгертетін болсақ, шахмат ойыны басқа бір ойынға ҿзгереді, яғни, шахмат тастарымен 

шашка ойынын ойнауға да болады. Сол сияқты мазмҧнынан айрылған мҽдениет те сол баяғы мҽдениет болудан қалады.  
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ҿзгермейтін ҧстындарды (археотиптерді) сақтаушы, сонымен қатар оның мҽдениеттің 

трансформациялық жҽне трансляциялық процесіндегі негізгі тҧғыр болу қызметін кҿреміз. 

Дҥниетанымның негізі ҧстыны мҽдениет** болса, мҽдениеттің кҥретамыры оның тіршілігі 

мен қалыптасуына қажетті қҧндылықтар жҥйесін реттеуші кҥш – дін болып табылады. 

Басқаша айтар болсақ, мҽдениеттің дҥниетанымдық қҧндылықтары тікелей трасцендентальды 

киелілікпен, яғни Тҽңірмен ҥндестікте болғанда ғана тҧрақты қҧндылықтық сипатқа ие бола 

алады. Ал осы қҧндылықтарды тҧтастандырып реттеу, яғни ҥйлестіру қызметін сенімдік-діни 

институттар атқарады. дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның ділдік негізі болып табылатын 

Тҽңірлік діні исламнан бҧрынғы қазақ философиясының негізгі ойлау жҥйесінің ҧстындық 

желісі болып табылады. Тҥркілік дҥниетанымның бірінші қабатына осы Тҽңірлік сенім, 

тайпалық қарым қатынасқа негізделген ғҧн дҽуірінен Анахарсистен Қорқытқа, Орхон Енесай 

ескерткіштеріне дейінгі мҧраларымызда айшықталған тіл, ҽдебиет, ҿнер жҽне тҧрмыстық 

дҥниетанымдық қҧндылықтар жатса, ал екінші қабатына исламнан кейінгі Қарахан, Дҽшті 

Қыпшақ, Мауараннахр, Ақорда, Алтын Орда жҽне Қазақ хандығы кезеңін кескіндейтін 

барлық рухани мҧраларымызды аманат етуші Қашқаридан Иасауиге, Исфиджабиден 

Асанқайғыға, Бҧхардан Абайға дейінгі тҧлғалардың дҥниетанымдық қабаты жатады [3. 57]. 

Сондықтан тҥркілік дҥниетанымның бірінші қабатын дҽстҥрлі деп, ал екінші қабатын тҥркі 

исламдық қабат десе де болады. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным – ойлау мен тіл, мҽдениет пен 

дҥниетаным арасындағы ҿзара ҥндестік заңдылықтарын реттейтін ҧлттық-мҽдениеттік 

дҥниетанымның алғашқы тарихи типі. Сондықтан менің ойымша, ҧлттық дҥниетанымның 

негізі болып табылатын мҽдениеттің қалыптасуы жҽне тҥлеу қҧбылысын тікелей ана тілмен 

тҧтастықта қарастыру – осы саладағы зерттеулердің басты шарты болу керек сияқты. 

Сонымен қатар дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным – исламнан бҧрынғы тарихи, мҽдениеттік 

қабаттардағы тілдік, ділдік жҽне ойлау қҧндылықтардың жиынтық болмысы. Дҽстҥрлі 

тҥркілік дҥниетанымның жандылығы мен саналылығын тҿл мҽдениетіміздің тіршілік 

арналарының ізі мен қоғамымыздың бҥгінгі талаптарынан-ақ сезінуімізге болады. Бҥгінгі 

таңда біздің дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымнан сҿз қозғауымыздың ҿзі оның жандылығы мен 

саналылығының кҿрінісі. Дҽстҥрлі дҥниетанымға тҥркілік сипат беріп оны басқа 

мҽдениеттерден оқшаулап тҧратын категориялық, қҧндылықтық қҧбылыстар мен символдық 

ойлау ҧстындары дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның ерекшеліктері болып табылады. Тҥркілік 

дҥниетанымның негізгі нысаны адам болғандықтан да, ―дін–адам–қоғам‖ немесе ―Тҽңір–

адам–ҽлем‖ шеңберінде қалыптасқан қҧндылықтар мен қҧбылыстардың, ҧғымдық 

ҧстындардың формалық жҽне мазмҧндық тҧрғыдан қалыптасу жҽне тҥлеу процестеріне 

тереңірек ҥңілгеніміз жҿн.  

Жоғарыда да атап ҿткеніміздей, діни-философиялық жҽне тарихи-тҽжірибелік 

танымдардың кешенді жиынтығынан тҧратын дҽстҥрлі дҥниетаным барлық халықтарға тҽн 

ортақ ерекшелік ретінде адамзат тарихында ―қҧдайлық киелілік‖ ҧғымы тҿңірегінде 

қалыптасқаны сияқты, дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның негізгі ҧстындары да Тҽңірлік діни 

танымнан бастау алған. Бҧл ойлау жҥйесі бойынша адамның жҽне оны қоршаған ортасының 

негізі, яғни ғарыштың ―иесі‖ мен ―киесі‖ – Тҽңір. Мысалы, дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымда 

кҿк аспан киелі, ҿйткені Тҽңірдің сипаты; ―жер мен су‖ қасиетті, ҿйткені Тҽңірдің қҧты; ел-

халық қастерлі, ҿйткені Тҽңірдің жердегі аманаты; қаған (хан) киелі, ҿйткені Тҽңірдің еркін 

білдіруші жҽне т.б. болып киелілік қатары жалғасып кете береді. Яғни дҽстҥрлі қоғам адамын 

                                                 
** Қараңыз: (Ġslam Ansiklopedisi, Cilt-7, Medeniyet-Ġstanbul-1968; Yeni Türk Ansiklopedisi, Cilt-6, Medeniyet Faslı, Ġstanbul-1985)- 

Мҽдениет (маданийат) – сҿзінің этимологиялық тҿркіні арабша қала, қауымдасу т.с.с. мағыналарды білдіреді. Мҽдениет пен дін 

сҿздері бір тҥбірден (дана/йадину етістігінен) шыққан. Дін арапша – дин, сҿздік мағынасында жол, сенім, ҥкім, қағида т.с.с. 

мағыналарды білдіреді. Мҽдениет қала, қауымды білдіретін «...Тҽңір тарапынан белгіленген «жолы», этикалық, ҽлеуметтік, 

экономикалық жҽне діни қҧлшылық ету қағидалары мен сенімдік жҥйеге негізделген, Тҽңірмен байланыс қҧруға арналған табыну 

орны (мешіт, шіркеу, сиагота т.с.с.) бар қауымның тіршілік ҽдісін, тҧрағын анықтайтын ҧғым (темин). «Маданийат» ҧғымы 

кейіннен уақыт ішінде қала,, қалалық, отырықшы т.с.с. сипатқа ие болып, латын тіліндегі «культура» ҧғымымен тең мағынаға ие 

болған.   
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қоршаған орта – тек физикалық ҽлем ғана емес, Тҽңір арқылы мҽні ашылатын киелі ҽлемдер 

жҥйесі болып табылады. Осындай ―ие мен кие сенімінің‖ дҽстҥрлі қоғам адамын тікелей 

Тҽңірлік жаратылыс (онтологиялық) бастамаға ҧластыру қҧбылысы арнайы категориялық-

танымдық, образдық-символдық ойлау стилімен, ерекше дҥниетанымдық формамен берілген. 

Мҧнда алғашқы ―Тҽңірлік бастаманы‖ белгілі ритуалдық ҽрекеттер арқылы қайталау немесе 

еске алу ақиқат ретінде қабылданады. Осы ―ақиқатқа қайта оралу‖ уақытын ―цикльдік уақыт‖ 

дейміз. Цикльдік уақыт-дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның басты ерекшеліктерінің бірі болып 

табылады. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымда ―Тҽңірлік бастама немесе Тҽңірлік ақиқатқа‖ ҧласудың 

кеңістігі–адамның кіндік қаны тамған туған жері. Ҿйткені дҽстҥрлі қоғам адамының туған 

жері – алғаш Тҽңірлік жаратудың жҥзеге асырылған уақыты мен кеңістігінің қайталанған 

жері, Тҽңірдің қҧтының шоғырланған жері – ―Жерҧйық‖. Ежелгі тҥрік аңыз-ҽпсаналарында 

Жерҧйық ―орталық, кіндік‖ мағынасындағы символдарымен берілген. Дҽстҥрлі қоғам 

адамының Тҽңірмен байланыс қҧруы тікелей рухымен емес, осы Жерҧйық арқылы жҥзеге 

асатын. А. Инан, Б. Ҿгел сияқты тҥркітанушы-ғалымдар Жерҧйық сҿзін ―бақыт‖, ―тыныштық‖ 

ҧғымдарымен тҧтастықта қарастырады [4]. Демек, ―Желмаямен‖ ―Шартарапты‖ кезген 

Қорқыт пен Асан Қайғының елі ҥшін Жерҧйық іздеуі – утопия емес, дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымның ділдік-ойлау ҽлемінің ақиқаты. Жерҧйық – ҽлі кҥнге дейін тарихи 

функциясын жоғалтпаған дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным космологиясының негізгі ҧстыны, ҽрі 

Тҽңірге барар ―орталық жолдың‖ рҽмізі. Қазақтың қасиетті қара шаңырағы – киіз ҥйі де 

ҽлемнің кіндігіне тігіледі. Олай болса, киіз ҥйдің қҧрылысы ―алғашқы Тҽңірлік жаратылыс‖ 

ақиқатының сыры мен дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның негізгі ҧстындарының мҽнін ҿзімен 

бірге сақтап келеді деген сҿз. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымдағы адам Тҽңірлік бастаманы жалғастырушы қаған (қам-

қаһарман) немесе аталар тарапынан салынған сара дҽстҥрді, ҽдет-ғҧрыптарды саналы тҥрде 

жаңғыртып отыруы арқылы ақиқатқа ҧласады. ―Тҥріктің Тҽңірісі‖ аталар жолын, дҽстҥрін, 

яғни дінін белгілеп берген. Осы жолды сомдап, нақтылау ҥшін де дҽстҥрлі қоғам адамы ҿз 

ҽлемін – қҧндылықтық жҽне қҧбылыстық рҽсімдер мен ритуалдық салт-жоралар, сенімдік 

жҥйе мен табу, образдық-символдық ойлау стилін қалыптастырған болатын. Дҽстҥрлі 

дҥниетанымдағы нақты тарихи (заманға) уақытқа қарсы тҧру, о бастағы периодикалық-

цикльдік ―ҧлы уақытқа‖ қайта оралу ҥшін жасалған ҧмтылыс, ежелгі уақыт ҧғымына 

сыймайтын ―кезеңді сағынуды‖ білдіреді. Осы ҧмтылыс пен сағыныштың негізгі мҧраты – 

бақыт. М.Елиаде, уақыттың жоққа шығарылуын дҽстҥрлі қоғам адамының діни 

дҥниетанымдық санасының метафизикалық нҽтижесі деп бағалайды [5. 8]. Яғни дҽстҥрлі 

тҥркілік дҥниетаным адамы ҽртҥрлі апат, соғыс, қиын-қыстау кҥйзелістен қҧтылудың жолын, 

яғни бақытты алдағы уақыттан емес, керісінше ―алғашқы жаратылыс уақытына‖ оралудан 

кҥткен деуге болады. 

Бҥгінгі кҥн тҧрғысынан осы ерекшелікті таразылап кҿретін болсақ, дҽстҥрлі қоғам адамы 

ғарыштың ырғағымен ҥндестікте, ҽрі уақытқа қарсы ҽрекет етсе, бҥгінгі қоғам адамының ҿзін 

тек қана тарихпен байланыста бағамдайтындығын байқауға болады. Дегенмен дҽстҥрлі қоғам 

адамы ҥшін ғарыштың ҿзіндік тарихы бар. Бҧл тарих Тҽңір жаратқан метафизикалық 

болмыстар немесе мифологиялық қаһармандар тарапынан жҥйеленіп қойылған. Бірақ 

ғарыштың (космостың) жҽне дҽстҥрлі қоғам адамының  тарихы – аңыздар арқылы сақталып, 

ҧрпақтан ҧрпаққа ауызша жеткен ―қасиетті тарих‖. Бҧл жердегі қасиетті тарих – алғашқы миф 

дҽуірінің бҥкіл қҧбылысын қайта жаңғыртып отыратын рҽсімдер ҥшін ҥлгі (модел) ретінде 

алынып, ҥздіксіз қайталанулардан тҧратын тарих. Дҽстҥрлі қоғам адамы ҿзінің осы тарихи 

қҧндылықтарын ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуді ―сҿз‖ (логос-калам) деген қҧдіретті кҥш арқылы 

жҥзеге асырған. Ҿйткені дҽстҥрлі қоғам адамының ойы мен тілі толығымен нақтылы 

(конкретті) табиғатқа ие. Яғни мифологиялық ойлаудың логикасы қазіргі заманғы ғылыми 

ойлаудың логикасындай нақтылық табиғатта болған. Бҧл жердегі ҿзгешелік санадағы 
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процестер арасындағы сапалық ҿзгешелік емес, қолданған қҧралдар арасындағы ҿзгешелік 

болып табылады. Тҥрік ойшылы Х. З. Ҥлкен ежелгі тҥркі философиясын (хикмет-даналықты) 

тікелей алғанда ешқандай да бір тҧлғаның жеке ҥлесі бола алмайтындығын, оның бҥкіл бір 

ҧлттың немесе халықтың мінез-қҧлқынан жҽне табиғатынан туындайтын практикалық-

моральдық философия ретінде қарастырады. Бҧл философия дҥниетанымдық дҽстҥр жағынан 

космогонияға жақындаса, ҽрекет-дҽстҥрі жағынан да ахлақ (этикалық-моральдық) теориясы 

болып табылады [6]. Бҧл жерде Х.З. Ҥлкен В.В. Бартольдтың ―бір халықтың психологиясын 

танудың кілті оның дінінде жатыр‖ деген ойымен тҿркіндес, бір халықтың мінез қҧлқын, 

моральдық-этикалық жҥйесі мен қҧндылықтарын тану ҥшін оның рухани кҥретамыры болып 

табылатын философиясына ҥңілу керектігіне тоқталады. Бҧл пікірді бірін-бірі толықтыратын 

бір мҽселенің екі қыры десек те артық болмайды. Бҧған ҽл-Фараби сынды ойшылымыздың дін 

мен философияны бір қайнардан шығып, қайтадан бір арнаға қҧйылып жатқан егіздің сыңары 

ретінде бағалағандығын қосатын болсақ, ойымыз біршама ашыла тҥседі. Жоғарыда да ислам 

философиясы тҧрғысынан аңыз, дін, философия жҽне ғылымның біртҧтас ақиқатты 

тҥсіндірудің ҿзара тең формалары екендігін айтқан болатынбыз. Негізінен бҧл ҧстанымдық 

ҧстындар Шығыс мҽдениетінің ойлау жҥйесіне тҽн ерекшеліктер. 

  Батыстық тҥркітанушы Ж.-П. Ру мен М.Елиада тҥркілердің мҽдени-дҥниетанымдық 

ҧстындарын саралай келе ―... патриархалдық ерекшеліктер басым, отбасында еркектің орны 

мен ролі ҥстем. Қандастық-генетикалық туысқандықтың негізі берік қаланған. 

Экономикалары аңшылық пен мал шаруашылығына негізделген кҿшпелі мҽдениет. 

Діни тҧрғыдан “ҧлы кҿк Тҽңірі” сенімі ҿте маңызды. Дҽстҥрлі қоғамда Тҽңірдің 

елшілерінің (қаған, қам) ролі ҥстем, оларға ҿте ҥлкен мҽн беріледі. От қасиетті, аттың да 

діни маңызы мен қоғам ҿміріндегі орны ерекше. Жеке меншік басты рҿл атқарады. Кҿне 

тҥркілерде ―жанның мҽңгілігі‖ сенімі қуатты болғандықтан да аталардың ҽруақтарына тҽжім 

етіледі‖ [7.15], – деп, бір-бірін толықтыратын, дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның 

ерекшеліктерін анықтауға тырысқан.  

Тҥрік философы Х.З.Ҥлкен де ежелгі тҥркі философиясының ерекшеліктерін кҿне ҥнді, 

грек жҽне иран философиясымен салыстыра зерттеп, тҥркілердің ҥнділер сияқты томаға 

тҧйық, жабық, мистикалық табиғаттағы ҧлт еместігін, кҿне гректер сияқты табиғат пен 

космостық жҥйеге (низам-и алам) тҧтқын, тағдырға оңай мойынсҧнатын ҧлт еместігін айтады. 

Тҥріктер ҽртҥрлі мҽдениет жҽне ҿркениеттер арасындағы екі жақты сҧхбаттың (диалог) 

арқасында, ҿте терең реалистік дҥниетанымға ие болған. Осы болмыстық жҥйенің бҧзылуы 

адамның тіршілігі мен рухындағы тепе-теңдік пен ҥйлесімділіктің ҽлсіреуінен болатындығы 

сияқты, керісінше адамның ішкі ҥйлесімділігінің бҧзылуы да жалпы тҧтастықты ыдыратуы 

ықтимал. Осылайша болмыс пен адам арасында екі жақты байланыс, бірлік, тҧтастық бар. 

Міне, бҧл тҧрғыдан қарастырғанда болмыс адамға жҽне адам болмысқа тҽуелді болмай, 

практикалық тіршіліктің негізі осылардың бірлігінен туған ҥйлесімділіктің кҿрінісі болып 

табылады. Адам қҧтты ҽрі бақытты болуы ҥшін осы бірлікті сақтай білуі тиіс. Бірақ бҧл 

бірлікті сақтау  кҿне грек философиясындағыдай космостың қҧдіретті, ҿзгермейтін 

мҽртебелеріне бағыну немесе оған қайшы келетін қҧмарлықтарды жою емес. Ҿйткені тҥркілік 

космогонияда космостың ―кҿк пен жердей‖ алыс мҽртебелері жоқ [7. 82]. 

Тҥркілік дҥниетанымда жоғарыдағы ҥндестік пен бірлікті қамтамасыз етіп, бақытқа жету 

ҥшін дана, батыл, ҽрі қанағатшыл болу керек. Бҧл қҧндылықтардың ең бастысы – батырлық 

пен еркіндік. Дҽстҥрлі дҥниетанымда тағдыр – пҽлекет ҽкелетін қара кҥш емес, керісінше осы 

дҥниедегі тіршілікте тҥзелтуші, арылтушы сипатқа ие, адамдарды жамандық ҽрекеттерден 

тиып, жақсы ҽрі парасатты ойлар мен істердің ҥстемдік етуіне ықпал етіп отырады [7. 90-91]. 

Тҥрік Тҽңірінде негізінен ―қасиетті ҥйлену‖ (гиорогамия) атымен жоқ, яғни тҥріктің 

Тҽңірі, Ассирия, Вавилония, Грек жҽне Рим Тҽңірлері секілді ҽйел Тҽңірлермен ҥйленбейді. 

Бҧл ерекшелік тҥркілік менталитетке, тіл логикасына да тікелей ықпал еткен. Мысалы, басқа 

кҿптеген тілдерде кездесетін ―средний род, мужской род, женский род‖ сияқты айырмашылық 
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жалпы тҥркі (қазақ) тілдерінде кездеспейді. Ҿйткені, тҥркілік дҥниетанымда космос біртҧтас 

ҥйлесімділікте қабылданады. Сондықтан да жыныстық тҧрғыдан ҽйел-еркек деп бҿлектеу 

қҧбылысы олардың дініне, діліне, тіліне де жат нҽрсе. Бҧл қҧбылыс дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетаным ерекшелігінен туындайды. 

Атақты зерттеуші В. Шмидт, ежелгі тҥркілердің діні мен мҽдениеті жҿнінде олардың Азия 

Ғҧндары дҽуірінен бастап, ―монотеизмге бағытталған дамыған дінге‖ ие екендігін айтса [8. 41-

42], А.Нҧрғали да ғҧндардың ―Тҽңір‖ деп аталатын киелі қҧдіретке табынғандығын, 

билеушілерін де ―Тҽңірқҧт‖ деп атап, бас игендігіне [9.92-105; 85-95] назар аударған. 

Тҥріктерде Тҽңір тҥсінігі мен ғарыштық жҥйе ҧғымы бір. Сондықтан дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымды универсализм ретінде қарастыруға болады. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным ҿзінің болмысын бҥгінгі таңда да синтез немесе симбиоз 

тҥрінде сақтап келеді. Мҧның типтік мысалдарын қазіргі қазақ наным-сенімдерінен кҿруімізге 

де болады. Тҧрақты ҧстындар мен ҽрдайым дамыған функционалдық элементтердің ҿзара 

ҥйлесімділігі жҽне байлығымен танылған дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным кҿбінесе 

эпистемиологиялық жҽне эмпириялық тҧрғыдан болмысты танудың ―ҥштік ҽлем‖, ―ҥштік 

ойлау‖ тҥсініктері тҿңірегінде кҿрініс береді. Ҥштік ҽлем ҧғымы Орхон-Енесай жазуларында 

‖жоғарыда зеңгір кҿк пен тҿменде йауыз (қара) жер‖ осы екеуінің арасында ―кісібаласы‖ 

жаратылғанда‖ тҥрінде кездеседі. Ҥштік ҽлем қҧбылысын Г. Дюмазиль 1938 жылы тҧңғыш 

рет ҥнді-европалықтардың алғашқы қауымдарында ―дін басы‖, ―жауынгер‖, ―ҿндіруші 

топтар‖ мҽселесін қарастыратын ―ҥш функция теориясын‖ қалыптастырған. Ол осы ҥштік 

функциясының ҥнді-европалық қауымдарды басқа қоғамдардан ерекшелейтін қасиет екендігін 

кҿрсеткен. Ол дін адамдары, жауынгерлер мен ҿндіруші топтар негізінде қалыптасқан ҥштік 

қҧрылымдық жҥйенің, ҥнді-европалық қоғамдардың мҽдениеті мен психологиясының барлық 

қабаттарында кҿрініс беретіндігіне нақты дҽлелдер келтіреді [10.152]. Осы ҥштік функция 

теориясының мҽнін Ҽ.Кекілбаев та ҿзінің ―Ҽйтеке би‖ [11] атты мақаласында қазақтардағы 

―Ҧлы жҥзге қауға беріп малға қой, Орта жҥзге қамшы беріп дауға қой, Кіші жҥзге найза беріп 

жауға қой‖ деген ел аузында ҽлі кҥнге сақталып келе жатқан ҥштік ҿлшемге қҧрылған саяси 

тҽжірибелік қағиданы ҿндірістік тҽсіл ретінде кҿрсетсе, Қ.Бейсенов ҿзінің ―Қазақ 

топырағында қалыптасқан ғақлиатты ой кешу ҥрдістері‖ атты еңбегінде мҧны ―диалектикалық 

ой кешу тҽсілінің ҥштік ҿлшемі‖ немесе ―ҥштік қағида/триада‖ ретінде анықтаған [12]. 

Негізінен бҧл ҥштік ҿлшем дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымдағы ―ҽскери жҽне мемлекеттік 

қҧрылым‖ ерекшелігін кҿрсетеді. Бҧл мҽселені І.Ерғалиев та ҿзіндік соны арнамен тҥйіндейді. 

Оның ойынша, тҥркілік дҥниетанымның темір қазығы, негізгі мҽселесі – Адам мен Ҽлемнің 

біртҧтастығы [13]. Шындығында да тҥркілік дҥниетанымда адам ҽлеммен тҧтастықта 

болғанда ғана бақытқа жетеді. Сонымен қатар бҧл тҧтастық тҥркілік дҥниетанымның 

мистикалық-натуралистік табиғатын да кҿрсетеді. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымда Тҽңір де, 

адамның рухы да, табиғат та мҽңгілік ҿлмес сипатқа ие болмыстар. Уақыт (кҿне тҥрік тілінде 

уақыттың орнына ―ҿт‖ сҿзін қолданған) – мҽңгілік қайталанулардан тҧратын тыныштық, 

бақыт сыйлайтын киелі ҧғым. Тҽңірдің еркін білдіретін қамдар мен қағандар универсалдық 

ҥндестікке сай ҽрекеті ҥшін дҽстҥрлі қоғам адамын (алқыш) алғыс-бата беру арқылы қолдап 

отырады. Мысалы, перзенті жоқтар тікелей ҥлкен ақсақалдардың алғысы арқылы Тҽңір 

тарапынан тілегіне жете алады. Оның тағдыры дҽстҥрлі қоғам ҽлемімен ҥндестікте болуына 

байланысты. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным адамы ҿз тағдырын осы дҥниеде-ақ ҿзгерту 

мҥмкіндігіне ие. Тҽңір – қағида, заң, тҽртіп, қҧдірет, кие жҽне Ие болып табылады. Бҧл 

жағдайда адам ―Тҽңір–ҽлем–адам‖ біртҧтас компоненттерінің маңызды бір бҿлшегі. Басқаша 

айтқанда адамның моралдық-ахлақи тҧрғыдан осы біртҧтас ҽлемнің бҿлшегі ретінде оның 

тҧтастығын сақтауға міндетті.  

Қорыта айтқанда, Мағжанның ―Ер тҥрік‖, ―Тҥріктің Тҽңірісі‖, ―тҥріктің жері – Тҽңірдің 

несібесі‖ ҧғымдарымен анықтаған ―Тҽңір–адам–ҽлем‖ тҧтастығын білдіретін дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымның негізгі тҧғыры болып табылатын Тҽңірлік дін ҧлттық діндер категориясына 
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кіреді***. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным адамы қандастық (генетикалық) бірлік арқылы 

Тҽңірдің еркін жҥзеге асыра алады. Тҽңірдің еркі — оның несібе ретінде берген Жерҧйық-

отанын сақтау, ол ҥшін қандастық бірлікке берік болу, осы бірлікті қалыптастырған негізгі 

қҧндылықтарды тану, сҥю арқылы мҽңгілікпен ҥндестікті орнату. Тҥркілік философия теория 

мен практика арасындағы ҽрдайым тығыз байланыс пен ҥндестікке негізделген. Міне, 

осындай тҥркілік дҥниетанымдық ерекшеліктер негізінде қалыптасқан қазақтың 

мҧсылмандық тҥсінігінде рационалистік дҥниетанымдық табиғат басым. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның ерекшеліктерін саралай қарастырғанымызда Тҽңірді 

ҽлемде емес, идеяда имманентті деп қабылдайтындығын кҿріп отырмыз. Бҧл ерекшелікті 

діни-философиялық категория тҧрғысынан натуралистік пантеизмге жатқызамыз. Ал, 

пантеизм – монизм мен имманентизмнің бір тҥрі. Осы ҧстанымдарды басшылыққа ала 

отырып, дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның болмыстық, қҧндылықтық, категориялық 

қҧбылыстарына жеке-жеке тоқталып, ежелгі тҥріктердің рухани кеңістігін, яғни Тҽңірмен 

байланысын нақтылап алу қажет. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымдағы Тҽңір тҥсінігі мен Оның сипаттарын анықтау – 

халықтың дҥниетанымы, мінез-қҧлқы, психологиясын танудың басты кілті болып табылады. 

Ҿзінің Тҽңірін ҧлылап, ҽлемдегі еш нҽрсемен тең кҿргісі келмейтін халықтың ҽрқашан ҿр 

мінезді, тҿзімді, ҽділетті жҽне жауынгер болып келетіндігі де сондықтан. Мҧның дін 

феноменологиясы тҧрғысынан мҽдениет жҽне дін арасындағы психологиялық байланысты 

айқындайтын қҧбылыс екендігі мҽлім. Бір Тҽңірге сенетін халықтың мҽдениеттік, қоғамдық 

қҧндылықтары да ҧқсас болып келеді. Ал егер мҽдениеті, тіршілігі, қоғамы бір болғанымен 

политеистік сенімде болса, ондай қоғам адамдары ҥшін Тҽңір тҥсінігінде белгілі 

дҽрежелендірулер бар деген сҿз. Мҧндай ерекшелік кҿбінесе кҿшпелі рулық-қауымдастыққа, 

тайпалық одаққа негізделген қоғамдарда кездеседі. Ҧлы Тҽңір — берік қандастық жҥйеге 

негізделген тҥріктердің Жаратушысы, ҽрі Иесі. Ҧлы Тҽңірдің елі де, қағаны да, жері де киелі, 

ҽрі қуатты деп танылған. Бҧл негізінен ҧлттық психологияны, басқаша айтқанда ҧлттың ділдік 

сипатын анықтайтын танымдық ҿлшем. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным бойынша халықтың кҥйзеліске тҥсуі, рухани азғындауы 

Тҽңірдің оларға жіберген жазасы ретінде анықталады. Яғни Тҽңір оларды жазалау ҥшін 

парасатсыз басшы жіберген болып саналады. ҽл-Фараби бабамыз да бҧл жҿнінде, қоғамның 

парасатсыз болуы оның басшысының надандығынан деп қарайды. Ҿйткені ескі тҥрік дінінде 

Кҿк Тҽңірі, Аристотель философиясынан кҿргеніміздей ҽлемді бір рет жаратып, кейіннен бір 

шетте, ешқандай қимыл-іске араласпайтын ―Демиург‖ емес. Сонымен қатар ислам 

философиясындағыдай ҽрбір істі тікелей басқарып отыратын Алла да емес. Кҿк Тҽңірі 

қҧбылыстар мен оқиғаларға тікелей емес, елшілері (қаған, елші-қам) арқылы ықпал етеді. Егер 

елшілер, қағандар білікті, парасатты болса ондай қоғам ешқашан ҿз жолынан адаспайды. 

Демек, Тҽңірдің ҧлылығы мен парасатының қоғамдағы кҿрінісі тікелей қаған, қамдарға 

байланысты болып шығады. Ҿйткені дҽстҥрлі қоғам адамы Тҽңірдің қағанға берген аманаты 

болып табылады. Бірақ тҥркілерде қаған каризматик кісілік иесі болғанымен, мемлекет пен 

ҧлттың болашағына қатысты мҽселелерде жеке басына ҥкім беру, шешім қабылдау қҧқына ие 

емес [13. 109]. 

Тҥріктерде Тҽңір метафизикалық, киелі ҧғым болғанымен дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетаным 

бойынша метафизикалық жҽне физикалық ҽлем ҿзара тығыз байланыстағы универсалдық 

тҧтастық пен ҥйлесімділік ішінде деп қаралған. Бҧл теократиялық тҥсінік ―жоғарыда кҿк 

Тҽңірі жҽне тҿменде йағыз (жауыз) жер‖ тіркесінен де аңғарылады. Тҥрік Тҽңірісі Елтеріс 

Қаған мен Ел Білге Қатунды тҿбесінен тартып, (Кҿкке) кҿтеріп, тҥріктердің ес жиюын 

қамтамасыз еткен. Мысалы, Кҥлтегін жҽне Білге Қаған жазуларында ―Жоғарыда Кҿк Тҽңірі 

тҿменде жауыз жер қылындығында екеуі арасында кісі ҧлы қылынды (жаратылды). Кісі ҧлы 

                                                 
***Қараманов. Тҽңірлік сенім негізінде Тҥркілік дҥниетанымның негізгі ерекшеліктерін нҧсқалап кҿрсетіпті. Қараңыз: 

Қ.Қараманҧлы. Тҽңір тағылымы 13-14 маусым, 1993 ж. «Жас Алаш».  
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ҥстінде (ҽжем) апам Бумын Қаған, Истеми қаған болды. (Тҽңір атына, ол) ...тҥрік бодунын, 

елін, тҿресін ҧстап, реттеді (биледі) [13. 103]‖. Бҧдан ежелден тҥркілердің дҥниетанымы мен 

қҧндылықтарының негізін қалыптастырушы кҥштің Тҽңір екендігін аңғаруға болады. 

Сонымен Тҽңір – ―Адам-Тҽңір-Ҽлем‖ ҥштік ғарыштық компоненттерінің орталық ҧстыны 

ретінде адам жҽне ҽлемнің ҿзара ҥндестігінің себебі, ҽрі шарты. Енді осы иерархиялық жҽне 

сҧхбаттық ҥйлесімділіктің компоненттерінің бірі, ҽрі маңыздысы ҽлем мҽселесін дҽстҥрлі 

тҥркілік дҥниетаным негізінде қарастырып кҿрелік. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымның негізгі ерекшеліктерінің бірі қоршаған ҽлемді 

мҽденилендіру (культивациялау) екендігі белгілі. Ҽлемді мҽденилендіру деп кеңістіктер, 

бағыттар, қабаттар, символдық салт-жоралар (рҽсімдер) мен діни қағидалар арқылы уақыт пен 

кеңістік ішінде қҧндылықтар жҥйесінің қалыптасуын айтамыз. Осы тҧрғыдан дҽстҥрлі қоғам 

адамы ҿз ҽлемін Шығыс, Батыс, Теріскей, Кҥнгей жҽне Орталық деп, бағыттарға бҿліп 

мағыналандырған. Ҽрбір бағыт немесе кеңістіктің ҿзіндік мазмҧны мен маңызы бар. Мысалы, 

Шығыс – кҿктемді, таң сҽріні, тіршіліктің бастауын, алдыңғы жақ-бағытты, киіз ҥйдің кірісін 

жҽне т.б. кеңістіктік тҧрғыдан нақтылайды. Ғҧн ханы таң сҽріде кҥншығысқа бет алатын 

[4.170]. Отаудың есігі де кҥншығысқа қарай ашылады. Батыс–кҥзді, кҥнбатысты, ҿмірдің 

екінші жартысын, киіз ҥйдің қҧрметті бҿлігі – тҿрді, яғни ҽруақтар ҽлемін білдіреді. Кҥнгей – 

жазды, тҥсті, ҿмірдің кемелдік шағын, ҽлемнің жоғарғы жағын, киізҥйдің еркектер отыратын 

тарапын, ал Теріскей–қысты, тҥнді, ҿмірдің соңы-қартаюды, ҽлемнің тҿменгі жағын, ҿлілер 

ҽлемін, киіз ҥйдің ҽйелдер отыратын тарапын білдіреді. Бҧл қҧбылыс дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымдағы ҽлемді кеңістіктік тҧрғыдан мҽденилендірудің маңыздылығын кҿрсетеді 

[14.54]. 

Жалпы алғанда ҽрбір мекен ету, отанға айналдыру процесі – алғашқы космогонияны 

(ҽлемнің жаратылуын) жаңғырту болып табылады [14.164]. Бір шаңырақты, мекенді киелі, 

қасиетті отанға айналдыру ҥшін оны Тҽңірмен байланыс қҧруға ыңғайлы хҽлге келтіру керек. 

Адам ҿз ҽлемінде ҿмір сҥруі ҥшін алдымен ҽлемді ритуалдық рҽсімдер арқылы оны қайта 

жаратуы қажет. Ҽрбір жаратылыс ҽр нҽрсенің бастапқыдағы космогониялық ҽрекетті қайта 

жаңғыртады. Сондықтан ҽрбір қҧрылыстың іргетасы ҽлемнің орталығына орналасқан деп 

есептелген. Қазіргі кездегі жаңа қҧрылыс саларда ―ірге тас қалау‖ дҽстҥрін де алғашқы 

космогониялық ҽрекетті қайта жаңғыртудың ҿзгерген формасы ретінде қарауға болады. 

Ҽрбір кеңістік трансцендентальды ата мекенге айналуымен ғана емес, сонымен қатар 

нақты уақыттың да, мифтік уақытқа айналуы арқылы дҽстҥрлі қоғам адамының киелі, қасиетті 

отанына айналады. Яғни ҽрбір ритуал киелі мекенмен ғана емес, сонымен қатар қасиетті 

уақытпен, яғни тҽңірлік жаратудың алғаш рет жҥзеге асырылған уақытында ҿтіп жатады деген 

сҿз [5.34]. Демек отанға айналған топырақ немесе шаңырақ қҧдайлық жаратудың қайталануы 

болып отыр. Олай болса, ҽлем, киіз ҥй жҽне адам болмысы арасында ҧқсастық қҧруға 

мҥмкіндік бар. Адам тҽні де ҥйдің қҧрылысына ҧқсас. Бҧлар ҥш ҽлем арасындағы 

симметриялар мен ҧқсастықтарды кҿрсететін категориялар, олардың араларындағы байланыс 

жолдарын, бірлікті, ғарыштық бірлік пен тҧтастықты кҿрсетеді. Яғни ҥштік космостық 

функция концепциясы ―Ҽлемнің Бірлігі‖ тҥсінігіне қайшы келмейді. 

Қорыта келе, дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымда ҽлем – ерекше мҽн-мағынаға ие болмыс. 

Ҽлем – Тҽңірдің қҧты ретінде киелі, бақыттың кҿзі. Ҽлем – адамның мҽдени тіршілігінің 

кеңістігі. Бҧл кеңістік ҽрдайым метафизикалық уақытпен циклдық жаңару-жаратылу ҥстіндегі 

жанды болмыс. Адам да жанды болмыс ретінде ҿзін ҥнемі ҽлеммен ҥндестікте жҽне 

тҧтастықта қарастырылады. Ҿйткені ҽлем адам ҥшін ҧстаз, танымның кҿзі, Тҽңірдің айнасы, 

мҽдени қҧндылықтардың тҧғыры.  Ҽлемнің қҧрылысы мен функциясы ―Жерҧйық, ғарыштық 

тау, ғарыштық ағаш, тҿбе, шаңырақ, бағана, темір қазық‖ ҧғымдары тҿңірегінде топтасқан 

дҥниетанымдық ҧстындардың қалыптасуына негіз болған. Ҽлемді кеңістіктерге бҿлу – 

адамның қоғамдағы орнын анықтауға бағыттайтын қҧндылықтар мен моральдық тҥсініктердің 

кҿзі. Ҿйткені ҽлемнің қҧрылысы, кеңістігі адамның қоғамдағы орнымен теңестіріліп, 
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антропоморфты сипатта ҧғынылған. Ҽлемнің мҽні отанға айналдыру немесе "иелену" жорасы 

(рҽсімі) арқылы трансцендентальды болмыспен ―алғашқы космогониялық ҽрекетті‖ еске 

салып, қайта жаңғыртып отыруынан да кҿрінеді. Ҽсіресе ҽлем қҧрылысының адам тҽнімен 

ҧқсастырыла тҥсіндірілуі діни дҥниетанымдық ҧстындардың тҧрақтылығы мен мҽдени даму 

сатыларындағы функционалдық тіршіліктің сақталуын қамтамасыз еткен. Ежелгі заманнан 

бері қалыптасқан ҽлемдік модельдің тҧтастығы, ҿзара байланыстылығы дҽстҥрлі 

дҥниетанымның онтологиялық функциясының жҥзеге асырылғаны туралы қорытынды 

жасауымызға мҥмкіндік береді. Дҽстҥрлі дҥниетанымда адам мен ҽлем ҽрдайым ыдырап қайта 

қалпына тҥсіп отыратын тҧтастықты кҿрсетеді. Бҧл қҧбылыс аңыздар мен мифтерде анық 

кҿзге тҥседі. Ҽлемнің жаратылысы туралы баяндайтын кез-келген миф, ҽлем мен адамның 

тҧтастығын кҿрсету немесе сол тҧтастыққа деген қҧмарлық пен қҧлшынысты кҿрсетеді. 

Тҧтастыққа ҧмтылу – жоғалған тыныштықты қайта жаңғырту, қиындық атаулыдан қҧтылу 

деген сҿз. Ҽрбір жаратылыс, космогония немесе антропогония болсын, бір орталықтан 

басталып, бір орталықта бітіп жататын ҥздіксіз процесс. Бҧл процесс ―ҽлемнің кіндігі немесе 

орталығында‖ жҥзеге асып жатады. Ҽлемнің кіндігі – Жерҧйық ең алғаш қҧдайлық 

бастаманың, яғни адамның жаратылыс негізі болғандықтан да қасиетті. Дҽстҥрлі кҿшпелі 

қоғам адамының ашық космоста тіршілік етуге мҧқтаж екендігін сезінуі қарапайым қҧбылыс 

емес. Ҽртҥрлі кеңістіктерде анықталғанындай ―шаңырақ-тҥңліктердің‖ нақты дҥниетанымдық 

қызметі, жоғарғы (трансценденталь) ҽлеммен осы жол арқылы байланыс қҧрудың зҽрулігі ҿз 

универсалдылығы мен  ҿміршеңдігі кҿшпелі дала ҿркениетіне терең із қалдырған. 

Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымдағы бақытқа ҧласуды жҽне Тҽңірмен байланысты 

қамтамасыз ететін метафизикалық-символдық қҧбылысты білдіретін ―Кҿктің тірегі‖, киіз 

ҥйдің ―шаңырағы‖ сияқты тҥсініктер исламның енуімен формалық жҽне мазмҧндық ҿзгеріске 

ҧшырап, мҧсылман тҥркілерде ―қҧтб‖ яғни, тірек ретінде жалғасын тапқан. Яғни Тҽңірмен 

байланыс сопылық дҥниетанымның енуімен бірге ешқандай қҧралсыз (Жерҧйық, 

Шаңырақсыз) тікелей кемел адам арқылы жҥзеге асатын болды. Мысалы, мҧсылман тҥріктер 

―қутб-ул ақтаб‖– тіректердің тірегі ретінде ілімі жҽне рухани жолы арқылы Тҽңірге жҿн сілтер 

ҧстаз деп Ҽзірет Сҧлтан Қожа Ахмет Иасауиды таныған. Сонымен қатар дҽстҥрлі тҥркілік 

дҥниетанымдағы ―жердің идуқ‖, яғни Тҽңірдің берген қҧты, сыйы деген тҥсініктер сопылық 

дҥниетаным арқылы Тҽңірдің ―кҿрінісі‖ ретінде ҧғыныла бастады. Яғни ҽлем Тҽңірдің 

сипаттарын шағылыстыратын, Оның ―Бар‖ жҽне ―Бір‖ екендігін кҿрсететін кеңістік ретінде 

жаңа тҥсінікке ие болады. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымда адам ҽлемнің ҥйлесімділігіне 

қызмет ететін болса, Иасауи ілімінен кейін ҽлем адамның қызметіндегі Тҽңір тарапынан 

жаратылған болмыс ретінде танылады. Ҿйткені исламдық дҥниетаныммен бірге адам 

―Ҽлемнің кіндігіне‖ айналды. Яғни адам ҽлемнің жаны, рухы дҽрежесіне кҿтерілді. Бҧрын 

ҽлем мҽңгілік деп есептелетін болса, Иасауи ілімінен кейін ҽлем ҿткінші сипатқа ие болды. 

Абайдың тілімен айтқанда ―Ҿлсе ҿлер табиғат, адам ҿлмес‖ деген тҥбегейлі дҥниетанымдық, 

сенімдік ҿзгерістерге жол ашты. Дҽстҥрлі дҥниетанымдағы ҽлемді кеңістіктерге бҿлу арқылы 

мағыналандырылған қҧндылықтар жҥйесі енді жаңа сапалық мҽндегі тҧтастыққа жетіп, 

барлық ҽлемдік қабаттар, кеңістіктер мен бағыттар Тҽңірдің сипаттық ақиқатына айналады. 

Яғни бҿлулер тҧтастыққа орын берді. Ҽлемнің қҧрылысындағы қҧбылыстар мен ерекшеліктер 

тікелей адамның рухани хҽлдері мен моральдық психологиялық мақамдары ретінде тҥсінікке 

ие болды. Қысқаша ҽлем адамға айналады. Яғни болмыс тҧтастық, бірлік (таухид) сатысына 

кҿтерілді.  
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SOVYETLER SONRASI AMAÇBĠLĠMSEL AÇIDAN TÜRKOLOJĠ  

VE TÜRKOLOJĠ‟DE NEYĠ NASIL EYLEMEK ÜZERĠNE TESPĠTLER 
 

 Özet: ÇalıĢmamızın konusunu Türkoloji disiplinin teorik ve uygulamaya yönelik iki boyutunu Sovyetler sonrası (Post-Sovyet) 

dönemin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak felsefî bir zeminde tartıĢmak oluĢturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Türkoloji 

disiplinin doğduğu sosyo-kültürel ve politik bağlamdaki yapılanıĢı ve 20. yüzyıldaki kurumlaĢmaları ve geliĢmesi, ―Batı 

Türkolojisi‖, ―Sovyet Türkolojisi‖ ve ―Türkiye Türkolojisi‖ (Çobanoğlu 2006) kategorilerinde amaçbilimsel ve neyi nasıl eylemek 

(uygulama) bakımlarından ele alınarak ikisi arasındaki uyumluluklar ve uyumsuzluklar, takip edilen yöntemler ve sonuçların 

yorumlandığı kuramsal çerçeveler sorgulanacak ve içinde bulunduğumuz sosyo - kültürel politik bağlam göz önünde 

bulundurularak geleceğe yönelik veya ortaya konulacak bilimsel ihtiyaçları gidermeye yönelik tespit ve önerilerimiz tartıĢmaya 

açılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sovyet Türkolojisi, oriyentalistik, teleoloji, praksis, Batı Türkolojisi, Türkiye Türkolojisi.  

  

Öncelikle, bütün bilim ve sanat disiplinlerinin ―amaçbilimsel‖ (teleolojik)  ve yine herhangi bir sanat 

veya bilimsel disiplinde ―neyi nasıl eylemek gerektiğine‖ dair  ―praksis‖ ilkeleri içeren bir var oluĢ 

ve var ediĢ zemini vardır. Bu yapıları Türkoloji bağlamında ―Niçin Türkoloji çalıĢıyorum?‖ ve ―Nasıl 

Türkoloji çalıĢmalıyım?‖  sorularıyla daha somut kılmak mümkün gibi gözükmektedir. Türklük veya 

Türk kültür ekolojisi içinde yer alan her Ģeyi bilimsel yöntemlerle ele alıp bilimsel olarak geçerli 

kabul edilen kuramsal çerçeveler içinde yorumlamak olarak iĢevuruk bir biçimde 

tanımlayabileceğimiz ―Türklük Bilgisi‖, ―Türkoloji‖ ya da biraz eksik bir ifadeyle ―Türk Dili ve 

Edebiyatı‖ olarak adlandırılan bu araĢtırma alanının çerçevesini mümkün olan en geniĢ anlamıyla 

çizmek yararlı olacaktır. Türkoloji‘yi Kuzey Amerika ve Batı Avrupa üniversitelerinde son 

zamanlarda yaygınlaĢan  ―bölge veya kültür çalıĢmaları‖ (area studies) modelinde olduğu gibi 

bütüncül bir Ģekilde almak ―Bütün parçaların toplamından daha fazla bir Ģeydir.‖  Mütearifesi 

doğrultusunda, Türk dünyasını veya Türk kültür ekolojisini nevi Ģahsına münhasır bir kültürel 

örüntüler yumağı olarak ele almak ve bu kültürel ekolojik yapıyı mümkün olan bütün olgu ve 

görüntüleriyle tarihsel ve güncel bağlamlarda çalıĢmak kaçınılmaz bir zorunluluk olarak 

karĢımızdadır. 

 

Bu zorunluluğun bilimsel temelleri biraz da Türkoloji disiplininin ortaya çıkıĢ bağlamında iĢe 

koĢulan ideolojik yaklaĢımlardan ve onların uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi 

Batı‘da ortaya çıkıĢının kökleri Osmanlı Devleti‘ni sosyal ve kültürel yönden tanımaktır. (1). Bu 

anlayıĢ zaman içinde oluĢan ve geliĢen ―Oryantalist‖ bakıĢ açısıyla ele alınan olay ve olguları tek bir 

üründen bir kültürün tamamına varacak büyüklüğe kadar istedikleri veya uygun gördükleri 

tanımlamaya kadar indirgenmiĢ ve Avrupa merkezci bir bakıĢ açısının ürünü olan kültürel aĢamalar 

skalasında ―vahĢi‖, ―barbar‖ ve ―uygar‖ ölçütlerinden istenilen doğrultusunda pek çok alanda olduğu 

gibi Türkoloji alanında da elde edilen bilimsel materyaller manipule edilmiĢtir.  

 

Bu bağlamda, 19. yüzyılın Pan Germenizm kaynaklı filolojik ve karĢılaĢtırmalı dilbilimsel dogmaları 

doğrultusundaki yapılanıĢı ve aldığı tavır; bir anlamda Pan Slavizmin de ortaya çıkıĢını tetiklemiĢtir 

(2). Bu iki ideolojik yapılanıĢ arasında kalan Macarları kendilerine hayat sahası yaratabilmek için 

―Pan Turanizm‖ ideolojisini yaratmaya zorlamıĢtır. (3) Türkolojinin üniversitelerde kürsülere 

kavuĢması bu sosyo-kültürel Ģartların hakim olduğu sürecin sonucudur. Bu dönemdeki Türkoloji‘nin 

adeta kurucu babaları diyebileceğimiz zevatın çalıĢmalarına sözlü kaynaklardan materyal derlenmesi 

(4), klasikleĢen el yazmalarının bulunup kütüphanelerde muhafaza altına alınması ve zaman içinde 

de okunup çalıĢılması bakımlarından Ģükran borçluyuz (5). Ancak, Çarlık ve özellikle de Sovyet 

dönemlerinde,  sözlü kültürden derlenen malzemelerin bazen olumsuz etkilere maruz bırakılması bir 

yana tarihin en eski emperyalist ilkesi‖böl-yönet‖ doğrultusunda manipule edilmeleri Türkolojiyi 

birbirinden  bağımsız  olmaya  çalıĢan pek çok alt araĢtırma alanı haline getirmiĢtir (6).  Üstelik Türk  
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dünyasına yönelik benzer emeller besleyen Batı Türkolojisi (7) içinden de bu tavra bürünen ve 

doğrultuda araĢtırmalar üretilmesi adeta birbirlerini desteklemeleri eğilimi her geçen gün hız 

kazanmaktadır.  

 

Bu sürece eklenmeye çalıĢılan bir halka kalmıĢtır. O da, söz konusu yabancı Türkologların ürettikleri 

söz konusu paradigmaları Sibiryalı, Türkistanlı ve Türkiyeli Türkologlara ―mutlak doğru‖ olarak 

kabul ettirmeleri ve Türkoloji çalıĢmalarını istedikleri yönde sürdürmeleridir. Bilindiği gibi bu 

süreçte de son derece önemli bir yol alınmıĢtır. Bugün Fransız Filolojisi ve kültür araĢtırmalarının 

merkezi Fransa,  Germanistiğin merkezi Almanya vb. Anglo-Saksonluk, Amerika veya Ġngiltere‘dir. 

Ancak Türkoloji‘de hâlâ yabancı Türkologlar söz sahibidir ve Türkoloji‘nin merkezi Türk dünyası 

değildir. 

 

Türk dünyasında Türkoloji çalıĢmaları eskiden kalma alıĢkanlıkla hâlâ ―ġarkiyat‖ (Oriyentalistik) (8) 

Fakülteleri içinde yer almakta ve yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesi, onay görmesi bağlamında 

gözler eskiden olduğu gibi belli merkezlere dönmektedir.  Türk dünyasından Türkologlara da bu 

alanın haricinden Türkologların ortaya attığı problemler üzerinde onları doğrulayacak araĢtırmalar 

formüle etmek düĢmektedir. 

 

Meselâ, Türk topluluklarının prehistoryası üzerinde duran çalıĢmalar yoktur. Türk dünyasında 

bulunan hemen her buluntunun Türklerden gayrı bir topluluğa bağlanabilmesi için adeta özel bir 

gayret sarf ediliyor gibidir. Bu tabloya göre tarih sahnesine birdenbire ve bulundukları coğrafyaya 

sanki muson yağmurlarıyla inmiĢ gibidirler. Bu bir bakıma 19. Yüzyılın Türkler baĢta olmak üzere 

bozkırlı kavimlerin ―kültür‖ ve ―medeniyet meydana getiremeyeceği‖ ve dahası medeniyeti ve 

kültürü sadece yerleĢiklerin oluĢturabileceği dogmasıyla, bu milletleri  ―yerleĢik medeniyet ve 

kültürlerin yağmacısı‖ olarak tanımlayıp bunu kanıtlama derdindeki yabancı Türkologların 

günümüzdeki devamıdır denilebilir. (9). 

  

Bu bağlamda Türkoloji çalıĢmalarında yapılmasını gerekli gördüğümüz alanlara yönelik 

önerilerimize geçebiliriz. Bundan önce, hiç Ģüphesiz yukarıdaki genellemelerimize uymayan istisna 

pek çok yabancı Türkolog varlığına iĢaret etmeliyiz. Öncelikle, Türkiye ve Türkistan Türkolojisinde 

temel sorun amaca yöneliktir. ―Niçin Türkoloji çalıĢıyoruz‖ sorusunu bu coğrafyanın ve kültürün 

çocukları, kendilerinden önce yetiĢen en büyük Türkologlardan birisi olan ReĢit Rahmeti Arat‘ın 

yabancı Türkologlara sık sık söylediği  "Türklük bilimi sizin için bir meslektir, fakat bizim için 

aynı zamanda bir kültür meselesidir"
 (10)  Ģeklinde amaçbilimsel bir yönelim içinde olmalıdır. 

Amaç Türk kültür ekolojisini bir sistem olarak dünü ve bugünüyle ve bütünüyle tanımlamak, 

anlamak, anlaĢılır kılmak ve açıklamak bu sistemde meydana gelen ve gelebilecek çözülme ve yer 

değiĢtirme ve kaybolma gibi sosyo-kültürel sorunların çözümüne yönelik uygulamalar yapmak 

olmalıdır. Bu amaca ve anlayıĢa  bağlı olarak da, Türk dünyası ölçeğinde akademik kurumsallaĢma, 

dil, edebiyat, tarih, dilbilimi, halkbilimi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, prehistorya, coğrafya gibi 

Türklük Bilimi disiplinlerin bir arada bulunacağı ve Çin, Rus, Hint, Arap, Fars, Urdu, Tibet, Moğol, 

Mançu-Tunguz ve Yunan filolojilerinin baĢta olmak üzere Rus, Alman, Fransız, Ġngiliz gibi diğer dil 

ve edebiyat Ģubeleri ―yardımcı disiplinler‖ olarak yer aldığı bağımsız ―Türkiyat Fakülte‖lerinde yer 

almalıdır (11). Bu kurumsal yapılanıĢa uygun olarak Türkoloji eğitim ve öğretimi disiplinler arası 

özellikteki araĢtırmaları yapabilecek Ģekilde donatılmalıdır. Türk dünyasında standart bir hale 

dönüĢecek bu kurumlar arasında karĢılıklı öğrenci ve öğretici değiĢimleri kolaylaĢtırılmalı ve zorunlu 

bir uygulamaya dönüĢtürülmelidir. Belki de hepsinden önemlisi bu tür bir Türkoloji‘nin temel 

paradigması ―Türk kültür ekolojisini ortaya çıkaran değerlerin ve bunların dıĢavurum biçimlerinin 

ortak kökleri bul ve birleĢtirip bütünleĢtir‖ Ģeklinde olmalıdır. 
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Sonuç olarak ortaya çıkan, Türk dünyası Türkolojisinin kendisine uzun zamandan beri yöneltilen 

―böl-yönet‖ Ģiarı doğrultusundaki Oryantalist amaçbilimsel söylem ve modele karĢı, birliğini, 

bütünlüğünü ve bölünmezliğine bağlı kültürel bir ekolojik sistem olarak bağımsızlığını ön plana 

çıkaracak bir modele (praksise) veya Türkoloji araĢtırmalarına yönelmesinin gerekliliğidir. Bu amaca 

ve anlayıĢa bağlı yeni bir akademik kurumsallaĢma ve yapılanma da mutlaka gerçekleĢtirilmesi 

gerekenlerin baĢındadır. 

 
Açıklamalar 

1. 1.Alman Türkoloji‘sinin ortaya çıkıĢı ve belli baĢlı temsilcileriyle çalıĢmaları hakkında bkz.: (Gül 2006). 

2. Bu süreçle ilgili olarak özellikle karĢılaĢtırmalı dilbilimi ve ideolojik yapılanıĢa dair bkz. :(Cocchiara 1981). 

3. Macar Türkolojisi‘nin ortaya çıkıp geliĢmesi ve bu bağlamda meydana gelen değiĢmeler ve belli baĢlı temsilciler ve eserleri 

konusunda  bkz. :(Eren 1998; Kakuk 1981). 

4. Özellikle yapılan ilmî seferler ile Doğu Türkistan vb. Türk Dünyası coğrafyasından pek çok eseri bulup koruyan ve sözlü 

kaynaklardan derleyen Türkologlara Ģükran borçluyuz. Bkz.: (Eren 1998). 

5. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika‘da Türkoloji vb. Doğulu kültürlere ait araĢtırma alanlarının ―entelektüel tecessüs‖le  servis 

hizmeti verilen siyasal güç arasında kalıĢına belki de en güzel örneklerden birisi Türkoloji alanında birkaç yüzyıldır en iyi 

araĢtırmaları yapan Almanya‘da bu çalıĢmaların son derece sınırlı bir bir aydın cemaatinin dıĢına çıkamadığı Türk kültürünü ve 

bu kültüre ait pek çok temel eseri bilen ve çalıĢan bu aydınların kültüründe, Alman kültüründe ―Türk imgesi‖ ve ―Türklük‖ 

hakkındaki önyargılar için bkz. :(Kula 1992; Öztürk 2000). 

6. Türkoloji‘deki inanılmaz atomizasyon veya gittikçe alt bilgi dallarına ayrılarak yapılanlar sadece ―aĢırı ihtisaslaĢma‖ 

kavramıyla izah edilemez duruma gelmiĢtir. Bir anlamda ―Türklüğün mukadderatı‖yla eĢanlamlı olan Türkoloji‘de yapılan 

çalıĢmaların bir bütün veya sistem olarak ne ifade ettiğini kavrayıp izah edecek insan yetiĢemez olmuĢtur. Öte yandan, bu 

yapılanıĢın Türk topluluklarını gittikçe birbirinden uzaklaĢtırarak ayrı milletler haline dönüĢtürme sürecinin en güçlü katolizörü 

olduğu da son derece açık bir gerçek olarak karĢımızdadır.  

7. Soğuk SavaĢ döneminde Sovyetlere yönelik kampanyalar bağlamında Batı Türkoloji‘sinin paradigmaları için bkz. (Benginsen 

1987, Ġnalcık 2002). 

8. 8.Oryantalizm konusunun ve uygulanan metotların tenkidine ve bu eleĢtirel yaklaĢımın baĢlı baĢına bir araĢtırma alanına 

dönmesi konusunda bkz. (Said 1991). 

9. Yapılan kazılarda bulunanların tamamının yayınlanıp yayınlanmadığı ciddi bir spekülasyon konusudur. Meselâ üç  yıl önce 

Moğolistan Karakurum‘da kazı yapan bir Alman Arkeoloji ekibinde part-time olarak çalıĢan bir kiĢinin Ulanbatur‘da bana 

gizlice verdiği bilgiye göre Çengizliler dönemini aydınlatmaya yönelik bu araĢtırmada bulunan bir Müslüman-Türk mezarlığı –

bildiğim kadarıyla- aradan 4 yıl geçmesine rağmen bilim alemine duyurulmadı bile. Bu kadar önemli bir bilimsel keĢif 

duyurulmayınca, insan belki de elde edilen buluntular tamamen ortadan kaldırılarak hiçbir zaman duyurulmayacak, diye ―iyi 

niyet‖ten Ģüphelenmeden edemiyor.  

10. Nuri Yüce Hocanın ―Türklük Bilgisi@googlegroups.com adlı internet sitesinde 15.02.2009 tarihinde yaptığı açıklama notu. 

11. Bu kurumsallaĢma modeli Atatürk tarafından Ankara Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nde gerçekleĢtirilmiĢse de, maalesef, Onun 

ölümünden sonra amaçbilimsel olarak rayından ve yolundan çıkarak Türkiye‘deki pek çok Edebiyat ve Fen-Edebiyat 

Fakültesinde olduğu gibi Türkoloji‘yi küçümseyen hatta aĢağılayan zihniyetlerin hegomonyasına girmiĢtir. 
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ҚАЗАҚ ИДЕЯСЫ 
 

Резюме: Қазақ халқының  халық болып қалыптасуында Йасауи жолының рҿлі жан-жақты баяндалады.  

 

Кілт сҿздер: дін, Элиот, Н.Бердяев, Йасауи жолы, қазақ идеясы, Алаш, қазақ. 

 

Дҥниедегі кез-келген халықты бір-бірінен ерекшелендіріп  тҧратын оның мҽдениеті мен 

салт-дҽстҥрі, тілі екендігі баршаға аян. Ал, мҽдениет пен салт-дҽстҥрдің қалыптасуына діннің 

шешуші роль атқаратынын, кешегі атеистік қоғамнан шыққан біздер, оншалықты мойындай 

бермейміз. Алайда, діннің халықтың мҽдени, рухани болмысы мен ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрін 

қалыптастыратын негізгі қайнары екендігін ҿзге халықтар ҽлдеқашан мойындаған. Мысалы, 

немістің ойшыл ақыны Элиот христиан діннің Европа халықтарының тарихындағы ролін 

былай бағалайды: «Основным в создании общей культуры народов, каждый из которых имеет 

свою культуру, является религия ... Я говорю об общей христианской традиции, которая 

сделала Европу тем, что она есть и об общих элементах культуры, которые это общее с собой 

христианство принесло ... Именно в христианстве развилась наше искусство, в христианстве 

до недавнего времени коренились правовые системы Европы. Именно на фоне христианства 

приобретает значение наша философия. Отдельный европеец может не верить в истинность 

христианской веры, и все же то, что он говорит, производит, делает – все обретает смысл в 

христианском наследии. Только христианская культура могла пародить Вольтера и Ниции. Я 

не верю, что европейская культура переживет утрату христианской веры» [1.7]. Неміс 

ойшылының бҧл тҧжырымына бір ойды қосып алу мҥмкін емес. Христиан діні 

европалықтардың тағдыры. Бҧл ой орыс ойшылы Н.Бердяевтің «Русская идея» атты 

шығармасында мынадай ҥндестік табады: «Русская мысль, русские искания начала ХІХ в. и 

начала ХХ в. свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует 

характеру и призванию русского народа. Русский народ – религиозный по своему типу, и по 

своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим ... Даже у 

тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонения на 

православную церковь, остаются в глубине души слой, формированный православием» 

[2.253-254]. Демек, орыс халқын халық етіп қалыптастырған православие діні. Олай болса кез-

келген халықтың рухани, мҽдени болмысы мен ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрін қалыптастыратын 

сол халықтың діні болып шығады. Бҧл діннің адамзат қоғамындағы ролінің қаншалықты 

терең екендігін байқатады. Осы жерде қазақ халқын халық етіп қалыптастырған, ғасырлар 

қойнауына жҧтылдырмай бҥгінге дейін жеткізген қандай кҥш, қазақ  идеясы бар ма?- деген 

заңды сҧрақ туындайды. Бҧл сҧраққа бір жағынан жауап беру оңай, екінші жағынан қиын. 

Оңай болатыны – қазақ халқының рухани бай мҧрасында; аңыз-ҽңгімелері мен жыр-

дастандарында, шежірелерінде, материалдық мҧраларында. Қазақ халқын халық етіп тарих 

сахнасына шығарған рухани кҥштің ізі сайрап жатыр. Оларды алып орын-орнына қойса, қазақ 

идеясын – қазақ халқының рухани ҿзегін танып алу қиын емес. Қиын болатыны - ғылыми 

танымы евроцентристік кҿзқарас пен тарихты материалистік тҧрғыдан тану методологиясы 

негізінде қалыптасқан бҥгінгі зерттеушінің қазақ халқының рухани мҧрасын тҥсіне алмауы 

немесе менсінбеуі. Басқаша айтқанда, қазақ халқының рухани, мҽдени болмысына 

европалықтардың кҿзімен қарауы. Осы кҿзқарастың салдарынан қазақ ҽлі кҥнге ҿзін-ҿзі тани 

алмай келеді. Қазақ халқының қалыптасуына ықпал еткен басты кҥш, ҿзек ретінде кҿшпенді 

ҿмір салты алға тартылып, қазақ халқының рухани болмысы зерттеушілер назарынан тыс 

қалды. Мысалы, белгілі этнограф, марқҧм Н.Масанов, Қазақ кім? – деген сҧраққа былай деп 

жауап береді:  «И  наконец  следует  ответить на третий вопрос, кто такой казах? ... Групповая  
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принадлежность человека определялась не происхождением, а только образом жизни и типом 

хозяйства. Если тот или иной индивидиум родился хоть за тридевять земель, но ночует среди 

казахов, он кочевник, он-казах. Если его же родители казахи, но живет в городе Испиджабе, 

он-сарт. Он не казах. Казахом был кочевник-номад» [3.104]. Жалпы осы пікірдің қоғамдық 

ғылымдардың бар саласында қалыптасқан пікір екендігі жҽне бҧл бҧлжымас шындық ретінде 

қабылданатыны ҿкінішті. Бірақ кҿшпендінің бҽрі қазақ еместігі, атасы бҿлек қалмақ тҥгіл, 

тіптен кешегі кҥні қазақтан бҿлініп шыққан тҥркімен, ноғай, қарақалпақ сияқты халықтар 

кҿшпелі ҿмір сҥрсе де ҿздерін қазақ ретінде мойындамайтынын ескерер болсақ, онда олар 

неге қазақ емес деген заңды сҧрақ туындайды. Бҧл - халықтың ҿмір сҥру жағадайы халықты 

ҧйыстыруға негіз бола алмайтынын кҿрсетеді. Халықтарды солардың ішінде кҿшпенділерді де 

бір-бірінен ерекшелеп тҧратын мҽдениеті мен сол мҽдениетті қалыптастыруға негіз болған 

діні мен сол дін негізінде қалыптасқан мҽдениеті барлығын кҿрсетеді. Демек, европалықтарда 

немесе орыстарда емес, діни, рухани фактордың тҥркі халықтарында да рухани мҽдени 

болмысын қалыптастыратын негізгі қуат кҿзі екенін кҿрсетеді. Ҽсіресе, батысы мен шығысы, 

оңтҥстігі мен солтҥстігі мыңдаған шақырымды алып жатқан сайын даланы мекен еткен қазақ 

халқының рухани мҽдени тҧтастығы мен ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥр бірлігін қамтамасыз еткен 

идеяның, ол идеяны ту еткен иделогияның негізінде аса қуатты кҥш болғанын сезіну қиын 

емес. Қазақ даласындағы осы тҧтастықты Ш.Уалиханов былай деп суреттейді: «Қазақ 

ҿздерінің кҿне аңыздарымен сенім нанымдарын қайран қаларлықтай тазалықта сақтай білген. 

Оданда ҿткен ғажабы сол, байтақ даланың ҽр шалғайындағы, ҽсіресе ҿлең жырлар еш 

ҿзгеріссіз, бір қолдан шыққандай қайталанатынын қайтесіз. Кҿшпелі сауатсыз ордадағы 

ауызша тараған ҥлгілердің бір-бірінен қылдай ауытқымайтыны адам айтса нанғысыз қасиет, 

алайда кҥмҽн келтіруге болмайтын шындық» [4.390]. Соншалықты кең сахараны алып жатқан 

халықтың мҧндай тҧтастықты сақтай алуы, бҧл халықтың рухани бірлігінің мықты 

болғандығының дҽлелі. Бҧл жерде сонда қазақ халқын қалыптастырған қандай кҥш деген 

сҧрақтың туындары анық. Ендігі кезекте сол сҧраққа жауап беріп кҿрейік. 

Тҥркі халықтары ислам дінін VIII ғасырдың екінші жартысында қабылдады. Жаңа дінді 

қабылдау тҥркі халықтары мҽдениетінің жаңа сатыға кҿтерілуіне ықпал етсе, екінші жағынан 

ҿзінің дҽстҥрлі мҽдениеті мен ҽдет-ғҧрпынан, тілінен ажырап, парсылануына ҽкелді. Тек ХІІ ғ. 

тарих сахнасына Қожа Ахмет Йасауи сынды тҧлғаның шығып, сопылық жолдың тҥркілік 

бағытын қалыптастыруы ислам дінін қабылдаған тҥркілерді халық ретінде жойылып кетуден 

аман сақтап қалды. Дҽстҥрлі тҥркі мҽдениеті қайтадан қалпына келді. Ең бастысы тҥркі тілі 

дін тілі, ғылым-білім тілі, мемлекет тіліне айналды. Ол ҿз хикметтерінде былай деп жазды: 

  Қоштамайды ғалымдар біздің айтқан тҥркіні, 

  Білгендерден есіткіл, ашар кҿңіл мҥлкіні. 

  Аят-хадис мағынасы, тҥркі болсаң муафиқ, 

  Мағынасына жеткендер жерге қояр бҿрігін [5.188]. 

Қожа Ахмет Йасауидің рухани мҧрасын зерттеп жҥрген философ Д. Кенжетай Йасауи 

ілімі туралы былай дейді: «Йасауи ілімі – қоғамдық ҽлеуметтік ынтымақ пен бірлікке ҧйытқы 

болатын даналықтың кені. Яғни, оның ілімі адамдар арасындағы ҿзара тең сҧхбаттың, 

бауырластықтың, махаббаттың діни рухани ҧстанымдарын қамтитын бір тҧтас 

тҧжырымдамалар жҥйесі болып табылады [6.8]. Демек, Йасауи ілімі алғашқы кездің ҿзінде 

толық жетілген ілім болып қалыптасты. 

Осы кезеңнен бастап Йасауи жолы тҥркі мҽдениетінің ҿзегіне айналды. Шыңғысхан 

шапқыншылығы ҿзге халықтар ҥшін қасіретті болғанымен, тҥркі мемлекеттігін қайта қалпына 

келтірілуіне мҥмкіндік берді. Жошы ҧлысының қҧрылуы Хорезмшах экспансиясынан қираған 

тҥркі мемлекеттігінің қайта қалпына келуі болатын. Алайда, алғашқы кезеңде бҧл мемлекет 

ҽлі толық тҥркілік сыйпат алған жоқ еді. Ҿйткені, Жошы ҧлысының қҧрамында тілі, діні бҿлек 

қаншама халықтар ҿмір сҥрді. Мҧсылман дінін қабылдаған тҥркілерден басқа, ҿзге діндердегі 

қаншама тҥркі тайпалары болды. Олардан басқа христиандық бағытағы православие мен 
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католик шіркеулері болды. Олардың арасында мемлекеттік идеологияға айналу жолындағы 

кҥрес басталды. Сол кҥресте мемлекеттің негізгі тірегі болған, тҥркілердің рухани қажетін 

толық ҿтей алатын Йасауи жолы жеңіп шықты. Йасауи жолы мемлекеттік идеология 

дҽрежесіне кҿтерілгенен кейін тек діни рухани мҽселелермен шектеліп қалған жоқ. 

Мемлекеттің қҧрылымдық жҥйесін толық ҿзгертті. Қазіргі қазақ халқы қҧрамындағы рулық, 

тайпалық жҥйелердің, жҥздердің тарих сахынасына шығуы, осы Йасауи жолының Жошы 

ҧлысында мемлекеттік идеологияға айналуымен тікелей байланысты. Міне осы кезеңде Жошы 

ҧлысы қҧрамындағы тҥркілердің рухани, мҽдени тҧтастығын қалыптастырған Йасауи 

жолының ҿкілдері - ҽулиелер болатын. Қазіргі қазақ шежірелеріндегі ҽр рудың, тайпаның 

басында тҧрған тҧлғалар осы Йасауи жолы ҿкілдері еді. Сол кезеңнен бері Йасауи жолы тҥркі 

халықтарын ҧйыстырушы рухани негізге айналды. Тҥркі-ислам  ҿркениетінің шекарасын 

қазіргі кейбір зерттеушілер айтып жҥргендей, тҥркі жылқысының тҧяғы тиген жер емес, 

Йасауи жолының, Йасауи идеясының тараған жері болатын. Осы жолдан шегінген ҽрбір қадам 

тҥркі мемлекетінің тарих сахынасынан кетуіне ықпал етіп отырды. Алтын Орда сияқты алып 

империяның кҥйреуі, осы Йасауи жолынан Жҽнібек ханның бастартып, орнына ислам дінінің 

ирандық формасын мемлекеттік идеология дҽрежесіне кҿтеруімен тікелей байланысты болды. 

Ҿзгенің діни танымын қабылдамаған халық Жҽнібек ханнан бастартып жеке ел болуға ҽрекет 

жасады. Тарихи жазбаларда ізі қалмаған, қазақ жҽне ҿзге тҥркі халықтарының аңыздарында 

сақталған Алаш мемлекеті осы кезеңде ҿмір сҥрді. Қазақ атауының алғаш айтылуы да осы 

Алаш пен Алаша хан дҽуіріне сай келеді: 

                    «Кеше Алаш, Алаш болғанда, 

                     Алаша хан болғанда, 

                     Ҥйіміз ағаш болғанда,  

                     Ҧранымыз Алаш болғанда,  

                     Ҥш жҥздің баласы емес пе едік?!» 

Демек, қазақ атауының алғаш шығуы ҿзінің дҽстҥрлі діні мен рухани, мҽдени 

дербестігін сақтап қалу ҥшін Сарайдан бҿлінген халықтың Алаш мемлекетін қҧруымен 

байланысты екендігін кҿруге болады.  «Қазақ» атауының осы кезеңде тарих сахнасына 

шыққанына тағы бір дҽлел «Ер Едіге» жырында кездеседі. Ол жырдан мынадай жолдар бар: 

«Ханнан қайрат кеткенде, 

Биге медет жеткенде, 

Хан қашып, би қуғанда, 

Хан Тоқтамыс қорланып, 

Байтағым деп зарланып, 

Айтып жылай жҿнелді. 

Ей, байтағым, байтағым, 

Бастатып сені алдырттым, 

Ал аман бол менен соң 

Он сан елім ноғайлы, 

Сені тағы алдырттым, 

Он сан ноғай ішінде 

Ҥш жҥз алпыс отау қазағым,  

Сені тағы алдырттым» [7.61]. 

Тоқтамыс ханның абсолюттік билікке жету ҥшін ҿз халқынан бас тартып, ҿзге 

халықтарға арқа сҥйеп, ҿз халқына қарсы шыққанда Едіге бастаған билердің оған жҥргізген 

кҥресінің нҽтижесі осылай аяқталған болатын. Жырдағы «360 отаулы қазақ» деп отырғаны, 

                                                 
 Бҧл тарихи оқиғалар біздің тарапымыздан жазылған «Иасауи жолы жҽне қазақ қоғамы» атты еңбегімізде 

баяндалған болатын. 
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сол кезеңде  Йасауи жолының ҿкілдері - билердің соңына ерген халықты атайтын. Жалпы бҧл 

деректер қазақ атанған халықтың Йасауи жолына мойын ҧсынған, осы идеяның айналасына 

топтасқан халық екендігін, қазақ халқының рухани, мҽдени болмысы мен ҽдет-ғҧрып, салт-

дҽстҥрін қалыптастырған басты рухани ҿзек – Йасауи жолы болғандығын дҽлелдейді. 

Одан кейінгі кезеңдерде қазақ даласындағы тарихи оқиғаларда да Йасауи жолы ҿкілдері 

белсенді рҿл атқарды. Халықтың басын біріктіріп, он жеті жасар Ҽбілхайыр сҧлтанды таққа 

отырғызып, «Ҿзбек ҧлысы»  атты мемлекетті қҧрды. Бҧл мемлекет ҿзінің қҧрылымдық жҥйесі 

мен діни идеологиясы жағынан Ҿзбек хан кезіндегі Алтын Орда мемлекетін қайталайтын еді. 

Сол себепті, бҧл мемлекет Ҿзбек ҧлысы атанды [8.218-219].  1446 жылы Ҽбілхайыр ханның 

Сығанақ қаласын алғаннан кейінгі ҽрекеті, Йасауи жолынан бас тартып, соғды-тҽжік, парсы 

мҽдениетіне негізделген нақшбандийа тариқатын қабылдауы, қасындағы Йасауи жолы 

ҿкілдерін биліктен шеттетіп, ордасының беглербегі болған Едігенің немересі Уаққас биді 

ҿлтіртуі мемлекет қҧрамындағы халықтың бір бҿлігінің  Ҽбілхайырдан бас тартып, кҿшіп 

кетуге мҽжбҥр етті. Кҿшкен халықтың басшылары-билер Жҽнібек пен Керей сҧлтандарды 

шақырып, жеке мемлекет қҧрды. Бҧл бҿлінген халық та, мемлекет те «Қазақ» атауын алды. 

Сҿйтіп, Қазақ хандығы тарих сахнасына Йасауи жолын ҧстанған мемлекет ретінде шықты. 

Ҿзгенің рухани, мҽдени ықпалын қабылдамай, ҿзінің дҽстҥрлі діні мен мҽдениетін бҽрінен 

артық кҿрген халық қана қазақ атанды. Бҧл халық ҥшін Тҥркістан қаласы мен ондағы Қожа 

Ахмет Йасауи кесенесі киелі, қасиетті мекен саналды. Мҧның солай екендігін орыс 

зерттеушісі  А.И. Левшин де растайды. Ол былай дейді: «Едва ли кто-нибудь из киргиз-

казаков был в Мекке, но они почитают Туркестан святым местом, и многие из них, особенно 

из кочующих близ сего города ездят в онный для поклонения гробу святого  Кара Ахмета 

ходжи, черезвычайно им уважаемого» [9.315]. Қазақтың хандары мен билері, батырлары 

бақилық сапарға аттанар алдында ҿздерін Тҥркістанға, Ҽзірет Сҧлтан қасына апарып жерлеуді 

аманат етті. Демек, қазақ халқының рухани ҿзегі - исламдағы сопылық жолдың Йасауи негізін 

салған тҥркілік бағытында. Басқаша айтқанда, Қазақ идеясының негізі - Йасауи ілімінде. 

Қазақ ҥшін ҿзге жолдың қажеті жоқ. 
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 Маңғыстаудағы 362 ҽулиенің қазақ халқы қҧрамындағы ру, тайпалар басындағы кісі аттарына сай келетінін 

маңғыстаулық зерттеуші С.Қондыбайдың «Есен қазақ» атты кітабында осы мҽселеге кҿп кҿңіл бҿлінген болатын. 

Мысалы, Арғын ішіндегі Мейрам сопыдан тараған бес ру елдің атасы мейрам сопының қабірі Маңғыстау жерінде 

екендігі толық дҽлелденген. 
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К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ 

КУЛЬТУРЕ БАЛКАРЦЕВ 

 
Резюме: Балкарцы – один из древнейших тюркоязычных народов Северного Кавказа. Праздничная культура 

балкарцев тесно связана с народным календарем. Календарные народные праздники отражают этническую специфику, 

типологическую общность и подверженность взаимовлиянию культур, пронизаны идеей продолжения жизни, бессмертия 

человеческого рода, призывом к счастью, благополучию, долголетию, богатому урожаю и хорошему приплоду скота. В 

дни весеннего равноденствия отмечался радостный праздник, посвященный умирающему и воскресающему божеству 

Голлу, символизирующему воскресение природы после смертного зимнего сна. Праздновался в марте – перед началом 

полевых работ. Ритуал исполнялся всегда в одном месте в местности Зына в Восточной Балкарии. В день весеннего 

равноденствия отмечается праздник нового года – Науруз байрам. Как и многие другие народы, балкарцы отмечают 

праздники, связанные с хозяйственной деятельностью: сабан той – праздник пахоты и праздник первого приплода (телю 

башы), а также религиозные праздники (курбан байрам и ораза байрам). 

 

Ключевые слова: балкарцы, Голла, ритуал, обряд, обычай. 

 

Праздник – сплав многих сторон духовной жизни народа.  Праздники всегда были тесно 

связаны с условиями жизни людей,  с формированием и развитием мировосприятия и 

верований. Праздник остается одним из устойчивых форм духовной культуры, где, как 

правило, традиция превалирует над инновацией, поскольку в нем отражены не только 

мифологическое сознание народа, древний культ и ритуал, но и характер семейно-бытовых 

отношений, мораль, психология, общественные отношения. 

В духовной культуре балкарцев  обнаруживается  их генетическая и  культурно-

историческая связь с  другими тюркскими народами.  К сожалению праздничная культура, как 

часть духовной культуры  тюркских народов не получила еще должного освещения в 

литературе, но есть надежда, что этот пробел будет восполнен. 

Балкарцы – один из древнейших тюркоязычных народов Северного Кавказа. В эго 

этногенезе прослеживается три крупных пласта: 1)древнекавказоязычное население, 2)аланы, 

появившиеся  в IV-V  вв. в горной полосе  Центрального Кавказа 3) кипчаки, поселившиеся  в 

VIII  веках в горах, а  также  кубанские болгары. В духовной культуре балкарцев, в их 

календарных праздниках  отразился  сложный симбиоз их этнической истории. Праздничная 

культура балкарцев тесно связана с народным календарем. Праздники календарного цикла как 

составные элементы традиционной культуры народа складывались в течение веков и 

тысячелетий в процессе трудовой деятельности людей. Календарные народные праздники 

отражают этническую специфику, типологическую общность и подверженность 

взаимовлиянию культур. Календарные народные праздники пронизаны идеей продолжения 

жизни, бессмертия человеческого рода, призывом к счастью, благополучию, долголетию, 

богатому урожаю и хорошему приплоду скота. 

В основе времяисчисления традиционной праздничной культуры и обрядности балкарцев 

лежит солярный культ. 

В дни весеннего равноденствия отмечался радостный праздник, посвященный 

умирающему и воскресающему божеству Голлу, он символизировал воскресение природы 

после смертного зимнего сна. Голлу в своем архаичном оформлении имел ярко выраженные 

черты аграрного праздника, который посвящался мифологическому покровителю урожая и 

отражал общинный способ земледелия.  В языческой древности причиной возникновения 

этого праздника послужило коллективное стремление людей получить богатый урожай. 

Божество представлялось в образе всадника на белом коне, в золотой шубе (или в золотых 

доспехах), поднимающегося в небесную высь, побеждая холод и тьму.  
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В прошлом балкарцы устраивали в честь него ранней весной ритуальные празднества с 

песнями и хороводами. Обряд имел постоянно установленный календарный срок. 

Праздновался один раз в год ("тотурну ал айында"), т. е. в марте - перед началом полевых 

работ. Ритуал исполнялся  всегда в одном месте в местности Зына в Восточной Балкарии. 

Голлу был общенациональным праздником карачаево-балкарцев: на него съезжались с разных 

мест Балкарии и Карачая .  На празднике Голлу  приносили жертвы - забивали скот, пекли, 

варили "сыра" (пиво). Праздник носил карнавальный характер, на нем отменялись (на неделю) 

все сословные отличия. Начало праздника возвещал его законодатель – теречи, который 

    исполнял на популярном музыкальном инструменте сыбызгъы - (дудка) мелодию, которая 

извещала о начале обряда. По первому звуку дудки участники, взявшись за руки, становились 

в большой круг, начинали движение по кругу с хороводной пляской и пением:  

"Ойра, Голлу»: 

 
Ойра, Голлу, сен жарыкъ Голу 

Ойра, Голу, сен сары тонлу! 

Ойра, Голу, сен берекет къоллу! 

Бек битсинле сабанла! 

Апчымасынла адамла! 

Толу болсун махар, ашлыкъ къылкъылла! 

Будай гюлтюлени уллуларын байлатсын! 

Аланы къошла бла ташытсын! 

Ындырлагъа тебеле къалатсын! 

Ындыр кюрекле булгъатсын! 

Ойра, Голлу, ты светлый (яркий) Голлу! 

Ойра, Голлу, ты в желтой шубе! 

Ойра, Голлу, твои руки изобилия полны! 

Пусть урожайными будут поля! 

Пусть не нуждаются люди! 

Пусть полными будут колосья пшеницы и ячменя! 

Дай нам вязать большие снопы! 

Дай возить их на паре быков! 

Дай сложить на токах холмы (зерна)! 

Дай махать на току лопатами (вея зерно)! 

 

В хороводе и пляске участвовали люди обоего пола, собравшиеся из многих населенных 

пунктов. 

Сам тѐречи тоже становился в круг и регулировал движение танцующих. По его команде 

кружились то вправо, то влево. Так продолжалось до тех пор, пока танцоры не уставали. 

Отдохнув, они снова становились в круг. Это был массовый танец-хоровод, продолжавшийся 

целую неделю.  

Праздник Голлу имел карнавальный характер и отрицал всяческое разделение по 

имущественному принципу. Это был праздник Солнца, дарующего свет всем, не делая  

различий между  богатым и бедным, старым и молодым, полом и происхождением.  

Хороводный танец Голлу сопровождался и такими словами:  

 
     Кѐлюнг жарыкъ эсе - байрам,  

     Тюйюл эсе, артха айлан.  

     Байрамгъа - омакъ болуп,  

     Дуниягъа къонакъ болуп.  

     Жерге кѐре - айраны,  

     Элге кѐре - байрамы.  

     Тойда дауунг болмасын,  

     Байрамда жауунг болмасын.  

     Жангызлыкъда байрам жокъ.  

     Байрамгъа низам керек.  

     Байрамсыз ѐмюр болмаз.  

     Жортууулгъа - тауушсуз,  

     Эл байрамгъа - сауутсуз. 

    Не имей на пиру претензий,  

     А на празднике - врагов.  

     В одиночестве праздника нет.  

     Празднику нужен порядок.  

     Без праздников нет жизни.  

      На праздник иди нарядным,  

     Гостем всего мира.  

     Какова почва, таков и айран,  

     Каково селение - таков и праздник.      В набег - 

(иди) без шума,  

     На народный праздник - без              

                                                 оружия. 

    Если на душе светло - празднуй,  

     Если нет - поворачивай обратно. 
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Обряд  Голлу украшали различного рода состязания: бег, стрельба из лука, толкание 

камня силачами, конные скачки, джигитовка  и др.  

На празднике Голлу юноши и девушки могли заявить о выборе брачного партнера. 

Юноша  мог подойти к любой понравившейся ему девушке  (и с ее согласия) надеть на нее 

свою шапку в знак обручения.   Девушка на выданье на Голлу могла взяв из рук старейшего  

чашу с бузой (легкий хмельной напиток) поднести своему избраннику.   Родители таких 

молодых людей должны были принять их решение без протеста.  На Голлу  также  

устраивался  конкурс красоты девушек. Девушку коллегиально выбирали трое судей, 

критерием для выбора являлись ум, красота, грация, умение танцевать. О такой девушке 

говорили, что она выбрана на Голлу, что  имело особую ценность и делало ее избранной.  

В последний день  праздника Голлу  совершались общие поминки по предкам: пекли 

пироги, жарили баранов. По представлениям балкарцев   в этот день мертвые встают из могил 

(нарт къопхан кече- ночь вставания нартов (нарты в представлении балкарцев – это предки, 

«нарт заман»  во времена предков ). По имеющимся полевым данным нарт къопхан кече 

приходится на ночь   накануне весеннего равноденствия.   

Вплоть до настоящего времени у балкарцев, как и у других тюркских народов  день 

весеннего равноденствия отмечается праздник нового года – Науруз байрам,  включавший и 

колядование (озай).  Детвора  обходила дворы, требуя вознаграждения за исполняемые ими 

календарно-обрядовые песни-благопожелания "Озай": 

 
Озай, Озай! 

Пришли (мы) к вам, 

Подайте нам. 

Тейри пусть даст вам! 

Получив от хозяев дары (пироги, мясо) и пожелав хозяину благ дети шли в другой дом, 

где все повторялось. 

Входил ли Науруз как составная часть в карнавальный праздник Голлу или же он был 

самостоятельным празднеством пока остается открытым. Два других праздника , которые 

балкарцы отмечали в день летнего солнцестояния «Элия» и в день осеннего  равноденствия 

«Эрирей» сохранились весьма отрывочно. Праздник Элия ( в честь бога молнии Элии) обычно   

отмечали на вершине холма или горы и он  сопровождался   жертвоприношениями и 

плясками. К сожалению,  более подробных данных об этом празднестве не сохранилось. 

Праздник  "Эрирей", в честь древнего бога ветра и войны, позже - покровителя урожая и 

молотьбы , как было отмечено проводился в дни осеннего равноденствия.  

 Балкарцы, как и многие другие народы отмечали праздники , связанные  с их 

хозяйственной деятельностью: сабан той – праздник пахоты (широко празднуемый у  

тюркских народов  (наиболее широко отмечается он у татар), а  также праздник первого 

приплода (телю башы) и др. праздники 

 В настоящее время набирает темпы празднование религиозных праздников къурман-

баирам и ораза-баирам), которые в годы советской власти  были оттеснены на периферию 

праздничной культуры народа. 

О праздновании курбан-байрам следует сказать особо,  ибо и в годы советской власти он 

был наиболее почитаемым. Являясь одним из основных праздников в исламе он отмечался 

практически в каждом доме.  С начала 90-х годов он приобрел особую пышность и 

торжественность. 

Когда до праздника остается несколько дней, вся республика напоминает 

сельскохозяйственную выставку или большую ярмарку: повсюду продают скот для будущего 

жертвоприношения. Накануне и в день курбана (къурман-байрам) поток легковых машин и 

другого пассажирского транспорта из городов направляется в села. Большинство горожан  

республики - это вчерашние выходцы из сел, в такие праздничные дни многие из них  
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стремятся поехать на малую родину, чтобы проведать близких, сходить на кладбище, где 

покоятся родственники, раздать милостыню. С утра во всех мечетях республики собираются 

прихожане для совершения коллективной молитвы. В этот день мечети не могут вместить 

всех пришедших людей, и часть верующих молится во дворе мечети. После завершения 

праздничной молитвы в мечети (к 11-12 часам), практически в каждом дворе приносится в 

жертву животное, как и  положено,  оно должно быть без физических изъянов. Животное 

должно быть забито методом халал, состоящим в перерезывании очень острым ножом 

яремной вены и сопровождающимся чтением молитвы. В жертву чаще приносят овцу 

(барана). Крупный рогатый скот же положено приносить в жертву в складчину – 7 человек, 

это могут быть близкие родственники, просто соседи или знакомые, односельчане. Две трети 

жертвенного животного надо раздать бедным и только одну треть разрешается оставить для 

домашнего потребления, однако это правило соблюдается не очень строго, и порой большая 

часть мяса остается дома.  В ряде мусульманских общин курбан – байрам отмечается 

особенно торжественно. Так, уже несколько лет в сел. Бедик, молодые мусульмане в этот день 

с флагами и песнопениями – зикр обходят село. Такая форма празднования не встречает 

поддержки властных структур, а потому широкого распространения не получило, но и в ряде 

других сел делается попытка такой формы проведения курбан-байрам и ураза – байрам. 

Курбан – байрам должен быть и днем прощения, мусульманин в эти священные дни 

должен простить все обиды, именно поэтому родственники в такие дни стараются примирить 

тех людей, которые по той или иной причине находятся в натянутых отношениях или в ссоре. 

Примиренческую миссию в последние годы все более активно выполняют и 

священнослужители. Процесс примирения прост. Имам мечети, после совершения джума 

намаза (праздничного намаза), обращается к прихожанам, с просьбой, чтобы люди 

находящиеся в ссоре в этот святой день сделали шаг навстречу друг к другу, пожали руку, 

простили обиды, и больше не держали зла друг на друга. Если ему известны конкретные лица, 

находящиеся в ссоре, то он обращается к этим людям напрямую. Находящиеся в ссоре люди, 

при всех должны заявить, что прощают друг другу обиду и примирение считается 

состоявшимся. В редких же случаях прощение и примирение не происходит, что находит 

общественное осуждение. 

После приношения жертвы мусульмане заходят  с поздравлениями к родным, близким и 

соседям, говорят друг другу благопожелания, проведывают больных и бедных.  

Мы дали лишь некоторые фрагментарные наброски праздничной культуры балкарцев, 

которые не стали предметом специального изучения. Но и эти наброски дают возможность 

сделать вывод, что балкарцы являются носителями богатой праздничной культуры, в том 

числе календарно-обрядовой. Календарные праздники балкарцев, обычаи и обряды 

демонстрируют их неразрывное единство с тюркским миром. Отмечая несомненное единство  

культуры балкарцев с тюркским миром, необходимо обратить внимание и на этнические 

особенности культуры балкарцев, проявляющиеся в их праздничной обрядности. 
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Ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҦЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ  АРЕАЛЫНДАҒЫ ҾРКЕНИЕТТЕР  

АРАСЫНДАҒЫ МҼДЕНИ СҦХБАТ ҤРДІСТЕРІ 
 

Тҥйін сҿз. Мақалада Ҧлы Жібек жолы  бойындағы елдер арасындағы мҽдени қҧндылықтарды қалыптастыруда 

Шығыс пен Батыс мҽдениетінің ҿзара тығыз байланысты екендігіне тоқталады. 

 

Кілт сҿздер. Шығыс пен Батыс, Жібек жолы, Шығыстық мҽдениет, дҥниенің тҧтастығы. 

 

Ҽлі кҥнге дейін Батыс пен Шығыс, Еуропа мен Азия кҿптеген адамдар санасында тарихи 

жағынан да, географиялық орналасу тҧрғысынан да бір-біріне қарама-қарсы сипат алған. Олар 

бойынша, ҥздіксіз алға жылжу мен ҧдайы жетілдіруді ҧстанған Батыс жҽне Еуропа ҽлемнің 

озық бҿлігін қҧраса, Шығыс пен Азия – қазіргі заман адамын да риза қылмайтын тоқырау 

аумағын қҧрады. Бҧларды ешкімге кҥмҽн туғызбайтын тарихи-географиялық аксиомалар деп 

Батыста қабылдайды. Егер Батыс болмаса онда дамыған Шығыс, егер Еуропа болмаса онда 

ҿркениетті Азия жоқ, демек мҧнда белорта жоқ делінеді.  

Ҿркениеттің алғашқы ошақтарын анықтау, оларды жіктеу теориясы А.Тойнби, 

О.Шпенглер, Н.Я.Данилевский жҽне т.б. ғалымдардың еңбектері арқылы жақсы таныс. 

Ҿркениеттің нақты белгіленген шекарасы жҽне анық бастамасы мен аяғы жоқ. Адамдар 

ҿздерін ҽртҥрлі бірегейлендіре алуы мҥмкін жҽне осылайша істейді. Нҽтижесінде ҿркениеттің 

қҧрамы мен формасы уақыт ҿте келе ҿзгереді. Халықтардың мҽдениеті ҿзара ҽсерлеседі жҽне 

бірін-бірі қатарласа басып отырады [1]. С. Хантингтонның бҧл пікіріне толығымен қосылуға 

болады. Себебі, орта ғасырларда кҥрделі ҽлеуметтік, экономикалық жҽне саяси 

қатынастардың ҿзгеруіне байланысты Ҧлы Жібек жолы бойында сауда да, мҽдениет те, 

қоғамдық ой да тез қарқынмен дамып, бҥкіл Шығыс пен Батысқа, Еуропа мен Азияға ҿзінің 

зор ықпалын тигізді. Ҧлы Жібек жолы бойында, Мҧсылман Ренессансы да болды. Шығыстық 

ғҧлама ойшылдар дамытқан мҽдениет пен философия, нақты ғылымдар мен ғылыми 

жаңалықтар нағыз ҿркендеу, ҿркениет бейнесін берді. Шығыстың болмыс-бітіміне тҽн 

баяулық Ренессанстан соң тіпті басым болды, осы сҽтте ортағасырлық дін шырмауынан енді 

қҧтылған батыстықтар ҥшін шығыстық жаңалықтар ҥлкен қор, таусылмас қазына болды. Олар 

ҿздеріне тҽн шапшаңдықтарымен шығыстық ілім-білімді ҿз сҥзгілерінен ҿткізіп, ҿздері ҥшін 

жаңа философия жасады. Жаңа философия – жаңа заман философиясы. Демек, қайта ҿрлеу 

философиясы ешқандайда кҿне емес, оған аты да сҽйкес келмейді. Жаңа философия 

шығыстық ойды батысқа айналыдырып жаңашаландыру. Бҧл жердегі мақсат Батыс пен 

Шығысты бір-біріне қарсы қою емес, керісінше осындай пікірлерден арашалап алу. 

Мҽдениеттанушы ғалым Ж. Мҥтҽліпов: «Шығыс пен Батыс мҽдениеттерін бір-бірімен қатар 

қоюға да, салыстыруға да болар, бірақ оларды бір-біріне қарама-қарсы қою дҧрыс емес, олай 

болатын себебі Шығыс пен Батыс - ҽлемдік екі бастама, екі рух, екі дене, екі жаратылыс 

дҥниесі. Сондықтан да «ҿзімдікі» мен «ҿзгенікі» пиғылына бас ҧра бермей, мҽдениеттің ҿрісін 

кеңейте тҥскенге не жетсін. Ең бастысы мҽдениеттің ең алғашқы ошағы Шығыс болғандығын, 

дҽлірек айтқанда мҽдениеттің Шығыста пайда болғандығын естен шығармауымыз керек 

сияқты» [2], -  дей келе, Шығыстың мҽртебесін кҿтеретін Ҧлы жібек жолы болғандығын 

ҧмытпағанымыз жҿн екендігін айтады .  

Тарих мҽдениеттер сҧхбатының ҿзіндік мҽдени тҥрлер тудыруға тигізген жағымды 

ҽсерлерін кҿптеп мысал ете алады. Мысалы, кҿне грек мҽдениеті. Ол мҽдениет басқа 

мҽдениеттермен салыстырғанда басқаларға ҥлкен ҥлкен ықпал ете білген мҽдениет. Кҿне грек 

ҿмір салтының, ойлау стилінің ерекшелік сипаты оның «агоналдылығында», яғни 

жарысушылық, бҽсекелестік рухында. Полистік демократия сҧхбаттылық ойлау тҽсілін 

қалыптастыруға кҿп ҽсер етеді. Кҿне гректердің басқа елдермен сауда-саттық, кеме жолылық 
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байланыстары гректердің танымдық кҿкжиегін кеңейтті. Финикиялықтардан алфавиттік жазу 

ҿнерін қабылдап, халдей-вавилондық астральды дҥниетанымды игеріп, Мысырдың ҿнері мен 

бай мифологиясын мҧра етіп, Иранның этикалық ойына тҽнті болып, кҿне Шығыстың 

эзотерикалық ілімінің даналығын мойындап, кҿне Грекия соның бҽрін жинақтай келе, ҿз 

алдына болашақ еуропалық мҽдениеттің қара шаңырағы бола білді. Адамдардың ғана емес, 

сонымен қатар халықтардың да тарихи жады таңдаудан тҧрады. Керек дегенді есте сақтап, 

қаламағанын, ҧятсынғанын ҧмытуға тырысады. Сондықтан болар қазіргі еуропалық халықтар 

мҧсылмандарды ҿздерінің алғашқы тарихи ҧстаздары ретінде қарастырғысы келмейтіндігі. 

«Еуропаорталықтық» деп тек қана грек-римдік жҽне оның мҧрагері – батысеуропалық 

мҽдениетті ғана адамзаттың жалпыға ортақ ҽмбебап жолы деп танитын кҿзқарастар 

жиынтығын айтамыз. Нҽтижесінде, Батыстан Шығысқа мҽдени ықпал ету аймағы жылжыды 

делінеді де, Шығыстың Батысқа тигізген ҽсері туралы тым ҥстірт айтылады. Ал шындығында 

келер болсақ, алдында айтып кеткен Ренессанс мҽдениетінің тҥп-тамыры тек антикалық 

ҽлемде ғана жатпаса керек, шығыстық, соның ішінде араб-мҧсылмандық мҽдениетке де 

байланысты екені аян. Олай деуімізге бірден-бір себеп Батыстың ҿзінің грек-римдік мҧрасын, 

соның ішінде ҽсіресе еуропалық ортағасырлық шіркеу ҽлемі тҽркілеген философияны, ондағы 

ҧлы тҧлғалар шығармашылығын араб-иран ҽлемінің аман сақтап қалу арқасында 

иеленгендігін ешкім жоққа шығара алмайды.  

Соңғы кезеңдердегі дҥние жҥзінде болып жатқан тҥбегейлі ҿзгерістерге байланысты 

Батыс елдерінің рухани байлықтарына тҽнті болып, оны асыра бағалаудан арылып, тек қана 

шығыстық мҽдениетке ғана емес, сонымен қатар ҧлттық мҽдениетке де жаңаша кҿзқараспен 

қараудың уақыты туды. Соның нҽтижесінде мҽдениеттердің ғасырлар бойы қалыптасқан 

рухани байлықтарын замана ағымына байланысты туындаған жаңа жағдайларға сҽй ҿзара 

ҥйлестіру мҽселесі кҥн тҽртібіне батыл қойылып отыр. Осы орайда, тарихи-ҽлеуметтік жҽне 

мҽдени процестерді зерттеуде еуроцентристік кҿзқарастардан, ҽдістерден ҥзілді-кесілді бас 

тартудың қажеттігін ҿмірдің ҿзі-ақ кҿрсетіп бергендігін ерекше атап ҿткен жҿн жҽне бҧл Ҧлы 

Жібек жолы мҽдениетінің басты сабағы болып табылады. Осыдан адамзат баласының тарихи 

даму барысында қалыптасқан ҿркениеттер мен мҽдениеттердің ҿзара қарым-қатынастарын, 

олардың ҿзара байланыстарын жан-жақты зерттеп, шындық тҧрғысынан қарастырудың 

қажеттігінің туындап отыр. Белгілі қазақ философы М. Орынбековтың пікірінше, «Шығыс пен 

Батыс арасындағы қайшылықтар мҧра мен жанғыру, жан мен сана, дін мен ҿмір, діншілдік 

пен атеизм арасындағы қайшылықтарды мойындауға алып келеді. Бҧл гносеологиялық салаға 

ҧласа келе ҿз кҿрінісін білім мен дін, ой мен қимыл, рухани сезімталдық пен салқын 

саналылық, кемеңгерлік пен қҧдіреттілік, қҧдай жолы мен адамдық ерік арасындағы 

қайшылықтардан табады» [3].  

Бірақ орын алған бҧл қайшылықтарды тіптен бітіспес, мҽңгілік қайшылықтар деп санауға 

тағы да болмайды. Сырттай қарағанда «Батыс» пен «Шығыстың» ҿзара ҧқсастықтары мҥлде 

жоқ сияқты болып та кҿрінуі мҥмкін. Оның басты себебі – рухани мҽдениет туындыларынан 

бастап олардың тҧрмыс салтындағы, дҥниетанымындағы жҽне т.б. алшақтықтардың кҿзге 

бірден тҥсетінінде болу керек.  

Батыс ғалымдары Батыс қоғамын, Батыс ҿркениеті мен мҽдениетін ҿзінің тҧтастығымен, 

бірлігімен ерекшеленетін – бірден-бір ҿркениет жҽне мҽдениет деп санады. Сҿйтіп, кҿп 

уақытқа дейін «Батыс ол - Батыс», «Шығыс ол - Шығыс» деген біржақты, нағыз ақиқатқа 

негізделмеген жалған қағида ҥстемдік етіп келді. Ал біздің ойымызша, бҥгінгі таңда мҥлде 

басқаша негіздегі қағида, формула ҥстемдік етуге тиісті сияқты. Ол қағида «Шығыссыз Батыс 

жоқ, ал Батыссыз Шығыс жоқ», - ҿйткені бҧл ҿркениеттер мен мҽдениеттер ғасырлар бойы 

бірін-бірі толықтырып келді, толықтыра береді де. Сҿзіміз дҽлелді болып, ҽлемдік 

мҽдениеттердің ҿзіндік ерекшеліктерін тереңірек сезіну ҥшін Шығыс мҽдениетінің ҥш қайнар 

бҧлағы – қытайлық-конфуцийлік, ҥнді–будда жҽне араб–мҧсылман мҽдениеттерін қосқан Ҧлы 

Жібек жолымен қысқаша танысу, Батыс елдерінің мҽдениетін қарастырғанда сонау антика 
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заманынан бастап кҥні бҥгінге дейінгі Еуропа елдерінің мҽдени даму деңгейі қашанда жоғары 

болмағанын кҿрсетеді. 

Ҽрине, ҿркениет ерекше ҽлемдік қҧбылыс, оның арнасы да кең. Осы орайда 

мҽдениеттанушы А.Дж.Тойнби батыс тарихшыларының арнасында кеңінен тараған 

«Ҿркениеттер бірлігі» жайындағы концепцияға жан-жақты талдау жасай отырып былай деп 

кҿрсетті: «Ҿркениеттердің бірлігі туралы концепция – барып тҧрған жалған концепция» [4].  

Батыс тарихшыларының арасында кеңінен таралған бҧл пікірге қалай қарауға болады? 

Шындығында да қазіргі кезеңде Батыс ҿркениеті ҿзінің экономикалық ықпалын бҥкіл дҥние 

жҥзіне кеңінен таратып отырғандығын ешкім жоққа шығара алмас.  

Осы орайда мҽдениеттану ғылым саласындағы қызу талас тудырып жҥрген мҽселелердің 

бірі «Еуразиялық мҽдениет» мҽселесі екендігін ерекше атап ҿткен жҿн сияқты, ҿйткені бҧл 

келелі мҽселе де «Шығыс - Батыс» мҽселесімен қатар туындап, қаншама уақыт қызу 

талқыланса да, кҥні бҥгінге дейін ғылыми тҧрғыдан нақты шешім таппай жҥрген мҽселелердің 

қатарына жатады. Ең бастысы – бҧл екі мҽселе бір-бірімен ҿте тығыз байланыста 

болғандықтан «Еуразия мҽдениеті» мҽселесіне соқпай кетпеуге болмайды, оның ҥстіне Ҧлы 

Жібек жолы осы мҽдени тҧтастықтың алғашқы ҥлгісі болды. 

Тарихи ақиқатқа кҿз жеткізіп, мҽселенің байыбына бару ҥшін «Шығыс мҽдениетіне» тағы 

бір тоқталып ҿтелікші. Басқаны былай қойғанда «Шығыс» деген сҿзді естігенде ортағасырлық 

Бағдаттың кҿз тартартылық ҽсемдігі мен қайталанбас сҧлулығы, тек қана ҿзіне ғана тҽн сан-

алуан қҧпияларымен ерекшеленетін кҿне Қытайдың сҽн-салтанаттары, ҥнді йогтарының адам 

баласының ақылы жетпейтін мистикасы мен тибеттіктердің космологиялық қҧпиялары, 

Шахеризаданың таңғажайып ертегілері мен шариғат заңдары, ҽлемге ҽйгілі ҧлы уағызгер 

Конфуцийдің даналық қағидалары жҽне тағы да басқа мҽдениет ҥлгілері кҿз алдымызға 

келеді. Олай болса, «Шығыс» мҽдениетінің руханилылық жағының ҿте басым екендігіне 

кҥмҽн келтіруге бола ма? Ҿкінішке орай, кез келген Батыс пен Шығыс мҽдениеттерінің 

арасында ғасырлар қойнауында қалыптасып, кҥні бҥгінге дейін ҿз жалғасын тауып отырған 

табиғи, заңды мҽдени байланыстардың бар екендігін біле де бермейді. Шындығында, 

дҥниежҥзілік мҽдениет тарихына тереңірек, кҿз жҥгіртсек, мҽдениеттердің арасындағы ҿзара 

ҥйлесімділікті де, табиғи ҧқсастықтарды да, одан қалды олардың қарым-қатынастарының 

ҿзара қайшылықтарын да байқауға болады.  

 «Батыс» пен «Шығыстың» мҽдени плюстері кҿп жағдайларда бір-біріне қарама-қарсы екі 

мҽдени дҽстҥрлермен, руханилықтың екі тҥрімен сипатталады. Олай болса, бҧлар 

дҥниетанымның да, тілдің де, дҥниеге мҽдени кҿзқарас жҥйелерінің де екі тҥрі. Бҧл саладағы 

дҽстҥрлер гуманитарлық мҽдениеттің барлық тҥрлерінде (философия, этика, эстетика, 

саясаттану жҽне т.б.) ғана емес, сонымен қатар дҥние жҥзі халықтарының ҿмір салтында, 

тҧрмыс-тіршілігінде де, тҥрлі мҽдени қҧндылықтары мен бағыттарында да кеңінен кҿрініс 

тапқан.  

Ақиқатына келсек, Еуропа елдері дҥниеге бірде-бір діни бағытты, бірде-бір рухани ілімді 

бермепті, олар бар болғаны Шығыста (Азияда) туындаған діндер мен ілімдерді ҿздеріне 

бейімдеп, ҿзгертумен ғана шҧғылданған. Адамзаттың ҧлы рухани ілімдерінің барлығы да 

Азиядан келіп тараған. Дҽлірек айтсақ, брахманизм мен буддизм – Ҥндістанда, иудаизм мен 

христиандық дін – Таяу Шығыста, конфуцийлік-даосистік дін – Қытайда, ал ислам діні – араб 

елінде қалыптасқан. Суфизм ағымының тамаша білгірі Идрис Шах осы орайда мынандай пікір 

айтқан: «Біздің басты дін деп атап жҥргеніміз христиандық, иудейлік жҽне мҧсылмандықтың 

табиғи қоспалары ғана» [5]  

Осы орайда белгілі ғалым А.Дж. Тойнбидің «Қай ҿркениет болсын ҿзінің мҽдени 

дамуының ішкі кҥштерін жоғалта бастаса болғаны, ол ҿзімен байланыстағы ҿзге ҽлеуметтік 

қҧрылымдардың қажетті элементтерін ҿз бойына сіңіре бастайды» [4]. Шындығында да, басқа 

мҽдениеттің ҽсеріндегі ҿркениет ҥшін мҽдени ықпал шетелдік экономикалық немесе саяси 

ҥлгіден де ҽлдеқайда пайдалы, ҽрі тиімді болып келеді. Ҽсірелеп айтсақ, қҧлдырау ҥстіндегі 
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ҿркениеттің басқаларға жомарттықпен шашқан саяси жҽне тағы да басқа сыйлықтары 

арамшҿптер толған алқапқа себілген жеміссіз тҧқымдар тҽріздес.  

Бірақ, Батыс мҽдениеті жайында біржақты пікір туындап қалмас ҥшін Шығыс 

мҽдениетінде де «Батыс» мҽдениетінің нышандары бар екендігін ашып айтуымыз қажет. 

Мысалы, Қытай мҽдениетінде тек қана ҿзіне тҽн ҧлттық белгілерімен қатар, онда «Батыстық» 

дҥниетанымның да, сарынын да айқын аңғаруға болатын сияқты. Бҧл жерде шығыс 

мҽдениетін батыс мҽдениетінен мҥлде ерекшелендіріп кҿрсететін діни талпыныстар мҥлде 

байқалмайды десе де болады. Ойымыз дҽлелді болу ҥшін, Қытай мҽдениеті мен 

философиясының ҿзегі болған ҧлы уағызгер Конфуцийдің ілімін алып қарастырайықшы. 

Аспанға (кҿкке) табыну жҽне ата-аналар рухына табыну – Конфуций ілімінің бар болғаны 

сыртқы кҿрінісі, ритуалы ғана, ҿйткені Конфуций мен оның ізбасарларының философиясында 

ҽлеуметтік бағыныштылыққа, қоғамдық ережелер мен адамзаттық парыздарды қатаң сақтауға 

ерекше мҽн беріледі. Конфуцийлік қағида бойынша, нағыз адам дҥниеден безген даостік 

тақуалар емес, нағыз адам – қоғамдық қайраткер дҽрежесіндегі дарынды азаматтар. 

Тҥрлі ҿркениеттер арасында қаншама айырмашылықтар бола тҧрса да адамзат баласының 

басын біріктірер бір ортақ нҽрсе бар. Ол – ең алдымен дҥниенің тҧтастығына негізделген 

«жалпы адамзаттық мҽдениет». «Дҥниенің тҧтастығы» дегеніміз – дҥниежҥзілік ҽлемде 

ҿндірісті дамыту мен ҽлемдік мҽселелердің туындауы негізінде қалыптасқан мемлекеттер мен 

тҥрлі халықтардың ҿзара тығыз байланысы мен ҿзара тҽуелдігі. «Дҥниенің тҧтастығы» – 

қазіргі замандағы бірыңғай жалпы адамзаттық мҽдениеттің ҿркендеп, дамуына негіз болуда. 

Демек, адамзат баласының басын біріктіретін «жаңа заман мҽдениетінің» тағдыры – адамзат 

рухани қҧндылықтарына, гуманизмге, адам қҧқын қорғау қозғалысын жаңдандыруға, ғылыми 

білім мен алдынғы қатарлы технологияны дамытуға, ҧлттық мҽдениеттердің ҿзара 

сабақтастығына, қоршаған орта мен қоғамдық ҿмір жағдайына, экологиялық мҽдениетке 

тікелей байланысты. 

Ғаламдық мҽдени тҧтастықтың кең ҿріс алуы жағдайында белгілі бір мҽдени жетістіктер 

дҥние жҥзіне кеңінен таралуда. Ендеше, біз ҽлемдік гуманистік қҧндылықтар дамуына жаңа 

кезеңіне ҿткенімізді мойындауымыз керек. 

Қазіргі ҽлемде адамзаттық жаңа рухани бағдарларын қалыптастыру, дамудың жаңа жолын 

іздестіру жҥріп жатыр. Осы ізденіс ішінде бейбітшілік мҽдениеті, келісім жҽне сҧхбат – ең 

тиімді ҽрі болашағы бар жол болып табылады. Егер Гете ҿмірінің соңында ҽрбір ақыл-есі 

бҥтін жан либералшыл болу керек десе, бҥгінгі оның ойын тҿмендегідей аударуға болар еді: 

бҥгінде кімде кім ҿзін есінен алжаспағанмын деп сезінсе, ол тҿзімді, бейбітшілік сҥйгіш 

болуы тиіс. 

Жаңа дҥниетанымдық бағдардың алғышарттары бҥгіннің ҿзінде жасалу ҥстінде, ал 

олардың қоғамдық пікірде орнығуы баршамыздың адамгершілік жауапкершілігіміздің 

кҿрсеткіші. Ҿйткені бізбен жҽне біздің ҽлемде болып жатқан барлық оқиғалар ҥшін тек біздің 

ҿзіміз ғана жауаптымыз. 
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KÜRESELLEġME KUġATMASINDA, VARLIĞIN SON KALESĠ  

MĠLLĠ KÜLTÜR 
 

Özet: KüreselleĢme, içinde yaĢadığımız dönemin en tipik özelliği olarak ifade edilmektedir. Bu sürecin mekânda meydana 

getirdiği daralma, ortaya çıkardığı zaman mekan küçülmesi toplumsal yapılar üzerindeki etkisini tüm toplumlarda 

hissettirmektedir. Bu süreçte millî kültürlerin varlığı kültürel direnç noktalarının güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 20 yy. en 

önemli özelliklerinden birini kültürün endüstri oluĢturması ifade etmektedir. Kültür endüstrisi kapitalizmin esasını teĢkil etmekte 

bu endüstri önde gelen ulus ötesi medya ve eğlence Ģirketleri tarafından yönlendirilmektedir. Küresel aktörler, popüler kültürü 

ticari meta haline getirerek uluslararası pazarlara yaymakta küresel kitle kültürü oluĢturulmak istenmektedir. Bu durum millî 

kimliklerin kendi konumlanmalarını tekrar gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. Millî kimlik politikaları esas olarak farklılık 

zemini üzerinde inĢa edilir. Biz dünyadan farklıyız, Gökalp ‗in ifadesiyle  ―kültür millîdir,  medeniyet beynelmineldir‖  

formülasyonu bugüne kadar ulus-devletlerin üzerinde durduğu en önemli kültürel husus olmuĢtur. Tüm göstergeler hiçbir 

toplumun kendine ait olmayan bir değerler dünyasının olamayacağı gerçeğinin değiĢmeyeceğini göstermekte, dünya yine 

farklılıklar üzerine kurulu olarak dönmektedir. Ancak bu sürecin tesisi Türk kültürünün millî kültürel direnç noktalarını beslemesi 

ile mümkün olacaktır. Yapılan bu çalıĢma küreselleĢme sürecinin iĢlevselci bakıĢ açısında denge esasında değerlendirmesini 

içermektedir. 

Anahtar Kelimeler:KüreselleĢme, yerelleĢme, kimlik, millî kültür. 

GiriĢ 

19 yy. dan itibaren dünyadaki değiĢmelerin etkisi sadece ortaya çıktığı coğrafya ile sınırlı kalmadı. 

Bir coğrafyada görülen sosyal ve ekonomik olaylar ortaya çıkardığı sonuçların tüm dünyada 

etkilerinin görüldüğü bir özellik kazandı. Bu bağlamda sosyologların ve ekonomistlerin 

toplumlardaki bu etkileĢimi ve değiĢimi açıklamak için en sık kullandıkları kavram olarak 

küreselleĢme ortaya çıktı. Ancak konu toplumlar ve değiĢme olunca hiç vazgeçilmeyecek kavram 

olan kültür de küreselleĢme yanında yerini aldı.  

KüreselleĢme, genellikle zaman ve uzam etkileĢimi Ģeklinde değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirmede küreselleĢme, uzak yerleĢimleri birbirlerine yerel oluĢumların millerce öteki 

oluĢumlarla biçimlendiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu yollarla bağlayan dünya 

çapındaki toplumsal iliĢkilerin yoğunlaĢması süreci olarak görülmektedir(Giddens 1998:66). Bu 

anlamda küreselleĢme hem dünyanın küçülmesine hem de bütün olarak dünya bilincinin 

güçlenmesine gönderme yapmaktadır(Robertson 1999:21). Sosyalist yaklaĢımda ise küreselleĢme 

yeni bir terim olmakla beraber köklerinin sömürgecilik tarihine kadar uzanan bir süreçte yer aldığı 

belirtilmektedir. ÇağdaĢ küreselleĢme daha önceki küreselleĢme dönemlerinin birçok özelliğini 

içinde barındırmaktadır. Ġtici güçler, emperyal devlet ve uluslar arası finans kurumları tarafından 

desteklenen çok uluslu Ģirket ve bankalarda yoğunlaĢmaktadır. Bu yaklaĢımda önemli olan Ģey 

sermaye ve metaların, özellikle finans sektörünün geliĢmesinin ayırt edici özelliğidir (Petras 2002:10; 

Ellwood 2002 :15). 

Giddens‘ a göre McLuhan ve tek tük birkaç yazar dıĢında küreselleĢme tartıĢmaları bir birinden çok 

ayrı iki literatür kümesi içinde belirme eğilimi göstermiĢtir. Bunlardan birincisi uluslararası iliĢkiler 

literatürü; diğeri ise özellikle Wallerstein ile iliĢkilendirilen ve Marksist yaklaĢıma oldukça yakın 

duran  ―dünya sistemi ― kuramıdır. Uluslararası iliĢkiler kuramcıları karakteristik olarak, ulus-devlet 

sisteminin geliĢimi üzerine odaklanmakta ve ulus-devletleri ulus-aĢırı nitelikteki devlet dıĢı örgütlerle 

çekiĢen aktörler olarak ele almaktadır.  BaĢlangıçta ulus-devletlerin etkinlikleri çok fazla iken 

sonradan Avrupa devlet sistemi olgunlaĢıp küresel bir ulus-devlet sistemi olunca bağımlılık kalıpları 

artarak geliĢir. Giddens‘ a göre (1998:68-71)  modern devletin egemenliği baĢlangıçtan beri 

devletlerarası iliĢkilere bağlıdır ve bu anlamda son iki yüzyıl devletlerin azalan egemenliğinin tarihi 

değildir. Dünya sistemi kuramının konumu, uluslar arası iliĢkilerden birçok noktada ayrıldığından bu 

iki literatürün bir birinden uzak olduğu görülecektir. Wallerstein‘ a göre kapitalizmin çıkıĢı ilk kez 

gerçekten  küresel  boyutta olan siyasal güçten çok ekonomik güce dayanan oldukça farklı bir düzene  
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–kapitalist dünya ekonomisine- yol gösterir. Modern dünya sistemi çekirdek, yarı çevre ve çevre 

olarak üç bileĢene bölünür. Ama bunların bölgesel olarak nerede mevzilendikleri zaman ve mekâna 

göre kayma gösterir. Kapitalizm tam siyasal düzenden çok ekonomik bir düzen olduğu için 

küreselleĢtirici etki göstermiĢtir. Kuram ağırlıklı olarak ekonomik etkiler üzerine yoğunlaĢmakta ve 

uluslararası iliĢkiler kuramcılarınca merkezi bir önem verilen ulus devletin yükseliĢi ve ulus devlet 

sistemini değerlendirmede zorlanmaktadır. Kapitalizmin bu belirlenimciliği pek çok karĢı duruĢu da 

beraberinde getirmiĢtir(BeĢirli 2004:123-134). 

Gerçekten küreselleĢme nedir? Neyi ifade etmektedir? Üzerinde herkesin mutabık olduğu bir tarifi 

yoktur. Bu durum kavramın hem mevcut durumu hem de belli bir süreci ifade etme iddiasında 

olmasından kaynaklanmaktadır (Koçdemir 1999:6). Durum böyle olunca bazen devam eden 

geliĢmeler bazen mevcut durum bazen de gelecekle ilgili tahminler tanımlamanın unsurları olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

KüreselleĢme kapsamındaki tartıĢmalar küresellik ve yerellik ekseninde yoğunlaĢmaktadır. 

KüreselleĢme yereli dönüĢtürmektedir. Tomlinson (2004:24-25) da bu bağlantılılık ile ifade 

edilmektedir. Bu dönüĢümün önemi iletiĢim ve ulaĢımdaki teknolojik baĢarıların oluĢturduğu 

mekânsal yakınlıkların ötesine uzanmaktadır. Bu noktada mekânsal yakınlıkların ortaya çıkardığı 

bağlantılılık yerelliklerin doğasını değiĢtirmektedir. Bu süreç sadece bazı insanları o yerelliklerden 

çıkarmak demek değildir. Bir çok insan için bağlantılılık küresel modernliğin pragmatik deneyimi ile 

hareket edebilme özgürlüğü ve gelir düzeyi arasındaki iliĢkiye bağlı olarak mekansal hareketlilikleri 

içermektedir. KüreselleĢmenin bu Ģekilde kavranması bizim toplumsal iliĢkilerin geniĢ zaman ve 

mekân parçalarını aĢarak ağlaĢarak, uzaktaki olayların ve güçlerin bizim yerel deneyimimize 

girmesine neden olan yakınlık kavramını anlamak demektir.  

Bu yerel ve küresel ikiliği kültürel küreselleĢmenin iki farklı sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Birinci 

sonuç mikro milliyetçilik Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. KüreselleĢmenin en küçük kültürel farklılığı bile 

vurgulayarak, bunu elektronik medya aracılığı ile tüm dünya kamuoyunun dikkatine sunan, ayrıca 

siyasal açıdan kültürel farklılıkların korunması ilkesi demokratik hak ve özgürlükler alanının 

ayrılamaz bir parçası olarak gören anlayıĢı yaygınlaĢtırmaktadır. KüreselleĢmenin kültürel ayağının 

ikinci sonucu özellikle tüketici davranıĢını etkileyerek dünya çapında kültürel birörnekliliğin yolunu 

açmasıdır (Kongar 1997). GerçekleĢtirilen çalıĢmalar bu tartıĢmalar üzerine bir taraf olmayı ifade 

etmektedir. 

Kaçınılmaz bir olgu olan kültürler arası etkileĢimin küreselleĢmeyle birlikte yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. KüreselleĢmenin kültürel ayağında görülen en dikkat çekici geliĢme bu etkileĢimin bir 

kültürün (Anglo-Amerikan) dünyanın birçok bölgesini etki altına alması Ģeklinde yani tek yönlü 

olarak cereyan etmesi ve homojen kültür oluĢturma gayretidir. Ancak küreselleĢme sürecinde tüm 

toplumlar da kendi kimlikleri ile var olma mücadelesi ortaya koyacaklardır. EĢ zamanlı olarak 

toplumlar arasındaki farklılığı gündeme getiren yerelleĢme dalgasının yaĢanması dikkat çekicidir. 

Daha çok, türdeĢleĢmeye duyulan tepkinin etkisiyle batı tarzı hayata direniĢ olarak 

nitelendirilebilecek yerel değerlere daha sıkı sarılma eğilimi giderek güçlenmektedir. Nitekim 

kültürel bir olgu olarak küreselleĢmeyi incelerken onun sadece türdeĢleĢtirici değil farklılaĢtırıcı 

boyutlarını da bakmak gereklidir. Kültürel sahada görülen birbirine tezat bu dünya çapındaki iki 

geliĢme, küreselleĢmenin çeliĢkili karakterini oldukça açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. (Sarıbay 

2002:48; Bolay 2002:67). 

Bu türdeĢleĢme eğiliminde, iletiĢim teknolojilerinin büyük katkısıyla, kültürler arasında ortak 

paydaları çoğaltarak benzeĢme etkisi yaratması görülmektedir. Bu ortak paydalar, daha çok Anglo-

Amerikan kültürden kaynaklanan; giyim-kuĢam, beslenme tarzı, eğlenme usulleri, davranıĢ kalıpları, 

Ġngilizcenin yaygınlığı ve Batı kaynaklı değerlerin (kadın hakları, çoğulculuk, serbest pazar anlayıĢı 

vb.) evrensel değerler haline gelmesi gibi hususlardır ki; tüm bunlar küresel kültür kodlarının doğuĢu  
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olarak değerlendirilmektedir (Sarıbay 2002:48; Bolay 2002:67). Anglo-Amerikan kültür kalıplarının 

dünya ölçeğinde bu Ģekilde yaygınlık kazanmasını kültürel türdeĢleĢme olarak ifade etmek 

mümkündür (Sarıbay 2002:48). 

KüreselleĢmenin bu karakteri toplumların varlıklarının temelini teĢkil eden kültürlerinin 

korunmasının nasıl mümkün olacağı sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun önem kazanması 

insanların ürünü olan kültürlerinin kültürü oluĢturan bireylerin varlığı ile iliĢkilendirilmesidir. Bu 

iliĢkilendirmenin doğruluğu dünyada tüm toplumlarda ortak görülen tüketim alıĢkanlıkları, ortak 

davranıĢ kalıpları ile pekiĢmektedir. Bu görünümler küresel bir kültürün oluĢacağı millî kültürlerin 

giderek varlıklarını bu küresel kültür karĢısında koruyamayacakları tartıĢmalarını arttırmaktadır. Bu 

çalıĢma,  küreselleĢme ve küresel kültür ekseninde millî kültürlerin varlıklarını nasıl 

koruyabileceklerine yönelik açıklamalara yönelik bir çabadır. 

Küresel Kitle Kültürü 

Frankfurt Okulu kültür ve endüstri kavramlarını farklı bir birliktelikle ortaya koyar. Horkheimer ve 

Adorno kültür endüstrisi içinde kapitalizmin etkisini vurgular. Kültür endüstrisini yaratanlar, BirleĢik 

Devletlerin önde gelen eğlence ve medya Ģirketleridir. Bu tür kuruluĢlar eleĢtirel düĢünceyi ve insan 

özgürlüğünü güçlendirmekten çok, kârı azamileĢtirmek amacıyla mal üretirler. Bu üretimi dar kâr 

amaç rasyonalitesi ile gerçekleĢtirirler ve endüstriyel kartel niteliğine bürünürler. Bu sürecin sonunda 

kültüre yönelik bir üretim hattı oluĢur. Sinema, müzik diğer imalat ürünleri gibi iĢçiler arasında 

paylaĢtırılan standart görevler ile bir araya gelir. Muhasebeciler ve bilançolar, hangi kültürün nasıl 

üretileceğinin belirlenmesinde büyük bir rol oynar. Son ürün basmakalıp ve planlıdır ve nihayetinde 

otantik anlamından yoksundur. Bu ürün basit deneme hatlarını ve karton karakterleri gerektirecek ve 

en düĢük ortak paydayı cezbetmek için tasarlanacaktır. Kültür endüstrisi kapitalizmin yeniden 

üretiminde önemli rol oynar. Bu herhangi bir eleĢtirel doyumdan yoksun, kendi inisiyatifini yavaĢ 

yavaĢ kaybeden memnun tüketiciler üretir. Bunun temelinde yüzeysel zevkin ve eğlencenin üretimi 

bulunur (Smith 2005:71). 

20 yy. en önemli özelliklerinden birinin kültürün endüstri ürünü haline gelmesi ifade etmektedir. 

Kültür endüstrisi kapitalizmin esasını teĢkil etmekte bu endüstri önde gelen ulus ötesi medya ve 

eğlence Ģirketleri tarafından yönlendirilmektedir. Küresel aktörler, popüler kültürü ticari meta haline 

getirerek uluslararası pazarlara yaymakta küresel kitle kültürü oluĢturulmak istenmektedir. Bu süreç 

millî kimliklerin kendi konumlanmalarını tekrar gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır (ġahin 

2007:84-92).  

Günümüzde küresel kitle kültürünün doğuĢu ikinci dünya savaĢından sonra Batı Avrupa baĢta olmak 

üzere dünyanın birçok bölümünün Amerikan sinema ve müzik endüstrisinin etki alanına girmesine 

kadar geriye götürülebilir. Bu geliĢme yirminci yüzyılın sonlarında ABD‘ yi küresel bir kültür 

endüstrisinin merkezi yapacak sürecinde baĢlangıcı olmuĢtur. 1950‘ li yıllarda birçok ülkede 

Amerikan filmlerini seyredenlerin sinema salonlarını doldurduğu ve Hollywood yıldızlarının 

idolleĢtiği yaĢam tarzlarının filmlere göre Ģekillendirildiği ve sinemanın ulusal kahramanlardan daha 

çok tanınan uluslar arası aktörler yarattığı görülmektedir. Bu dönemler aynı zamanda medyanın 

kitleyi manipülasyonunun keĢfedildiği yıllardır. Ġki kutuplu dünyada kapitalist bloğun lideri olan 

ABD, uluslar arası siyasi konjonktürü iyi değerlendirmiĢ teknolojik üstünlüğü siyasi hâkimiyet 

alanına kültürel ürünler ile birlikte sunmuĢtur. Böylelikle dünyaydı kuĢatan bir kültür endüstrisi 

meydana getirmiĢtir.1960‘lı yıllarda devreye giren televizyonların geniĢ kitlerce tüketilen kültürel 

öğeleri(popüler kültür) oluĢturma ve yaymadaki büyük etkisinin önemli rol oynadığı belirtilmelidir. 

1980‘li yıllarda görülen kitle iletiĢim alanındaki büyük ilerleme Doğu bloğunun yıkılması gibi 

geliĢmeler popüler kültürü etki sahasını geniĢletmiĢ Anglo-Amerikan tüketim, dil beslenme ve giyim 

biçimleri her kültüre yoğun bir Ģekilde yerleĢmeye baĢlamıĢtır (ġahin ve BeĢirli 2009:4). 
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Bu sürecin kapitalist toplumun temeli olana tüketim kültürünün bir yansıması olduğu yadsınamaz. Ġki 

kutuplu dünyada kapitalist ideoloji ve popüler kültür iliĢkisi etkin bir Ģekilde varlığını kapitalist 

yaĢam biçimlendirmesi ile sürdürmektedir. Sovyetler Birliğinin çöküĢü sürecinde uluslar arası fast 

food ve blue jean Ģirketlerinin Sovyet coğrafyasında varlık göstermesi bu durumun en tipik 

örnekleridir. Gerçektende Amerika BirleĢik Devletleri insan yapımı nesnelerden gerçek bir çığ 

yaratmıĢ ve bunlar dünyanın her hangi bir yerinde hayatın vaz geçilmez doğal enstrümanları 

olmuĢlardır. ATM, basketbol, kay kay cep telefonu, enerji veren içecek, jean pantolon hemen hemen 

her yere yayılmıĢtır. Gerçektende küreselleĢme adına saydıklarımızın büyük bölümü Amerika 

menĢelidir. Ġster Mc.Donald‘s(günde 20 milyon insana ulaĢır), ister MTV (yılda yarım milyon insana 

ulaĢır), coca cola (günde bir milyar insana ulaĢır), isterse de Hollywood (dünyada en fazla izlenen 

filmlerin %85‘ ini sağlar) sade dünyaya ticari bir ürün sunmakla kalmaz bir yaĢam tarzı sunar. 

Amerikan popüler kültürü, yiyecekleri ve oluĢturduğu statü simgeleri ile  her yeri sarmıĢtır (Hunter 

ve Yates 2003:328 ). 
 

KüreselleĢme Ve Millî Kimlikler/ Kültürler  

Kimlik, kiĢinin veya sosyal grubun çeĢitli mensubiyetlerini açıklayan onun tanınmasını sağlayan ve 

dıĢ gözlemle kavranabilen özelliklerdir. Kimliği, özneyi en yakın diğerlerinden ayıran farklılık olarak 

ifade edebiliriz. Bireysel anlamda bu kimlik tanımlanmasında bireyin siyasi dini, mesleki ve sosyal 

mensubiyetleri söz konusudur.  Kültürel/ millî kimlik sosyalleĢme yoluyla kazanılır. Millî karakter 

diye nitelenebilecek insani özellikler o kültüre mensup kiĢilerde tezahür eder (Kösoğlu 1996:91). 
 

Kimliğin bu tanımlaması bireysel kimlik tanımlanmasıdır. Ancak burada önemli olan kimliğin gerek 

öznel gerekse millî, kültürel yönünün farklılıklara iĢaret etmesidir. Biz ve ötekiler ayrıĢması farklı 

toplumların kendi varlıklarını tesis etmelerinde önemli olduğu gibi varlıklarını korumalarının en 

önemli unsurudur. Bu ayrım içinde yaĢadığımız döneme ait bir ayrım değildir. Gökalp de hars ve 

medeniyet ayrımı Ģeklinde görülen bu farklılaĢma milletlerin varlığının kalesi olmuĢtur. Bu ayrımda 

harsın millîliği ve medeniyetin beynelmilelliği söz konusudur. Hars milletin sanatında dilinde 

kendini gösterirken, medeniyet ise teknik alanda görülmektedir. 

Bireylerin kültürel kimlikleri, onlar üzerinde bağlayıcı olduğu oranda bireysel özgürlükleri 

sınırlandırmakta, ama aynı ölçüde bir kimlik kartı iĢlevini de yerine getirmektedir. Kültürel kimlik ile 

bireysel özgürlük arasında, bireyin tutum ve davranıĢlarının farklılıklarına izin verilen "manevra 

alanının" geniĢliği açısından tersine bir korelatif iliĢki söz konusudur. Bir baĢka deyiĢle, sert bir 

kültürel kimlik, bireyin, ait olduğu kültürel kimlik açısından yapması beklenen tutum ve davranıĢları 

büyük ölçüde kendisine empoze eder ve böylece "bireysel özgürlükler alanı" önemli ölçüde 

sınırlanmıĢ olur. Buna karĢılık yumuĢak bir kültürel kimlik, bireyin tutum ve davranıĢlarına daha az 

müdahale ettiği için, onun "bireysel özgürlükler alanını" daha geniĢ bir çerçeveye taĢır. Burada, bir 

kültürel kimliğin "militanı" kimliğine bürünen birey, kendisini öteki kültürel kimlik sahiplerinden 

ayırmak için kendisinden farklı tutum ve davranıĢları önemli ölçüde olumsuzlama çabası içine de 

girer ve böylece toplumsal etkileĢimi önemli ölçüde zedeleyici bir oluĢum ortaya çıkar ( Kongar 

1997). 

Kültürel kimlik sorunu evrenselcilik ve farklılıklar temelinde Ģekillenen iki tarihsel düĢünce akımıyla 

bağlantılıdır. Bunlardan birincisi evrensel olana özlem, tek biçimli toplum organizasyonu, evrenin 

tek biçimleĢtirilmesi, aynı veya benzer öğelerden oluĢan istemler ve standart bir dünya yaratma 

yönünde geliĢen evrenselciliktir. Serbest piyasa ekonomisi ve batı tipi demokrasi bu akımın temel 

hedefidir. Ġkincisi olan farklılaĢma ise küresel insanlıktan daha küçük gruplar oluĢturma yönünde 

gerçekleĢen farkçı akımdır. Bu akım kozmopolitizme karĢı milliyetçilik, kitle kültürüne karĢı özgül 

kültür söz konusudur (Bilgin 1995:4-10). KüreselleĢme sürecine yönelik yaklaĢımlarda, kimliğin bu 

iki farklı bakıĢ açısıyla iliĢkili Ģekilde ele alınması gereklidir.  
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Sarıbay (2002:23), küresellik ve yerelliliği kültür bağlamında değerlendirirken iliĢkiyi Ģu Ģekilde 

formüle etmektedir: 1. KüreselleĢme kültürel temelde hem bir benimsemeyi, hem de bir reddiyeyi 

içerir. Benimsemeyi, küreselleĢmede öncü batı toplumlarının kültür kodlarının (giyim tarzı ile, dili 

konuĢması ile, günlük davranıĢları ile) batı dıĢı toplumlarca maddi bir tüketimde bulunma gibi 

tüketmesi Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Bu olguyu tüketimcilik olarak adlandırabiliriz. 2. 

KüreselleĢmenin kültürel farklılığı ön plana çıkartarak batı dıĢı toplumları kültürel yaratıcılığa 

yöneltme olasılığı, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Çünkü küreselleĢme yerel kültür 

öğelerini öncü toplumların kültür kodlarıyla etkileĢime sokarak son tahlilde yeni kültürel pratiklerin 

ve yeni anlayıĢların oluĢmasına katkıda bulunmaktadır. 

Sonuç olarak millî kültür nedir? Millî kültür bir milletin dünya görüĢünün inançlarının, bu inançlara 

uygun hayat tarzlarının eĢyaya ve olaylara verdiği mana bakımından somut hale getirilmiĢ Ģekli; 

tabiatla kendi toplumu arasında gerçeğe uygun olarak kurulan dengenin daimi hamlesidir (Bolay 

2002:42). Tanımlamalardan anlaĢılacağı gibi millî kimlik ve millî kültür dinamikleri benzer 

dinamiklerdir. 

Kültürel Direnç Noktası, Kültürel Kodlar 

Kültüre yönelik birçok tanımlama yapılmaktadır. Bu tanımlamalar kültürü sosyal hayatın toplamını 

oluĢturan bir bütün olarak görme eğilimi içerdiği gibi kuĢaklar yoluyla aktarılan ve zamanla miras 

olarak görülen unsurlar olarak da yansıtmaktadır. Kültüre yönelik normatif tanımlar ise kültürün 

somut davranıĢ ve eylem yapılarını biçimlendiren bir kural ya da yaĢam biçimi olduğunu ileri 

sürmektedir. Kültürün psikolojik tanımlamaları ise kültürün insanların iletiĢim kurmasına ve maddi 

ve duygusal ihtiyaçları karĢılamasına imkân veren sorun çözücü araç rolüne göndermeler 

yapmaktadır (Smith 2005:15-16). Belirtilen tanımlamalarının oluĢturduğu temel kavrayıĢ 

düzeylerinde kültür, toplumun üyesi olarak insanların ortaya koyduğu bilgi, inanç, sanat gelenekler 

gibi toplumsal yaĢantıyı düzenleyen kurumsal yapıları da içine alan ve bu normatiflik özelliğini 

kuĢaktan kuĢağa aktaran bir bütünü ifade etmektedir. 

Bu tanımlamalarda görüleceği üzere bir toplumu oluĢturan insanların ürünü olan kültür, diğer 

toplumlarla olan etkileĢim sürecinde de değiĢecektir. Zaten bu değiĢim olmadan hiçbir kültürün 

yaĢaması mümkün değildir. Kültürel değiĢim her zaman planlı olarak gerçekleĢmez. DeğiĢimin 

büyük bir kısmı rastlantısaldır. Meydana gelen olaylara karĢı üretilen toplumsal tepkiler ve kültürler 

arası temas bu değiĢimin önemli unsurlarıdır.  Bu değiĢimin gerçekleĢmesinde yenilikler ve icatlar, 

yayılma(=difüzyon), kültür benzeĢmesi mekanizmaları önemli süreçlerdir (Tezcan 1990:22-30; 

Haviland 2002:86-87).  Burada dikkat edilmesi gereken nokta değiĢim kavramının bir değer yargısı 

içermemesi sadece önceki durumdan farklılaĢmayı ortaya koymasıdır. KüreselleĢme sürecinin, 

kültürel değiĢme sürecindeki etkisini ortaya koyarken değiĢimi sağlayan bu mekanizmalardan 

özellikle yayılma ve kültürel benzeĢme mekanizmalarını açıklamamak faydalı olacaktır. Burada 

kültürel yayılma, adet ve uygulamaların bir kültürden diğerine yayılması sürecini ifade etmektedir. 

Yayılmada kültürel unsurların coğrafi olarak yer değiĢtirmesi, bir toplumda baĢka bir topluma geçiĢi 

söz konudur. Kültürel benzeĢme (acculturation) ise toplumlar arasında gerçekleĢen uzun süreli 

temaslar sonucunda ana kültürün değiĢime maruz kalmasını ifade etmektedir. Sosyal ve kültürel 

değiĢme hangi unsurun temel belirleyicili ile gerçekleĢirse gerçekleĢsin sosyal kurumlar bir birini 

etkiler kaidesince kültürel temasın gerçekleĢtiği sosyal kurumda diğer soysal kurumları 

etkilemektedir. Bu temastan ilk önce ekonomi kurumu etkilense de sadece etki bu sınırlı alanla 

kalmayacak toplumun diğer kurumlarında aile, siyaset, din kurumunda da tesirini gösterecektir. Bir 

kurum aracılıyla baĢlayan kültürel temas ve değiĢme toplumun tüm sosyal hayatının bir unsuru 

haline gelecektir. 

KüreselleĢme, kültürel değiĢmeyi sağlayan yenileĢme, yayılma, kültürel benzeĢme süreçlerinin 

etkisiyle gerçekleĢmektedir. Kültürel küreselleĢme sürecinde sosyo-kültürel değiĢimin toplumsal 

denge esasında gerekleĢmesi gereklidir (BeĢirli 2003:20-45). Denge toplumdaki iĢleyiĢin temelini 
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teĢkil  eder.  Denge  kavramı  sosyal  bilim alanına Pareto ile girmiĢtir. Pareto toplumu birbirine bağlı  

parçalardan oluĢan bir toplumsal sistem olarak görmektedir. Toplumsal sistem, çeĢitli alt 

sistemlerden oluĢmakta ve düzenli bir iĢleyiĢ göstermektedir. Toplumsal sistemin bir bölümünde 

görülen değiĢme sistemin diğer unsurlarında da değiĢmelere sebep olmaktadır. Burada sistem alt 

sistemlerle etkileĢen bir bütün olarak görülmektedir. Toplumdaki iĢleyiĢi sistem bakıĢ açısı ile 

açıklamaya yönelik iĢlevselciliğin önde gelen adlarının hepsinde de uzlaĢma (consensus) ve 

bütünleĢme üzerinde durulmasına rağmen, uzlaĢmaya ve bütünleĢmeye verdikleri önem hepsinde eĢit 

değildir ya da bütün iĢlevselciler uzlaĢma ve bütünleĢmenin birbirleriyle iliĢkilerini aynı biçimde 

görmemiĢlerdir (Abrahamson, 1990:42). ÇağdaĢ iĢlevselcilerden Parsons toplumun yapısı ve bu 

yapıyı oluĢturan unsurların birbirleriyle iliĢkileri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Parsons‘ ta bu yapılar 

karĢılıklı olarak birbirlerini destekleyen ve denge eğilimli olarak görülmektedir. Parsons‘ ta vurgu 

toplumun farklı unsurları arasındaki düzenin nasıl sağlandığı üzerine olmuĢtur. DeğiĢme düzenli 

süreçler olarak görülmektedir. Parsons‘ta sadece sosyal sistem incelenmemiĢ bunun denge eğilimli 

olduğu üzerinde de durulmuĢtur (Ritzer 1996:100-104). Düzen ve değiĢme arasındaki yakın iliĢki 

ĢaĢırtıcı gözükmemektedir. Mevcut bir dengeyi bozmaya yönelen ve aynı zamanda mevcut bir 

dengenin varlığını sürdürmesini sağlayan güçlere atıf yapmayan bir toplumsal denge analizi hiçbir 

Ģekilde tam ve anlamlı olamaz, bütünlük gösteremez. Daha açık bir Ģekilde söyleyecek olursak düzen 

kuramı dinamik denge kuramıydı (Smith 1996:178). Bu dengenin toplumsal kurumlar açısında 

iĢleyiĢi bu harmoninin esasını teĢkil eder. Bu dengeyi sağlamakta ahenkli iĢleyiĢin mevcut 

durumdaki yansıması olan millî kültürün değiĢimden etkilenmesi ve rolüne dayanır.  

Mikro boyutta, kültürel değiĢme sürecinde kültürler bireyin ve toplumun ihtiyaçları arasındaki 

kırılgan denge her zaman kurabilmelidir. Toplumun öncelikleri ön plana çıktığında birey kendi 

üzerinde büyük bir baskı hissedecektir. Bunun belirtileri arasında ruhsal hastalıklar ve anti sosyal 

davranıĢlar yabancılaĢma sayılabilir. Eğer düzeltilemezse kültürel çöküntüyle sonuçlanacaktır. 

Yukarıdaki denge durumu bireyin lehine bozulursa sonuçta bizi bekleyen yine bir sosyal çöküntü 

olacaktır. Örneğin toplumda cinsellikte kültür tarafından toplumsal fonksiyonları itibariyle Ģekillenir 

(Haviland 2002:86-87). 

KüreselleĢme sürecinde çeĢitli toplumsal kurumlar tarafından ithal edilen davranıĢ örüntüleri 

toplumsal denge sürecini aksatmaktadır. Özellikle küresel kitle kültürü alanında yoğun olarak, 

giyinme,  beslenme, eğlence tarzlarında yoğun bir değiĢme meydana getirmiĢtir- değiĢmenin diğer 

kurumlara etkisi önceden değinildiği gibi açıktır- . Bu değiĢimin toplumdaki dengeyi bozmaması için 

değiĢmenin kültürel normlar esasında gerçekleĢmesi veya değiĢimin bu normlara uygun olması 

gereklidir. Aksi durumda maddi kültürel unsurlar ve manevi kültürel unsurlar arasındaki uyumsuzluk 

neticesinde kültürel gecikme durumu ortaya çıkar.  Bu süreçte kültürel kodların -ki kültürün çekirdek 

kısmını, sert kısmını ifade eder- kültürlerin varlığını sürdürmesi için korunması gereklidir. Bir 

toplumu diğer toplumlardan ayıran bu çekirdek yapının oluĢturduğu ve bu yapıyı oluĢturan değerler 

sistemidir. Bu değerler sistemi toplumu oluĢturan toplumsal kurumlarda üretilmektedir. Toplumsal 

kurumlardan aile ve eğitim kurumu kültürel kodların korunması sürecinde önemli bir yere sahiptir. 

Bu kurumların önemi toplumsal bütünleĢme ve sosyalleĢtirme fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır.   

SosyalleĢme (=toplumsallaĢma) bireylerin içinde yaĢadıkları toplumun değerlerini ve normlarını 

içselleĢtirmelerini ifade etmektedir. Toplumların varlıklarını devam ettirmeleri bünyelerine kattıkları 

yeni üyelerine değerlerini aktarmalarıyla mümkündür. Bireyi esas alan sosyalleĢme yaklaĢımlarında 

toplumsal değerlerin birey tarafından içselleĢtirmesi süreci esas iken toplum esaslı sosyalleĢtirme 

yaklaĢımlarının toplumun bireyi kendine benzeĢtirmesi üzerine yoğunlaĢtığı görülmektedir. 

KüreselleĢme sürecini zaman ve mekân daralması bağlamında açıklayan yaklaĢımlar iletiĢim araçları 

sayesindeki daralmadan ve küresel bilgi alıĢveriĢinden yaklaĢımlarını temellendirmektedirler. 

Küresel düzeydeki bu bilgi ortamının fiziksel, teknolojik ve aynı zamanda içerik bakımından kim 

yada kimler tarafından belirlendiği aktör olmayı belirlemektedir. KüreselleĢme aslında kapitalizmin 
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ve  ürettiği  değerlerin ve bu değerleri üreten aktörlerin dünyayı etkisi altına alma çabasıdır (Erkızan  

2001:69). KüreselleĢmeye getirilen eleĢtirilerde bu noktada yoğunlaĢmaktadır. Üretilen değerlerin 

muhteviyatının millî kültürden oluĢmaması sosyalleĢme sürecini tehlikeye sokmaktadır. Toplumsal 

yapının devamını sağlayacak genç bireylere sosyo-kültürel değerler aktarılamamaktadır. Bu alanda 

ilk değiĢiklik kültür taĢıyıcısı çocuklarda görülür. Onlar yabancı dille eğitim politikaları yüzünden 

anadillerinin kurallarını öğrenmeden yabancı dillerin -Ġngilizce nin- kurallarını öğrenmektedirler. 

Bunun en basit örneğini daha anaokulunda yabancı kahramanlar hayranı olmaya baĢlayan ve 

Keloğlanı, Dede Korkut‘u, Köroğlu‘nu tanımayan çocuklar, batmanle, spidermanla tanıĢmaktadırlar. 

Bu yabancı kahramanlara yönelik üretilen tüm enstrümanlar-kıyafetler, oyunlar vs- tüm 

görsellikleriyle bunu desteklemektedir (Ġçel, 2008:127).  

KüreselleĢme sürecine paralel olarak ortaya çıkan eĢitsizlik ve güvensizlik gibi unsurların ön plana 

geçmesi, orta sınıfların zayıflamaya yüz tutması, zengin ve yoksul arasındaki mesafenin Ģimdiye 

kadar görülmedik düzde artıĢı, bir çok ülkede toplumsal bütünleĢmeyi tehdit eden hale geldiği iddia 

edilmektedir. Günümüzde üzerinde ittifak edilen konulardan birisi küreselleĢme sürecinin 

fundemantalist hareketleri hızlandırdığı Ģeklindedir. KüreselleĢmenin de etkisiyle, geleneksel 

bağlarından kopan insanlar, yaĢadıkları değiĢime uyum sağlayamadıkları takdirde tam tersine altın 

çağ arayıĢı umuduyla köklere dönüĢe yönlenebilmektedir. Bu süreçte iyi eğitimliler, vasıflı bireyler 

ve eğitimsiz, niteliksiz bireyler toplumda farklı alanlarda konumlanmaktadırlar. GeliĢmiĢinden az 

geliĢmiĢine bu hızlı küresel dönüĢüm toplumsal parçalanma riskini de beraberinde getirmektedir. 

KüreselleĢme sürecinin hızlandırdığı sorunlar birçok yazara göre toplumsal çözülmeyi teĢvik 

edecektir. KüreselleĢme toplumsal bütünlüğe iki darbe indirmektedir. Bir taraftan toplumsal 

örgütlerin temel ilkeleriyle çeliĢkileri derinleĢtirerek, diğer taraftan da çeliĢkilerin toplum tarafından 

düĢünülüp çözülmesini sağlayan güçleri zayıflatarak. Bu geliĢmeler küreselleĢmeye maruz kalan 

bütün toplumları, bu özelliklede geliĢmekte olan ülkeleri etkilemektedir. (Bozkurt 2000:106). 

Toplumdaki dayanıĢma duygusun kültürel temelinin kesintiye uğratılması ve geleneksel davranıĢ 

olarak tanımlanmaması bu süreçte önemlidir. Toplumdaki değiĢmenin farklı kesimlerce algılanması 

farklı hızla olacaktır. Bunun göz önünde bulundurulması ve değiĢim sürecinde maddi kültürel 

unsular ile manevi kültürel unsurların eĢ zamanlı değiĢiminin gerçekleĢmesi önem kazanmaktadır. 

Maddi kültürel unsurlardaki hızlı değiĢme ve değiĢimin farklı kesimlerdeki algılanmasındaki farklılık 

sosyal kurumların değiĢime cevap vermeleri çözülmede etkili bir unsurdur.  Çünkü bir ihtiyaca cevap 

olarak yapılan ve kullanılan her eĢyanın yaratılan her Ģeyin ifade ettiği bir mana vardır. ĠĢte bu mana 

kültüre esas muhtevasını verir. Kullanılan eĢyalar, malzemeler, sanat eserleri, diğer eĢyaların iĢlevlini 

tamamlamalı ki ona yüklenen manada ortaya çıkma fırsatı bulsun. Bu sebeple bunların ya bir mazisi 

bulunmalı, yahut o yoksa daha önce mazide kullanılan ve değiĢtirme ihtiyacı duyulan bir eĢyanın 

yerine ikame edilmiĢ olmalım ki kültürün iĢlevsel bütünlüğünde bir mana ifade etsin (Bolay 

2002:42).  

Sonuç 

KüreselleĢme en azından iki ayrı olguya iĢaret etmektedir. Ġlki olarak bir çok siyasi, iktisadi ve sosyal 

etkinlik kapsam bakımından dünyaya Ģamil hale gelmektedir. Ġkinci olarak ta devletler ve toplumlar 

içinde ve arasındaki etkileĢim ile karĢılıklı bağlılık ve bağımlılık yoğunlaĢmaktadır. KüreselleĢmenin 

baĢka bir sonucu mesafe ve mekan idrakini aĢındırmak suretiyle ulusal toplumların sınırlarını aĢan 

bir dünya toplumu tasavvurunun oluĢmasını teĢvik etmektir (Erdoğan 2002:27-30). Bunun küresel 

dünyada kültürün konumuna iliĢkin yansıması ise iki yaklaĢım Ģeklinde görülmektedir. Bunlar 

küreselleĢmeyi kültürel değerleri homojenleĢtiren ve türdeĢleĢtiren bir süreç olarak gören yaklaĢım 

ve küreselleĢmenin kültürel çoğulculuğun arttıracağı yaklaĢımıdır.  

 

Bu sürecin nasıl iĢleyeceği küreselleĢme sürecindeki aktörlerin gücüyle belirlenmektedir. Toplumsal 

kurumların    bir   biriyle   iliĢkisi   düĢünüldüğün   sadece   kültürel   temasların   kültürel   varlıkları  
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belirlemeyeceği ekonomi, din, siyaset kurumunun da bu süreçte etkin olacağı açıktır. Toplumların 

varlıkları kültürel varlıklarıyla sağlanacaktır.  Kültürel açıdan bakıldığında bu gün küresel dünyayı 

en çok ABD kültürünün etkilediği kültürün AmerikanlaĢmasının yaĢandığı görülmektedir. Ancak bu 

küresel süreç Amerikan kültürünün de değiĢmesine sebep olmaktadır. Nitekim Amerika‘daki 

muhafazakârlar bu kültürel değiĢmeye tepki göstermektedirler. Bu süreçte hızlı değiĢme tüm sabit 

noktaların altını oyup risk, belirsizlik ve istikrarsızlık yaratırken insanlar eski bağlılık ve kimliklerine 

de yönelmektedir. Dolayısıyla kimlik politikası önemli bir politika olarak gündeme gelmekte, bura 

din de kimlik sağlayıcı fonksiyonları ile yeniden canlanmaktadır. Bu anlamda kimlik politikası 

değiĢimin ortaya çıkardığı anomiyi giderme yoluyla önem kazanmaktadır. Zira her Ģeyin alt üst 

olduğu dünyada belirsizlik ve güvensizlik öne çıkarken yersiz yurtsuzlaĢan insan beklide yeni bir 

tabu olarak kültüre sahip çıkmaktadır (Yılmaz 2007:21-22). 

Millî kültür ve kimliklerin beslenmesi genç kuĢakların sosyalleĢmesinin sağlanması süreciyle 

mümkün olacaktır. SosyalleĢme sürecinde toplumsal değerlerin aktarılmasındaki aksaklıklar, 

ekonomi, siyaset gibi kurumların da etkili olduğu ve bu alanda eĢitsizliklerin söz konusu olduğu 

sosyo-kültürel temaslarda toplumların kendine varlıklarını korumalarını zorlaĢtıracaktır. Toplumların 

kendi varlıklarını korumaları kültürün maddi ve manevi unsurları arasındaki değiĢimi eĢ zamanlı 

gerçekleĢmesi ile mümkün görünmektedir. Bu değiĢim eĢ zamanla gerçekleĢmez ise sosyal çözülme 

söz konusu olacaktır. 

Kültürün korunması sürecinde mensubiyetlerin sağlamlaĢtırılması önem kazanmaktadır. Toplumu 

oluĢturan bireylerin farklı mensubiyetleri bağlılıklarını ve kimliklerini oluĢturmaktadır. Küresel 

dünyada, yerel bağlılıkların güçlendirilmesine yönelik politikaların tesisi önem kazanmaktadır. Bu 

yönde toplumsal kurumlar göz ardı edilmemelidir. Bu kurumlar bir toplumu baĢka toplumdan ayıran 

kültürel kodların tesisini ve baĢarılı bir Ģekilde aktarımını sağlamaktadırlar. Kültürel kodlarımızın 

belirlediği kültürel kimliklerimiz bizi diğer kültürlerden ayıran unsurlardır.   
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Қуаныш ҼЛЖАН 
философия ғылымдарының докторы, профессор 

ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия жҽне саясаттану институты 

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

М.ҚАШҚАРИДІҢ ДҤИИЕТАНЫМДЫҚ БАҒДАРЛАРЫ  

ЖҼНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН 
 

Түйін: Бҧл мақалада тҥркі тілдес халықтардың қоғамдық ой-санасындағы кҿрнекті тҧлғалардың бірі М. Қашқаридің 

дҥниетанымдық кҿзқарастарының тҥркі кҿшпенділерінің далалық лирикасы мен тҥркі тілдес классикалық поэзиясындағы 

халық даналығының бай інжу-маржанымен біте қайнасқан жалпы тҥркі мҽдени дҽстҥрі негізінде қалыптасқандығы, оның 

шығармаларындғы философиялық кҿзқарастар мен сопылық сарынның кҿрінісі т.с.с. туралы сҿз етіледі. 

 

Кілт сөздер: Тҥркі халықтары, дҥниетаным, классикалық поэзия, философиялық поэма 

 

Бҥгінгі бостандық пен тҽуелсіздік нҽтижесінде ҿткенімізді тҥйсініп, қабылдаған соң, ҿзіміздің 

тарихи-мҽдени  жҽне рухани қҧндылықтарымызды пайымдаудың жҽне осы мызғымас негізге 

табан тіреп, ІІІ мыңжылдықтағы жаhанданушы дҥниеде лайықты орнымызды алуға дайынбыз. 

Ҽлемдік ҿркениет  қазынасына ҥлес қосқан халықтардың мҽдени жҽне ғылыми мҧраларын зерттеу, 

ғасырлар қойнауында шығармашылықпен айналысқан қоғамдық-философиялық ой йелерінің 

қҧқықтарын қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар ата-бабаларының жарқын да терең 

халықтық шығармашылығы негізіндегі қалыптасқан ҧлттық мҽдениеттің тҿлтумалығын ашады.  

Ҽлемдегі  басқа халықтар сияқты  ҿзбектер, қазақтар, қырғыздар, тҥркімендер жҽне 

қарақалпақтар бай, ҿркендеп дамыған  мҽдениеттің мҧрагерлері болып табылады. Осылар жҽне 

басқа да тҥркі тілдес халықтар ҧзақ уақыт бойы ҽлемдік мҽдениет кҿшінің соңында қала алмайды. 

Оларды кҿп жылдардағы отарлау саясатына қарсы, ҧзақ жылдарға созылған тҽуелсіздіктің  

қалыптасуы мен орнығуының қиын кезеңдерінен соң мақтан қылып, сҥйеніш тҧтатын жетістіктері 

бар.  

Тҥркі тілдес халықтарының қоғамдық ой–санасындағы кҿрнекті тҧлғалардың бірі М. Қашқари. 

М. Қашқаридің дҥниетанымдық кҿзқарастары тҥркі кҿшпенділерінің далалық лирикасы мен 

тҥркі тілдес классикалық поэзиясындағы мақал-мҽтелі мен қарасҿзіндегі халық  даналығының бай 

інжу-маржанымен біте қайнасқан жалпы тҥркі мҽдени дҽстҥрі негізінде қалыптасқан. М. 

Қашқаридің шығармашылығына ҽсер еткен бастаулар мен дҽстҥрлердің кҥрделі ҿрілімінде ислам 

желісінің басым болуы сол кездегі идеологиялық жҽне саяси ахуалды есепке алсақ – бҧлжымас 

ақиқат. Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айту – бҧл ешбір ойшыл онсыз ҿз шығармасын бастай 

алмайтын ортағасырлық жалпыға ортақ қағида.  

М. Қашқари философиялық поэма  «Қҧтты біліктің»  авторы Ж.Баласағҧн сияқты ең алдымен 

алладан медет, пайғамбардан шапағат тілеп, содан кейін ҿз танымын баяндауға кіріседі. 

«Мейлінше толық кемелдік пен шеберліктің иесі Аллаға мадақ болсын.  

Ол Мҧхаммедке Жҽбірейіл арқылы Қҧран Кҽрімде ақиқат пен  жалғанды айқын ажыратып 

баяндауға ҽмір берді. Сау адамдар – науқас, шешен адамдар мылқау болған заманда – Мҧхаммедке 

жоғары дҽреже берді. Мҧхаммедке жҽне оның даңқты жолдастарына сҽлем мен салауат болсын».  

Алайда, оның шығармашылығын талдау ол ислам қағидаттарымен бҧлжымастай келісімде 

болды деуге толық мҥмкіндік бермейді. Махмҧд - ҿз заманының ҧрпағы.  Біздің кҿзқарасымыз 

бойынша М.Қашқаридің дҥниетанымын басым  айқындайтын сопылық пен ғҧрыптық таным. Ол  

«Алла»  ҧғымының орнына  «Тҽңір» тҥсінігін қолдануы кездейсоқ емес.  

Ш.Уҽлиханов «Диуани луғат ат-тҥрікті» білмесе де, қазақтардың ата- бабасы – тҥріктер ислам 

идеологиясын ҥстірттеу игерді жҽне кейбір мҧсылмандық қағидалар жергілікті ғҧрыптық 

дҽстҥрмен ҧштасып кетті деп біледі. Ҽсіресе, Кҥн мен Ай халық арасында ҧлықтап, осы кҥнге 

дейін қҧрметтеледі деген Ш.Уҽлиханов, оларды ҧлықтайтын кейбір ғҧрыптардың сақталғанын 

айтады. 

Аспан шырақтары – Кҥн мен Ай тҥрік ҧғымында Кеңістіктік уақыттың     «кординат 

жҥйесінің»  ҿзіндік  орталығы болып табылады. Кҥн – Аймен таласса, кҥн – тҥнмен, жаз – қыспен,  
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жарық нҧр – қараңғымен, жақсылық – жамандықпен,  бақыт – қайғымен жер ҥстіндегі ҥстемдік 

ҥшін тайталасқа тҥседі. Бҧл сюжет тҥркі тілдес мҽдениет мҽтіндерінің кҿпшілігіне тҽн ҥрдіс. 

Мҽселен, М. Қашқаридің   «Диуани луғат ат-тҥрігінде»   осы сипаттағы қыс пен жаздың айтысын 

кҿреміз.  

Қыс пен жаздың қарама-қайшылығы аллегориялық бедерлеу қызметін ғана атқармай дҥниені 

пайымдап тҥсінудің ҿзіндік ҽдісі (екі қарама-қарсы кҥштің кҥресі) жҽне белгілі бір дҽрежеде 

автордың мҧраттары мен тҥйсік танымын кҿрсетеді. Бірақ ҽлемнің ҥздіксіз кҥрес алаңы ретінде 

қабылдамай тҧрып, сонда оның кҿріністерінің бірегейлігі,  ҥздіксіз қозғалыс пен мҽңгіліктің 

біртҧтастығы ретінде тҥсініліп, бағамдалады.  

Ҽйтсе де тҥріктер ҿздерінің кеңістік – уақыттың ҽлемінде кҥнге, ай мен жҧлдыздарға зор мен 

бере тҧрып, олар ҥшін барлығының тҥпбастауы Тҽңірі болды.  М. Қашқаридің жазуынша:  

«Тҽңірінің ҽмірімен кең дҥние жаралған, жҧлдызды аспанда, шуақты кҥнде, қараңғы тҥнде оның 

қҧдіреті кҿрінеді»
 
[1. 91]. 

Сенім иелері ҥшін Мҧхаммед пен Иса пайғамбарлар тҧлғалары кемел адамның ҥлгісі болғаны, 

ал Тҽңірі – жанды табиғат ретінде қабылданады. Бҧл жағдайда Ш. Уҽлихановқа «шамандық, бір 

жағынан табиғатты жалпы жҽне жеке тҥрде ҧлықтау, Адам – сол табиғаттың ықпалымен ҽрекет 

етіп, ҿмір сҥреді»
 
[2.145]. Егер бҥгінгі кҥннің биігінен қарағанда Кҿк – Тҽңірі нанымы бҧл 

адамның ҿз табиғи бастауына оралуы. Ол бҥгін экологиялық қҧрдымның жиегінде тҧр, сондықтан 

да қоршаған табиғи ортадан ажырау адамдығынан, ҿздігінен ажырауы. Бір жағынан Тҽңірі сенімі 

адам мен табиғат біртҧтастығының айқын кҿрінісі болып табылады. Сондықтан ол қоршаған 

табиғи ортаны, адам мен табиғаттың ҥйлесімін қҧрметтеуді білдіреді.                              

Адамзат ҿзінің тіршілік ортасын, Жер бетіндегі ҿмірдің ҿзін сақтау ҥшін табиғат 

философиясына бет бҧрады. Егер Жердің тіршілігі тоқтаса - Ҽлемнің ҥйлесімі, бҥкіл ғалам бейнесі 

бҧзылады.  

М.Қашқаридің дҥниетанымының қалыптасуына сопылықтың діни философиялық ілімінің 

ықпалы тимеуі мҥмкін емес, ҿйткені ХІ ғасырда осы ілім, Орталық Азия мен Иранның мҽдени 

ҿміріне ықпал етіп, кеңінен таралды. Осы кезеңде туған тҥркі тілдес ҽдебиеттің басым кҿпшілігі 

айқын кҿрінетін сопылық сипатқа ие болды. Кейінірек тҥркі тілдес халықтардың арасында 

сопылық ілімнің классикалық ҿкілі Қ.Иасауи болды ( ХІІІ ғ.). 

Сопылық дҥниетаным «Қҧтты білікте» барынша айқын кҿрініс тапқан. Ал, Қашқаридің 

Ж.Баласағҧн шығармашылығымен таныстығы жайлы орныққан пікір бар. Біріншіден, олар 

замандас, бір мемлекетте, бір кезеңде ҿмір сҥріп, шығармашылықпен айналысқан, екіншіден, 

олардың шығармаларының мҽтініне жасалған талдау да осыны қҧптайды. Академик 

В.В.Бартольдтың айтуынша  «Махмҧд Қашқаридің сҿздерінен оның ҿзінің лингвистикалық 

еңбегін бастағанға дейін екі жыл ғана бҧрын аяқталған Ж.Баласағҧн шығармасын білгені анық 

кҿрінбейді. Оның айтуынша, оған дейін бҧл салада жол бастаушы болған жоқ». Алайда, олардың 

арасында идеялық ықпалдастық болды.  «Қҧтты білікте»  Махмҧд Қашқаридің кітабында 

жинақталған халық даналықтарының ҥлгілерімен сҽйкес, сол сҿздермен сол ойларды айтатын 

жекеленген тҧстары бар.   «Қҧтты білікті»  оқыған ҽрбір адамға осы шығарма жайлы М. Қашқари 

келтірген  «Жоғары абырой тілден, яғни адамның сҿзінен кҿрінеді» деген мҽтелді оқығанда есіне 

салады
 
[3.114-115].   

Ж.Баласағҧн жҽне Қашқари еңбектерін салыстырмалы талдауға И.В.Стеблева айырықша ҥлес 

қосты. Осы ойды дамыта тҥсу ҥшін оның еңбектерінен бірнеше мысал келтіреміз. Егер сен 

даналыққа жетсең, оның қыр- сырын толық меңгерсең, оны еңбектеніп жҥзеге асырғаның жҿн. 

Осыған ҧқсас ойды М.Қашқаридан табамыз. «Дана ерге жолдас болсаң, оның сҿзіне қҧлақ асып, 

ізгілікке ҥйрен жҽне оны жҥзеге асыр
 
» [4.101]. 

 «Қҧтты білікте»: «Кімде – кім сараңдық пен кедей болса, бҥкіл дҥниенің байлығын иеленсе де 

бай болмас». Осы ойдың баламасы «Диуани-луғат-ат  тҥрікте»: «Егер біреудің жҥрегі кедей, ғаріп 

болса, оны зорлықпен бай, жомарт қыла алмайсың». Тағы бір шумақта:  «Ол қҧрған, гҥлдендірген 

мемлекетте қасқыр қоймен бір суатта су ішіп, достары оны мадақтады, оның даңқын естіген 

жауларының еңсесі тҥсті»,  «Парықсыздардың қҧты қашсын, елдік пен заңдылық салтанат қҧрсын, 

қой мен қасқыр бірге ҿсіп, қайғы-қасірет жойылсын» [1.91]. 
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М.Қашқари шығармашылығындағы сопылық сарын оның уақыттың ҿткіншілігі жайлы 

ойларынан кҿрінеді: «Дҥниенің кҥні мен тҥні кезбелердей дамыл таппас, жолы тоғысқандардың 

кҥш-қуатын жояр». Тақуалық пен қанағатшылдыққа шақыратын: «Адамның  мҥлкі мен байлығы – 

оның жауы. Дҥниенің байлығын жинағасын, байлық тасқан судай буырқанып, ҿзінің иесін ағынға 

тҥскен тастай тҿмен домалатады», адамдардың  азғындығы жайлы: «Барлық ерлер байлықтан 

азғындады, мҥлікті кҿрсе қҧзғындай басар. Олар ҿз байлықтарын, қҧлыптап жауып, алтын 

жинайды, сараңдықтан ҿз игілігіне де пайдаланбайды. Дҥние мҥлкі кҿзін байлап, Қҧдайға 

қҧлшылықты ҧмытады, ҿз балалары мен туысқандарының шын мҽнінде тынысын тарылтады». 

Адами кҽмелеттікке шақырудың мысалы: «Ізгілікке ҧмтыл, оған жеткесін менмендікке ҧрынба» 
 

[4.101]. 

Далалық кҿшпенді ҿмір салты мен рухына неғҧрлым лайық Мҧхаммед пайғамбар ілімінің 

сопылық тҧрғыда пайымдалуы Қҧдайға мистикалық таным арқылы жеткізетін тариқат жолын 

қалауға нҧсқады. Сопылық аян біздің кҿзқарасымыз бойынша діни-мистикалық таным ретінде 

біржақты анықтала алмайды. Оның бойында қасаң шариғат  шарттарынан басқа, ҿзін-ҿзі жҽне 

дҥниені тҥйсінудің, ҽлемге рухани кҿзқарастың синтетикалық тҽжірибесі жинақталған. 

Сопылыққа тҽн даналық, біздің ойымызша, Қҧдай мен Ақиқаттың макро жҽне микро космның, 

сенім мен кҥмҽннің, танымының сезімдік жҽне рационалдық формаларының арасындағы ҿзара 

қарама-қайшылықтары жоқ, біртҧтас дҥниетаным ҥлгісі.  «Орта ғасырлардағы адамның табиғатқа 

қатынасы бҧл субъектінің объектіге қатысы емес, шындығында сыртқы дҥниеде ҿзін-ҿзі табу, 

ғарышты субъект ретінде қабылдау. Адамзат ҽлемнен ҿзіне тҽн қасиет сипаттарды кҿреді. Жеке 

тҧлға мен ҽлемді бҿліп тҧрған айқын шекара жоқ: ҽлемнен ҿз жалғастығын тапқан ол, сонымен 

қатар ҿз бойынан ҽлемді табады. Олар ҿзара бірін-бірі парықтап тҧрғандай 
 
[4. 51-52].   

М.Қашқаридің дҥниетанымдық кҿзқарасында маңызды орынды фольклор иеленген. Халық 

шығармашылығы қоғамдық сана деңгейлері мен формаларының алғышарттарын жҽне негіздерін, 

оның ішінде неғҧрлым жалпы – дҥниетанымдық  деңгейін ҿз бойына жинақтаған халықтық 

сананың мазмҧнын ашады.  

Фольклордан бастау алатын дҥниетанымның ерекшелігі сонда, ол қандай-да бір теориктер 

тарапынан саналы тҥрде қҧрылмайды, ал практикалық, ойшылдық негізінде стихиялы тҥрде 

қалыптасады.  

Кез-келген  халықтың, оның ішінде қазақ халқының халықтық шығармашылығы ҿз 

ойшылдарының қоғамдық-философиялық кҿзқарастарына ғасырлар бойы қорек болған қҧнарлы 

тапырақ. 

 «Ҿткен кҥн  (о дҥниелік болған немесе қоғам назарынан тыс қалғандардың патшалығы) ҿзі сҿз 

алып, ешқашан ҿзінің даналығын паш етпейді. Оларды ҿз сҿзін айтуы ҥшін, белсенді ҿмір 

сҥрушілердің зерттеу жҧмыстары керек. Оларға тарихи жағдайдың мҽн-мазмҧндық баламасын 

тауып, қазіргі мҽселелерді соған сай мҧраның сҽулесінде ашуға тура келеді. Ҽйткенмен, ҿткен 

кҥннің сҽулесі тарихшының қажыр-қайратының арқасында біздің ҿмірімізді талқылай бастайды. 

Бҧл дҥниеде жоқ адам, сҧхбаттың жанды мҥшесі ретінде, уағызшы сипатында, ал кейде терең 

психотерапевт ретінде қатысып, алғаш рет бҥгінгінің кҿзін ащы шындыққа ашады» [6.4-5]. 

Осылайша, қоғам ҿміріндегі барлық салаларды тҥбегейлі реформалау кезеңінде  халықтық 

рухани мҧрасына, М.Қашқаридің дҥниетанымдық кҿзқарасына бет бҧру бҥгінгі кҥннің ҿзекті 

мҽселелеріне жауап береді. Ҥшінші мыңжылдықта лайықты ҿмір сҥру ҥшін біздің мҽдениетімізді 

жҽне ділімізді байытады.  
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Бақытжан САТЕРШИНОВ 
философия ғылымдарының кандидаты, 

ҚР БҒМ Философия жҽне саясаттану институтының жетекші ғылыми қызметкері  

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ КҾШПЕНДІ ҾРКЕНИЕТТЕГІ ТҤРКІЛЕРДІҢ  

ҾЗІНДІК ТАРИХИ САНАСЫ 
 

Түйін: Бҧл мақалада Еуразия кеңістігінде тҥркі халықтарының, оның ішінде қазақ халқының тарихи ой-ҿрісінің 

даму динамикасы қарастырылады. Еуразия Ҧлы дала тарихының беттерінен ҽлемдік тарихи ҥдерістің дамуына дҥмпу 

болған бірнеше ерекше тарихи-мҽдени кезеңдерді атап кҿрсеткен. Сондай-ақ ортағасырлық дҽуірдегі «тҧраншылдық», 

«тҥркішілдік», «оғызшылдық», «шыңғысшылдық» идеялары мен идеологиялары сарапталады. Дҽстҥрлі мҽдениет пен 

қоғамды модернизациялау трансформация кезеңі ҧлттық идеясы ретінде «Біртҧтас Тҥркістан», «Алты Алаш» жҽне 

«Қазақ» идеяларына салыстырмалы сараптау берілген. «Алаш Орда» мҥшелерінің қазіргі заманғы жағдайдағы 

кҿзқарастарының ҿзектілігі айрықша кҿрсетіледі. Ортағасырлық тҥркішілдіктің бір кҿрінісі ретіндегі оғызшылдық 

идеологиясын қарастырған. Қазақ мҽдениетінің дҽстҥрлі «алтын заман», «қилы заманды» бастан кешіргендігі туралы 

тҥсінік берілген. 

 

Кілт сөздер: Еуразия кеңістігі, ортағасырлық дҽуір, тҥркі мҽдениеті, кҿшпенді ҿркениет, шыңғысшылдық, алтын 

заман. 

        

Ғылымның жинақтаған бай тарихнамалық материалын игеру, арнайы мамандандырылған 

білім дамуының заңдылықтарын бекіту, тарихнамалық сипаттау мен тҥсіндірудің ғылыми 

бағдарламаларының, ҽдістерінің, формаларының ҿзгеру себептерін тҥсіну қажеттіліктері 

туындады. Шын мҽнінде бҧл тарих ғылымының тҧжырымдамалық негізін қалыптастырудың 

ҥлкен міндеттері болып саналады. Оларды шешу жолында тарихнамалық жҧмыстың саналы 

тҽсілдері мен эмпирикалық қондырғыларын анықтайтын терең негізді айқындау мҽселесі 

ретіндегі тарихи сана мҽселесі пайда болды. Осыдан барып тарих ғылымының ҽдіснамасынан 

бастау алатын сирек болса да еңбектер гносеологиялық реңге ие болады. Соған сҽйкес 

«тарихи сана» ҧғымының екі мағынасы келіп шығады: тарихнамалық кҿзқарастарға сай 

келетін тар мағынасындағы жҽне дҥниетанымдық парадигма сипатына ие  кең мағынада. 

Мҧның соңғысы нақты-ғылыми кҿзқарасты, оның тетігі мен нҽтижесін білдіреді.  

Шындығында, тарихи сананың ҿзіндік феноменін, оның модифика-цияларын зерттеу 

келешегі бар міндет болып табылады. Тарихи сананың тар шеңберден шығып, тарихнамалық 

білімдермен қатар кҥрделі, жҥйелі, полифункционалды қҧбылыс ретінде қарастырылуы, 

арнаулы білім формасымен қатар, алуан тҥрлі формаларда ҿмір сҥретін ҽлеуметтік-мҽдени 

феномен ретінде кҿрінуі, сҿз жоқ, бҧл мҽселенің кҿкжиегін кеңейте тҥседі.  

Қазақ халқының тарихи санасы да оның дҽстҥрлі мҽдениетінің негізгі архетипі болған 

еуразиялық кҿшпенді ҿркениеттің ҿткен жолдарымен байланысты болып келеді. Еуразиялық 

Ҧлы дала тарихының беттерінен ҽлемдік тарихи ҥдерістің дамуына дҥмпу болған бірнеше 

ерекше тарихи-мҽдени кезеңдерді атап кҿрсетуге болады. Бҧл тарихи кезеңдер кезінде тҧтас 

болып, тарих сахнасын билеген, кейіннен тарыдай шашылған тҥркі тілдес халықтардың 

ҽлеуметтік жадынан ҧшты-кҥйлі жоғалып кетті деуге болмайды.  

 «Еуразия», «еуразиялық кеңістік» терминдерінің тек қҧрлықтың ҧғымын ғана 

білдірмейтіні белгілі. «Еуразияшылдықтың» географиялық жҽне семантикалық шеңберлерін 

анықтар болсақ, бҧл тҥсінік ҧзына бойы жеті жарым мың шақырым болатын Алтай тауынан 

бастап Карпат тауына дейін созылып жатқан Ҧлы даланы білдіреді. Ол ҿзіне ҥш аймақты 

енгізеді: Жоғарғы Азия (Алтай тауы, Тува, Моңғолия), Орталық Азия жҽне Шығыс еуропалық 

жазықтық.    

Еуразия – бҧл тек географиялық ҧғым емес, ол мҽдени-ҿркениеттік бірлікті де білдіреді. 

Еуразиялық кеңістікті баяғыдан осы жердің табиғи ландшафтына бейімделіп, 

шаруашылықтарын жҥргізген халықтар – тҥркілер, моңғолдар, фин-угорлар жҽне славяндар 

мекендеді. Соған сҽйкес бҧл жерде ҿзге ҿркениеттік бітімдерден ҿзгеше еуразиялық ҿркениет 

қалыптасты. Бҧл мҽдени-тарихи сабақтастық тарих ырғағының бойында қалыптасқан 

қҧдіретті империялардың қҧрылуынан аңғарылады. Қола дҽуірінде бҧл кеңістікті біртҧтас 
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«андрон мҽдениетінің» (Қазақстанда Беғазы-Дҽндібай мҽдениеті» деген атпен белгілі) ҿкілдері 

деген шартты атаумен белгілі тайпалар мекендегенін тарихшы-археологтар дҽлелдеп отыр. 

Дҽл осы кезден бастап, яғни біздің заманымызға дейінгі бір мыңжылдықтан бастап бҧл 

территория кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі мал шаруашылығына негізделген еуразиялық 

номадизмнің эпицентрі болды. Қозғалысы динамизммен, дҽстҥрі статизммен сипатталып, ҥш 

мың жыл бойы тҧрақтылығын сақтаған бҧл ҽлеуметтік-тарихи формацияны «дала ҿркениеті» 

немесе «атты-кҿшпелі ҿркениет» деп атауға болар еді.   

Еруоорталықтық кҿзқарас басым болып келетін ҽдебиеттерде кҿшпенділерді мҽдениеттен 

жҧрдай «варварларға теңеп, бау-бақшаны жалмап жеп қоятын шегірткелермен» салыстырса, 

ал кейбір авторлар олардың адамзаттық тарихтағы алатын орнын ерекше бағалайды. Мысалы,  

кҿшпенділер – кеңістіктегі «мҽдени катализаторлар» (А.Вебер), «тарихтың дырау қамшысы» 

(В.О.Ключевский), «тарихи қажеттіліктің арбакештері» (А.Сейдімбек), «тарихтың ҿн бойында 

қозғалатын ферменттер, тарихи қозғалыс пен дамудың органдары мен қҧралдары» 

(Г.Д.Гачев). Мобильді ҿмір сҥру тҽртібінің нҽтижесінде кҿшпенділер қҧрлықтың алып 

кеңістіктерін игеріп, халықтар мен мҽдениеттердің ҿзара алмасуын, ҽсерін қамтамасыз етті. 

Ҥш мың жыл бойына қос ҿркениет (кҿшпенді жҽне отырықшы) салыстырмалы тҥрде ішкі 

автономияларын сақтай отырып, иық тіресе дамыды, бірін-бірі ҥздіксіз байыта отырып, 

біртҧтас жалпы-адамзаттық мҽдениетті қалыптастырды. Дегенмен кҿне ҿсиетте Қабыл мен 

Абыл арақатынасы туралы аңызда кҿрініс тапқан, қоғамдық еңбек бҿлінісінің нҽтижесінде 

дҥниеге келген бҧл қҧбылыс «Шығыс пен Батыс», «қала мен дала» дилеммалары сияқты терең 

мҽдениеттанулық талдауды қажет етеді.  

Мал шаруашылығымен айналысқан кҿшпенділер мен егіншілікпен айналысқан 

отырықшылар саналарының арасындағы айырмашылықты кейбір зерттеушілер атап ҿтеді. 

Мысалы, «кҿшпелі ҿмір сҥру тҽртібі отырықшыларға қарағанда мҥлдем ҿзгеше тҥсініктер мен 

қҧндылықтарды, ҿзге салт-дҽстҥрлер мен ҽдет-ғҧрыптарды қалыптастырады. Кҿшпелі 

ментальдықта бҽрі ағады, бҽрі ҿзгереді... Уақыт пен кеңістік кҿшпенділер ҥшін мҥлде басқа 

мҽнге ие. Отырықшы адам болмысының фундаментальды ҿлшемі тҥрінде кҿрінетін тарихтың 

кҿшпенділер ҥшін мҽні жоқ, оның орнын мифтер мен аңыздар алмастырады» (Нҧржанов. 

1994:9) немесе, «Барлығы ҿзіммен бірге деген ҿмірлік ҧстынға сҥйенетін кҿшпелі халық ҿзін 

не қалада, не ғибадатханада, не мҥсінде, не жазба дҽстҥрде, не тыңайтылған жерде, не 

суландыру жҥйесінде тҧрақтандыра алмайды... оларда қозғалыс уақыт ағымына (бір жерде 

қоғамдардың алмасуына) емес, кеңістікке (орын алмасуға) бағытталған, егіншілерде қозғалыс, 

еңбектену тамақ асырау мен тіршілік ҥшін қажет болса, оларда керісінше, тамақ жеу қозғалыс 

ҥшін қажет» (Гачев Г.Д. 1988: 61-83).    

Ҽрбір адамның бойында осы кҥнге дейін кҥресіп келе жатқан осы ежелгі антагонистік екі 

қҧбылыс (отырықшылық – кҿшпенділік) туралы американдық философ Р.У.Эмерсон былайша 

ой тҥйіндеген еді: «Біз бҽріміз бірде кезбе кҿшпенді, бірде ҥйкҥшік отырықшы болып ҿзгеріп 

тҧрамыз жҽне мҧндай кҿңіл-кҥй ҥнемі алмасып тҧрады... Интеллектуалды кҿшпенділік – бҧл 

адамның объективті қасиеті, барлық жерден ҿзіне азық іздейтін оның кҿздерінің қасиеті» 

(Гачев Г.Д. 1986: 138). Мҥмкін қазіргі туризм, саяхат, серуенге деген қызығушылық адамзат 

жадында сақталған кҿшпен-ділікпен де байланысты болар.   

Еуразиялық кҿшпенділіктің тарихи санасына тҽн белгілер ежелгі темір дҽуірінде сақ, 

ҥйсін, ғҧн тайпалары мҽдениетінен де кҿрініс тапты. Сақ тайпаларының бҥкіл ҽлемге мҽшhҥр 

«аң стилі» ҿнері осы сананың айшықты кҿрінісі болып табылады. Еуропа тарихында Рим 

империясы ыдырағаннан кейінгі варварлар жетекшілік еткен кезең батырлық ғасырлар деп 

аталады. Бҧл кезеңге тҥрткі болған тарихта «Ҧлы қоныс аудару» деген атпен белгілі ғҧн 

тайпаларының Орталық Азиядан Еуропаға кҿшуі еді. Тҥркі халықтарының тарихи санасында 

«Еділ батыр» деген атпен белгілі осы тайпалардың кҿсемі Атилла герман-скандинав 

халықтарының «Ҥлкен Эдда», «Нибе-лунгтар туралы» эпостық жырларында бас кейіпкер 

болып қалды. Хунгария мемлекетінің тҧрғылықты халықтарының дҽстҥрінің тҥркі 
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мҽдениетімен кҿптеген ҧқсастықтары да бекер емес.    

Ерте ортағасырларды Қазақстан тарихында тҥркі дҽуірі деп те атайды. Бҧл кезеңде 

Еуразиялық ҧлы дала тҥркілердің басшылығымен бірігіп, бҧрын-соңды болмаған этносаралық 

коммуникациялық байланыс жҥзеге асты. Ерте ортағасырларда Жерорта теңізі мен Тынық 

мҧхиты арасындағы алып территорияны жайлап, Ҧлы жібек жолын қадағалап, халықтар 

мҽдениеттерінің сҧхбатын қамтамасыз еткен тҥркі қағанаттарын қҧрушылардың рухы мен 

тарихи санасы «Кҥлтегін», «Білге қаған» жазбаларынан айқын аңғарылады. Бҧл дҽуірдегі тағы 

бір «ҧлы қоныс аудару» Сыр бойын мекендеген 24 тайпа оғыз ҧлысының Батысты бетке 

алуымен байланысты болды. Араб-парсы-тҥркі мҽдениеттерінің ҥздік жетістіктерін 

бойларына сіңіре отырып, тҥркілік қҧндылықтарды исламның жасыл туының астында 

Еуропаға желбірете жеткізген селжуктер мен османлылардың ҽлеуметтік жадынан да туған 

жерге деген сағынышты сарынды аңғаруға болады. Бҧл, ҽсіресе осы тҥркі халықтарына ортақ 

«Қорқыт баба туралы кітаптан» байқалады.  

Ерте тҥркілердің бойындағы қҧлдыққа тҿзбей, еркіндікті қадірлеу қасиеті жужаньдардың 

ҥстемдігін жойып, ҿз тҽуелсіздігін алуымен, тҥркілердің империясын орнатуымен аяқталды. 

Бҧл дҽуірдегі ҧлттық идея мемлекеттілік идеясымен астасып жатты. «Жоғарыда Кҿк тҽңірі, 

тҿменде Қара Жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласына 

менің ата-бабаларым Бумын қаған, Істемін қаған ҥстемдік қҧрған. Таққа отырып тҥркі 

халқының мемлекетін басқарған, ҥкім-билігін жҥргізген. Дҥниенің тҿрт бҧрышы тҥгел оларға 

дҧшпан болған. Ҽскер қҧрып, жорыққа аттанып, олар дҥниенің тҿрт бҧрышының халқын 

тҥгел бағындырған» деп басталатын «Кҥлтегін» жазуының кіріспесінде тҥркі мемлекетінің 

қалай қҧрылғандығы айтылады.  

Елтеріс қаған мен Тоныкҿктің басты мақсаты – тҥркі халқының басын қайта біріктіріп, 

тҽуелсіздігін алып беру. Еркіндік бҽрінен де қымбат. «Ҽкеміз, ағамыз қҧрған мемлекеттің аты, 

кҥші, даңқы жоқ болмасын деп, тҥркі халқы ҥшін тҥнде ҧйықтамадым, кҥндіз отырмадым. 

Осылай елді қҧрап, халықты отқа кҥйдірмедім, суға батырмадым. Тҽңірі жарылқап, қҧтым бар 

себепті, ҿлімші халыққа жан кіргізіп, асырадым, жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай 

қылдым, аз халықты кҿп қылдым. Айбарлы жҧрттыққа, қуатты қағандыққа жеткіздім» деп 

мақтанышпен айтылған бҧл сҿздердің астарынан  оңайлықпен келмеген тҽуелсіздік тҥріндегі 

ҧлттық идеяны аңғаруға болады.  

Бҧл ортағасырлық тҥркішілдіктің тағы бір кҿрінісі оғызшылдық идеологиясынан кҿрінеді. 

Бойындағы тҥркілік дҽстҥрді жаңа хақ дін – исламмен шебер жымдастыра біліп, осы ілімді 

батыстық ҽлемге таратқан оғыздардың тарихи санасын «Қорқыт ата кітабынан» айқын 

аңғаруға болады.    

Тҥркі халықтарына тҽн еркіндік идеясы Желмаясына мініп мҽңгілікті іздеген Қорқыт ата 

туралы аңыздарда терең философиялық мағынамен ҧштасып кетеді. «Қар қаншама 

жауғанымен жазға бармас, гҥлденіп ҿскен бҽйшешек кҥзге бармас». «Тозған мақта бҿз болмас, 

ежелгі жау ел болмас». «Анадан ҿнеге кҿрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ҧл 

жаман». Қорқыттан қалған осы ғибратты сҿздер оның дҥниетанымдығының кеңдігі мен асқан 

ойшылдығын аңғартады.  

Ақырында ортағасырлық дҽуірдің бҧл кезеңін Шыңғысхан бастаған тҥркі-моңғол 

тайпаларының шапқыншылығы жҽне Алтын Орда империясының салтанат қҧруы аяқтайды. 

Ерлік пен елдіктің ҥлгісін кҿрсеткен бҧл дҽуірдің кҿшпенді ҿмірсалтын жиырмасыншы 

ғасырдың отызыншы жылдарына дейін сақтап келген қазақ халқының тарихи санасынан берік 

орын алғаны анық. Мҧның айшықты типтік кҿрінісі ноғайлы цикліндегі батырлар эпосынан 

байқалады. Қазақ халқының санасында «дала еркіндігінің алтын ғасыры» ретінде сақталып 

қалған бҧл кезең немесе «алтын заман» шын мҽнінде бҥкіл еуразиялық кҿшпелі ҿркениеттің 

тарихи дамуындағы оның кульминациялық кезеңі, апогейі еді. XV ғасырдың екінші 

жартысынан бастап Ҧлы дала ғана емес, бҥкіл Шығыс барлық саладан алғанда Батыстан артта 

қала бастады.   
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Бҧл шапқыншылық пен Алтын Орда империясының қҧрылуы феноменін қайта бағалау 

оңайға соға қоймайды. Ол Еуразияның саяси картасын қайта жасап шыққандай болды жҽне 

кҿптеген ғасырлар бойы бҧл шапқыншылықтың жаңғырығы ҽлемдік тарихтың қҧлағында 

қалып қойғандай болды. Дҥниетанымдық жҽне идеологиялық тҥсініктердің кешенді 

жиынтығы ретіндегі «шыңғысшылдық» материалдық ҽлемдік тҽртіпті ҿзгертіп қана қоймай, 

Еуразияны мекен еткен кҿптеген халықтардың қоғамдық санасында идеалдық жҽне рухани 

тҧрғыдан алғанда тҿңкеріс жасады. «Ясы» ҽдеттік заңдар жинағы жҽне «Қарадан шығып хан 

болмайды!» деген императив Шыңғыс ҽулеті тҧқымдарының саяси билігін заңдастырып берді. 

Белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің пікірінше, «шыңғысшылдық тҥркі-моңғол 

халықтарының тарихындағы қайталанбас ерекше қҧбылыс емес. Кезеңдік жҽне типологиялық 

тҧрғыдан алғанда, мысалы, Оғыз туралы аңыздарды сонымен бір қатарға қоюға болады... 

Баяғы ҿткен замандарда даланы «оғызшылдықтың кернегені туралы да сеніммен айтуға 

болады» (ЮдинВ.П. 1992: 20-21). 

В.П.Юдиннің еңбегінде Ноғай ордасы Дешті Қыпшақтағы «ең кҿшпелі қҧрылым» ретінде 

сипатталып, олардың бҧрынғы дала еркіндігінің алтын ғасырын аңсап, қалалық бағдарға 

қарсы бағыт ҧстанғаны айтылады [5.55]. Ноғай ордасының қҧрамындағы ру-тайпалар кейін 

кҿшпелі дҽстҥрді ҧстап қалған қазақтардың Кіші жҥзінің қҧрамына енді (Қасым хан мен 

Хақназар хан тҧсында). Ал Қазақстанның оңтҥстік шығысында орналасқан, кейінірек 

қазақтың Ҧлы жҥзінің этнокомпонентін қҧраған ру-тайпалар арасындағы отырықшы жҽне 

кҿшпенді бағдар ҧстанған ҥрдістердің кҥресі бастапқыда Шағатай ҧлысын, кейін Моғолстан 

мемлекетін ыдыратуға ҽкеліп соқты. Қазақтардың нағыз кҿшпелі халық екендігі «қазақылық» 

феноменінен айқын аңғарылады.  

В.П.Юдиннің айтуы бойынша, «тек материалдық «ҽлемдік» тҽртіп қана емес, сонымен 

қатар, идеалды, рухани тҽртіп те ҿзгерді... Шартты тҥрде идеялық-психологиялық 

«революция» деп атауға болатын Еуразияның кҿптеген халықтарының, ең алдымен 

кҿшпенділердің қоғамдық санасындағы идеологиялық жҽне психологиялық тҿңкерістің 

мықты болғаны соншалық, жаңа дҥниетанымның қалыптасуына дейін ҽкелді. Шыңғыс 

ханның, оның тегі мен ата-бабаларының шығу тегі туралы аңыздар адамзаттың пайда болуы 

туралы мҧсылмандық аңыздарға, сонысымен ҽлемнің мҧсылмандық картинасына енгізілді... 

Бҧл жағдайда біз жаңа діннің қҧралуы туралы сҿз қозғауға негіз бар деп пайымдаймыз. Бҧл 

дін моңғол-татар шапқыншылығы тудырған дҥниетаным мен идеологияның қҧрамдастарының 

бірі болды. Дҥниетанымдық жҽне идеологиялық кҿзқарастардың бҧл жаңа кешенін біз 

шыңғысшылдық деп атадық» (Юдин В.П.). Қазақ халқының этномҽдениеті мен тарихи 

санасындағы шыңғысшылдықтың ҽсері қазақтар арасында кҥні кешеге дейін сақталып келді.             

Қазақ халқының мемлекеттілігінің қҧрылуы еуразиялық кҿшпенділіктің дағдарысқа 

ҧшыраған кезеңімен тҧспа-тҧс келді. Бҧл кезең қҧдіретті Алтын Орданың ыдырап, оның 

бҧрынғы иелігінде жекелеген дербес ордалар мен хандықтардың тҥзіліп, тегі бір тҥркі 

халықтарының тарихи қалауларына сҽйкес ҿз алдына отау қҧрып, этникалық қҧрылымдарға 

біріге бастаған дҽуірі болатын.  

Қазақтардың дҽстҥрлі тҿл мҽдениетінің қалыптасуы мен кемеліне келу уақыты Алтын 

Орданың ыдырауы мен оның мҧрагері ретінде Қазақ хандығының ҿмір сҥрген кезеңдерін, 

яғни XV–XVIII ғасырлар аралығын қамтиды. Қазақ халқының осы қалауы ауыр кезеңде ауа 

кҿшіп, жеке отау қҧрғанын мҽдениеттанушы М.М.Ҽуезов кҿшпенді-отырықшы 

баламаларымен байланыстырады (Ауезов М.М. 1993: 53). Бастауын діни аңыздардағы Қабыл 

жҽне Абыл арақатынастарынан бастауға болатын осы қос ҿркениеттің қақтығысы 

шиеленіскен тҧста таза кҿшпенділік ҿмірқамын ҧстанған қазақтардың мҧнан кейінгі дамуы 

«қилы заманмен» байланысты болды. Бҧл кезеңнің жалпы тенденциялық ерекшеліктерін 

ноғайлы мен қазақ айырылысуына байланысты айтылатын халық ҽндері мен кҥйлері жҽне 

XV-XVIII ғасырлар аралығындағы қазақ жырауларының (Дайырқожа, Қазтуған, Асан қайғы, 

Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марқасқа, Ақтамберді, Тҽтіқара, Ҥмбетей, Бҧқар жырау жҽне 
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т.б.) авторлық поэзиясы арқылы сипаттауға болады. Белгілі зерттеуші Ҽ.Қодар ҿз 

монографиясында ҧлттық ҽдебиеттің кейбір теориялық мҽселелерін қайта қарай отырып, бҧл 

қҧбылысты «кҿшпенділік апокалипсистің жақындауын алдын ала сезген тҥрік рухының соңғы 

серпілісі-софистика мен трагедияның нышандары бар дадалық интеллектуализмнің қияға 

шырқауы, Ҧлы дала сахнасы болған ҿзіндік кҿшпелі театр» деп сипаттайды (Кодар А. 1999: 

118).  

Бастапқыда дала еркіндігі мен рулық демократияның туын жоғары ҧстаушы апологеттері 

болған «батыр-жыраулар» поэзиясында ерте тҥрік жҽне ноғайлы дҽуірінен мҧра болып қалған 

патриотизм мен бірбеткей ҿрлік ҿз орнын сақтап қалғанымен, ҿткенге деген ностальгиялық 

сағыныштың, туыс халықтардың тарихи тағдырларының жолайрығы тҧсындағы шарасыздық 

кҿңіл-кҥйдің басым екендігі аңғарылады. Кейінірек, бҧрынғы кҿзсіз ерлік пен батырлықтың, 

гедонизмнің (бҧл дҥниенің қызығымен шаттанудың) орнына кҥнделікті кҥйкі тірлік жырлана 

бастайды. Ҽсіресе, терме, толғау жанрлары тҥрінде моралистика мен дидактика араласа 

бастайды.   

Осылайша, қазақ мҽдениетінің дҽстҥрлі кезеңі «алтын заманнан» «қилы заманды» бастан 

кешірді. «Ақырзаман» (қара қытайдың қаптауымен сипатталатын) туралы тҥсінік жер 

жаннаты «Жерҧйық» туралы утопиялық арман-аңсарды туғызды. Қазақ халқының ҽлеуметтік 

жады мен тарихи санасындағы батырлық рух XVIII ғ. жоңғарлармен соғыста жҽне XIX ғ. ҧлт-

азаттық кҥресте (Махамбет, Шернияз, Нысанбай жҽне т.б.) қайта кҿтерілгенімен, Қазақ 

хандығының Ресей қҧрамына ҿтуі нҽтижесінде «зар заман» қҧбылысы басталады. 

Еркіндік пен бодандықтың, дҽстҥр мен еуропалық метрополиядан енген жаңа тҽртіптердің 

шегіне жете шиеленісуі Шортанбай Қанайҧлы, Дулат Бабатайҧлы жҽне Мҧрат Мҿңкеҧлы 

сияқты «зар заман» ағымы ақындарының шығармалары арқылы пайымдалады. Олар XIX 

ғасырдағы қазақ ҿміріне тҽн барлық қҧбылыстарды сынға алады. Отаршылықты ҽшкерелеп, 

ҽлеуметтік ҥйлесімділік уақыты ретінде ҿткен дҽуірді идеалдандыра отырып, бҥгінгі 

заманның келешегінен де ҥмітін ҥзіп, тҥңіледі.  

ХХ ғасырдың басынан бастап бҥкіл Шығыс елдерін қамтыған реформаторлық қозғалыс 

батыстық империализмге қарсы жҽне ҿз қоғамдарының мҽдени-этностық жҽне саяси сара 

жолын анықтаудағы кҥреске ҧласып, ҧлттық сана оянып, ҧлтжандылық ҿз кҥшіне енді. 

Бастапқыда Анадолыда қалыптасқан (ең дамыған тҥрік державасы) тҥрік ҧлтжандылығы 

ғасырдың басында бҥкіл тҥркі тілдес елдер мен халықтарды қамтып, тҥрік 

интеллектуализмінің идеялық субстратына айналды. Кейбір зерттеушілердің ойынша, 

ҿркениеттік тҥрік бірлігінің идеалды мҥмкіндігі – біртҧтас Тҥркістан идеясы – христиан, 

ислам жҽне буддизм сияқты ескі белдеулік ҿркениеттердегідей, мҽдени-конфессиялық 

бірегейлікке негізделмей, этностық бірегейленумен сипатталады. Ҧлттық зиялы қауымның 

қалыптасуымен жҽне оның басшылығымен ҧлттық ҿзіндік сананың оянуы («Кҿзіңді аш, оян 

қазақ, кҿтер басты, ҿткізбей қараңғыда бекер жасты! Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 

Қазағым, енді жату жарамасты!» деп жырлаған М.Дулатовтың «Оян қазағы» немесе  «Қазақ 

малшы ҧйықтап жатқан, жыланды бҽле дедік аңдып баққан. Бҽленің тҥрін кҿрген мен сары 

маса, қазақты оянсын деп сҿзбен шаққан» деп ҥндеген А. Байтҧрсыновтың «Масасы») қазақ 

қоғамында бірнеше идеялық ағымдарды туғызды. Олардың алғашқысына жоғарыда аталған 

тҥркі ҧлтшылдығын жатқызуға болады. Ҽдетте кеңестік идеологияда «тҥркофильдік», 

«пантҥркизм» деп айыпталатын М.Жҧмабаевтың,  З.Б.Тоғанның, Х.Паксоудың, 

М.Ходжаевтың, Т.Рысқҧловтың жҽне М.Шоқайдың ойларында кездесетін «біртҧтас 

Тҥркістан» идеясын тҥркістаншылдық деп белгілеген дҧрыс болады. 

Ҧлттық идея ретінде «Тҥркістан», «Алаш», «Қазақ» идеялары кҿтерілді. «Тҥркістан – екі 

дҥние есігі ғой, Тҥркістан – ер тҥріктің бесігі ғой. Тамаша Тҥркістандай жерде туған, Тҥріктің 

тҽңірі берген несібі ғой», деп жырлаған Мағжан Жҧмабаевтың тҥркішілдік идеясын жҥзеге 

асыруда Мҧстафа Шоқай орасан зор еңбек сіңірді.  

«Алаш туы астында, біз – Алаштың баласы, кҥніміз туып, кҿгерді Сарыарқаның даласы» 
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деп Сҧтанмахмҧт Торайғыров ҧранын жазған «Алаш» идеясы да «Тҥркістан» идеясына жақын 

болды. Халықтың тарихи санасында «Алаш Алаш болғанда, Алаша хан болғанда, біз қалмаққа 

не кҿрсетпедік» деген заманнан бері сақталып келген бҧл идеяның осы заманда қайта 

жаңғыруының да ҿз орны бар еді. «Алты Алаш» атауы кезінде тҥбі бір тҥркі халықтарының 

сыртқы жауға қарсы тізе қосып қарсы шығып, бірігуінен туындаса керек.    

Еуразиялық алып кеңістікте кейіннен Ресей империясының орнына Кеңестер Одағы келді. 

Бҧл да болса, еуразиялық мҽдени-ҿркениеттік бітімнің бір тҥрін білдіретін сияқты. Ресейлік 

алғашқы еуразияшыл ғалымдардың бірі Н.Трубецкой орыс мінезіндегі «тҧрандық элемент» 

туралы терең зерттеу жариялаған да еді. Бірақ бҧл кезеңде осы территориядағы тҥркі тілдес 

халықтар отаршылдық пен тоталитаризмнің бҧғауын бастан кешіріп, ҧлттық дҽстҥрлі 

мҽдениетінен айырылудың аз-ақ алдында қалды. 

Қазақ халқының кейінгі тарихи санасының дамуы индустриалдық жҽне 

постиндустриалдық қоғамдарға енумен сипатталатын модерндеу жҽне жаhандану 

қҧбылыстарының салдарынан елеулі ҿзгерістерге ҧшырады.  

Ғылыми ҽлемде мҽдениеттің оқшау типі ретіндегі еуразиялық ҿркениет феномені ҽлі 

толық айқындала қоймаған, ол дербес ҿркениеттер ретінде Данилевскийдің, А.Тойнбидің, 

К.Ясперстің, О.Шпенглердің жҽне т.б. тҧжырымдамаларындағы тізімнің санатында жоқ. Оны 

терең талдап, теориялық тҧрғыда дҽлелдеу гуманитарлық ғылым ҿкілдерінің келешектегі ісі 

болар деген ҥміттеміз. Еуразиялық кҿшпенді ҿркениет тарихын қайта қалпына келтіруге 

қатысты жасалған бҧл талдау қазіргі заманғы қазақ халқының тарихи санасын, тарих 

философиясын терең тҥсінуге септігін тигізеді. Ғаламдық ауқымда да, еліміздің ішінде де 

соңғы онжылдықтарда болып ҿткен орасан зор ҿзгерістер, жаhандану барысындағы 

бҽселекестік жағдайында саяси интеграцияға ҧмтылу ҥдерістері тарихи сананы онан сайын 

ҿзектілендіре тҥседі.  
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ИСТОКИ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ КАЗАХОВ 
 

Резюме: В статье исследуется танцевальное искусство — самая древняя форма художественного постижения мира. 

Анализируются пути сложения и развития казахской танцевальной культуры, как части всей тюркской культуры. Поэтому 

исследование национального танца не сможет выявить и проследить причины образования многих своеобразных сторон этой 

культуры, если не обратиться к социально-историческому анализу номадизма, отличавшегося особыми историческими 

критериями и особыми закономерностями развития искусств. Общественный строй кочевников, качественно иной, чем у оседлых 

народов, порождает и иное отношение к различным видам искусства, дифференцируя их по принципу рациональности и 

приемлемости для мира кочевья.  

Изучение истоков исторического становления танцевального искусства является очень сложным, поскольку танец является 

самым мимолетным кратковременным искусством, воспринимающимся только в момент его исполнения, не оставляющим после 

себя каких-либо материальных источников. Только появление кино-видеосъемки дало комплексное представление о танце, тогда как 

его изображение, описание, анализ и танцевальная музыка отражают только отдельные стороны этого вида искусства. Весь 

исторический материал о древнем танцевальном искусстве собирается по крохам и всегда имеет предположительный, 

субъективный характер. 

Автор статьи опираясь на наскальные изображения и на их расшифровку крупнейшими учеными археологами А.П. Окладни-

ковым, А.X.Маргуланом, А.Н.Бернштамом, К.А.Акишевым, Я.А.Шером, А.Г.Максимовой и др., проследила и анализировала 

исторический путь становления казахской танцевальной культуры.   

 

Ключевые слова: танцевальное искусство, петроглифи, мифология, пляски. 

 

Научные изыскания казахских искусствоведов последних двадцати лет внесли определенные и 

убедительные доказательства существования танца в глубокой древности в жизни казахов. 

Достоверные представления о хронологическом диапазоне существования танцевального 

искусства мы получили благодаря данным археологии, из которых явствует, что танцевальная 

культура на территории Центральной Азии уходит своими корнями в глубокую древность. Об 

этом свидетельствует много памятников материальной культуры, относящихся к 11-1 тыс. до н.э., 

так называемые петроглифы и наскальные изображения на территории Казахстана. 

При анализе этих изображений учеными стало очевидно, что существующая разножанровая 

классификация танцев народов Центральной Азии имеет очень давнюю историю, что они 

сформировались задолго  до профессионального танца. Анализируя пути сложения и развития 

казахской танцевальной культуры, как части всей тюркской культуры, нельзя забывать, что мы 

являемся прямыми наследниками тех этнокультурных общностей  в жизни которых, ведущее 

место занимало кочевое хозяйство. Поэтому исследование национального танца не сможет 

выявить и проследить причины образования многих своеобразных сторон этой культуры, если не 

обратиться к социально-историческому анализу номадизма, отличавшегося особыми 

историческими критериями и особыми закономерностями развития искусств. Общественный 

строй кочевников, качественно иной, чем у оседлых народов, порождает и иное отношение к 

различным видам искусства, дифференцируя их по принципу рациональности и приемлемости для 

мира кочевья. Поэтому эстетический мир номадов вбирает в себя главным образом те виды 

искусства, которые носят идеальный характер и не закреплены в вещах. У казахов и их предков 

ими стали поэзия и музыка. 

Танцевальное искусство – самая древняя форма художественного постижения мира. Наши 

предки, в тяжелой борьбе за существование еще на заре развития цивилизации пытались дополнять 

трудовые процессы различными эмоциональными телодвижениями. Эти движения и послужили 

началом зарождения пластических основ танца, объединяющих в себе духовное и физическое 

начало, несущее уже элементы искусства. 

Изучение истоков исторического становления танцевального искусства является очень 

сложным, поскольку танец является самым мимолетным кратковременным искусством, 

воспринимающимся только в момент его исполнения, не оставляющим после себя каких-либо 

материальных источников. Только появление кино-видеосъемки дало комплексное представление о 

танце, тогда как его изображение, описание, анализ и танцевальная музыка отражают только 

отдельные стороны этого вида искусства. Весь исторический материал о древнем танцевальном 

искусстве собирается по крохам и всегда имеет предположительный, субъективный характер. 
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Но все же, сопоставляя отдельные факты развития духовной культуры казахов и их предков, 

проводя аналогии с культурами других народов, можно в какой-то степени раскрыть роль и 

значение синкретического искусства, ставшего одним из основных видов духовной культуры казахов. 

Основным свойством синкретизма является не только тесная связь отдельных видов 

художественного творчества друг с другом, но и их близость со всеми сферами материальной, 

политической и духовной жизни общества. 

Наиболее древними памятниками танцевального искусства  степняков, живших во 11—I 

тысячелетиях до н.э. и ставших предками казахов, являются петроглифы и наскальные изображения. 

Наскальные изображения различных танцев в горах Чулак и ущелье Тамгалы вводят нас в самый  

древний период, намного раньше, чем появились  религиозные понятия. Мифология раскрывает 

духовный мир предков казахского народа. В силу этого ритуально-мифологическая семантика 

танцевального творчества, отраженная наскальными изображениями, является наиболее ценной 

областью этого искусства, сфокусировавшей в себе все грани жизни того периода, ставших на 

протяжении тысячелетий основой большинства народных прозднеств, верований, обычаев, обрядов, 

традиций и суеверий.  

Опираясь на наскальные изображения и на их расшифровку крупнейшими учеными археологами 

А.П.Окладниковым, А.X.Маргуланом, А.Н.Бернштамом, К.А.Акишевым, Я.А.Шером, 

А.Г.Максимовой и др., можно проследить исторический путь становления казахской танцевальной 

культуры. Так, А.Г.Максимова, изучавшая наскальные изображения ущелья Тамгалы, пишет: 

«Интересны культовые и обрядовые сцены. На одной из плит изображено три человека, одетых в 

шкуры животных (возможно, медвежьи) с бубнами в руках, на другой сюжетная картина: 

священное дерево, рядом с ним солнцеликий тотем, около них неопределенное животное, а вокруг 

танцующие люди: некоторые из них в маскировочных костюмах, имеются отдельные изображения 

людей с головами, выполненными в виде круга, от которого отходят во все стороны лучи, а 

внутри — точки, расположенные по кругу и одна в центре. У некоторых голова нарисована в виде 

большого круга или двух кругов, вписанных друг в друга. Это – солнцеликие люди, и изображались 

они, как правило, вместе с животными. Встречаются изображения солнечных дисков. Относятся к 

предсакскому времени».  

Исследователь наскальных изображений в горах Чулак  Мариковский пишет: 

«…наибольший интерес представляет панорама праздника. Группа людей пляшет, взявшись за руки. 

Напротив ее другая группа людей играет на инструментах – изогнутых палках с натянутой 

струной. Этот инструмент, прообраз смычковых инструментов, дошел до наших дней с небольшим 

усовершенствованием – маленьким резонатором, кое-где применяется в настоящее время (низовье 

реки Чу, район Каратау) и, по устному сообщению академика А. X. Маргулана, носит название 

‖шанкобыз‖ и ‖килкобыз‖.  

Также выразительны эпизоды танцевального творчества, запечатленных в Саймалы-Таш. 

Ритуальные пляски с шаманом и обожествленными зверями (архары), вокруг солнечных дисков. 

Преобладают групповые пляски, большинство мужского пола, маскированы под животных. Особенно 

часты головные уборы с рогами и перьями, длинные хвосты, скорее всего, рогатого скота.  

Эти редкие наскальные изображения моментов танцевального творчества, почти ничего не 

говорят непосредственно о специфике танца и его движений.  

Петроглифы с танцевальными эпизодами охватывают достаточно большой отрезок времени 

(111-1 тысячелетия до н. э.),  но правильным будет исследование истории казахской танцевальной 

культуры  ограничить VII-IV вв. до н.э. – временем, когда территорию Казахстана населяли племена, 

называемые в письменных греческих и персидских источниках общим названием ‖саки‖. Сакские 

племена объединялись в племенные союзы, во главу которых выбирались вожди, именуемые 

античными  царями. Союзные вожди выбирались советом племенных вождей, которые, в свою 

очередь, были избираемы всеми взрослыми членами племени и мужчинами, и женщинами. Нередко 

женщины выбирались в вожди, и даже в племенные — царицы Томирис, Зарина, что необходимо 

подчеркнуть как отличительную черту истории сакских племен.  

В жизни общества того времени большое место занимала война, так как являлась средством 

увеличения, захвата новых пастбищ, скота и самообороны. Известные вожди возглавляли не только  



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

667 

 

 
 

военные действия, но и культовые обряды, а следовательно, и военные пляски как значительную 

часть подготовки военных выступлений. Обязательно выступление в поход и возвращение из похода 

всегда служили поводом для больших массовых торжеств. Военные танцы имели большое 

воспитательное значение, воодушевляя на подвиги и создавая нравственные и эстетические идеалы 

мужества. 

Торжественность и красочность военных плясок усиливала парадно-боевая одежда, у вождей-

военачальников особенно роскошная. Так, археологу-ученому К.А.Акишсву удалось восстановить 

курган Иссык и реконструировать парадно-торжественный костюм, головной убор и оружие, 

захороненного в нем сака-тиграхауда. ‖Эта одежда была предназначена для поражения воображения 

живых, возвеличивая высшего над низшим…‖, – писал К.А.Акишев. Великолепная художественная 

фантазия народа проявляется в подборе цветовой гаммы и ювелирном украшении данного костюма 

знатного воина-вождя, которое помимо высокого мастерства несет в себе высокое идейное 

содержание. Так, например, сама мысль создать одежду, олицетворяющую идею солнца, уже 

говорит о глубине художественного мышления. Олицетворение воина-вождя в образ 

солнцеподобного существа, развивая древние народные представления о солнцеликих людях, 

запечатленных на петроглифах, говорит о громадном значении в духовной культуре саков солнца, 

света, огня. 

Особенно значительное место  в жизни сакских племен имел конь. Лошадь не только была 

основным средством передвижения, но ее мясо и молоко употреблялись в пищу. Большая роль 

лошади в быту отражалось и в погребальном ритуале. У саков был культ не только солнца, но и 

бога (духа) войны, которому приносили жертвоприношения. В культе бога войны большое место 

занимали обрядовые ‖военные танцы‖. 

Наибольшее значение в семантике военных плясок занимал образ коня. В танцевальном 

творчестве воспроизводились движения и реальной лошади, и выдуманный полет крылатого коня, 

прообразом которому могли служить взмахи крыльев летящего беркута. Подтверждением этих 

мыслей могут служить следующие обстоятельства: 

1. Движения лошади, взаимосвязанные с наездником, были наиболее знакомыми и 

привычными для сакских скотоводческих племен. Это были движения их трудовых процессов, 

первоосновы  всей танцевальной пластики. 

2. Танцевальные движения, передающие пластику лошади и наездника в течение многих 

тысячелетий, внешне изменяясь, оказались  наиболее  устойчивыми. Став традиционными  теперь и 

для современных  казахских танцев.   

3. Пластический образ тулпара сохранился в традиционных народных движениях: ‖Тулпарша‖ 

(полет тулпара), ‖Камдама‖ (крылатый поворот), ‖Кусканат‖ (крылатые прыжки). А сегодняшние 

казахские танцевальные движения ‖Желдирме‖ (ход рысака), ‖Шабыс‖ (галоп лошади), ‖Тепен 

жорга‖ (иноходец), ‖Тебинги‖ (пришпоривание) и мн.др. образно передают пластику обрядовых 

военных танцев древности. 

Наиболее древние элементы казахского танца сохранились в шаманских танцах ‖Баксы 

ойыны‖. Сакральные игры баксы (шамана) восходят к времени язычества. Где в основном были 

тотемистические и анимистические представления с культамом предков и ‖тенгри‖ (поклонение 

небу).  

В мировоззрении народа вплоть до XVII в. были широко распространены культы земли (Жер-

ана), воды (Су-ана), огня (От-ана). Казахи почитали духа покровителей стада овец (Шопан-ата), 

лошадей (Камбар-ата) и мн. других. Эти культы сохраняли черты древней мифологии, в частности 

двух начал – доброго (кие) и враждебного, злого (кесир). Баксы ойыны – шаманские игры-

заклинания совершались с целью изгнания ‖злого духа‖ для исцеления людей и животных. 

В казахский пандемониум входили жын, шайтан, аруах, бадик и многие др. Баксы верил, что 

у него есть духи-покровители, которым служит он, и есть духи – его помощники, которые служат 

ему. Термин баксы в значении шаман и родственные ему обозначения в языках народов Центральной 

Азии появились после монгольского нашествия. Более ранним было тюркское название шамана – 

кам, от которого и произошли термины ‖камлать‖ и ‖камлание‖ – действия (игры) шаманов. Свои 

игры-камлания – заклинания злого духа баксы реализовал в синкретической форме – пляске, 

музыке, песенно-поэтичсском слове (сарын, сарнау, жыр) в сопровождении одного из 
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музыкальных инструментов – дангыр (бубнов), различные асатаяки, кобыз. ‖Шаман, – писал 

Ч.Валиханов, — человек, одаренный волшебством и знанием, выше других, он поэт, музыкант, 

прорицатель и вместе с тем врач. Казахи шамана называют баксы, что по-монгольски значит 

учитель, уйгуры бахшами называют своих грамотников, туркмены этим именем зовут своих 

певцов‖.  

Обращение к баксы и вера в их тайную силу не утрачивалась вплоть до недавнего времени, в 

первую очере5дь, благодаря простым людям, прибегавшим к их помощи в случаях болезни, падежа 

скота и различных стихийных бедствий. Их практическая деятельность дарила людям веру и  опти-

мизм, а вследствие этого моральные и физические силы в борьбе с их бедами. Такую же пользу и 

значение приносили и коллективные сакрально-обрядовые пляски дрсвности, дававшее им 

уверенность в победе, а потому мобилизуя их физические силы и усиливая их способность к 

удачам на охоте, войне и других мероприятиях. 

Эта характеристика является важной, поскольку действительно в прошлом баксы употребляли в 

своих плясках ударные инструменты, различные асатаяки и бубен-дангыр, что и служит прямым 

доказательством явно плясовой природы казахского шаманства.  Они существовали и в магичсско-

плясовой практике древнего Востока в культуре Египта, Шумерии, Вавилона, Ассирии, Сирии, 

Аравии и Ирана. 

Обрядово-сакральные пляски древности помогали излечению болезни не только своим 

психологическим воздействием, но и чисто физическим. Трудные, быстрые, ритмизованные 

движения пляски, вызывая у больного обильное потоотделение и усиливая кровообращение, тем 

самым активизируя в его организме обмен веществ, действуя как баня, компресс и общий массаж. 

С развитием общественных отношений и не без воздействия ислама происходило постепенное 

изменение статуса и отношения к баксы ойыны. ‖Чаще всего действия баксы называют 

кривлянисм, ломаньем, но никогда пляской. Между тем, его песни (сарнау), сопровождаемые 

телодвижениями, это самая настоящая религиозная пляска, сохранившаяся с древних времен‖ 

. 

Художественная практика баксы создала не только новый жанр танцевального творчества, 

способствующего развитию лексики танца, но и активно содействовала созданию и развитиюжанров 

в музыке и поэзии. Например, форма жыр, сарын и др. 

В своих синкретических плясках баксы использовал уже существующие в народном 

исполнении танцевальные движения, пластически передающие повадки животных, птиц, 

трудовые навыки человека, его умение ездить верхом и т. д. Но для сакральных целей он 

старался исполнять их как можно лучше, выразительней и образней, способствуя тем самым 

развитию танцевальной лексики и технической виртуозности плясок баксы ойыны. 

Предположительно таким путем, происходил далекий сложный процесс взаимообогащсння 

народного и профессионального творчества. Поскольку основой профессионального 

танцевального искусства баксы служили опоэтизированные народом движения и навыки его 

труда, плясовые традиции постепенно переходили в шаманский профессионализм. И этот 

традиционный профессионализм баксы ойыны, в свою очередь, стал обогащать ставшее ему 

источником народное творчество.  

Исследования искусствоведов, археологов и историков на протяжении последних десятилетий, 

убедительно доказали, что танцы сопровождали весь процесс развития казахского общества с 

глубокой древности до наших дней. Разумеется, что многие канонические формы древних 

плясок не дошли до нас, но в народной памяти остались хранимые и передаваемые порой 

неосознанно из поколения в поколение их сюжетная тематика, традиционные движения и 

танцевальная лексика. 
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Özet: Dünyanın hiçbir ulusunun halk sanatlarında Türk dünyası ve Anadolu kadar zengin kaynaklara sahip olmadığı 

araĢtırmalardan anlaĢılmaktadır. Binlerce yıllık bir kültür ve uygarlık birikimine sahip Anadolu ve Türk dünyası bu uygarlıkların 

kültürlerini her köĢesinde taĢıdıkları ve yeni bir sentez içinde devam ettirdikleri özellikle el sanatları ürünlerinde görülmüĢtür. 

AraĢtırma sonuçlarına göre Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırım el sanatları ortak özellikleri, farklı 

coğrafyalarda yaĢamıĢ olsalar da geleneksel kültürlerini koruyarak, doğal yeteneklerini kullanarak, yaĢamak, süslenmek ve 

süslemek amacıyla doğadaki ham maddeleri geliĢtirmiĢler, benzer yeni teknikler yaratarak sanat eserlerini üretmiĢlerdir.   Motifler 

ve renklerin genellikle doğadan, geleneksel kültür özelliklerinden, bireylerin yaĢadıkları, sevinç, üzüntü, doğa olayları, düğün, 

bayram, ölüm, efsane, masal vb olaylardan etkilenerek yaratıldığı tespit edilmiĢtir. El sanatları, bütün kültür değerleri gibi 

paylaĢıldıkça ulusal değerlere evrensel boyutlar kazandırmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler ; El sanatları, kültür, motif,gelenek,milli değerler. 

 

1. El Sanatlarının DoğuĢu 

Türk insanını Orta Asya‘dan beri sadece tabii etkenlerden ve düĢmanlarından koruyan birer sığınak 

olmayan çadırlar içlerinde yaĢayan insanların ekonomik, inanç, gelenek, görenek, süsleme ve el 

sanatlarını kısaca kültürlerini çeĢitli yönleriyle aksettiren dahası devam ettiren bir yapıya 

sahiptirler.Çadır yapımında ve yaĢantısında kullanılan malzemelerinin tamamına yakınının 

kendilerinin yapma zorunluluğu içinde yaĢayan kiĢileri genellikle bir beceriye, sanata sahip kılmıĢ, 

ağaç iĢleri, dokumacılık, keçecilik, örücülük, iĢlemecilik sanatlarına; silah ve çeĢitli araç gereç 

yapımı için demircilik, bakırcılık, semercilik sanatlarını; çevrelerindeki doğa ürünlerinden 

yararlanarak, oymacılık, kakmacılık ve benzeri sanatlarını geliĢtirmiĢlerdir.(Onuk, 1998) 

 

2. El Sanatlarının Kültürümüzdeki Yeri Ve Tanımı 

El sanatları bütün halk sanatları gibi, bir ulusun kültürel kiĢiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir.  

Kültür bir ulusun hayat tarzı yaĢam biçimidir.  Bir toplumun kültürü, onun tarihi geçmiĢini, doğrudan 

bireylerin hayatını, günün çeĢitli zamanlardaki eylemi, geçinme ve ekonomik faaliyetlerini, 

dinlenme, eğlence ve dini hayata ayrılan kısımları içermektedir.  

 

Kültür yalnız bilim, sanat, felsefe değil; insanoğlunun her davranıĢı ve yarattığıdır. ‖Ġnsanlar benzer 

çünkü kültürleri benzer; Ġnsanlar farklıdır, çünkü kültürleri farklıdır; Ġnsanlar değiĢir, çünkü 

kültürleri değiĢmektedir.  Çünkü insan kültürün ürünüdür.‖ Diye belirtmektedir. (Güvenç, 1985)  

Atalarımızın yaratıp bize miras bıraktıkları kültür, bizim o mirasa katkılarımızla birlikte gelecek 

kuĢaklara miras kalır ve onları yaĢatır.  Kültür tüm canlı varlıklar gibi yaĢar, geliĢir, değiĢir fakat 

ölümsüzdür. 

 

Ulusal kültürümüzün temel unsuru elbette ki halk kültürüdür.  Türk kültürünün zenginliği 

ulusumuzun yaĢadığı coğrafyalardan ve yaĢadığı büyük tarihi olaylardan ortaya çıkmıĢtır.  Halk 

kültürü, ―toplumların dıĢ etkenlerden uzak kalarak güçleri ve imkânları ölçüsünde çevre Ģartlarından 

ve kaynaklardan yararlanmak suretiyle ihtiyaçlarını karĢılamak üzere ortaya koydukları maddi ve 

manevi eserlerin bütünüdür.‖ (Kazmaz, 2001)  Türk halk kültürü yüzyılların birikimiyle biçimlenmiĢ, 

kuĢaktan kuĢağa geçerek değerler bütünü oluĢturmuĢtur.  Halk kültürü ürünleri yaĢadıkları yörenin 

özelliklerini yansıtmıĢ, ve ürünlerin biçimlenmesinde tarihi ve kültürel rol oynamıĢtır.  ―Halk kültürü 

ürünleri halk arasında mayalanmıĢ, o halkın kültür yapısını belirlemiĢ, yaĢadığı toplumun dokusunu 

oluĢturmuĢtur.  Geleneksel maddi kültür ürünlerimiz halkın ortak duygu ve düĢüncelerini dile 

getirmeleri  bakımından  Türk  kültürünün  korunmasında,  yaĢatılmasında  önemli  iĢlevleri  vardır.‖  
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(Artun 2001)  Halk kültürünü en iyi ifade eden kısmın el sanatları olduğu bilinmektedir.  

Toplumların el sanatlarına duyarlılığını kesin ve açık bir biçimde o toplumun süsleme sanatlarında 

görmek mümkündür.  Günümüze kadar gelebilen örneklerden Türk süsleme sanatı dünyanın en 

zengin repertuarına sahip olduğunu göstermektedir.  Süsleme kültürü açısından da çok zengin olan 

Türk el sanatları pek çok toplumun el sanatları geleneğinden etkilenmiĢ olsa da bu etkilenme kısa bir 

zaman sürecinde kalmıĢ; hammadde, teknik, renk, motif, kompozisyon yönlerinden Türklere özgü 

sadelik, Türk duyuĢ ve düĢüncesinin en önemli ifade aracı olmuĢtur.  Türk El sanatları; dokumacılık, 

örücülük, iĢlemecilik, oymacılık, kakmacılık vb hangi çeĢidinde olursa olsun uygulandığı alanın 

bütünlüğünü bozmadan o esere ayrı bir uslûp ve güzellik katmaktadır.  El sanatları ürünlerine konu 

olan ve çok basit gibi görünen bir motifin ardında binlerce yıllık bir kültür oluĢumunun gelenekleri, 

görenekleri, efsaneleri, inançları, yaĢam tarzı bulunmaktadır. (Onuk, 1994) 

 

Ekonomik faydanın yanı sıra iĢgücünün ve boĢ zamanların değerlendirilmesine yardımcı olan insanın 

duygularını kolaylıkla aktardığı el sanatları her dönemde ilgi görmüĢtür.  Kolay bulunabilen araç ve 

gereçlerle yapılabilmesi, iletiĢim ve kültür aktarma aracı olarak kullanılması, el sanatları ürünlerine 

kültürel kimlik kazandırmıĢtır.  Süsleme ve süslenmek amacıyla kullanılan ve üretilen Türk el 

sanatlarının sosyo-kültürel açıdan da önemli özelliklerini Ģöyle vurgulayabiliriz.   

 

ĠletiĢim aracı olarak el sanatları; Türk halkının üstün zevk, zeka, ve yaratıcılığını yansıtan, 

duygularını, iç dünyasını, yaĢadığı olay ve olguları kolaylıkla aktarmasını sağlayan önemli bir 

araçtır.  Geleneksel kültürümüze göre yeni gelin evinde istediği gibi konuĢamaz veya genç kız 

sevdalısına haber iletemez.  Duygularını ifadede oyalar, motifler ve renkler birer mektup sözsüz 

konuĢma aracı olmuĢtur.  Geleneksel kültüre göre kadının erkeğe, küçüğün büyüğe saygısından, 

ayrılık ve gurbet olgularından dolayı el sanatları, özellikle dokuma, iĢleme, örgü, oya, anlatım aracı 

olarak da çok kullanılmıĢtır. 

 

El sanatları, yaĢadıkları ve üretildikleri çağa tanıklık etmektedirler.  Halı, kilim, çorap, iĢleme, oyalar 

vb el sanatlarında kullanılan motiflere verilen isimler ve yansıtılan simgeler onun geçmiĢ 

dönemlerine ıĢık tutmaktadır.   

 

El sanatları iĢgücünün değerlendirilmesi için yararlı bir uğraĢ ortamı yaratmakta, kiĢiyi maddi ve 

manevi açıdan eğiterek sosyal kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır.  Genellikle aile içinde 

bireylerin toplu bulundukları ortamlarda ve küçük iĢ yerlerinde üretildiklerinden, dostluk, arkadaĢlık, 

toplumsal dayanıĢma, paylaĢma vb konular geliĢerek anlam kazanmakta, toplumsal kalkınma, birlik 

ve bütünlüğe olumlu katkılar sağlamaktadır. 

 

Türk toplumunda belli bir eğitim sürecinden geçmeden, günlük iĢleri açısından bu denli yüksek bir 

zevk yaratan Türk insanının yaratıcılığının yeni kuĢaklara aktarılmasında el sanatlarının iĢlevi 

büyüktür.  El sanatları özgündür, soyuttur ve daha ĢaĢırtıcı yanı uluslar arası bir özellik taĢır.  

Ulusların kültür değerlerinin kökü çok eskilere uzanan belgeleridir. 

 

3. El Sanatlarının GeliĢimi 

Birçok uygarlığın beĢiği olan Anadolu, gene bu uygarlıkların kültürlerini her köĢesinde hala 

taĢımaktadır.  Türklerin Anadolu‘ya yerleĢmesinden sonra bu eski uygarlıkların kültürlerini yeni bir 

sentez içinde varlıklarını sürdürmüĢlerdir denilebilir.  Bu süre içinde Anadolu TürkleĢmiĢ, Türkler 

AnadolulaĢmıĢtır.  Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde konar-göçer yaĢayan Türkmen boyları on 

yedinci yüzyılın sonlarına doğru yerleĢik düzene geçmiĢtir. (Onuk,1997; Akpınarlı,1997; 

Artun;2001). Anadolu‘ya gelen bu topluluklar kendilerine özgü gelenek görenek ve el sanatlarını da 

birlikte getirmiĢlerdir.  Bu uygarlıkların kültürleri yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüĢlerdir. 

Bu nedenle Anadolu ve Asya‘daki Türk devletlerinin el sanatları çok eskilere gitmekte, farklı coğrafi 
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bölgelerde ve farklı ortamlarda yapılması Türk dünyası kültür zenginliğinin artmasına ve ortak 

değerlere sahip olmasını sağlamaktadır. 

Azerbaycan El Sanatları 

Rasim Efendinin ―Azerbaycan Ġnce Sanatları‖ eserinde Azerbaycan ince sanatlarının halkın tarihi 

kadar eski olduğunu seramik, metal, taĢ oyma, minyatür, halı, çeĢitli dokumalar vb el sanatlarındaki 

motif özelliklerinin ilk çağlardan günümüze kadar toplumsal etkilerden ve teknolojiden etkilenerek 

yaĢadığını ve çeĢitli değiĢikliklere uğradığını belirtmiĢtir.                                                                         

                        

 Fotoğraf. 1. Azerbaycan Dokuma Sanatı                             Fotoğraf. 2. Azerbaycan Seramikleri 

 

Tarih boyunca Azerbaycan sınırları, bu ülkeye hakim olan devletlerin güçleri nispetinde geniĢlemiĢ 

veya daralmıĢtır. Bu bakımdan Türklerin yaĢadıkları toprakları Azerbaycan olarak kabul etmek daha 

gerçekçi olacaktır. XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye yerleĢen Oğuz, Kuman (Kıpçak); 

Moğol ordularıyla gelen Uygur, Özbek, Kazak, Tatar vb. Türk topluluklarının birbirleriyle 

karıĢmaları, harman olmaları bugün kendilerine Azerî denilen, Ġran ve SSCB'de sayıları 30-35 

milyon civarında olan Türk unsurunu ortaya çıkarmıĢtır. ( Çay, 1999) 

 

Anadolu‘da, önemli bir sanat organizasyonu olan Ahiliğin bir benzeri Azerbaycan‘da da karsımıza 

çıkmaktadır. Bölgede ―Seh‖ olarak adlandırılan bu kuruluĢ, aynı meslek grubundan olan kiĢileri bir 

çatı altında birleĢtirmektedir. Bu teĢkilat ustaların hukuki haklarını koruyor, aynı zamanda ustalık 

tecrübelerinin ve üretim sırlarının kuĢaktan kuĢağa aktarılmasına da yardımcı oluyordu. 

(http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi13/9caglitutuncigilersel.pdf) 

 

Sovyetler Birliği‘nin dağılması ile bağımsızlıklarına kavuĢan Türk Cumhuriyetleri, basta Türkiye 

olmak üzere dünya devletleriyle sosyal, ekonomik ve kültürel iliĢkilere girmiĢtir. Bunun sonucunda 

pek çok bilim adamı bilimsel çalıĢma yapmak üzere bu bölgelere gelerek, buralardaki Türk 

kimliğinin en önemli kanıtı olan ortak sanat eserlerini inceleme olanağı bulmuĢtur. 

 

Gücünü tarihinin derinliklerinden alan Türk Sanatı, sürekli olarak Orta Asya ve Kafkaslara kadar 

uzanan köklerinden beslenmiĢtir. Anadolu‘da, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok mimari 

eserin inĢasında, süslenmesinde, hatta küçük el sanatlarının yapımında Azerbaycanlı ustaların aktif 

bir Ģekilde rol aldığı görülmektedir. (http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi13/9caglitutuncigilersel.pdf) 

http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi13/9caglitutuncigilersel.pdf
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Azerbaycan‘da yapılan bilimsel çalıĢmalarda, el sanatlarının her dönemde aktif olduğunu geçmiĢten 

günümüze kadar devam eden süreçte uzak ve yakın topluluklarla el sanatların karĢılıklı etkilenerek, 

yaĢadığı görülmektedir. (Onuk, Akpınarlı 2004) 

Azerbaycan kadını tüm Türk dünyasında olduğu gibi el sanatları ve giyim-kuĢamı ile zarif kiĢiliğini 

göz alıcı renklerle iç dünyasını ve zekâsını ortaya koymuĢtur.  

Giysilerde renkleriyle doğanın zenginliğini yansıtan atlas zerbaft tafta brokar muslin tirme kadife 

diba patiska gibi kumaĢlar tercih edilmiĢtir. Aynı kumaĢlar Anadolu‘da ve diğer Türk topluluklarında 

da kiĢilerin ekonomik düzeyine göre kullanılmıĢtır. Türk dünyasında kadın giysileri eĢsiz güzellikteki 

altın ve gümüĢ iĢlemeciliği ile yapılan kemer, kolye ,küpe v.b. takılarla süslenmektedir. 

                                                                       

         Fotoğraf.3 . Azerbaycan Kadın Giysisi            Fotoğraf. 4 . Azerbaycan Takısı 

Türkmenistan El Sanatları 

Hazar denizi kıyısındaki Türklerin ana yurdu Türkmenistan el sanatlarını incelediğimizde; bölgenin 

çok eski çağlara ev sahipliği yapmıĢ olduğu, yapılan kazılarda bulunan 5000 yıllık dinozor 

fosillerinden anlaĢılmaktadır.  Çöldeki kumların altında kalmıĢ savaĢ aletleri ve kullanım eĢyaları 

günümüzde yapılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmıĢtır. Eski Sovyetler Birliği tarafından iĢgal 

altında kalan, Türklerin Oğuz soyundan olan ve Orta Asya'nın en güçlü ülkelerinden Türkmenistan 

1991 de bağımsızlığını ilan etmiĢtir. (http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=26450) 

Türkmen el sanatlarının en önemlisi takılar, ince bir zarafet ve çok eski bir tarihi geçmiĢe sahip olup, 

Türkmen kültürünün en önemli öğelerinden biridir.  GeçmiĢten günümüze gelen altın ve gümüĢ 

iĢlemeli Türkmen takılarının her biri bir baĢyapıt niteliğindedir.  Değerli taĢların yerleĢtirilme düzeni, 

estetiği, ilgililerde hayranlık ve takdir hissi oluĢturmaktadır. Türkmen el sanatları Türkmen 

kültürünün diğer ulusların kültürlerinden farklılığının en belirleyici unsurudur. Türkmen takıları 

sadece kadınları süsleyen bir öğe olmayıp nazardan ve hastalıklardan koruduğuna inanılan manevi 

bir özelliği de bulunmaktadır.  Eski ustalar öğrencilerini büyük emek ve sabırla yetiĢtirdiklerinden 

günümüz ustalarının yaptığı eserler en az eski ustaların eserleri kadar ilgi çekmeye ve etkileyici 

olmaya devam etmektedir. 
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Fotoğraf .5. Türkmenistan  Takı Örnekleri 

GümüĢ Kupba, kubbe Ģeklindedir, Çekkelik‘in gümüĢ askıları yüze kadar gelmekte ve Yeginlik arka 

boyundaki askılardır. Gulyaka, Dagdan ve Bukuv geniĢ bir göğüs süsüdür. Özellikle evlenecek olan 

kızlar düğün merasiminde bu gümüĢ takıları takmaktadırlar. Aslında bu takıların çok büyük olmasına 

karĢın kadınlar bu takıları zevkle aksesuar olarak kullanmaktadırlar. Gelin kızların taktıkları bu 

aksesuarların çıkardığı ses uzaklardan duyulmaktadır. Türkmen gümüĢ ustaları sadece kadınlar 

değil,çocuklar ve atlar için de farklı süsler üretmiĢlerdir.(http://forum.arbuz.com/archive/index.php/t-

42912.html)  

Türkmenler çadırlarını süslemek için kilim ve halı da üretmiĢlerdir. Türkistan etnografyasında 

düğümlü halılar ve düz atkı yüzlü dokuma kilimler tarihsel sürecin sosyal estetik ekonomik 

normlarını yansıtan önemli kültürel belgelerdir. Doğu Türkistan‘dan Anadolu‘ya kadar geniĢ bir 

alanda yaĢama Ģansına sahip olan Türkmen boyları dokuma yaygılarıyla kendilerini tanıtmıĢlardır. 

Geleneksel motif yapıları renk özellikleri kendilerine özgüdür.(Kayıpmaz, 2000) Kök boyadan 

yapılmıĢ iplikler özel olarak seçilir ve halı tezgâhlarını rengârenk süslerler. Desenler daima Türkmen 

kültürünü yansıtmaktadır. Türkmenistan‘ın 5 değiĢik bölgesinin desen özelliklerine göre nereye ait 

olduğu anlaĢılabilir. Halkın köy tezgâhlarında dokuduğu el dokuması halılar AĢkabat'ın meĢhur Çöl 

pazarında satılmaktadır. Bu Pazar ülkenin en büyük alıĢ veriĢ pazarıdır. Burada Türkmenistan el 

sanatlarının bütün örneklerini bulmak mümkündür. Deve ve hayvan yünlerinden yapılan el iĢlemeleri 

gerçekten çok güzel ve özel motiflerle süslenmiĢtir.  KıĢlık çoraptan bel korsesine kadar, değiĢik 

ürünler bulunmaktadır. 

                  
Fotoğraf. 6. Kilimi ve KumaĢ Dokuyan Türkmen Kızları ( Türkmen Folk Art,1990) 
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Türkmen giyim tarzı, yaĢam biçimi ve doğayı yansıtmasıdır. Süslemeler giysilerde önemli bir yere 

sahiptir. Kadınların milli giysisi süslemeler ve dekoratif iĢlemelerden oluĢmaktadır. Erkeklerin 

giysilerinde daha basit iĢlemeler kullanılmıĢtır. ĠĢlemeler sadece elbiselerde değil, sofralarda, 

mendillerde, çantalarda, eğerlerde, dutar kaplarında ve benzeri yerlerde görülmektedir.  Bu 

iĢlemelerin  ortaya çıkmasında bazı dini inanıĢların etkisi olduğu , nazar ve hastalıklardan korunmak 

için iĢleme motiflerine anlam yüklendiği görülmektedir.   Türkmenlerin milli kadın ve çocuk 

elbiseleri değerli taĢlar ve bocuklarla süslenmiĢtir. Bu süsleme malzemeleri sadece elbiselerde değil, 

kılıç kılıfları, hançerler ve kırbaçlarda da görülmektedir.  
 

EĢsiz güzellikteki dokuma, iĢleme keçe, bitkisel örücülük v.b el sanatlarını üreten kadınların Türk 

kültüründe yeri ve önemi büyüktür. Türk dünyasının önemli bir ismi olan Ġsmail Gaspıralı da kadının 

toplum içindeki önemini belirtmek için dünyayı bir binaya benzeterek binanın temellerini kadınların 

oluĢturduğunu ifade etmiĢtir.  Ayrıca bir toplumun geliĢmesini o toplumu oluĢturan kadınların 

geliĢmesine bağlamıĢtır. (Akpınar, 2004:288.) 
 

Türkmenlerde evlilikten önce gelinin yapması gereken hazırlıkların baĢında, tüm Türk dünyası 

kültüründe olduğu gibi çeyiz yer alır. Gelinin çeyizi içinde çuvalların önemli bir yeri vardır. Seyyah 

Mehmet Emin Efendi; Türkmen  çuvalların sağlam ve zarif olduğu ve çok beğendiği için ―Biz olsak 

bunları halı yerine kullanabiliriz.‖demiĢtir. Çeyizde yer alan bu çuvallar göç esnasında 

kullanılmaktadır. Ayrıca her Türkmen‘in evinde birkaç çuval pirinç, buğday veya un bulunur. Bu 

erzakları saklamak için de dokunan çuvallardan yararlanılmaktadır. Türkmenlerin evlilikle ilgili bir 

geleneği de gelinin  düğünden sonra baba  evine dönerek bir yıl orada kocası için çuval ve kalıça 

dokumasıdır. Gelin eğer bir yıl içinde bunları tamamlayamazsa, kocasının yanına gelmekte, bir iki ay 

kaldıktan sonra tekrar çuvalları tamamlamak üzere baba evine dönmektedir. Gelin dokumaları 

bitirdikten sonra damadın akrabaları tarafından tekrar damadın evine götürülmektedir. 

(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/gokce_mustafa.pdf )  

 
Fotoğraf .7.Türkmen çuvalı ( Türkiye) 

 

Türkmenlerde kadın ve erkeklerin kıyafetleri pamuk ya da ipekli kumaĢlardan yapılmaktadır. 

Türkmenlerin giysileri mevsimlere göre fazla değiĢlik göstermez.  Kıyafetlerin kalın, ince ipten ya da 

yünden yapılmıĢ olması gibi özellikleri taĢıması gerekmektedir. Türkmen kadınları, Anadolu 

kültüründe olduğu gibi, kırmızı, sarı ve mor renklerin hâkim olduğu nakıĢlı giysileri tercih 

etmektedirler  Türkmen  kadınlarının  kıyafetleri  genellikle  uzun  kırmızı  gömlek  ya  da  elbiseler 

ile   baĢlıklardan   oluĢmaktadır.  Türkmen   kadınları,   erkekler   gibi   kırmızı  renkli  ipek   gömlek  
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giymektedirler. KıĢ mevsiminde ise bu gömleklerin üzerine ceket giyerler. Düğün ve bayram 

günlerinde kadınlar bu uzun gömleklerinin üzerine Ģal sarıp iki ucunu sarkıtırlar. Bu giysilere özgü 

sarı ve kırmızı renkli çizmeleri tamamlamaktadır.  Çizmelerin burunları kalkık, ökçeleri yüksektir.  

Kadınların baĢlarına giydikleri fesin üzerine topuklara kadar inen ipekten veya pamuktan bir tülbent 

takılır. Üzerine gümüĢ plakalar dikilmiĢ üç parmak geniĢliğindeki desenli bir kumaĢ parçası fesin alt 

tarafından bağlanır. Tülbendin ucu çenenin altından, sağdan sol tarafa doğru geçirilir ve baĢın sol 

tarafına gümüĢ zincirli bir çengelle tutturulur.  
 

YaĢlı kadınların düğünlerde ve bayramlarda taĢıdıkları baĢlıklar yaklaĢık 40 cm yüksekliğinde 

süslerdir. Bunlar deriden yapılmıĢ ve kumaĢ ya da kırmızı diğer materyallerle kaplanmıĢtır. Diğer 

takılarda olduğu gibi bu baĢlıklara da altın ve gümüĢle süslenmiĢ zincirler takılmıĢtır. Bu baĢlıkların 

çevresindeki özellikle üst kısmındaki altın ve gümüĢ süslemeler nedeniyle taca benzetmektedir. 

BaĢlıkların altından sarkan sarı ya da yeĢil ipek tülbentleri yapabilmek için yaklaĢık 2-3 ay 

uğraĢmaktadırlar. Ayrıca Türkmen kadınları boyunlarına muska veya silindir Ģeklinde süslü gümüĢ 

takılar ve bellerine kemerler takmaktadırlar. 
 

Türkmen kadınlarının en çok hoĢlandıkları süs eĢyası bilezik, gerdanlık, küpe, kulağa ya da buruna 

takılan halkalarla göğse iliĢtirilen hamaylılardır. Kadınlar günlük yaĢamda yaptıkları iĢler esnasında 

ve gece takılarını çıkarmazlar. Zengin ya da fakir bütün Türkmen kadınları benzer takılara sahiptir. 
 

Türkmen kadınları yünden, pamuktan iplik büker, dikiĢ diker, çadırları kurup bozar. Özellikle güzel 

havalarda çadırın önüne tezgâh kurarak halı–kilim dokur. Halıcılık, Türk boylarının genelinde 

görüldüğü gibi Türkmenler için önemli el sanatları arasında yer alır. Her Türkmen boyunun ayrı bir 

halı deseni bulunmaktadır.  
 

Türkmen kızları vakitlerinin çoğunu nakıĢ iĢleyerek ve dokumayla geçirmektedir. Bir kızın ilk 

düĢündüğü Ģey çeyizinin hazırlanmasıdır. Türkmen kızlarının dokuduğu bu halılar Avrupa‘da ve 

Amerika‘da Buhara veya Merv halısı olarak ün yapmıĢtır.  Bir halının dokunması birçok kadını 

meĢgul eder. Bunların baĢında, ustaları olan bir kadın bulunarak, oldukça karıĢık olan motiflerin 

dokunmasına yardımcı olurlar. 
  

Türkmen kadınlarının diğer uğraĢlarından biri de keçe yapımıdır. Vambery‘ye göre 6-7 Türkmen kızı 

bir araya gelerek bir usta kadın öncülüğünde hasıra dürülmüĢ yünü ayaklarıyla ustalıkla yuvarlayarak 

keçe yaparlar. Usta kadın burada aynı zamanda öğretici konumdadır. Deneyimli kadın diğerlerine 

keçenin hangi renklerinin nasıl olması gerektiği konusunda yönlendirmeler yapmaktadır. Türkmen 

kadını gelenek ve göreneklerle ilgili eğitim vermesinin yanında, halı-kilim gibi el sanatlarının genç 

nesillere öğretilmesi görevini de üstlenmiĢlerdir. 

 
Fotoğraf.8.  Keçe Yapan Türkmen kadınları 
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Kazakistan El Sanatları 

Kazakistan el sanatlarını incelediğimizde; geçmiĢten günümüze Kazak el sanatları, toplumun tarihi 

geliĢimine, yaĢam biçimine, estetik zevkine, sanatın kendine özgü bir tarzda oluĢmasına önemli 

ölçüde etkili olduğu görülmektedir.  Kazak el sanatlarında kullanılan en temel hammadde yündür. 

Bunun nedeni ise hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıdır.  Halkın kullanma açısından 

günümüze dek önemini yitirmeyen halı-kilim, keçe-çadır v.b. ürünler en güzel örnekleri ile yapılmıĢ 

ve yapılmaktadır. Kazak ve Türk halkların ortak el sanatları özellikleri Ģunlardır:  Öncelikle göçebe 

hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan çadır ve evlerde kullanılan ve nakıĢlanan keçeler, bağlamak 

için kullanılan örgülü urganlar, kolonlar ve tasmalar, doğadaki renklerin en güzel tonları kullanılarak 

dokunan halı ve kilimlerdir. Bu dokumalar üzerinde Kazak-Türk Kültürünün özelliklerini yansıtan ve 

Türk boylarının imleri olan motifler, ipekten yapılan kumaĢ dokumalar kadın giysileri ve özel 

günlerdeki giysi ve eĢyalardır. At eyerini bağlamak ve süslemekte kullanılan örgüler, kolon 

dokumalar, gelin takılarını oluĢturan altın ve gümüĢ iĢlemeli süsler, çadır evini ayakta tutan kaburga 

çubuklar, kapı süslemeleri v.b. Kaynağını çok eski dönemlerden alan bazı figür ve semboller 

(çember, damalı haç, dörtgen, üçgen, spiral v.b ) den her biri geleneksel Kazak Türk kültürünün 

özelliklerini taĢımaktadır.  Kazak el sanatları olarak üretilen ürünlerdeki ilk nokta ve çizgileri teĢkil 

eden dik, eğri, yay, çizgi uyumundaki üçlü, dörtlü üçgen ve dörtgenlerden oluĢan desenler eĢyanın 

üzerinde ayrı bir uyum, akıcılık ve simetrik olarak yansıtılmaktadır. Bitkisel motif olarak tabiattan 

alınan yaprak, çiçek, gül, ağaç, orman, su, toprak v.b.kullanılmıĢtır. Özellikle çiçek, gül ve yaprak 

desenleri ürünlerin dıĢ yüzünü süslemede sıkça kullanılmıĢtır. Kazak-Türk halkları, inançları gereği 

hayvanlardan at, kartal, buğu, kuğu kuĢu, koç ve boğayı kutsal bilirler. Atalarımız hayvanların 

bazılarında bulunan ayrıcalıkları görerek onları destanlaĢtırmıĢtır. Bazıları ise süsleme sanatının 

vazgeçilmez unsurları olarak kalmıĢtır. Bu bağlamda hayvan motifleri, desen-nakıĢ sanatında çok 

eski geçmiĢe sahiptir. Bu motiflerden en çok kullanılan koç boynuzudur. Bu desenin iĢlenmediği 

ürünü görmek mümkün değil gibidir.  Doğadan esinlenerek kullanılan diğer desenlerde genellikle bir 

bütün olarak değil, tamamlayıcı olarak kullanılmıĢtır. (Emirgazin,1996 ) 

Kilim, sersen döĢek (yatak), assan, evin süsüdür.  Kilim sanatı yüzyıllar önce kazak topraklarında 

halk ustalarının yaratıcılığından ortaya cıkmıĢ ve yine aynı ustalar eliyle dokunmuĢtur. Arkeologların 

yapmıĢ olduğu araĢtırma bulguları incelendiğinde;  Kazakistan da çok uzun zamanlar beri kilim 

dokunduğu ortaya çıkmaktadır. Kazı çalıĢmaları sonucunda Kazakistan da eski Sak kilimlerinin 

kalıntılarına rastlanmıĢtır. O kilimlerde atlı savaĢçıların suretlerinin dokunduğu tesbit edilmiĢtir.  

Kazakistan coğrafyasının her bölgesinde çok sayıda dokunan kilimler en eski isimlerini günümüzde 

de korumaktadırlar.  Örneğin; Bukar kilim, ġolak kilim, Ġpek kilim, Masatı kilim, Manta kilim, Kalı 

kilim, Kara kilim, Kulpırma kilim, Takır kilim, Tukti kilim, Aksırak kilim, AlaĢa kilim, Andijan 

kilim, Türkmen kilim, Aday kilimdir. 

Dokuma sanatı, yün hazırlama, eğirme, boyama aĢamalarından oluĢmaktadır. Halı-kilim dokuma, 

genellikle kadınların iĢi olarak kabul edilmektedir. (Tezgâh kurma, desenler hazırlama, ipler 

hazırlama, tezgâha çözgüler çözme, vb)       

Güney Kazakistan dokumacıları genellikle halı dokumaya önem vermiĢlerdir. Kazakistan'ın güney 

illerinde tüylü/düğümlü ve düz dokumacılık geliĢmiĢtir. Bu illerde üretilen halıların zemin ve diğer 

kısımlarındaki desenlerine ―kümbez (kubbe)‖, kenar desenlerine de ―korgan (kale)‖ adı verilmekte 

―su‖ adı verilen açık gri renkli desenle çevrelenmektedir. Bir bütün olarak bu desenler, yüksek ve 

büyük kubbeli yapıları ile taĢ kalesi olan, etrafı derin çukurla çevrilmiĢ bir Ģehri sembolize 

etmektedirler. 
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Halı dokumacılığı atkı, çözgü ve ilme (düğüm) iplikleriyle dokunmaktadır. Ġplerin uçları kesilmek 

suretiyle dokunan halı düğümlerindeki hav uzunluğu 3mm den 18mm kadar görülebilir. Halının bir 

baĢka sanatsal özelliği de, motiflerin halı üzerinde yerleĢtirilmesi yani kompozisyonudur. Kazak 

halıları Su yolu, bordür ve zemin olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Halının bir baĢka özelliği ise 

renklerin uyumundadır. Bazı halılarda sıcak renkler bazılarında ise soğuk renkler ön plana 

çıkmaktadır. 

Halı dokunmasında kullanılan temel materyal; koyun, keçi veya deve yünüdür. Son zamanlarda 

sentetik malzemeler kullanılmaktadır. Bu sanatın öğrenilmesi oldukça emek gerektiren bir iĢtir. Ġyi 

bir halı dokuma ustası olabilmek için, genç kızların çok erken yaĢlarda bu sanatı öğrenmeye 

baĢlamaları gerekmektedir.  

 
Fotoğraf .9.    Kazakistan Kilimi 

Kırım El Sanatları 

Kırım Türkleri korumaya çalıĢtığı Türk Kimliği için uzun yıllar mücadele vermiĢ sonunda baĢarıya 

ulaĢmıĢlardır. 1991yılında SSCB‘nin dağılmasıyla Türkler Kırım‘a geri dönmeye baĢlamıĢlardır. 

1994‘te Özerk Kırım Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Kırımlıların sürgüne giderken bıraktığı veya 

bazılarının elinde bulunan veya sanatsal çalıĢmalara ilgi duyan Sovyet halkından uzman ve 

araĢtırmacıların bir araya getirdiği sanat eserleri günümüzde müze ve özel arĢivlerde saklanmaktadır. 

Kırım halkının en büyük rüyalarından biri olarak bu eserlerin Tatar müzesinde toplanması, 

sergilenmesi çabaları sürmektedir. 

 

Kırım el sanatlarında dokumacılık ve iĢlemecilik çok geliĢmiĢtir. Kırım ve Türkiye el sanatlarını 

türlerine göre karĢılaĢtıracak olursak; Dokumacılık sanatı: kirkitli( halı, kilim v.b.), mekikli 

dokumalarda araç özellikleri aynı olarak kirkitli dokumada ıstar tezgah, kirkit kullanılmaktadır. 

Mekikli dokumada ise Türkiye‘de çulhalık Kırım‘da ‗pidali‘ ismi verilen gücülü tezgahlar 

kullanılmaktadır.   

 

Gereç olarak aynı özellikleri taĢıyan mekikli dokumalarda pamuk, keten, ipek iplik kullanılmakta 

ancak çoğunlukla pamuk iplikle dokumalar yapılmaktadır. Kirkitli dokumalarda ise yün iplikler 

kullanılmakta, günümüzde fabrikasyon ipliklere önem verilmekte olup eski ürünlerde el yapımı 

ipliklerin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Geleneksel iplik yapımında iğ kullanılarak eğirme iĢlemi 

yapılmaktadır.  Kırım Türklerinde ‗urçuk‘ ismi verilen iğin Ģekli ve kullanımı aynıdır. Ġplikler 

bitkisel boyalarla boyanarak renklendirilmekte, mordan olarak saçı Kıbrıs, Ģap, sirke 

kullanılmaktadır. (Fotoğraf 3-4 ) Temel gereç olan ipliğin yanında sim, sırma, boncuk v.b. 

materyaller mevcuttur. (Akpınarlı, 2004 ) 
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Mekikli dokumacılıkta en çok kullanılan bezayağı ve brokar örgüsüdür. Kırım Tatar kızlarının 

çeyizlerinde bulunan Maramalar yengü, tolu, toprak bastı, ağır, ference denilen çeĢitleriyle ince 

pamuk ipliği ve bez ayağı tekniği uygulanan zemin üzerine kalın iplikler ve brokar tekniği 

kullanılarak desenler yapılmıĢtır. (Akpınarlı, 2004) 

 

Kilim motifleri geometrik desen ağırlıklı olup, halıda bitkisel motifler kullanılmıĢtır. Kırım 

kilimlerini Atma, Elaklı, Taraklı, Göbekli ve kıbrız olarak gruplandırabiliriz.  

 

Halılarda Osmanlı saray dokumalarının tüm özellikleri bulunması nedeniyle, müzelerdeki halıların 

saraydaki ustaların kendileri veya atölyelerindeki çalıĢanların eserleri olduğu sanılmaktadır. 

                                    
Fotoğraf. 10.       Halı  (Ġç Anadolu Bölgesi) 

                 
               Fotoğraf.11  Kırım Maraması                        Fotoğraf .12.  Kırım Kıbrıs Dokuması           

       

Bahçesaray bölgesinde keçe üretimi halen devam etmektedir. Kırım halkı dokuma örnekleri Yalta, 

Simferapol, Bahçesaray Hansaray‘daki müzelerde sergilenmekte ve yeniden üretilmesi çalıĢmaları da 

sürdürülmektedir. 

  

Örücülük Sanatını incelediğimizde Kırım ve Türkiye‘de yapılan örgülerin araç, gereç, renk, motif, 

kompozisyon açılarından aynı özellikleri taĢıdığı görülmüĢtür. Kırım yöresinin soğuk iklimi 

nedeniyle ĢiĢ örücülüğü ile yapılan çorap, kazak, eldiven vb. ürünler renkli desenli örgü ile yapılan 

motiflerde Tatar kadınının duygu ve düĢüncesini yansıtmaktadır. Tığ örücülüğünde beyaz 
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pamuk iplik ile yapılan dantellerde çeĢitli geometrik ve bitkisel motifler iĢlenmiĢtir. Bitkisel örücülük 

ham maddesi doğada bol bulunduğundan çeĢitli sepetler, çit ve çatı örneklerine rastlanmıĢtır. 

Bağlama örgüler çoğunlukla dokumaların ucundaki çözgülerin bağlanmasıyla oluĢturulmuĢtur.  

(Onuk, Akpınarlı 2005) 

Osmanlı imparatorluğu döneminde iĢleme sanatı saray ve saray dıĢında üretilmiĢtir. Saraya farklı 

bölgelerden getirtilen ustalar dünya piyasasına ün salan iĢlemeler yapmıĢlardır. Bu iĢlemelerde 

kumaĢ olarak patiska, opal, keten, tafta, saten, organze, kadife vb. kullanılmıĢ iplik olarak ise pamuk, 

ipek iplik ve altın gümüĢ teller kullanılmıĢtır. Yapılan bu iĢlemelerde doğadaki bitkiler, stilize 

renkler aynen uygulanarak iĢlemelerde koron tutturma, MaraĢiĢi, balık sırtı, civan kaĢı, aplike, ajur, 

boncuk iĢi vb iğneler kullanılmıĢtır. Kırım iĢlemeleri tatar iĢleme, hesap iĢi, (Osmanlı iĢlemesi) telli, 

mıhlama (MaraĢ iĢi), bükme, kasnak, applikatsionneye sit‘yo, pul, biserom i jemçugom, 

dragotsennimi kaymyami olarak gruplanmaktadır. Kırım iĢlemelerinde kırım topraklarında yetiĢen 

kiraz, nar karanfil, mimoza vb. çiçekler kuĢ, ejder vb. hayvanlar yıldız altıgen madalyon ve kufi 

yazılar tespit edilmiĢtir. (Akpınarlı 2004 ) 

Kırım ve Ukrayna‘da bulunan killi toprak seramik yapımına uygun olduğundan çeĢitli özellikte 

seramik ürünler üretilmiĢtir. Türkler Orta Asya‘da yaĢadıkları dönemlerde çeĢitli madenlerden 

yararlanmıĢ, kaplarını yapmıĢlardır. Ġstanbul 16-17. yy. gümüĢ iĢlemeciliğinin merkezi olmuĢ birçok 

bölgede gümüĢ ürünlerle ün yapmıĢtır. GümüĢ iĢçiliğinde döğme, döküm, torna çekme ve madeni 

parçaları birleĢtirme tekniği kullanılmıĢtır. Süslemede ise çalma, kazıma, kabartma, kalıpla kabartma, 

delik iĢi, telkari ve savatlama vb. kullanılmaktadır. Kırım yarım adası gümüĢ iĢlemeciliği telkari 

tekniğinde büyük iĢler baĢarmıĢ geometrik bitkisel figürler kullanarak mücevher tepsi kılıç vb. 

ürünler yapmıĢlardır. 

 

Sonuç olarak; Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırım el sanatları özelliklerine genel olarak 

değinilmiĢ, Türk dünyası olarak nitelendirilen bu ülkeler ile Anadolu‘da üretilen el sanatlarının ortak 

özellikleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır.  Orta Asya‘dan dünyaya yayılan Türkler farklı coğrafyalarda 

yaĢamıĢ olsalar da geleneksel kültürlerini koruyarak yaĢam savaĢı verirken, ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla doğal yeteneklerini kullanarak süslenmek ve süslemek için el sanatları ürünlerini 

üretmiĢlerdir. Bu ürünlerin yapımında doğadaki hammaddeleri geliĢtirerek kullanmıĢlardır. Yün, 

tiftik v.b. hayvansal materyallerle barınmak, giyinmek, saklamak amacıyla yeni yöntemlerle ürünler 

yapmıĢlardır. Bu ürünlerin gerçekleĢmesinde kullanılan en önemli teknik dokumacılık (halı, kilim, 

çuval v.b.), örücülük (çorap, kazak, çıt v.b.), iĢlemecilik, dericilik, metal iĢlemeciliği, keçecilik 

v.b.dir. Bu el sanatlarının yapılmasında teknik farklılığın az olması doğal olarak Türk dünyası ortak 

kültür değerlerinden kaynaklanmaktadır. Farklılıklar motif, renk ve kullanım alanlarında 

görülmektedir. 

Türk dünyası el sanatları ürünlerinde genel olarak figürlü, bitkisel, nesnel, sembolik, geometrik ve 

yazılı bezemeler tespit edilmiĢtir. Türk dünyasında en çok kullanılan motiflerden biri kuĢ motifidir. 

Kartal, aladoğan, doğan, atmaca, kızılkuĢ ve tavus kuĢudur. KuĢ resimleriyle süslenmiĢ ve ―kuĢçu‖ 

adıyla geniĢ ün bulmuĢ halılara Gence, Gazah, Berde, ġemahide rastlanmaktadır. Türkmen 

Ģeceresinde her bir oğuz boyuna ongon kuĢunun adı verilmiĢtir. AvĢar boyunun ongonu laçin, Bayat 

boyunun ongonu baykuĢ, Salur boyunun ongonu kartaldır. (Efendi 2000:382) 

Azerbaycan, Anadolu, Türkmen ve Kazak sanatlarında en çok tavus kuĢu motifi iĢlenmiĢtir. Tavus 

kuĢu Türk soylu haklarda kutsal ve ilahi kuĢ olarak bilinmektedir. UĢak halılarındaki yıldız madalyon 

ve kuĢ motiflerinin özellikleri Tebriz halılarında görülmektedir. ―Tebriz‘in Türkler tarafından 

fethinden sonra madalyon Ģeması Türk halılarına girmiĢtir. (Aslanapa 1987:103) 
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Türk dünyasındaki önemli ortak motiflerden biri de ejder motifidir. El sanatlarının birçok çeĢidinde 

ve çeĢitli Ģekillerde görülmektedir. Türkiye-Azerbaycan el sanatlarının yanı sıra Kıpçak ve 

Selçuklularda da en önemli figür olmuĢtur.  

Türk dünyasında en önemli ve çok yaygın ortak sanatlardan biri de seramik sanatıdır. Bölgeler 

arasında piĢirme ve süsleme yöntemleri ustalara göre farklılık göstermiĢ olsa da temelde teknik araç 

gereç, form, kullanım alanlarındaki ortak noktalar dikkat çekmektedir.  

Türk dünyası el sanatları ürünlerindeki motiflerin oluĢmasındaki ortak değerler; 

1- Bireylerin yaĢadıkları sevgi, sevinç v.b.  

2- Bireylerin yaĢadıkları keder, acı, üzüntü v.b. 

3- Yörede yaĢanan sel, deprem, çığ v.b doğa olayları 

4- Yörede yaĢanan düğün, harman, bahar kutlamaları v.b. 

5- Yöreye göç eden veya kısa süreli uğrayan bireylerin getirdiği olaylar 

6- Yöredeki yaĢanmıĢ efsane, masal v.b. 

7- Yörede yaĢanan teknolojik geliĢmeler  

8- Geleneklerden kaynaklanan uygulamalar 

9- Doğanın yapısı 

10- Araç gereçler 

Ġncelemelerden de anlaĢıldığı gibi Türkler dünyanın farklı bölgelerinde uzun zaman ayrı yaĢamıĢ 

olsalar da kültürel kimlik ve kiĢiliklerinin temel özelliklerini korudukları el sanatları ortak 

değerlerinden anlaĢılmaktadır.  El sanatları paylaĢıldıkça ulusların yerel kimliklerine evrensel 

boyutlar katmaktadır.   
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КҾНЕ ТҤРКІНІҢ САДАҚШЫЛЫҚ ҾНЕРІ 

 
Тҥйін: Мақалада кҿне тҥркінің дҽстҥрлі ҿнерінің бірі садақшылық ҿнері жайлы қарастырылады. Кҿне дҽуірлерде 

адамзаттың негізгі тіршілік ету қҧрал-сайманының бірі – садақ болғандығын дҽлелдейтін тарихи жартастарға қашап 

салынған тастағы сҧлба суреттерге тоқталады. Сондай-ақ, садақтың пайда болу тарихы, оның кҿнедегі тҥрлері, жасалу 

жолдары туралы мол мҽлімет беріледі Садақтың ең кҿне тҥрін тҥркілердің «қапшағай» деп атағаны, қапшағай ҿркениеті 

жайлы зерттеулер тыва, моңғол тайпаларындағы сҿздермен салыстырыла қарастырылады.  

 

Кілт сҿздер: Садақшылық, ғҧн тайпасы, қапшағай ҿркениеті, иін, қырғызбейіті, қос оқ, бҧғы тас. 

 

Қазақ халқының  дҽстҥрлі  ҿнерінің бірі  садақшылық ҿнер болмақ. Ҿкініштісі бҧл ҿнер 

бҥгіндері  мҥлде ҧмыт болғандай. Адамзаттың ҿркендеу  жетістіктеріне сай, садақшылық ҿмір 

тіршілікке  қолданысы шамалы болған. Кҿне дҽуірлерде  адамзаттың негізгі тіршілік ету 

қҧрал-сайманының  бірі – садақ болғанын  тарихи жар тастарға қашап салынған тастағы сҧлба 

суреттер  дҽлелдеп тҧрғандай. Біздің ата-бабаларымыз Индейіс, Ғҧн, Тҥркі, Моңғолдар  

табиғатқа етене жақын ҿсіп, қоршаған орта, жануарлар, жҽндіктер, жыртқыш аң-қҧстардан  

қорғану, оларды қажетіне жарату, тамағын тауып жеу,  кҥнкҿріс ҥшін  ҿмір тіршілікке сай 

қҧрал-саймандарды жасап ала  бастаған. 

 
Баян-Ҿлгей, Буянт сҧмыны, Балинттағы садақты жауынгер 

 

Тарихи деректерге ҥңілсек, садақ та бірден пайда болмаған кҿрінеді. Садақтан бҧрын ― 

оқ‖ яғни ―найзаны‖ жасаған екен. Олар табиғи ағаштан  сырық ―уық‖ жасап, оның ҧшын 

ҧштап, істік жасау арқылы  жақын,  ҧрымтал жерден аң-қҧсқа  сілтеп, аулау тҽсілін қолданған. 

Осылай, адамзат оқ, найза  жасау арқылы  садақшылық дҽстҥрінің негізін қалаған. 

Кҿне Ғҧн, Тҥркі тайпалары ―оқ‖-ты, ―ҧқ‖ деп атайды. Яғни, бҧл  ҧғымнан кейін ―уық‖ 

киіз  ҥйдің  жабдығы, ҥй ағашының атауы қалыптасқан кҿрінеді. Оқты алысқа  сермеу ҥшін, 

арнайы адамның  кҥш-қуаты немесе басқа бір  серіппелі  кҥшті қҧрал керек екенін олар 

ескерген. 
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Сақсай сҧмынының Сасық кҿліндегі  садақ асынған бҧғы тас 

 

Садақтың ең алғашқы кҿне  тҥрін ―қапшағай‖-деп атамақ. Бҧл атау, тҥркі тектес тайпалар 

арасында кең тараған. Тывалар ―хавшахай‖, моңғолдар ―хавтгай‖ деп атаса Қазақтарда 

―қапшағай‖ делінеді. ―Қапшағай‖ сҿзінің  Алтай тҿркіндес  тілдеріндегі  мағынасы ―жалпақ‖ 

дегенге саяды. Сырт бейнесі қасаң тағаға ҧқсас, қайың ағаштан  жасалатын садақ тҥрін 

қапшағай дейді. Қапшағайды жасау онша қиын емес. Қайың сияқты қатты сынбайтын берік 

ағашты суға бірнеше кҥн салып, жҧмсартып пышақпен қабығынан  арылтып , іш жағын 

жонып, қасаң ай тҽрізді етіп иіп, ҥлкен  ауыр тасқа  бір неше  кҥн  бастырып, кептіреді. 

Кепкен қапшағайды  ірі қара, бҧғы,  сияқты аңдардың мойын терісінен таспалап тілінген, 

таспа қайыспен  екі ҧшынан керіп, адырна жасайды. Қапшағай садақтың ең кҿне тҥрі болса да, 

қазірде кейбір тҥркі тектес тайпаларда сақталып, қолданылуда. Қапшағай алыс, жақынға 

арналған ҽртҥрлі  кҿлемде жасала береді. Орманды, ағашы мол  жыныс  жерлерде  қапшағай  

ықшам  1 метрден, 1.2 метрге дейін ҧзындықта жасалса, қҧрғақ алаңқы   жерлердегі  аңшылар 

1.6 метрге  дейін ҧзындықта  қапшағайды қолданады. Себебі, ҧзын қапшағай  аң-қҧсты 

алыстан  атуға қолайлы, екіден, алаңқы жерде ағаш бҿгет болмайды. Қапшағай ҿркениеті 

біртіндеп, нағыз ―садақты‖ қалыптастырған.  Садақтың бірнеше тҥрі бар. Садақты ықшам 

қолға алып жҥруге  қолайлы, тағысын тағы мақсатта жасай береді. Жаугершілік заманда  ат 

ҥстінде тартатын  садақты кішірек істейді. Ал, жерде  арба ҥстінде  6-8-ге  тарта оқ  

атқылайтын садақты керме тҥрінде жасаса,  жаяу жасақтар  ҥлкен садақты қолданады.  Себебі, 

садақтың ҥлкен кішісіне  қарай оғы алыс, жақынға жетпек. 

Ат ҥстінде тартатын садақтың оғы жақын, ҧрымтал  жерден атқылауға ыңғайлы. Біздің 

арғы ата-бабаларымыз индейіс, ғҧн,  тҥркі, моңғол тайпалары  садақты кең қолданған. Яғни 

садақ кҿшпенді тіршіліктің  айырылмас бір серігі болды. Садақ арқылы алысты топшылап, 

жҥйріктің мысын қҧртқан қҧралға айналдырды. Садақтың  жетілген тҥрін  жасаушылар да 

осылар болған. Садақты жасау ҥшін олар  ҧзақ уақыт  тҽжірибе жасап, зерттеген десек артық 

айтқандық болмас. 

Садақтың жетілген тҥрін  жасау тҽсіліне келсек, негізгі ҥш қҧрамнан тҧрады деп кҿреді. 

Иін, жақ, адырна. Садақты жасау ҥшін, олар тал, кҿбінде қайың  ағашты жҧқалап,  жалпақтап 

қасаң ай тҽріздес  ―иін‖-ін жасайды. Осындай егіз иін жасап, ортасы қолға ҧсталатын тҧтқа 

болуы шарт. Мҧны садақтың   ―белі‖ деп атайды. Бҧл яғни адырнаны тартқанда сол қолмен 

ҧстайтын тірек деген сҿз. Жасалған екі иіннің іш тарапына, тау теке мҥйізінің  іш жағын отқа 

қақтап, жҧмсартып, жалпақтап жҧқартып жонып, оның  ҥстіне ірі қараның тарамысын тҥйіп, 

таптап жалпайтып  жапсырамыз. Жапсыру ҥшін, бҧқа, тайынша, бҧзау  бас терісінен  
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қайнатып жасаған желім арқылы жапсырып, оның сыртынан  қайың қабығы немесе қайыспен  

орап ағашқа мықтап бекітеді. 

 Кей жағдайда берік болу ҥшін жіңішке тілінген таспаны да қолданады. Ҧранқай, Тыва 

тайпалары жылан қабығын да керектенетін кҿрінеді. Бҧл берік ҽрі  сымбатты кҿрінеді. 

Серіппеге қолданған мҥйіз тек тау текенікі болу керек. Себебі, басқа  ешқандай, мҥйіз 

серіппеге  жарамайтынын  ата-бабаларымыз дҽлелдеген.  Тау теке мҥйізі майлы,  серіппеге 

жарамды, иілгенде еш сынбайтын кҿрінеді. Ал, желімді жасау ҥшін бҧқа, тайынша бас терісін 

ҥш-тҿрт қайнатып, суалған қою суы  желімге  айналғанда оны қолданады. 

         Садақтың енді бір бҿлігі адырна. Адырнаны тҥйенің терісінен  жіңішке таспа ғып, 

қайыс тіліп қолданады. Адырнаның оқтың табаны яғни  ойығы кіретін жерін ―кіріс‖ деп 

атайды. Бҧл жеріне қосымша қайыс, жібек жіп орайды. Ол қолдың сусып кетпесіне қолайлы. 

Тҥйе терісін илеп, адырна жасау ең  жарамдысы болмақ. Себебі, тҥйе терісі ҿте берік, 

тартқанда  ҥзілмейтінін ата-бабаларымыз ерте дҽлелдеген.  Кейін осы адырнадан музыкалық 

аспап туындаған кҿрінеді [4. 6-8]. 

Ерте заманда мҧңайған  аңшы, батырлар  садағының адырнасын тартып, ҿзін-ҿзі 

жҧбатыпты-мыс деген аңыз бар. Сондай-ақ, аң-қҧс кҿп олжалаған кҥні кешке той жасалып, 

отты айналып билеген Индейіс ата тегіміз адырналарын тартып, кҥй шертеді екен дегенде 

аңыз ҽңгімелер кездеседі. Кейін музыкалық ҽуен, аспапқа айналған. 

 

 
Цэнгэл сҧмыны, Шивээт /Жебеті/ Хайрхандағы тастағы сҧлба сурет. Жауынгер 

 

 Садақтың ҥшінші қҧрылымы  садақтың жағы.  Ол, адырна ілінетін  садақтың екі басын 

―жақ‖, ілгек яғни  жақтауша. Кҿне заманда, садақтың иінін иіп беретін жақты, тау теке, жылқы 

тағы, басқа  аң, малдың жағынан  істеген. Осыдан кейін ол садақтың жағы яғни жақ атауы 

қалыптасқан кҿрінеді. Жақты қазіргі кезде қатты қайың сияқты ағаштардан жасайды. 

Жоғарыда атаған жақ сҥйектердің ҧры тісі мен иек тіс арасына адырнаның ілгегін іле салатын 

болған. Садақтың жағына, ілгек кертікке, адырнаның бір ҧшын байлап, келесі ҧшын кҥрмеп, 

ілгек шалма жасайды. Адырна жан-жағына ауытқымас ҥшін, жаққа бекітіп, адырнаның 

астынан, тау текенің мҥйізінің ―буыны‖-нан  тиек, тобыршық жасап тірейді. Бҧл садақтың 

адырнасын тартып, садақ серіпкенде жан-жағына таймаудан қорғайды.  

Садақтың айырылмас серігі, ол садақтың оғы яғни ―оқ‖. Оқтың ең кҿне тҥрі, алғашында 

―уық‖, ―найза‖  істік жасап артын ―ойып‖  кіріске тарылтып ата беретін. Мҧндай оқ  кішірек 

аң-қҧс, жҽндіктерге болмаса ҥлкен аңдарға жарамсыз болған. Сол ҥшін олар, ҽр тҥрлі  бездер 

мен майларға  қан қосып жасаған ― у‖-ына  малып аң-қҧс аулайтынды. Бірақ, ол да кҿздеген 
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аң-қҧсын бірден орнына қалдыра қойған жоқ. Алып, ірі аң-қҧс, жыртқыштарға тіптен жарамай 

сынып қалып жатты. 

Мысы қҧрыған алғашқы адамдар, оқ ҧшына  қандай бір берік зат керек деп шешті. Сҿйтіп 

олар алғашында, ҿздерінің кҥнделікті  тіршілігіне қолданып жҥрген  тас қҧралына ҧқсатып, 

тас ―жебе‖ жасап, оқ ҧшына  оны қамыс, қайың,  аңдардың тарамысы т.б.  қайыстармен 

бекітіп, ―оқ‖-тың жаңа бір тҥрін жасады. Бҧл да, сонша жарамды берік бола қоймады. Тек 

кішірек аң-қҧстарға жарар оқ болды.  

Міне, осылай алғаш оқ ҧшына қондырылатын ―жебе‖  деген ҧғым пайда болды. Жебені 

ҽрімен сапасын жақсарту ҥшін, қола дҽуірінде ―қола‖ жебелерді кҿптеп жасай бастады. Кейін 

темір дҽуірінде ― темір жебе‖-нің неше тҥрін жасап, ҿмір тіршілікке, жаугершілікке қолдана 

бастады [1]. 

 
Жебе тҥрлері 

 

Кейбір зерттеуші ғалымдардың айтуынша, қола, темір дҽуірінен бҧрын ―ағаш‖,―мҥйіз,‖ 

―сҥйек‖ дҽуірлері болған. Бҧл кездерде мҥйіз, сҥйектерден кҿптеген бҧйымдар жасаған. Яғни 

аң-қҧс  сҥйектерінің беріктігін ескеріп, ―сҥйек жебе‖, ―мҥйіз жебе‖ ҧштарын қолданған 

кҿрінеді (6.9-бет). 

Тағы бір  ғалымдардың  пайымдауынша, жебенің  ең кҿне  тҥрінің бірі ―ағаш жебе‖ 

болған деп те жҥр. Яғни оқтың ҿзінен  жебе ҧшын тура жонып, шығарған. Бҧл ―Істік жебе‖  оқ 

болса, бҧдан ҿзгеше етіп, ағаш жебе жасап, істік оққа қондырған. Жебенің артын міндетті 

тҥрде  ―ҧңғығып‖ жасайды. Ол істікке сҧғынуға арналған. 

Мҧндай жебе ҧштары Ресейдің Тыва республикасынан табылған, ҧлы Аржан-2 

қырғызбейітінде  қазба жҧмысы кезінде кҿптеп табылған. Ағаш жебелер  ҧшының  сыртына, 

жартқыш қҧс, бҥркіт, самрҧқ, жолбарыс, ілбіс сияқты аңдардың бейнесін салып, жосалаған. 

Кейбір ағаш жебелерді алтынмен аптап, кҥміспен кҥптеп қойғанына қарағанда, қаған 

патшалардың сҽн салтанаты, ― жебе, оқ‖-ты қҧрметтейтінінен хабардар етеді [6.9]. 

 Оқ, жебені тҥркі, моңғол тайпалары да ерекше қҧрметтеген. Жалғыз ―оқ‖-қа сҥйенген, 

жебеге теңеп атау, теңеулер кҿп. Мысалы, екі оқты қосып, тайпа таңбасы ―қос оқ‖ деп атаған 

деген болжам бар.  Яғни қос оқтай қосылу,  ынтымақта болуды меңзеген кҿрінеді.  

Ғалымдардың болжауына қарағанда, ―қазақ‖ яғни ―қос оқ ‖  сҿзінен шығыпты-мыс деген 

жорамал бар. Моңғолдардың қазақтарды ―хасаг‖ деп атауы осы ―қосоқ‖ сҿзінен  қалыптасқан 

дейд [4. 12-13]. 

Жебенің атауларына келсек. Ерте заманда қалыптасқан ―сауыт бҧзар‖, ―дыбысты жебе‖, 

―қозы жауырын‖, ―доғал жебе‖, ―ысқырғыш жебе‖, ―қҧмырысқа жебе‖, ―қанатты жебе‖, ―ҥш 

қарлы жебе‖ т.б. атаулары бар. 
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Сауыт бҧзар жебе сҧқ қолдан сҽл ҧзын, жіңішке келеді. Себебі, темір сауытты бҧзып, 

жауын жайратуға арналса, қозы жауырын тіліп тҥсуге қолайлы. 

Адамзат жебені  жасағаннан кейін  аң-қҧсты бейғам кезінде атпау ҥшін, обалсынып  

дыбыс беріп ататын болған. Бҧл, екіншіден сол кезде қалыптасқан  ―Тҽңір‖  дініне тікелей  

қатысы болды. Олар табиғатты аялап, қажетінен тыс сырыпыл аң-қҧс ауламауды қатаң 

ҧстанған. Бҧған қағандар да ықпал, ҥлес қосты. Бҧл дыбыс беру дҽстҥрге айналып, қазір де 

кейбір тайпаларда сақталған. Олар мылтықпен аң атар алдында, жерден кішкене тас алып, 

тасқа лақтырып не ысқыру арқылы дыбыс беріп, аңның қашып қҧтылуына мҥмкіндік 

туғызады. Осы сҽтте қашып қҧтылса қҧтылды, қҧтылмаса  жасық жоқ деп атып алу ҥшін 

арнайы  ―дыбысты жебе‖-ні ойлап жасаған. ―Доғал жебе‖ мҧндай жебені  кҿбінде  бҧғы  

мҥйізінен жасаған. Яғни бҧл кішкене тоқпақ тҽріздес. Доғал жебе талдыруға қолданылады. 

Жаугершілік заманда сарбазды тірідей қолға тҥсіру ҥшін, доғал жебемен атып ҧшыратын. 

―Ысқырғыш жебе‖ жебе дыбысты жебеге ҧқсас болғанымен, ҧшы жоқ жебе тҥріне 

жатады. Тек ҥркіту, дыбыс беруге арналған жебе [7.94-95]. 

Жебенің де ҿзінің қасиеті бар деп кҿреді. Тіпті жебе салатын қорамсақты да аттап, аяққа 

мыжбайды. Оқ, жебе қырсығады деп ырымдайды. Ғҧн, тҥркі, моңғол  тайпалары ҿжет, 

ержҥрек батырлары, қас мергендерге ―ябғу‖ яғни ―жебегу‖ немесе ―жебе‖ деген ҽскери атақ 

берген. Бҧл ҽскери шен Тҥркі ҽскери атағынан орын алған. Кейін 13-ші ғасырда кҿне тҥркінің 

ҽскери жасақ тҽсілін қолданған Шыңғыс қаған да, ҿзін мойнынан атып, жаралаған 

―Зургаадай‖  қазақша Алтыжасар есімді  қас мергенге  ―Зэв‖ атағын берген. ―Зэв ‖ сҿзінің 

қазақша мағынасы ― жебе― болмақ. Яғни тҥркі, моңғол тайпалары  жебе сҿзін ортақ бір тілде 

қолданған. ―З‖ ҽрпінің орнына ―ж‖-ны  қойып алмастырсақ, айтылу сҿз мағынасы бір болады. 

Алтай  тҥбірлес тілдерде  ―З‖ мен ―Ж‖ ҽрпін алмастырып қолдана беретін заңдылық бар.  

Жебенің арт жағы біз тҽріздес ―жетесі‖, оқтың сабына кіретін ҥшкір болады. Оқтың ішіне 

кірген жебенің  ҧшын тҿрт қырлы істейді. Себебі, жебе жан жағына ауытқымайды. Жетенің 

оққа сҧғынған  жерінде оқтың ҧшын тірейтін, жебеде бунақ болады. Ҽйтпесе жетеге қарай оқ 

сҧғынып, ағашты жарып кетеді. Сҧғынған жебені ішек, қайыс таспамен, жібек жіппен орап 

мықтап бекітеді.  

 
Қола, сҥйек жебелер 

 

Жебенің енді бір тҥрі, артында ―ҧңғысы ‖ бар жебе. Ол істік етіп жасаған оқтың басына  

сҧғып, кигізе атуға арналған. Оқ сынып қалған жағдайда, ауыстыруға оңай. Оқтың алысқа 

ҧшуы ҥшін адамзат қҧс қауырсынын қолданды. Қҧс қауырсынын  оқтың сабына жапсырады. 

Жапсыратын қауырсын тек  бҥркіттікі болу шарт.  Себебі, бҥркіт қауырсыны  желді яғни  

ауаны тҥзу жарып, кҿздеген нысанаға дҽл тиеді дегенді  ғалымдар дҽлелдеп отыр. Басқадай 

қара қҧс, тас қара, қҧмай т.б қҧс қауырсыны оқтың артын бҧлғақтатып, нысанаға тимейді 

екен. Мҧны біздің ата-бабаларымыз да ерте аңғарған кҿрінеді. Жаугершілік заманда  жауынды  
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кҥні соғысу ҿте қауіпті. Қытай қолбасшылары кҿне тҥркілердің осы осалдығын пайдаланып, 

бірнеше рет жеңіске жеткен екен. Себебі жауынды кҥні, жебе қауырсыны суланып алысқа 

ҧшпайтын кҿрінеді. Жапсыратын қауырсынды, жоғарыда атаған желіммен жапсырады. 

Қауырсынды айырып  оқ артына ҥш қарынан жапсыру шарт. Қауырсын нық жабысу ҥшін 10-

12 см пышақпен қырып, отырғызып жапсырған жҿн. Қауырсынды желге қарсы емес, яғни кері 

артына қарай ығымен жапсыру керек. Қауырсынның ҿзінде ығы болады. 

Оқтың артын, табанын ойып адырнаның кірісіне енуге қолайлы етіп жасайды. Кіріске 

кіретін ойықтың асты-ҥстіне тең етіп, ҿлген сҧңқар, қаршыға қатарлы кішірек жыртқыш 

қҧстардың  аяғының тасын таспалап тіліп, жапырады. Бҧл қолдың сусымауына қолайлы. 

Осылай садақ, оқ пайда болып адамның ең сенімді серігі, қҧралына айналған. Ғҧн, тҥркі, 

моңғол тайпалары  садақ, оқты қҧрметтеп,  ақтық, қадақ байлап  ҥйінің тҿріне керегеге іліп 

қояды. Қандай бір анда, ант, серттескенде садақ, оқ арқылы сенімдерін білдіреді, куҽ, 

уҽделеседі. 

Моңғолдың қҧпия шежіресінде, Шыңғыс ханмен Жамуха екеуі ҿздерінің ең қастерлейтін, 

меншікті оқтарымен анда болысып, серттескені жайлы белгілеген. 

Тҥркі, моңғол кейбір тайпаларында қалыңдық алуға аттанған кҥйеу  жігіт, садағына 

ақтық байлатып, асынып жолға шығатын салт бар.  

 
 

Қазақ садақшылар одағының тҿрағасы болған К.Биқҧмар 

 

Садақ сҿзінің шығу тарихына тоқталсақ, нақты дерек жоқ. Моңғол тайпалары да садақты 

―саадаг‖ деп атайды. Яғни садақ сҿзі де кҿне ортақ атау. Моңғолдарда  сақталған ―агсадаг‖, 

―агсах‖  сҿзімен садақ сҿзінің тегі бір кҿрінеді. Бҧл сҿздің мағынасы қазақша ―асыну‖ дегенге 

саяды. Бҧл жайында келешек айқындай жатар. Яғни садақ сҿзі, мойынға асынып жҥрер қҧрал 

деген ҧғымнан шыққан ба кім білсін.  Кейбір, ғалымдардың садақты, садақ салып сақтар, қап, 

қыннан туындаған деп те  болжаған екен. Яғни  садақ салатын ―қорамсақ‖. Бҧл да мҥмкін. 

Енді бір ғалымдар ―созоқ‖ сҿзінен қалыптасқан дегенде жорамал айтады.  Ата-бабаларымыз 

садақты беліне белбеуге тағынып жҥрген, кейде мойынға да аса салады. Бҧған дҽлел кҿне 

―Бҧғы тас‖ ескеркіштері болмақ [8]. 
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Тҥркі, моңғол садақшылары 

 
Нағыз шебер қолынан шыққан садақ, жҥйрік ер серігі болады. Бҧл жайында, мергендер 

сайысы, қалыңдықтың сынағы т. б. сайыс пен сынақты тілге тиек еткен жҿн. Шыңғыс қаған Орта 

Азияны жаулап алып  кері  қайтқан жолда 1225-ші жылы Ҧлы той жасап, Хасардың немересі 

Есҥнхэ мергендік сайыста 335 алд (қҧлаш)  жерге садақ тартып, жеңгеніне арнап ескерткіш 

орнатқан деген дерек бар. Қазақ халқында қалыңдық кҥйеу жігітін сынап,  жамбыны атып тигізсең 

мен сендік деп, ер жҥрек мергендігін сынайтын дҽстҥр болған. Бҧл дҽстҥр моңғол тайпаларынан да 

кездеседі.  

Моңғолияның Баян-Ҿлгей аймағының Буянт сҧмыны  Балинт деген жерде ат ҥстінен садақ 

тартып бара жатқан жауынгер бейнесін қашаған белгіні бейіттің басына яғни ғҧн, тҥркі дҽстҥрімен 

шығысына орнатыпты. Мҧндай қас мергендерді ҿлгенде садағымен жерлейтін дҽстҥр 

кҿшпелілерде болған. Тарихи-археологиялық қазбалардан садақ қалдығы, жебе ҧшы кҿптеп 

шығып жатады [8]. 

Қазақтар арасында садақшылық ҿнер  ―жамбы ату‖ дҽстҥрінде орта ғасырда кең сақталған. 

Жамбы деп  тай тҧяқ,  қой тҧяқ, кҥміс сҽрі  ақшаларды, теңгені атайды. Бҽске, бҽйгеге осы 

теңгелерді биік ағаш басына алысқа іліп қойып атып тигізгені жҥлдесін алады. 

Сондай-ақ, тері ату да қазақтарда болған. Бҧл кҿбінде жаттығуға арналды. Ғҧн, тҥркілер аң, 

мал қураған бас сҥйегін нысанаға тіккен. Қазақтар ортасында бҥгінгі таңда  жамбы ату сайысы 

ҧмыт болып қалса да, кҿнерген дҽстҥрді жандандырар кез жеткендей. Моңғол ағайындарда ―қайыс 

ату‖ дҽстҥрінде садақ та, садақшылық ҿнер де жақсы сақталған. Нағыз садақты жасау тҽсілін 

моңғолдардан ҥйренген жҿн. Біз Моңғолия қазақтарының  бастауымен жаңғырған  Бҥркітшілер  

тойы қарсаңында 2004-ші жылдан бері ―жамбы ату‖ сайысын дҽстҥрлі жҥргізіп келеміз. 2005-ші 

жылы кҿнерген бҧл ҿнерді, жандандыру мақсатта тарих ғылымдарының докторы, этнограф 

Биқҧмар Кҽмалашҧлының бастауында Баян-Ҿлгей аймақтық ―Қазақ ҧлттық садақшылар одағы‖ 

қҧрылып ҿз іс-қызметін жҥргізе бастаған еді. Ҿкінішке орай, ҽкем  бақилық болып, бҧл бастаманы 

ҽрмен дамытып, кҿркейту маған жҥктелгендей. 

Біз енді кҿнерген дҽстҥрді, ҿнерімізді ҧлттық спорттық салада дамытуымыз қажет.  
 

ҼДЕБИЕТТЕР 

 

1. Эгийн голын сав нутаг дахь археологийн дурсгалууд. Ц.Тҿрбат нар. УБ., 2003. 2. Кереку-Баян ҿңірінің тас-жазба суреттері.        -Павлодар: 

2002.  

2. Алтайн уриахайн суран харваа. Б.Пунцагдорж. -Ҿлгий: 1992.  

3. Кҽмалашҧлы Биқҧмар. Садақшылық ҿнер. -Ҿлгей: 2006.  

4. Монголын нууц товчоо. 1990. 

5. Золотые звери из долины царей. К.В.Чугунов тар.  -Санкт-Петербург: 2004. 

6. Қазақтың дҽстҥрлі қару-жарағының этнографиясы. -Алматы: 2006. 

7. Автордың жеке жинағындағы жебе ҧштары. 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

688 

 
 

Ҽсем МҦХАМЕДЖАН 
ҿнертану ғылымдарының кандидаты, доцент 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҚОРҚЫТТЫҢ САЗ МҦРАСЫНЫҢ ТҤРКІ  ҾРКЕНИЕТІНДЕГІ ОРНЫ 
 

Тҥйін. Мақалада Қорқыт Ата саз мҧрасының  тҥркі ҿркениетіндегі  орны баяндалады. 

 

Кіліт сҿздер. Абыз. Жырау. Бақсы. Кҥйші. Толғау, Жыр кҥй. Сарын. Кҥй. 

 

Қазақ халқының саз ҿнерінің тарихы Қорқыттың кҥйшілік мҧрасымен байланысты. 

Ҽуелде саз бен сҿз тҧтастығын бойына сіңірген Қорқыт мҧрасының дҽстҥр жалғастығы 

саналатын, жыраулар шығармашылығының жемісінен туындаған жыр-кҥйлері қазақ 

халқының кҥй жанрының қалыптасуына ҽсерін тигізді. Ҿз заманында сҽуегей, кҿреген, 

болжаушы абыз жҽне ҧлыстың батырларын жырға қосып жырлаған жырау, қара қобыздың 

тылсым кҥштермен байланысы арқылы науқастың дертін емдеп жазған Қорқыттың кҿп 

салалы рухани мҧрасы, фольклор тарихының заңдылығы бойынша ҽр дҽуірге жанрлардың 

трансформациясына ҧшырап отырған. Бҧған дҽлел ретінде, оның ескі дҽуірдегі табиғи ҽуенін, 

қалпын сақтаған шығармалары толғау кҥйінше біздің заманымызға жетсе, ол жыраулардың 

ҿнеріне негіз болған дҽстҥрлі кҥй ҿнерін дҥниеге ҽкелді. Бақсылар Қорқыттың хас мотивін 

ылғи да бір сарында қайталау арқылы оны  адам емдеу барысында пайдаланып «сарын» атты 

жанр туғызды. Бҧл қҧбылыстардың барлығы қазақ халқының саз ҿнері тарихының негізін 

қҧрайды. Осы кҥнге жеткен Қорқыттың толғауы немесе кҥйі болсын, мейлі сарыны дейік, 

барлығы ҿзінің Қорқытқа тҽн хас мотивін сақтай білген. Тек қана жанрлық жағынан ҿзгеріске 

ҧшырап отырған.  

Қорқыт мҧрасының қанша дҽуір ҿтсе де толыққанды ҿз бояуымен, қаймағы бҧзылмай 

сақталынуы – оның саз мҧрасының тегі мен орындалатын функциясына байланысты болған 

процесс. Осы орайда Қорқыттың саз шығармашылығының тегін тектеп, функциясын анықтау 

ҥшін Ҧлы ойшыл Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабидің саз ҿнерінің тарихы мен теориясына байланысты 

айтылған ойларының маңызы зор. Былайша айтқанда, Қорқыттың рухани мҧрасының 

практикалық мазмҧны мен мҽні Ҽбу Насыр Ҽл-Фарабидің тарихи-теориялық кҿзқарасымен 

тығыз байланысты.  

«Музыканың ҧлы кітабында» Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби саз ҿнерінің мынадай ҥш тегін 

айқындайды. Оның біріншісі, адамға демалыс беретін, адам жанына жағымды жҽне саздың 

кереметтілігімен адам сезімін рахатқа бҿлеп, оның есту қабілеті мен кҿркемдікті тану 

талғамын шыңдайтын музыка. Ал, екінші тегіне адамның бойында кҿптеген образдармен 

болған оқиғалар арқылы оларды кҿркемдікпен суреттеушілік қабілеті мен кҿркем бейне оята 

алатын музыканың тҥрі. Ҥшінші тегі, адамның нҽпсани кҥштерімен байланысты. Ҽр адамның 

бойындағы сезіміне қарай музыканың да біріне жан рахатын ҽкелсе, енді бірінде реніш, 

қуаныш туғыза алады. Тіпті тҿменгі дҽрежедегі қҧмарлық сезімдерін де оята алатындығын 

айта алады. Яғни Қорқыт мҧрасында кездесетін оның толғау кҥйлері адамның бойындағы ҧлы 

қасиеттерін оятуға бағытталған музыканың бірінші тегіне жатады. Себебі, біздің дҽуірімізге 

жеткен «Абыздың толғауы» атты шығармасы адамға тек демалыс қана беріп қоймай, сезім 

тебіренісі мен ой-толғанысын туғыза алады. Қорқыттың саз шығармашылығында оның 

абыздарға тҽн қоғамдық, гуманистік жалпы дҥниетанымы айқын бейнеленген. Мҽселен, 

Қорқыттың осы кезге жеткен ―Байлаулы киіктің зары‖, ―Ҧшардың ҧлуы‖, ―Тарғыл тана‖, 

―Ҽуп-пҽй‖, ―Елім-ай‖, ―Желмая‖ атты кҥйлері оның жасампаздық шығармашылық дҽстҥрінен 

хабар берсе, ал ―Башпай‖, ―Қоңыр‖, ―Қорқыт‖ ―Абыз‖ толғауы Қорқыттың мистикалық 

дҥниетанымын суреттейді. Кҥйлердің характері ҿте азалы, ауыр да қайғылы. Ҽрдайым кҥйде 

кіші терция акценттеліп, жоқтау жанрының сипатын береді. Сонымен қатар ҿлшемі мен 

ырғағы  «кҥңірене  тербеліп тҧрғандай».  Жалпы,  Қорқыт  кҥйлері жайында Қорқыттың жеке  
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тҧлғасын суреттейтін, яғни қазақ аңыздары арқылы жеткен ҽуені – қазақ халқының кҥйшілік 

дҽстҥрінде мотив сазы ҿзгертілмей, кҽсіби тҥрде дамытылған. Бҧл процесс ауыз екі тҥрде 

қалыптасқан фольклорға тҽн қасиет. Яғни, фольклорды дамытушылардың оны ҧрпақтан 

ҧрпаққа жеткізу дҽстҥріндегі ҽр дҽуірдің талабына сай жанрларына қосқан ҿзгертуі деп 

белгілеуіміз керек.  Қорқыттың ҿзіне ғана тҽн ҥлкен сазгерлік ерекше қасиет - кҿне дҽуірдегі 

саздың адам сезіміне ҽсер ететін ҽуеннің ерекшелігінде. Ылғи да қайталанып отыратын бір 

ғана ҽуен ҽрбір қайталау кезінде адамның ішкі дҥниесіне тереңдей тҥскендей кҿрінеді. Ҽл-

Фарабидің пайымдауынша, мҧндай «музыканың табиғилығы адамның рухына жақсы ҽсер 

бере алады. Адамзат баласының ойында ізгі сезім туғыза алатын ҽуен – ҧлы шығармашылық 

шабыт та туғыза алады. Ал, адам бойындағы ең тҿменгі нҽпсани қасиеттерімізді оятатын 

музыка ол қҧмарлықтан туындайды», - екен [1.95]. Бҧл жағдайды ғҧлама ғалым былай деп 

тҥсіндіреді: «Адамның ой-санасына ҽсер ететін музыка шешендік ҿнер сияқты. Бҧл жерде 

музыканың ҽсерлі болуына  саз бен сҿздің тҧтастығының маңызы зор. Себебі, сҿз саздың адам 

табиғатына ҽсер ету қасиетін дамыта тҥседі. Бір жағынан саздың сҿзбен тҧтастығы адам 

идеясының жақсы дамуына ҽсерлі болса дҽл осы сияқты поэзияның ҽуенмен айтылуы да  адам 

рухына кҥшті ҽсер етеді» [1.95]. Яғни Ҽл-Фарабидің трактатарында айтылған саздың табиғаты 

мен шығу тегі жайлы ойлары Қорқыт мҧрасына қатысты. Жоғарыда абыз толғауының адам 

жанына ҽсерін айтсақ, ал бақсылар пайдаланатын Қорқыт сарынында адам рухын емдеуге 

деген ҽсері кҥшті. Ҿз заманында Қорқыт бабамыз қобыздың қоңыр ҥнімен батырлардың 

рухын ҧлы айқастарға  саз ҿнерімен жҽне жырымен дайындай білген. Олар жеңіспен оралған 

кезде, оларға арнап марапат жырлар айтып, жігерін, рухын аспанға кҿтере жырлап, келешекте 

де кейінгі ҧрпақтың батыр болып шығуына ҥгіт-насихат жҥргізген. Қорқыт ҿмір сҥрген 

дҽуірде жыр мен кҥйдің тең дҽрежеде қолданғаны, тҧтастықта жҧмсағаны айқын аңғарылады. 

Бірақ Қорқыт дҽуірінен бері кҿп ғасыр ҿткеннің салдарынан Қорқытқа тҽн жыр-кҥйлер 

сақталынбай, тек қана оның бірыңғай саз мҧрасы – қобызбен кҥй ойнау дҽстҥрі біздің 

заманымызға жетіп отыр. Кҿне дҽуірге тҽн сҿз бен саз тҧтастығы, бізге жеткен Қорқыт 

шығармаларының тҥсіндірмесі ретінде айтылатын кҥй аңыздарына айналып кеткен. Бҧл 

жайында музыка зерттеушісі Ҽ.Мҧхамбетова: ―Қазақ кҥйлерінің генезисі‖ [2, 119] атты 

мақаласында кеңінен тоқталған. Оның айтуынша, саз ҿнерінің тарихында аңыз бен кҥйдің 

байланысы жыр мен кҥйдің байланысынан кейін туған қҧбылыс. Ҿйткені жыр кҥй тҧтастығы 

кҿне дҽуірдегі рухани  шығармашылық тҧлғалар – абыздардың  кезіндегі ҿнер ерекшелігі 

болса, кҥйдің аңыздармен бірге атқарылуы кейінгі дҽуірлерге тҽн нҽрсе. Себебі, аңыздарда сол 

абыздардың ҿзінің іс-ҽрекеттері баяндалады. Демек, аңыз кейінгі айтушылар тарапынан 

қосылған компонент ретінде табылады. Кҥйде оқиға прозамен айтылса, Ҽ.Мҧхамбетова 

кҿрсеткендей, онда ол аңызбен сюжеттік-композициялық тҧтастық қҧрайды. Ал кҥйде ішкі 

ҽлем, рухани қалып басым болса, онда аңыз қосымша мағлҧматтық қызмет атқарады. Мҧндай 

жағдайда орындаушының да, тыңдаушының да кҥй ҽлеміне енуі ҥшін медитациялық 

қҧбылысқа жол ашады. Бҧл процестің  Қорқыт кҥйлерінің орындаушылық тарихына да 

қатысы бар. Енді Қорқыт шығармашылығындағы сҿз бен саз тҧтастығының біздің 

заманымызға жетпеуінің тағы бір себебі, ол Қорқыт айтқан жырлардың саз мҽтіндерінің 

жазып алушылар тарапынан жазылмай қалуында. Бҧл жайында «Қорқыт ата кітабын» 

зерттеуші белгілі Қорқыттанушы ғалым  Ш.Ыбыраевтың ғылыми тҧжырымын ескерген жҿн. 

Оның айтуынша, бҧл эпос ҿзінің кемеліне келіп, кҿркемдік кестесі айшықтанып, шарықтау 

шегіне жеткен кезде қағаз бетіне тҥскен емес. Керісінше, бҽсеңдеу, ауызша жырлаушылардың 

тарапынан ҧмытыла бастаған кезде жазылып алынған. Ол: «Жалпы эпосты қағаз бетіне тҥсіру 

сол заманда белгілі бір ғылыми мақсаттан, арнайы текстологиялық дҽлдікпен жазу талабынан 

туған жоқ, басқа қажеттіліктен пайда болды. Сондықтан да текстің ҽуенге қосылып 

айтылатын ерекшелігі сақталмай, қара сҿз тҥрінде жазылды. Тҥпнҧсқада ҿлең мен қара сҿз 

бір-бірінен ажыратылмаған, ҽр бетте текст 13 қатардан жазылып,  бҽрі тҧтас жҥр. Бҧл жағдай 

сҿз жоқ о баста ауызша айтылған эпостың стилін кейбір тҧстарда бҧрмалауға,  ҿзгертуге жол 
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берген» [3.19] – дейді. Қорқыт мҧрасындағы саз бен сҿз тҧтастығы жыр-кҥйлер арқылы 

жетпегенімен, оның аңызға айналған тҧлғасын кейінгі қазақ халқының рухани 

шығармашылық тҧлғаларын дҥниеге ҽкелді.  

Бҧл ҿнер иелері қазақтың ҧлттық мҽдениет тарихында ҽр тҥрлі жанр да, рухани тҧлғалар 

да туғызды. Бҧл  кҿне тҥркі дҽуірінде ру басы, кҿсемі болған Қорқыттың абыздық 

функциясын жан-жақты болғанын дҽлелдейді. Елдің бірлігін, жердің бҥтіндігін, бейбітшілігін 

сақтау мақсатындағы ҽлеуметтік заңдарды шығарушы жҽне оның орындалуын хан мен халық 

ҥстінен қадағалаушы билердің іс-ҽрекеті (функциясы) Қорқыттың абыздық тҧлғасына тҽн 

болатын. Оның шығармашылық жолынан туындайтын билік айту дҽстҥрі билердің шешендік 

ҿнеріне ҧласты. Қорқыттың  қобызбен елдің, халықтың рухани ҽлемін шыңдауға, тҽрбиелеуге 

жҽне хан мен халықтың арасындағы бітімгершілікті сҿйлеуге бағытталған кҿркем сҿз бен ҽсем 

ҽуені жыраулардың еншісіне тиді. Жыраулардың заман талабынан туған ҥгіт-насихат 

жырлары мен олардың ҧлттық тарихымызды айна-қатесіз эпос туғызған жырларын дҽуірден 

дҽуірге аманат етіп жеткізу де жыршылардың ҿз алдына дҽстҥрлі мектебін туғызды. Ҧлттық 

тҿл мҽдениетіміз бен тарихымыздың, ҿнеріміздің дҽстҥр жалғастығы арқылы ҧрпақтан-

ҧрпаққа жетуіне жыршылықтың тарихтағы рҿлі ҿте жоғары. Бҧл жайында Шоқан Уҽлиханов: 

«Кҿне тҥркі салт-сана, ҽдет-ғҧрыптың қаймағы бҧзылмаған қазақтарда, ҿмірдің бар саласын 

қамтитын оқиғалармен байланысты адам аттары, жер-су аттары, т.б. есте сақталып, атадан 

балаға жалғасып жатады. Осы тарихи мҽні бар мол мҧраны біреулер ауызша, домбырамен 

сҥйемелдеп ҽндетсе, енді біреулер мынау сонау замандарда жасаған пҽленше дегеннің аты 

ҿшпес кҥйі деп, сыбызғыда ойнап, қобызда тартып, ҿнерлі адамдардың аты ел жҧрттың есінде 

мҽңгі қалып қоюына себепші болады. Қазақтардың ҽрбір ру басылары ҿз ру-тайпасының 

шежіресін – шыққан тегін, елдің ҽдет-ғҧрып заңдарын, ескі жарлықтарын, халықтың басынан 

ҿткен тарихи жайларды кҿп жасаған ақсақалдардан ыждағатпен ҥйреніп, ҿзінің шешендік 

ҿнерін шыңдауға кҿптеген аңыз-ҽңгімелерді, мақал-мҽтелдерді маңызды оқиғаларға қатысты 

ҧлағатты асыл сҿздерді ҧзақ уақыт жаттайды. Сондай дайындығы бар билердің аузынан 

шыққан сҿздерді халық ҧйып тыңдайды, ал нақыл сҿздердің мҽні ҿмірдің бар саласын 

қамтитындай ҿсиет-ҿнеге, тҽлім-тҽрбиелік, патриоттық мазмҧнда болып келеді» [4.115], – 

дейді. Қорқыт мҧрасының дҽстҥр жалғастығын сақтаған кейінгі шығармашылық тҧлғалардың 

қарым-қабілеті жайлы жҽне ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуін Шоқан былай деп сипаттайды: «Ата-

бабаларының ерлігі туралы тарихи жыр-дастандарға дегенде, халықтың сҥйіспеншілігінде 

шек жоқ,  соншалықты мол мҧраны ауыздан-ауызға, жазбасыз, баспасыз алып даланың бір 

шетінен екінші шетіне жеткізіп, ғасырлар бойы ойда сақтау олардың суырыпсалма ғажап 

қабілетінің кҿрінісі болса керек. Кҿне жыр-дастандардың сол бҽз қалпында, ҧшы-қиыры жоқ 

даланың бір шетінде айтылатын шығарманың оқиғасы екінші бір шетінде айна-қатесіз 

қайталануы таңдандырмай қоймайды» [4.115]. Шоқанды таң қалдырған қазақ халқының 

дҽстҥрлі ҿнерін туғызушы тҧлғалардың рухани қабілеті мен айрықша таланты, шабыты, 

суырыпсалма қасиеті, кемеңгерлік дҽрежеге жеткізген шешендік, кҿрегенділік, дарындылығы 

еді. Бҧл қасиеттер ҧлттық психологиямыздың тек тамырын қҧрайтын сҿз бен саз ҿнерінің бір 

заманда тҧтастықта ғҧмыр кешіп, рухани қҧндылықтарымыздың дамуына ықпал жасағанын 

кҿрсетеді. Қорытындылай келгенде,  тереңнен тартқан ақиқатты тани білген дҥйім елді аузына 

қаратып, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс дҽрежесіне жеткен Қорқыт мҧрасынан бастау 

алатын абыздардың да, жыраулардың да, шешендердің де, жыршы-кҥйшілердің де мақсаты 

халықтың рухани ҽлемін тҽрбиелеу болатын.  
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GÜNEYDOĞU ANADOLU‟DA BĠR ġEHĠR OLAN  

URFA‟DA MAKAM KAVRAMI 

 
Özet: Günümüz müzik literatüründeki ‗makam‘ kavramı ile Güneydoğu Anadolu‘da bir Ģehir olan Urfa‘da kullanılan ‗makam‘ 

kavramı farklıdır. Urfa‘da kullanılan ve kendine özgü bir yapısı olan makam, yüz yıllar önce ayrıldığımız Asya coğrafyasına ait 

yapısal izler de taĢımaktadır. Bu sebeple ortak kültürün devamı için ortak değerler tespit edilerek yaĢatılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: makam, Urfa, destgâh, ezgi, hoyrat. 

  

Makam kavramı günümüzde ―Bir durak sesi ile bir güçlü ses etrafında, onlara bağlı olarak 

toplanmıĢ seslerin tümü‖ diye tanımlanmaktadır (Hüseyin Sadeddin Arel). Güneydoğu Anadolu‘da 

bir Ģehir olan Urfa‘da ise bu kavram, farklı anlamda kullanılmaktadır. Urfa‘da makam, ―Bir 

makamın oluĢumunu; Ģubeleri, aĢamaları ve seyrini; kısaca bütün özelliklerini taĢıyan; divan 

Ģiirinin en çok gazel biçimindeki Ģiirleriyle, uzun havalar gibi serbest biçimde söylenen büyük 

müzik eseri‖ olarak tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki makam bir kalıp ezgidir. 

Farklı okuyucular farklı gazellerle de okusalar aynı ezgi kalıbını kullanırlar. Halk arasında makam 

sözcüğü yerine gazel sözcüğü kullanılır ki, buradaki gazel ile Ġstanbul çevresinde biçimlenen gazel 

ayrı ayrı Ģeylerdir. ġöyle ki burada bir makamın ezgi kalıbı okuyucudan okuyucuya değiĢmez, 

kalıplaĢmıĢtır. Ġstanbul gazellerinde ise her okuyucu kendi anlayıĢ ve yeteneğine göre aynı 

makamdaki gazeli farklı biçimlerde seslendirebilirler. 

 

Urfa‘daki tanıma göre makamlar Ģubelerden meydana gelir, bunlara hâne denir. Bunların her birinin 

baĢka baĢka adı vardır, her Ģube gazelin bir beyti ile söylenir. Makamın icrasında önce ya bir peĢrev 

(ayak) ya da taksim (açıĢ) yapılarak okuyucu makama hazırlanır. Makam, maye Ģubesiyle baĢlar. Her 

Ģube bir öncekinden daha yüksek bir perdeye oturur ve yine baĢında, açıĢ, özgün ayak, Ģarkı, türkü 

gibi bu Ģubeye ayak olabilecek müzikler icra edilir.  En tiz Ģubeden sonra sesi müsait olan 

okuyucular bir de hoyrat okurlar, buradan tekrar sıra ile pes perdeye inilir ve makam maye Ģubesiyle 

sona erer. 

 

Örnek olarak  Nevrûz makamını ele alalım. 

AçıĢ 

1. Hane (Maye Ģubesi) 

2. Hane (Hicaz Ģubesi) 

3. Hane (Ġsfahan Ģubesi) 

4. Hane (Tahir Ģubesi) 

5. Hane (Ġbrahimiye Ģubesi)  

Ġbrahimi gezintisi (Özgün ayak, yani bu Ģube için bestelenmiĢ saz eseri) 

Arazbar hoyrat  

5. Hane (Ġbrahimiye ġubesi) 

Hicaz gezintisi 

6. Hane (Ġsfahan Ģubesi) 

7. Hane (Hicaz Ģubesi) 

8. Hane (Maye Ģubesi) 

 

Makamların, baĢına ve aralarına serpiĢtirilmiĢ açıĢ, özgün ayak, Ģarkı, türkü gibi ezgilerle 

oluĢturduğu bütüne fasıl denir ki bu da bin yıl önce terk ettiğimiz Asya topraklarında yaĢayan Türk 

soylu kardeĢlerimizin destgâhına benzemektedir. Bugün ayrı coğrafyalarda yaĢasak bile varlığımızın 

devamı için ortak kültür varlıklarımızı yaĢatmalıyız. 
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TÜRKLERĠ BĠRLEġTĠREN VE AYIRAN SÜREÇLER 

 

Özet: Bildiride Türklerin tarihi süreç boyunca izlediği dil politikaları ile, istilalara uğradığı zaman kendisine hakim devletin 

uyguladığı dil politikaları üzerinde durulmaktadır. Ve bu tahlilden hareket ile, bugün Türk dilinin bütün Türklerin anlayacağı bir 

dile dönüĢtürülmesi icap ettiği vurgulanmakta ve çözüm yolu önerilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: 1. Türkler; 2. Türk Dili, 3. Türk Kökenli dilin ayrıĢtırılması; 4. AyrıĢtırılmıĢ Türk dilinin yeniden inĢası, 5. 

Tek dil, çok devlet politikaları.  

 

Tarih, insanın yeryüzünde yaradılıĢı ve yaĢayıĢ tarzı ile baĢlayan bir süreçtir. Bu sürecin en önemli 

kısmı, insanın kendi baĢına yaĢama olgusundan çıkıp sahip olduğu kapasite ve yeteneği harekete 

geçirerek bütün geliĢmelerin seyrini ve tarihin akıĢını değiĢtirecek bir  ‗bir arada yaĢama tarzı‘ 

geliĢtirmesi, geliĢimine süreklilik kazandırmasıdır. Tarihin baĢlangıcından itibaren bu ‗bir arada 

yaĢama tarzı‘ içinde oluĢup yoluna devam eden ilk insan topluluğu birimlerine bana göre kabaca 

odh/odhçaq, bodh/bodhçaq ve bodh ‗topluluk‘ adı verilebilir. Bana göre, insanlığın ve toplumların 

tarihi, temelde, bu ‗topluluk‘ birimlerinin kimi zaman birleĢip ‗bodhun‘ veya il/el gibi daha büyük 

insan birimlerine, toplumlarına dönüĢerek yeryüzünde yaĢadığı ve yaĢattığı, konuĢtuğu, anlattığı, 

yazdığı, çizdiği, boyadığı, yonttuğu, iĢlediği, döktüğü, dokuduğu, üretip çoğalttığı, yarattığı 

yaratılar/ürünler ile inĢa ettiği medeniyet mimarisinin zamanımıza taĢıdığı macerasından ibarettir, 

diyebilirim. Fakat, insanlığın bu en önemli birimini tarih sahnesine çıkaran ve tarihi süreç içinde onu 

devamlı kılan temel vazgeçilmez, o birim üyelerinin birbirleri ile anlaĢmasını yaratan ve birbirlerine 

kendilerini ifade etmede kaçınılmaz bir iletiĢim aracına dönüĢtüren onların sahip oldukları dil 

yetenekleri ve kapasiteleridir. Tarihin tanıdığı toplumların tamamı kendilerine özgü dilleri ile var 

olmuĢlardır. Bir yerde bir toplum var ise, orada o toplum üyelerini bir arada tutan ve birlikte hareket 

ettiren bir iletiĢim dili de var, demektir. 

Tarihin baĢlangıcından bu yana eski dünya üzerinde kadim varlığını sürdüren kadim toplumlar bugün 

sadece Çinliler, Hintliler, Ġranlılar, Araplar ve Türklerdir. Bugün gördüğümüz ‗yeni‘ toplumların 

oluĢumları oldukça yeni bir tarihe sahiptir. Avrupa toplumları tamamen yeni zamanların genç 

oluĢumlarını temsil ederler. Ancak bunlar arasında Almanları birleĢtirip bir topluma dönüĢtüren yazı 

dilinin ilk metinleri XIII. yüzyıla aittir. Fakat bu dil, edebî eserlerini XVII. yüzyıldan sonra vermeye 

baĢlar. Fransızca, kendi toprakları üzerinde yaĢayan etnik dilleri bugün de eritmeye devam 

etmektedir. Ġngiliz yazı dili metinleri her ne kadar VII. Yüzyıl itibariyle tarihlense de, ġekspir‘e 

eriĢinceye kadar önemli bir geliĢim süreci yaĢamıĢtır. Latinler, uzun yüzyıllar, Avrupa‘yı yazı 

dilleriyle eğitmiĢlerdir. Çin‘in, Hint‘in, Ġran‘ın, Arapların ve Türklerin kadimden beri yazı dilleri 

vardır ve kendi dillerinde yazıp yaratmıĢlardır. 

Avrupa‘nın, Egenin, Balkanların ve Akdeniz havzası Ģehir devletlerinin yarattığı medeniyet mirası, 

yeni zamanların ortaya çıkardığı ve toplum üyelerini çoğunlukla din faktörünün bir araya getirdiği 

yapay ve yeni yaranmıĢ toplumlarca sahiplenilmektedir. Bu toplumların önemli bir bölümü, eğitim 

yolu ile kendi nesillerine bir tarihî dil, tarih ve medeniyet mirası arka planı inĢa ederek kendilerini 

eski bir geçmiĢe bağlamaya çalıĢırlar. Bütün bu gerçeklerden bakıldığında Ģöyle bir soru sorulabilir: 

O zaman, gerçek bu ise, tarih diye, tarihi gerçekler diye önümüze sürülen bir yığın ‗bilimsel eser‘ 

bize ne anlatıyor; böyle ise, tarih ile uğraĢmanın ne anlamı var? Bu soruların birden çok cevabı 

vardır. Ancak, bundan da önemlisi, sizin, tarihe nereden, niçin ve nasıl baktığınız, bulunduğunuz 

yerdir. Sizin gerçeğiniz, farklı dili konuĢan bir baĢkasının gerçeği ile aynileĢtirilerek size sunuluyor 

ise, tarihin bu çarpıklığını görmek istersek görür; görmek istemez, rahatımızı tercih edersek, 

toplumun geleceğini umursamazsak, görmeyiz; bu bizim kendimize seçtiğimiz aidiyet tercihi ile 

iliĢkilidir. 
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Türkler, yeryüzünde aynı dili konuĢan, aynı tarihi paylaĢan ve aynı tarihi coğrafyayı yurt tutan 

insanlar topluluğudur. Tarihin ortaya çıkardığı Ģartlar içinde Türkler, kimi zaman aralarında cereyan 

eden iktidar kavgaları, kimi zaman savaĢ teknolojisinde geri düĢmeleri nedeniyle coğrafya üzerinde 

yaĢam alanlarını ve dillerini yitirmeseler de, iktidar zaafına, iktidar kaybına uğramıĢlardır. Ancak, 

onların coğrafya üzerinde varlıklarını ve hakimiyetlerini muhafaza eden en büyük silahları 

konuĢtukları müĢterek dilleri olmuĢtur. Dolayısıyla, bu bildiri, tarih bağlamı içinde, Türklerin dilinin 

dününe ve bugününe bakarak, onun geleceği ne olacaktır, sorusuna odaklanacaktır.  

Türklerin tarih sahnesine çıktıkları zamanları tayinde elimizde baĢlıca dört önemli bilgi baĢvuru alanı 

var, diye düĢünüyorum: tarihi coğrafya, arkeolojik veriler, dil verileri, kenar ülkelerin muhtelif bilgi 

kaynakları. 

Türklerin kadim tarihi coğrafyalarının M.Ö. I. bin baĢlarından itibaren Azak Denizi ile bugünkü 

Kuzey Çin toprakları arasında uzandığı anlaĢılıyor. M.Ö.I bin baĢlarında batıya doğru yaptıkları 

ilerleme ile bu sınırları Balkanlara ve Kara Ormanlara kadar uzatıp buralarda yeni bir ‗Uç‘ 

oluĢturdukları görülüyor. Süryani Mikâil, Vekayiname adlı eserinde Türklerin ülkesini güneĢin 

doğduğu topraklardan güneĢin battığı topraklara kadar uzanan saha olarak tanımlar. Bu sahanın 

güney sınırları dağların ördüğü bir silsiledir ve aralarında geçit/kapılar vardır. Türkler bu kapıları 

kendileri tutar, içeri ve dıĢarı çıkıĢları denetlerler. Kadim kaynaklardan yararlanıp vücuda getirdiği 

eserinde Süryanî Mikâil, devlet düzenleri bozulan yerleĢik düzen krallarının Türklerden yardım 

istediklerinden, onların da gelip devletlerini düzene koyup ülkelerine geri döndüklerinden; kimi 

zamanlar da, geri dönmeyip buralarda saltanat sürdüklerinden söz eder. Kadim zamanlara ait bu 

olguları doğrulayacak bilgilere bugün sahibiz. 

Türklerin hükümranlığının MÖ. 700‘lerde Balkanlardan Kuzey Çin topraklarını içine alan bir sahaya 

yayıldığını, kendi dilimiz ve kenar ülke kavimlerinin, Ģehir devletlerinin arkada bıraktığı 

vesikalardan izleyebiliyoruz. Bu hakimiyet sınırları içine, Akdeniz-Hint Denizi havzaları arasında 

dizili yerleĢik düzene bağlı Ģehir devletleri, krallık ve küçük imparatorlukların toprakları da dahil 

olmuĢtur. Yeni havzalar ve etrafındaki topraklar üzerinde Türklerin kalıcı yeni yurt tutma hareketleri 

XI. yüzyılda sonuçlarını verdi ve Türkler, kendilerine anayurda ek olarak bir kalıcı yurt daha 

eklediler. Eski dünya coğrafyası üzerinde yer alan bu yurtların üzerinde yer aldığı toprakları üç 

alanda topluyorum. Çin‘den Balkanlara kadar uzanan dağ silsilelerinin kuzeyinde kalan topraklar. Bu 

toprakların kuzeyinde uzanan geniĢ bataklıklar, tundralar ve kutup buzulları vardır. Ben bu sahayı 

Arka Avrasya, tunda ve bataklık kuĢağı güneyinde kalan ve Çin‘den Balkanlara kadar dağ silsileleri 

ile kuĢatılmıĢ, Kara Ormanlar‘dan Çine kadar uzanan sahayı Merkezi Avrasya, güneydeki dağ 

silsileleri ile Akdeniz ve Hint Denizi aralığında yer alan toprakları da Ön Avrasya diye 

adlandırıyorum. Türklerin kadim ve yeni zaman tarihleri, medeniyet yürüyüĢleri, Saha Türkleri ve 

Dolganlar bir yana bırakılırsa hep Merkezi Avrasya ve Ön Avrasya toprakları üzerinde cereyan 

etmiĢtir.  

Bildirinin amacı elbette Türk tarihini burada irdelemek değildir ve bu bildirinin de böyle bir niyeti 

yoktur. Ancak, nereden nereye geldiğimizi ve coğrafya üzerinde yerimizi ve yerelde ‗yurt‘ 

tuttuğumuz topraklar üzerinde ne yapacağımızı veya ne olacağımızı görmek açısından ana çizgileri 

hatırlamanın faydasına inanılmaktadır. 

Belirtilen coğrafya üzerinde kimi zaman Türkler birbirine eklemlenip birleĢik imparatorluklar 

kurmuĢlar, kimi zamanlar ise ülüĢ sistemi nedeniyle, yahut iktidar olma nedeniyle hanlar/beyler 

mücadelesi ile parçalanmıĢlar. Nüfus ve otlak sorunları da bu parçalanmaların bir etkeni olarak bu 

kavgalara zemin yaratmıĢtır. Parçalanma veya bir arada yaĢama süreçleri bu geniĢ coğrafyalar 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ olsa bile, parçalar arasında bütünlüğü Türk dili daima ayakta tutmuĢtur. 

Böylece, Hanlar/beyler, yahut kağanlar veya sultanlar farklı coğrafyalar üzerinde kendi saltanatlarını 

yürütseler bile, onların üstünde hükümranlığını kurmuĢ olan Türk dili imparatorluğu hiçbir zaman bu 
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parçalar arasında etkinliğini ve iĢlevlerini yitirmiyor; aksine, etkinlik alanını geniĢletip bireyler arası 

iletiĢim iĢlevini sürdürüyordu. Bu bakımdan Türkler arasında boyların yeniden düzene konması,  

yahut  eski boyların varlığını sürdürmesi gibi iĢlemler iktidar olanlara bağlı idari düzenleme iĢlemleri 

yığını olarak kalıyor ve Türk dili bütün bunlar arasında iĢlevlerini eksiksiz yerine getiriyordu. 

Türk dilinin yukarda vurgulanan bu durumunu bize teyid edecek kadim ve yeni zaman belgeleri yine 

Türk dilindedir. Bu belgelerin varlığı ve özellikleri üzerinde durmayacağım. Kadim alfabenin 

yukarda belirtilen Merkezi Avrasya üzerinde Türk dilinin hükümranlık sahasını kapsamında tuttuğu 

kanıtlanmıĢtır. Yeni zamanlarda ise, dünyada bir benzeri olmayan bir eseri vücuda getiren ve bugün 

modern sosyal ve beĢeri bilimlerde birçok disipline öncülük ettiği anlaĢılan Mahmud KaĢgarî‘nin 

çizdiği coğrafyada Türkler, ağız farkları bir yana bırakılacak olur ise, XI. yüzyılda, Hun ülkesi 

Macaristan‘dan Çin‘e kadar aynı dili konuĢup birbiriyle hiçbir zorluk çekmeden anlaĢabiliyor, 

birbirleriyle dertleĢebiliyordu. KaĢgarî‘nin çizdiği harita üzerinde, yönetim yapıları ve yaĢadıkları 

coğrafya parçaları ayrı ayrı olsa da, Türkler, birbirlerini anlayacak bir dile sahip idiler. Eserine 

istinaden uzun zamandan beri bu durumu ve tespiti, ben, KaĢgarî‘nin Türk dili imparatorluğu diye 

tanımlıyorum. Tabii, bu imparatorluğun sınırları ve etkinlik alanı, Ön Avrasya üzerine yerleĢen 

Türkler ile, XI. yüzyıldan sonra daha da geliĢmiĢtir. 

Türk dili imparatorluğu sınırlarını, etkinliğini ve iĢlevlerini iki Avrasya üzerine yayılarak 

geniĢletmiĢtir. Ġki yurt veya iki Avrasya üzerinde yaĢayan Türkler arasında Türk dili, iki yurt 

üzerindeki anlaĢılırlık düzeyi itibariyle XVII. yüzyıl sonlarına kadar muhafaza etmiĢ, imparatorluk 

sınırlarını korumuĢ ve hakimiyetini sürdürmüĢtür. ġairler eserlerini karĢılıklı birbirlerine göndermiĢ, 

nazireler yazılmıĢ, haberleĢme anlaĢılırlığını dil açısından daima korumuĢtur. 

XVII. yüzyıldan itibaren Merkezi Avrasya kadim Türk coğrafyası üzerinde Rusya Çarlığı‘nın 

ilerlemesi, Ön Avrasya toprakları üzerinde ise, Haçlı kuvvetlerinin birleĢik saldırıları baĢlar. Bunların 

hakimiyet tesis ettiği Türk toprakları üzerinde Türklere karĢı yarattığı ve uyguladığı katliamlar, 

Türklerin uğratıldığı nüfus, dil ve din kayıpları kadim tarihi coğrafyalar üzerinde Türk nüfusunun 

azalmasına, eritilmesine ve nihayet bir çok yerde dilinin yok edilmesine varmıĢtır. Rusya, sömürge 

sahibi Ġngiltere, Fransa ve benzeri ülkelerin fethettikleri yeni topraklar üzerinde uyguladığı 

politikaları Türkler üzerinde tatbike baĢladı. Bu bakımdan XIX. yüzyıl, sömürgecilerin gittikleri 

yerlerde tutunmak için yerli insanlardan din ve mezheplerine insan devĢirme faaliyeti mücadelesidir, 

denebilir. Bu iĢlemler, din, dil ve kültür bağlamlarında yürütülen ve eğitim kurumları ile geliĢtirilen 

faaliyetler olarak kendini gösterir. ‘Böl, yönet‘ politikaları bu süreçte kendini gösterir. 

Ön Avrasya, yani Türkiye Türklerinin aydınları, XIX. yüzyılda, hem son iki yüzyıllık süreç içinde 

halktan tamamen kopmuĢ yazı dili ve konuĢma dili ayrılığını ortadan kaldırma mücadelesi veriyor ve 

bir yandan da, Türk dili imparatorluğu aydınları ile el ele verip her iki coğrafya üzerinde çözüm 

arıyordu. Yirminci yüzyıl baĢlarında, sömürgeciler, toplumların dil bütünlüğünü nasıl bozacaklarının 

politikalarını çok iyi tatbik ediyorlardı. Türkiye imparatorluğunu parçalamak için ‗din ve milliyet‘ 

politikaları onlar için olumlu sonuçlar veriyordu. Merkezi Avrasya üzerindeki Türk coğrafyasını 

istila eden Ruslar, buralara Nikolai Il‘Minsky‘nin Ortodoksluk ve Rus dili politikaları ile etkinlik 

kuracak bir eğitim programı yürüttüler. 

Yirminci yüzyıl baĢlarına kadar bütün Türk yurtlarına vurgulanan program uygulandı. Ardından, böl 

ve yönet ilkesine uygun biçimde, tespit edilen her bir boya ve küçük etnik yapılara bir dil yaratma ve 

bir kimlik kazandırma süreci baĢlatıldı. Eskiden hemen herkesin üzerinde anlaĢıp konuĢtuğu; 

ozanların, Ģairlerin söz varlığını yarattığı müĢterek yazı ve konuĢma dili tahrip edildi. Ardından 

bütün Türk yurtları üzerinde medeniyet adına yeni Ģehirler inĢa edildi ve yeni Slav kökenli nüfuslar 

buralara göç ettirildi. Bundan sonrası Sovyetler döneminde daha rafine eğitim ve dil politikaları ile, 

etnik fragmantation <parçalara ayırma> politikaları devreye sokulmuĢtur. Böylece yeniden üretilen 

etnik  birimlere  verilen  dil  ve  kimlik,  sınırlanmıĢ  ve  ötekilerden  arındırılmıĢ  söz varlığına sahip  
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kılınmıĢtır. KüçültülmüĢ bu yeni dili konuĢan gruplar, bir süre sonra bu dil ile de anlaĢamaz duruma 

gelmiĢlerdir. Dilin parçalanıp birbirinden ayrıĢtırılması, aynı zamanda hem yeni dili ve hem de onu 

konuĢanları çevresinden izole etmiĢtir. Sovyet rejimi altında uygulanan bu politikaların hedefinin 

‗kayıp dil‘ sayısını arttırma gerçeğine dayandığı anlaĢılmıĢtır. 

Türkler, Merkezi Avrasya üzerindeki tarihi yurtlarında Sovyet sisteminin izlediği eritmeye dönük dil 

politikaları nedeniyle sonunda birbirleri ile anlaĢamaz, konuĢamaz duruma düĢtüler. Türklerin 

birbirleriyle anlaĢabilmesi için yeni bir dile ihtiyaç duyuldu. Rus dili kendilerine bu iĢlevi görecek bir 

lingua franca diye takdim edildi. Ġkinci ana dil adı altında Rus dili, Türk kökenlilere de, olmayanlara 

da, herkese öğretilmeye çalıĢıldı. Yükselmek, iyi bir iĢte çalıĢabilmek, Sovyet içinde sosyal 

hareketlilik bakımından bu lingua franca‘yı öğrenmek gerekiyordu. Ana diller artık sadece 

mutfaklarda ve evlerde konuĢulur oldu ve nihayet Ģehir hayatında ana dilin iĢlevi kalmadı. 

Türk dünyasının Merkezi Avrasya üzerinde yurtlarında yaĢayan her yerde, okullara MiĢa adlı Rus 

kızı da, ders kitapları ile geldi. Göçmen olarak bu toprakların her birine yerleĢen MiĢa‘lar, geldikleri 

Gülnar‘ların yurdunda onların anadilini öğrenmek yerine, Gülnar‘lara, kendi ana dilini ve kültürünü 

öğretiyordu. Gülnarlar ise her yerde kendi ana dili yerine Rus dilini ve kültürünü öğrenip MiĢalardan 

bir MiĢa‗ya dönüĢerek hayatına katıyordu. Bir süre sonra, Ģehirde yaĢayanlar ile köylerde hayat 

sürenler bu ayrıĢmadan dolayı birbirini anlayamaz hale geliyordu ve bütün bu geliĢmeler ‗halkların 

kardeĢliği‘ programı çerçevesine ortaya çıkıyordu. Ve bu süreçte, pek çok Türk kökenli etnik dil ve 

kimlik tarihin ‗kayıp‘ hanesine yazılmaktan kurtulamadı. Biçimde milli, içerikte Rus dili ve kültürü 

Sovyet insanı teziyle eritme sürecini pekiĢtirdi. Dramatik sahneler Ģimdi ortadan kalktı ama yaĢanan 

travmaların tedavisi ve bir daha yaĢanmaması tedbirleri ve bunların tatbiki uzun bir süreç alacaktır. 

Türkiye aydınları ise, XX. yüzyıl baĢlarında kendilerini bir imparatorluğu dağıtma noktasına 

taĢımayı becerdiler. Kimi manda peĢinde koĢtu, kiminin gözleri ‗medeniyet‘ cezbesinde kör olup 

vatan değiĢtirme projelerine kadar iĢi vardırdı. Bu akıl almaz kör döğüĢü gidiĢe dur deyip varlığı 

koruma mücadelesine giren vatanperverler de yine aynı süreçte ortaya çıkmıĢtır. Cumhuriyeti kuran 

M. Kemal Atatürk, bu cepheye liderlik etmiĢ ve zafere ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Türkiye‘de yaĢayan 

Türklerin aydınları önüne, Merkezi Avrasya Türk yurtlarında yaĢayan Türkler ile iliĢki kurmada üç 

önemli alan göstermiĢtir: Dil, Din ve Tarih. Fakat, ne yazık ki Türkiye Türk aydınları bu vasiyetin 

gereğini yerine getirememiĢtir. Kendileri olmak yerine, Batı tiyatrosunun cazibesine kapılıp 

kendiliklerinden ayrılıp onlardan birine dönüĢme sevdası gütmüĢlerdir. Türk dünyası ile ilgilenenleri 

de, utanmadan ‗ırkçı, Turancı‘ yaftaları ile suçlamıĢlardır. Bu kimliksiz, kendiliğinden çıkmıĢ 

aydınların çoğu, Demirperde çöküp Türk yurtları aydınlığa kavuĢunca ĢaĢkına dönmüĢtür. Kadim ana 

yurtta tehcirler, ağır genocide‘ler, sürgünler ve hapisler yaĢayan ve ağır travmalar içinde ayakta 

durmayı baĢaran Türkleri < Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tatar, Uygur, BaĢkurt, Altay, Azeri, 

Hakas,Tuva ve Saha ve benzeri> bu güruh birden karĢılarında görünce ĢaĢkına uğramıĢlardır. 

Türkiye‘ye büyük hayaller ve umutlar ile Anayurttan gelen çeĢitli kimlik sahibi Türk aydınları ise, 

uğradıkları iç burukluklarını ifade etmekten çekinmiĢlerdir. Ne yazık ki, kavuĢma sürecinin 

baĢlangıcında kendiliğini yitirmiĢlerin yarattığı ve yaĢattığı bu yeni travmalar, hem Türkiye aydınları 

ve hem de Anayurt aydınları arasında birleĢen hayaller üzerine ağır darbeler indirmiĢtir. Fakat, 

benzer psikolojik darbeleri Batı kültürü yerine kendiliklerini Sovyet Rus kültürüne kaptırmıĢ anayurt 

aydınları da, orada hayallerini bizimle paylaĢan aydınlar üzerine indirmeye çaba göstermiĢlerdir. 

Bütün bunları, dramatik sahneleri, Türk dünyası için yaĢayan ve tefekkür eden her aydın birlikte 

yaĢamıĢ ve acılarını yüreğinde duymuĢtur. Ancak, acı çekmek yetmez, bu parçalanmıĢlığı yeniden 

bir ve bütüne dönüĢtürmek tarihin bizden talebidir. Dünya üzerinde tüm Türk aydınları arasından 

kimilerinin ‗mangurt‘ olmayı seçip kendiliklerinden çıkmayı medeni olmak sanan köleleĢtirilmiĢ 

yerli aydınlarımızın Türklüğe ve Türk medeniyetine ve Türk varlığına yönelik ihanetlerine rağmen, 

dil, din ve tarih birliğimizi korumak ve sürdürmek hepimizin ebedi görevi olmalıdır. 
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ĠĢlevsizleĢtirilen sayısız etnik dil, toplum ve devlet dili tarihin ‗kayıp dil mezarlığı‘na gönderildi. 

Bunu, kendini dünyanın medeni milletleri diye tanımlayanlar yapmıĢtır ve yapmaktadır. Tarih 

boyunca Türklerin sahip olduğu imparatorlukların, yahut devletlerin politikalarında yönettikleri 

halkların dil ve dinleri üzerine yürütülen tahrip politikaları asla olmamıĢtır. Hiçbir halkın yazı ve 

konuĢma dili parçalanıp daha küçük etnik bölümlere ayrılıp her birine bir yeni dil ve kimlik 

verilmemiĢtir. Hepsi dil ve dinleri, edebiyatları ve kültürleri ile daima var olmuĢlardır. Tarih ve 

yaĢadığımız zaman buna en büyük tanıktır. Medenî olmak, medeniyet sahibi olmak iĢte budur. 

Size, artık geçmiĢten söz etmek istemiyorum. Türk dünyasının tüm aydınları, bir ve bütünlük için 

yüreği çarpan yürekler bilmelidir ki, herkes kendi yönetiminde ve toprağında dünyanın en müreffeh 

ve en kudretli devleti olma yolunda azim ve kararlılık ile yürüyecek ve her Türk kökenli devlet 

mamur olarak devam edecektir. Aydınlarımız, yakın tarihin hepimize yaĢattığı travmaları, psikolojik 

darbeleri ortadan kaldıracak yolları bulup tarihin süreklilik kervanını sürmelidir.‘Mangurt‘ ve ‗köle‘ 

olanlar ile uğraĢıp vakit ve enerji boĢa tüketilmemelidir. Hiç kimse Ģunu, Ģu gerçeği asla 

unutmamalıdır: Dünya üzerinde milletleri düzene sokan ve bugünkü hüviyetlerini yaratan ender bir 

halkın çocuklarıyız. 

Dünya üzerinde biz Türkler, imparatorluk kurma ve yönetme yetenek ve kapasitesine sahip birkaç 

milletten biriyiz. Bize, Türk kökenli halklara unutturulmak istenen bu tarihi gerçekliktir. Türk 

dünyasının imparator dili Türk dilidir. Varsın adımız ve yerel kimliğimiz Oğuz, Kazak, Kıpçak, 

Peçenek, Uygur, Özbek, Türkmen, Azeri, BaĢkurt, Tatar ve sair olsun. Ama hepimiz Türk kökenli, 

hepimiz Türk‘üz. Tarihin hepimize verdiği ortak kimlik budur. Türk dili imparatorluğu, bana göre 

lehçe ve ağızları ve bunlara dayalı yazı dilleri ne olursa olsun, hepsinden oluĢan bir imparatorluktur. 

Paramparça edilen bu dil imparatorluğunun yaralarını sarmak, bir ve bütüne dönüĢtürmek, bugün tüm 

Türklüğün bir beka sorunudur. Türk dili dilim dilim edilmiĢ, her dilimi dil diye birimize verilmiĢtir 

ama, yaĢamak ve var olmayı sürdürmek için, hep birlikte, hepimizin kendini ifade ettiği ve anladığı 

Türk dili imparatorluğunu yeniden inĢa edeceğiz. Kaderimiz ve geleceğimiz bu hedefi 

gerçekleĢtirmeye bağlıdır ve bunun bilincindeyiz. 

Bir Ġngiliz aydının kendi dili için söylediği Ģu sözler, tüm Türk kökenli aydınları da derinden 

düĢündürmelidir: ―Evet, bugün belki ‗GüneĢ Batmayan Ġmparatorluk‘ elimizde yok. Ama unutmayın 

W.Sheakspear‘in dil imparatorluğu bu imparatorluktan da büyük sınırlara ulaĢmıĢtır‖. Bu önemli 

tespit bana hep Mahmud KaĢgarî‘yi düĢündürmüĢtür.  

Boy ve soy adları ne olur ise olsun, KaĢgarî‗nin çizdiği Türk dili imparatorluğu içinde her Türk 

kökenli birbiriyle konuĢur, anlaĢır duruma getirilebilir. Museviler, ölmüĢ bir dil durumuna düĢmüĢ 

Ġbranice‘yi yeniden yaratıp konuĢma ve yazı diline dönüĢtürdüler. Türk dünyası aydınları, onların 

çektiği meĢakkati çekmeden az bir gayret ile parçalanmıĢ dillerinin söz varlığından iletiĢim dillerini 

yeniden inĢa edip Türk dil imparatorluğuna kolayca hayat verebilirler. Böylece, en uzak yerde, 

Saha‘da yazılan bir eser, Akdeniz kıyılarında rahatça okuyucu bulur. Televizyon dizileri, programlar, 

edebî ve ilmî eserler daha geniĢ okuyucu bulur, daha ekonomik baskılar yapılır. Türkü, Ģarkı 

sözlerinde herkes kendinden bir Ģeyler bulup satın alır. Üç yüz milyon insanın konuĢtuğu bir dile 

dilimizi dönüĢtürmek yazarların, sanatkârların, bestekarların, senaristlerin ve rejisörlerin omuzlarına 

tarihin yüklediği bir mukaddes görevdir. Bir dil var ise, orada bir millet de var demektir. Bir milletin 

çocukları, aynı dili konuĢan birden çok devlete sahip olabilir. Ġngiltere, Amerika, Kanada, 

Avusturalya, Yeni Zelanda aynı milletin çocuklarının ayrı ayrı inĢa ettiği ve bugün de yönettiği 

devletlerdir. Hiçbiri birbirini anlama güçlüğü çekmeden kendi yollarında yürüyüĢlerine devam 

etmektedirler. Ġngilizlerin ve Ġsraillilerin baĢardığını baĢarmak Türkler için bugün dünden daha kolay 

bir konuma gelmiĢtir. Ruh ve azim, geleceğe yürüyüĢ kararlılığı gerekli enerjiyi açığa çıkarmaya 

yeter ve sorunu çözer. 
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ĠĢte, ben burada tarihin önüme koyduğu bu örneklere bakarak diyorum ki: KaĢgarî‘nin bize armağan 

ettiği Türk dili imparatorluğu, bugün bilinçli torunları elinde neden dünya üzerinde yeniden bütün 

Türkleri birbiriyle konuĢup anlaĢır bir dile kavuĢturmasın. Doğrusu bugün takdir ve kıskançlıkla 

baktığım ġekspir‘in dil imparatorluğu yanında KaĢgarî‘nin dil imparatorluğunun da yer almasını arzu 

ediyorum. Dünya üzerinde böyle bir dil imparatorluğunun yerini alması hepimizin müĢterek 

dileğidir, diye düĢünüyorum. Dileğe doğru at sürenlere, benim gibi yayan yürüyenlere yürekten bir 

merhaba diyerek sözlerimi tamamlıyorum.   

Kaynakça 

 

1. Dave, Bhauna (1996), Politics of Language revival: National Identity and State Building in Kazakhstan, Syracuse University, Unpublished 

Dissertation. 

2. Togan, A. Zeki Velidi (1946), Umumî Türk Tarihine GiriĢ. Ġstanbul: Ġsmail Akgün Matbaası. 

3. -----------, (1942), Türkistan Ġli ve Yakın Tarihi, Ġstanbul. 

4. -----------, (1999), Hâtıralar, Ankara.  

5. Togan, Ġsenbike (1998), Flexibility and Limitations in Steppe Formations: The Kerait Khanete and Chinggis Khan, Leiden: Brill. 

6. Yıldırım Dursun (2000), ―[Ergene Kon]= [Erkin Kün] mü?‖. Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı Belleten 1997,Türk Dil Kurumu Yayınları:774. 

Ankara: 61-149.  

7. ----------- (2004), ― Medeniyetinin sınırları ve süreçleri‖, ÇağdaĢ Türklük AraĢtırmaları Sempozyumu 2002 Bildiriler, 8-10 Mayıs 2002, 

Ankara: 294-321 

8. ---------- (2008) ―Çok Bağlamlı Bir Metin: Divanu Lugati‘t- Türk ve Islık Çalan Ok‖, II. Türkiyat AraĢtırmaları Sempozyumu 28-30 Mayıs 

2008, Ankara (Baskıda). 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

 

698 

 
 

Серік НҦРМҦРАТОВ  
философия ғылымдарының докторы, профессор,  

ҚР БҒМ Философия жҽне саясаттану институты  

Алматы, ҚАЗАҚСТАН 

 

ТҤРКІЛІК ДҤНИЕНІ ТҤСІНУ ЖҼНЕ РУХАНИЛЫҚ МҼСЕЛЕСІ 
 

Тҥйін: мақалада орта ғасырлық тҥркі рухани дҥниетанымына сараптама жасалады. Мысал ретінде Рабғҧзидың 

шығармасында тҥркі дҥниетанымының шығыстық ҥлгісі кҿрсетілген.  

 

Кілт сҿздер: Рабғҧзи, шығарма, қисса, дҥниетаным, тҥркі, қҧбылыс, таным 

 

Дҥниені тҥсіну мен руханилық ҿте жақын ҧғымдар. Жалпы Шығыс халықтарының, оның 

ішінде тҥркілік сипаттағы философиялық ойды, яғни философия тарихына қазіргі заман 

тҧрғысынан кҿз жібере отырып, оның тарихи сабақтастық пен мҧралау принциптеріне 

сҥйенетін негізгі бағдарын айқындай аламыз. Ҿйткені дҽстҥрді барынша қастерлеген ҿткен 

тарихымызда ҽрбір рухани мҽнділігі бар қҧбылысты қадірлеу, оны барынша объективті тҥрде 

пайымдау, халықтың болашағына сҽйкес келетін парықта зерделеу белең алып келгеніне 

тҽнтіміз. Осы тҧрғыдан алғанда тарихта кҿрнекті орны бар ҿркениетімізге, тарихи 

тҧлғаларымызға объективті қатынасымызды тереңнен орнатудың уақыты жеткен сияқты 

деген ойдамыз. Ҿз тарихымызды биік деңгейде қҧрметтеуді қазірден бастап дҧрыстап 

ҥйренбесек, ҿткен тарихи процестердегі қордаланған рухани байлық тиісті бағасын алудан 

алыстап кетуі де мҥмкін. Міне, осы қауіпті сейілту ҥшін қазіргі кезеңде ҧлттық мҽдени 

мҧраларымызды жинақтауға жҽне оларды жан-жақты философиялық зерделеуден ҿткізуімізге 

мҥмкіндік ашылды. 

Орхон жазбаларының мҽтінімен, Қорқыт ата кітабының мазмҧнымен,  «Оғызнама», 

«Махаббатнама», «Кодекс куманикус» сияқты туындылардың жалпы сипатымен тереңірек 

таныса отырып, сонымен қатар тҥркі ҽлеміне ҽйгілі болған Махмҧд Қашқари, Жҥсіп 

Баласағҧн, Рабғузи, Қҧтып, Хҧсам Кҽтиб, Сҽйф Сараи, Ахмет Иҥгінеки есімдерін ҽйгілей 

тҥсіп тҥркілік ортағасырлық дҥниетанымның аясында туындаған даналық ҥлгілердің  

маңыздылығы зор екенініне кҿзіміз жетті. Ал осы рухани мҧраны игерудің жас ҧрпақ ҥшін 

орны жылдар ҿткен сайын  ҧлғая тҥсетіні белгілі. Бҧл іс-ҽрекеттердің оң нҽтижесі еліміздің 

келешегінде байқала тҥсері анық. Ҿркениеттер қаншама дҥние ҿзгерсе де, ҽр тҥрлі саяси 

режимдер орнын ауыстырса да нағыз рухани тереңдігі бар дҥниелер ҿз кҥшін ҽлеумет ҥшін 

сақтай алатынына сенімдіміз. Себебі ҽрбір халықтың тарихын тҧтастандырып тҧратын рухани 

кҥштер болады. Міне, сол кҥштердің біршамасы адамзат тарихында тҥркі даласында 

қалыптасқанын атап ҿте аламыз. Осы рухани байлықты інжу-маржандай етіп теріп алу қазіргі 

ҧрпақтың асыл міндеті деп білеміз. 

Сонымен қатар жоғарыда жинақталған материалдар  болашақ ғылыми зерттеулер 

барысында ҽлі де кҿптеген мҽселелерді анықтап, еліміздегі монографиялық жҽне 

диссертациялық философиялық сараптаулардың, ізденістердің нысаны болары анық. 

Сондықтан, тҥркілік дҥниені тҥсінудің ерекшеліктеріне сҽйкес тҧжырымдар тҿмендегідей 

тҥрде сипатталады: 

1.Тҥркі тілді халықтар Еуразиялық кеңістікте ҿмір сҥрген тарихи кезеңде тҥркілік 

кҿшпенділер қауымдастығында мҧсылмандық дҥниетанымның бірте-бірте іргетасы нығая 

тҥскен. Сондықтан ойшылдардың дҥниетанымдық жҥйелерінде тҥркілік ҽлемді тҥсінудің 

ҥлгілерімен қатар ислам алып келген діни кҿзқарастың қағидалары тоғысады. Дегенмен, тҥркі 

ойшылдарының басымдық танытатын философиялық ойының бастапқы бағдары халықтың 

тарихи діліндегі этикалық негіздерге арқа сҥйейді деген пікірді шешімді тҥрде айта аламыз. 

Бҧл біздің менталитеттік ерекшелігіміз. Сонымен қатар тҥркілер елінде бірте-бірте 

мҧсылмандық дҥниетанымның негізгі ҧғымдары мен принциптері мойындала бастағаны 

байқалады.  
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2. Тҥркілік орта ғасырлардағы ойшылдардың дҥниеге кҿзқарасын, ҿмір салтын ерекше 

рухани болмысқа, шығыстық практикаға жатқызуға болады. Рухани қҧндылықтардың 

ортағасырлық тҥркілік этникалық кеңістікке кеңірек таралуына жоғарыда келтірілген данагҿй 

ойшылдар адал еңбек еткенін байқаймыз. Олар ҿздерінің ағартушылық бағдардағы ілімдерін 

білімділік, қайырымдылық идеяларына арқа сҥйей отырып қалыптастыруға тырысады. Тҥркі 

ойшылдарындың рухани қҧндылықтар ҽлемінде біліммен қоса ҽділеттілік, сабырлылық, 

адалдылық, қанағатшылдық сияқты адами дамудың іргелі негіздері, руханилықтың озық 

ҥлгілерін байқаймыз. 

3. Ойшылдар дҥниетанымы терең экзистенциальді сипатта кҿрініс береді жҽне олардың 

негізінен кҿтерген мҽселелері жақсылық пен жамандық, ҿмір мен ҿлім, тіршіліктің ҿтпелі 

қасиеттерін тҥсіну тҿңірегіне топтасқан. Адам кҽдуілгі ҿміріндегі ҿтпелі шақтар кҿбінесе о 

дҥниедегі мҽңгі рухтық ҿмірге жалғасатынына сенімді. Бірақ осы дҥниенің ҽрбір кҥнін босқа 

ҿткізбей, адам жақсылық жасаумен айналысып, тіршілікте Ақиқатқа қарай ҧмтылу қажеттігін 

даналар ҽрбір пендеге ескертуге ҧмтылады. Міне, сондықтан бҧл ҿмірді, тіршіліктің қиын да 

қызық кезеңдерін жауапкершіліксіз ҿткізуге болмайтындығы барлық шығармаларда 

кҿркемдік бейнелер арқылы, зерделі ойлар арқылы тҧжырымдалады. 

Сонымен тҥркі даласының ойшылдарының дҥниетанымындағы ҧқсас келетін тҧстарды 

іздесек, онда этикалық қалыптардың, принциптердің бҽріне де іргетас болғанын жҽне 

гуманистік қҧндылықтардың басымдық танытқанын атап ҿте аламыз. Міне, сондықтан сонау 

тҥркі ҽлемінде қалыптасқан дҥниелер мҽдени, рухани сабақтастық арқылы қазіргі заманға 

дейін жетіп отырғаны байқалады. Соны жете игеру жҽне дамыту философиялық ізденістер 

тҧрғысынан тоқталмауы тиіс. 

Жалпы адамзат тарихының ҽр тҥрлі кезеңдерінің ҿзіндік ерекшеліктері болатынын белгілі. 

Ал оларды жан-жақты сараптаудан ҿткізу ҥшін міндетті тҥрде философиялық пайымдаулар 

жасау қажет. Жоғарыдағы ҥлкен мақсаттың бір тармағы ғылымдағы маңызды сала екенін айта 

аламыз. Себебі, ғылыми кҿпшілікке ҧсынылған мақалада ортағасырлық ғҧламалардың 

дҥниетанымдарының ҽр тҥрлі қырлары бар жҽне олар болса ҽрі қарай сараптауларды қажет 

етеді. Болашақ зерттеулерде дҥниетанымдық ҽмбебаптықтың сан тҥрлі қырларын аша тҥсуге 

болады жҽне сонымен қатар ҽр тҥрлі тарихи тҧлғалардың дҥниетанымдық жҥйелерімен 

салыстырмалы талдаулар жасау ҿз кезегін кҥтіп тҧрғанын айтуға болады. Бҧндай қажеттілік 

жалпы қазіргі кезеңнің философиялық ойлауына ҿзінің қомақты ҥлесін қосады деген 

ҥміттеміз. Сондықтан ҿткен тарихымыздағы даналықты тереңдей игере тҥсуден 

жалықпауымыз керек. Онсыз кҿп дҥние жарқырап кҿріне алмайды. Мҽселен, Шығыстың 

ғҧламасы  Рабғузидың рухани шығармашылығына назар аударып кҿрелік. 

Рабғузи қиссаларында Нҧх пайғамбардың топан судан кейінгі жердегі тіршіліктің 

сипаттамасын баяндауға арналған хикаяттары бар. Хайуанаттар ҽлемінен Нҧхтың ҽрқайсысын 

жҧптан сақтап қалуға тырысуының ҿзі Жер бетіндегі Ғарыштық ҥйлесімділікті орнатуға деген 

талпыныс емес пе? Сҿйтіп, Рабғузи адамдарды тіршілік ҽлемін қҧрметтеуге шақырады жҽне 

дҥниедегі ҽрбір іс-ҽрекеттен қҧдайдың қҧдіретін кҿре отырып, ойшыл ҽрбір адамға Ақиқат 

алдындағы жауапкершілікті ҧмытпауды еске тҥсіреді. Сҿйтіп, ол ҽлемдік ҥйлесімділікті 

қҧрметтеуге ҥйретеді, адамның ҽрқашанда ҿмірдің тҧңғиығын тек адалдықпен, ҽділдікпен 

сезіне алатындығына сенімділігін білдіреді. Міне осы принциптер нағыз ҿмірде жетекші рҿл 

атқарады. 

Хазрет Лҧқпанның бір хикаятында ешқашанда ҿзіңді қоршаған ортадағы тіршілік иелеріне 

қиянат жасама, ол кҥнҽнің ең ҥлкендерінің бірі деген даналық тағылымын тҥсінеміз. Ҿз 

балаларының шымшықтың балапанын ҧстап бер дегеніне кҿніп, ҧяның аузына шҥберек 

жапқаннан кейін оны ҧмытып кетіп, балапандарды ҿлтіріп алады, бірақ шымшық тірі қалады. 

Хикаятта осы оқиға Лҧқпан хакімнің ҿмірінде де қайталанады. Ҿзі ҧзақ жылдар бойы 

зынданда жатып тірі қалады, бірақ балалары сол зынданда ҿліп қалады. Міне, сҿйтіп, адам 

кейде ҿзінің іс-ҽрекетіне жауапкершіліксіз қараса, ол міндетті тҥрде оның ақырғы зардабын 
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татуға тиіс деген тҧжырымды аңғарамыз. Яғни Ақиқаттың заңдарын білмеушілік, оның ішкі 

қисынына шынайылылықпен берілмеушілік ҽрбір пенде ҥшін оның алдындағы 

жауапкершіліктен босатпайтынына мегзейді. Ҽзірге қоғамдағы ҽлеуметтік қатынастарды 

зерттеуші мемлекеттік заңдардың қҧзырына бағынып қана ҿмір сҥруді ойлайтын деңгейден 

аса алмайтын кездеріміз кҿптеп саналады. Шын мҽнінде ол заңдар ҽлеуметтік ортадағы 

белгілі бір тепе-теңдікті ҧстауға, адамның ҿз пендешілігінің қҧрбаны болып кетпеуіне шектеу 

қояды. Бҧл да рухани жағынан жетілмеген субъектілерге кҿмегін тигізеді.  

Хазрет Лҧқпан есімі тҥркілер ҥшін даналықтың, қайырымды жанның бейнесіне айналады. 

Ал Сҥлеймен пайғамбардың табиғаттағы тіршілік иелерінің бҽрінің тілін білуі жалпы 

адамзаттың ашылмай келе жатқан қабілетімен таныстырғанмен бірдей. Яғни бҧл қасиетке ие 

болу ҥшін ҽрбір адам Сҥлеймен пайғамбардың деңгейіне дейін кҿтерілуі тиіс, сондай 

шарттарды орындау керек  деген терең ой жатқандай ҽсер қалдырады. 

Бірақ сол табиғат пен адамзаттың барлығын билеген, қадір-қасиетімен ҿз заманында 

ҽлемнің ең кҥштісіне айналған Сҥлеймен пайғамбардың ҿзі жердегі қҧмырсқалар патшасы 

Манзураның алдында сҿзге тосылады, оның керемет қисынды даналық тҧжырымдарына 

қайтарымды уҽж айта алмайды. Керісінше, оның даналығына, кҿрегендігіне, 

қайырымдылығына тҽнті болады. Ҿзін ҽлжуазбын, кҿп нҽрседен кішімін деп есептейтін 

қҧмырсқа бір сҽтке Сҥлеймен пайғамбар ҥшін ҥлкен ҧстазға айналады. Рабғузи қиссаларының 

даналық тағылымдары да осы хикаяттың астарларын тҥсінуде. 

Шын мҽнінде ҽрбір адам ҥшін ҿмірде кез келген адам Ҧстаз бола алады, кез келген 

табиғат қҧбылысы, тіршілік Иесі жақсы нҽрсеге ҥйрете алады. Ол ҥшін ҽрбір пенде ҿзінің 

ҿміріндегі кез келген сҽтке, қҧбылысқа, оқиғаға мҧқияттылықпен, барлық ынта-ықыласпен 

назар салып, аңғарымпаздық танытуы керек деген даналық тағылымды тҥсінеміз. Яғни бҧл 

дҥниеде еш нҽрсе бекерден-бекер жҥзеге аспайды, рауажданбайды. Ҽрбір қҧбылыстың тҥп-

тҿркінінде Ғаламның, Ғарыштың, Рухани кҥштердің адамға кҿмектесуге бағытталған 

ҽрекеттері тҧрғандай болады. Тіптен, адам тҥсті де бекер кҿрмейді. Тек соларды тҥсінуден, 

сезінуден, пайымдаудан, зерделеуден адамның алшақтап кететін кездері кҿбірек кездеседі. 

Рабғузи қиссаларының осы мҽселелерді еске тҥсіріп отыратын қҧдіреті бар.  

Рабғузи шығармашылығындағы Харут пен Марутқа арналған хикаядағы тҽлімдік ҿнегелі 

тҧжырымдардың маңызы ерекше. Бҧл хикаяда адамның рухани ҽлемінің кҿлеңкелі беттерінің 

қыр-сырына ҧқыптылықпен назар аудару қажеттілігі айтылады. Кезінде Қожа Ахмет Иассауи 

мен Жҥсіп Баласағҧн жырларында атап кҿрсетілген адамның рухани жетілмегендігін 

білдіретін нҽпсіқҧмарлық қҧбылысы философиялық талдаудан ҿтеді. 

Рабғузи хикаяларында періштенің ҿзі кейде дҧрыс жолдан тайқып кетіп, зинақорлық 

жолға тҥсуі мҥмкін екендігі баяндалады. Яғни нҽпсі деген керемет тҥнек кҥші ҿзінің қаһарлы 

қҧдіретін адамның кҥтпеген шағында танытуы мҥмкін деген ой білдіреді. Ежелгі Қытай елінің 

даналарының бірі Лао-цзы «Ҿзгені жеңген кҥшті, ҿзін жеңген қҧдіретті» деген екен. 

Шынымен де «білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» деген қазақ ҥшін де ҿзінің 

бойындағы кемшіліктерді кҿре білу маңызды болуға тиіс. Ҿйткені, адамның білімділігінің, 

зерделілігінің ең жоғарғы кҿрінісі оның ҿз бойындағы кемшіліктерімен кҥресуі болып 

табылады. 

Адамның табиғатын тҥсінудің ҿзі бір керемет дҥние екенін тҥркі дҽуірінің ойшылдары 

жақсы тҥсінгенге ҧқсайды. Ал адамның бойындағы нҽпсіге, яғни табиғи қажеттіліктерге, 

инстинктік қҧрылымдарға қарай бейімділік белгілі бір қалыптан артып кеткен жағдайда ол 

ҿзімшілдіктің тҧрпайы кейпіне енеді. Адам табиғи мҥдделерін қанағаттандыру мақсатын 

жҥзеге асыру жолында жҥріп рухани қҧлдыраудың сҥрлеуіне қалай тҥсіп кеткенін 

байқамайды. Сҿйтіп, ол ҿзінің іс-ҽрекеттерінің ҿзгеге де, ҿзіне де жамандық ҽкелгенін 

соңынан ғана сезеді. Ақылы болса адам ҿкінеді, руханилығы болса, онда жҿндейді, 

ҥйлесімдікке ҧмтылады.  
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Рабғузи қиссаларындағы философиялық тҧжырымдармен таныса отырып, «Адам ҿзінің 

бойындағы табиғи инстинктерін шектей ала ма?» деген сҧрақ туындайды. Ҽрине, ол мҽселе 

адамда қандай негізгі табиғи инстинктер бар? деген сҧраққа жауап беруден басталады. Барлық 

тіршілік иелері сияқты адам да алдымен табиғаттың бір бҿлігі болғандықтан оның ҥйлесімді 

заңдылығына бағынады. Ол заңдылықтар бойынша адам бойындағы ҥш тҥрлі табиғи қасиет ҿз 

кҥшін жоғалтпайды. Олар: ҿзін-ҿзі қорғау инстинкті (яғни тірі қалу ҥшін кҥрес); ҿзін-ҿзі 

қамтамасыз ету инстинкті (яғни ертеңгі кҥнгі тіршілік ҥшін де кҥрес); ҧрпақты жалғастыру 

инстинкті (яғни ҿмірінің қысқалығын ҧрпағының ҿмірімен жалғастырады.  

Сонымен, барлық хайуандарға тҽн кҥрестің тҥрлері адам ҥшін де жат емес. Дегенмен 

адамның хайуандардан тҥбегейлі айырмашылығы оның рухани ҽлемінің, яғни жан дҥниесінің 

болғанында. Ал бҧл ҽлемнің заңдылығы ерекше нҽзік байланыстардан тҧрады, оның ерекше 

ырғағы болады. Сондықтан адамның тағдыры, ҿмірі, жетекші дҥниетанымдық бағдарлары, 

қҧндылықтар жҥйесі осы рухани қҧрылымдарға бағынуы тиіс. Сонда ғана нҽпсі зерделі 

деңгейге дейін шектеледі. Ҽркім ҿз ісіне соңынан ҧялмайды, ол руханилыққа толы ҽрекеттерді 

жасауға бейім тҧрады. 

Рабғузи білдіретін даналықтың ҥлгілері ҿз замандастары ғана емес, ҿзінен кейінгі талай  

ҧрпаққа нағыз адамгершіліктің сипаты іспетті болғанына кҥмҽнданбаймыз жҽне оның 

философиялық мҽнін аша тҥсуге ҥлес қосқанда жҿнді іс деп есептейміз. Ҿйткені, талай 

даналықтың ҥлгісі тҥркілік тарихымыздың ашылмаған беттерінде. 

Ал, енді Рабғузи туралы жарық кҿрген еңбектердің ішінен Роза Мҧқанованың 72 

пайғамбардың ҿмірінің тарихын баяндаған «Рабғузи қисса-сҥл-ҽнбийя-й. Адам Атадан 

Мҧхаммед ғалайһи-уҽссҽлҽмға дейін» деген шығармасы қомақты дҥние болып табылады. 

Тҥркі ҽлеміне енген рухани негіздерді тҥсіндіруде бҧл қҧндылығы зор еңбек демекшіміз. 

Ҽрине, Рабғузидің басқа да шығармалары жарыққа шығып, халқымыздың рухани дҥниесін 

байыта тҥсе береріне сенімдіміз. Сол мақсаттағы ҽрекеттер болашақ ғылыми зерттеулердің 

ҥлесінде. Бҧл тҥркі тілді халықтардың тарихи интеллектуалдық кҥшін біріктіруіне тҽуелді іс 

болып табылады. Осы мақсаттағы рухани ізденістердің қоғам ҥшін маңыздылығы зор. 
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PROTO-TÜRK DĠLĠNĠN VE DÜNYA GÖRÜġÜNÜN  

DOĞUġUNDA GÜNEġĠN ROLÜ 

 
Özet: Bu bildiride dillerin doğuĢunu izah eden teorilerden yansıma teorisi Türk diline uygulanmıĢ, mesele hem Türkçeden, hem 

baĢka dillerden seçilen kelimelerle izah edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: GüneĢ dil teorisi, Atatürk, yansıma teorisi, dillerin doğuĢu, teo, Tanrı. 

 

En kadim dillerin içerisine Türk dilleri girmektedir. Onların kadimliği hakkında 1937 yılında meĢhur 

dilbilimci N. Marr bir makale yazdı. Daha sonra Olcas Suleymanov Asya adlı kitabında aynı fikri 

ifade etti. Daha sonra yapılan bilimsel araĢtırmalar, Amerikan Kızılderililerinin dilinde Türkçenin dil 

özelliklerinin varlığını ortaya koydu. Türk dillerine ait sözlerin Sümer uygarlığı içinde de yer aldığı 

tartıĢmasız bir gerçektir. (Sümer uygarlığı M.Ö. 4000 yılında oluĢmaya baĢladı). Diğer yandan, Türk 

dilinin sözleri ve gramatik özellikleri Etrüsk (M.Ö. 1000 yılında Etrüsklerden bahsedilmektedir) ve 

kadim Slavian halklarının dillerinde de görülmektedir. ĠĢte bu tarihsel-kültürel gerçeklik, Türk dilinin 

baskın (dominant) bir dil olduğunu göstermektedir. 

      

Ben, birinci sırada, dil doğuĢunda Yansıma teorisinin taraftarıyım, ikinci sırada, dilin doğuĢunu 

güneĢin insan hayatındaki önemliği ile bağlıyorum. Böylece, ilk önce yansımalar oluĢmuĢtu, ve onlar 

önce ―güneĢ‖ anlamını ifade etmiĢlerdi. Daha sonra bu yansımalar türemiĢ sözcükler vasıtasiyle 

―güneĢ‖le çok sıkı bağlantıda olan ―güneĢ renkleri, sıcaklık, yuvarlak, bir, dağ, sivrilmiĢ bir Ģey, 

çocuk, baĢkan, tanrı, sağlık-zenginlik-bolluk‖ gibi anlamları bildirmeye baĢlamıĢlardı. 

 

Eski çağlarda proto-türk dili baĢka dillerle çok sıkı iliĢkide bulunduğu ve onlara tesir ettiği 

dolayısiyle, aĢağıdaki örneklerde ben Hint-Avrupa ve Sami dillerinden de bazı kelimeleri 

getirmekteyim. 

 

Fikrimce, en eski ve önemli yansımaların kökleri Ģunlardır: tuk, kar, kaz, car, pıl, pis, pır, tıp, 

muw-mug, tan. 

 

Onlardan türemiĢ bazı kelimeler böyledir: 

1) Tuk – tukran (Tatarca ―agaçkakan‖), Tuk (Tat. Putperestlik ilahlar adlarnın biri), tek, yek 

(Fars. ―bir‖), dag, sag, tok, cok, kok, suw (su), toy, sayı.  

 2) Kar – karga, Kara (Tat. Putperestlik ilahlar adlarinin biri) (Berertinov 2004: 416), kar, kara, 

kirmizi, kurgan, Bulgar, gora (Rusca ―dağ‖).  

3) Kaz – kaz, kızmıĢ, kızıl, kız, kadak (Tat. ―çivi‖), koyun, Kut, God (Ingl. ―Allah‖), gut (Alm. 

―iyi‖), god (Rus. ―yil‖).  

      4) Çar – akçarlak (Tat. ―martı‖), çor (Tat. ―cağ‖), sarı, yar, yaz, yağ, yeĢil, yıldırım, jar (Rus. 

―sıcaklık‖), Ģar (Tat. ―küre‖), sar (Rus. ―çar‖), dare (Arap. ―Kökteki nesnenin etrafında parlayan 

daire‖).     

5) Pıl – baldak (Tat. ―niĢan yüzügü‖), ball (Ġngl. ―küre‖), bol, bal, balkımak (Tat. ―parlamak‖), 

pil (ÇuvaĢça ―beĢ‖), balta, bilik, (b)ilk, ilah (Arap.), eloh (Ġbranice ―ilah‖). 

6) PiĢ – piĢmek, beĢ, baĢ, muj (Rus. ―koca‖). 

7) Pır – parlak, Perun (Rus. Yıldırım ılahının adı), bir, first (Ġngl. ―birinci‖), perviy (Rus. 

―birinci‖),   bora, börkü (Tat. ―Bora oncesi bogucu hava‖), parmak, burun, bark (Arap. ―yıldırım‖). 

        8) Tıp – top, tap, tapı, tapu, tapmak, tabu, tablo, tabın (Tat. ―Yemekte daire Ģeklinde outran bir 

takım insanlar‖), tepe, top (Ġngl. ―tepe, zirve‖), tap (Tat. ―leke‖). 

9) Muw-muğ – boğa, mögüz (Tat. ―boynuz‖), pek, bay, bek, bog (Rus. ―Allah‖), pik (Rus. 

―tepe‖), pika (Rus. ―mızrak‖). 
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10) Tan – Tanrı, (t)on, (t)ün (Frans.―bir‖), ten (Ġngl.―on‖), tan, dan (Tat.‖Ģöhret‖), san, han, 

kan, gün, güneĢ.    

   

ġimdi bir yansıma nasıl o kadar çok anlamları ifade edebildiğini bir ―tuk‖ dediği yansımanın 

misalinde göstereceğiz.        

 

Ġnsanlar ilk sözleri doğadan duydukları sesleri (imitasyonları) taklit ederek üretmiĢler. Örneğin, ―kar-

kar‖ diye öten kuĢa ―karga‖ adını vermiĢler. ―kak-kuk‖ diye öten kuĢa ―kakkuk‖ (Tatarca ―guguk‖) 

adını vermiĢler. Ağacı gagasıyla oyan ve ―tuk-tuk‖ sesini çıkaran kuĢa ―tukran‖ (Tatarca 

―agaçkakan‖) demiĢler. Fakat doğada sessiz nesneler de vardı. GüneĢ, ay, dağ, tahta, taĢ gibi. Kadim 

insanların bu sessiz nesnelere isim bulma mekanizmasını meydana getirmeleri, dilin oluĢumu 

sürecinde bir devrim olmuĢtur. Ġnsanlar doğadaki nesneleri adlandırırken kıyaslamalar yapmıĢlardı. 

Burada GüneĢin nasıl adlandırıldığını örnekleyebiliriz. Ġnsanlar güneĢ ile kuĢlar arasında bir bağlantı 

görmüĢler. Ġlk olarak fark ettikleri kuĢlar gökte uçtukları için güneĢe en yakın canlıydılar. Bir diğeri, 

kuĢlar her sonbahar güneĢe doğru yani güneĢin daha etkin olduğu yere, sıcak yerlere doğru 

göçerlerdı. Ve üçüncüsü de, kuĢlar kendi yuvalarına aya ve güneĢe benzer beyaz ve yuvarlak 

yumurta yumurtlarlardi. Ġnsanlar kuĢ-güneĢ iliĢkisinden hareketle ―t + u + k‖ dedigi üç sesten 

düzenlenmiĢ ―tuk‖ adını sadece kuĢa (Tukran‘a) değil, sessiz güneĢe de  vermiĢler. GüneĢe verilen 

eski adları biz bu nesnenin (güneĢin) renkini ve Ģeklini yansıtan kelimelerde görüyoruz: (t)ak (ak, 

beyaz), tügerek (yuvarlak), tegermeç (tekerlek), tukay (küçük güneĢ).  

 

Yukarıda kaydedildiği gibi, güneĢ insanların ilk Tanrısıydı. Eski Türk isimlerinden biri de ―Tukbirdi‖ 

idi. Yani ―Tanrıverdi‖ idi. Tukbirdi, ―Tuk‖ adlı Tanrı, kocayla kariya bu çocuğu hediye etti‖ 

anlamına geliyordu.  

 

AĢağıda ―tuk‖ yansımasından türetilmiĢ en kadim ve en önemli 10 sözcüğün açıklaması yapılmıĢtır: 

      1- Tabiattaki bir varlığın çıkardığı ses ve o varlığın adı : tuk-tuk, tukran.  

      2- GüneĢin Ģekli : tügerek (Tat. ―yuvarlak‖). 

      3- GüneĢin rengi: (t)ak (Tat. ―beyaz‖), yaktı (Tat.―aydın, ıĢıklı‖), ―der Tag‖ (Almanca ―gün‖). 

      4- ―Bir‖ sözünün anlamı: tek (bir olan, yegane), tewgi (Tat. ―ilk, birinci‖), taktaĢ (Tat. ―tek 

taĢ‖), yek (Farsça ―bir‖). 

      5- Tanrı anlamı: Tukbirdi‖ (Tat. ―Tanrıverdi‖ anlamında çocuk adı) (Bezertinov 2005:37). 

      6- Dağ ya da tepenin anlamı: tau (Tat.―dağ‖). ―Tau/Dag‖ sözü güneĢle ilgilidir. (Kadim 

insanlar yerden fıĢkıran lavları güneĢin yeryüzündeki tohumu (parçası) olarak kabul etmiĢler. 

Böylece güneĢle yanardağ arasında bir anlam iliĢkisi (semantizm) kurmuĢlar. Daha sonra insanlar 

dağların konik Ģekli ile ―üçgen‖ arasında bir bağlantı kurmuĢlar. Böylece üçgen güneĢin ya da ayın 

sembolü oldu. Gerçekten de, bütün halklarda astral sembol olan beĢ ya da altı köĢeli yıldızlar, 

üçgenin değiĢik biçimlerde üst üste gelmesiyle oluĢmaktadır).  

      7- Yerden göğe doğru uzanan bir cismin adlandırılması: tayak (Tat. ―dayak, sopa‖), tikmek (Tat. 

―iğneyle dikmek‖), suk (Rusça ―dal‖). ―Tayak‖(dayak) sözcüğü de ―tau‖ (dağ) sözü ile iliĢkilidir. 

Tek baĢına duran dik bir cisim, göğe doğru uzanan dağın küçük bir halidir. 

      8- Çocuk, evlat, soy (nesil) ve halk sözlerinin çıkıĢı: bala-çağa (Tat. ―çoluk çocuk‖), çak-çak 

(kadim Türkçe‘de ―güneĢin çocukları‖), Sak-Sok (Tatar folklorunda iki kardeĢ ismi), Taktogul 

(Kırgız adı), (ç)ogul (―oğul‖ kelimesinin kadim Ģekli), Kon-tiki (Kızılderili dilinde ―güneĢin oğlu‖). 

GüneĢle çocuk arasında Ģöyle bir bağlantı kurulabilir. KuĢların yumurtası ve erkeğin spermi ak renkli 

oldukları için, güneĢin rengi ile yani ―(t)ak‖ ile iliĢkilendirilmiĢ ve güneĢin yardımı olmadan 

çocukların olamayacağına (üremenin olamayacağına) inanılmıĢtır.  

      9- ―Reis, lider, kağan‖ sözlerinin kaynağı: sakçı (koruyucu; Türk kültüründe damadın 

(güveyinin) yanında duran sağdıç), tag (Etrüsklerde dini lider, toplum önderi), tagos (Eski 

Yunanlilarda baskan) (Veysman 1899: 1246,1228). 
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Çoğu halklar kendi liderlerini güneĢle eĢdeğer tuttular. Bu gelenek Türklerden Ruslara da taĢındı. 

Ruslar liderlerine ―Knyaz‖ adını verdiler. ―Knyaz‖ sözü eski Türkçe‘deki ―KuneĢ‖ (GüneĢ) sözünden 

gelmektedir. Ġlk çağlarda kağanlar (liderler) halkın, toplumun bilmediklerini bilen insanlardı. Onlar, 

gezegenlere bakarak halklarının geleceği hakkında fikir sahibi olabiliyorlar ve halklarını güvenlik 

içinde yönetiyorlardı. Ġnsanlar kağanlara bu gücün güneĢ ve gök tarafından verildiğine inanıyorlardı. 

Kağanın güneĢle iliĢkisine Tatar fiili ―ukımak‖ (okumak) göstermektedir. Bu fiilin ilkel Ģekli, galiba, 

―çukımak‖ idi ve ilkel anlamı ―güneĢi öğrenmek, güneĢe tapınmak‖ idi. Bu anlama ―çukınmak‖ (Tat. 

―haç çıkarmak‖) Tatar fiilinin de anlamı yakındır.  

      10- Hayat, varlık, zenginlik, üremek, sağlık, doymak : tuk (Tatarca ―tok‖), saulık (Tat. ―sağlık‖), 

doğma, çok). Ġnsanın söz yaratma mekanizmasını bulması, insanın doğaya bakıĢında bir devrim 

yarattı. Tarihte ilk defa ses, kendi maddi yuvasını (yani kuĢ boğazını) terk edip, müstakil uçuĢ 

baĢlıyor. Diğer ifadeyle, ses maddeden ayrılıp, ideal ve soyut Ģeyler alemine geçiyor.  

 

Bu mekanizma çalıĢmaya baĢlarken, dil kendisi de ve gerçek insan da oluĢmaya baĢlar. Sonra 

çağrıĢım düĢünmesi vasıtasıyla ―tuk‖ kökünden yüzlerce kavramlar ve onları yansıtan kelimeler icad 

edilir. 

       

Ġnsan böylece dilde çok anlamlılık kullanmaya baĢlar, ve, mesela, iki yansımanı birleĢtirerek yepyeni 

bir kelime icad ederdi. Tabiatta insandan baĢka bir canvar da seslerle böyle iĢlemler yapamamiĢtir. 

 

Yukarıda gösterilen materyalleri açısından Kemal Atatürk‘ün 1935 yılında çıkmıĢ ―GüneĢ Dil 

Teorisi‖nin bazı tezleri hâlâ da çok günceldir. 

 

Bence, Atatürk‘ün dil oluĢumunu güneĢe bağlaması ve insanın ilk sözü, ―ak, ağ‖ (bence ise, ―tek, tak, 

tag‖) olduğunu söylemesi, bu iki olgu o zaman ve bile bizim zamanımız bilimi için de bir bulgudur.  

Mustafa Kemal PaĢa yalnız ―ağ‖ kelimesinin meydana gelmesinin mekanizmasını bulamadı. Onun 

fikrince, insan bu ―ağ‖ kelimesini yansıma Ģeklinde tabiattan almamıĢ, ama sebepsiz-Ģeysiz doğrudan 

doğruya kendi kafasından cıkarmıĢtır (Etimoloji 1935:10). Bence, sebepsiz bir Ģey de olmaz, bir Ģey 

de yapılmaz. Ama Atatürk sezgisel Ģekilde lengüistikte doğru yolda gidiyordu. Bu iki bulgudan dıs, 

bütün fonemleri-sesleri öyle-böyle oynatarak, bir baĢka sistem çıkarmaya çalıĢması, çok yapay ve 

iskolastik bir seydir.  Ama onun bu iki bulgusu icin bile, biz ona minnettar olmalıyız. BoĢuna 

dememiĢler: ―Ġnsan dahi olsa o, çok alanlarda dahi olur‖.   

 

Eski Türklerde ―Tuk-Tik-Dağ-Deu-Tau‖ denilen Tanrı adları vardı. Tanrı adları bu kök hecelerden 

doğuyordu. Tanrı rolünü de GüneĢ üstleniyordu. Dağ (tau), özellikle yanardağ, güneĢin 

sembolleriydi.  

 

Dağ, güneĢe ulaĢmak için kullanılacak bir ulaĢım aracı (merdiven) gibi kabul ediliyordu. Bu yüzden 

Türklerde mezarlar kurgan ya da piramit Ģeklinde inĢa ediliyordu. Ölenlerin ruhunun kurganın ya da 

piramidin tepesinden Tanrıya (güneĢe) eriĢeceğine inanılıyordu. Eski Türklerde güneĢe yakınlaĢmak, 

kainatı anlamak anlamına geliyordu. 

 

Enteresan bir Ģeydir ki, proto-Türklerin güneĢle ve Tanrı‘yla bağlı olan ―Dağ-Deu-Tau-Teu‖ 

kelimelerinin ―da-de-te‖ heceleri dünyadaki hemen hemen bütün dinlerin adlarında vardır. 

 

Örneğin, Çinlilerin ―daosizm‖ felsefe sistemindeki ―dao‖ (Çince ―yol‖) dedigi genel bir kanunun 

adıdır. Dao kanunları daha sonra Çinlilerden Japonlara geçti. Japonlarda ―Dao‖, ―To‖ formunu aldı 

ve Japon milli dinine ―Sinto‖ (Japonca ―tanrıların yolu‖) adıyla girdi. 
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Eski Yunanlı‘larda ―Tanrı‖ anlamı ―Teos‖ sözcügüyle, ve Romalı‘larda ―Deus‖ sözcügüyle ifade 

edilmekteydi. Sümer‘lerde Tanrı, ―Dingir‖dir. Sanskritce – ―Duyu‖dur.                                                                                                    

       

Amerikalı Gordon Holmes Fraser arastırmalarına göre, ―Tanrı‖ Saha‘larda ve Dolgan‘larda – 

Tangara, Pasifik Okyanusunun Güneyinde bulunan adalarda – Tangaroa, en eski Çinli‘lerde – Ti  

(gök – ―tien‖), bazı Afrika halklarında – Tiho, Diyu, Diyem, Da; Polinezya adalarında – Tane, Tan-

Garoa, Atua, Toa, ―Tangaroa‖nin variantları: Taaroa, Tagaro (Tevratta Türkler ―Tagarma‖ halkı 

olarak malumdurlar), Pashi adasında – Hangaroa;  

       

Latin Amerika halklarında – Teo, Teoatl‘dir (Su Tanrısı veya okyanus) (Etimoloji 1976:11-38). 

       

Yukarıdaki materyaller gösteriyor ki, üc sürecin, yani, ilk kiĢinin kiĢi sürüsünden ayrılıp ve birey 

olarak oluĢması, ilk basıt bir dinin meydana gelmesi ve dilin doğuĢumu hepsi beraber aynı zamanda 

oluĢmuĢtu. Bu, ilk insanların hayatında devrimdi. 

 

―Tak-Teo-Te-De‖ kökleri yer küresinin bütün kıtalarında yaĢayan halkların dillerinde 

rastlanmaktadır. Bundan dolayı bu köklerin bir kaynaktan cıkmasını tahmin edebiliriz, ve bu kaynak 

Prototürk dili olabilir, çünkü Türk dillerindeki bu kökler çok zengin dünya görüĢü sistemini 

yansıtmaktadır. BaĢka dillerde (mesela, Hint-Avrupa ve Sami dillerinde) böyle zenginlik 

görünmemektedir. 

    

Daha bildirinin bilgileri gösteriyor ki, ilk insana dili doğdurmak için iki eleman gerekiyordu: güneĢ 

ve yansımalar. Bunlardan baĢka dim meydana gelemezdi. 
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социология ғылымдарының докторы, профессор  

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 

Тҥкістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

РУМИДІҢ ТҤРКІ СОПЫЛЫҚ  ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ 
 

Тҥйін: Бҧл мақалада Маулaна Жалал ҽд-Дин Румидің ҿмірі туралы айтылады. 

 

Кілт сҿздер: Руми, сопылық  дҥниетаным, диуан. 

 

Жалал ҽд-Дин Румй  1207 жылдың қыркҥйек айының 30-ы кҥні бҥгінгі Ауғанстанның 

солтҥстініндегі Белх қаласында дҥниеге  келген. Оның дҥниеге келгенде азан шақырып қойған 

аты-жҿні Мҧхаммед Жалал ҽд-Дин. Оған Маулана, Румй есімді лақап аттары кейінірек берілген. 

Діни жҽне ҽлеуметтік-философиялық ғылыми салаларындағы жетістіктері ҥшін оған туған ҽкесі 

Мҧхаммед Бахаеддин Велед (ол ҿз заманының ҿте ірі дін білгірі болған тҧлға) - Худавендгар лақап 

есімі берілген. Сонда Маулананың шын аты-жҿні Мҧхаммед Жалал ҽд-Дин Худавендгар есімді. 

Ал, оның Маулана есімдегі лақап аты болса, оған ҿте жас кезінде Кония қаласында медреседе 

сабақ берумен айналысып жҥрген кезінде берілген. «Біздің қожамыз, иеміз» деген немесе 

«Хазіреті» деген мағынаны білдіретін ҽрі ірі дін жҽне ғылым қайраткерлері ҥшін берілетін бҧл 

атақ уақыт ҿте келе тек Жалал ҽд-Дин Румйдің ҿзіне ғана лайық ең белгілі аты болып қалған. Румй 

есімді лақап аты болса, Маулананың бҧрындары Дияры Румй атымен аталған Анадолыға келіп 

тҧрумен жҽне ҿмірінің кҿп бҿлігін осы ҿлкедегі ескіден келе жатқан белгілі қала Конияда ҿткізуі 

себепті қолданылады11.          

Маулананың тегін кейбір ғалымдар шешесі жағынан Хазіреті Ҽлиге, ҽкесі жағынан Хазіреті 

Ҽбу Бакрге апарып тірегенімен, ол пікірлерге тиянақ  боларлық нақты кҿрсетілген деректі қҧжат 

жоқ. Демек, мҧндай алып-қашпа ҽңгімелер жаңсақ пікірлер санатына жатады. Ал, ақиқат 

шындығында, Жалал ҽд-Дин Румй анасы жағынан да, ҽрі ҽкесі жағынан да тектіліктермен аттары 

аңызға айналған ақсҥйек Тҥрік жанҧясына жатады. Анасы, Белх Ҽмірі Руннеддиннің қызы 

Мумине Хатун. Ҽжесі, Хорасан  Сҧлтаны Джалаледдин Хорезмшахтың қызы Мелике-и Джихан 

Еметуллах Сҧлтан, атасы ірі ғалым Ахмет Хатибиҧлы Жалаледдин Хусейн Хатиби, ҽкесі ҿз 

заманында Сҧлтан-ул Улема – «білімділердің сҧлтаны» лақап есімін иеленген ҿте ірі дінтанушы 

ғалым Мҧхаммед Бехаеддин Велед. 

 Жалал ҽд-Дин Румйдің ҽкесі Бахаедиин Веледтің ҿте терең білімдарлықпен қатар 

парасаттылықты білдіретін мҽртебелік лауазымдық атаққа ие болуы оның айналасындағы дін 

уағыздаушылар тарапынан кҿре алмаушылық қызғаныш сезімін тудырып, елбасшысы Сҧлтан 

Алаеддин Мҧхаммед Хорезмшахтың алдында ғиабадаттаушыларды кҿбейтіп жібереді. Сондықтан, 

Хорезмшах қаһарынан сескенген Бахаеддин Велед Белхтан кҿшуге шешім қабылдайды. 

Кҿш керуенінің ең маңызды аялдамасы Нишапур қаласы болады. Бҧл қалада да Белх сияқты ҿз 

кезеңінің ең маңызды мҽдени орталықтарының бірінен саналатын. Бҧған қоса бҧл қалада 

Бахаеддин Веледтің пірі Фаридаддин Аттар хазреттері де тҧратын. 

Сҧлтан-ул Улеманың екінші маңызды аялдамасы сол замандағы Аббаси мемлекетінің 

астанасы жҽне халифат орталығы болған Бағдад қаласы болды. Молда Жалидің айтуына 

қарағанда, Бахаеддин Велед Бағдадқа келісімен оның ең ҥлкен мешітінде уағызын бастайды. Бҧл 

уағыздар қысқа мерзімде бҥкіл Бағдад қаласына ғана емес, халифаны да мешітке тартады. Халиф 

Бахаеддин Веледтің Бағдадта қалуын сҧрады, бірақ ол арада қажылыққа жҥріп кетеді. Кейін 

Кудусқа, одан кейін Шамға барады. Шамнан Халебке ҿтіп, бірнеше кҥннен кейін Анадолыға қарай 

жолға шықты. Осылайша Дияры Рум делінген Салжҧқ отанына келіп жетеді. Бахаеддин Велед 

жҽне оның жанындағылар соңында қазіргі Қараман деп аталатын Лорендке келіп тҧрақтайды.  

Қала ҽмірі Мҧса қысқа мерзімде Бахаеддин Велед ҥшін медресе соқтырып береді.  Сҿйтіп,   

Сҧлтан-ул   Улема   осы   қалада   ҿзінің   Анадолыдағы   алғашқы   уағыздық сабақтарын 

бастайды. Осы қалада  Бахаеддин Велед ҿзімен бірге Белхтен кҿшіп келген мҥриді (шҽкірті) 

Самарқандық Шарафеддин Лаланың қызы Гауһар Хатунды ҧлы Жалал ҽд-Динге айттырады. 1225 

жылдың кҿктемінде Хазреті Маулана сол қызға ҥйленеді 28. Тойдан кейін кҿп уақыт ҿтпестен  
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Бахаеддин Веледтің жҧбайы Мумине Хатун қайтыс болады. Кейін Маулананың ағасы Алаеддин 

Мухамед те қайтыс болады. Бҧл ҿлімдер Мауланаға ҿте ауыр тиеді. Бірақ бҧдан кейін дҥниеге 

келген екі ҧлы оны жҽне ҽкесін қатты қуантты. Тҧңғышына ҽкесінің атын, екінші ҧлына ағасының 

атын берді 32.468. 

Біраз жылдардан кейін ҽйелі Гаухар Хатун қайтыс болғаннан кейін Маулана, Кира Хатунға 

ҥйленді жҽне бҧл ҽйелінен Музаффереддин Ҽмір Ҽлім Челеби атты ҧлы мен Мелике Хатун деген 

қызын дҥниеге келтіреді  14.  

Бахаеддин Велед пен оның жанындағылар Анадолыға кҿшіп келген уақытта Анадолы Салжҧқ 

мемлекетінің астанасы Кония қаласы болатын жҽне патшалық тағында Султан Алааддин Кейкубад 

отырған еді. Анадолы Салжҧқ мемлекетінің қаншалықты шҿгейін деп тҧрғанына қарамастан 

Султан Алааддин Кейкубад қабілетті, қайырымдылығымен аты шыққан ірі мемлекет қайраткері 

болатын. Сондықтан, ол бар мҥмкіндігі келгенінше білімді адамдар мен ғалымдарды Конияға 

жинап, қаланың білім мен парасат орталығына айналуына себепкер болып бақты. Сҧлтан ірі дін 

жҽне ғылым қайраткері ретінде Сҧлтан-ул Улеманың Қараманда қалуын қаламай, оны да Кония 

қаласына шақырды. 

Бахаеддин Велед Кония қаласына келгеніне екі жыл ҿткенде, яғни 1231 жылдың қаңтар 

айының 12-і кҥні 85 жасында қайтыс болды. Маулананың алғашқы ҧстазы ҽкесі Бахаеддин Велед 

болды. Осындай ірі  тҧлғаның тҽрбиесін кҿрген Маулана кішкентай бала кезінен-ақ жан-жақты 

жетілген ой иесі болып қалыптасты. Оның жасындағылар ҽлі доп қуып жҥргенде, ол жан-жақты 

ҽрі терең білім ала бастады. Уақытын тек қана діни уағыздарды жаттаумен ҿткізбей, терең ҿмірлік 

мҽні бар философиялық ой-пікірлерді оқуға да бҿле білді. 

Ҽкесі ҿлгеннен екі жылдан кейін, яғни 1233 жылы Маулана Саид Бурханеддинмен бірге 

Халипке барады. Ол жерде Камаледдин бин Адимнен дҽріс алады. Кейінірек Шамға барған 

Маулана бҧл қалада бір деректерге қарағанда тҿрт, келесі бір деректерге қарағанда жеті жыл 

тҧрады, Мухиддин Араби, Садеддин Хамави, Шейх Осман Руми, Евхадуддин Кирмани жҽне 

Садреддин Каневилермен пікірлеседі 31.80.  

Маулана кҿп жылдық тҽлім нҽтижесінде тҽфсир, хадис, фикх, сҿздік (лҧғат), арапша сияқты 

ғылым салаларын жан-жақты ҽрі терең меңгеріп, ҿз заманының ең алдыңғы қатарлы ғалымы 

атанды. Бҥкіл ҿмірінің жиынтығын мына ҥш постулатқа жинақтайды: «шикі едім, пістім, кҥйіп 

кеттім!» Дей тҧрғанмен, оның рухани даму жолы ҽлі соңғы аялдамасына, тҥпкі мақсатына 

жетпеген еді. Десек те, осы кездің ҿзінде-ақ оның ҿзіндік бет-бедері бар ғылыми мектебі, жҥзге 

жуық шҽкірттері болды. Маулана барлық уақытын шҽкірттеріне  ілім-білім ҥйретумен ҿткізді 

31.87.  

Міне, осындай жағдайда Маулананы ҧшқындатып жандыратын шоқ пайда болды: ол 

Шемседдин Тебризи еді. Қол жеткізген рухани жетістіктеріне қанағаттанбаған Шемс ҿзіне бір 

талантты шҽкірт іздеп  Шемстің алғашқы кездесуі Шамда болған. Бірақ, негізгі кездесулері Кония 

қаласында болды. Шемс, 1244 жылдың қараша айының 29-і кҥні Шекершілер Ханына келеді. Ол 

уақытта Маулана тҿрт медреседе бірдей сабақ беріп жҥрген болатын. Бір кҥні Маулана, қасындағы 

шҽкірттері Шекершілер Ханының алдынан ҿтіп бара жатады. Оларды байқап қалған Шемседдин 

Тебризи Маулананың атының тізгінінен ҧстап, тоқтатып сҧрады: «Уа, ғҧлама, діни ғалымдардың 

қадір тҧтушысы, айтшы! Хазіреті Мҧхаммед ҧлы ма, жоқ ҽлі де Баязид Бистами ҧлы ма?» 

Жауап: «Ҽрине Хазіреті Мҧхаммед – ҧлы! Ҿйткені ол барлық пайғамбарлар мен ҽулиелердің 

басшысы. Ҧлылық соныкі!»  

- «О, Хазіреті Мҧхаммед! Білімділігіңде шек жоқ екен! Саған тағзым етем!» 31.97. 

Маулана мен Шемседдин Тебризи арасындағы достық осы сҧхбаттасудан басталды.  

Маулана: оқыту, пайымдату жҽне уағыздаудан баз кешеді. Екі дос жеке-жеке Алла нҧрына, 

тҽңірлік сҧхбаттарға кҿміледі. Бірақ, кҿпшілік қауым Маулананың  ҿздерімен сҧхбаттасуын 

тоқтатуын ҧнатпайды. Шемседдинді қаралайтын ҿсек-аяңдар айта бастайды. Бҧл достықтың 

сырын тҥсіне алмағандардың дҧшпандықпен ҽрекет жасауының нҽтижесінде Шемс 1246 жылдың 

наурыз айында Кониядан Шамға  кетеді. Маулана Шемстен айрылғаннан кейін бҧл айрылысудың 

қайғысы мен кҿңілдерді жыққан қасіретті ҿлеңдер жазады. Диуаны Кебирдегі Шемс лақапты 

ҿлеңдердің басым кҿпшілігі осы кезеңнің шығармалары. Маулана, Шемстен  кейін Салихаддин 
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Зеркубимен дос болды. Ол ҿзінің орынбасары  Халифа қылып тағайындады. Екеуінің достығы он 

жылға созылды. Маулана бҧл достықты одан ҽрі нығайту ҥшін Салихаддинің қызы Фатима 

Хатунды ҧлы Сҧлтан Веледке ҽперіп, қҧда болды 4.268.  

Салахаддин Зеркуби қайтыс болғаннан кейін Маулана ҿзінің рухани  тҽрбиесімен жетілген 

шҽкірті Челеби Хусамеддинді халифа етіп тағайындайды.  

Челеби Хусамеддин Маулана ҥшін ҿте жақын сҧхбаттас жолдас болады. Бҧдан басқа оның 

негізгі кҿмегі мен қадірі Маулананың мҽңгілік ҿлмес шығармасы Мҽснҽуиді жазуына қолғабыс 

тигізуі еді. Челеби Хусамеддиннің ҧсынысымен басталған Мҽснҽуи нақ соның кҿрсеткен 

кҿмектерінің арқасында бітірілген. Шығарма біткенге дейін Челеби Хусамеддин Маулананың 

қасынан шықпаған. Маулана дем алып отырғанда да, зікір салған кезінде де, жолда кетіп бара 

жатқанында да ҿлеңдерін жатқа айтып отырған, ал Челеби Хусамеддин болса ҥнемі оларды 

уақытылы хатқа тҥсіріп алып отырған. Ҽрбір жазылған шығармаларын Маулана қайтадан қарап 

шығып, ҿңдеп тҥзетіп отырған 1.12. 

Айтқандай, Маулана ҿзін ҥнемі шабыттандырып, қолғабыс тигізіп отырған адал досына 

Мҽснҽуидің ҽрбір томының алғы сҿзінде шын жҥректен сҿз арнап, оның болмысындағы 

жетілгендік пен кҿрегендікті мадақтап отырған 1.12. 

Маулана Жалал ҽд-Дин Румй 1273 жылдың Желтоқсан айының 17-і кҥні қайтыс болды. 

Хазіреті Маулана ҿмірінің соңғы кҥндеріне дейін де адамгершілікке шақырған уағыздарын 

тоқтатпаған, адамдарды тура жолға шақырған. Мысалы, оның достарына айтқан ҿсиетінің 

мазмҧны қысқаша тҥйіндегенде тҿмендегідей болып келеді: «Мен сіздерге іштей жҽне ашық тҥрде 

Алладан қорқуды, тамақ аз жеуді, аз ҧйықтауды, аз сҿйлеуді, кҥнҽларыңнан арылуды, ораза тҧту 

мен намаз оқуды тоқтатпауды, ҽрдайым нҽсіпқҧмарлықтан қашық жҥруді, қиыншылық пен азапқа 

шыдауды, надандардан аулақ, ал ҽдепті жҽне оқыған адамдармен дос болуды ҿсиет етемін. 

Ҿйткені, адамдардың адамы басқаларға пайдасы тиген адам. Сҿздің жақсысы қысқа ҽрі мҽнді 

болады» 3;2.8. 

Келесі бір мына тҿмендегі ҿсиетін ҧлы Сҧлтан Веледке арнап айтқан: «Бахаеддин, егер де сен 

дҧшпаныңды қадірлегің келсе, сондай-ақ, дҧшпаныңның да сені жақсы кҿруін тілесең қырық кҥн 

оның жақсылығын айт. Ол дҧшпаның саған дос болады: ҿйткені қҿңілден тілге жол болғаны 

сияқты, тілден де кҿңілге жол болады. Алла Тағала былай дейді: «Ей, адамдар! Жҥрегіңіздің таза 

болуы ҥшін ҥнемі мені еске алуды ҧмытпаңдар. Тазалық қаншалықты ақ жҥректі болса, Алланың 

Нҧрының қҥші де жҥректі сол деңгейде жылытады. Кҽдімгі наубайдың пеші сияқты. Тандыр 

қаншалықты ыстық болса, соншалықты нан дҽмді пісіріледі. Суық болса нан піспейді» 31.324. 

Ал осы Сиражеддинге мына ҿсиетті ҥнемі есінде ҧстауын ҿсиет еткен: «Уа, Жаратқан! Маған 

сенің зікіріңді ҧмыттыратын, саған деген қуанышымды сҿндіретін, сені мадақтаған кезімді 

сезінетін, лҽззатымды тоқтататын ауру немесе мені азғындататын сырқат берме. Уа, мейірімділік 

кҿрсететіндердің ең мейірімдісі, мейірімділігіңмен бҧл адамды қабыл ал» 31.8.9. 

Хазреті Маулананы жерлеу мен оған жаназа шығару рҽсімдері бір қиямет кҥні сияқты ҿтті. 

Ҥлкенді-кішілі, мҧсылман мен мҧсылман емес Кония жҧртының барлығы осында еді. Барлығы 

жылауда еді. Ҽр тҥрлі дін ҧстанатындықтарына қарамастан барлық адамдар қолдарына қасиетті 

кітаптарын, аяттарын алып оқып, ҿкіріп жылап жатты. Мҧсылман қауымы оларды тарату ҥшін 

топқа: «Бҧл рҽсімге сіздердің қандай қатынастарыңыз бар? Сҧлтан біздің діннің, мҧсылман дінінің 

имамы» дегендеріне қарамастан, олар: «Біз Мҧсаның, Исаның жҽне басқа да пайғамбарлардың 

пайғамбарлығын оның уағыздарынан тҥсіндік жҽне ҿз кітаптарымыздан оқыған жетік 

пайғамбарлықтың табиғаты мен ҽрекеттерін Мауланадан кҿрдік. 

Сіздер, мҧсылмандар, Маулананы заманымыздың Мҧхаммеді ретінде танысаңыздар, біз де 

оны заманымыздың Мҧсасы жҽне Исасы ретінде білеміз. Сендер оның қаншалықты жақын 

достары болсаңыздар, біз де оны мың есе жақсы кҿретін достарымыз» - деген жауаптар 

қайтарыпты. 

Таңертең ертелей Маулананы  жерлеуге  шыққан жаназа тобы кешке жақын ғана мазаратқа 

жетеді. Қҧран оқығаннан кейін, табыт ҽкесі Сҧлтан-ул Улеманың жҽне Салахаддин Зеркубидің 

мазарларының алдыңғы жағынан дайындалған жерге қойылды. Кесенесі, ҿз ҿсиеті бойынша биік 

жерге соғылды. Жасыл кҥмбез(Куббе-и Хадра) деп аталған кесене, Сҧлтан Велед жҽне Алааддин 



       ХҚТУ ІІІ Халықаралық Тҥркология конгресі                                              A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi 

 

 

709 

 

 
 

Қайсардың жігерлігінің жҽне Салжҧқ Ҽмірі Муинниддин Перване жҽне жҧбайы Гҥржҥ Хатунның 

материалдық кҿмектерінің арқасында соғылды. Кесененің архитекторы Тебриздік Бедреддин 

болды. Қҧрылыс 1274 жылы бітірілді.  

Хазіреті Маулананың кесенесі қасиетті орынға айналғаны сонша, қажылыққа баратындар 

Арабияға кетпестен бҧрын Конияға келіп, осы кесенеге міндетті тҥрде зиярат етеді. Егер бҧлай 

болмаса, Қажылықтарының жартылай болып қалатынына сенеді. Тҥркістан қаласына орналасқан 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңызы Орталық Азия мҧсылмандары ҥшін қандай болса, 

Анадолыда Маулана Жалал Ҽд-Дин Румйдің кесенесінің маңызы да тура сондай.  

Ахмет Ефлакидің айтуынша Неджмеддин Ташти былай деген екен: «Дҥниеде бҽрімізге ортақ 

болған ҥш нҽрсе бар. Бҧлардың біреуі Мҽснҽуи. Бҧрын екі тармақтан тҧратын барлық ҿлеңді 

Мҽснҽуи дейтін едік, енді қазір Мҽснҽуи туралы айтылғанда бірінші болып ойымызға Маулананың 

Мҽснҽуиі тҥседі. Екіншісі, бҧрын барлық ғалымдарға Маулана есімі қоса айтылатын еді. Қазір 

Маулана делінгенде Хазіреті Маулана ойымызға алдымен тҥседі. Ҥшіншісі, Бҧрын ҽрбір мазарды 

кесене дейтін едік. Ал, қазір кез келген кесене айтылса, бірінші болып Маулананың кесенесі 

ойымызға оралады». 

Хазіреті Маулана, ҽкесі Сҧлтан-ул Улема Бахаеддин Велед пен оның жанындағылар Кония 

қаласына келместен бҧрын, Қараманда тҧрған кездерінде Шарафаддин Лала Самарһандидің қызы 

Гаухар Хатунға ҥйленген болатын. Маулананың тҧңғышы Сҧлтан Велед пен ортаншы ҧлы 

Алаеддин осы Гаухар Хатуннан туылған еді. Гаухар Хатун қайтыс болғанан кейін Маулана Кира 

Хатун деген жесір ҽйелге ҥйленеді. Аты Римдік есімге ҧқсағаны мен тҥрік Кира Хатун Шемседдин 

Яхия ҧлы қолында Мауланаға тҧрмысқа шығады. Оның алғашқы кҥйеуінің аты Мҧхаммед Шах 

деген болатын. Маулана Кира Хатуннан бір ҧл, бір қыз кҿрді. Бҧл ҽйелінен туылған баласының 

аты  Музаффереддин Ҽмір Ҽлім Челеби, қызының аты Мелеби Хатун. Осылайша Маулананың ҥш 

ҧлы, бір қызы болған. 

 Ортаншы ҧлы Алаеддин Челеби 1262 жылы қайтыс болды жҽне атасы Бахаеддин Велед 

қабірінің оң жағына қойылды. Алаеддин Челебиден тҧқым қалған немесе қалмағандығы белгісіз. 

Сондықтан Маулананың ҥрім-бҧтағы ҧлы Сҧлтан Велед жҽне оның ҧрпақтарымен жалғасады.  

Маулананың Кира Хатуннан туылған ең кіші ҧлы Музаффереддин Ҽмір Ҽлім Челеби 

Салжҧқтар сарайында қызмет атқарған жҽне қазынашы қызметіне дейін кҿтерілген. Ол 1277 жылы 

қайтыс болған. Маулананың оң жағына қойылған. Маулананың қызы Мелике Хатун Кониялық 

Шехабуддин деген бір саудагерге тҧрмысқа шыққан. Мелике Хатун 1306 жылы қайтыс болған 

жҽне ағасы Музаффереддин Ҽмір Ҽлім Челеби қабірінің қасына қойылған.  
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ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ТҤРКІЛІК 

МҼДЕНИЕТТЕГІ   ҾЗІНДІК ОРНЫ 
 

Тҥйін: Бҧл мақалада қазақ халқының салт-дҽстҥріндегі рухани қҧндылықтарды балалардың санасына сіңдіріп, 

олардың мҽдениетін қалыптастыру мҽселесі қаралады. 

 

Кілт сҿздер: педагогика, дҽстҥр, мҽдениет, қҧрал, парасат, оқулық, сана, рҽсім. 

 

Еліміз ҿз егемендігін алып, тҽуелсіз мемлекет атанғанына да кҿп уақыт болған жоқ. 

Егемендік алған аз ғана жылдың ішінде қол жеткізген жетістіктеріміз бен алған асуларымыз 

ауқымды десек қателеспейміз. Мемлекетіміздің ендігі стратегиялық даму жоспары басты 

мақсаты – бҽсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарынан орын алып, ҿз бҽсекелестігімізді 

ҽлемге паш ету.  

Біз бҥгінгі таңда ҿткен тарихымыздағы  мҽдени мҧраларымызды парасатты тҥрде 

дҽріптеп, саралап, оның баға жетпес рухани қҧндылықтарын ҿзгелерге кҿрсете алмасақ, онда 

біз ҿркениетті елдер қҧрамына еніп, ҿзіміздің бҽсекеге барынша қабілетті халық екенімізді 

таныта алмаймыз. Қай елдің болмасын бҥкілҽлемдік бҽсекелесте рейтинг кестесінің жоғары 

биігіне шығаратын қҧралы – ол мемлекеттегі халықтың мҽдениеті мен білімі.  

Біздің ҽлемдік рейтинг кестесінің жоғары бҿлігіне іліккен елдер тобының ішінен орын 

алуымызға мҥмкіндік беретін басты негіздер мыналар деп бастаған 2006 жылғы 7 

басымдықтан тҧратын Қазақстан халқына Жолдауында, елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев: 

«Тҿртіншіден – біз дҽйекті тҥрде саяси тежемелік пен тепе-теңдіктің ҥйлестірілген жҥйесіне 

негізделген қҧқықтық мемлекет қҧрып, оны нығайта береміз... алтыншыдан – біз қазақ 

халқының санғасырлық дҽстҥрін, тілі мен мҽдениетін сақтап, тҥлете береміз. Сонымен қатар 

ҧлтаралық жҽне мҽдениетаралық келісімді, біртҧтас Қазақстан халқының ілгері дамуын 

қамтамасыз етеміз»[1], – деп, тҽуелсіз демократиялық қҧқықтық мемлекетіміздің ілгері 

дамып, ҿсіп-ҿркендеуі ҥшін халқымыздың санғасырлық ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрлерін 

жаңғырту керектігіне баса кҿңіл аударған  болатын. 

Қазақ халқының ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан мҽдени мҧралары, ҽдет-ғҧрыптары, 

салт-дҽстҥрлері, рҽсімдері мен рҽміздері жҽне жҿн-жоралғылары қҧқықтық заң, бҧлжымайтын 

ереже ретінде ҿмірлік қолданысқа айналған. Халықтың ізгі ҽдеттері қҧқықтық ҽдеп болып 

қалыптасып, ол қҧқықтық заңдылыққа, дҽстҥрге, санаға сіңіп, салтқа айналған. Ҧлттық салт-

сана мен дҽстҥрлер қҧқықтық нормалар арқылы ҽлеуметтік ҽдеп, яғни, ҧлттық мҽдениет 

болып қалыптасқан. Сондықтан тҽуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ҿскелең жастар десек, сол 

ертеңгі кҥннен ҥміт кҥттіретін, халықтың сенімін ақтап, ел мҽртебеін ҿсіретін жастарды 

мҽдениеттілікке (ҽдептілік, сыпайылық, ҽділеттілікке) баулу – қазақ халқының «Ел боламын 

десең, бесігіңді тҥзе» [2]–дегендей, бҥгінгі таңда кезек кҥттірмейтін ҿзекті мҽселеге айналып 

отыр. 

Балалардың мҽдениеті мен білімін қалай жетілдіруге болады? Балаларды мҽдениеттілікке 

баулуда олардың жас ерекшелігі қаншалықты рол атқарады? Мҽдениеттілікке баулу ҥшін 

балалардың жас ерекшелігін қалай ажыратамыз? деген сҧрақтардың мҽнін ашып, олараға 

жауап бергенді жҿн кҿріп отырмыз. 

Мҽдениеттің қайнар кҿзі – тҽлім-тҽрбие. Қазақ халқы «Тҽрбие – тал бесіктен» [3] деп 

тауып айтқан. Тҽрбие бірінші отбасыда, екінші бала-бақшада, ҥшінші мектепте, одан кейін 

жоғары оқу орындарында беріледі. 

Біз бҧл мақаламызда балаларды мҽдениеттілікке баулуда олардың жас ерекшеліктерін 

мектеп жасына дейінгі балалар, бастауыш сынып оқушылары жҽне жоғары сынып оқушылары 

деп 3 топқа бҿліп қарастырып отырмыз. 
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Педагогикадағы «бабалық» деген тҥсінік психологиядағы «балалық» деген тҥсінікпен 

ҧштасып жатыр. Балалықты екі тҧрғыда қарауға болады: 

- біріншіден, балаларды ересектердің биологиялық, рухани, материалдық жағдаймен 

қамтамсыз етуі.  

- екіншіден, баланың ҿзінің іс-ҽрекетінің нҽтижесінде жағымсыз қылықтарға қарсы тҧра 

білуі. Осы кҿрсетілген екі жағдайда да оларды мҽдениеттілікке баулуда баланың ата-ана 

тарапынан берілген тҽлім-тҽрбие негізіндегі ҿзіндік қасиеті жетекші рҿл атқарады. Демек, 

отбасында ата-ана тарапынан ҽдептілікке, имандылыққа, сыпайылыққа жҽне ҽділдікке 

тҽрбиеленген баланың психологиясы мҽдениеттілікті ҿз бойына жағымды дарыта алады. 

Бҧндай тҽрбиені бойына сіңірген бала жағымсыз қылықтарға бармайды жҽне қоғамдағы 

жағымсыз іс-ҽрекеттердің мҽнін ҿз тҥсінігі шегінде ажырата біледі. 

Мҽдениет дегеніміз не? Мҽдениет – белгілі бір халықтың ғасырлар бойы қол жеткізген 

табыстары мен шығармашылық жетістіктерінің жиынтығы. Қазіргі адамзат баласы – 

мыңдаған халықтардың жҥздеген мемлекеттеріне біріккен милиардтаған саны бар 

жҧртшылық. Олардың бҽріне ортақ не болу мҥмкін? Олардың бҽріне ортақ нҽрсе – мҽдениет. 

Адам баласының саналы іс-ҽрекетінің жемісі ретіндегі мҽдениет. Мҽдениетті адам ҿмірден 

мҽн мен мағына іздейді, жаңаны танысам деп талпынады. Сондай-ақ қазақ халқының сҿйлеу 

мҽдениеті мен еңбек мҽдениеті ғасырлар бойы сақталып, рухани мҧра ретінде атадан балаға 

жалғасып келеді. Атадан аманат болып қалдырылған мҽдениеттің бірін біз игеріп бойымызға 

сіңдірсек, бірін игере алмай жатқан жайымыз жоқ емес. Сондықтан халқымыздың 

санғасырлық қол жеткізген табыстары, яғни бізге мҧра етіп қалдырған мҽн мен мазмҧнға бай 

рухани қҧндылықтарымызды жаңа заман талабына сай жаңғырта отырып, балалардың бойына 

сіңіру арқылы олардың мҽдениеттілік қабілеттілігін арттырғанда ғана  бҽсекеге барынша 

қабілетті елу елдің қатарынан ойып орын ала алатын боламыз. 

Мектеп жасына дейінгі балалар кҿбінесе ҥлкендердің қамқорлығында болып, іс-ҽрекетті 

ҿз бетінше жасай бермейді. Олар ересектердің қамқорлығына жҥгінеді. 

Бастауыш сынып оқушылары да ересектердің қамқорлығына тікелей мҧқтаж. Ҽсіресе 

отбасы мен мектептің ықпалында болады. Дегенмен бҧл жаста ҿзіндік «Мен» деген қасиет 

пайда бола бастайды. Осы менмендік қасиетті оларға ҽдептілік жолында тҽлім-тҽрбие беріп, 

мҽдениеттілікке баулыса, оларды жағымсыз қылықтардан аулақтатады.  

Жоғары сынып сыныпта оқитын балалар отбасының тҽуелдігінде, мектептің ықпалында 

бола тҧрып, кҿп мҽселеге ҿзіндік тҧрғыдан қарайды. Ҿмірге кҿзқарасы ҿзгеріп, жасҿспірімдік 

кезеңдегі жағымсыз іс-ҽрекеттерге сын кҿзбен қарайды. Осы кезде жоғары сынып 

оқушыларын ҽдептілік, сыпайылық имандылық тҧрғысынан тҽрбиелеп мҽдениеттілік 

қабілетін арттырсақ, ол балалардың ҿмірге ҿзіндік кҿзқарасы  жағымды жағынан 

қалыптасады. 

Бала жасының осы ҥш кезеңін талдай отырып, жас ерекшеліктің мазмҧны мен 

қҧрылымында тҿмендегідей логикалық байланыстар кездесетінін айтуға болады. 

- біріншіден, баланың психофизиологиялық дамуы; 

- екіншіден, осы ҥш кезеңде баланың ҿзіндік іс-ҽрекетінің жетекші рҿлінің басымдылығы; 

- ҥшіншіден, осы ҥш кезеңде де  балаға дҧрыс тҽрбие беруде мҽдени қҧндылықтарды ҿз 

уақытында пайдалана білуде. 

Енді осы ҥш кезеңдегі балалардың жас ерекшелігін жҽне оларға тҽн қасиеттерді жіктеп, 

тоқтала кетейік. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға баланың туғанынан мектепке барғанға дейінгі жас 

аралығындағы балалар жатады. Олар 2-3 жастан бастап ҿзара қарым-қатынаста болады. 

Олардың ҿскен ортасы, денсаулығы, ҥй-тҧрмысы ҽлеуметтік-адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыруына, сол туған кҥнінен бастап 6-7 жас аралығындағы  баланың жалпы дамуына 

да байланысты.  Мектеп жасына дейінгі балаларға тҽн қасиеттер: 
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- біріншіден, осы жастағы балалар ҿзіне негізгі ҿмірлік қажеттілікті ересектердің кҿмегі 

арқылы қанағаттандырады; 

- екіншіден, материалдық, рухани, қызығушылық қажеттілігін отбасынан алады; 

- ҥшіншіден, бҧл жастағы балалар қолайсыз жағдайда ҿзін-ҿзі қорғай алмайды. 

Бастауыш сынып оқушыларына 7-11 жастар аралығындағы балалар жатады. Осы жаста 

олардың жеке психологиялық, ҽлекметтік адами қасиеттері қалыптасады жҽне оларға тҽн 

ҿзгешеліктер де пайда болады. 

- біріншіден, олардың материалдық, қарым-қатынастық, эмоцианалдық қажеттіктерін 

отбасы қамтамасыз етеді.  

- екіншіден, олардың ҽлеуметтік-танымдық қызығушылық қҧштарлықтарын мектеп 

қалыптастырады, дамытады. 

- ҥшіншіден, ата-ана мектепке арқа сҥйей отырып, сыртқы жағымсыз нҽрселерден 

балаларын қорғай алады.  

Жоғары сынып оқушыларына 15-18 жас аралығындағы балалар жатады. Оларға тҽн 

ерекшеліктер: 

- біріншіден, ата-аналарының қамқорында болып, жағдайына ҽке-шеше қарайды. Бірақ 

ата-ана оларды ҿзінше адам болуға итермелейді. Соның салдарынан ҿздерінше табыс табудың 

жолын қарастырады. 

- екіншіден, осы жастағы оқушылар мектептен танымдық, психологиялық-ҽлеуметтік 

танымдықты ҥйренеді, меңгереді. Осыдан барып ҿз бетімен білім алып, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге 

кҿшеді. 

- ҥшіншіден, ҿмірдегі кездесетін қиындықпен кҥресіп, жаман іс-ҽректтерден жиреніп, 

жақсыны ҥйренеді.  

- тҿртіншіден, ересектер осы жастағыларды қорғағаннан гҿрі, болашақ мамандық алуға, 

ҿмірде ҿз орнын табуға бағыттайды. Яғни осы жастағы олардың бойына сіңірген мҽдениеті 

олардың ертеңгі білікті маман, тҧлға болып қалыптасуына ҿз ықпалын жасайды. 

Қорыта келе, халқымыздың рухани қҧндылықтарын дҽріптеу, жаңа заман талабына сай 

жаңғырту арқылы балалардың жас ерекшелігін, олардың сҿйлеу, ойлау мҽдениетінің даму 

деңгейін саралай отырып мҽдениеттілікке баулысақ, еліміздің ертеңгі таңы шуақтанып 

атарына сенімдіміз. 
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Қымбат Рахметқызы ҚАРАТЫШҚАНОВА 
философия ғылымдарының кандидаты 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің доценті 

 

СОПЫЛЫҚ ТАНЫМДАҒЫ ДІНИ ТҼЖІРИБЕ 

ОРНЫ ТУРАСЫНДА 
 

Резюме. Мақалада рухани танымға алып келетін жолдардың бірі ретінде діни тҽжірибенің орны мен онымен 

байланысты сопылық таным тҽсілдерінен сҿз қозғалды.  

 

Кіліт сҿздер. Сопы, діни тҽжірибе, дҽлел, тҽңір, болмыс, уахдат-и   Ужуд. 

 

Рационалдылық пен интуитивті танымның, ғылым мен діннің, тіпті дін мҽселелеріне 

қатысты ҿзара қарым-қатынас мҽселелері қарастырылатын негізгі философиялық 

прроблемаларды шешу гносеологияда ашық келісімге келу арқылы шешіледі. Басқа 

діндердегідей сияқты, ислам діні сенімнің ақылдан алғашқылығын алға тартады. Кез келген 

сенімнің иррационализмі оның қҧдіретті кҥшті мойындауынан кҿрінеді. Ислам тарихының 

алғашқы ғасырларында діни ақиқаттың қайнар кҿзі тап Қҧран болса, діннің таралу 

кеңістігінде экономикалық жҽне мҽдени ерекшеліктердің болуы діннің қҧқықтық жағын 

кеңейтіп қарастырды да, діни сенім мен тҽжірибе қайнар кҿзі ретінде суннаны алға шығарды.  

«Діни тҽжірибе» сҿзі ҧзақ уақыттан бері философиялық жҽне теологиялық еңбектерде 

қолданылуда, ҽрбір философияны ҥйренуші «тҽжірибелік» терминінің «эмпиризм» тҥрінде 

қолданылатынын біледі. Негізі «Діни тҽжірибе» орнына «діни ҿмір салты» деген сҿз 

қолданылып жҥр. Терминологиялық тҧрғыда мҧндай қиындық Батыс тілдерінде кездеседі. 

Мысалы, ағылшын тіліндегі «religious experience» сҿзі еліктеу дҽрежесіндегі сенім ҿмірінің 

тҥрлі діни сезім, ой-пікір, т.б. теологиялық шығармалардың кҿбіне техникалық термин ретінде 

қолданылады. Сҿздің бҧл мағынада танымал болуына философ жҽне психолог Уильям 

Джеймстің «Діни Тҽжірибенің тҥрлілігі» деген еңбегі ҽсер еткен [1, 84].  

Бҧл тартыстың анығына бару ҥшін тарихи тҧрғыдан зер салуымыз керек. Ғазали бойынша, 

сенім ҿмірі басты ҥш кезеңнен тҧрады. Бҧлар: еліктеу, ғылым, ризалық. Еліктеу дҽрежесі – 

бҧл сенім қағидаларының қабылданылуы, бҧл тақырыпта қандай болмасын зерттеу не ізденіс 

қажеттілігі сезілмейді. Ғылым дҽрежесінде сенім қағидаларымен қоса бірнеше дҽлелдерге ие 

болу қажетті болады. Ризалық дҽрежесінде сенімнің жасырын дағына кету, мағрифат 

деңгейіне жету тҽн. Марифат байқалмайды, бҧл бастан кешірілетін хал. Сенім егер де кҥнҽ 

арқылы қияындыққа душар етпесе, адамды қҧтқарады. «Мишқатул-Ануар» кітабында Ғазали 

бҧл дҽрежені «иман» дҽрежесі деп атаған. Ғазали бҧл кҿзқарасын былай айқындауға болады: 

Бір адамда бас ауруы бар дегенді сезіп, сену еліктеу дҽрежесін, бас ауруының ғылыми 

себептерін білу ғылым дҽрежесін, шынында бас ауруына ҧшырау ризалық дҽрежесін 

кҿрсетеді. Ғазалт бҧл ҥш топты тҥсіндіру ҥшін тҥрлі еңбектерінде ҽр тҥрлі мысалдар берген. 

Ол бойынша, теориялық тҧрғыда ғылым еліктеу дҽрежесінен жоғары, ал ризалық ғылымнан 

жоғары тҧрады. Зерттеу мен ізденіссіз тҽжірибе, бастан кешіру халі қалай орнайды? Ризалық 

дҽрежесінде ақылға қандай рҿл беріледі? Осыған байланысты, философияның діни тҽжірибе 

алаңында не ісі бар? Бірқатар сопылардың кҿзқарасы бойынша, бҧл сҧрақтардың жауабы 

оншалық қиын емес. Діни тҽжірибе алаңында ақлид дҽлелге орын жоқ. Бҧл жерде «ойлан 

жҽне тапқа» емес «бастан кешір жҽне кҿрге» орын бар. Маулана Джалаладдин Румидың 

айтуынша «ағаш аяқтармен жҥретін философияның» ғашықтық алаңында алатын орны жоқ. 

Теориялық ақыл бір қолмен беріп, екінші қолымен қайтарып алады, ізденіс жолында 

кҥмҽндерін жояды. «Ғашықтар жамағатында басқа негізге орын жоқ. Ғашықтық шарабы басқа 

мастықты айтады. Ғылым жолы медреседен ҿтеді, ғашықтықтың мекені мекенсіздік». 

Фаридаддин Аттар болса, бҧл ойға мыналарды қосады. Ақиқат кҿрінген тҧста ақыл артта 

қалады. Ақыл ғибадаттың жасалуын орындатады, бірақ қҧдайдың берген ақиқатынан басқа 

нҽрсені тҥсіне алмайды. 
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Ақылдан жоғары жҽне одан басқа таным кҥшінің бары не жоғы ҧзақ тартысуларға себеп 

болған тақырып. Кейбіреулер Ғазалидің, ҽсіресе, «Мишқатул-Ануарда» ондай кҥштің барын 

кҿрсеткен деп есептейді. Шындығында Ғазалидің «алтыншы сезімді» баяндағаны рас. Бҧл 

жерде ол ақылдың тағы бір қызметінің барын емес, ақиқатты тікелей айқындайтын таным 

кҥшінің барын айтқысы келген [1, 86]. 

Бҧл сияқты ойлар батыс философиясында да кездеседі. Атақты ойшыл А.Бергсон «Ахлақ 

пен діннің екі қайнар кҿзі» еңбегінде былай жазады: «Жҥректе ақыл біле бермейтін нҽрселер 

болады». 

Діни тҽжірибенің мҽні мен ерекшеліктері турасында айтылған сҿздер мен жазылған 

еңбектер, жалпы алғанда, осы тҽжірибені бастан кешірген адамдардың тҥсіндірмелеріне 

негіздеген. Олардың берген тҥсіндірмелері бастан кешірген тҽжірибеге тҥсінік беруден 

тҧрады. Осыған байланысты Ислам ҽлемінде сопылық, Христиан ҽлемінде мистицизм 

турасында жазылғандар тҽжірибенің ҿзінен емес, оның тҥсініктерімен байланысты.  

Қатал діни тҽжірибені бастан кешіргеннің ол турасында толық айта алмайтындығын сол 

тҽжірибенің куҽлары қайта-қайта тілге тиек еткен. Соған қарамастан, бҧл тҽжірибені 

тҥсіндіруге қҧрылған ҽдебиет бар. Ҽсіресе, ислам ҽлемінде ҿзіне тҽн терминологиясы, 

тҥсіндіру тҽсілі мен символизмі бар кҥшті де бай болмағанын ҽдебиет бары мҽлім. Батыстағы 

мистикалық ҽдебиеттің дҽл осындай кҥшті де бай болмағанын салыстырмалы зерттеулер 

жасаған бір топ ғалымдар мойындауда. Тіпті «шындығында айтыла алмайтын» тҽжірибемен 

байланысты мҧндай бай ҽдебиеттің дҥниеге келуі адамды таң қалдырады. Бҧл бай ҽдебиет 

ғылыми талданбай келеді. Яғни, қолданылған символдардың қҧпиясы ашылмаған, терең 

зерттеулер жасалмаған, негізгі қолда бар психологиялық ҽдістердің қызметіне берілмеген 

сопылық ҽдебиет туралы не айтсақ та шартты тҥрде айтылады. 

Зерттеуге сҥйенетін теориялық ақыл діни тҽжірибе саласына ене алмайтынын сопылар 

айтып кеткен. Логиканы керек етпейтін эстетикалық жағдай да тҽжірибе болмауы мҥмкін. 

Кейбір зерттеушілер діни тҽжірибені тҥсіндірген еңбектер негізінде шыққан ретсіздіктердің 

кҿріністен тҧратынына сенеді. Сопылық турасында қҧнды жазулар қалдырған батыстық 

мҧсылман ойшылы Мартин Лингс /Абубакр Сиражуддин/ былай деген: «Мистицизмде бір 

сана екініші сана халіне ҿтіп отырады. Басқаша айтсақ, діни тҽжірибе тҥрлі дҽрежелерде 

бастан кешеді. Мҥрид ҧшу жоғарылығын ҥнемі ҿзгертіп отыратын қҧс сияқты. Соыпылық 

доктриналарда кҿрінетін тҥсініктерді ҿзгертіп отыруының себебі осыдан. Реттілік-ретсіздік 

тақырыбында шыққан қайшылықтар мен тҥсінбеушіліктердің себебі бҧл тақырыпты жақсы 

сипаттап аша алмағандықтан туады» [1, 90-91]. 

Лингс пайымынша, сопылық теория тҽжірибені мойындайды, осыған байланысты 

теорияны тҥсіндірме ретінде бағалау дҧрыс болмайды. Мысалы, А.Сирхинди тҽжірибесі 

уахдати-ужудты мойындамағаны ҥшін бҧл доктринаны терістеді. 

Діни тҽжірибе турасында жазылған зерттеулерде мына ерекшеліктер жалпы алғанда орын 

алған: 

а) Діни тҽжірибе тікелей бастан кешіруге негізделетін тҽжірибе; кенеттен пайда болады 

жҽне ҧзақ жалғасатын мҽні жоқ. 

ҽ) Бҧл зерттелуі мҥмкін емес бҥтіндік. Кейбіреулер оның зерттеле алмауын қазіргі 

психологиялық техниканың ҽлсіздігінен кҿреді. Кйбіреулер болса, мҧны тҽжірибе мҽнімен 

байланыстырады. 

б) Бҧл тҽжірбеде «байланыс» негізгі мҽнге ие. Бҧл халді кейбіреулер иттихад (бірлесу), 

кейбіреулер қҧрб (жақындық), тіпті кейбіреулер хулул (ҿзара ену) сҿздрімен тҥсіндіруге 

тырысады. Бҧл терминдерді тҥсіндіру каламда келіспеушіліктердің шығуына себепші болды. 

Кҿрініп тҧрғандай, ислам ой-пікір тарихында кҿпшілік онтологиялық «бірлікті» терістеп 

«жақын болу» тҥсінігін беретін «байланысты» мойындаған. Басқа сҿзбен айтсақ, тҧлғалық 

меннің илахи болмыста «жоғалуы» (фана) тҽжірибе (хал) ретінде қабылданылған. 
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в) Діни тҽжірибе басқаға ҿте алмайды, толық тҥсіндіріле алмайды. «Қызылды кҿрмегенге 

қызылды қалай тҥсіндіре алмасаңыз, экстазды бастан кешірмегенге де солайша тҥсіндіре 

алмайсыз», - дейді Ибн Араби. Олай болса, сопылар мен мистиктер ҿзара бір-бірін тҥсіне 

алады дей аламыз. 

г) Діни тҽжірибе «ҽр адамның ҿзіне ғана тҽн жеке» болады. Мистицизмді сынаған 

ойшылдардың айтуынша, мистикалық тҽжірибені иллюзиядан ажырататын бірде-бір дҽлел 

табылмаған [1, 95]. Бҧл ҿз кезегінде ғылыми танымға жол ашып, ҽсіресе, Тҽңір болмысына 

қатысты кҿзқарастар жиіледі.  

Ғылыми таным негіздерін ХІІ ғ. ҧлы араб философы Ибн Рушд /Аверроэс/ тҧжырымдаған 

«екіҧдай ақиқат» теориясынан кҿруге болады. Оның теориясы бойынша, діни заңдылықтар 

табиғи заңдылықтарға ықпал етпейді. «Табиғат – жаратылыс бастамасы, ал жаратылған заттар 

– оның заты. Сол сияқты Тҽңір туралы ілімінің бастамасы – Тҽңір, ал оның заты – тҽңірлік 

заттар», - деді ол [2, 55]. Осылай, Аверроэс философия мен дінді ажыратады. Дегенмен, кейбір 

нақты мҽселелер тҿңірегінде діни мен философия айрылғанымен, тҥптің тҥбінде, бір ақиқатқа 

философия сезімдік жҽне логикалық таным жолымен, ал дін уахи жолымен жетеді. «Екіҧдай 

ақиқат» теориясы бойынша, қайшылық зат пен ҽдіс арасында ғана емес, философиялық жҽне 

діни таным субъектілері арасында да бар. Ибн Рушд адамдарды ҥш топқа бҿледі: біріншісі – 

кҿп санды, дінге сенушілер, екіншісі – дінді белгілі бір мҿлшерде санадан ҿткізіп тҥсінетін, 

бірақ кҿбіне бҧл тҥсініктері сынға ҧшырай бермейтін адамдар, ҥшіншісі – дінді ақылға салып 

тҥсінетін философтар, олардың сенімі егжей-тегжейлі тексеріліп, дҽлелденген тҧжырымдарға 

негізделеді. Яғни Ибн Рушд ғылымды діннен жоғары қояды: «Философия адам болмысының 

жоғары мақсаты, бірақ оны адамдардың аз ғана тобы меңгереді», - дейді ол [2, 56].  

Тҽңір - ҽлем қатынасы тҥрлі себептермен де алдымызға шығады. Тҽңірдің ілім, қҧдірет, 

қалау, ізгілік, т.с.с. сыпаттарын айтқанда білінген, жаратылған, қаланған ҽлемді де айтуымыз 

керек болды. Тҽңір турасында тҥрлі ойлар теизм, деизм жҽне пантеизмде қарастырылған. 

 Философиялық жҽне теологиялық шығармаларда орын алған кең танымал маңызды Тҽңір 

тҥсініктерін былайша топтап кҿрсетуге болады: 

          (1) Мҽңгі бар жҽне тек ҿзін білетін Болмыс: бҧл ерекшеліктерге ие тҽңір тҥсінігінің 

мысалы Аристотельдің тҽңір тҥсінігі. Алғашқы Қозғалысты Тудырушы ҿзі сияқты мҽңгі 

заттар ҽлемін қозғалысқа келтіреді; бірақ ҽлемде не болып жатқанын білмейді. Деизм 

тамырлары жҿнінен сҿз қозғалғанда Аристотельдің осы тҽңір тҥсінігіне қайта ораламыз. 

Ғазали тҽңірді тҥсіндіргенде илахи білімді осылайша жорамалдаған философтарды қатты 

сынға алған. 

(2) Мҽңгі, ақылды жҽне ҽлемді білетін Болмыс: классикалық теизмнің тҽңір тҥсінігі осы. 

Бірақ бҧл жерде жоғарыда аталған ерекшеліктерге қоса, «ҽлемді жаратқан», «білім беруші», 

«қалау иесі болмыс», т.с.с. ерекшеліктерді де еске алуымыз керек болады. 

(3) Мҽңгі, ақылды, ҽлемді білетін жҽне оны қамтитын Болмыс: классикалық пантеизмнің 

басты кҿзқарасы осы. Бҧл тҽңір тҥсіндірмесінде ерекше «қамту» алғашқы орынға шығады. 

Бірақ «қамтуды» илахи мҽнде емес, илахи сыпат тҧрғысынан «қоршау» деп ҧғындырсақ, бҧл 

ерекшеліктің Қҧран теизмінде де кездесетінін кҿруге болады; ҿйткені, Қҧран Алланы «мҧхит» 

деп білдіртеді.  

 (4) Мҽңгі Болмыс: бҧл жерде тҽңір – мҽңгі, абсолют. Ҽр нҽрсе Одан шығады, бірақ Ол 

ҿзінен шыққандарды біледі жҽне қамтиды. Плотиннің шығу теориясында тҽңірдің осы тҥсінігі 

орын алған. Философтар шығу теориясын ҧнатқандарымен мҧндай тҽңір тҥсінігін 

қабылдамаған. Олар «шығуды» кейде «жарату» деп қабылдаған. Олардың философиясында 

Алғашқы Барлық ҿзін білумен қатар. Онымен қоса ҽлемді де біледі (Фараби), бірақ ҽлемдегі 

болып жатқандарды «жалпылама» тҥрде ғана біледі (Ибн Сина).  

(5) Мҽңгі, Ақылды, Білуші, Уақытпен байланысты, бірақ ҽлемді қамтымайтын Болмыс: 

Мҧндай тҽңір тҥсінігін діни кҿзқарас тҧрғысынан «уақыт (temporalist) теизм» деп атаған. 
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(6) Бес топта айтылған ерекшеліктерден басқа «Ҽлемнің бір бҿлшегін ғана қамтитын 

Болмыс»: Бҧл кҿзқарасқа «шектелген пантеизм» деген ат берілген. Шектелген пантеистік 

кҿзқарас қазіргі діни мҽдениеттерде, ҽсіресе, Америкада басым. 

(7) Тҥгелімен уақыт ішінде болатын жҽне біртіндеп «ортаға шығатын» (emergent) Болмыс: 

бҧл кҿзқарасты, ҽсіресе, қазіргі заман философы Сэмюэль Александер (1859-1938) қорғаған. 

Философиялық маңызды еңбегі «Мекен, Уақыт жҽне Тҽңір» (1920) деп аталады.  

Александердің жалпы философиялық кҿзқарасы бойынша, барлық нҽрселердің «ортаға шығу 

тҽсілдері» жаңа элементтермен қоса жҥргізіледі. Ортаға шыққан жаңа нҽрсе ҿзінен бҧрын 

келген нҽрселерге бҿгде элементтерді қамтиды. Осыған байланысты, бір нҽрсеніңтарихын 

қарап оны толықтай ашықтай алмаймыз. Ҽлем ҿмірі «жаңа пайда болғандардан» тҧрады. 

Адександердің «тҽңірісі» ҽлемнен бҧрын жҽне ҽлемнің сыртында тҧратын жаратушы емес. 

Тҽңір ҽлемнің болу барысының ішінде, тіпті соның ҿзі. 

(8) Мҽңгі, Ақылды, ҽлемді жҽне оны қоршайтын, ҿзгере алатын Болмыс: Бҧл пантеистік 

Тҽңір тҥсінігінің соңғысы. Хартшорн бойынша, діннің Тҽңір тҥсінігіне философиялық 

тҧрғыдан лайықтылығын кҿрсеткен жалғыз кҿзқарас. 

Тҥп мҽнінде деизм деп тҽңірдің барына сену тҥсінігін айтады. Бірақ уақыт ҿте келе батыс 

тілдерінің кҿпшілігінде «теизм» (гр. т. тҽңір мағынасын беретін «theos» сҿзінен шыққан) сҿзі 

жаратушы қҧдайылық тҥсінігін беру ҥшін қолданылды да, деизм ҿз-ҿзінен философиялық 

сипатқа ие болып қалды. 

Деизм жаратылыстанулық жҽне діни сананы қанағаттанарлық Тҽңір - ҽлем қарым-

қатынасын қҧрай алмады. Пантеизм бҧл істе табысты бола алар ма екен? Тҥрлі жолдармен 

анықталып жҥрген «пантеизм» - Тҽңір - ҽлем қатынасының дуализмін жойған, Тҽңірді ҽрбір 

нҽрсені қамтитынын, тіпті Оның ҽр нҽрсе болғанын, соған байланысты табиғатқа да, адамға да 

тҽуелсіз нҽрсе ретінде қарай алатынын, олардың тек илахи барлықтың тҥрлі тҽсілдермен 

ашылуларынан тҧратынын алға тартқан діни жҽне философиялық доктрина. Ҽр діни 

мҽдениетте дерлік пантеизмге нҧсқайтын белгілерді байқауға болатындығымен бірге 

пантеизмді таза жҽне тҧтас кҥйінде табу мҥмкін емес.  

Ҽр нҽрсенің бір қайнар кҿзге, не бастамаға тҽуелді болу пікірінің ой тарихында терең 

тамырлары бар. Сонау грек философиясының алғашқы кезеңдерінде кейбір философтардың, 

мысалы, Фалес, Анаксимен, Ксенофан, болмысты бір бастамамен байланысты қарастырған 

талпыныстарын білеміз. Бірақ бҧл ойшылдардың ешбірін пантеист деп есептеу дҧрыс емес.  

Тҽңір - ҽлем ҧқсастығын қозғаған таза пантеизмді ҥш ҽлемдік дін ҿкілдерінің кҿпшілігі 

терістейді. Ҽсіресе, ислам ойшылдары, мысалы, Ибн Араби, Халладж, Джалаладдин Руми 

туралы сҿз қозғағанда пантеист терминіне ҥлкен талап қоя отырып қолдану керек.  

Пантеизм, негізінен, монистік жҥйе. Алайда, есте ҧстау керек, ҽрбір монистік жҥйе 

пантеизм емес. Яғни, атеистік материализм де монизмнің тҥрі болып саналады, ҿйткені онда 

бір ғана шындық бар, ол – материя. Пантеизм сҿзін ҧнатпаған кейбір ойшылдар пантеизмге, 

кейде пантеизм деп аталатын ой жҥйелеріне «имманенттік» деген атауды қолданады. 

Пантеизм дегенде ойға алғаш келетін есім – Спиноза екені кҥмҽн туғызады. Батыстың ой 

жҥйесінде Спинозадан бҧрын да пантеист болған ойшылдар болған. Мҽселен, Джон Скот 

Эригена /810-877/, Джордано Бруно /1548-1600/, Йакоб Беме /1575-1624/ солардың арасында. 

Алайда бҧлардың ешқайсысы пантеизмді логикалық ақырына жеткізген Спинозадай табысқа 

қол жеткізе алмаған. 

Спиноза пантеизмін оңай тҥсіну ҥшін «субстанция» ҧғымынан бастау керек. Жалпы 

алғанда, философияда субстанция дегенде «ҿздігінен бар болған», яғни бар болу ҥшін басқа 

бір нҽрселерге тҽуелді болмаған нҽрсені айтады. Декарттың «материя» мен «рухы», 

Лейбництің «монадалары» субстанция саналады. Субстанция тҽуелсіз болғаны ҥшін Декарт 

«материя» мен «рух», Лейбниц бір монада мен екінші монада арасында дҧрыс байланыс 

орната алмаған. Декарттың екі субстанциясы бір-бірімен мақта жібімен байланған еді, 

Лейбництің монадалары бір-біріне жабық болатын. Спиноза барлық осы «қиындықтардан» 
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шығу жолын тапты: Егер субстанция деп «ҿздігінен барды» /causa sui/ ойласақ, онда бҧл 

жағдайда Тҽңір – субстанция. Олай болса, «басқа бар нҽрселер», яғни субстанция бар болып, 

бар еместер қалай аталады? Бҧл сҧраққа жауапты Спинозаның «тҽңір» анықтамасында айқын 

кҿреміз: «Тҽңір дегенде абсолютті тҥрде соңы жоқ болмысты, яғни шексіз сипаттарға ие 

субстанцияны ойлаймын» [1.188].  

Кҿрінгеніндей, Тҽңірдің барына қатысты кҿзқарастардың теологиялық жҽне 

философиялық дҽлелдеріне қатысты айтылуында, діни тҽжірибе тҧжырымдарының дҽйектілігі 

алға шығады. Бҧған ҥлгі ретінде Қожа Бахауддин Нақшбандтың пікірлерін келтірейік. Ол 

объективтік жҽне субъективтік кҿріністі баяндай келе, субъективтік кҿріністер мен 

формальды кҿріністер арасын ажыратады. «Сопы ҽр нҽрсені танығысы келіп таныса, ҽрине 

оған жеке тҽжірибемен қол жеткізеді. Басқаның барлығы объективті саналады. Яғни, илмул-

йақин мҽртебесінде кҿрінген субъективті кҿріністер хаққал-йақин мҽртебесіне ҿтеді: бҧл 

кемел мҽртебелердің соңғысы. Бҧл мақамның «шухуд» аталу себебі сҿздің жетіспеушіліген. 

Бҧл мақамда нақты кҿріністің керегі жоқ. Ҿйткені нақты кҿріністі талап етушінің жолы 

жабық, кҿріністен /форма/ мінсіз затқа ҿте алмайды» [3, 113]. Бҧл тҧжырымға айтарымыз, 

табиғи нақты кҿріністен жҽне жеке тҽжірибеден жинақталатын субъективтік білім «марифат» 

/таным/ жолымен толықтырылып, кемелдіктің тҧрақты дҽрежесіне алып келеді. Алайда 

тҧрақтылық тек Тҽңірге тҽн емес пе. Сопылық іліміндегі Уахдат-и ужуд танымы бойынша, 

ҽлем қандай болмасын сипаттарға ие кҽмілдіктің кҿріну жері болмасын, кҿрінген нҽрсе 

кҿрсетушімен бір бола алмайды.  
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Сержан ОРАЗБАЙ 
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің  аға оқытушысы 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ИАСАУИ ДҤНИЕТАНЫМЫНДА КҾҢІЛ МҼСЕЛЕСІ 
 

Тҥйін: Мақалада Иасауидің кҿңіл, жҥрек, рух тҥсінігі жҽне рухани жетілу мҽселелері қарастырылады. 

 

Кіліт сҿздер: Кҿңіл, рух, нҽпсі. 

 

Қожа Ахмет Ясауидің  Мират-ул Қулуб  шығармасының Лахор, Ташкент, Иран, Алматы 

жҽне Швецияның  Упсала қалаларында сақталған бірнеше нҧсқаларының бар екендігі белгілі. 

Қ.А.Ясауидің бҧл шығармасы оның шҽкірттері тарапынан кейінгі дҽуірлерде (XIV ғасырдан) 

жинақталып хаттталғаны туралы деректер бар. Осы нҧсқалар ішінен Швециялық нҧсқа   тҥрік 

тілінде жарияланып,  белгілі иасауитанушы ғалым Д.Кенжетай 2000 жылы осы еңбекті 

тҥпнҧсқадан қазақ тіліне алғаш болып аударып дайындады. Швецияның Упсала қаласындағы 

Университет кітапханасының ескі жазбалар қорының‚ №472 жинағында‚ Шағатай тілінде 

жазылып‚ 58‚б-177‚ а беттер арасында орналасқан. 534 парақтық бҧл жинақ (1249/1833 жылы 

кҿшіріліп,қайта жазылған) [1.1]. Еңбектің кіріспесінде Рисаланы жинақтаған Ясауидің 

танымал шҽкірті Сопы Мҧхаммед Данышменд Зарнуқи екендігі жазылған.   

Д.Кенжетай шығарманың жазылу мақсаты мен жинақталуы туралы: ― Мират-ул Қулубтың 

жазылу мақсаты – Қожа Ахмет Иасауидың сопылық кҿзқарастарын жинау болып табылады. 

Дегенмен еңбекте Нажмеддин Кубра мен Софы Мҧхаммед Данышмендтің де кҿзқарастары 

мен ойлары орын алған.Софы Мҧхаммед Данышменд Ахмет Иасауидың айтқандарын‚ ойлары  

мен пікірлерін ауызша ҿз шҽкірттеріне аманат етіп қалдырған. Кейіннен оның шҽкірттері 

тарапынан жиналып‚ кітап халіне келген болуы ықтимал. Ҿйткені‚ бҧл тасаууф тарихында‚ 

сопылық мҽдениетінде жиі кездесіп отыратын жағдай‖ жҽне Ислам мҽдениеті аясында ҿмірге 

келген, хадис ғылымының қалыптасу процесіндегі тарихи ҽлеуметтік, қажеттілік феномені 

мен Йасауи шығармашылығы мен мҧрасын хатқа тҥсіруде де формалық жҽне мазмҧндық 

сабақтастық айқын‖ – деп жазады [1.2]. Зерттеушінің бҧл пікірі Ясуидің ҿз қолымен жазылған 

шығармалары қаірігі кҥні жоқ, оның шҽкірттері жинақтап жазған, Ясауидің мҧрасы деп 

жҥргеніміз оның ізбасараларының кҿзқарасы болуы мҥмкін деген пікірлердің негізсіз 

екендігін айғақтайды.  

"Мират-ул Қулубта "кҿңіл кҿзін ашу" негізгі мҽселе ретінде қарастырылған. Адам 

рухының жоғарғы сапалық категориясы – таза жҥрек "қалб-и салимнің" дҽрежелік ҿсу 

сатылары – "дариялар" ҿте анық, тҥсінікті айшықталған. Кҿңілдің (рухтың) тазалыққа, 

кемелдікке жетудегі ең  басты шарттары мен қағидалары тҥсіндірілген. Адамның қҧдайлық 

ақиқатқа жетудегі мҽртебелік жҥйелері де сопылық қҧндылықтар арқылы қарапайым тілдік 

ерекшеліктермен берілген.. Еңбек шариғат, тариқат жҽне хақиқат сияқты ҥш бҿлімнен тҧрады. 

Бірінші бҿлімде исламдық жҽне сопылық мораль, екінші бҿлімде тариқат ҽдебі жайында, ал 

ҥшінші бҿлімде қҧдайлық таным жайынан сҿз қозғалады.  

Исламда барлық ғылым саласы жҥрек, рух, кҿңілге қатысты. Кҿңіл ҧғымы исламда 

орталық ҧғым. Мысалы, кҽлам иман мен имансыздық сияқты ақаид (сенімдік доктрина) 

мҽселелерінде тікелей жҥрекпен қатысты тҥсіндірмелер жасайды. Фикх, ислам қҧқығы да 

ғибадаттардың дҧрыстығының шартын кҿңілге қатысты ниет пен ерік функцияларынан 

іздейді. Ислам философиясы (Кинди, Фараби, Ибн Сина) ҿкілдері жҥрек, рух, жан, сана (ақыл) 

туралы жеке-жеке рисала жазып, танымдық орталық ретінде таныған. Иасауи кҿңіл деп, 

жҥректі, кҿкіректі, қалбті, рухты, жанды, ішкі кҿзді (басират) айтады. Кҿңілдің тазалыққа, 

кемелдікке жетудегі ең негізгі шарттары мен қағидаларын методикалық-теориялық деңгейде 

тҥсіндірген.  
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Кҿңіл (парсыша) діл, ождан; қҧдайлық ҽсердің обьектісі. Сопылық танының (марифаттың) 

қайнағы кашф (ашу) шабыт, аянның обьектісі. Кҿңіл айна, қҧдайлық есім, сипаттардың ең 

ашық, кемел дҽрежеде кҿрініс табатын жер. Кҿңіл кҿзі немесе ҽлемі-адамның ғайып 

(метафизика), қҧдайлық ҽлемге тҽн ерекшеліктерді кҿру қабілеті кҿңіл ҽлемі (басирет) 

ашылса, қҧдайлық сырды ҧғынып кемелдікке ҧласады. Сондықтан кҿңілді таза  ҧстау кҿңіл 

ҽлемінің ашуды меңгеру сопылардың негізгі мақсаты [1.53]. 

Иасауи философиясында қалб-и салим таза жҥрек, саф таза кҿңіл дегенді білдіреді. Қалб-и 

салим деп нҽпсінің қҧрығынан қҧтылған, одан сақтануды білетін, арылған кҿңілді айтады. 

Иасауи кҿзқарасы бойынша, кҿңілді тҽрбиелеудегі мақсат қазақы тҥсініктегі ҽлімсақ 

қҧбылысына, яғни, кҿңілдің саф хҽліне оралту, оны пҽк кҿңіл сипатына жеткізу. 

Кҿңіл руханилығы жағынан ақиқаттың кҿрінісі. Ақиқаттың кҿрінісі болуды оған Алла 

жҥктеген. Мына дҥние сынақ алаңы болғандықтан кҿңілді жатсынуға, шарттануға мҽжбҥрлеп, 

алдауына тҥсіре алады. Кҿңіл алданса, болуы тиіс биіктіктен кҿріне алмай да жатады. Бҧл 

жағдайда кҿңіл (жҥрек) иесін бҧл дҥниеде, ақиретте бақытқа жеткізуші емес, керісінше сорға 

батырады. Сондықтан кҿңілді (қалб) ҿзінің жаратылыс мақсатына сай бағыттап, бақылап, 

қҧдайлық мақсатпен ҥндестіру ҥшін оны дамыту, тҽрбиелеу ҿте маңызды мҽселе болып қала 

бермек. Иасауидің кҿзқарасы бойынша, дҥние – сынақ, кедергі асулар кҿп, ал нҽпсі – шайтан 

адамға ҿз дегендерін оңай қабылдатуға шебер.  

Сопылық философия рухтың мҽніне емес оны тҽрбие ету мҽселесі жҽне оның ҽдістерімен 

айналысады. Сопылық дҥниетанымда рух пен тҽн ерекшеліктеріне қарағанда нҽпсі мен рух 

жҽне олардың іс жҥзіндегі кҿріністері болып табылатын ―ақыл мен һауа-ҽуейілік‖ 

айырмашылығын кҿрсетуге маңыз берілген. Яғни ақыл жанның атрибуты болса, ―һауа‖ да 

нҽпсінің қасиеті [5.191-193]. 

Рух игілік пен ізгіліктердің кҿзі ретінде Тҽңірдің сыйы болып табылады. Негізінде рух пен 

нҽпсі біртҧтас жаухар (субстанция). Сондықтан рухты-тҽрбиеленген нҽпсі, нҽпсіні де 

тҽрбиеленбеген рух деуге болады.  

Ахмет Иасауидің кҿзқарасы адамның рухын арылтып, еркіндікке жетелейтін, ҿзіндік 

ерекшеліктері бар сопылық дҥниетанымға негізделген. Бҧл дҥниетанымның мақсаты - 

жҥректің пҽктігі мен тазалығы. Иасауидің "Кҿңілдің айнасы" атты рисаласы да тікелей адам 

жҽне оның кҿңіл ҽлеміне қатысты жазылған [1.16]. 
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Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқытушысы 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ҒАЗАЛИ ДҤНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ РУХ МҼСЕЛЕСІ 
 

Тҥйін сҿз: Бҧл мақалада Ғазали дҥниетанымындағы рух, жҥрек (қалб), нҽпсі ҧғымдары қарастырылады. Ғазалидің 

сопылық дҥниетанымның қалыптасуында, сондай-ақ ислам теологиясының қалыптасып бір арнаға тҥсуінде ҥлкен маңызы 

бар айтулы тҧлға екендігі, рухтың Қҧрандағы жҽне т.б. мағыналары, Ғазалидің рухтың мҽні мен тҥрлеріне қатысты 

кҿзқарастары туралы баяндалады.  

 

Кіліт сҿздер: рух, нҽпсі, ғазали, сопылық. 

 

Ҽбу Хамид ҽл-Ғазали (1058-1111) сопылық кең таралған кезеңде ҿмір сҥрген тҧлға. Ол Ахмед 

бин Мҧхаммед ҽл-Разхани, Ҽбул Қасым ҽл-Исмаили (1084 ж. қайтыс болған), Имам ҽл-Харамайн 

(1085 ж. қайтыс болған) секілді дін ғҧламаларынан білім алды [2.60-61]. Ғазалидің сопылық 

жолдағы негізгі ҧстазы Кушайридің (1077 ж. қайтыс болған) шҽкірті Ҽбу Али ҽл-Фармади (1084 ж. 

қайтыс болған) болып табылады. Сондай-ақ Ғазали Ҽбу Талиб ҽл-Маккидің «Қут ҽл-Қулуб» атты 

еңбегінің ықпалында болып, Кушайри, ҽл-Харис ҽл-Мухасиби, Баязит Бистами, Жунайд Бағдади, 

Шиблидің еңбектерінен пайдаланды [2.80]. Фараби, Рушд жҽне т.с.с. ҧлы ойшылдармен қатар 

Ғазалидің идеялары да Батыстық зерттеушілерге мҽлім болған. Ол ҽрі философ, ҽрі каламшы 

болған. Сол себепті ол Батыс пен Шығысқа ҽрі діни ҽрі философиялық жағынан ҽсер еткен. 

«Тахафут» атты еңбегі латын тіліне ХІІ ғасырда, «Мақасид» атты еңбегі латын тіліне 1506 жылы, 

«ҽл-Нафс ҽл-Инсани» атты еңбегі де «De Anima Humana» деген атпен аударылған.  

Араб тіліндегі рух ҧғымы ағылшын тілінде «soul», латын тілінде «anima», грек тілінде 

«psykhe» деп қолданылған. Рух- ауаның лебі, самалдың лебі, нҽпсі, жан, қуат, ҿлмейтін қағида, 

қҧдайлық ҧшқын, жанды қағида, белсенді кҥш [4, 53; 5, 152], сондай-ақ самал немесе жел, дем 

немесе бір адамның ҥрлеуі секілді мағыналарды да білдіреді. 

Қҧран Кҽрімде болса рух сҿзі «рух», «ҽр-рух» жҽне «рух-ул қудс» тҥрінде кездеседі. Қҧран 

терминлогиясында рух сҿзінің мынадай мағыналарда қолданылғандығын кҿруге болады: 1) рух-ул 

қудс, 2) Қҧран, 3) уахи, 4) Алланың мейірімі мен кҥші, 5) қҧдайлық ҽмір [1. 106, 3199-3200] 

Ғазалиде жалпы жан (нафс), рух, жҥрек жҽне ақыл ҧғымдары синоним сҿздер ретінде бірінің 

орнына бірі кҿп қолданылады. Бҧл жағдай нафстің беретін ҽр тҥрлі мағыналарынан жҽне жағдайға 

қарай айтылатын қасиеттерінен туындайды [3.130]. Дегенмен Ғазали рухқа екі мағына береді: 1) 

қайнар кҿзі адамның жҥрек қуысында орналасқан жҧмсақ бір дене. Бҧл рух тамырлар арқылы 

ағзаның барлық жеріне жайылады, 2) білетін жҽне қабылдайтын бір қуат болып табылады [1.9-10]. 

Алла Тағала Қҧран Кҽрімде «Рух Алланың ҽмірі» (Исра, 85) дейді. Осылайша Ғазали бірінші 

мағынадағы рухқа «дене», екінші мағынадағы рухқа да қҧдайлық ҽлеммен байланысты жҥзеге 

асыратын қҧдайлық ҽмір деген анықтама береді. 

Жанды болмыстардың, ҽсіресе адамның зерттелуі Ғазалидің ілімінде ерекше маңызды орынға 

ие. Сол себепті ол кейбір еңбектерінде рухты, адамның рухани ахуалын жҽне ауруларын 

қарастырып, терең зерттеулер жҥргізген. Сонымен қатар осы мҽселелердің шешім жолдарын да 

кҿрсете отырып, адамның бақытты болуына жағдай жасауға тырысқан. Ғазалидің пікірінше 

болмыстар арасында жанды болмыстардың, айрықша адамның орны ерекше маңызды. Ҿйткені 

Қҧдайдың ҽмірі мен оның арнайы ҥгіт-насихаттары кҿзге кҿрінетін жанды болмыстардың ішінде 

тек адамдар ҥшін ғана бағытталған. 

Рухпен қатар қолданылатын кҿңіл немесе жҥрек (қалб) танымның пайда болатын жері, ақиқат 

қандай болса дҽл сол кҥйінде кҿретін, аманатты арқалаған, ғылымның орналасқан жері. Ал Алла 

Тағала болса «сырларды толық білуші, кҿңілдердің тереңінде жатқан нҽрселерді білуші, 

кҿңілдерді ҿз қалауы бойынша жҧмыс істете алады...» [1.7].  

Рухтың мҽні мҽселесі ғасырлар бойы адамзатты ең кҿп толғандырып келе жатқан мҽселелердің 

бірі болғандығына қарамастан осы кҥнге дейін нақты шешім табылған жоқ. Ғазалидің де тілге тиек 

еткеніндей шешім табу да ҿте қиын мҽселе болып табылады. Себебі Ғазали Хз. Мҧхаммед 

пайғамбардың ҿзі сҿз қозғамаған рух туралы басқа адамның сҿз етуге ешқандай қҧқы жоқ жҽне 

рухтың қҧпиясын ашуға ешкімнің де шамасы жетпейді. Сол себепті ҿзінің алдына қойған мақсаты 
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рухтың мҽнін тҥсіндіру емес, рухтың қасиеттерін [7.62; 1.9] тҥсіндіру екендігін атап кҿрсеткен.  

Ғазали рухтың дене немесе қасиет (араз) болмауын оның Алланың ҽмірі болуымен 

байланыстырады. «Алланың ҽмірі» сҿзін «алғашқы ақыл», «лҽух», «қалам» секілді қҧдайлық қуат 

ретінде қабылдау арқылы дене мен қасиет болғандығы кҿзқарасын теріске шығарады [8.93]. Оның 

пікірінше рух дене емес. Ҿйткені дене бҿлінеді, ал рух болса бҿлінбейді. Егер рух бҿлінетін болса, 

онда осы бҿліктердің [9.170] бірі бір нҽрсені, ал қалған бҿліктің де дҽл сол нҽрсені білуі керек 

болатын еді. Ал бір жерде екі қарама-қайшылықтың болуы қарама-қайшылыққа алып барады. 

Рухтың дене жҽне қасиет еместігін алға тартқан Ғазали оның «жауһар» екендігі айтады. 

Жауһар рухтың ішкі мҽні болып табылады. Бҧл жауһарды Қҧран «нафс-ул мутмаинна», «ҽмр-и 

рух» деп атаса, сопылар «жҥрек» (кҿңіл), философтар «нафс-и натиқа» деп атайды. Адамның адам 

болуы ҥшін кейбір қасиеттердің болуы шарт. Олар ҿз еркімен ҽрекет ететін жҽне сезіне алатын 

рухы мен ақылға сиятын нҽрселерді ҧғыну қабылеті. Осы қасиеттер бір арада жиналғанда ғана 

адамның мҽні қалыптасады [10.23-24]. Адам баласы тек қана жҥрегімен Алланың мағрифатына 

дайын бола алады. Одан басқа ешқандай нҽрсемен мағрифатқа дайындала алмайды. Олай болса 

Алланы танитын жҥрек болып табылады. Аллаға жақындататын да жҥрек. Алла ҥшін соғатын да 

жҥрек. Аллаға қатысты сырларды танитын да жҥрек. Қалған ағзалар жҥректің кҿмекшісі болып 

табылады... Осыған байланысты адамның жҥрегі тазаланған кезде азаптан қҧтылады, егер жҥрегі 

таза болмаған жағдайда Алланың рақымынан мақрҧм қалады. Шын мҽнінде Аллаға мойынсҧнатын 

да жҥрек. Басқа ағзаларға Алладан келген нҧрды да жҥрек таратады. Аллаға қарсы шығатын да 

жҥрек. Сыртқы ҽлемнің ҽсемдігі мен кҿріксіздігі тек жҥректің қараңғы немесе нҧрлы болуымен 

байланысты болады. Сондықтан да ҽрбір жҥрек ішіндегісін сыртқа шығарады. Адам баласы 

жҥректі таныған кезде міндетті тҥрде ҿзінің рухын (нафс) таниды [1.7]. Ғазали философтардың 

ҿсімдіктік (набати), жануарлық (хайуани) жҽне адамдық (инсани) қуаттар туралы кҿзқарастарын 

дінге қарама-қайшы деп таппайды. Ол сондай-ақ рухтың жаратылғандығын қабылдайды. Оның 

пікірінше барлық материяның тҥрлері мен рухани болмыстар Алланың жаратуы арқылы пайда 

болғандықтан, рухтың да жағдайы осы болмыстардың жағдайымен бірдей болады. Ғазали 

рухтардың «хадис» екендігін, яғни кейіннен пайда болғандығын немесе жаратылғандығын 

Қҧранның «оған форма беріп, рухымнан ҥрлеген кезде...» (Хижр, 29 аят) деген аятынан алып 

тҥсіндірме жасайды [11.49].  

Жалпы сопылық ілімде рухани сабақтастық немесе ілім жалғастығы болатындығы табиғи 

қҧбылыс болып табылады. Сопылық Фарабидің таным теориясында маңызды рол ойнаған. Ал Ибн 

Синаға рух мҽселесінде Платон, Аристотель, Плотин жҽне Фараби секілді ойшылдар ҽсер еткен 

[11.25] жҽне Ибн Синадағы рухқа қатысты мҽселелермен Ғазалидің де кҿзқарасы 

тоқайласатындығын байқауға болады. Дҽстҥрлі тҥркілік дҥниетанымды толық тану ҥшін сопылық 

ілімнің жалпы негізінің қалануында ҥлкен рол атқарған Ибн Араби, Ғазали т.с.с. ҧлы 

ойшылдардың еңбектері, кҿзқарастары мен ғылымға қосқан ҥлестерін зерттеп зерделеу ҿте 

маңызды деп ойлаймын. 
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Мҧратбек МЫРЗАБЕКОВ  
А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқытушысы 

Тҥркістан, ҚАЗАҚСТАН 

 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ МҦСЫЛМАНДЫҚ ТҤРКІЛІК БИЛІК  

ЖҼНЕ ЕЛ БИЛЕУ МҼДЕНИЕТІ  
 

Тҥйін. Бҧл мақалада ортағасырлық мҧсылман тҥркі мҽдениетінің қалыптасуы жҽне дамуындағы тҥркі халықтарының билік, ел билеу 

тҥсініктері туралы баяндалады. Ежелгі тҥркі халықтарының дҽстҥрлі кҿзқарасы мен Матуриди, Ханафи жҽне Ясауи ілімінен бастау алған 

тҥркі халықтарының философиясында ел игілігі, болашағы жолында жасаған тҥркі мемлекеттерінің қызметтері де қарастырылған.  

 

Кілт сҿздер: Билік, ортағасыр, Матуриди, Ханафи, халифалық. 

 

Ҽлемдік мҽдениеттің басты бҿлімдерінің бірі болып табылатын мҧсылмандық мҽдениет адамзат 

ҿркениеті тарихында маңызды рҿлді атқарды жҽне ол бҥгінгі кҥнге дейін ҽлемнің ҽртҥрлі елдерінде ҿз 

ықпалын жоғалтпай келеді. Мҧсылман мҽдениетінің қҧндылықтары оның негіздік  ҧстындарымен 

қалыптасты. Ал оның негіздік іргетасының қалыптасуы кҿбінесе Араб халифатының қалыптасу мен 

даму ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Классикалық ислам мҽдениетінің ерекшеліктері оның 

Жерорта мҽдениеттерінің қҧрамдас бҿлігі ретінде қалыптасуын жҽне антикалық Грекияның, ҥндінің 

мҽдени, ғылыми жҽне  философиялық дҽстҥрлерінің ҧмыт болмауын, керісінше келер ҧрпаққа паш 

етілуін, сонымен қатар, Жерорта теңізі жағалауы, ҥнді мҽдениеттерінің интеллектуалдық тҧрғыда 

дамуын атауға болады. Осылайша, араб халифатының нығайюымен ҤІІ ғасырда Мҧхаммед 

пайғамбардың уағыздаған жаңа монотеистік діннің аясында классикалық мҧсылман мҽдениетінің негізі 

қаланды. Араб халифатында билік жҥргізген омайядтар, аббасидтер династиясы тҧсында мҧсылмандар 

Гибралтардан Индке дейінгі ҧлан-ғайыр аймақты қол астына бағындырды, бҧл алуан тҥрлі 

халықтардың бір орталыққа бағынуын, мҽдениеттер сҧхбаттастығын, олардың бір ҿркениет аясында 

тҧтастануын қамтамасыз етті, осының нҽтижесінде халифаттың қол астында исламның ықпалы кҥшейді 

жҽне ол алуан тҥрлі мҽдени дҽстҥрлердің қоян-қолтық араласуына, бір-бірімен ҥйлесуіне мҥмкіндік 

туғызды. 

Ислам мҽдениетінің қалыптасуына ҧйытқы – халифатты қҧру мҧсылман арабтардың еншісінде 

екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Алайда, ортағасырлық мҧсылман мҽдениетінің, оның ішінде 

мҧсылмандық ойлау жҥйесінің қалыптасуында, дамуында арабтармен қатар араб емес халықтардың да 

ҥлесі бар екендігі даусыз. Зерттеушілер ислам мҽдениетін ҿз ішінен ҥшке бҿліп қарастырады:  

мҧсылмандық араб, парсы жҽне тҥркі мҽдениеттері.  

Ислам діні мен мҽдениетінің тҥркі халықтарының арасына дендеп енуі Саманилер заманынан 

басталады. Себебі, бҧл дҽуірде исламды ҿз рухында ҧсынатын мҧсылмандық тҥркі мҽдениетінің негізі 

қаланды. Осы мҽдениеттің бастамашысы ретінде теологиялық, діни салада мҧсылмандық тҥркі ойлау 

жҥйесінің алғашқы жаршысы – орта азиялық ғҧлама ҽл-Матуридидің орны бҿлек. Оның «Китабу-т-

Таухид», «Тауилату-л-Қуран» атты кітаптары – мҧсылмандық тҥркі дҥниетанымына тҽн ерекшеліктерді 

айшықтайтын кітап ретінде қҧнды еңбек.  

Ҽл-Матуриди мҧсылмандық тҥркі халықтарының дҥниетанымын Ҽбу Ханифа (ҿ. 767 ж.) іліміне 

негіздеген. Себебі, Ҽбу Ханифа ҽдістемесі ислам дінін кейіннен қабылдаған халықтардың мҽдени 

ерекшеліктерін ескереді. Ҽбу Ханифаның мҽдени ортасы – арабтық дҥниетаным мен мҽдениетке 

негізделген Медине мектебіне қайшы тҥрде Ирак мектебі ежелден бері ілім мен философияның 

дамыған, алуан тҥрлі мҽдениеттер мен кҿзқарастар орын тепкен ҥлкен мҽдениет ордасы болып келді. 

Осыған орай, Ҽбу Ханифа ежелгі мҽдениеттер мен кҿзқарастардың басын қосу жолы – «қияс» пен 

«иджтихад» деп білді. Ханафи  мазхабы  мҧсылмандық  қҧқық  жҥйесін  уақыт  пен шарттардың 

талаптарына қарай бейімдейді. Ал тҥркілік мҽдениет жҥйесінде де басты ҧстын ретінде қарауға 

болатын ханафит ҽдісі адамдағы қалау еркіндігін мойындап, қҧдайлық ҽмірлерді ақыл-ой желісінде 

тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. [1.468]. Сондықтан бҥгінгі мҧсылман тҥркілер халықтарының кҿпшілігі 

теологиялық мазхаб ретінде Матуриди, ал шариғаттық мазхаб ретінде Ханафи мазхабын ҧстанады. 

Ҽл-Матуриди тҥркілік дҥниетанымды мҧсылмандық каламмен ҧштастыруға тырысса, Ахмет Ясауи 

тҥркілік дҽстҥр мен танымды мҧсылман мистицизмімен ҥйлестіруге атсалысты жҽне оның талпынысы 

матуридия мазхабы сияқты мҧсылман тҥркілер арасында ҥлкен жетістікке жетті. 

Ҿзге араб емес халықтармен бірге тҥркілердің мҧсылмандықты қабылдауына тағы бір себеп – 

халифат билігі басындағы аббасилердің араб емес халықтарды ҿзіне жақын тартуы, араб емес 

халықтарға сеніп, ҽскер қатарына алуы, тіпті, мемлекеттің жауапты қызметтеріне қоюы болып 

табылады. Бҧл тҥркілердің халифатты ҿз отаны ретінде сезінуіне жол ашты. Осының нҽтижесінде 
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халифат ішінде кейбір тҥркі қолбасылары тарапынан жартылай тҽуелсіз мемлекеттер қҧрылды. Оған 

мысал ретінде бҧхаралық Тулун жанҧясында дҥниеге келген Ҽбу-л-Аббас Ахмад бин Тулун (ҿ.884 ж.) 

мен ферғаналық Мухаммад бин Тоғачтың (ҿ.946 ж.) Мысыр елінде қҧрған Тулун ҽулеті мемлекеті (868-

905 ж.ж.) мен ихшидилер мемлекетін (935-969 ж.ж.) жҽне Убайдуллаһ Мухаммад ҽл-Афшиннің 

Азербайжанда қҧрған Садж ҽулеті мемлекетін (890-929 ж.ж.) атап ҿтуге болады [1. 466-467]. Дегенмен, 

жат жҧртта, отанынан жырақ, ҿз мҽдени ҧсындарынан тірек таба алмағандықтан ҽлгі тҥркі 

мемлекеттерінің ҿмірлері қысқа болды.  

Мҧсылмандық тҥркі мҽдениетінің ауқымды тҥрде қалыптасуы мен дамуы осы Қарахан мемлекеті 

ҿмір сҥрген тҧста басталып, Ғазна, Селжҧқ, Дели тҥркі сҧлтандығы, Мысыр мамлюктері, Хорезмшах, 

Анатолия селжҧқтары, тҥркімен бейліктері мен атабейліктерінде жалғасын тауып дамытылды. 

Ортағасырлық мҧсылман тҥркі мҽдениетіндегі саяси, экономикалық ҿмір, мемлекеттік деңгейдегі 

басқарма, ҽскери салада болғаны сияқты тіл, ҽдебиет, ҿнер жҽне дін салаларында жаңа мҽдени 

шарттарға бой ҧсынғанын атап ҿткеніміз жҿн жҽне осының нҽтижесінде жаңа мҽдени жетістіктер 

дҥниеге келді. Аталған шарттардың қатарына исламдық мҽдени қҧндылықтардың игерілуімен жҽне 

жергілікті халықтың мҧсылмандық сенім негіздерін қабылдаумен қатар ежелгі араб-парсы мҽдениетіне 

бейімделуін жатқызуға болады. Ислам діні ҥстем болған, арабтар мен парсылар мекендеген ҿлкелерде 

мемлекет қҧрған тҥркілер жергілікті халықтың мҽдени жағдайына ыңғай танытты, бҧл – заман талабы 

болатын. Осының нҽтижесінде ортағасырлық мҧсылмандық тҥркі мемлекеттерінде мемлекеттік тіл 

парсы, ал теологиялық тіл араб тілі ретінде еш кедергісіз ҿз дҽрежесінде дамыды, олар ҽдебиетте, діни, 

ғылыми еңбектерде кең кҿлемде қолданылды. Дегенмен, Ортағасырлық тҥркі мемлекеттерінде белгілі 

бір тіл мемлекеттің ресми тілі ретінде бекітілген емес. Мемлекеттердегі тіл мҽселесі белгілі аймақ 

ерекшеліктеріне қарай шешілген, яғни, арабтар басым шоғырланған аймақтарда араб тілі, парсылар кҿп 

қоныстанған аймақтарда парсы тілі, ал тҥркілер орналасқан жерде тҥркі тілі негізгі орында тҧрды. 

Сонымен қатар, Селжҧқ империясы заманында тҥркі тілінің маңызын арттыра тҥсетін қҧжаттардың 

бастысы Махмҧд Қашғари тарапынан жазылған «Диуани Луғат ат-Туркті» автор тҥркі тілін білмейтін 

адамдардың аталған тілді ҥйренуіне арнаған. 

Мҧсылмандық тҥркі мҽдениетінде жергілікті араб-парсылық мҽдени жетістіктер игерілгенмен, 

ежелгі дҽстҥрлі тҥркілік мҽдени қҧндылықтар да жалғасын тапты. Солардың бірі - билік жҽне ел 

билеуге деген кҿзқарас. 

Ислам дінін мемлекеттік деңгейде алғаш қабылдаған тҥркі мемлекеті ретінде Қарахан мемлекетінде 

«сҧлтан», «шах» сияқты арабша, парсыша атаулар емес, тҥркі тіліндегі «аслан хан» деген атаққа ие ҧлы 

қаған елдің шығысын, оның қол астындағы «бҧғра хан» деген атаққа ие ҿзге бір хан елдің батысын 

басқарды. Бҧғра хандар «табғач хан» деп те аталды. Одан кейінгі дҽрежені «ілігтер» мен «тегін» деп 

аталатын ханзадалар иеленді. Соңғыларының арасында «иынал-тегін», «иыган-тегін» сияқты дҽрежелер 

де бар. Тегіндіктен ілігтікке, соңында бҧғра хандыққа, одан соң аслан ханға жоғарылай отырып, 

мемлекетті басқару иерархиясы династия мҥшелерінен қҧралды [2. 357-358]. 

Ал Селжҧқтарға келер болсақ, бастапқыда ежелгі Тҥрік қағанатының мемлекеттік жҥйесі мен 

қҧрылымын жҥзеге асырушы Оғыз-Ябғу мемлекетінің ізін басқанмен, бастапқыда мемлекет басшысы 

ябғу, ал инал, инанч, инанчу жҽне бей атақтарына ие ақсҥйек мҥшелері оның маңайында басқармалық 

міндеттерді атқаруға атсалысты. Алайда, Хорасан ҿлкесіне аяқ басқаннан соң оғыздар арасында 

парсылану процестері байқала бастады. Селжҧқ империясының парсыланған дҽуірі деп атаған кезеңнің 

ҿзінде тҥркілердің билікке деген тҥркілік кҿзқарастары жоғалған емес.  

Баршаға мҽлім болғаны сияқты ислам діні бойынша мемлекет басшысы – халифа. Алланың елшісі 

– Мҧхаммед пайғамбарға ҿкілдік еткеніне байланысты «амиру-л-муминин» (мҥминдердің ҽміршісі) деп 

аталды. Ол адамдардың бҧл дҥние мен о дҥниеге қатысты бҥкіл істерін Алланың сҿзі  

– Қҧранның ҽмірі мен тиымы аясында басқаруға жауапты. Ал тҥркі билеушісі тҽңір қолдаған «қҧт» 

жолымен жер бетіндегі адамзат баласын басқаруға міндеттелген. Орхон тас жазбаларында «Адам 

баласы ҥстіне ата-тегім  Бумын қаған, Істемі қаған отырған. Отырып, тҥркі халқының ел-жҧртын 

қалыптастырған, иелік еткен. Тҿрт бҧрыштың бҽрі дҧшпан екен, сарбаздарымен аттанып, тҿрт 

бҧрыштағы халықты кҿп алған, бҽрін бейбіт еткен. Бастыны еңкейткен, тізеліні бҥктірген» [3. 82]. 

Тҥркілік дҥниетанымдағы билеушіге деген дҽстҥрлі кҿзқарас ислам тарихында алғаш мҽрте Селжҧқ 

империясы дҽуірінде кҿрініс тапты жҽне селжҧқ билеушілері ҽлемді билеу қҧқығын халифаға бермей, 

ҿз еншілеріне қалдырды. Оған дейінгі мҧсылман мемлекеттерінде басшы халифаға бағынышты 

мҧсылман ҽміршілері  (немесе қолбасылар) қызметін атқарған. Олар халифаның жоғарғы мҽртебесін 

мойындап, кез келген істі діни шеңбер аясында шешуге, дҥниелік мҽселелерді шариғат ҥкімдері 
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бойынша жҥзеге асыруға тырысқан кезде Селжҧқ сҧлтандары халифаны қҧрметті азамат деп санады 

жҽне халифа астанасы – Бағдатты Селжҧқ империясының қатардағы қаласы деп есептеді. Кҿшпелі 

тҥркі мемлекеттеріндегі ар-ождан бостандығы негізінде, тіпті, Қарахан мемлекетінде дҽстҥр болып 

қалыптасқан дҥниелік істерді діннен бҿліп қарау принципі бойынша халифа Қаим Биамриллаһтан 

зайырлық билікті сҧлтан Тҧғрыл Бей ҿз еншісіне алды. Осылайша Сҧлтан Тҧғрыл Бей заманында 

мҧсылман ҽлемінде дҽстҥр болып қалыптасқан ҽлеуметтік қҧқыққа ҿзгеріс енді: сҧлтан дҥниелік істерге 

ҥкім жҥргізсе, халифа тек діни мҽселелермен айналысты. Тек шариғат мҽселелерімен айналысқан 

халифалар мемлекеттің саяси басшысы тарапынан берілген жер арқылы ҿздерінің қажеттілігін ҿтеді, 

тіпті, кейде халифа сҧлтан тарапынан мойындалуы қажет болып отырды. Аббаси халифаларының 

биліктен шеттетілуі Селжҧқтарға дейін Буидтер ҥстемдігі тҧсында жҥзеге асқандығы мҽлім. Бірақ, бҧл 

мҽселенің мҽнін ашуға жеткілікті емес. Себебі, сунниттік Аббаси халифаты принциптерін мойындай 

бермейтін шииттік Буид басшысының исламның ҽлеуметтік қҧқығына қарағанда Мысырдағы шииттік 

фатимит халифатына бой ҧсынатынын естен шығармаған жҿн. 

Ежелгі зороастризм мҽдениетінен қуат алған шиизм тарихы сахнасына шыққан кҥннен бастап саяси 

сипат алды, ХІ ғасырда фатимиттер тарапынан сунниттік мҧсылман елдерін жоюды, тым болмағанда 

ҽлсіретуді мақсат тҧтты. Ирак пен Оңтҥстік Иранды бақылауға алған шииттік буидтер Аббаси 

халифаларын ҿздеріне тҽуелді етті. «... халифаттың кҿзін жойып, Сасанидтер қайта орнатуды кҿздеді, - 

деп жазды В.В.Бартольд, - осындай династиялардың бірі – Буидтер белгілі бір деңгейде ҿз 

мақсаттарына жете алды. Буидтер Бағдатты алып, халифаны зайырлық биліктен шеттетті, тіпті, 

олардың монеталарында мҧсылмандыққа дейінгі Персия патшасының титулы – шаханшах (патшалар 

патшасы) жазуы бастырылды» [4. 69]. 

Буидтер де басқа да мҧсылман мемлекеттері сияқты зайырлық деп аталатын ҽлгі кҿзқарасты қолдай 

қоймады. Ал Селжҧқтар діни толеранттық шеңбер аясында билікке деген дҽстҥрлі тҥркілік тҥсінік 

бойынша сҧлтан Тҧғрыл Бейді Бағдаттағы халифа сарайында салтанатты тҥрде «ҽлем билеушісі» 

(Шығыс пен Батыстың ҽміршісі) деп жариялады. Мҧны халифа да қолдауға мҽжбҥр болды. Себебі, 

ҿзара қырқысқан, тҥрлі идеялық, саяси жҽне қҧқықтық ағымдар мен мазхабтарға жҽне мемлекеттерге 

бҿлініп кеткен бҧрынғы Аббаси халифатына қарасты мҧсылман қауымының басын қосу Селжҧқтар 

арқылы жҥзеге аспақ жҽне шииттік Буид қысымынан қҧтқаратын да осы Селжҧқ ҽулеті болмақ. Халифа 

Қаим Биамриллаһтың бҧл ҥміті шынында да ақталды. Селжҧқтар билігі тҧсында мҧсылмандық Шығыс 

бір орталыққа бағынды. Селжҧқтар мазхабтар мен діндерді алалап қудаламады, барлық мазхаб иелері, 

тіпті, иудейлер мен христиандар да тыныштықта ҿмір кешті. Мҧсылмандық ҿркениет, оның ішінде 

мҧсылмандық тҥркі мҽдениеті гҥлденіп, ҿркен жайды. Тарихи жазбалардың кҿпшілігінде Селжҧқ 

сҧлтандары «ас-Султан ҽл-Адл» деп аталуы [2. 362] осыған байланысты болса керек.  

Саяси билік пен діни биліктің бҿлінуін жақтайтын тҥркілік тҥсінік Мысырдағы мамлюк 

билеушілері тарапынан қолдау тапқаны анық. Мысырлық тҥркі сҧлтаны Бейбарыс Аббаси ҽулетінің 

бірін (ҽл-Мустансир Биллаһ)  халифа тағына отырғызды, оған тек діни мҽселелерді шешетін тҧлға 

ретінде қарады да, зайырлы биліктің барлығын ҿзі шешті. Ал Дели тҥркі сҧлтандығында да тҥркілердің 

мемлекет билігіне деген зайырлық кҿзқарастары ҿз кҥшін жоймаған.  

Ел билеу мҽселесінде сҧлтан ҽйелдерінің алар орны да назар аударарлық. Мҧсылмандық ҽлеуметтік 

қҧқықта ҽйел атаулының ешкімге сҿзі ҿтпейтін. Ал мҧсылмандық тҥркі мемлекеттерінде патшайымдар 

ежелгі тҥркілік дҽстҥрдің желісі бойынша ел ісіне сҧлтанмен қатар араласты.  
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