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Özet 
Tarihin tanıklığına göre, insanoğlunun tarihini en fazla etkileyen   “din” olmuştur. İnsanoğlu,  

kendisine hükmetme gücünü sağlayan,  devlet ve ekonomiye sahip olmak için, rol aldığı bir çok 
sahnede “din” i arkasına alma ihtiyacını duymuştur.  Çünkü  “din”  çok yönlü bir “meşrulaştırma” 
gücüne sahiptir. Aslında insanın yaşayış biçimini meşru hale getirmek için var olan din, maalesef çoğu 
kez insanın hedefine ulaşmasında meşruiyet sağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bunun büyük ölçekli 
örneklerinden biri de Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezidir. 

Medeniyetler Savaşı tezi, her şeyden evvel, içinde yaşadığımız çağı nasıl anlamamız gerektiğine 
yönelik bir model sunumudur. Bu anlamda, çağımızda Sovyetler Birliğinin yapısal değişikliğe 
gitmesiyle  “Soğuk Savaş” döneminin sona ermesi sonucu yaşanan dünya gerçekliğini, modern 
liberalizmin hayat anlayışına  ve bu anlayış dünyasının lideri konumunda olan A.B.D.’ne karşıt olan 
“tarihin sona ermesi” olarak okuyan  Francis Fukuyama’nın  “Tarihin Sonu” tezi ile  aynı sepette yer 
alır. 

Özellikle sosyal bilimlerde, bir paradigmanın aynı zamanda bir siyasal öneri kimliğini de taşıdığı 
göz önünde bulundurulursa, böyle önerileri  saf bilimsellik düzleminde ele almak  ancak saflık olur. 
Huntington,  bu teziyle bir anlamda, yeni dünya düzeninde Batı’ya karşı muhtemel bir uygarlık 
tercihine karşı Batılılar’ın kuvvet kullanmak da dahil olmak üzere bu tercihi ortadan kaldıracak her 
tedbire başvurmalarını anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. 

Dünyamızın dört bir yanında ısrarla sahnelenmek istenen, uluslar üstü güçler ve bunların 
işbirlikçisi devletler lehine vahşi bir makyevelizmle,  dünya zenginliklerinin yeniden paylaşımını 
meşrulaştırmaya yönelik Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi de kendisine merkez üs olarak 
“İslam”ı seçmiştir.  

1. GİRİŞ  
Bilimsel kabüllere göre, medenî hayat milattan önce dört bininci yıllarda şehir hayatı ile birlikte 

ortaya çıkmıştır. Bundan önce insan gayrı medenî bir varlık sayılmıştır. Aslında bu yaklaşım, 
materyalist ve pozitivist bilim adamlarının kendi ideolojik düşüncelerine bir yaratılış ve uygarlık tarihi 
yaratmak için bilime zorla giydirdikleri ideoloji gömleğidir. Oysa, İlâhî dinlere ve kitaplara göre insan 
medenî bir varlık olarak yaratılmıştır. Medenî hayat da, aynı zamanda ilk peygamber olan ilk insanla 
birlikte başlamıştır. Çünkü Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış ve onu yeryüzünün sahibi 
kılmış ve ona yeryüzüne hükümran olma imkân ve yeteneği bahşetmiştir. İnsan, Allah’ın 
hükümranlığının yeryüzündeki temsilcisidir. Bu temsil görevinin öncelediği hedeflerden biri de hiç 
şüphesiz medenî hayattır, medeniyettir. 

İnsanın medenî olması, yaşadığı hayatı ve dünyayı medenîleştirmesi Allah’ı temsil görevidir. 
Bunun için ihtiyaç duyduğu her yetenek yaratılış donanımına yerleştirilmiştir. Allah’ın yeryüzünde en 
iyi temsil edilebildiği coğrafya en medenî coğrafya, Allah’ı en iyi temsil edilebilen toplum da en 
medenî toplumdur. Bu bağlamda bütün İlâhî dinler bir din olduğu kadar da birer medeniyettir. 

İslâm, insanlığın en büyük medeniyet projesidir. Hz. Peygamber bu projeyi uygulamaya risâlet 
göreviyle birlikte başlamıştır. Öncelikle zihinleri ve kalpleri medenîleştirmeyi hedeflemiştir. Hicretle 
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beraber Yesrib’in adını Medine’ye çevirmek suretiyle de İslâm’ın medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. 
Bu yürüyüş yaklaşık bin beş yüz yıldır Uzak Asya’dan Atlas Okyanusu’na, Avrupa’dan Afrika’ya 
bütün yeryüzünde sayısız ve benzersiz eserler vücuda getirmiştir.  

Genelde bütün Orta Asya Türk Dünyası, bunların içinde de özellikle Kazakistan çok uluslu, çok 
dinli ve farklı medeniyetlere mensup bir demografik yapıya sahiptir. Dolayısıyla hem günümüzde hem 
de yakın gelecekte Kazakistan başta olmak üzere bütün Türk Dünyası’nın berraklaştırması gereken 
öncelikli meselelerinin başında “İslam anlayışı” ve “medeniyet tercihi” gelmektedir. 

2. MEDENİYET 
Arapça bir kelime olan "medeniyet","medîne" sözcüğünden türemiştir. Medine ise, bir yerleşim 

birimi olan "şehir" anlamındadır ve bir yerde ikamet etmek, yerleşmek anlamına gelen "me-de-ne" 
kökünden gelmektedir. Kentleşme ile yakın ilgisi vardır.   (İbn Manzur, 1968).  “Medenî” şehirli, 
şehre âit, şehre özgü, “medeniyet” ise şehirlilik, yerleşik hayat, iyi yaşama demektir.  Medeniyet, Batı 
dillerinde şehir ve şehirlilik anlamlarını ifade eden “civilisation” sözcüğünden türetilmiştir. 
Civilisation sözcüğü de Latince’de “şehirli” anlamına gelen “civilis” kelimesinden türetilmiştir. 
Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok “uygarlık” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. 
Uygarlık kelimesi de belirli yasalara uyarak şehirde yaşayan ve şehirli anlamına gelen “uygur” 
kelimesinden türemiştir. Uygarlığın, Türk devletleri içinde şehirli hayata ilk geçen Uygur’lara atfen 
kullanıldığı da söylenmektedir. (Sarıçam-Erşahin, 2006) 

Medeniyet, terim anlamı itibariyle de bir neslin kendisinden sonraki nesillere miras bıraktığı dinî, 
siyasî, soyal ve iktisadî kurumlar, faaliyetler, icadlar, teknolojiler gibi maddî unsurların; anlayış, 
düşünce ve değerler gibi manevî unsurların toplamıdır. Medeniyet kavramının diğer bazı tanımlarını 
şu şekilde belirtebiliriz: Medeniyet; insanî eserler ve tasarruflar, insanın maddî ve mânevî eserlerinin 
bütünüdür. Bunlar, doğada basit haliyle bulunmayıp insanın yaptığı, katkıda bulunduğu şeyler 
demektir ve insan, hayat ve kâinat arasındaki etkileşimin semeresidir. Medeniyet; hayat tarzı demektir. 
Hayatın, bütün maddî ve manevî boyutlarını içine almaktadır, insanın, hayatın her kesiminde 
gerçekleştirdiği aklî, ahlâkî, maddî, rûhî, dînî ve dünyevî değerler manzumesinin adıdır. (Pazarbaşı, 
1996) Medeniyet teriminin düşünce tarihi boyunca kazandığı anlamların ortak noktası, şehir hayatının 
insana sunduğu her türlü birikimi, düzey ve fırsatları ifade etmesidir. (Kutluer, 2003).  

Medeniyet kavramı on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibâren Batı’da kullanılmaya başladı. 
Fransızlar, İngilizler daha sonraları da diğerleri bu kavrama, kendilerinin daha önceki dönemlerinden 
ve çağdaşı olan diğer milletlerden farklı ve ileri olduğunu ileri sürdüğü hayat tarzı anlamını yüklediler. 
(Toynbee, 1980) Bir başka ifadeyle, Batı’lı kendi hayat anlayışına, yaşam biçimine ve değerler 
sistemine medeniyet adını vermiştir. Böylece medeniyetin referansı Batı’nın hayat tarzı, medenî 
olmanın kıriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Bu anlayış on dokuzuncu yüzyılın pek 
çok düşünürünün temel tercihi olmuştur.  

Batı dünyası medeniyet kavramının kapsam alanını genişleterek, yüksek teknolojisini, üstün 
tekniğini, bilimsel bilgisini, güçlü kurumsal yapısını ve kurumlarını, dünya görüşünü ve değerlerini de 
bu kavramla ifade etmiştir. Bu çerçevedeki geldiği yeri ve elde ettiği gücü, kemal noktası, medeniyet 
odağı olarak görmüştür. Bunun dışında kalan her anlayışı, her değeri, her dünya görüşünü Batı’nın 
gerisinde gören bir tavır benimsemiştir.   Bunu da medeniyetinin belirleyici özelliği haline getirmiştir. 
Böylece Batı medeniyeti mensuplarının dünyayı medenîleştirme görev, hak ve yetkileri Batı 
medeniyetinin belirleyici, kendisinin dışındakileri ötekileştiren ayırıcı anlamlarından biri olmuştur. 
Nihayet Batı’nın dışında kalan dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı 
olarak tarihe geçti. (Toynbee, 1980) Batı medeniyeti mensubu devletlerin kendilerince dünyayı 
medenîleştirme görev, hak ve yetkileri günümüzde de aynı gayretle devam etmektedir!  
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3. MEDENİYET VE DİN 
Medeniyetlerin özünü genel anlamda dinler oluşturur. Ahenkli bütününe medeniyet adını 

verdiğimiz her unsur bir şekilde dine yönelik bir anlam, bir simge veya en azından bir referans taşır. 
Evrenin ve evrendeki bütün varlıkların yaratılmasının evrensel bir amacı vardır. Evrenin sahibi bu 
amacı, peygamberleri aracılığı ile gönderdiği kitapları ve dinleri vasıtasıyla bize bildirmiştir. Bunlara 
göre, dünya kesinlikle bir rastlantı sonucu var değildir. Boş yere oyun ve eğlence olsun diye de 
yaratılmamıştır. (Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân, 3/191; Mü’minûn, 23/15-16) Dünyanın her unsuru ile 
gerçek ve değişmez bir düzeni vardır. İnsanın dışındaki bütün varlıklar Allah’ın kendilerini yarattığı 
evrensel gayeye zorunlu olarak hizmet ederler. Sâdece insan bu konuda zorunlu tutulmamış özgür 
bırakılmıştır. İnsan yaratılış gayesine hizmet etmeye davet edilmekle yetinilmiştir, o isterse yaratılış 
gayesine, isterse başka bir gayeye hizmet eder. Hiçbir gayesi olmadan da yaşayabilir. İşte insanın 
dâvet edildiği hizmetin gerçekleşme boyutunun öncelikli zemini medeniyettir.  

İnsan, özgür iradesiyle Allah’a kul olma teklif ve sorumluluğunu kabul eden tek varlıktır. Bunun 
için insan melekler de dâhil olmak üzere bütün yaratılmışlardan üstün tutulmuştur. İslâm medeniyeti 
insanı bu kıymet içinde ele alır. Oysa Eski Yunan medeniyeti insanı tanrılaştırır. Hıristiyanlık buna 
karşı çıkar ancak o da, Hz. Âdem’in işlediği ilk günah sebebiyle insanı alçaltır ve büsbütün kıymetten 
düşürür. Hinduizm insanı kast sistemi içinde ele alır ve insanlığın çoğunu bu sistemin en alt sınıflarına 
yerleştirir. Budizm de insanın temelde varoluşunu kötü kabul eder ve insanın çabasını bundan 
kurtulmak olarak belirler. (Farukî, 1997) Yukarıda belirttiğimiz gibi İslâm medeniyeti insanı ne 
ilahlaştırır ne de alçaltır. Onu âit olduğu yere yerleştirir. 

Medeniyetlere kaynaklık eden, onları biçimlendiren din kısaca, insanı Allah’ın hoşnut olacağı kul 
haline yüceltmenin yoludur. Ya da, insanlığa insanca yaşanabilecek bir dünya kurması için hediye 
edilen ilahi değerlerdir. Bu değerler insana hem bireysel hem de toplumsal olarak, başta yeryüzünde 
adaletin ve barışın tesisi olmak üzere, birtakım görevler ve sorumluluklar yükler.  

Dinlerin tabiatları ve amaçları gereği öncelikli olarak inananlarına şiddeti, çatışmayı ve meşruiyeti 
olmayan savaşı yasakladığı kadim bir gerçektir. Dinin,   insanlık üzerindeki gücü ve etkisi sebebiyle, 
ekonomik ve siyasi çıkarlar için   savaşların arkasına konulma girişimleri de yine aynı şekilde kadim 
bir din istismarıdır.   

Bu gün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar buna uymasalar da, Tevrat’ta ve Kur’an’da 
meşruiyeti olmayan savaş çok açık ve net bir şekilde yasaklanarak şöyle buyurulmuştur: 

“Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün 
insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (yani bir insanı ölümden kurtarır onun yaşamasına 
sebep olursa), bütün insanları diriltmiş gibi olur.” (  Kur’an-ı Kerim, 5 Maide, 32).  

Tevrat’ın ve Kur’an’ın dolayısıyla Yahudiliğin ve İslam’ın meşru olmayan çatışmaya ve savaşa 
karşı tavrı bu kadar açık ve net iken, bu dinlerin kurdukları medeniyetleri savaşların arkasına 
yerleştirme girişimleri, hiç şüphesiz, vahşi bir istismardan ve insanlığı açıkça aldatmadan başka bir şey 
değildir. Çünkü dinler çatışmayı, şiddeti ve zalimce yapılan savaşları yeryüzünden kaldırmak için 
vardırlar. Ne gariptir ki, tarihleri boyunca yok etmek için geldikleri kötülüklerin varlık sebepleri olma 
stratejileri ile karşı karşıya kalmışlardır. Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi de,  dinlerin 
yeniden ve yine vahşice istismar edildiği bir stratejidir. 

4. MEDENİYETLER ÇATIŞMASI VE İSLAM  
Tarihin tanıklığına göre, insanoğlunun tarihini en fazla etkileyen   “din” olmuştur. İnsanoğlu,  

kendisine hükmetme gücünü sağlayan,  devlet ve ekonomiye sahip olmak için, rol aldığı birçok 
sahnede “din” i arkasına alma ihtiyacını duymuştur.  Çünkü  “din”  çok yönlü bir “meşrulaştırma” 
gücüne sahiptir. Aslında insanın yaşayış biçimini meşru hale getirmek için var olan din, maalesef çoğu 
kez insanın hedefine ulaşmasında meşruiyet sağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bunun büyük ölçekli 
örneklerinden biri de Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezidir. 

Huntington bu tezini şöyle ifade eder: 
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“Benim faraziyem şudur ki, bu yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı öncelikle ideolojik ve 
ekonomik olmayacak. Beşeriyet arasındaki büyük bölünmeler ve hakim mücadele kaynağı kültürel 
olacak. Milli devletler dünyadaki hadiselerin yine en güçlü aktörleri olacak fakat global politikanın 
asıl mücadeleleri farklı medeniyetlere mensup grup ve milletler arasında meydana gelecek. 
Medeniyetlerin çatışması global politikaya hakim olacak. Medeniyetler arasındaki fay hatları 
geleceğin muharebe hatlarını teşkil edecek. Medeniyetler arasındaki mücadele, modern dünyadaki 
mücadelenin evriminde nihai safha olacak.”   

  Huntington “medeniyetlerin çatışması” teziyle medeniyetlere, hizmet ettirmeyi kurguladığı 
amaca yönelik politik malzeme olarak yaklaşmıştır. O bu yaklaşımını da şöyle ifade eder:    

“Medeniyet kimliği, gelecekte gittikçe artan bir şekilde önem kazanacak ve dünya büyük ölçüde, 
belli başlı yedi veya sekiz medeniyet arasındaki etkileşimle şekillenecektir. Bunlar: Batı, Konfüçyüs, 
Japon, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve muhtemelen Afrika medeniyetleri olacaktır. 
Geleceğin en mühim mücadeleleri, bu medeniyetlerin birini diğerinden ayıran kültürel fay kırıkları 
boyunca meydana gelecektir…  Medeniyetler arasındaki fay hatları geleceğin muharebe hatlarını 
teşkil edecektir.” (Huntington, 2000)  

  Huntington,  bu teziyle bir anlamda, yeni dünya düzeninde Batı’ya karşı muhtemel bir uygarlık 
tercihine karşı Batılılar’ın kuvvet kullanmak da dahil olmak üzere bu tercihi ortadan kaldıracak her 
tedbire başvurmalarını anlaşılır kılmaya çalışmaktadır. Dünyamızın dört bir yanında ısrarla 
sahnelenmek istenen, uluslar üstü güçler ve bunların işbirlikçisi devletler lehine vahşi bir 
makyevelizmle,  dünya zenginliklerinin yeniden paylaşımını meşrulaştırmaya yönelik Huntington’un 
“Medeniyetler Çatışması” tezi de kendisine ana muhatap olarak “İslam Medeniyet Coğrafyasını”ı 
seçmiştir.  

 Dünya milletlerinin yakın geçmişini ‘medeniyetler çatişması’ tezine tarih yaratmak için okuyan 
ve çelişkilerine hiç aldırış etmeksizin bu amacına yönelik Makyevelist bir tarih okuma tarzı geliştiren 
Huntington, gelecekte, insanlar kendilerini medeniyete göre tefrik ettikçe, farklı medeniyetlere 
mensup çok sayıda kavmi bünyesinde barındıran ülkeler parçalanmaya adaydırlar. Bunlar bölünük 
ülkelerdir. Diyerek uluslar üstü güçlerin gelecekteki çatışma alanlarının nereler olacağını itiraf 
edercesine çok uluslu ve çok inançlı ülkeleri hedef olarak göstermektedir. Ona göre: 

“Batı liberalizmine İslam da bir alternatif sunuyor. İslam’da kuruluşundan beri varolan bir 
devamlılık var. İslam, dinsel olanla seküler olan arsında herhangi bir ayrım bulunmayan militan bir 
din. ‘Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya” düşüncesi İslam’a tamamen aykırı. Bu 
teokratik eğilim Müslüman toplumların gayrimüslimlerle uzlaşmalarını olağanüstü derecede 
zorlaştırıyor. Müslümanların, çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturduğu toplumlara kolaylıkla uyum 
göstermesini de çok zor hale getiriyor.”  “Medeniyet saflaşması bu güne kadar sınırlı kalmıştır, fakat 
büyümektedir ve ciddi ölçüde yayılma potansiyeline sahiptir... Şayet olursa bundan sonraki dünya 
savaşı, medeniyetler arası bir savaş olacaktır.”   

İtalyan bilim adamı G. Sacco,nun “yeni bir haçlı seferi için silahlara çağrı, bir savaş çığlığı, bir 
slogan olarak” nitelendirdiği “Medeniyetler Çatışması” tezinin bir diğer amacı da, dünyada Batı’ya 
karşı  güç oluşmasını önleme girişimidir. Huntington bu amacı şu sözleriyle itiraf eder: 

“Soğuk savaş sonrasının dünyasında silahların kontrol altına alınmasının öncelikli hedefi, Batı’nın 
menfaatlerini tehdit edebilecek askeri kapasitelerin Batılı olmayan toplumlar tarafından 
geliştirilmesini önlemektir.”     

“Dünya siyasetindeki merkezi gelişmeleri düzenlememize ve anlamamıza yardım edecek yeni bir 
modele ihtiyaç vardır.” (“Medeniyetler Çatışması Değilse Nedir? Soğuk Savaş-Sonrası Dünyasının 
Paradigmaları”, s, 73) 

“İnsanlar için sonuçta önemli olan, siyasi ideoloji veya iktisadi menfaat değildir. İnsanların 
kendilerini tanımladıkları ve uğrunda savaşıp öldükleri şeyler iman ve aile, gen ve inançtır. Ve bunun 
içindir ki, medeniyetler çatışması, global siyasetin merkezi olgusu olarak Soğuk Savaşın yerini 
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almakta ve medeniyet paradigması dünyada meydana gelen değişikliklerin anlaşılması ve bunlarla 
başedilmesi için, diğer herhangi bir alternatiften daha iyi, faydalı bir başlangıç noktası temin 
etmektedir.” (“Medeniyetler Çatışması Değilse Nedir? Soğuk Savaş-Sonrası Dünyasının 
Paradigmaları”, s, 83) 

“Batı çıkarlarını tehdit edici ülkelerle, onlar nükleer silah ve roketlere kavuşma yolundaysalar, 
mücadele etmek zorundadır.” (“Kültürün Kıpkızıl Perdesi Demir Perde’nin Yerini Alacak”, s, 98) 

Huntington’un bu makalesinde merkeze oturttuğu Batı Medeniyeti kompleksine en güzel cevabı 
yine Kishore Mahbubanı verir: 

“Birleşik Devletler nüfusu 1960’dan beri yüzde 41 artarken, şiddete dayalı suç oranı yüzde 560; 
evlilik dışı doğumlar yüzde 419; boşanma nisbeti yüzde 300; evlenmemiş ebeveynlerinin yanında 
yaşayan çocukların oranı yüzde 300 civarında artmıştır. Bu ağır bir sosyal çürümedir. Toprağındaki bu 
vakanın görünüşlerinden, çoğu durumda bir toplumun tüyleri ürperir... Batılı değerler dikişsiz bir 
kumaş oluşturmaz. Bazıları iyidir, bazıları kötüdür... Huntington bu konuda kördür.” (s, 71) 

Ahmet Davudoğlu’nun şu değerlendirmesi “Medeniyetler çatışması” tezini bir fotoğraf netliğinde 
bize sunar: 

“Huntington’un tezi siyasi pragmatizmin gerektirdiği sonuçlara varabilmek için ne ölçüde 
yozlaştırılabileceğinin çok kötü bir misalidir.” (“ Fukuyama’dan Huntıngton’a Bir Bunalımı Örtme 
Çabası ve Siyasi Teorinin Pragmatik Kullanımı”, s,373) 

5. MEDENİYETLER İTTİFAKI / BARIŞI VE İSLAM  
Medeniyetler ittifakı aslında Medeniyetler çatışması tezinin bir sonucudur. Başka bir ifadeyle, 

Medeniyetler ittifakı, Medeniyetler Çatışması tezine bir tepki ve bir reaksiyondur.   Medeniyetler 
çatışması tezinin sebep olduğu uluslar arası kaygılara bir cevap projesidir. Bu proje 2005 yılında 
İspanya ve Türkiye hükümetlerinin öncülüğünde başlayan Birleşmiş Milletler projesi olarak hayata 
geçirilmiştir. Medeniyetler İttifakı bir barış projesi olmayı amaç edinmiştir. Kültürler içerisinde yer 
alan farklı unsurların bir arada yaşabileceğini, sorunların uzlaşı ile çözülebileceğini savunmaktadır. Bu 
proje, farklı din, kültür ve medeniyetlere mensup milletler arasında diyalog, hoşgörü ve barışı 
geliştirmeyi, gerginlik, çatışma ve savaşları sona erdirecek zemini hazırlamayı hedeflemektedir. Çok 
uluslu ve çok dinli ülkelerde, barış içinde birlikte yaşama düşüncesini sağlama ittifakın temel prensibi 
olmuştur. Farklılıklara saygı, inançlara saygı, kültürlere saygı ortak değerler olarak 
nitelendirilmektedir. 

  Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Medeniyetler İttifakı,  84 ülke ve 17 
uluslararası kuruluşun üye olduğu etkili bir uluslararası organizasyon niteliğine dönüşmeye 
başlamıştır.  İlk resmi toplantısını 15 – 16 Ocak 2008 tarihlerine İspanya’nın başkenti Madrid’de 
yapan Medeniyetler İttifakı, asıl büyük çıkışını 6 – 7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirmiştir.  Bu toplantıda Medeniyetler ittifakının özünün:  ‘Kültürel farklılıklara saygı, 
bireysel tercihlere saygı ve toplumsal iradeye saygı’ olduğu; amacının ise:  ‘Kutuplaşmanın sembolü 
haline gelen biz ve onlar ayrımını ortadan kaldıracak bir anlayışın egemen kılması’ olduğu 
belirtilmiştir.  

Medeniyetler İttifakı İstanbul Forumu’nun ardından daha da güçlenmiştir.Rusya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Aleksandr Yakovenko forumda gündeme gelen düşünceleri desteklediklerini ifade etmiştir. 
Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Medvedev,  Rusya’nın Medeniyetler İttifakı için oluşturulması gereken 
“Ulusal Planı” Haziran 2009’da onaylamıştır. Rusya’nın bu ittifakı desteklemesinin temel sebebi kendi 
bünyesinde barındırdığı Müslüman nüfus ile sorun yaşamamak isteği olduğu söylenebilir. Bir diğer 
önemli itici güç ise ABD Başkanı Obama ile birlikte gelen yeni yönetim anlayışı Medeniyetler 
İttifakı’na dolaylı destek sağlamaktadır. Ayrıca Çin’de Medeniyetler İttifakını desteklediklerini 
söylemektedir. 

  Her geçen yıl biraz daha güçlenen Medeniyetler İttifakı düşüncesi ile, yeni bir dünya düzenin 
gelişebileceği ümit edilmektedir. Yapılan ve yapılması planlanan forumlar, kongreler, projeler vb. 
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unsurlar ile birlikte ittifakın daha da ve güçlendirileceği ve uluslar arası etkilerinin artacağı 
düşünülmektedir.  Uluslar arası Hoca Ahmet Yesevi Kazak Türk Üniversitesi’nin düzenlediği bu 
kongre de bu düşünceye oldukça önemli katkı sağlamaktadır. 

  Medeniyetler İttifakı bir taraftan kurumsal gelişimini sürdürürken diğer taraftan da bu 
kurumsallığının ve amacının felsefesini geliştirme ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda adının 
“Medeniyetler İttifakı” yerine “Medeniyetler Barışı” olarak değiştirilmesinde fayda vardır. Çünkü 
Medeniyetlerin kaynakları dinler olduğuna göre, medeniyetler ittifakı, sonuçta dinlerin ittifakı olarak 
da algılanabilir. Bu algı gelecekte önce “dinlerin uzlaştırılacağı” sonra da bir bütün olarak tek bir 
“ortak dünya dini” oluşturulacağı algısına taşınabilir. Bu algı da hem genelde bizatihi bütün dinlerin 
kendilerine özelde de İslâm’a kaygı verir. Hem de genelde bütün dinlerin dindarlarının önemli bir 
bölümüne, özelde de Müslümanlara önemli kaygılar yükler. Böylece bir dine inanan büyük kitlelerin 
önemli bir kısmı samimi olarak; diğer önemli bir kısmı da ittifak karşıtlarının provakatif takdimlerinin 
peşinden sürüklenerek ittifaktan kuşku duyabilir. İttifakın adı “Medeniyetler Barışı” olduğu takdirde 
hem bu kaygılar giderilmiş olur hem de ittifakın özü, amacı ve felsefesi daha net bir çizgiye kavuşur. 

6. SONUÇ YERİNE  
Medeniyetler İttifakı projesi ile amaçlanan kültürleri barıştırmak olacaktır. Yüzlerce yıllık Doğu – 

Batı ayrışması bu proje ile son bulabilme potansiyeline sahiptir. Medeniyetler arasındaki sorunlar ya 
da farklılıklar elbette bitmeyecektir ama maksimum seviyede birlikte yaşamayı öğrenmek ve öğretmek 
bu projenin temel amaçlarından birisidir. Toplumlar, düşmanlık besleyerek bütün enerjilerini 
kaybetmek yerine, engellerin olmadığı, iletişimin ve etkileşimin yer aldığı, birlikte yaşabilmenin 
getirdiği bir saygı ortamında bulunmak isteyeceklerdir.   

Uluslar üstü güçler, adeta Tanrıyı kıyamete davet edercesine zalimce yaptıkları, şiddetin, 
çatışmanın ve savaşların sahnesi olarak seçtikleri Ortadoğu’nun sınırlarını “Medeniyetler çatışması” 
projesiyle” Türk dünyasını da içine alacak şekilde genişletmek istemektedirler. Türk dünyasının ve 
çok dinli bir devlet olması nedeniyle de özellikle Kazakistan’ın bu küresel devlerin verimli coğrafyası 
olmaması için sahip olduğu dini anlayışını, ekonomisini ve bütün farklılıkları barış içinde bir arada 
yaşatan siyasi ve sosyal yapısını güçlendirmesi, bölgenin istikrar ve barışı bakımından asla ihmal 
edilemeyecek bir öneme sahiptir.  

 KAYNAKLAR 
Fârûkî, İ. R. – Fârûkî, L. L.. İslâm Kültür Atlası, Çeviri: Mustafa Okan Kibaroğlu – Zerrin 

Kibaroğlu, İstanbul, (1997. 
Huntington, Samuel P.,“Demokrasinin Yönetilemezliği”, Medeniyetler Çatışması, Derleyen, 

Murat Yılmaz,Vadi Yayınları,İstanbul 2000, 3. baskı, s, 127-128. 
İbn Manzur, C. M. Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1968. 
Sarıçam, İbrahim – Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2006. 
Toynbee, Arnold, Medeniyet Yargılanıyor, Çeviren: Ufuk Uyan İstanbul : Yeryüzü Yayınları, 

1980 
ƏЛЕМДІК ӨРКЕНИЕТТІҢ ТҮРІК МАЗМҰНЫ 

 
Е. З. Қажыбек 
Профессор, доктор 

Almatı/KAZAKİSTAN 

Тілдік ракурс. 
Бүгінгі түріктану ілімі мен ғылымы əлі де кешегі кері санадан арыла қойған жоқ. Өткенді 

саралай білсек, алдымен, екі үлкен саланы атаған жөн. 
Бірінші сала  –  өркениеттік, психологиялық, концептуалдық, керек болса “сараптамалық”, 

қанға сіңген отарлық ұстаным. Бұл отарлық, “екінші қатар”, “өндіруші емес тұтынушы” өресі 
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тек қана, қарапайым пайымдау бойынша, бұрынғы Кеңес елдеріне тиесілі ғана емес  –  жаппай 
Түрік Дүниесіне тəн, оның ішінде, өмірі ұтылмаған, құл болмаған, (ұзақ əрі түбегейлі) 
жеңілмеген бүгінгі Түркия мұрагері түрік ұлысына да əжептəуір қатысы бар құбылыс. 

Сəл ашыңқырап айтсақ, Кеңес елдері орыстанған болса, Түркиялылықтар еуропаланған 
халық, тіл грамматикалары (жат, үш ұйықтаса сорпасы қосылмайтын) еуропа тілдерінің 
үлгісіне күштеп сыйғызылған, тарихы бертінгі Осман дəуірімен шектеліп қалғандай  –  одан 
бұрынғы кезеңдер бейне бір ертегі-қиял, əпсана-аңыз ретінде бір алыстағы дүние секілді, 
жалпақ жұрттың да, ең жоғары саяси төрелік айтушы сатыларда да күні бүгінге дейін қатып 
қалған ортақ түсінік, талғам таразысы өз төл дүние емес, оның қарама қайшысы  – Еуропа жəне 
еуропалық мазмұн. 

Жоғарыда айтқанымды, еуропалық құндылықтарды жамандау, не сынау, не төмендету деп 
əсте түсінбегеніміз абзал. “Əр елдің салты басқа, иттері қара қасқа” дегендей, марқұм Ақселеу 
ағамыздың көп сан қайталап кеткен бүкіл адамзатқа ортақ бір ұлы шындық бар. Ол  –  əр 
халықтың, ұлттың, ұлыстың өзіне ең тиімді, пайдалы əрі икемдісі, құндысы, бағалысы, ыстығы  
–  өз халықтық үлгісі, ата-баба сабақтастығын жоймаған дəстүрі, салт-санасы, ырым-
сырымдары, ділі, діні, діті мен тілі. 

 Екінші сала  –  сапа жеткіліксіздігі, əдістеме осалдығы, бар нəрсенің өзін көрсете 
білмегендігімізде, үйлесім мен үйлестірудің аздығы. Бұл тарихымызға да, рухи дүниеге тікелеу 
қатысы бар тіл, əдебиет, пəлсапамызға да, бүгінгі күннің сұранысы, саясаттану мен 
экономикаға да ерекшелік болып сипатқа айнала бастаған үрдіс. 

Басқасын қоя тұрып, тек тіл ғылымына, оның ішінде диахрондық аспектідегі 
компаративистік, яғни тарихи-салыстырмалы тұсына біраз назар аударып көрейік. Бұл бағытта 
қолға алынуға тиісті əрі кезек күттірмейтін мəселелер шашетектен екені мамандарға мəлім. 
Күні бүгінге дейін түп- пен тектің1 жігін анық ажырата алмай келе жатқан тілбілімінден 
қандай нəтиже күтуге боларын болжау қиын емес. Ал, əдетте, негізгі тек- немесе түптіл 
қарапайым шежірелік сабақтастыққа бағынбай, көбінесе жан-жақты жүйленген, əр сала, 
шеңбер бойынша дамыған, түрлі-түрлі қосымша жəне туынды басқа тек- жəне түптілдерден 
құралатынын ескерсек, онда тіпті біздің түрік тілі тарихи грамматика зерттеулеріміздің 
əжептəуір кенжелеп қалғанын айдан анық көреміз. Жəне де бұны ашық мойындамасқа шара 
жоқ. 

Мысалы, əртілді еңбектерде түрік тілдеріне басқа үндіеуропа тілдерінің тигізген əсері аз 
айтылған жоқ. Жарайды, басқа тілдер бізге мол əсер етті дейік. Дегенмен, таза логика бойынша 
немесе бүкіл құбылыстардың əмбебап даму мен өмір сүру заңдылықтарына сүйенсек, бір А 
есімді құбылыс ~ зат ~ субъект басқа Б  есімді құбылыс ~ зат ~ объектіге ықпал ете қалса, онда 
Б-ның да А-ға сөзсіз əсер тигізуі ақиқат қой. Біржақтылықты табиғат көтермейді. Көне иран, 
палеоазиат, еуропа, араб, дравид, т.б. байырғы тілдер бізге өз үлесін қосып жатса, онда олардың 
өздері де біздің еншімізден құр алақан емес. 

Тіл халықтық құбылыс. Тілдегі іздер, сарқыншақтар  –  тарихи дəлелдің, этногенетикалық 
пайымдаудың ең іргелі табысы.  

Дүниежүзілік ең ірі тілдік топтардың, əлемдік мəдениетке зор үлес қосқан категориялық 
ұғымдардың, ілімдік (концептуалдық), дүниетанымдық, этно-глоттогенезистік маңыздылығы 
мол байырғы атаулардың этимологиялық ғылыми талдауына зер салып көрелік. 

Үндіевропа халықтарының ататегі іспеттес “арий нəсілінің” байырғы аталыным, санақ пен 
санаудың басы болған көне түбір сөздердің төркіні ажыратылып, фонетико-, фонологиялық, 
морфемдік, мағыналық (семантикалық), жалпы-, түп- пен тектүріктік нұсқалары анықталады. 

                                                            
1   Түп-  ‘пра-’,  тек- ‘прото-’ мағынасында  [ – Е.Қ.]. 
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Мысал ретінде, үндіевропа түптілдік жүйесіне тəн  *p > *b > *f + * i ~ *e ~* u/*o + *r  
‘ілкі’, ‘бірінші’, ‘алғашқы’, ажыратылған түрі *p[h]ŗ-H- ‘бір’:  *p[h]ŗ-H-ụo    <  орал-алтай 2  жəне 
түрік көне-, орта-, ескі-, жалпы- əрі түп- пен тектілдік мағыналас  *pir ~ *bir ~ *ber / *bey ~ *biy  
түбірімен мұқият, егжей-тегжейлі фоно-морфо-лексико-семантикалық салыстырылу 
нəтижесінде дəлелді қорытынды жасалынып, осы сөздің төлнұсқасының (этимон) 3,5 - 5 мың 
жыл бұрын тектүріктен байырғы үндіевропа тілдеріне ауысқаны анық болады: 

 
*p(~b)[i]r  ‘бір’, ‘бірінші’, ‘ілкі’, ‘алғашқы’  – 
 
              *түптүрік  > 
               көне түр., жалпы 
*орал-алтай  >  *алтай  >  *тектүрік            түр. жəне ара түр.          
 
              *үндіеуропа  > 
               басқа тілдік топтар 
 
Аталмыш түбірсөздің тектүріктік түпнұсқадан үндіеуропа тілдеріне өрбігенін дəлелдеу 

үшін қалыптасқан, мамандар мойындаған үндіеуропа реконструкциясына назар аударып 
көрейік. 

Ағылшын  first  ‘бірінші’,  front  ‘алды’, ‘алдыңғы жақ’,  prelude  ‘бастау (муз.)’, ‘кіріспе’ 
(жалпы мағынада), former ‘ілкі’,  pre-  ‘алдыңғы қатар’ – pre-election ‘сайлау алды’,  precaution  
‘алдын алу’, ‘аңдау’,  prediction  ‘болжау  [ < * ‘алдағыны айту’ ]’, ескі ағ.  forma, fyrmesta, fyrest  
‘бірінші’3 т.т.  –  (< )  fir ~ for  // pr(o)  түбірінен дамиды деп есептеледі.  

Славян мен парсы деректерін кезінде М.Фасмер де салыстырған: слав. диал. перво 
‘басында',  перва, перва бұл да сол мағынада, укр.  первий, ескі ор.  пьрвъ, ескі  слав.  прьвъ, 
праыи, болг.  първи, серб.-хорв.  први, словен.  prvi, чех., слов.  prvy, пол.  pierwszy, көне-пол.  
pirwo, pierwy, ж. луж.  pjerwy, т. луж.  perwy. Көне үнд.  purvas, purvyas ‘алдыңғы’, ‘алғашқы, 
бірінші’, авест.  paurva-, paouruya-, paoirya- ‘бірінші’, көне пар.  paruva-, алб.  parë  ‘бірінші’, 
тох. A  pärvat  ‘ең жасы үлкен’, тох. B  pärwesse ‘тұңғыш’, көне ағ.  forwost  ‘алғашқы’, ‘басшы, 
(бірінші) жетекші’, ‘көсем’, лит.  pirmas, көне прус.  pirmas ‘бірінші’, латыш.  pirmais,  сал.: ш. 
слав.  перво-, первоангел  ‘тұңғыш періште’ ж.б. туыстас болып келеді  Фасмер III: 235. 

Бұл түбірге əдетте көптеген орыс  пер-вый, пр-е-дстоящий, пр-е-людия, фр-онтон, фор-
вард, пр-е-мьер(а), пре-красный, исп. primer ‘бірінші’ ж.б. сөздер жатқызылады. 

Ең қызығы, үнді еуропа тілдерінде бұл тұпнұсқа (праформа) славян, парсы-иран, алман, 
ағылшын, испан жəне басқа тілдік топтарда көптеп кездессе де  –  оның ортақ бір тек- немесе 
түп үнді еуропа нұсқасы əлі күнге дейін табылған жоқ екен. 

 ‘Бір’ жəне ‘бірінші’ деген мағынасына ие көне иран, соғ.  prtm-, ‘prtm-, хор.  ftm-   –  
компаративисттердің пікірінше авест.  *fratǽma, көне пар.   *fratama-  түбірлеріне саяды4. 

Үнді еуропа тілдеріндегі ‘алғашқы’ мағынасындағы түп- жəне тек- (пра- жəне прото-) 
түбірлердің “саяқтығын” ескерте отырып, О.Семереньи көне үнд. pūrva- ‘prior’,  pūrvyá-, ескі 
слав.  prŭvŭ, грек. πρωτσς , дор.  πρατσς  (< * prǎwo-to-s), лит.  pίrmas, көне ағ.  forma  (< * furma), 
гот.  fruma  сөздік қатарларын бір  байырғы  *pro-  тұпнұсқаға жатқызғандай болады5. 

  Т.В.Гамкрелидзе мен Вяч.Вс.Иванов *p[h]ŗ-H- ‘бірінші’ төлнұсқасын мынандай түп үнді 
еуропа диалект топтарына сəйкестіреді:  

                                                            
2   Сал.: Ramstedt G.J. Studies in Korean etymology. Helsinki, 1949 ж.б. 
3   Қ.:  Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. М., 1976, с. 135 
4   Основы иранского языкознания: среднеиранские языки. М.: Наука, 1981, с. 452 
5   О.Семереньи. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980, с. 243-244 
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*p[h]ŗ-H-ụo: тох. В  pärweŝŝe ‘бірінші’, көне үнд.  pūrva-, авест.  paurva- ‘бұрынғы’, 
‘алғашқы’, алб.   párё  ‘ілкі’, ескі слав.  prîvû ‘тұңғыш’; 

*p[h]ŗ-H-mo:   көне ағ.  forma ‘алғашқы’ (ағ.  former), көне сакс.  formo, прус. pirmas, 
лит.  pìrmas; 

*p[h]ŗ-is-mo:   лат.  prỉmus ‘алдыңғы’ (сал.:  лат.  prỉuus ‘жалғыз’   <   *p[h]reị- ụo- ); 
*p[h]r-is-t[h]-o:  көне ж. нем.  furisto ‘алғашқы’, ‘ең бойы биік’ (сал.:  нем.  fürst ‘манап’, 

‘шонжар’), көне ағ.  fyrst ‘бірінші’. 
Қорыта келе, үнді еуропа тілдерінің түптік деңгейінде ‘бір’, ‘бірінші’ мағынасын білдіретін 

сөздердің ортақ бір нұсқасы жоқ екені анықталады6. 
Бұған қосымша дəлел ретінде қарастырылып отырған түпнұсқада көрініс тапқан үштік  *p- 

~ *b- ~ *f-  дыбыс алмасуы да, үнді еуропа тілдеріне жат құбылыс болып шықты  –  олар үшін 
тəн симметриялық (үйлесімді) корреляция негізінен төрттік: 

     P   –    B 
 |           | 

 ph  –   bh 7 
 
немесе төмендегідей үштік: 
 
 P  –  B 
       \      / 
         ph                    
түрінде кездеседі екен жəне бұндағы  *ph  ~  *f  ~  *p  оппозициясы, шынтуайтына келгенде   

*ph  > [ >*p > *ph этап арқылы ] >  *f 8 жолмен іске асады. 
 ‘Бір’, ‘бірінші’ мағынасын беретін сөздердің үнді еуропа тілдерінің негізінде төркіні 

табылмағанына көзі жеткен Т.В.Гамкрелидзе мен Вяч.Вс.Ивановтың «тоқетерін айтсақ, санау 
үдерісі шындығында ‘екіден’ (қатардағы екінші заттан), не одан кейінгі сандардан басталады» 
[«собственно счет или исчисление предметов начинается с ‘двух’ и более»] 9 деп, жоқ жерден 
өздерінше амал тапқандай болып тайқып кеткендері, əлбетте, салиқалы пікір ретінде ғылыми 
ортада қабылданған жоқ. Əрине, санағанда санауды екіден де, үштен де (шартты түрде) бастай 
беру мүмкін де шығар, бірақ бір-ақ затты да санауға болатынын ескерсек, «бірсіз» кез келген 
санаудың жасандылығын мойындамасқа шара жоқ. 

Дегенмен, бүкіл үнді европа тілдерінің тарихын зерттейтін мамандардың бір пікірімен 
келіскен жөн деп есептейміз. Атап айтсақ,  ‘бір’ мағынасын білдіретін сөздердің басым 
көпшілігі үндіеуропашыларға беймəлім  *p > *b > *f + * i ~ *e ~* u / *o + *r  фоно-
семантикалық сөз-формадан тұратыны  –  айдан анық. 

Жоғарыда көрсетіліп өткендей, үнді еуропа мамандары үшін ‘бір’ мағынасын білдіретін 
сөздердің төркінін анықтау қияметқайым іс болса, түркітануда, керісінше, ең байырғы алтай, 
одан кейінгі тек- жəне түп-, көне, орта-, ескі, жалпы- жəне ара түрік деңгейлері мен сатылары 
үшін бұл  –  ешбір дау туғызбас ашық, ап-айқын мəселе. 

Жапон, корей, угор, палеоазиат, үнді (Америка үндістері), монғол мен тұңғұс-мəнжүр, 
коми-зырян, самоед, фин, мажар, түрік тілдерінің тарихын зерттеушілері Г.Рамстедт, 
М.Рясянен, Ж.Клосон, Ко Сон Му, В.И.Цинциус, Д.Сайнор, О.П.Суник, Қ.С.Қадыраджи, 
Т.М.Гарипов, А.М.Мамедов, В.И.Асланов, Н.И.Егоров, Е.Ғ.Əзірбаев (Э.Г.Азербаев), 

                                                            
6   Т.В.Гамкрелидзе, Вяч.Вс.Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-
типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984, с. 843, 844 
7   Д.И.Эдельман. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. М.: Наука, 1986, стр. 55 
8   Бұл да сонда. 
9   Т.В.Гамкрелидзе, Вяч.Вс.Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы, с. 844 
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Ə.Т.Қайдаров, А.М.Щербак, Э.В.Севортян ж.б. ‘бір’, ‘бірінші’ мағынасына ие *p(~b)[i]r  
түпнұсқасын тектүрік төл сөздік қорына енгізеді10. 

Негізгі фонетикалық варианттары  pir ~ bir ~ ber / bey ~ biy  болып табылады:  
pir (алт., алт. диал., қыз., тел., қу кіш., шор., сағ., қойб., кач., қу ер, сал. (pīr, pŗ), хак. (pĭr),  
bir (түрк., түр., əз., гаг., қар., құм., қар.-бал., қаз., қыр., ноғ., қарақ., өз., ұйг., шағ., көне түр., 

о. түр., көне ұйғ., көне қыпш.,  
ber (ұйғ. диал.), сүг. (per), чув. (pěr); 
bey / biy (лоб., өз. диал., ұйғ.диал.). 
Мағыналық мазмұны да біркелкі əрі берік, диахрондық (горизонталь) жəне кеңістік 

(горизонталь) бойынша қамтылу (таралымы) тарапынан қарастырсақ та  –  семантикасы 
тұрақты:  ‘бір’, ‘бірінші’, ‘алғашқы’, ‘тұңғыш’11. 

Түпнұсқа үшін  *bir 12 де,  *pir  де варианттары13 түп- пен тек- деңгейіндегі архео 
диалекттілік құбылыс ретінде  –  екеуі де əбден мүмкін. 

Ғылыми реконструкция арқылы үнді еуропа тектілдік қорында осындай ежелгі “түрік” 
(“алтай”) іздерін көптеп табуға болады.  

Тіпті, *el  –  түпмағынасы  ‘ел’, ‘мемлекет ( <  * ‘менің мемлекетім’)’, ‘атамекен, отан’, 
‘туған жер’  >  Эл-лада (грек.  Ελλάδα),  эл-лин, [х]ел-лим, эл’ ‘қала-қорған’ (“город-полис”);  *er  
–  түпмағынасы  ‘еркек’, ‘ер азамат’, ‘қаһраман’  >  үнді еур.  [g]er-  ~  [h]er-  (гер-ой, гер 
[нем.], Гер-акл, т.т.)  /  *ar  ~  *ir  ( > ар-ий, Ир-ан сөзіндегі “ир-” ж.б.) сықылды іргелі ұғымдар 
мен ұлыстық (өркениеттік) қасиетке ие сөздердің өзін алған жағыдайда, қазіргі тарихи 
түріктану алдында тұрған келелі кезек күттірмейтін мəселелердің шаш етектен екендігі, 
əдістеме тұрғысынан əлі де шешімін таппаған проблемалар молдығы нақты көрініс табуда. 
Өйткені, көптеген ғылымисымақ еңбектерде кездескендей, төлнұсқа (этимон) мен түпнұсқа 
(праформа) дəрежесінде емес  –  сырттай сөз бен дыбыс ұқсастығына əуестене берсек  –  əріге 
жылжу екіталай болары шын ғалым мамандарға жақсы мəлім. 

Мəдени-рухани ракурс. 
Ұлы ата-бабаларымыздың асқақ рухы, заңғар мəдени шыңдары, парасат көкжиектері, терең 

ілім мен білім саласындағы жетістіктері бүгінгі ұрпаққа, өкінішке қарай, жеткілікті дəрежеде 
таныс емес. 

Техника мен жаратылыстану ғылымдарының салтанат құрған заманда, саяси-əлеуметтік 
дамуды қаржы мөлшері əспеттеп тұрған шақта, көзі ашық адамның бүгінгі күнделікті тірлігі 
қарапайым математикалық есепке ұқсап кеткен уақытта  –  рухани құндылықтардың 
маңыздылығына назар аударған ауадай қажет. 

Өйткені, ар-намыс, ұят, біліктілік, ынсап, тəрбиелілік пен мəдениеттілік  –  адамды адам 
қылатын басты қасиеттер. Тек, ой тазалығы, рух пен сана сабақтастығы ұлтты құрайды, ұлт боп 
ұйысқан халықтар адамзатты қалыптастырады. 

Бүгін қарапайым жұртта, “біз өркениетті дамыған заманда тұрамыз жəне көне тарихқа 
неғұрлым үнілсек, солғұрлым адами өре, жалпы біліктілік пен мəдениеттілік де төмендей 
түседі” деген жаңсақ пікір бар.  

Бұндай надандықтың алдын алу үшін тарихи жадты жаңғырту керек. 

                                                            
10   Қ.:  Ramstedt G.J. Studies in Korean etymology. Helsinki, 1949; тағы қ.:  Е.З.Кажибеков. Глагольно-именная 
корреляция гомогенных корней основ в тюркских языках: Явление синкретизма. А., 1986 ж.б. 
11   ЭСТЯ 1978: 146-147. Тағы қ.: А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970; Языки мира: 
Тюркские языки. Бишкек, 1997; G.Doerfer, W.Hesche, H.Scheinhardt, S.Tezcan. Khalaj Materials. Bloomington, The 
Hague, 1971; G.Clauson. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford,1972, т.т. 
12  Бұндай дыбысталуын Э.Р.Тенишевтің  қолдағаны аян  –  Э.Р.Тенишев. Тюркские «один», «два», «три».  –  В кн.: 
Тюркологический сборник. М., 1978, стр.109-110 
13   А.М.Щербактың пікірі  –  А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970; Языки мира: 
Тюркские языки. Бишкек, 1997, ж.б. 
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Туған тарихымыздың беймəлім тұстарын, бүкіл ұлы тұлғаларымызды тарих төріне 
жайғастырып, сол биіктен бүгінгі күнімізді саралап көруіміз абзал. 

Түріктану ғылымының дəлелдеп саралаған тарихи кезеңдері бар. Оларды бір шолып өтсек: 
o нострат деңгейі; 
o орал-алтай деңгейі; 
o алтай деңгейі; 
o тек[прото]түрік деңгейі; 
o түп[пра]түрік деңгейі; 
o көнетүрік деңгейі; 
o ортағысырлық түрік деңгейі; 
o ескітүрік деңгейі мен 
o қазіргі түрік деңгейлерінен құралытыны мамандарға аян. 

 
Осы (қысқартылып) аталған тарихи дəуірлердің бастапқылары жорамал-дүдəмалдау болса 

да, жалғасы  –  ғылымда тиянақты дəлелденген сала. 
Олай болса, сол дəлелденген тұстарға лайық негізгі адамзат тарихының бөлшектерін 

сəйкестендіру  –  мамандар алдындағы ең басты міндет.  
Əдетте, скиф, сак, савроматтар туралы деректерінің бəрінде  –  олар тілі мен діні, əдет-

ғұрыптары мен өмір салты бөлек-бөлек, құрама, нешетүрлі бір-біріне ұқсамайтын ұлыстар мен 
халықтар екендігі нақты көрсетіледі [1]. Алайда, аталмыш кезеңге байланысты түріктік 
(дұрысында тек-, не түптүріктік) мəдени, тарихи үлесіміз  –  əлі де жорамал мен дүдəмал 
(гипотетика) сатысынан əрі аса жылжымай тұр. 

Соңғы жылдары тек қана бір Қазақстанның өзінде дүние жүзіне жақсы таныс “Алтын 
адам” сықылды бірнеше мыңжылдық тарихы бірер “алтын адам” табылды [2]: екіншісі Батыс 
Қазақстандағы Ақтөбе Жылыой қорымында, үшіншісі Шығыс Қазақстанның Шілікті 
жазығында.  

Тек Шығыс-Қазақстандағы “Берел”  [3]  мен Батыстағы “Сарайшықты” айтып өтсек те [4] 
болады. 

Алайда, 2,5 - 3,5 мыңжылдық тарихымызды зерттеудің өзі осы соңғы онжылдықта үлкен 
проблемаға айналуда:  археологиялық байлығымыз талан-таражға түсуде, ұрлануда, тоналуда, 
сыртқа сатылуда.  

Мысал үшін айта кетейін, мəселен, тек қана бір Батыс Қазақстан облысында (Қазақстанда 
14 облыс бар) 6 мыңнан астам көне скиф-сак қорғаны тіркелген, ал тек қана бір Кереку 
(Павлодар) облысында 1 мыңнан астам археологиялық қазба жұмыстарды қажет ететін тарихи 
объекттер табылған [5]. 

Тағы бір жəйт, бүгінге дейін қазылып қойылған тарихи нысаналардың көбісі, оларды дұрыс 
қорғау мен сақтау (консервациялау немесе үстінен қоршап жабу) істері уақытында қолға 
алынбағандықтан, негізінен, немесе тіпті жойылып кеткен, немесе жойылуға сəл ғана жетпей 
тұрған жағыдайда.  

Орта ғасыр араб саяхаттанушы-ғалым Ибн Баттута кезінде Багдатпен салыстырған 
Сарайшықтың бүгінгі күйі жойылуға жақын тұрғанын, тіпті, атақты қыпшақ астанасы 
Отрардың өзінің бүгінгі сұлбасы қазылған кезіндегі суреттермен салыстырғанда жер мен 
көктей екені көпшілікке мəлім ақпарат [6]. 

Гун тарихы да тиісті түрде қолға алынған жоқ.  
Аттила, Еділ бабамызды өз төл ауыз əдебиеті, жыр-дастандарының бас қаһраманы, 

жетекші кейіпкері ретінде Германия, Скандинавия елдері пір тұтса, Мажарстан мен 
викингтерден өздерін тарататын Норвегия, Дания мен Швеция, тіпті, оны өздерінің арғы атасы 
ретінде құрметтейді [7]. 
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 Одан кейінгі байырғы бұлғар, хазар, көнетүрік қағанаттарының тарихы, Оғұз, 
Қарахан, Селжүк, “Дешт-і Қыпшақ” дəуірлерінде де осыған ұқсас жағыдай жалғасуда.  
Əрқайсысы  –  жеке замана, ірі тақырып, Ұлы Түрік тарыхының адамзат тарихына қосқан 
алтын беттері [8]. 

 Бертіндегі Алтын Орда, Осман империясы, Түркістан тарихы [9] баршамызға жақсы 
мəлім болып есептелсе де, ғалымдардың назарынан тыс қалған тұстары аз емес. 

 Бəрін бұл жерде атап өту мүмкін емес. 
 Негізгі назар аударылатын аса маңызды мəселе  –  түрік тайпаларының ислам дінін 

қабылдап, мұсылмандық өрлеу дəуірінің негізгі тетіктерінің біріне айналуында болып отыр.  
 Барша түрік дүниесі “Pir-i Türkistan”, “Hazret-i Türkistan” деп атаған ғұлама дана Қожа 

Ахмет Яссауи заманында ең озық білім ордасы болып табылатын ұстазы Жүсіп Хамадани 
медресесінде оқыған кезде сол тұстағы мұсылман ғалымдардың Құранның жетегіндегі ілімге 
негізделіп жазған бірқатар еңбектерін зерттегені мəлім. Ол  қандай ғылыми еңбектерге 
сүйенген? 

 Тек қана кейбіреулерін атап өтейік. 
 Олар  –  бүгінгі “алгебра атасы” атақты Мұхаммет əл-Хорезмидің (шамамен 780-850 

жж.) математика трактаттары, əмбебаб-ғалым  –  математик, астроном, дəрігер, ботаник, 
минеролог, фəлсəфашы, өнертанушы (музыка) мен тілші Əбунасыр əл-Фараби (870-950 жж.) 
еңбектері, астрономия мен математикадан Əбүл-Ваф əл-Бұзжани (940 ж.т.) кітаптары, заңғар 
ғалым Ибн Сина (980 ж.т.) физика, математика, астрономия, химия, фəлсəфа, логика, медицина, 
музыка, мемлекет басқару ғылымдары бойынша еңбектері, геология, астрономия, математика, 
география, фəлсəфа, филология, тарих, этнография, медицина туралы Абурайхан Бируни (973 
ж.т.) зерттеулері, математик, астроном əрі ақын Омар Хайам (1048 ж.т.), дінтанушы ғалым 
сопы əл-Ансари əл-Харауи (1089 ж. қайтыс болған), əл-Ғазали (1058-1111 жж.), əл-Күшəйри 
(1072 ж. қайтыс болған), тұстастары əз-Замахшари Фахр Хауаризм («Хорезм мақтанышы») 
(1075-1144), “Тəңіріден кейн екінші” аталған Абд əл-Қадыр əл-Жылани (1077-1166), Зия ад-дин 
ас-Сухрауарди (1097-1168) жəне басқалары. 

 Яғни сол ерте орта ғасыр тұста дамыған таза мұсылмандық ғылым деңгейі, рух пен 
парасат-пайым өресі сол кездің адамзат жетістіктерінің ең биік нүктесі болса керек. 

 Басқасын былай қойып, тек қана мына бір фактіге назар аударып көрейікші. Қожа 
Ахмет Яссауи Ясы-Түркістан қаласында “Яссауия” тариқатын құрады. Тек қана өзі бар болған 
кезде ғана емес, бұл мəселеге ерекше ден қоюларыңызды сұраймын, өзі қайтыс болған соң да 
ең кемінде үш-төрт ғасыр уақыт көлемінде Қожа Ахмет Яссауи аты, оның ілімі, білімі, 
“Хикметтері” бүкіл Түрік Дүниесінің түкпір-түкпіріне дейін кең тараған.  

Атап айтсақ, Қожа Ахмет Яссауи ұлағатты есімі һəм оның мыңдаған шəкірт-мүриттері  –  
Орта (қазіргі Қазақстан, Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан мен Тəжікстан) мен Орталық 
(Алтай Республикасы, Монголия мен Қытайдағы Ішкі Монголия) Азияда, Еділ бойында 
(Татарстан мен Башқортстан, бірталай Ресей жері), Каптауда (Кавказда) орналасқан ноғай, 
құмық, қарашай-шеркес, малқар, ахысха, əзерилерде, Балқан түріктерінде, Қытай жарымы 
(Шығыс Түркістан) мен солтүстік Индияда (Бабыр нəсілі мен түрікше білген зиялы үндіс 
қауым арасында), Иран мен Иракта, қазіргі Афганистан, Мысыр, Сүрия, Палестина, Алдыңғы 
Азия (Анадолы  –  Түркия аумағында) əрі Болгария, бұрынғы Югославия жері, Польша мен 
басқа Еуропа мен Америка (жаңсақтық жоқ, бұл расталған ақпарат) елдерінде  –  бұл барша 
аталған өңірде Яссауи беделі мен қадір-қасиеті əрі қалың бұқара халық арасында, əрі (бұл жəйт 
өте маңызды!) билік иегерлері  –  патша, хан, сұлтан, қаған, падишахтар арасында үнемі 
асқақтап тұрған. 

Тіпті жер-жаһанды тітіреткен түрік ел басылары өздері жанындағы сопы ұстазына шəкірт-
мүрит боламын деп ұмтылып, жан-тəнімен беріліп, өмір бойы ұстаздарын пір тұтып өткен екен.  
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Қожа Ахмет Яссауи бабасына белгі орнатып зəулім мазар салдырған Əмір Темірдің өзі 
сүйікті ұстазы Шейіх Мирсейіт Береке жатқан Гүр Əмір кесенесінде аяқ жағына жерленгені  
осының əдемі бір өрнегі. 

 Қайталап айтамын, бірнеше ғасыр бойы ондаған ірі-ірі елдерде, мыңдаған шақырымдар 
кеңістікте, миллиондаған жұрттар мен жүздеген “бір ұрты май, бір ұрты қан” ел тізгінін ұстаған 
ұлы ұлықтар үшін  –  баршаға бірдей  күмəнсіз пір болу құбылысы  –  адамзат тарихында ең 
елеулі оқиғаларының бірі. 

 Қожа Ахмет Яссауи мүриттері, шəкірт дəріуіштері кең алқап Византия жерін 
түріктендіруде шешуші рөл атқарғаны тарихтан белгілі. 

Олай болса, ата-бабаларымыздың адал рухына тағзым ету толастамаған жағыдайда 
олардың берген баталары қалған ұрпағына сарқылмас күш-қуат, бітпейтін бақ-береке, 
аласармайтын заңғар тау, таусылмайтын иман, білім қайнары бола бермек. 

 
Қысқартулар 
Авест.  –  авеста 
Ағ.  –  ағылшын 
Алб.  –  албан 
Алт.   –  1. алтай тілі  
    2. тектүрік тілінен бұрынғы байырғы алтай тілі 
Ара түр.  –  ара түрік 
Əз.   –  əзірбайжан 
Болг.   –  болгар 
Гаг.  –  гагауз 
Гот.    –  гот 
Грек.  –  грек 
Жалпы түр. 
Ж. луж.  –  жоғарғы луж 
Дор.  –  дор, дори 
Ескі ағ. –  древнеанглийский  
Ескі ор.  –  ескі орыс 
Ескі слав.  –  ескі славян 
Ескі түр.  –  ескі түрік 
Ир.   –  иран 
Исп.     –  испан 
Көне ж. нем. –  көне жоғарғы неміс 
Көне кыпш.  –  көне қыпшақ (орхон, армян, грузин, араб, латын əріпті  
ескерткіштер тілі) 
Көне ор.  –  көне орыс 
Көне пар.  –  көне парсы 
Көне пол.  –  көне поляк 
Көне прус. –  көне прус 
Көне сакс. –  көне саксон 
Көне түр. –  көне түрік 
Көне ұйғ.  –  көне ұйғыр 
Көне үнд. –  көне үнді (индия) 
Қ.:  –  қара,  қараңыз 
Қаз.   –  қазақ 
Қар.  –  қарай, қарайым 
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Қарақ.  –  қарақалпақ 
Қар.-балқ. –  қарашай-балқар 
Қач.   –  қачин 
Қойб.  –  қойбал 
Қуер  –  қуер (чұлым диал.) 
Қу кіш. –  қу кіші (диал.) 
Құм.   –  құмық 
Қыз.    –  қызыл  
Қыр.  –  қырғыз 
Лат.    –  латын 
Латыш. –  латыш 
Лит.  –  литов, литва 
Лоб.  –  лобнор 
Нем.  –  неміс, герман, алман 
Ноғ.  –  ноғай 
О. түр.  –  орта түрік, орта ғасыр түрік  
Өз.  –  өзбек 
Парс.  –  парсы 
Пол.    –  поляк 
Прус.   –  прус 
Сағ.  –  сағай 
Сал.   –  салар 
Сал.:  –  салыстыр, салыстырыңыз 
Сары йұғ. –  сары йұғыр 
Серб-хорв.  –  серб-хорват  
Слов.   –  словак 
Словен.  –  словен 
Соғ.  –  соғды 
Сүг.  –  сүгүй (сюгуй) 
Тел.   –  телеуіт 
Т. луж. –  төменгі луж 
Тох.   –  тохар 
Тох. А  –  тохар А (диал.) 
Тох. В  –  тохар В (диал.) 
Түр.  –  түрік жəне түркі 
Түрк.  –  түрікмен 
Укр.   –  украина 
Ұйғ.  –  ұйғыр 
Фасмер III –  М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. III.  
М., 1971 
Хак.  –  хакас 
Хор.  –  хорезм 
Чех.   –  чех 
Чув.  –  чуваш, шұпаш 
Чұл.   –  чұлым 
Шағ.  –  шағатай 
Шор  –  шор 
Ш. слав.   –  шіркеу славян  
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ЭСТЯ 1978 –  Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков.  
М., 1978 
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[1]  –  Скиф-сак танымал туындыларының кейбір үлгілері: 
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[2]  –  “Алтын адам” реконструкциясы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]  –  “Берелдегі” бір аттың реконструкциясы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4]  –  “Сарайшық” реконструкциясы: 
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[5]  –  Скиф-сак қорғандары: 
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[6]  –  Ортағысыр Отрар: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]  –  Кейбір танымал Аттила кескідемелері: 
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[8]  –  Бұлғар теңгесі мен Аспарух суреті: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Көнетүрік тас кітаптарымыз: 
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[9]  –  Түркістан мен Түркия байрақтары: 
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Özet 
Modern dil bilimi, diller arasındaki ilişkileri dil içi gelişmelere bağlı olarak fonetik, morfolojik ve 

leksik alanlarda ele alır. Ekonomi, kültür, sosyal değişme gibi dil dışı etkenler diller arasındaki kelime 
ve kavram ilişkilerini belirler.  Bir dilin lehçeleşme aşamasında görülen en önemli farklılıklar fonetik 
ve leksik unsurlardır. Fonetik unsurlar, tekli ses kombinasyonları olması itibarıyla hızla değişmektedir. 
Bu değişmeler, sözlü kültürün hâkim olduğu dillerde daha açık ve yaygın olarak görülür.   

Türk lehçeleri arasında fonetik ilişkiler farklılık ve ortaklıklar olarak karşımıza çıkar. Farklılıklar, 
yazı dilinin karakteristik özelliklerini oluştururken, ortaklıklar “istisna” yahut “sapma” olarak kabul 
edilir. Bunlar, dilin genel fonolojik seyrine bakıldığında lehçeleri birbirine bağlayan temel unsurlar 
olarak görülmelidir. Söz gelimi; A lehçesinde /x/, /y/, /z/ ses birimlerinden /x/ ve /y/ baskın ve yaygın, 
/z/ ise seyrektir. B lehçesinde ise /x/ ve /y/ seyrek /z/ yaygındır. Buna göre, A lehçesini B lehçesine 
bağlayan temel fonetik değer /z/ olmaktadır. 

XI. yüzyılda Harezm coğrafyasında ortak dil tecrübesinin yaşanmasından sonra Türkçe, Kuzey-
Batı (Kıpçak), Güney-Batı (Oğuz) ve Doğu (Karluk/Uygur) olmak üzere üç temel lehçeye ayrılmıştır.  
Bunlar dışında Çuvaş/Bulgar, Sibirya lehçeleri ile kıyıda kalmış (Halaçça, Salarca)  aynı zamanda 
konuşur sayısı sınırlı olan ağızlar da vardır. Bunların konuşur sayıları az olsa da tarihî ses denklikleri 
bakımından önemlidir.  

Türk lehçelerinin fonetik sistemlerine bakıldığında her lehçe fonetik sistematiğinde diğer 
lehçelerden özellikler görülmektedir. Genel Türkçedeki söz başı /t-/lerin korunması konusunda Kıpçak 
ve Karluk lehçeleri Genel Türkçede düzene uyarak tonsuz şekli /t-/ barındırırken, Oğuz grubu bu sesi 
tonlulaştırarak /d-/ye dönüştürmüştür. Oğuzcanın Türkmen ve Azeri kolları bu yapıları hemen hemen 
tamamen tonlulaştırmışlardır. Diğer yandan Türkiye Türkçesi ile Gagauz Türkçelerinde bu tonlulaşma 
görülmez. Bu fonetik modele göre;  

          Genel Türkçe: taş “taş”  
          Kıpçak-Karluk grubu: taş  
          Oğuz grubu: Türkmen da:ş, Az. daş, Ttü. taş, Gag. taş.  
Buna göre Oğuzca için “sapma” olan yapı (taş), aslında bu lehçenin Kıpçak ve Karluk lehçeleriyle 

ortaklık noktalarını oluşturan fonetik unsurlardır.  
Bildiride bu tür yapılar karşılaştırmalı olarak ele alınarak “sapma” sayılan sesbirimlerin lehçeler 

arasındaki fonetik bağlantıları oluşturma düzenleri ele alınacaktır. 
İnsan dilinin seslerini inceleyen fonetik, özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren Almanya’da başlayan 

Hint-Avrupa dillerinin kökenlerini tespit etmeye yönelik karşılaştırmalı dilbilim çalışmalarında önem 
kazanmaya başladı. Sonraki dönemlerde gelişen dilbilim kuramlarının da temellerini oluşturdu. F. de 
Saussuare, genel dilbilim kuramının omurgasını ses yapılarının değişkenliği üzerine oturttu (2001 : 
73). Fonetik yapılar, bir dilin temel ve değişmez elamanları sayılırlar (Üçok, 2004 : 104).  Bu sebeple 
diller ve lehçeler arasındaki bağlantıları kurmada fonetik verilerden geniş ölçüde yararlanılır.  

Dil, ses ve ses üstü yapı birimlerinden oluşur. Türkçe için söylemek gerekirse dilin en temel 
birimleri sesler, ekler ve kelimelerdir. Türkçenin tarihî ve çağdaş dönemlerinde en temel yapı taşı 
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olarak fonetik yapısını görürüz. Ekler ve kelimeler, ses üstü birimleri oluştururlar. Bunlardan ekler, 
zaman içinde çeşitli dil içi etkilere maruz kalarak görev ve işlev değişikliğine uğrarlar. Kelimeler ise 
dil dışı etkilere en açık unsurlar olup kültür ve medeniyet değişmelerinde hızla değişirler. Bir dilin 
kelime dağarcığını, kültürel alıntılar ve yerli kelimelerin zaman içinde ömürlerini tamamlayıp yerlerini 
yenilerine bırakmalarıyla oluşan kelimeler meydana getirir. Fonetik unsurlar, dili oluşturan bu üç yapı 
içinde en temel yapı taşlarıdır. Türk lehçeleri arasında yapılacak dil karşılaştırılmalarında en sağlam ve 
doğru sonuçların ses karşılaştırmalarıyla elde edileceğini düşündüğümüzden bu bildirinin konusu 
olarak fonetik alanı seçtik. 

XI. yüzyıldan sonra Türk dünyasında boyların değişik coğrafyalara dağılmalarına bağlı olarak 
çeşitli yazı dilleri gelişmiştir. Bunlarla ilgili ilk dikkatler bu dönemde yaşamış Kaşgarlı Mahmud’a 
aittir. Kaşgarlı, meşhur sözlüğü Divânü Lügâti’t-Türk’te gezip dolaştığı yörelerin konuşma şekillerine 
dikkat çekmiş, özellikle Oğuzlarla diğer Türk boylarının lehçelerini fonetik açılardan 
değerlendirmiştir. Divan’da sözü edilen fonetik farklılıkların bir bölümü yeni yazı dillerinde de tespit 
edilmektedir. Sonraki dönemlerde yapılan gramer ve sözlük çalışmalarında lehçeler arasındaki 
farklılıklar daha çok kelime düzeyinde ele alınmış ve fonetik farklılıklara pek değinilmemiştir. 
Karşılaştırmalı dilbilim çalışmalarının yöntemleri kullanılarak yapılan lehçe tasniflerinde fonetik 
esaslar önemli temel ölçütlerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda, lehçeler arasındaki 
ses farklılıkları “mutlak” ayırt edici değişkenler şeklinde nitelendirilmiştir. Oysa bir lehçe içinde başka 
lehçelere ait çok çeşitli fonetik özellikler de tespit edilebilmektedir. Lehçe tasniflerinde bunların 
değişkenlik ölçüleri değerlendirilmeye tabi tutulmamış ve bu yüzden tasnifler bu ölçülere yer 
verilmeksizin yalnızca farklılıklar üzerine oturtulmuştur (Arat, 1953). Farklı özellikler ise çeşitli 
çalışmalarda, “istisna”, “sapma”, “lehçe etkisi” yahut “lehçe tabakalaşması” gibi adlarla anılır 
olmuştur (Korkmaz, 1975 : 433;  Akar, 2003 : 135; Gülsevin-Boz, 2004 : 32) 

Lehçeler arasındaki fonetik birlik esaslarının temel kriteri Genel Türkçeye göre düşünülmelidir. 
Genel Türkçe’nin şAz ve lIr olmak üzere iki lehçesi vardır. Bu çalışmada lehçelerin fonetik 
etkileşimlerini, ses gelişim tarihlerini yazılı metinlerden de takip edebildiğimiz şAz Türkçesini esas 
aldık.   

Esasen bir lehçe içinde belirleyici fonetik yapılar yanında, başka lehçelere ait unsurlar da yer 
almaktadır. Bunlar, lehçeleşme sürecinde başlıca üç sebebe dayalı olarak meydana gelmiş yapılardır:  

a) Ağız özelliklerinin koyulaşması: Yazı dilinin toplum katmanlarına yaygınlaşmadığı bütün 
ortaçağ topluluklarında olduğu gibi Türkler boyları arasında önemli diyalekt farklılıkları vardı. Bunları 
ilk yazılı metinlerden itibaren takip edebiliyoruz (Gabain, 1988 : 2). Bu farklılıklar zamanla bir 
lehçede yaygınlaşıp genelleşirken (“koyulaşma”), diğer lehçe/ler/de seyrekleşti. Böylece söz gelimi, A 
lehçesinde koyulaşan bir ses özelliği B lehçesinde ya tamamen kayboldu ya da seyrekleşti (Şekil I). 
Örneğin sözbaşı /y/ (“yılkı”) fonemi Oğuzca’da yaygınlaşırken Kıpçak lehçelerde seyrekleşerek yerini 
/c/ (“cılkı”) (Kırgız, Karakalpak, Karaçay-Malkar) ve /j/ (“jılkı”) (Kazak) ye bıraktı (Tekin, 1999: 107) 
Fakat her iki grup içinde bunların istisna şekilleri, yani lehçeleşme aşamasındaki seyrek biçimler de 
korundu (“yılkı”) (Başkurt Türkçesi) (Tekin, 1999: 106). Dolayısıyla her lehçe kendini diğer lehçeden 
ayıracak fonetik farklıkları koyulaştırırken daha az olan unsurları ise seyrekleştirmiştir (Dilaçar, 
1988). Seyrekleşen bu unsurlar, lehçenin diğer lehçelerle fonetik ilişkilerini kuran unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
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b) Coğrafya birliği: Bir coğrafyada birkaç farklı diyalekt konuşan toplulukların ağızlarından biri 

siyasi ve askeri otoritenin gücüyle yazı dili hâline gelebilmektedir (Akar, 2010 : 25). Söz gelimi A, B 
ve C lehçelerinin konuşulduğu coğrafyada C lehçesi yazı dili olarak kabul edilsin. Bu durumda, C 
lehçesini temel alan yeni yazı dili, A ve B diyalektlerinden de önemli sayıda dil unsurları taşır. Diğer 
yandan başka bir bölgede A veya B lehçelerinden birinin yazı dili olarak kabul edilmesi hâlinde C 
lehçesine ait ağızsı yapılar bu dil coğrafyasında konuşulabilir. Bir yazı dili bölgesinde yazı diline 
temel oluşturan ağız dışında kalan ağızlar, başka coğrafyadaki yazı dilleri ve ağızlarla ilişkiyi 
sağlamaktadırlar. Bunun en iyi örneğini Türkmen Türkçesi oluşturur. Türkmen Türkçesi, 
Kıpçak/Karluk lehçelerini konuşulduğu coğrafyada geliştiğinden dolayı bu lehçelerin fonetik 
özelliklerinden önemli oranda etkilenmiştir. Türkmen Türkçesi bu yönüyle Oğuzca ile Kıpçak 
lehçeleri arasında köprü görevi görmektedir. Yine Kırım Tatarcası her ne kadar bir Kıpçak lehçesi olsa 
da 1475’te Kırım Osmanlı egemenliğine girdikten sonra Osmanlı Türkçesinin etkisinde kalmıştır.  

c) Yazım gelenekleri: Türkçenin lehçeleştiği her evre/dönem aynı zamanda bir alfabe 
değişikliğine denk gelmiştir. Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler, sesleri temsil noktasında 
çeşitli sorunlar taşısa da değişik ağız özelliklerinin yazıda birleştirilmesi konusunda önemli işlevler 
üstlenmişlerdir. Yazı dili içindeki değişik ağızsı seslerin bir işaretle yazımı dili de etkileşmiş, zaman 
içinde lehçeler arasındaki fonetik bağların oluşması sağlanmıştır. Yazım geleneklerindeki 
ölçünlüleşmeyi (standartlaşma) Eski Türkiye Türkçesi döneminde yazılan eserlerde görülen /t-/ işareti 
iyi biçimde temsil eder. Oğuzcada tonlulaşması gereken kimi sesler, yazım geleneği sebebiyle Eski 
Türkçede şekillerini korumuştur: tag, tutmak, tuz, Bilindiği üzere Oğuz ağızlarında bu kelimelerin ilk 
sesleri tonlu olarak duyulmaktadır (dağ, dutmak, duz). Kıpçak lehçelerinde ise bu sesler Eski Türkçede 
olduğu gibi tonsuz yapılarını sürdürürler. Alfabenin ölçünlüleştirmesi sebebiyle Oğuzcadaki bu 
fonetik unsurlar, Kıpçakçadakilerle koşutluk kazanmıştır. Böylece lehçeler arasındaki fonetik 
ayrılıklar alfabede birleştirilmiştir.  

Coğrafya birliği, fonetik koyulaşma ve yazım gelenekleri sebepleriyle önemli benzeşmeler 
oluşmuş ve bunlar Türk lehçeleri arasındaki ses ilişkilerini meydana getirmiştir. 

Türk lehçeleri arasındaki fonetik benzerliklerin büyük bölümünü ünlüler havuzu oluşturur. Bu 
seslerin sayısı ve telaffuzunda çok büyük farklılıklar yoktur. Oğuz lehçelerinden Türkmence birincil 
uzun ünlüleri korumuş, bunun yanında Azerice ve kimi ağızlarda kapalı e sesi korunmuştur. er “kişi”, 
ėr “erken”, el “organ”, ėl “ülke”. Bu ses Kıpçak lehçelerinden Kazak ve Kırgızcada yer almazken 
Tatarcada bulunmaktadır. ėş “iş”, ėlėk “önce”, kėşė “kişi” (Öner, 1988 : 3). Dolayısıyla Tatarca, kapalı 
e kullanımı konusunda Oğuz lehçeleri ile koşutluk gösterir. Diğer yandan Oğuz lehçelerinden 
Azerbaycan Türkçesinde yer alan düz-geniş e, (/ä/ “açık e”) sesi Kazakça ile Kırgızcanın güney 
ağızlarında görülür. Kazakçada daha çok alıntı sözlerde rastlanır: ädet “âdet”, äzir “şimdi”, ärkim 
“herkes” (Öner, 1988 : 2). Kırgızcanın güney ağızlarında käl “kel”, kär “sağır”, määlim “muallim, 
öğretmen” (Öner, 1988 : 2). Bu ses, Kıpçak lehçeleri ile Azerbaycan Türkçesi Oğuzca ile Kıpçak 
arasındaki bağlantıyı sağlayan fonetik unsurlardan biridir. 

Tarihî fonoloji bakımından ele alındığında Kıpçak ve Karluk lehçelerinin seslik değerleri 
birbirlerine yakın gözükmektedir. Söz başındaki /k-/ ve /t-/lerin, hece başındaki /g/lerin ve söz başı /b-
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/lerin korunması gibi. Oğuzcada ise sözbaşı tonsuz /k-/ ve /t-/ ler tonlulaşırken, hece başı /g/ler 
süreklileşerek kaybolmuştur. Bunların, bir değişme mi yoksa bu lehçenin eskiden beri var olan fonetik 
bir özelliği mi olduğu tartışması bir tarafa bırakılırsa Oğuz lehçelerinin, Kıpçak/Karluk grubuna 
birtakım farklılıklara sahip olduğu görülür. Oğuz lehçelerinin kendi aralarında da birtakım fonetik 
farklılıklar vardır. Bu grubun dört lehçesinde en belirgin fonetik özellik olarak bilinen söz başı 
tonlulaşmalar (/k/ > /g/, /t/ > /d/) Türkiye Türkçesi ve Gagauz Türkçesinde düzenli gözükmemektedir. 
Türkmen Türkçesinin Batı Oğuz lehçeleriyle münasebeti de yalnızca bu tonlulaşmalar noktasında 
gözükmektedir. Bu lehçedeki birçok fonetik yapı özelliği dilsel ve tarihsel etkenler sebebiyle daima 
Kıpçak-Karluk grubuna daha yakın olmuştur. Diğer yandan Azerbaycan Türkçesinde yer alan çeşitli 
seslik durumlar da aynı şekilde bu lehçelere yakın gözükmektedir. 

Kıpçak-Karluk lehçelerinin seslik durumlarında da standart bir yapının olmadığı görülür. Bu 
lehçelerin diğerlerinden ayrılan temel özelliklerinin başında söz başı /y-/ > /c-/, /y-/ > /j-/ meselesi 
gelmektedir. Kazak Türkçesi (Koç, 2004 : 85), Karakalpak Türkçesi ( Tekin, 1999 : 110),  Kırgız 
Türkçesi (Başdaş, 2004 : 52) ve Karaçay-Balkar Türkçeleri (Tekin, 1999 : 121) için karakteristik 
sayılacak bu değişme, grubun diğer üyelerinde görülmez. /ş-/ /s-/, /ç-/ /ş-/ değişmeleri Kıpçak 
lehçelerinde içinde yalnızca Kazak ve Nogay Türkçelerine özgüdür (Tekin, 1999 : 114). Aynı şekilde 
Başkurt Türkçesi için karakteristik sayılan söz başı /ş-/ /h-/ nöbetleşmesi de grubun diğer lehçelerinde 
görülmez (Tablo I). 

Bu bakımdan, lehçe gruplarının kendi aralarında düzenli, kurallı, standart bir seslik düzeninden 
söz etmek mümkün gözükmemektedir. O zaman lehçeler arasındaki karşılaştırmalarda fonetik 
farklılıklar kadar benzerlikleri düşünmek gerekmektedir  
SES OĞUZ GRUBU KIPÇAK GRUBU KARLUK GRUBU 
 TTü. Trkm. Az. Gag. Oğuz 

ız. 
Kaz. Kır. Tat. Baş. Özb. Y. Uyg. 

ä - - + - - + + - - - - 
ė - - + - + - - + - - - 
b- v- b- v- v- v b- b- b- b- b- b- 
ç- ç- ç- ç- ç- ç- ş-   s- ç- ç- 
k- g g g g g k k k k k k 
q- q ġ ġ q ġ q q q q q q 
s- s- s- s- s- s s- s- s- h- s- s- 
ş- ş- ş- ş- ş- ş- s- ş- ş- ş- ş- ş- 
t- t/d d d t/d d t t t t t t 
y- y- y- ø y- y- j- c- y- y- y- y- 
bol- bol- ol- ol- ol- ol- bol- bol- bul- bol- bol- bol- 

Tablo I 
SONUÇLAR 
Birbirleriyle içiçe yaşayan ve aynı dil ailesine mensup, yazı dili geç gelişmiş, kültürel 

birliktelikleri üst düzeyde bir toplulukta boylara göre mutlak dil ölçüleri koymak bilimsel ölçü 
olmaktan uzaktır. 

Lehçe tasniflerinde, ses denklikleri, lehçelerin kendi içinde birçok farklılığı barındırdıkları göz 
ardı edilerek mutlak kurallar şeklinde verilmektedir. Oysa bu lehçelerin yazı dillerinde ve ağızlarında 
mutlak sanılan kuralların dışında birçok farklı ses özelliği yer alır. Yukarıdaki ses denklikleri dışında 
kalan, bir lehçenin özelliğinin diğer lehçede yaşaması söz konusu olan hususların açıklaması Türk 
lehçeleri arasındaki fonetik ilişkilerinin sürekliliğini ve aynı zamanda lehçeler arasındaki geçişlerin 
yumuşaklığını göstermektedir. 
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Переход на латинскую графику (шире – реформа казахского письма) – мероприятие 
суверенного Казахстана по возрождению и восстановлению национального содержания 
казахского языка и, в первую очередь, его национального письма. Это делается для спасения 
казахского языка от исторического забвения, куда он попал не по своей воле, а по судьбе, т.к. 
государственная тоталитарная политика распределила так. Старшее поколение наверняка 
помнит клич-лозунг, брошенный одним из одиозных лидеров бывшего Союза и подхваченный 
политиканами: «если все мы перейдем на русский язык, то быстрее придем к коммунизму». 
Дорогой читатель, понимайте это так, быстрее забудем родной язык. Все шло к этому, 
наглядный пример современное положение языков ряда сибирских тюркских и нетюркских 
народов. Не нужно далеко идти за фактами: сам казахский язык оказался на краю пропасти и, 
только благодаря нынешним неимоверным усилиям государства и научно-образовательной 
общественности ушел от этого опасного положения.   

Специалисты заняты разработкой, в первую очередь, «Казахского национального 
латинского алфавита». Далее в обязательном порядке отмечается, что написание 
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интернациональных слов будет регулироваться отдельной орфографической строкой. Это 
значит, что для написания интерслов в русской произносительной модели будет предложена 
автономная, т.е. орфографически отделенная от национального ряда алфавита,  система знаков.  

Проблем нет, тут не нужно изобретать велосипед. Международные латинские образцы их 
написания уже имеются, которые безболезненно приняли сами россияне. Откройте 
русскоязычные издания, рекламы, наглядные материалы международных политических и 
экономических форумов, спортивных и иных массовых мероприятий, латинское написание 
иноязычных слов стало совершенно привычным. Одно только название будущей зимней 
олимпиады Sochy-2014 чего стоит, которое каждый день мелькает с экранов русскоязычных 
телеканалов и на страницах русскоязычных газет.  

  Аналогичным образом будут расписаны правила написания любых других 
интернациональных слов. Для этого имеется система междунароных знаков (tc, ch, f/ph, v/bh, 
kh, sh, ya, ye, yo, yu), которая позволяет  корректно решить написание интерслов, при этом, в 
обязательном порядке, сохраняя русскую произносительную модель. 

Переход к латинской графике не просто замена одного знака кириллицы на другой знак 
латиницы, а фундаментальная на государственном уровне реформа всего казахского письма, 
включая алфавит, графику и орфографические правила.  

Другими словами, в первую очередь, необходимо определить и уточнить исконный состав 
и описать систему звуков в казахском языке. У читателя, наверное, «глаза на лоб полезли», что 
до сих пор ученые не знают сколько звуков  в казахском языке (а куда делись 42 буквы, 
которым учили с первого класса!?). Да так и есть (об этом ниже). Далее необходимо определить 
оптимальный минимум знаков и разработать латиноприемлемую национальную систему 
орфографических правил. 

Итак, в казахском языке (см. таблицу) всего 26 (28) звуков (9 гласных и 17 (19) согласных), 
все они включены в таблицу в том, принятом на основе кириллицы, алфавитном порядке. В 
алфавите принят принцип «один звук – один знак», который основан на проекте 
общетюркского латинского алфавита, предложенного Советом тюркских государств и 
Тюркской академией в Астане с целю унифицировать общетюркское письмо. 

  
Проект 
Казахский национальный латинский алфавит 
№ 
№ 

ки-рилл. ла- 
тын. 

наз- 
вания 

№ 
№ 

ки- 
рилл. 

ла- 
тын. 

наз- 
вания 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

А а 
Ə ə 
Б б 
Ғ ғ (-Г г) 
Д д 
Е е 
Ж ж 
З з 
Й й 

A a 
Ə ə 
B b 
Ğ ğ (-G g) 
D d 
E e 
J j 
Z z 
Y y 

а 
ə 
bɪ 
ğɪ(-gi) 
dɪ 
e 
jɪ 
zɪ 
ɪy 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Ң ң 
О о 
Ө ө 
П п 
Р р 
С с 
Т т 
У у 
Ұ ұ 

Ŋ ŋ 
O o 
Ö ö 
P p 
R r 
S s 
T t 
W w 
U u 

ɪŋ 
o 
ö 
pɪ 
ɪr 
sɪ 
tɪ 
uw 
u 
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10 
11 
12 
13 

Қ қ (-К к) 
Л л 
М м  
Н н 

Q q (-K k) 
L l 
M m 
N n 

qɪ(-ki) 
ɪl 
mɪ 
nɪ 

23 
24 
25 
26 

Ү ү 
Ш ш 
Ы ы 
І і 

Ü ü 
Ş ş 
І ɪ 
İ i 

ü 
şɪ 
ɪ 
i 

заимствовуемые знаки 
tc ch kh f/ph v/bh i u ya yu ye yo sh 
 
Носителям уйгурского, русского, украинского, корейского и др. языков в республике 

национальный смысл казахского латинского алфавита, надо полагать, будет понятен и 
безболезненно будет принят, ибо реформа казахского письма не затрагивает ничьи 
национальные интересы, каждый будет находиться в своем национальном алфавитном 
погружении.  

Но на этом пути есть более серьезные и очень опасные, чем газетные наскоки, теоретико-
практические препятствия со стороны оппонентов с русскоязычным образовательным 
менталитетом. Их успех, если это произойдет, означает повторение уже пройденного, но уже на 
новом «еврокачественном» уровне с теми же  иновкраплениями. Если это произойдет, то 
обратной дороги оттуда уже не будет. Ибо это означает бесповоротное разрушение фонетико-
грамматической структуры и сингармонической модели в речи последующих поколений 
казахов, которые вырастут практически в том же тупиковом орфографическом погружении. В 
сознании нынешнего поколения еще живы национальные языковые стандарты, а следующему 
поколению будет обеспечен гибридный языковой стандарт. И мы получим не только 
разрушенную систему звуков казахского языка , но и «гибридизацию» всего языка (примеры 
этого уже слышны с экранов телевидения и радио, на улице и на официальных местах с уст 
большинства самих же казахов).  

Вместе с тем ликбез необходио провести и в казахской аудитории, у которой, к сожалению, 
потерян исконно национальный ориентир на звуковую структуру слов из-за той же ущербной 
орфографии.  

Итак, первое: встречаются попытки теоретического объяснения запутанной ситуации с 
казахско-русским составом звуков (более точно, с русско-казахским алфавитом), мол, 
произошла расширение состава звуков в фонетике казахского языка. Да, есть в 
лингвистической науке такая закономерность, это когда под влиянием различных 
лингвистических и нелингвистических причин в системе языка появляется новый звук. Но это 
крайне редкое явление происходит в течение нескольких сотен лет, может быть, тысячи лет,  по 
крайней мере, последняя  тысячелетняя история казахского языка, от орхонских 
(древнетюркских) рунических писем до наших дней, не знает такого примера. Это, если язык 
развивается эволюционно. 

Новый звук появиться в системе языка  только тогда, если на:  
-фонетическом уровне будет иметь собственную ячейку в классификационной таблице 

(требование артикуляционной базы казахского языка);  
-лексическом уровне не будет нарушать созвучную слитность звуков в составе  слова 

(требование фундаментального сингармонического закона);  
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-морфологическом уровне не будет нарушать линейную структуру морфем и слогов, а 
также правило переноса (требование сингармонической системы вариантов морфологических 
единиц);  

-синтаксическом уровне не будет нарушать ритмическую структуру фразы (требование 
произносительной слитности словосочетаний).  

Это жесткое требование эволюционного развития системы языка,  отсутствие ответа 
хотя бы на один из этих фонетических критериев делает затею бессмысленной.  

Второе: в состав алфавита казахского языка (и не только казахского) в один день 
всевышним указом вошли десяток  букв-звуков, вкупе с нетерпящим возражения политико-
силовым правилом: «писать слова так, как пишутся в русском языке и произносить слова так, 
как произносятся в русском языке». И пошло-поехало, лавина слов иноязычной 
произносительной модели накрыла все фонетико-грамматические уровни казахского языка от 
фонетики, через лексику и морфологию, до синтаксиса. Но это еще полбеды. Под благой 
фразой о «благостном» влиянии русского языка казаховеды-политиканы придумали новое 
орфографическое правило, по которому в написание исконно казахских слов ввели 
заимствованные буквы и, у, я, ю, щ, которые вдребезги разрушили состав звуков на уровне 
фонетики, сингармонические тембры слов на уровне лексики, морфемные и слоговые 
структуры, порядок переноса слов на уровне морфологии и ритмику фраз на уровне синтаксиса. 
Надо сказать, что водораздел между эволюционным развитием и тоталитарным скачком 
алфавита казахского языка проходит именно на этом фонетико-грамматическом разломе. И 
нечего опасаться, как это преподносят противники реформы, что латинская графика разделит 
казахов на две части. Во-первых, разделение уже давно существует и в нем виновата не 
конкретная графика, а надалфавитная политика государства. Следовательно, осторожность и 
здравомыслие нужны не при принятии того или иного алфавита, а в намерении государства при 
реализации этого алфавита. Учебно-образовательный алфавит, вне изощренной политики, он 
всегда безгрешен. 

Третье: основой тоталитарно-исторической казахской фонетики, как видно из названия, 
стал всеобщий тоталитаризм, который подмял под себя, в первую очередь, казахское письмо. 
Изменения в алфавите и орфографических правилах казахского языка произошли мгновенно – 
указом за один день. В результате получилось  не эволюционное развитие, а тоталитарный 
скачок (нужно называть все своими именами), конкретный смысловой термин которому, 
наверное, будет тоталитарная алфавитизация. В национальный состав алфавита силовым 
методом включены инобуквы и, у, я, ю, щ и др., которые отвергаются орфоэпической системой 
не только казахского языка, а всех тюркских языков: и – это одновременно [ɪy] и [iy]; у – это 
одновременно [uw] и [üw]; я – это одновременно [ya] и [yə]; ю – это одновременно [yuw] и 
[yüw]; щ – это [şş]. Попытки объяснить тюркские (казахские) фонетические процессы 
правилами неродственных (индо-европейских) языков являются неудачным исследовательским 
приемом.  

Тоталитарный алфавит аморфен, он по своей природе количественно-качественно 
необъятен,  можно включать какие угодно и сколько угодно знаков. В то время как 
национальный алфавит любого языка (в том числе казахского) строг, он всегда 
количественно-качественно замкнут и не терпит интервенции чуждых букв-знаков. 
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Следовательно, забота об алфавите языка – это гарантия сохранности национальной 
произносительной модели речи в настоящем и в будущем. 

Четвертое: существуют попытки минимизировать результаты влияния русской орфографии 
на речевое состояние казахского языка путем введения правил исключения. Да, в любом языке 
бывают необходимые исключения из орфографических правил.  Но правил исключения не 
может быть много, если их много, то это уже не исключение. А таких ненормативных 
исключений в казахском языке около полусотни. Одним из направлений предполагаемой 
реформы является, как раз, исключение исключений из казахской орфографии. 

И, последнее, пятое: по поводу эстетичности или не эстетичности графики, такое 
понимание в дискуссии о латинской графике тоже присутствует. Эстетичных или не 
эстетичных букв (знаков) не бывает, это не научный критерий, все буквы симпатичны. 
«Эстетичную» букву k как бы не наряжали, она будет представлять только и только 
европейский зрительно-слуховой образ, следовательно, в любом варианте написания 
асингармоничное (несозвучное) произношение в виде Kazakistan остается. Что касается, 
якобы, не «эстетичной» буквы q, то она наглядно передает сингармо-твердое произношение 
слова Qazaqstan, что точно представляет казахский зрительно-слуховой образ слова. 
Алфавитная картина слова Qazaqstan является броским сингармоническим ориентиром, 
выделяющим название страны из официального парада названий других государств.  

Есть общеязыковедческая (или более понятно – общечеловеческая) закономерность, 
которой подчиняются все языки, в том числе и казахский, и русский. Например, в казахском 
языке нет согласных звуков в[v] и ф[f], следовательно, в заимствованных словах эти звуки 
заменяеются адекватными ему родными согласными звуками б[b] и п[p]. Так что, для 
казахской речевой модели ничего саркастического, как представляют иные оппоненты, в 
словах иваноп, петроп, пупайка нет, если отвлечься от зрительного ориентир-обмана на 
буквы ф и в, мы их так и произносим п[p]. Точно так же, например, нет в русском языке 
согласного звука у[w], поэтому русские его заменяют своим родным согласным звуком в[v] в 
написании, например, КокчетаВ, а в произношении – родным согласным звуком ф[f], 
например,  КокчетаФ  вместо казахского KokşetaW. И здесь, для русского языка нет ничего 
смешного, хотя у казахов русское написание (произношение) вызывает недоуменную улыбку. 
Так, ведь сами русские не произносят же ИваноВ, это тоже зрительный обман, а произносят 
ИваноФ [см. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение, 1972. – 
415 с.]. Смешно? Смотря с какими намерениями  воспринимать слово. 

Такие различия показывают ЕСТЕСТВЕННУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ каждого языка по-
своему, следовательно, выставлять на посмешище своеобразные и неповторимые признаки того 
или иного языка, мягко говоря,  свидетельствует о поведенческой близорукости оппонентов. 
Это все равно, что высмеивать цвет кожи у африканцев, или разрез глаз у азиатов, или 
неохватный контур носа у европейцев. 

Вот некоторые начертания заимствованных (иноязычных) знаков (букв), которые массово 
вводят в заблуждение как создателей вариантов латинского алфавита, так и носителей 
(исследователей и авторов учебников) казахского языка. 

Постараемся попроще объяснить, в чем же суть орфографических разночтений в казахском 
языке, на исправление которых направлена реформа.  
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В казахском языке имеется согласный [w] (алфавитное название [uw]), который есть и в 
английском языке, но его нет в русском языке.  

Перцептивная (слуховая) параллель между казахским звукосочетанием [uw] и русским 
гласным у породило мнение об их ложной идентичности на уровне гласных. Отсюда и 
ошибочное решение включить русский гласный у в состав казахских гласных. Это и было 
началом череды ущербных орфографических ошибок. 

Таким образом, в казахском языке нет гласных типа у, и как в русском языке, однако, как 
уже было отмечено, звукосочетания ұу [uw], ій [iy] в казахском языке перцептивно 
напоминают эти гласные, что и породило их ложную заменяемость в казахском письме знаками 
и, у. Правило писать вместо полнозвучных мый [mɪy], сұу [suw] и др. усеченные ми [mi], су 
[su] является орфографией, которая одновременно разрушила тембр слова, морфемно-слоговую 
структуру, правило переноса и ритмику речи.  

Аналогичным образом уточняются орфографические правила написания заимствованных 
знаков (звуковое содержание букв) я, ю, щ. В казахской академической фонетике эта проблема 
системно описана и научно обоснованно решена. Не лишне будет повторить, что: и – это 
одновременно [ɪy] и [iy]; у –это одновременно [uw] и [üw]; я – это одновременно [ya] и [yə]; ю 
– это одновременно [yuw] и [yüw]; щ – это [şş]. Как видно, каждому заимствованному знаку 
соответствует сочетание двух или трех отдельно твердых и отдельно мягких 
сингармонических звуков. Оказывается, они вовсе не гласные, а знаки (буквы), обозначающие 
те или иные сочетания звуков. 

К сожалению, результаты академических исследований еще не дошли до учебников и 
учебно-методических пособий. В результате, школы и вузы продолжают выпускать  поколения 
за поколением заблудших в кругу «пяти» букв, и «безграмотность» продолжает оставаться 
массовой. Здесь уже, в век суверенитета, неуместны ссылки на тоталитаризм, а виноваты мы 
сами – казахские лингвисты, в первую очередь, фонетисты, в отсутствии учебно-методической 
инициативы, а авторы учебников в отсутствии любознательности к результатам новых научных 
изысканий. 

Следовательно, первейшая задача реформы казахского письма – это привести в 
орфоэпический порядок смешанный орфографический текст, а потом уже выбирать варианты 
перехода на латинскую графику.   

Предложения по переходу на латинскую графику любой ценой не выходить за рамки 
англоклавиатуры неуместны, т.е. с использованием апострофов и системы диграфов, 
триграфов. Ибо вопрос стоит следующим образом, язык приспосабливать к компьютеру (т.е. к 
технике) или компьютер приспосабливать к языку. Это – весьма принципиальный момент. 
Алфавит разными манипуляциями приспосабливать к англоклавиатуре проще всего. Но это 
будет не национальный алфавит, а набор всяких мыслимых и немыслимых комбинаций знаков, 
сопровождаемых сложностью наборов, приводящих к потере звуковых ориентиров, к 
разночтению и, в конечном счете, силовому исчезновению определенных звуков в речи 
подрастающего поколения. 

Остается второй вариант, эффективными программами приспособить компьютер к языку, 
поскольку международная практика европейских языков, еще ближе турецкого языка, имеется. 
Здесь, конечно, придется изрядно потрудиться: необходимо оптимально определить состав 
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исконно казахских звуков без примеси, что тоже очень нелегко осуществить при массовом 
русскоязычном образовательном менталитете; при выборе знаков не терять ориентир на 
согласованные тюркскими государствами общий алфавит; грамотно перезагрузить ставшие 
привычными орфографические правила соразмерно с новым алфавитом; провести гладкую 
состыковку национального алфавита  с заимствованными буквами при написании 
интернациональных слов. 

Вот почему, казалось бы, простой перевод одной графики на другой перерос в глобальную 
и сложнейшую политико-экономическую, историко-общественную, образовательно-
культурологическую проблему в обществе. В процесс включились все слои населения, кто с 
прикладной заинтересованностью на принятие латинской графики, кто напрочь отвергая саму 
идею перехода, кто со своими особыми предложениями, кто со своими заранее 
запатентованными вариантами латинского алфавита и т.п. В логико-психологическом плане это 
не случайно. Ибо реформа письма по сравнению с другими реформами имеет свои 
особенности. Например, политическая, экономическая, административная, финансовая и др. 
реформы подготавливаются там, наверху, и население внизу получает готовый результат 
реформ, который, скорее всего, мало чем его не устраивает. Тогда как новшества и трудности 
реформы письма каждый, начиная с малышей в детском саду и кончая почтенными 
пенсионерами, пропускает через себя, при этом испытывая неизбежный в таких случаях в той 
или иной степени дискомфорт. 

Да, вариантов перехода на латинскую графику немало, можно сказать, несколько десятков. 
Но это никого не должно пугать и не должно вызывать подозрения по поводу 
подготовленности специалистов, отвечающих за это мероприятие.   Наоборот, это говорит о 
довольно массовой, не только математиков и информатиков, компьютерной грамотности 
рядовых носителей языка. В наше время компьютер подразумевает латинскую графику, 
латинская графика подразумевает компьютер. В этом, как показывает каждодневная 
практика, постоянная зависимость и  прикладная заинтересованность всех и вся в латинской 
графике. Не это ли одна из причин, а может быть главная причина, актуальности латинской 
темы. 

В заключение, реформа казахского письма – это не забава компьютерной игры со 
знаками (буквами), а фундаментальное научно-образовательное мероприятие, безусловно, с 
историко-перспективным подтекстом. Каждый народ имеет политико-моральное, историко-
культурное право на обеспечение и сохранение уникальной фонетико-грамматической модели 
своего родного языка. Если осуществление этого мероприятия будет не в силу для 
«разделенного» нынешнего поколения казахов, то оно хотя бы должно стать завещательно-
обязующим национальным ориентиром для будущих, дай бог, неразделенных поколений, 
подготовленный и переданный нынешними лингвистами-реформаторами. 

В дополнение приводим небольшой фрагмент текста из романа М. Ауэзова «Путь Абая» 
на основе латинской графики. Каждый казахоязычный носитель на своем опыте может 
убедиться, как легко и просто читается реформированное письмо. 

ABAY JOLI 
Üş kündik joldɪŋ bügingi, soŋǧɪ künine bala şəkirt barɪn saldɪ. Qorɪqtan kün şɪǧa atqa 

mineyik  dep asɪqqan-dɪ. Bunɪ qaladan alɪp qaytqalɪ barǧan aǧayɪnɪ Baytastɪ da taŋ atar-atpasta 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

34 
 

özi oyatɪp turǧɪzɪp edi. Kün uzɪn attan da tüspey, özge jürginşilerden oq boyɪ alda otɪrǧan. Key-
keyde özine tanɪs Köküyirim men Buwratiygen, Taqɪrbulaq sɪyaqtɪ qonɪs-qudɪqtardɪŋ tus-tusɪna 
kelgende bala oqşaw şɪǧɪp, astɪndaǧɪ jaraw qula bestisin aǧɪzɪp-aǧɪzɪp ta aladɪ… 

-Mɪna balanɪŋ awɪlǧa asɪǧuwɪn-ay! 

 
 

TÜRK HALKLARI ARASINDAKİ BİRLİĞİN SAĞLANMASINDA TÜRKOLOJİNİN 
ROLÜ NE OLMALIDIR? 

 
Doç. Dr. İsmail Doğan 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Bişkek/KIRGIZİSTAN 

ÖZET 
Sosyal bilimler de fen bilimleri gibi insanoğlunun hizmetinde olabileceği gibi tersine insanlığa 

zulüm ya da kötülük için kullanılabilmektedir.  
Bugün artık sistemli bir bilim dalı haline gelen Türkoloji Bilimi 1700’lü yıllardan itibaren Türk 

Milletinin çoğu zaman aleyhine kullanılmış ve bu yolla hassasiyetleri öğrenilen dil, tarih ve kültür 
açısından genetik özellikleri keşfedilen Türklük, kontrol altına alınmıştır. 

Türkoloji Bilimi adeta bir silah gibi kullanarak bugün 40’ı aşkın lehçeye 20’yi aşkın yazı diline 
sahip bir halklar topluluğu haline dönüştürülmüştür. 

Tebliğimizde, geçmişte Türkoloji biliminin çalışma alanları sayesinde bölünüp parçalanan ve 
kontrol edilebilen bir Türk Halkları topluluğunun nasıl ortaya çıkartıldığı tartışılıp, bugün bu bilim dalı 
sayesinde birlikteliğin azami ölçülerde nasıl sağlanabileceği teklifleri yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkoloji, Türk Halkları, Rusya, türkolog 
 
Abstract 
Unlike the social sciences as well as in the service of humanıty such as cruelty or evil mankind 

can be used to. 
Turcology science which has become a science in today system triple from the 1700 against the 

Turkish nation is often used and sensitivities in this way learned the language history and discovered 
the genetic properties of turkıshness in terms culture, was brought under control. 

Turcology using science as a weapon to almost 20 more than today with more than 40 dialects 
written language is transformed into a community of rights. 

Working areas of the science of the past thanks to Turkology article fragmented and can be 
controlled by dividing the uncovered discussed how a community of Turkish people, the language 
of today, thanks to the synergy of science offerings will be provided to the maximum extent. 

Keywords : Turcology, Turkish Peoples, Russia, turcologist 
Özellikle Poltova Savaşı (1709) sonrası Ruslara esir düşen Johann Philipp Tabbert (sonradan von 

Strahlanberg ünvanını da almıştır)’in Yenisey civarında bulduğu Göktürk (Runik) yazılı abideleri 
Avrupa’ya haberdar etmesi ile Batının dikkatini çeken Asya halkları ve özellikle Türkler hakkındaki 
çalışmalar ciddiyetle ele alınmaya başlar. 

Macarların ve Finlilerin kendi köklerini merak edişlerine bağlı yaptıkları çalışmalar, Arminius 
Vambery’in 1870 Macaristan’da Türkoloji kürsüsünü kurması ve 1887-1888’de Finlandiya’dan 
Asya’ya araştırma ekiplerinin gönderilmesiyle Türkolojinin saha çalışmalarına bağlı sistemli 
çalışmaları başlar. Artık Türklüğün kaynaklarına ulaşma, yazılı kayıtları tespit ve halklarından 
derleme çalışmaları da başlamış olur. 
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Almanya’da da Wilhelm Schotla beraber 1838’de (Özdemir 2005: 29-32) ciddi Türkoloji 
araştırmaları başlar. 

Türkoloji Biliminin Türk halkları aleyhine adeta bir silah gibi kullanılması asıl Rusya 
Türkolojisinin kurulmasıyladır diyebiliriz. 

Pyotr I Velikiy’in, bilinen adıyla Deli Petro’nun 1682’de 17 yaşında tahta geçmesi ile Slav 
halklarının da adeta tarih içindeki rolü değişmiş olur.  

18 Haziran 1700 yılında I. Petro, Sibirya metropolitine “Moğolca ve Çince öğrenmek üzere Tobıl 
şehrine bir heyet gönderilsin” emrini verir. Kononov, bu tarihi Sovyet Türkolojisinin dünyaya geldiği 
gün olarak gösterir. I. Petro, 1707 yılında İllarion Lejayskiy başkanlığında Moğolistan’a, 1714 yılında 
da Çin’e bir heyet gönderir. (Omarova Alptekin 2006: 1-2) Bunlarla yetinmeyen Petro, Ortaasya ve 
Hindistanla ilgili çalışmalar da başlatır. I. Petro’nun Türk dilleri konusundaki danışmanı Moldavyalı 
Dmitriy Kantemir idi (1673–1723). (Omarova Alptekin 2006: 2) 

I. Petro, asıl 1724-1725 yıllarında Bilimler Akademisi kurduktan sonra Türkoloji bilimini de 
kullanmaya başlar. Akademinin kurucu üyelerinden Şarkiyatçı Alman bilgin Gottlieb Siegfried Bayer 
(1694-1738) doğu bilimlerinin akademide yer almaya değer bir disiplin olduğunu dile getirmiştir. 
(Eren 1983: 455) Gottlieb Siegfried Bayer ile birlikte Normanist teorisinin kurucularından olan 
Gerhard Fridrich Müler (1705-1783) Rus Türkolojisinin temelinde önemli rol oynamıştır. Müler 
özellikle Sibirya konusunda uzmanlaşmıştır.   

Rus Türkolojisinin kurulması ve adeta sistemli bir sosyal silah olarak kullanılmasında, Bayer’in 
sistematiği yanında 1732 yılında Dış İşleri Kurulu tarafından Petersburg’a gelen Georg Jakop Kehr 
(1692-1740) (Eren 1998: 84) de önemli bir isimdir. Aynı zamanda elyazmaları koleksiyoncusu, 
katalogcu ve özellikle Altınordu nümanistiği olarak da bilinen Kehr, Petersburg’da birkaç Rus 
öğrenciye Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri verir. Kehr, Bayer’den farklı olarak, Çar Petro’ya 
Ortaasya, Sibirya Türk Halkları ile diğer doğu halklarını Ruslara tabi kılmak için ne yapılması lazım 
geldiğini anlatan bir proje verir.  

Bayer ve Kehr’in ölümünden sonra Nikolai Ivanovich Ilminsky (1822 - 1891)’e kadar Rusya’da 
Türkoloji açısından bir durgunluk dönemi yaşar. 

Ortodoks bir eğitimci misyoner olan N. İ. İlminskiy Kazan İlimler Akademisindeki faaliyetleri, 
yetiştirdiği öğrencileri ve özellikle Asya ve Sibirya Türk Halkları üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinir. 

Bayer, Kehr ve İlminskiy, Türkoloji biliminin adeta Türk Halkları üzerinde bir silah gibi 
kullanılmasının da metodisyenlerindendir.  

Türkoloji yoluyla neler yapılmıştır ki biz bunun bir silah olarak görüyoruz? Aslında yapılan 
çalışmalar dolaylı da olsa Türkoloji bilimine hizmet de etmiştir. Bunu da belirtmek isteriz. 

Yapılan çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz. 
1. Tarihi Türk dil yadigârlarının tespiti, yayımı ve incelenmesi. 
Orhun Yazıtları üzerine yapılan çalışmalar başta olmak üzere, Divan-ı lugat-it Türk, Kutadgu 

Bilig, Şecere-i Terakime, Codex Cumanicus, Atabetü’l Hakayık, Oğuzname vb eserlerin yayınları 
yapılmıştır. 

Bu yolla Türkçenin tarihi gelişimi ve diyalektlerin ayrılışındaki ses, şekil ve kelime hazinesinin 
farklılıkları tespit edilmiş. Bu eserler yoluyla Türk düşünce ve inanış sistemi öğrenilmiştir. 

2. Modern Türk lehçelerinin gramerleri yapılmıştır. 
Orta Türkçeden itibaren ayrı bir yazı dili olan Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi ana diyalektlerin alt 

kolları ağızları sanki ayrı birer yazı diliymiş gibi incelenmiş, farklı dillermiş gibi ses, şekil ve kelime 
hazinesindeki farklılıklar ön plana çıkartılmıştır. Her bir alt grup sanki farklı bir milletmiş gibi 
gösterilmeye çalışılmıştır. 
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3. Halk Bilimi araştırmaları.  
Özellikle Orta Asya ve Güney Sibirya Türk boyları üzerinde saha çalışmalarına dayalı olarak 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda Türk boylarının aile sistemi, inanışları ve buna paralel uygulamaları, halk 
edebiyatı ürünlerinin tespitleri yapılmıştır 

Bu çalışma sonucu mevcut inanç sistemleri deforme edilerek ya ilkel batıl inanış olarak ya da 
miskinliğin kaynağı gösterilerek dinlerinden soğutulup siyasi, kültürel ve ekonomik baskılarla 
hristiyanlaştırılmaya çalışılmıştır. 

4. Altayistik çalışmaları. 
Srahlanberg’in 1730 yılında Stockholm’de Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia 

adıyla yayımlanan ünlü eserinde (Durmuş 2009: 503-517) Asya ve Doğu Avrupa Halklarından 36’sını 
6 grupta birleştirmesiyle ilk Altayistlik temelleri de atılmış olur. 

Temel prensibi Türklerin Altay dağları civarında neşet etmiş barbar bir kavimdir, medeniyetten 
uzak olan bu milletin en yakın akrabası (aslında bir Çin kavmi olmasına rağmen) Asya’nın barbar 
kavmi Moğollar, uzak akrabası ise Avrupa’nın barbar kavmi Macarlar anlayışına dayanmaktadır.  

Altayistik konusunda da S.M. Shirokogoroff, Wl. Kotvicz, B. Ya. Vladimirtsov, N. Poppe, N. A. 
Baskakov, V. M. Illiç-Svitıç, G. D. Sanjeyev, B. A. Serebnennikov, M. A. Serbak, L. Ligeti, gibi Rus 
asıllı bilim adamları tarafından yazılan çeşitli araştırma ve inceleme yazıları ile konuyu devamlı 
gündemde tutmuşlardır. (Gülensoy 1998: 23-25) 

Bu teori ile Türkçenin ve Türklerin üzerine yapılan araştırmaların ilerlemesi değil bilakis durağan 
kalmasını da sağlamışlardır. 

5. Türk Dilli Halklar terimi. 
 Rus Türkolojisine ait olan bu terminolojinin arka planında Türk dilinin herhangi bir lehçesini ya 

da ağzını konuşan halkının kendisinin aslında Türk asıllı olmadığı, herhangi bir sebeple bu halkların 
Türkçeyi sonradan öğrendikleri ve uzun süre bu dille konuşan halkların birkaç nesil sonra asıl 
köklerini ve dillerini unuttuklarını söylemektedirler.  

Bu terim ile Türkçe konuşan halkların aynı soydan yani kardeş olmadıkları aslında farklı soylara 
mensup oldukları zihinlere kazınmaktadır. Bu psikoloji ile hem Türk adına ve soyuna hem de diğer 
Türkçe konuşan halklara karşı bir düşmanlık beslenmesi sağlanmıştır. 

6. Her halka ayrı alfabe ve ayrı yazı dili. 
1926 Baku Türkoloji kongresinde Rus Türkologlar özellikle Türk boylarının tamamının Kiril 

alfabesine geçmesi için bir atak yapmışlardı. Bunda başarılı olamayıp kongre sonrası ortak Latin 
alfabesine geçiş kararı alınınca bu düşüncelerini 40’lı  yıllara kadar ertelemişlerdi. 

Farklı coğrafya, dini inanış ve dış etkilerinin de farklı olduğu değişik milletlere has kültür 
etkileşimlerine açık Türk halkları dolayısı ile farklı alfabeler de kullanıyorlardı.  

Sanskrit, Çin, Arap, Grek ve Latin gibi farklı yazı türleri kullanan Türk halklarını birlikte kontrol 
etmek, aynı bilgi akışını sağlamak da bu durumda zorlaşıyordu.  

40’lı yıllarda Rusya kontrolündeki bütün halklara ayrı birer yazı dili oluşturmak farklı millet ruhu 
yaratmak için muhtelif bahanelerle Kiril yazısı mecbur kılınmıştır. Hatta bu yapılırken Kiril alfabe 
sisteminde her bir halka yine değişiklik yapılarak aynı işaretler farklı ses değerleri olarak 
gösterilmiştir. Rusçanın öğrenilmesini kolaylaştıran fakat halkların kendi aralarında farklılığını 
geliştiren bu metotla aynı soydan, aynı tarihe, aynı dile sahip Türk boyları farklı milletlermiş gibi 
düşünmeye yönlendirmişlerdir. 

Bunun sonucu olarak, Ahıska Türklerini düşman gören Özbekler, Kırgızlarla çatışan Özbekler, 
Kazaklara düşman Kırgızlar, Azerileri sevmeyen Türkmenler, Kafkas Halklarını düşman gören Orta 
Asya halkları da yavaş yavaş şekillenmiş oldu. Tabii, Güney Sibirya’da yalnızlaşan, kendini kimsesiz 
gören sığınacak yer arayan bir Güney Sibirya Türk Halkları da doğmuş oldu. 

Türk boyları Çarlık döneminde başlayan Türkoloji çalışmaları ve bu çalışmalarda uygulanan 
metotlar sayesinde bölünüp biri diğerinden ayrılmıştır. Sovyet döneminde komünist rejimin kendine 
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has doktrin ve uygulamaları ile kendilerini farklı milletler gibi algılamaya başlayan halklar 
dinsizleştirme politikaları da kullanılarak iyice kimliksizleştirilmeye çalışılmıştır. 

Türk Halklarının Birliğinin sağlanmasında Türkoloji. 
Geçmişte yapılan çalışmalar yoluyla bu sefer Türk halklarının birliğinde Türkolojiyi nasıl 

kullanırız.  
7. Tarihi Türk dil yadigârlarının tespiti, yayımı ve incelenmesi. 
Türk dilinin yadigarları Türk halklarının da ortak yadigarlarıdır. Başta Orhun Yenisey yazıtları ve 

daha sonra bulunan Göktürk (Runik) yazılı eserlerinin tamamının bütün Türk lehçelerinde 
çözümlenmiş yayınları yapılmalıdır. Buralarda geçen dil özelliklerinin günümüz lehçelerinin temeli 
olduğu vurgulanmalı, kelime hazinesinin ortaklığı gösterilmelidir. 

Yine bu yazıtlarda geçen felsefi düşünce, inanışlar ve bunlara bağlı uygulamalar ile günümüzdeki 
devamı olanlar eşleştirilerek Türk boylarının tamamına özellikle eğitim sistemi vasıtasıyla genç 
kuşaklara öğretilmelidir. 

8. Modern Türk lehçelerinin gramerleri yapılmıştır. 
Bugün 27 civarında yazılı 40’ı aşkın diyalekti var sayılan Türk boyları ve konuştukları dilin bu 

kadar çeşitlilikte olmadığı gerçeğini gösterilmelidir. Yapılacak gramer çalışmalarının giriş kısmında 
mutlaka diğer Türk lehçeleri ile ortak yönler bir şema ile gösterilmeli, anlam küçük ses değişikleri 
mümkün olduğunca ana sese kadar indirilerek ayrışmanın yeniden birleştirilmesi sağlanmalıdır.  

Asıl Kıpçak, Oğuz ve Karluk ana lehçelerinin ortak gramerleri ve ortak kelime hazinesini gösterir 
sözlüklerinin yapılması sağlanmalıdır. Bu üç ana grubun dışında kalan Güney Sibirya diyalektleri 
temel ses özellikleri dikkate alınarak kendisine en yakın grup içerisinde addedilmelidir. 

Bugün sıkıntısını çektiğimiz ortak Türkçe diğer bir deyişle ortak haberleşme diline varmak için 
öncelikle Kıpçak, Oğuz, Karluk yazı dillerine indirgemeli daha sonra da bunlar içerisinde doğal 
yollarla hangisi ortak yazı dili olma eğilimini gösterirse onun ortak haberleşme dili olarak kullanılması 
sağlanmalıdır. Tabi bu uzun zaman ve kararlılık isteyen bir durumdur. 

9. Halk Bilimi araştırmaları.  
Türk boylarının inanış sistemlerine kesinlikle karışılmamalı, yapay ve baskılar yoluyla kabul 

ettirilmiş dinler dayatılmamalıdır. Halkların kendi iklimi içerisinde yaşayışları itibarıyla kabul ettikleri 
kutsal değerlere saygı gösterilmelidir. 

Yapılacak halkiyat çalışmalarında mümkün olduğunca ortak yaşayışa dair, sözlü ve yazılı 
mahsuller derlenmeli bunlar bütün Türk boylarının anlayacağı diyalektlerde yayınlanmalıdır.  

Ortak destanlar, masallar, efsaneler, inanışlar derlenip ayrıntılar giderilerek tüm varyantları ana 
temalar kaybedilmeden adeta yeniden yapılarak dinleyici ya da okuyucunun (bu bizim) diyebileceği 
şekle getirerek yayılmasını sağlamalıyız. 

Bilinen ya da yeniden derlenecek olan musiki parçaları kendi formlarında notalara alınmalıdır. 
Notalara alınan bu musiki parçaları seslendirilerek ortak müzik eserleri yapılmalıdır. 

Türk halkalarının tamamının en az 10 masal, 10 destan, 10 hikâye, 10 şiir ve 10 türkü gibi ürünü 
ortak olarak söyleyebilmelidir. Bunu sağlamalıyız. 

10. Altayistik çalışmaları. 
Bugün hala tartışılan yapay Altayistik teorisi terk edilmelidir. Bu teori Türk Milletinin yararına 

olmayan, birleştiricilikten uzak bir teoridir. Bunun yerine Türk Dil Ailesi ya da başka bir adla yeniden 
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri belirlenmelidir. Bunu yaparken tarihi dil ve lehçelerle birlikte 
ana kıta dışında bulunan Maya, Siyu, Keçua gibi diller de dikkate alınmalıdır. Bask, Skan gibi 
Avrupa’da bulunan fakat Hint Avrupa dil ailesinden olmayan, Türkçe ile yakınlıkları olabilecek diller 
ve halkları da incelenmeli yeniden birleştirici ve daha gerçekçi bir dil ailesi teorisi geliştirilmelidir. 

11. Türk Dilli Halklar terimi. 
Parçalamaya, bölünmeye yönelik Türk Dilli Halklar terimi yerine Türk Halkları veya Türk 

boyları/soyları denilmelidir.  
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Eğer Türk boyları adlanacaksa coğrafya (Sibirya, Kafkasya, Ortaasya, 
Anadolu, Avrupa, İdil gibi) adları veya ülke adıyla (Kazakistan, Türkistan, Özbekistan, Tataristan 

gibi) kullanılmalıdır. Türkçenin tasnifinde de sadece fonetiğe dayanan (r Türkçesi, l Türkçesi, tav 
Türkçesi gibi) adlandırma yeterlidir. Fonetik adlandırmada da teferruata gidilmemelidir. Yapılacak her 
ayrım birliğin karşıtıdır. Tarihi gelişim içerisinde dilin seyri sebebiyle olan ses değişikliklerini tabii ki 
görmezden gelemeyiz ama bir kısmını yazı yoluyla tefsiye etmemiz mümkündür. 

 Türkiye Türkçesinin hala ağızlarında kullanılan ancak alfabede olmadığı için neredeyse 
kaybolmaya yüz tutan ň (ny), ŋ(ng), é (kapalı e) sesleri gibi ana değişiklikler dışındaki ses değişmeleri 
zamanla kaybolacaktır. 

 
12. Her halka ayrı alfabe ve ayrı yazı dili. 
Alfabe veya yazı sistemi bir milletin kimliğinin de adeta muhafazasıdır. Hint yazısı, Çin yazısı 

buna örnektir. Bu örnekten hareketle kendimize ait olan Köktürk yazısı üzerinde bazı değişikliklerle 
Türkçenin bugünkü seslerini tamamen karşılayan bir yazı sistemine dönüştürülmelidir. 

Ancak, günümüz şartları ve dünya ile uyum sağlamak, büyük bir kültür kopmasına sebep 
olmamak için 1926 Baku Türkoloji kongresinde alınan karara uyarak Türk dünyasının ortak Latin 
alfabesine geçmesi şarttır.  

Ortak Latin alfabesine geçmek üzere Türkiye'de 18-20 Kasım 1991 tarihinde Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Milletler Arası Çağdaş Türk Alfabeleri 
Sempozyumu"nda ortak Latin alfabesine geçiş kararı alınmıştır. Daha sonra, Türk Cumhuriyetleri 
Eğitim Bakanları ve Türk toplulukları Eğitim Temsilcileri II. Konferansında, 8-10 Mart 1993 tarihinde 
Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından Ankara'da düzenlenen ve beş bağımsız Türk 
Cumhuriyetinden bilim adamlarının katıldığı alfabe ve imlâ konferansında da (Şahin 2002: 63-70) 34 
karakterli Latin alfabesine geçiş kararları alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda Türk dünyasının kendi 
ses değerlerini dikkate alarak bu yeni milli alfabeye geçmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Ortak alfabeye geçen Türk dünyası yeniden yapılandırdığı Köktürk yazısını mutlaka milli yazı 
olarak gençliğine öğretmeli Sekellerin Romanya’da yapmaya gayret ettiği gibi bir sayfasında Latin bir 
sayfasında Köktürk yazılı okuma kitapları yayınlamalı okullarda Köktürk yazısı Osmanlıca gibi 
öğretilmelidir. 

Sonuç 
Türkoloji, yukarıdaki öneriler kullanılarak Türk halklarının birliğinde önemli bir silah olarak 

kullanılabilir. Bunun için Türk dünyasını yönetenlerinin ortak irade ile hareket etmesi gereklidir. 
Hemen birkaç yılda sonuca varmak mümkün değildir. En az parçalanma sürecinin yarısı bir 

zamana ihtiyaç vardır. Günümüz iletişim vasıtalarının imkânlarını göz önüne aldığımızda ortak tavırla 
bu süreyi daha az bir zamana indirmek mümkün olacaktır. 
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Тюркская общность народов внесла и вносит оригинальный и значимый вклад в мировую 
историю и мировую цивилизацию, наследие Тюркской цивилизации имеет мировое 
общецивилизационное значение. Тюркская цивилизация способна самоорганизоваться в форме 
локальной цивилизации. 

Понятие «наследие Тюркской цивилизации» включает в себя все то, что Тюркская 
цивилизация на современном этапе своего развития получила в наследство от предыдущих 
этапов развития Тюркской цивилизации. Мировая цивилизация тоже получила все это в своё 
наследие, но с обязательством упоминать принадлежность этого наследия современной 
тюркской цивилизации как части мировой цивилизации. Каждый субъект истории имеет своё 
мировоззрение, своеобразно подразделяющее наследие Человечества на части наследия, 
принадлежащие определенным социальным общностям, в частности, локальным 
цивилизациям, выделенным по этническим и лингвистическим характеристикам. Понятие 
«Тюркская цивилизация» более целесообразно использовать, чем, являющееся в определенной 
мере метафорическим, понятие «Тюркский мир», так как Тюркская цивилизация является 
одноуровневым, однотаксонным феноменом с такими цивилизациями Востока и Запада как 
Ханьская, Романская, Индийская, Германская, Арабская, Славянская, Иранская, Дравидийская, 
Малайзийско-Индонезийская, Японская и другими. 

Тюркская цивилизация является одной из древнейших цивилизаций мира. Истоки её 
уходят к 5-6 тысячелетию до нашей эры, когда Древний Шумер как первое развитое 
государство, образовавшееся на территории расселения протоалтайских и прототюркских 
народов (территории нынешних государств Турция, Иран, Азербайджан, Афганистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, СУАР в КНР и др.) в числе 
первых в мире создал великие достижения человеческой цивилизации – развитые формы 
государства, этнической общности, языка, письменности, мифологии, религии (Тенгрианство), 
градостроительства и материальной культуры. После завоевания Древнего Шумера семитскими 
племенами и включения его территории в Древний Аккад, и затем в Древний Вавилон, новые 
центры развития Тюркской цивилизации возникают на оставшихся территориях расселения 
протоалтайских, прототюркских и древнетюркских народов. После завоевательных нашествий 
на эти территории скотоводческо-земледельческих полукочевых племен древних арийцев в XII-
YII веках до нашей эры на значительной части этих территорий образуются государства с 
арийской государственной элитой, но значительную часть населения в них продолжают 
составлять потомки прототюрков, древние тюрки, а также смешанное арийско-древнетюркское 
население [1].  
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В древнекитайских письменных источниках этноним «тюрк» встречается уже 4700 лет до 
наших дней. Эти же источники свидетельствуют также и о том, что уже в те времена на 
территориях от Каспийского моря до территории Маньчжурии проживали древнетюркские 
племена и народности [2]. Древние археологические памятники культуры на этих территориях 
древнего Турана свидетельствуют об этом. Тюркская цивилизация, находясь на пути между 
ведущими государствами, цивилизациями, культурами Востока и Запада, Севера и Юга, 
выступала как цивилизация, оказывавшая значительное влияние в системе цивилизаций мира. 
Важную роль она играла на Великом Шелковом пути. Тюркский язык был одним из ведущих 
международных, мировых языков на этом пути. Тюркская цивилизация создала целый ряд 
государств, имевших большое влияние на развитие мировой истории, культуры, науки, 
искусства и мировоззрения. В современную эпоху нового возрождения, Ренессанса Тюркской 
цивилизации она имеет возможности интенсивно развить свою культуру, науку и язык, 
посредством использования достижений современной мировой цивилизации.   

Гениальные и выдающиеся деятели науки, искусства и культуры Тюркской цивилизации 
внесли огромный вклад в развитие мировой науки, искусства и культуры. Вклад одного Аль-
Хорезми (десятичная система, алгебра, алгоритм) не уступает вкладу некоторых локальных 
цивилизаций. Наука, культура и язык Тюркской цивилизации внесли огромный вклад в 
развитие мировой науки, духовной культуры и языковой системы мировой цивилизации. 
Тюркская цивилизация в течение тысячелетий создала цепь последовательно возникавших 
развитых тюркских языков, фольклора, литературы и письменностей. Тюркский язык по 
длительности периода пребывания в статусе международного, мирового языка занимает первое 
место среди всех языков, когда-либо имевших такой статус. Тюркская цивилизация оказала и 
оказывает большое влияние на развитие письменностей цивилизаций Востока и Запада. 

В процессе глобализации идет формирование многополюсного мира, что связано с 
возникновением новых полюсов, центров геополитической силы. Этими центрами выступают 
чаще всего локальные цивилизации. Тюркской общности народов целесообразно сформировать 
у своих членов тюркское локально-цивилизационное мировоззрение. Фундаментальной идеей 
локального цивилизационного мировоззрения является идея цивилизационизма, идея 
цивилизационной солидарности, единства исторических корней и исторической судьбы 
народов, относящихся к данной локальной цивилизации, необходимости их сотрудничества для 
решения стоящих перед ними общих проблем.  

Для перспектив развития Тюркской цивилизации в современной мировой информационной 
цивилизации большое значение имеет идеология тюркизма, являющаяся идеологией имеющей 
целью формирование Тюркской локальной цивилизации. Кратко резюмируя ряд исследований 
в данном направлении можно утверждать, что следующие концепции и положения 
соответствуют идеологии тюркизма, интересам Тюркской цивилизации в целом и каждого из 
тюркских народов в отдельности: 

По цивилизационным вопросам [3; 4; 5; 6]: 1) Поддержка концепции этнолингвопанизма 
[3], концепции тюркизма и возрождения Тюркской цивилизации, разъяснение и поддержка 
концепций демократического тюркизма и ортатюркизма; 2) Позиция против концепции 
массовой культуры, против ликвидации национальных культур, за равноправный диалог, 
полилог локальных цивилизаций в рамках мировой цивилизации; 3) Поддержка концепции 
формирования среднеалтайского языка, общеалтайского мировоззрения и единого 
общеалтайского информационного пространства [7]. 

По политическим проблемам: 1) Создание Тюркской Конфедерации государств (ТКГ). 
Конфедерация должна обеспечивать сохранение суверенитета отдельных тюркских государств 
и их членство в ООН. В Тюркской Конфедерации допускается на основе консенсуса всех её 
членов участие отдельных стран ещё и в других межгосударственных объединениях; 2) 
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Соблюдение устава ООН, поддержка её международной деятельности; 3)Поддержка концепции 
международно-правовой защиты прав человека; 4)Поддержка геополитической концепции 
многополярного мира. Одним из полюсов при этом может стать Тюркская Конфедерация; 5) 
Расширение Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), и превращение её, в 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Азии (ОБСА), в аналог Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом надо пользоваться тем, что 
тюркских государств в ШОС много – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, и добиться 
расширения за счет добровольного включения всех других азиатских стран. Организация 
«Совещание по взаимопониманию и мерам доверия в Азии», созданная по инициативе 
Казахстана, может слиться с ОБСА. 

По военным вопросам: 1) Создание в рамках Тюркской конфедерации государств 
военного оборонительного союза на базе имеющейся системы межгосударственных договоров 
с сохранением суверенитета каждого тюркского государства; 2) Поддержка договора о 
нераспространении ядерного оружия и договора о безъядерной зоне в Центральной Азии с 
адекватным совместным своевременным реагированием ТКГ на происходящие в мире 
изменения в сфере ядерных угроз и ядерной безопасности. 

По национальному вопросу [3; 4; 5; 6]: 1) Поддержка ойкуменической концепции нации, 
этносистского гуманизма и гуманистического этносизма и соответствующей концепции 
межнациональных, международных отношений. Опровержение крайних форм 
конструктивизма, инструментализма и примордиализма; 2) Поддержка концепции равноправия 
наций, борьба против гегемонизма, шовинизма одних наций против других; 3) Поддержка 
концепции межнациональной толерантности; 4) Поддержка концепции трехуровневого 
равноправия наций и их языков; 5) Поддержка принципа права наций на самоопределение, 
концепции адекватного понимания права наций на сепарацию, отделение и образование своего 
независимого государства признаваемого ООН. При этом использовать принцип 
компактификации и стягивания этнических территорий наций внутрь образующихся своих 
отдельных национальных государств [8; 9].  

По лингвистическим вопросам [10; 11; 12; 13; 14; 15]: 1) Создание среднетюркского 
языка ортатюрк (анатюрк [14]) методом усреднения норм 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. Это обеспечивает равноправие всех тюркских языков между собой, каждый из тюркских 
народов имеет право использовать свой тюркский язык как государственный язык в своем 
национальном государстве и развивать его в меру своих возможностей. Механизм усреднения 
при создании норм языка «ортатюрк» дает близость к языку предков современных тюркских 
народов и внесение в язык ортатюрк основной части своего языкового наследия каждой из 
тюркских наций; 2) Создание системы усредненных языков для родственных языков; 3) 
Создание всемирного общечеловеческого языка на основе всех языков мира посредством 
системы усредненных языков; 3)Поддержка концепции государственного статуса 
национальных языков; 4)Поддержка концепции «понятных» языков. Близкородственные языки 
могут официально быть признанными в качестве «понятных» языков на территориях других 
государств; 5) Создание координированной системы алфавитов национальных тюркских 
языков и языка ортатюрк; 6) Создание координированной системы терминов тюркских языков 
[15]; 7) Поддержка концепции межъязыковой толерантности; 8) Поддержка концепции 
культурного разнообразия и защиты национальных языков; 9) Целесообразно каждый год 21 
февраля отмечать в Тюркском мире «День родного языка», солидаризуясь в этом вопросе с 
решениями ЮНЕСКО. 
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По экономическим проблемам: 1) Создание Тюркского экономического пространства, 
экономического союза в рамках Тюркской конфедерации государств; 2) Поддержка концепции 
Всемирных денег в системе ООН. Национальная валюта отдельной страны и даже группы 
стран не способна обеспечить устойчивую реализацию функции Всемирных денег; 3) 
Поддержка Концепции человеческого развития и Концепции Целей развития тысячелетия. 

По проблемам культуры: 1) Поддержка Концепции культурного разнообразия; 2) 
Создание общетюркской культуры путем усреднения и на базе языка ортатюрк для развития 
культуры, как отдельной тюркской нации, так и Тюркской цивилизации в целом; 3) Поддержка 
деятельности ЮНЕСКО по защите языков от гибели; 4) Поддержка концепции межкультурного 
диалога, полилога и толерантности [17]; 5) Поддержка концепции глобальной экокультуры, 
планетарной этики [18]. 

По проблемам религии: 1) Поддержка концепции свободы совести и вероисповедания как 
личной свободы отдельного человека. Отказ от отождествления национальной и религиозной 
идентичности, признание их взаимной независимости [19]; 2) Поддержка концепции светского 
государства в мире и в каждом из тюркских государств; 3) Поддержка концепции 
межконфессиональной толерантности; 4) Поддержка права тенгрианства как древнейшей 
религии протоалтайцев, прототюрков и древних тюрков [1] на своё добровольное возрождение, 
без принуждения индивидов. 

По проблемам истории [20]: 1) Выработка координированной концепции всемирной 
истории, истории Тюркского мира, Тюркской цивилизации, истории отношений между 
тюркскими и другими народами; 2) Выработка согласованной концепции этногенеза и 
культурно-исторического наследия тюркских народов; 3) Развитие исследований о роли 
Тюркской цивилизации в древнем глобальном взаимодействии цивилизаций через Великий 
шелковый путь и в процессе формирования великих евразийских империй; 4) Углубление 
исследований в сфере шумерологии в рамках концепции исторической взаимосвязи Тюркской 
цивилизации с Шумерской, тюркского языка с шумерским, тюркского тенгрианства с 
шумерским.  

По проблемам науки [21]: 1) Создание Фонда научных исследований ТКГ; 2) Создание 
Ассоциации Академий наук тюркских государств; 2)Создание в каждом тюркском государстве 
Тюркской Академии (ТА) с отделами: тюркологии; языка и литературы; истории; этнологии; 
философии; политики; права; экономики; демографии; экологии; социологии; 
информационного развития; культурологии; религиоведения; психологии; педагогики и 
образования; искусствоведения; спорта; здравоохранения и медицины; энергетики и природных 
ресурсов; водных, сельскохозяйственных и продовольственных проблем; востоковедения; 
глобалистики и футурологии. Целесообразно, чтобы эти ТА входили в систему международной 
организации «Международная Тюркская Академия» (МТА). Тюркская Академия, созданная по 
инициативе Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в столице Казахстана Астане, 
могла бы выступить началом этого великого объединения интеллектуальных сил Тюркской 
цивилизации. Для равноправия тюркских государств целесообразно, чтобы каждый год 
председательство в МТА переходило от ТА одного тюркского государства к ТА другого 
тюркского государства.  

В целом система этих концепций даёт основы тюркского мировоззрения, при сохранении 
постмодернистского мировоззренческого плюрализма во многих других аспектах 
мировоззрения (онтология, гносеология, методология, этика, эстетика и др.) [22].  

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 
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казахскому языку и традициям. Однако в этом направлении есть еще много трудностей и 
нерешенных проблем. 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 сугубо 
национальном языке неконкурентоспособном с «мировыми языками». Для прорывного 
ускоренного повышения социального статуса казахского языка требуются оригинальные 
нестандартные решения, так как стандартные решения не дают ожидаемого эффекта в 
требуемые сроки, несмотря на большие выделяемые средства. 

Цель данного 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 [10; 11; 12; 13; 14; 15]. 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 
[15]; 4) развить информационные ресурсы на языке ортатюрк и национальных тюркских 
языках, в том числе на казахском языке [23; 24]. 

Среднетюркский язык ортатюрк в лексическом аспекте будет близок к языку Абая (1845-
1904), одного из последних классиков Тюркской цивилизации, писавших на региональном 
варианте литературного языка «тюрки», который был среднетюркским и общетюркским 
языком той эпохи. Этот великий язык Тюркской цивилизации в 1924 году был юридически 
превращен в мертвый язык не имеющий социального функционирования в значимых сферах 
жизни общества и государства. На всех активных сторонников сохранения единства тюркского 
языка, тюркского народа и Тюркской цивилизации большевики навесили ярлык «пантюркист», 
объявили их «врагами народа» и жесточайшим бесчеловечным образом преследовали и 
уничтожали [25]. Эта шовинистическая, отрицающая право наций на самоопределение акция 
была осуществлена в ходе так называемого «национально-государственного размежевания» 
произведенного посредством массового террора под руководством Сталина без выявления 
свободного волеизъявления народа Туркестана и тюркских народов. Но те, которые желали 
уничтожить и думали, что уничтожили языковое единство Тюркской цивилизации, ошиблись. 
Создание языка ортатюрк выступает как оживление великого тюркского языка «тюрки», 
выведение его из состояния «клинической смерти» с помощью современных методов 
математической и компьютерной лингвистики, современных средств информационной 
цивилизации. Это фундаментальное лингвистическое единство Тюркской цивилизации 
независимые тюркские народы смогут восстановить. Реализация предлагаемого нами проекта 
создания языка ортатюрк и 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. 

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 
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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.  

Возможны следующие 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. 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 акторов. Это противоречит национальным интересам и национальной 
безопасности Казахстана и казахской нации. 

1) 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. В целом представляется целесообразным 
реализовать пятый вариант, так как он имеет много преимуществ по сравнению с другими 
вариантами: он не предоставляет привилегий и не создает ущемления прав и достоинства 
каждого из тюркских народов, он дает им право использовать свой тюркский язык как 
государственный язык в своем национальном государстве и развивать его в меру своих 
возможностей, обеспечивая равноправие и равенство всех тюркских языков между собой [10; 
11; 12; 13; 14; 15].  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 [10; 11; 12; 13; 14; 15]. Этот 
вариант обеспечивает равноправие и равенство всех тюркских языков между собой, не 
предоставляет привилегий и не создает ущемления 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.  

Создание усредненного языка ортатюрк, выступающего в функциях добровольно 
признанного нейтрального языка межнационального общения, накопления информации 
общетюркской и общечеловеческой значимости способствовало бы развитию 
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взаимопонимания и равноправного сотрудничества между тюркскими народами, социально-
экономическому, политико-правовому, информационно-коммуникативному, профессионально-
квалификационному, духовно-интеллектуальному развитию личностей и социальных групп, 
как тюркского мира, так и всего человечества. Ортатюрк способствовал бы сотрудничеству 
между тюркскими народами, информационно-коммуникативному, духовно-интеллектуальному 
развитию личностей и социальных групп, как Казахстана и Тюркского мира, так и всей 
Мировой цивилизации. Тюркская группа языков входит в состав более крупного генетического 
объединения языков, названных алтайскими. Возникает возможность варианта языкового 
развития с созданием среднеалтайского языка. Меру целесообразности вариантов языкового 
развития следует исследовать отдельно. Расчет меры близости различных генеалогически 
родственных языков в рамках групп и подгрупп языков может быть произведен на основе 
разработанного в математической лингвистике метода определения количественной меры 
близости и удаленности родственных языков и диалектов [26]. Это позволит найти 
оптимальные пути усреднения. На этой основе можно выяснить, какой из вариантов языкового 
развития лучше: 1) произвести усреднение по всей группе генеалогически родственных языков; 
2) произвести усреднение по отдельным подгруппам генеалогически родственной группы 
языков; 3) не производить усреднения.  

Процессы развития языков, особенно проблемы изменения языковой идентичности, 
целесообразно оценить с точки зрения соотношения прав человека и прав наций и языковых 
групп личностей. В индивидуалистической концепции личности личность отрывается от 
сформировавшего её социума и рассматривается как независимое априорно самодостаточное 
исходное начало для оценки всех процессов происходящих в мире. Права социума, общности, 
коллектива, который сформировал данного человека, при этом учитываются в недостаточной 
мере. Целесообразно достичь большей гармонизированности в соотношении прав личности и 
прав социума. Для этого необходимо учесть социальную сущность человека и нации. В этой 
связи целесообразно использовать ойкуменическую теорию нации, концепции этносизма, 
этнолингвопанизма, усредненных языков и среднемирового языка [10; 11; 12; 13; 14; 15], 
которые в целом составляют лингвогеополитическую концепцию, ведущую к синтезу языков 
Востока и Запада.  

Концепции этносизма и этнолингвопанизма основываются на ойкуменической концепции 
нации [4; 5; 6]. Они дают основу для конвергентного развития цивилизаций, наций и культур 
Востока и Запада, так как эти концепции показывают, что такие характеристики нации, как 
общность территории, экономики, языка, культуры, социально-психологических черт являются 
акциденциями, но не атрибутами. В контексте ойкуменической теории нации рассмотрим 
проблемы глобального развития и пути сохранения национальных культур, языков, развития 
языковой и культурной конвергенции Востока и Запада. В этих вопросах целесообразно 
достичь оптимального сочетания общечеловеческих и национальных интересов. Для 
обеспечения единства Человечества и сохранения его многообразия целесообразно создание 
системы усредненных языков для групп генеалогически родственных языков [10; 11; 12; 13], а 
в дальнейшем создание среднемирового языка посредством усреднения в многообразии 
усредненных языков и изолированных языков на основе ностратической (борейской) 
концепции, концепции языковых универсалий и статистических методов усреднения языковых 
феноменов [10; 11; 12; 13]. Создаваемый таким путем всемирный вспомогательный язык 
межкультурного, межнационального общения, накопления мировой информации и глобального 
обучения способствовал бы решению многих глобальных проблем мировой цивилизации и 
духовному взаимообогащению всех локальных цивилизаций и народов.  

В современную эпоху глобализации и формирования мировой информационной 
цивилизации важно решение проблем формирования единого информационного пространства 
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для каждой из групп родственных по языку народов. Рассмотрим это на примере алтайских 
народов. Языковые барьеры, как обусловленные различием языков, так и различием их 
письменностей, являются препятствиями развитию данного единого информационного 
пространства. Иероглифы, используемые в японском языке, относящемся к алтайской семье 
языков, создают «иероглифический барьер», который также препятствует развитию единого 
информационного пространства алтайских народов. Для алтайской семьи в целом, 
включающей в себя тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и японский 
языки, проблему языкового барьера между алтайскими языками предлагается преодолеть 
посредством использования метода создания усредненных языков для соответствующих групп 
родственных языков, то есть путем создания среднеалтайского языка на основе создания 
среднетюркского, среднемонгольского языков и усредненного тунгусо-маньчжурского языка. 
Для создания среднеалтайского языка целесообразно усреднить следующие пять языков: 
среднетюркский, среднемонгольский, усредненный тунгусо-маньчжурский, японский и 
корейский языки. При этом предлагается использовать метод усреднения в меру его 
применимости, используя также достижения современной алтаистики и борейской, 
ностратической теории. При таком построении среднеалтайский язык не будет достаточно 
целостным. Поэтому для дополнения недостающих компонентов целесообразно использовать 
теорию языковых универсалий, статистические методы переработки баз данных. При создании 
усредненного языка для других семей и групп языков (романской, германской, индийской, 
дравидийской, индонезийско-малайзийской, славянской, семитской, иранской, уральской и др.) 
целесообразно применять метод аналогичный методу, примененному в отношении алтайской 
семьи языков.  

В процессе формирования мировой информационной цивилизации для каждого тюркского 
языка целесообразно создание компьютерных программ, которые преобразуют тексты на 
одном алфавите в тексты на другом алфавите. Целесообразно создание компьютерных 
программ для перевода с одного тюркского языка на другой. При этом перевод на язык 
ортатюрк мог бы служить основным этапом для последующего перевода на другие тюркские 
языки [22]. Необходимо увеличить информационные ресурсы в Интернет на национальных 
тюркских языках и на языке ортатюрк [22; 23]. Осуществление этих предложений 
способствовало бы развитию Тюркской цивилизации в системе мировой информационной 
цивилизации. 

В течение столетий в значительной части территории Евразии было широко 
распространено знание двух языков: тюркского («тюрки») и иранского («фарси»). В XXI веке 
можно было бы содействовать добровольному изучению желающими двух усредненных 
языков – среднетюркского («ортатюрк») и среднеиранского («ирани»). Это способствовало бы 
мирному сосуществованию, взаимопониманию, сотрудничеству и межкультурному диалогу 
между представителями Тюркской и Иранской цивилизаций [27; 28; 29]. 

Предлагаемые преобразования соответствуют тенденциям развития и расширяют 
горизонты развития межкультурной коммуникации в процессе формирования мировой 
информационной цивилизации в XXI веке. Они направлены на решение проблем в данной 
сфере на основе общепризнанных в системе норм международного права принципов 
равноправия, суверенитета государств, обеспечения прав и свобод человека и коллективных 
прав социальных групп (национальных, языковых, этнических, расовых, конфессиональных, 
локально-цивилизационных и др.).  

Создание среднетюркского языка ортатюрк, который в лексическом аспекте будет близок к 
языку Абая, приведет к возрождению тюркского языка в качестве одного из международных, 
мировых языков. Это послужит основанием для прорывного инновационного 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

47 
 

модернизационного повышения внутригосударственного и международного социального 
статуса казахского языка и всестороннему развитию казахской национальной культуры [30]. 
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Özet 
Türk Dünyası yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla; geniş bir coğrafyaya,  köklü bir kültüre, önemli 

bir ekonomiye sahiptir. Ayrıca Türklerin çeşitli sebeplerle dünyanın çeşitli bölgelerine göçmesi ile 
Türkçe hemen hemen bütün dünya üzerine yayılmış durumdadır. Günümüzde kuzeydoğu Asya’dan 
Afrika’nın ortalarına, Çin Seddi’nden Avrupa’nın en batı ucuna kadar 12 milyon kilometrelik 
coğrafyada Türk milletini birbirine bağlayan en önemli bağ, Türkçedir.  
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Osman Nedim Tuna ses denkliklerinden hareket ederek 165 Türkçe kelimenin Sümerceye 
geçtiğini ispat etmiştir.  Sümerlerin Türklükle Sümercenin Türkçeyle ilgisi olmasa bile Sümer 
metinlerinde yaklaşık 200 Türkçe kelimelerin bulunması,  Türkçenin M.Ö. 2500 varlığı anlamına 
gelmektedir. O tarihten beri Türkçe yazılmakta ve konuşulmaktadır.  

Türkçe zaman içerisinde lehçelere ve şivelere bölünmüş, konuşurlarını birbirine kısmen 
yabancılaştırmıştır. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak 
Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Uygur Türkçesi, Gagauz Türkçesi, 
Karakalpak Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Nogay Türkçesi, Hakas Türkçesi, 
Altay Türkçesi, Tuva Türkçesi, Çuvaş Türkçesi, Yakut Türkçesi zaman içerisinde ana Türkçeden 
kısmen farklılaşarak çeşitli ölçülerde birbirilerine farklılık gösterir duruma gelmiştir.   

Osmanlı Devleti’nin çekilmesinden sonra Balkan ülkelerinde kalan Türklerin sayısı yaklaşık 4 
milyondur. 1960’lı yıllardan itibaren çalışmak ve eğitim nedeniyle Türkiye’den yurt dışına giden 
Türkleri sayısı yaklaşık 6,5 milyondur. Çeşitli nedenlerle Arabistan yarımadası, Afrika kıtası, Kuzey 
ve Güney Amerika’da yerleşen Türklerin sayısı bilinmemekle birlikte milyonlarla ifade edilmektedir.  

Sonuç itibarıyla Türkçe, yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada yaklaşık 300 milyon 
konuşanı ile dünyada ön sıralarda gelmektedir. Geniş bir coğrafyada çok sayıda insan tarafından 
konuşulması hasebiyle Türkçenin çok sayıda sorunu bulunmaktadır.  

Bunların ötesinde hemen her ülkede Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar ve Türkçe öğreten 
kuruluşlar bulunmaktadır.  

Bunlardan en önemlisi “Türk dünyasının ortak anlaşma dili” konusudur.  Bütün Türklerin 
anlaşabileceği ve yabancıların öğrenip bütün Türklerle anlaşabileceği  “Ortak Türkçe” artık 
vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Ortak Türkçe en kısa zamanda 
geliştirilmeli ve Türk lehçelerin yanında “Ortak Türkçe” öğretilmelidir. Günümüz Türk dünyasının 
geleceğe bırakabileceği en büyük miras budur.   

Biz bildirimizde kültürel etkileşim ve medeniyetler ittifakı açısından Türkçe eğitimi ve öğretimi 
üzerinde duracağız.  Ortak Türkçe için yapılması gerekenleri ve Gazi Üniversitesi olarak 
yaptıklarımızı bilim dünyası ile paylaşmaya çalışacağız. 

Giriş:  
İç içe unsurlar olan ticaret, teknoloji, bilim, ekonomi, kültür, uluslararası ilişkiler ile dil 

birbirileriyle yakından ilgilidir. Bir başka söyleyişle günümüz dünyasında ticaret, ekonomi, teknoloji, 
bilim, kültür, uluslararası ilişkilerde, ülkelerin başarısı için dil eğitimi ve öğretimi ayrı bir önem 
taşımaktadır.  

Türk Dünyası yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla; geniş bir coğrafyaya, köklü bir kültüre, önemli 
bir ekonomiye sahiptir. Ayrıca Türklerin çeşitli sebeplerle dünyanın çeşitli bölgelerine göçmesi ile 
Türkçe hemen hemen bütün dünya üzerine yayılmış durumdadır. Günümüzde kuzeydoğu Asya’dan 
Afrika’nın ortalarına, Çin Seddi’nden Avrupa’nın en batı ucuna kadar 12 milyon kilometrelik 
coğrafyada Türk milletini birbirine bağlayan en önemli bağ, Türkçedir.  

Türkçenin konuşan sayısı bakımından zengin olduğu kadar tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. 
Osman Nedim Tuna ses denkliklerinden hareket ederek 168 Türkçe kelimenin Sümerceye geçtiğini 
ispat etmiştir. Sümerlerin Türklükle Sümercenin Türkçeyle ilgisi olmasa bile Sümer metinlerinde 
yaklaşık 168 Türkçe kelimenin bulunması, Türkçenin M.Ö. 2500’te var olduğu anlamına gelmektedir. 
O tarihten beri Türkçe yazılmakta ve konuşulmaktadır.  

Türkçeyi konuşanların coğrafyası da dünyada önemli bir genişliktedir. Türkçenin doğal coğrafyası 
12 milyon kilometrelik bir alan ile dünya sıralamasında en önlerde gelmektedir. Türkçenin tarihî 
derinliği ve tarihî derinliğinin kaynağı da yine dünyada en ön sıralardadır.  

 Konuşan nüfusu, coğrafyası, tarihî derinliği ve zenginliği açısından dünyanın en önde gelen 
dilleri arasında yer alan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ters orantılı olarak, çok gerilerde 
kalmıştır. Bu değerleri fark ederek Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı hızla yükselirken Türkçe 
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öğreten kuruluşların ihtiyacı karşılayabildiğini söylemek çok zordur. Bu durum kültürel iletişim ve 
medeniyetler ittifakını da olumsuz yönde etkilemektedir. Zira dünya Türklüğün köklü kültürünü ve 
medeniyetini yeteri kadar öğrenememekte, dolayısıyla bu birikimden de yararlanamamaktadır.  

Bütün bunların ötesinde eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan Türkler çok defa birbiri ile 
Rus dilinde, güney coğrafyasında farklı devletlerin sınırları içerisinde yaşayan Türkler birbiri ile Arap 
dilinde veya Fars dilinde; dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler birbirileri ile İngiliz dilinde 
bağlantı kurup anlaşabilmektedir. Derin bir kültüre, köklü bir tarihe, zengin bir dile, önemli bir 
ekonomiye sahip Türklük için bu doğru br durum değildir.  

1.Türkçenin Tarihî Zenginliği ve Derinliğine Bir Bakış:  
Yukarıda da belirtildiği gibi M. Ö. 2500 yıllarında Mezopotamya'da yürürlükte olan dünyanın ilk 

yazı dili Sümercenin kaynağı konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Pek çok bilim adamı bu 
dilin Ural-Altay dillerinin bir parçası olduğunu kabul etmiştir. Merhum Osman Nedim Tuna ses 
denkliklerinden hareket ederek 168 Türkçe kelimenin Sümerceye geçtiğini ispat etmiştir (Tuna 1990 - 
Gülsevin 2002: 457-459.). Türklerin ata yurdu olarak bilinen Altay Dağları'nın en yüksek tepelerine 
"Üç Sümer Tepesi" denilmesi ve Şamanizm inancına göre buranın dünyanın merkezi sayılması ilgi 
çekicidir. Bütün bunlarla birlikte Sümerlerin Ural-Altay dilleri ile bir bağlantısı olmasa bile, 
Sümerlerin Türklük ile Sümercenin Türkçe ile bir ilgisi olmasa bile Sümer metinlerinde yaklaşık 200 
Türkçe kelimenin bulunması, Türkçenin M.Ö. 2500 var olduğu anlamına gelmektedir.  

M.Ö. 2200’lere ait bir belgede Türkiye'de Türklerin bulunduğu (Güterbock 1938, s. 67-68), 
Kralları İlşu Nail'in Anadolu'ya girmek isteyen Akkadlarla savaştığı kaydedilmiştir (Memiş 1988: 35-
40). M.Ö. 2200’lerde Akkad İmparatoru Naram-Sin Anadolu'ya bir sefer düzenlemiştir. Bu sefer ve 
savaşlar, Şartamhari Metinleri adıyla bilinen yazılı raporda anlatılmaktadır (Memiş 2002: 441). 
Metinde Akkad İmparatoru'nun Anadolu'daki Hatti Kralı Pampa'nın önderliğindeki 17 şehir 
devletinin1 oluşturduğu birliğe karşı savaşması anlatılmaktadır. Metnin 15. satırında Türki kralı İlşu-
Nail'in de bu birlik içerisinde yer aldığı kayıtlıdır2.  

Kazakistan'ın Almaata kenti yakınlarında Esik kurganlarında yapılan kazılarda küçük bir kap 
bulunmuştur. Bu kabın üzerinde Göktürk alfabesine benzer bir alfabe kullandıkları anlaşılmıştır. 
Çıkarılan kabın üzerindeki yazıda: "Khan uya üç otuzı yok boltı utıgsa tozıldı (Hanın oğlu yirmi üç 
yaşında yok oldu, (halkın?) adı sanı da yok oldu)" cümlesi yer almaktadır (Süleymanov 1970: 3). 
M.Ö. 400’lerden kaldığı tahmin edilen bu yazı, Türkçenin tarihi açısından son derece önemlidir.  

M.S. 48 yılında Hunlar, Güney ve Kuzey Hunları olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Kuzey 
Hunlar batıya göç ederken Güney Hunlar Çin’in iç bölgelerine yerleşmişlerdir. Çin araştırmacıları 
Çin’in etkisinde kalan Güney Hunlarının ilkokul ve yüksekokul açtığını ve bu okullarda kutsal 
klasiklerin okutulduğunu ifade etmişlerdir (Güven 2010, 17).  

Bir Hun devleti olan Qian Zhao ülkesinin hükümdarı Liu Yao’nun Çinlilerin Tai Xue adını 
verdikleri bir yüksekokul, Weiyang Sarayı’nın batısında ise ilkokul açtığı kaydedilmiştir. Kaynaklara 
göre bu okullara yaşları 13 ile 20 arasında olan 1500 civarında üstün zekâlı çocuk devam etmiştir. Bu 

                                                            
1  Bu metinden M.Ö. 3000’li yıllarda Anadolu’da kuvvetli bir devletin olmadığı, Anadolu’nun küçük krallıklar tarafından 
yönetildiği anlaşılmaktadır. 
2  Şartamhari Metinleri Hattusaş arşivinde ele geçirilen metnin kopyası (KBo III, 13 nolu metin) şöyledir: ( [ilk 7 satır 
kopuk] 8. Bana karşı bütün memleketler isyan ettiler, 9. Gaşua kralı Anmanailu, Pakki kralı Bumanailu, 10. Ulluwi kralı 
Lupanailu sonra ... kralı .... İnmipailu, 11. Hatti Kralı Pampa, Kaniş kralı Zipani ... kralı Nur-Dagan, 12. Amurru kralı 
Huwaruvaş, Paraşi kralı Tişenki, 13. Armanu kralı Mudakina, Sedir Dağları kralı İşgippu, 14. Larak kralı Ur-Larak, Nikku 
kralı Ur-Banda, 15. Türki kralı İlşu-Nail, Kuşaura kralı Tişkinki, 16. Toplam on yedi kral ki onlar savaşa girdiler ve ben 
onları vurdum, 17. Hurrilere karşı bütün orduyu seferber ettim ve sonra (Tanrılara) şarap takdim ettim, 18. O zaman 
savaşçılarıma, binlerce düşman askeri hiç mukavenet etmedi (Memiş, agm, s. 442'den naklen). Bu metin, Hititçe ve Hitit çivi 
yazısıyla yazılmıştır. Bu metin H.G. Güterbock tarafından 1938’de yayımlanmıştır (Güterbock, 1938: 67-68).  
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okullarda öğretmenlik yapanlar ise yüksek rütbeli subaylar ve bilim adamları arasından kültür düzeyi 
yüksek olan kişilerdir (Güven 2010, 17).  

319 yılında kurulan Zhao Hun devletinde imparator Lui Yao tarafından saray için bürokrat 
yetiştirmek amacıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversiteye öğrenci yetiştirmesi için de bir 
ilkokul açılmıştır. Yaşı 25’ten aşağı 13’ten yukarı 1500 öğrenci bu okula alınmıştır. 319 yılında 
kurulan bir başka Zhao devletinde ise Hun kralı tarafından devlete memur ve bürokrat yetiştirmek 
amacıyla yazı, edebiyat, din ve saray memurluğu için değişik dersler içeren on kadar ilkokul açmıştır. 
300 öğretmen idaresinde bir de üniversite kurmuştur ( Güven, 2010: 19). 

Köktürk Yazıtları, 700'lü yılların başında 720-740 yılları arasında yazılmıştır. Köktürk yazıtlarına 
Türkçe açısından bakıldığında çok şey görülmektedir. Zira Köktürk Yazıtları'ndan anlaşıldığına göre 
Köktürklerde okuma yazma çok yaygındır. Basit bir açıklama ile Köktürk Yazıtları, herkes okusun 
diye yazılmıştır. Yani yazıyı okuyan var ki yazı yazılmıştır.  

Bununla birlikte Köktürk Yazıtları'nda geçen; biti- "yazı yazmak", bitig "yazı, yazıt", boşgur- 
"eğitmek, öğretmek", mar "öğretmen", ur- "yazı yazmak, taş üzerine yazı yazmak", urtur- "yazı 
yazdırmak", ötle- "öğütlemek", bilig "bilgi, akıl, zihin", biligsiz "bilgisiz, akılsız, zihinsiz", bilge 
"bilen, âlim", takıt- "taş üzerine yazı yazmak", … kelimeleri, bu dönemde Türkçe ile ilgili bir eğitim 
ve öğretimin var olduğunu işaret etmektedir.  

Uygur dönemi metinlerinde geçen: açari "öğretmen", açarya "hoca, öğretmen", asır- "terbiye 
etmek", bahşı "muallim, öğretmen", bilge "bilgi bilen kişi, bilge", bilgüçi "bilen, bilgili, öğretmen", 
boşgun- "öğrenmek", boşgur- "öğrenmek", boşgut "okuma, öğrenme, ders", boşgut- "öğretmek", 
boşgutçı "öğretmen, muallim", boşgutlug "öğrenci, öğrenen", bögülük "bilgelik", depter "defter", 
egdilat- "terbiye etmek, büyütmek", guru "öğretmen", ırzi "öğretici, muallim", mar "öğretmen", 
ögeretig " alışkanlık, adet, bilgi, talim", ögretinmek " talim görmek, öğrenmek", ögret- " talim 
ettirmek, öğretmek", pişrunmak "olmak, kemale erişmek, öğrenmek; ısınmak", simri " öğrenmek", 
töriçi " kanun yapan, muallim", ukın- "anlamak, kâni olmak", ukıt- "anlatmak, öğretmek, bildirmek", 
uk "anlamak, öğrenmek, kavramak, bilmek, tasavvur etmek", ütle- " tedris etmek, öğretmek, ders 
vermek" , …. 

2.Türkçenin Coğrafyası ve Türk Lehçeleri:  
Türkçe zaman içerisinde lehçelere ve şivelere bölünmüş, konuşurlarını birbirine kısmen 

yabancılaştırmıştır.  
Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, 

Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Uygur Türkçesi, Gagauz Türkçesi, Karakalpak 
Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Nogay Türkçesi, Hakas Türkçesi, Altay 
Türkçesi, Tuva Türkçesi, Çuvaş Türkçesi, Yakut Türkçesi zaman içerisinde ana Türkçeden kısmen 
farklılaşarak çeşitli ölçülerde birbirlerine farklılık gösterir duruma gelmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin çekilmesinden sonra Balkan ülkelerinde kalan Türklerin sayısı yaklaşık 4 
milyondur. İran’da yaşayan Türklerin sayısı yaklaşık 40 milyondur. 1960’lı yıllardan itibaren çalışmak 
ve eğitim nedeniyle Türkiye’den yurt dışına giden Türklerin sayısı yaklaşık 6,5 milyondur. Bu rakam, 
Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %9’una denk gelmektedir. Eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde 
dağılıp kalan Türklerin sayısı konusunda tahmin bile yapılamamaktadır. Çeşitli nedenlerle Arabistan 
yarımadası, Afrika kıtası, Kuzey ve Güney Amerika’ya yerleşen Türklerin sayısı bilinmemekle birlikte 
milyonlarla ifade edilmektedir.  

Bu gün itibarıyla Türkçe, yukarıda da bahsedildiği gibi, yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir 
coğrafyada yaklaşık 300 milyon konuşanı ile dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Geniş bir 
coğrafyada çok sayıda insan tarafından konuşulması hasebiyle Türkçenin çok sayıda sorunu 
bulunmaktadır. En başta gelen sorun, lehçe ve şivelere bölünen Türkçenin hangi lehçesinin Türk 
Dünyasının Ortak Türkçesi olacağı konusudur.  
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3.Günümüz Dünyasının Siyasi Durumu ve Ortak Dili:  
Günümüz dünyasındaki gelişmeler ticaret, turizm, uluslararası ilişkiler, teknoloji, medya ve bilim 

alanlarında iletişim kurabilecek çok dilli insan gücüne ihtiyacı artırmıştır. Bu gelişmelere paralel 
olarak yabancı dil öğretimi, birçok ülkede büyük bir sektör hâline gelmiştir. İngiltere, Almanya, 
Fransa bunların başında gelmektedir.  

Dil öğretimi; geniş, kapsamlı ve alanlar arası bir bakış açısının ilgi odağı durumuna gelmiş 
bulunmaktadır. Ancak Türk Dünyası ve Türkçe bu gelişmelerin içerisinde belirgin bir şekilde 
görülmemektedir.  

Günümüzde dünyanın iletişim dilinin İngilizce olduğu gerçeği tartışılmaz bir konudur. Dünyada 
artık uluslararası ilişkiler, akademik ve sosyal hayat İngilizce üzerinden yürümektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde öğrenim gören öğrencilerin % 90’dan fazlası, İngilizcenin dünya dili olduğunun 
düşünerek, yabancı dil öğrenmek için İngilizceyi seçmektedir. Türk dünyasındaki durum da çok farklı 
değildir.  

Yalnız Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Türk Dünyası’nda değil dünyada da örtülü bir İngilizce 
öğrenme seferberliği var gibidir. Bütün dünyada İngilizce öğrenmenin bir zorunluluk hâline geldiği 
düşünülmektedir. Sonuç itibarıyla İngilizceyi ana dil dışında kullanan kişi sayısının 2 milyar civarında 
olduğu bilinmektedir. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’idir.  

Dünyanın İngilizceye meyli, sosyo-ekonomik ve kültürel yansımaları ortadadır. Ancak İngilizce 
öğrenme temayülünün hatta zorunluluğunun doğal olarak ortaya çıkmadığı da kabul edilmeli, 
İngilizcenin yaygınlaşması ve öğretimiyle ilgili çabalar göz ardı edilmemelidir. 

British Council Başkanının 1983-84 Yıllık Raporu'nda, “Kuzey Denizi petrolünden daha büyük ve 
tükenmez kaynağımız olan dilimiz, bizim en büyük varlığımızdır (Phillipson, 1992: 144).” sözleri 
İngilizcenin İngiltere’de ülke ekonomisine sağladığı katkının farkında olduklarının göstergesidir.  

İngiltere'nin sadece dil öğretiminde kullanılan kitap, cd gibi kaynaklardan sağladığı gelirin, 
toplam ihracat gelirleri içerisinde yüzde yedilik bir yer tutması bunu kanıtlamaktadır. Kaynaklardan 
sağlanan gelirlerin yanı sıra dil öğretimine katkıda bulunan okul ve kursların, okul ve kursta 
çalışanların geliri düşünüldüğünde ülke ekonomisine katkısının büyüklüğü hesap edilemez miktara 
ulaşmaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi iç içe unsurlar olan ticaret, ekonomi, teknoloji, bilim, kültür, 
uluslararası ilişkiler ile dil eğitimi ve öğretimi birbiriyle yakından ilgilidir. Bir başka söyleyişle 
günümüz dünyasında ticaret, ekonomi, teknoloji, bilim, kültür, uluslararası ilişkilerde ülkelerin 
başarısı için dil eğitimi ve öğretimi ayrı bir önem taşımaktadır. 

4.Türk Dünyasının Ortak Dili Olarak Türkçe:  
Yukarıda da bahsedildiği gibi eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan Türkler birbiri ile 

Rus dili, güney coğrafyasında farklı devlet sınırlar içerisinde yaşayan Türkler birbiri ile Arap dili veya 
Fars dili; dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler birbirileri ile İngiliz dilinde bağlantı kurup 
anlaşabilmektedir. 

Neresinden bakılırsa bakılsın bu durum açıklanabilir gibi değildir. Dolayısıyla “Türk dünyasının 
ortak anlaşma dili” konusu, büyük bir sorundur.  

Bütün Türklerin birbiriyle anlaşabileceği ve yabancıların öğrenip bütün Türklerle anlaşabileceği 
“Ortak Türkçe”, artık vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Ortak Türkçe en kısa 
zamanda geliştirilmeli ve Türk lehçelerinin yanında “Ortak Türkçe” öğretilmelidir. Günümüz Türk 
dünyasının geleceğe bırakabileceği en büyük miras budur.  

Bütün bunlar göstermektedir ki Türkçenin “Türk Dünyasında Ortak Dil” ve “Türkçenin Yabancı 
Dil Olarak Öğretimi” ile ilgili çalışmaların geliştirilmesine ihtiyacı olduğu bir gerçektir. 

5.Türkçenin Türk Dünyasında Ortak Dil ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi:  
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Türkçe, Türkiye ve yurt dışındaki yabancılara, üniversitelere bağlı dil okullarında (TÖMER) veya 
yabancı diller bölümlerine bağlı birimlerde; yurt dışında Türkoloji merkezlerinde, özel ve resmî 
kuruluşlara bağlı dil kursları gibi kuruluşlarda vakıf ve derneklerde öğretilmektedir.  

2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kamu kurumu olarak faaliyete geçen Yunus Emre 
Vakfına bağlı Yunus Emre Enstitüsü, kuruluş amaçları doğrultusunda, Türk kültürü, tarihi, dili ve 
edebiyatını öğretmektedir. Ayrıca Türk kültürü, tarihi, dili ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve 
öğretilmesi amacıyla çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir.  

Ayrıca Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri bünyesinde yürütülen 
Türkçe dil kursları sayesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe öğrenim imkânı 
sağlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye merkez şubesinden yurt dışında açtığı 30’dan fazla 
Türkçe öğretimi merkezinin koordinatörlüğünü yapmaktadır.  

Bütün bulara rağmen Türkçeyi konuşanların sayısı dünya üzerinde önemli bir sırada iken 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, konuşan sayısına ters orantılı olarak, çok gerilerde kalmıştır. 
Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı hızla yükselirken Türkçe öğreten kuruluşlar ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. Örnek olarak 2012 yılında Selanik Aristo Üniversitesinde Türkçe öğrenmek 
üzere başvuran 400 kişiden ancak 30 kişiye Türkçe dersi verilebilmiştir.  

6.Türkçenin Türk Dünyasında Ortak Dil ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin 
Genel Sorunları:  

En baştan vurgulamak gerekir ki artık hiç değilse Türkiye Cumhuriyetinde Yunus Emre Enstitüsü 
gibi Türkçe öğretimi ile görevli bir kurum mevcuttur. Hiç değilse Eğitim Fakültelerinde Türkçe 
Eğitimi olarak müstakil bölümler mevcuttur. Artık dil bilgisi öğretimi, Türkçenin öğretimi 
sayılmamaktadır. Türkçe eğitimi konusunda yüksek lisans ve doktora programları faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bütün bunlar olumlu gelişmelerdir ve dikkate değerdir. Bütün bunlarla birlikte Türk 
Dünyasında ortak dil ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin pek çok sorunu da bulunmaktadır:  

Yukarıda da çeşitli vesilelerle bahsettiğimiz üzere Türkçe Eğitimi ve Öğretimi konusunun şakaya 
gelir bir tarafı yoktur. 

Türkçeyi “Dünya Dili” yapmanın temeli olabilecek, “Ortak Dil” ve “Türkçenin Yabancı Dil 
Olarak Öğretimi” konusunun dinamosu olabilecek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe 
Eğitimi Bölümleri hâlâ 1940’ların anlayışıyla eğitim ve öğretim vermektedir. Edebiyat Fakültelerinin 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri liselere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Eğitim Fakültelerinin 
Türkçe Eğitimi Bölümleri ise ilköğretim ikinci kademeye Türkçe öğretmeni yetiştirmekten öteye 
gidememiştir.  

Ortak Dil Türkçe ve Yabancı Dil olarak Türkçe öğretecek eğitimciler, Türkçenin yanı sıra Türk 
tarihi, kültürü, değerler sistemi hatta Türk mitolojisi konularında gerekli ve yeterli bilgiye sahip 
olmalıdırlar. İnsanın bir dili öğrenmesi, dilin taşıdığı kültürü de öğrenmesi demektir. Bu bakımdan 
yabancı dil öğretimi, bir anlamda kültür öğretimidir. Dolayısıyla Türkçeyi öğretecek öğretmenlerin 
Türk kültürü açısından da donanımlı olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de ve dünya 
üzerinde Türkçe eğitimi ve öğretiminin baş aktörlerini çok iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun için 
öncelikle Türkçe Eğitimi Bölümlerinin dersleri ve ders içerikleri hedef kitlelere ve amaca yönelik bir 
biçimde yeniden düzenlenmelidir. Türkçe öğretmenleri donanımlı, birikimli, çağdaş, yeniliklere açık 
ve her türlü şartlarda görev yapabilen fertler olarak yetiştirilmelidir.  

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bu alanla ilgili herhangi bir eğitime, donanıma, alt 
yapıya, tecrübeye, sertifikaya, diplomaya sahip değildirler.  

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda 
aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt 
dışına yaklaşık 220 öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen gönderilmektedir.  
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Gönderilen görevliler; a.Yabancı dil bilme açısından, b. Alan bilgisi bakımından c. İki dilli Türk 
çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü öğretimi yöntemi, tekniği, araç-gereci vs. konusunda yeterli 
bilgiye sahip değillerdir.  

Yurt dışında çalışması için yabancı dil bilenler arasından seçilen öğretmenler, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından bir haftalık seminer programına alınmaktadırlar. Bu süre yetersiz olduğu için 
gereği kadar bilgi sahibi olamayan öğretmenler yurt dışında beklenen başarıyı gösterememektedirler.  

Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yurt dışında 
görevlendirilen 179 öğretmenden sadece 5’i Türkçe öğretmenidir. Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni 
olarak yurt dışına görevlendirilen diğer branştaki öğretmenlerin sayısı ise şu şekildedir: 105 Sınıf 
Öğretmeni, 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 3 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 9 Fransızca 
Öğretmeni, 28 Almanca Öğretmeni, 12 İngilizce Öğretmeni, 7 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, 2 
Tarih Öğretmeni, 4 Rehber Öğretmen.  

Türkçe eğitimi ve öğretiminin en büyük sorunlarından birisi de bu alanda yapılan tezlerdir. 
Türkçe eğitimi ve öğretiminde şimdiye kadar yapılan tezlere bakıldığında çoğunun sorun çözmekten 
ve verimli olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Durum böyle olunca yüksek lisans ve doktora 
tezlerine harcanan emek, para ve göz nurunun karşılığı alınamamaktadır. Türkçe eğitimi alanında tez 
çalıştıran bilim adamlarının, şimdiye kadar yapılan tezlerin niteliklerini ve yararlarını dikkate alarak 
bundan sonra çalıştıracakları konuları tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir.  

Türkçenin Türk Dünyasının Ortak Dili, “Dünya Dili” olabilmesi için ilk olarak Türkçe / Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmeni yetiştiren bölümler ile yüksek lisans ve doktora programı açık olan enstitülerin 
çağdaş metot ve yaklaşımlarla alan uzmanı yetiştirmek için yeniden şekillendirilmesi, 
şekillendirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını meslektaşlarımız ve bilim dünyası ile 
tartışmak düşüncesindeyiz.  

Sonuç:  
Türkçe; muazzam bir tarihî derinliği, zengin söz varlığı, binlerce yıldır taşıdığı kültür, bilim dili 

olma kapasitesi ve işlekliği ile dünyanın doğal olarak en geniş coğrafyada konuşulan dilidir.  
Günümüz dünyasındaki devletler arası güç dengesi; Türk milletinin en zor durumda olduğu, 

sömürücü milletlerin gücünün zirvesinde bulunduğu I. Dünya Savaşı şekillendirmiştir. II. Dünya 
Savaşı sırasında güç dengesinde bazı değişiklikler olduysa da Türkler açısından olumlu bir gelişme 
olmamıştır. Bunun bir sonucu olarak günümüz dünya düzeninde Türkler ağırlığı kadar gücü temsil 
edememektedir.  

Dolayısıyla Türklüğün tarihten; uzak zamandan ve yakın zamandan kalma çok büyük alacağı 
bulunmaktadır. Türklüğün tarihten alması gereken alacağını, ancak ve ancak Türkçeyi Türk dünyasına 
ve dünyaya öğreterek alabileceğini altını çizerek belirtmek isterim.  

Bütün yukarıda saydıklarımızı özetleyecek olursak tarih ve talih Türkiye Türklüğüne yani bu 
salonda bulunan bilim adamlarına ve geleceğin bilim adamlarına bir yük yüklemiştir. Herkes 
kendisine gönderilen görev yazısını doğru okumalıdır.  
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Özet 
9-29 Ocak 2013 tarihlerinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin proje desteğiyle 

Urimçi’den Kaşgar’a araştırma gezisinde bulunduk. Yaklaşık 6 bin km yol kat ederek Doğu 
Türkistan’ın pek çok yerleşim merkezini gördük ve kültürel değişimi yerinde inceledik.   

Çin’in son yıllarda yakaladığı kalkınma hızının yoğun bir şekilde Doğu Türkistan’ı da etkilediği 
görülmektedir. Şincan’da özellikle büyük şehirlerde (Urumçi, Korgul, Aksu, Kumul, Kaşgar vd…) 
yoğun bir inşaat faaliyeti var. Bu inşaatlarda 20-30 katlı lüks akıllı binalar inşa edilmekte, aynı ölçüde 
tek katlı çoğunlukla topraktan yapılma kenar mahalle evleri bir bir yıkılmaktadır.  Tabii gibi görülen 
bu gelişmeyle birlikte Uygurların birçok gelenek, örf ve adetleri tarih olmaktadır.  

Kendileriyle konuştuğumuz Uygurlar bu yeni inşa edilen yerleşim yerlerine iç bölgelerden yoğun 
olarak Çinlilerin de getirildiğini söylüyorlar. Özellikle Kumul kentinde son birkaç yıla kadar pamuk 
yetiştirilen verimli araziler üzerinde yüzlerce blokluk yerleşim alanlarının kurulduğunu gözlemledik. 
Aynı şekilde Aksu’da konuştuğumuz taksi şoförü son yıllarda Çin’in iç bölgelerinden yoğun olarak 
göç aldıklarını, bu gidişle kısa süre sonra Aksu’da azınlık konumuna düşeceklerini söyledi.   

Uygurlarla Çinliler arasında evlilik bağının yok denecek kadar az olması, Uygurların kendi 
kültürlerini koruma içgüdüleri, bölgede yaşayan Uygurların kültürlerini ve kimliklerini yaşatacaklarını 
gösteriyor. Bölgeye yapılan yoğun Çinli göçü ilerde ne gibi sonuçlar doğuracak, bu sorunun cevabını 
şimdiden vermek güç. Bu bildiri 2013 yılı Ocak ayında Şincan’da çekilen fotoğraflarla 
desteklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Uygurlar, Uygur Kültürü, Kariz 
SUMMARY 
We went research trip 9-29 January 2013 on Kyrgyzstan Turkey Manas University project with 

the support from the Urimqi to Kashgar. About 6 thousand km of roads by the Eastern Turkestan many 
residential center we have seen and cultural exchange site reviewed.  

China has achieved in recent years the development pace of intensive way of Eastern Turkestan 
are seen to affect. I especially in big cities (Urumqi, Korgul, Aksu, Kumul, Kashgar, etc...) intensive 
construction activity. This construction 20-30-storey luxury smart buildings are being built, to the 
same extent single-storey mostly from the soil are made from the edge of the neighborhood houses a 
collapsing. Of course, as seen in this development, together with the Uighurs in many traditions, the 
traditions and customs of history.  

Them to speak, Uighurs, this newly-built residential areas of the inner regions of intense as the 
Chinese also brought say. Especially Kumul in the city in the last few years, the cotton grown in the 
fertile lands on hundreds of blocks of the residential areas is established observed. In the same way at 
Aksu speak to the taxi driver in recent years, China's interior regions of intensive migration, at this 
rate, a short period of time after the at Aksu minority position in the future, he said. 
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Uighur Chinese marriage bond with little to no, the Uighurs in their own culture, protection of the 
instincts of living in the region, the Uighurs cultures, and identities to protect shows.The region of 
massive Chinese migration in the future as to what the consequences, the answer to this question 
already had power to give. This statement in the year 2013, in January, Not the pictures taken will be 
supported. 

Key Words: Eastern Turkestan, The Uighurs, Uighur Culture, Kariz 
 
9-29 Ocak 2013 tarihlerinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin proje desteğiyle 

Urimçi’den Kaşgar’a ağız araştırması gezisinde bulunduk. Yaklaşık 6 bin km yol kat ederek Doğu 
Türkistan’ın pek çok yerleşim merkezini gördük ve kültürel değişimi yerinde inceledik. Bu gezi 
sırasında bizzat kendi gözlemlerimiz yanında, yüzlerce Uygur’la konuşma ve bugünkü hayatları ve 
geleceğe bakışlarıyla ilgili fikirlerini öğrenme fırsatımız oldu.  Bu bildiride daha çok bu araştırma 
gezisinde bizzat gözlemlediklerimizden bahsedeceğiz.  

Tarihî İpek Yolu’nun önemli bir kısmının geçtiği Doğu Türkistan, İslamiyet’ten önce Şaman, Hint 
ve Batı Yunan medeniyetlerinin kesiştiği bir noktada iken, Uygur Türklerinin 10. yüzyıldan itibaren 
Müslüman olmaları dolayısıyla İslam, Budizm ve Batı Hıristiyan medeniyetlerinin de buluştuğu bir 
bölge durumuna gelmiştir. Bu kültürel çevrenin etkisiyle Uygur Türkleri bu topraklarda kendilerine 
has bir kültür yaratmış; Doğu Türkistan diliyle, diniyle, edebiyatıyla, sanatıyla Türk millî kültürünün 
ocağı olmuştur. Söz konusu kültürel çevre, Türk kültüründe ilk yazılı edebiyatın, ilk yazılı hukukun, 
ilk kitap basma tekniğinin ortaya çıkmasını sağlamış; Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Hoca 
Ahmet Yesevi gibi büyük şahsiyetlerin yetişmelerine ve 12 makam gibi bir müzik şaheserinin ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. İnsanlık tarihinin bir harikası olarak sayılan kariz kültürü, yani yer altı su 
kanalları da bu bölgede meydana getirilmiştir (İnayet, 2010: 14).  

 Bugünkü Doğu Türkistan toprakları en son 1949 yılında Çin’in bölgeyi işgaliyle özgürlüğünü 
kaybetmiştir ve 64 yıldır Çin idaresinde bulunmaktadır. Bölge, 1955 yılından itibaren “Şincan-Uygur 
Otonom Bölgesi”  olarak adlandırılmıştır. Bölgenin genel özellikleri şöyledir: 

 Topraklar:1,660,001 km2, Enlem: 35° 14' to 49° 11' N, Boylam: 73° 30' to 96° 23' E[1] 

Milli Hasıla: (2011) Gelir US$ 101.7 milyar,  Kişi Başı US$ 4,633    
Nüfus: (2010) 21,813,334, Yoğunluk 13 /km2    
Etnik Kompozisyon: Uygur % 43.3, Han  % 41, Kazak  % 8.3, Hui  % 5, Kırgız  % 0.9, Mogol 

% 0.8 , vd… 
Dil ve Lehçeler: Uygur ve Mandarin ayrıca Moğolca, Kazakça ve 40 başka dil veya lehçe. 
İl: 14, İlçe: 99,  Köy: 1005, ISO 3166-2 CN-65,  
Official website www.xinjiang.gov.cn 
Görüldüğü gibi Doğu Türkistan toprakları yaklaşık Türkiye’nin iki katıdır. Dünyanın ikinci büyük 

çölü olan Taklamakan bölge içerisindedir. Turpan bölgesi deniz seviyesinden 155 metre daha alçakta 
olması ve yazları ortalama sıcaklığın elli dereceyi bulmasıyla tanınır.  Bölgede bulunan yazılı 
kaynaklar ve tarihi arkeolojik kalıntılar Türklerin bölgede çok büyük medeniyetler kurduklarının açık 
delilleridir. 

İnsanlık tarihinin pek çok değerini içinde barındıran Doğu Türkistan son 64 yılda pek çok kez 
acılar içerisinde kalmış, burada yaşayan Uygur kardeşlerimiz temel insan haklarından yoksun 
bırakılmıştır. Binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarcası da ülkesini terk ederek, dünyanın 
çeşitli ülkelerinde mülteci olmak zorunda kalmıştır. 

Çin devleti binlerce yıllık Türk yurdu olan Doğu Türkistan’ın demografik yapısını değiştirmek 
için uzun yıllara dayanan bilinçli bir politika izlemektedir. Bütün olayların altında yatan temel sebep 
olduğunu düşündüğümüz bu demografik yapıyı değiştirme politikasının yakın zaman nüfus tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
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Yıllar 1941 1953 1964 1982 2010 
Uygur  2.984.000 

%80 
3.640.000  
%74,7 

4.021.200  
%54 

5.995.000  
%45,8 

9.348.470  
% 43.3 

Çinli (Han) 187.000  
%5 

299.000  
%6,1 

2.445.400  
%32,9 

5.284.000  
%40,4 

8.851.900  
% 41 

 
Tabloyu okuduğumuzda Doğu Türkistan’da 1953 yılında sadece % 6 olan Çinli (Han) sayısının 

2010 yılında % 41’e çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde 1941 yılında % 80 olan Uygur oranı 2010 
yılında % 43’e düşmüş görünüyor. Doğu Türkistan’a yoğun Çinli göçü günümüzde de devam ediyor. 
Aksu’da karşılaştığımız taksici “yakında Hanzoların içinde kaybolacağız” diye yakınıyordu. Buna 
karşılık Uygurlar Çin iç bölgelerine ve ülke dışına göçmeye veya göçürülmeye devam ediyorlar. Çin 
uzun yıllardır doğuda bulunan Çinlilerin batıya göçünü teşvik ediyor. Son yıllarda gösterilen kalkınma 
hızı bu göçün daha hızlı artmasına sebep olmaktadır.  

   Çinin ekonomik kalkınma hızına paralel olarak Doğu Türkistan da kalkınıyor. Fakat Doğu 
Türkistan’daki Uygurlar kalkınamıyorlar. Kalkınma petrol üretimi, boru hattı, yol yapımı, havaalanları 
inşa etme, haberleşme ağı geliştirme, kentsel dönüşüm şeklinde oluyor. Sayılan alanların hiçbiri 
Uygurlara hitap eden alanlar değil. Uygurların % 80’den fazlası çiftçilikle uğraşıyorlar. Dolayısıyla bu 
işleri yapmak için daha çok Çinli Doğu Türkistan’a geliyor.  

Bu durum şu olumsuz sonuçları doğuruyor: “Doğu Türkistan’a Çinli göçünde patlama, sanayi 
patlaması, (ancak doğrudan Pekin’in kontrolünde olan bir gelişme bu), kendi topraklarındaki 
kaynaklardan yararlanamayan yerli halkın yoksulluğu, Çinliler ile yerli Uygurlar arasındaki sosyal 
eşitsizlik,  kırsal alanlar için değil sadece kentler için ekonomik kalkınma, evlerini ve arazilerini 
kaybeden yerli halk,  çevresel yıkım,  yanlış planlanmış operasyonlardan kaynaklanan ekolojik kirlilik, 
etnik kültürün ve geleneksel el sanatlarının yok olması” (Alim, 2010:158-159). 

 Doğu Türkistan’da büyük şehirlerde yoğun bir inşaat faaliyeti var. Bu inşaatları Çinliler yapıyor 
ve bittiklerinde sakinleri çoğunlukla Çinliler oluyor. Urumçi’de, Aksu’da, Kumul’da, Kaşgar’da 
verimli topraklar üzerine binlerce ev yapılmakta olduğunu gördük.   

Geleneksel tek katlı Uygur evleri uzak olmayan bir zamanda tarihe karışacak gibi görünüyor. 
Özellikle şehir merkezlerinde tek katlı toprak evlerin yerlerini hızla 20-30 katlı dev bloklar alıyor. 
Elbette bu tek katlı evlerin yok oluşu bir kültürü de beraberinde götürüyor. Uygurlar arasında yaygın 
olan komşuluk ilişkileri yerini apartmanlardaki ferdi hayata bırakıyor. Tek katlı evlerdeki bahçe 
kültürü yok oluyor. Geleneksel ocak kültürü yerini apartman mutfaklarına bırakıyor. Bütün bunların 
oluşunu Uygurlar da kaçınılmaz bir gelişme olarak görüyorlar. Kaybolan değerlerin yerini neyin 
alacağı zaman içerisinde daha iyi anlaşılacak. Şehirlerde görülen hızlı yapılaşma köylerde henüz 
yaygınlaşmamış. Köylerde yaşayan Uygurlar bir süre daha geleneksel hayatlarına devam edecekler. Ta 
ki teknolojik gelişmeler onların klasik yöntemlerle yaptığı tarımcılığı öldürene kadar.  

 Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin tarih, kültür ve sanatla yoğrulmuş abide şehri 
Kaşgar’daki eski şehir bölümünü “kentsel dönüşüm” adına yavaş yavaş yok eden Çin hükümeti, 
Türkiye’de ve dünyada son dönemde artan tepkiler üzerine bir “bilgilendirme filmi” hazırladı. 
Şimdiye kadar aralarında İslam dünyasının en büyük medreselerinden biri olan Hanlık Medresesi’nin 
de bulunduğu çok sayıda tarihî eser yıkılarak yerlerine dev gökdelenler inşa edildi. Çin hükümetinin 
hazırladığı ve tam anlamıyla propaganda kokan filmde ise, neredeyse tamamı Çinli olan proje 
mühendisleri, eski şehirdeki harabe hâlde olan toprak evlerin yıkılması gerektiğini anlatıyor. Çin’in 
İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan “Eski Kaşgar Kentinin Yenilenmesi ve Korunması” 
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isimli filmde, bu binaların neden böylesine bakımsız kaldığı, evlerini inşa etmek isteyen Uygurların 
karşılaştıkları engeller ya da Uygur halkının maruz kaldığı eğitim ve iş ayrımcılığının bu geri 
kalmışlık üzerindeki etkilerinden hiç bahsedilmiyor (Tümtürk, 2010: 94).  

*** 
 Turfan dünyanın en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği, insanoğlunun yarattığı en güzel uygarlık 

merkezlerinden biridir. Bölgenin özelliği kariz kültürünün iki bin beş yüz yıldır yaygın olarak 
kullanılıyor olmasından geliyor. Kariz, yerin 50-100 metre altına kazılmış kanalların birbirine 
bağlanarak suyun yer altından bazen onlarca km götürüldüğü kanal sisteminin adı. Tanrı Dağlarının 
eteklerinden gelen sular bu kanallar aracılığıyla verimli topraklara taşınıyor ve sulama yapılıyor. Sular 
yeryüzüne çıktığında sıcak hava sebebiyle buharlaştığından insanlar böyle bir yol keşfetmişler.  Elli yıl 
öncesine kadar sayıları iki binin üzerinde olan bu kanalları sayıları her geçen gün azalıyor. Hali 
hazırda dört yüz kadarı faaliyette. Kanallardaki sular kurudukça bir kültür de tarihin derin sayfalarına 
karışmış olacak. Turfan bölgesinde çok yoğun petrol rezervinin keşfedilmesi buraya binlerce petrol 
kuyusu açılmasına yol açmış. Aynı şekilde açılan artezyen kuyularının kariz sularını azaltıyor. Bu 
kanalların yok olması sadece yüzlerce türü bulunan dünyanın en lezzetli üzümlerinin 
yetiştirilemeyeceği anlamına gelmiyor, insanoğlunun iki bin beş yüz yıllık emek ve yaratıcılığının en 
harika ürünü olan kariz sisteminin ölmesi, bir kültürün yok olması anlamına da geliyor.  

Çin’de azınlık olarak görülen unsurlar anayasa ve yasalarda yazan pek çok haklara sahipler. Bu 
yasa maddeleri Doğu Türkistan’da çoğunlukla kâğıt üzerinde kalıyor ve uygulamada bambaşka 
durumlar ortaya çıkıyor.  

Çin’de Çinlilere yaklaşık bir haftada pasaport veriliyor. Uygurlara bazen beş altı yılda verilmiyor. 
Oysa kanunlarda 15 gün içerisinde isteyenlere pasaport verilir yazıyor. Bu kanun maddesini hatırlatan 
Uygurlara çeşitli bürokratik bahaneler uyduruluyor.  

Üniversiteyi bitirenler devlet memuru olmak isterlerse komünist partiye üye olmaları gerekli. İş 
bulmak için partiye üye olursanız dinî faaliyette bulunmayacağınıza dair senet imzalıyorsunuz. Namaz 
kılmak dinî faaliyet sayılıyor.  Hacca gitmek de dinî faaliyetlerden, zaten komünist olduğunuz için 
hacca gitmenize de gerek kalmıyor. Yaşınız kemale erdi ve hac farzınızı yerine getirmek istiyorsunuz.  
Bunun için yazılı başvuru yapıyorsunuz. Bazen beş altı yıl sıra size gelmiyor. O sırada yaşınız geçtiği 
için hacca gitme şansınızı kaybediyorsunuz.  Genç yaşta başka bir ülkeye gitme şansınız oldu diyelim. 
Bulunduğunuz ülkeden de hacca gidemiyorsunuz. Çünkü ülke dışına çıkarken imzaladığınız kâğıtta 
dinî faaliyette bulunmayacağınıza dair söz vermiş oluyorsunuz. Doğu Türkistan’da 18 yaşından 
küçüklerin camiye gitmeleri yasak, devlet memurları açıktan oruç tutup namaz kılamıyorlar. Bunları 
yaparlarsa işten atılma korkuları var.  

Futbol, basketbol gibi alanlarda başarılı Uygur sporcular bulunmasına karşılık, bunlar Uygur 
adının duyulmaması için Çin milli takımına alınmıyorlar. 

Doğu Türkistan’da basın özgürlüğü elbette yok.  Yapılan siyasi baskılar tam tersi olarak 
anlatılıyor televizyon programlarında. Olaylar ya hiç duyurulmuyor veya devletin söylediği şekilde 
veriliyor. Önceki yıllarda basılan bazı kitaplarda bulunan milliyetçilik vurgusu kitapların yeni 
baskılarında çıkarılıyor ve eski baskılar toplatılıyor. 

Uygurlar ve Çinliler büyük şehirlerde çoğunlukla farklı bölgelerde yaşıyorlar. Kuzeyde, özellikle 
başkent Urumçi’de  Çinliler nüfusun % 80’ine ulaşmış durumdalar. Güneyde Kaşgar ve Hoten’de hala 
Uygur nüfusu çoğunlukta. Kuzeye göre güneyde geleneksel Uygur hayatı daha canlı görünüyor.  

Uygurlar arasında üniversite okuma oranı diğer Türk soylu topluluklarda olduğu kadar yaygın 
değil. Çünkü ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu çiftçilikle uğraşıyor.   

1990’lı yıllara kadar okullarda Çince sadece seçmeli ders olarak okutuluyordu. Bu yüzden orta 
yaşlı insanlar Çinceyi iyi bilmiyorlar.  Sonra Doğu Türkistan’a özel Uygulamalar icat edildi. Bu 
uygulamaların ilki çift dilli sınıflar oluşturmaktı. Seçme yoluyla zeki çocuklar bu çift dilli sınıflara 
alındı. Daha sonra bölgeden sınav yoluyla seçilen 1000 çocuk ülkenin iç bölgelerindeki 12 şehre 
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gönderilerek dört yıllık yatılı okullara kaydedilmeye başlandı. Sadece Uygur çocuklarının bulunduğu 
bu okullarda çocukların kendi aralarında Uygurca konuşmaları, ibadet etmeleri yasaklandı. Bu 
uygulama son on yılda yaygınlaştırıldı. Günümüzde her yıl 10 binin üzerinde çocuk seçiliyor ve iç 
bölgelerdeki pek çok şehre gönderiliyor.  Dört yıllık olan bu okullarda çocuklar bir yıl Çince hazırlık 
sınıfı okuyorlar. Yapılan anlaşma gereği öğrenciler okulu yarıda bırakamıyor. Bu okullarda bütün 
masraflar devlet tarafından karşılanıyor. 

Yukarıdaki uygulamada bütün Uygurlar iç bölgelere taşınıp Çinlileştirilemediği için son 
zamanlarda başka bir uygulama daha başladı. Bölgede yoğun olarak yatılı bölge okulları açılıyor. 
Aileler çocuklarını bu okullara göndermek zorunda. Bu yatılı okullarda okuyan çocuklar aileleriyle 
ayda bir defa görüştürülüyor. Buna gerekçe olarak  “aileleriyle çok görüşen çocukların eğitimlerinde 
başarısız oldukları” görüşü ileri sürülüyor. 

  *** 
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 
1. Doğu Türkistan’da, kanun maddelerinde yazılı olan temel insan hakları Çin’in uyguladığı 

özgürlükleri kısıtlama politikası sebebiyle çok kötü durumdadır. Bu Uygurların kendi kültürlerini 
koruma çabalarını daha da körükleyen bir unsurdur. İnsan haklarının normalleştiği bir ortamda 
Uygurların Çinliler içerisinde eriyip yok olma ihtimali daha yüksek olabilir. Bu riske karşılık her 
toplumun insani değerlerini yaşama ve yaşatma hakkının bulunması Uygurların da temel insan 
haklarına sahip olmasını gerektirir.  

2. Çin’in yakaladığı yüksek kalkınma hızı Doğu Türkistan’da da görülmekte fakat Uygurlar 
bundan yeterince faydalanamamaktadır. Bölge kalkındıkça daha fazla Çinli göç etmekte ve 
demografik yapı hızla değişmektedir. Uygurlar arasında işsizliğin çok yaygın olması etnik unsurlar 
arasında çatışma ihtimalini güçlendirmektedir. 

3. Çin’in kalkınma hızı, dünya ülkeleriyle ticari ilişkileri, ülkelerin ekonomik çıkarları için insan 
hakları ihlallerini göz ardı etme eğilimleri Uygurların gelecekte daha zor günlerle karşı karşıya 
kalabileceğinin göstergesi.  Nüfus oranlarının her geçen gün düşüyor olması, var olan nüfusun Çin’in 
iç bölgelerine göç ettirilerek eritilme politikası, özgürlük için ülke dışına kaçma arzusu olumsuz 
gelişmelerdir. 

4. Okullarda Uygurcanın yeterince öğretilmemesi, yatılı okul uygulamaları, başka şehirde kendi 
dilini kullanma imkânı bulunmayan bölgelerde okula gitme zorunluluğu, yeni yapılan yerleşim 
yerlerinin, yolların, caddelerin adlarının Çince olması Uygurca üzerindeki baskının her geçen gün 
arttığının göstergeleri. Bizzat sohbet ettiğimiz genç Uygurlar arasında özellikle Çince kelime 
vurgusunun yoğun tesirinin varlığını gördük. Bu zamanla söz varlığı ve cümleye de Çincenin tesirinin 
olacağını gösteriyor.  

5. Doğu Türkistan’da bol miktarda tabii kaynak rezervlerinin tespit edilmesi (Petrol, Doğal gaz, 
Kömür, her türlü değerli maden vb…) Çin’in bölgeye verdiği önemi kat kat artırıyor. Bu daha fazla 
teknoloji, daha fazla kirlilik, daha fazla insan, daha fazla sahip olma arzusu demek. Urumçi’ye 
havadan inerken şehrin üzeri o kadar kirliydi ki, uçağımız piste yaklaşıncaya kadar bir şey göremedik. 
Şehir 2007 yılında dünyanın havası en kirli şehri olmuş.  

6. Uygurların kendi kültürlerine bağlılıkları ve onu yaşatma arzuları, Çinlileri yabancı olarak 
görmeleri ve aralarında evlilik bağlarının bulunmaması, farklı dinlerden oluşları, Uygurların ülkelerine 
olan tutkulu sevgileri kültürün değişerek de olsa yaşayacağını gösteriyor.  
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Краткое Изложение 
«Словарь Тюркских Языков» истолковывает тюркские языки на арабском языке. 
 Он был составлен Махмудом Кашгари в 70ые годы 11го века нашей эры. (В дальнейшем 

называется «Словарем»)  
Он содержит около 7500 тюркской лексики и множество записей с подробными 

примечаниями. Эти комментарии являются информативными. Его содержание затрагивает 
язык, литературу, этнические национальности, фольклора, историю, религию, астрономию, 
географию, математику, медицину, философию,  политику, экономику, и множество других 
областей. Мышление необычайно богатое,  является энциклопедией, отражающей древнего 
уйгурского и тюркского языков и социальную жизнь каждой из этих наций, имеет высокую 
научную ценность. Автор «Словаря» странствовал по Западу вплоть до Центральной Азии, 
записывал причины распределения тюркских языков, диалекты турецкого языка и различия 
между ними. На третьей странице копии рукописи, автор пишет: «Я странствовал в их городах 
и деревнях, узнавал диалекты и поэзии тюркских народов, туркменов, огузов, чигил, ягма и 
кыргызов ».  

Как лингвист, вклад автора заключается не только в абсолютном владении арабским 
языком, в умении толковать тюркские языки арабским, но и в осуществлении записей по 
долгосрочным полевым исследованиям всех диалектов тюркских языков. Автор данного текста 
полагает, что «Словарь» на самом деле, является этнолингвистическим произведением 
средневековых тюркских народов.  

Этнолингвистика – это размышление языковедов о взаимоотношении языка и культуры. 
Языковеды изучают не только форму речи, но и через него исследуют прошлое и будущее 
культуры одного народа. Культура заключается в языке и ее развитие полезно для языка. Как 
утверждает американский лингвист Эдуард Сапир: «За языком есть предметы. Притом язык не 
может существовать без культуры, а культура и есть совокупность наследственных обычаев и 
вероисповеданий общества, через нее можно определить наше жизненное устройство». 
Поэтому, через толкования этнолингвистических ценностей «Словаря», можно узнать, каким 
образом Махмуд Кашгари изучал влияние перемен социальной культуры на язык, языковые 
контакты и культурные взаимоотношения, географические названия, взаимоотношения между 
культурой и обществом, поэзию, философские понятия пословиц, этику, особенности искусства 
и др. явления культуры. Вскрытие этнолингвистических ценностей «Словаря», способствует 
нам расширить культурного кругозора языка, понимать культурную функцию языка, уразуметь 
культурную сущность многих тюркских языков, через языковые явления научиться понять 
общество, историю и культуру. 

Этнолингвистическое значение «словаря тюркских наречий» 
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Краткое Изложение 
Этнолингвистика – это размышление языковедов о взаимоотношении языка и культуры. 

Лингвистика изучает не только форму речи, но и через нее изучает прошлое и будущее 
культуры одного народа. Культура заключается в языке, и обогащение и развитие культуры 
тоже тесно связаны с языком. Как утверждает американский лингвист Эдвард Сепир: «За 
языком есть нечто. Притом язык является неотъемлемой частью культуры, а так называемая 
культура и есть совокупность унаследованных общественных обычаев и вероисповеданий, 
через нее можно определить наше жизненное устройство». Данная статья путем 
анализирования этнолингвистических ценностей «Словаря Тюркских Наречий», дал нам 
понять, каким образом Махмуд Кашгари изучал воздействие перемен социальной культуры на 
язык, языковые контакты и культурные обмены, географические названия, взаимоотношения 
между культурой и обществом, поэзию, философские концепции пословиц, этику, особенности 
искусства и др. явления культуры. Вскрытие этнолингвистических значений «Словаря 
Тюркских Наречий», способствует нам расширить культурный кругозор языка, понимать 
культурную функцию языка, уразуметь культурную сущность многих тюркских языков, с 
помощью языковых явлений научиться раскрыть общество, историю и культуру. 

(Ключевые Слова) «Словарь Тюркских Наречий», Этнолингвистика, Изучение. 
«Словарь Тюркских Наречий» истолковывает тюркские языки на арабском языке. 
 Он был составлен Махмудом Кашгари в 70ые годы 11го века нашей эры. «Словарь 

Тюркских Наречий» включил в себе чрезвычайно широкое количество разделов. Эти разделы 
охватывают астрономию, географию, все необходимое для жизни (одежда, питание, жилье, 
транспорт), растений и животных, деревьев и насекомых, бытовых приборов, стихов и 
пословиц, крылатых выражений, изменений территориальных границ, распространение 
национальностей, обычаев, диалектов и говоров, географических названий, транспорта, и т.д. В 
книге все эти разделы исследованы подробно до мельчайших деталей и все обстоятельства 
раскрыты. А самое главное, автор «Словаря Тюркских Наречий» странствовал по Западу и по 
каждому уголку Центральной Азии, записывал причины распределения каждой части тюркских 
наречий, диалектов и говоров, и различия между ними. На третьей странице копии рукописи, 
автор пишет: «Я бродил по их городам и деревням, изучал диалекты и поэзии тюркских 
народов, туркменов, огузов, чигил, ягма и кыргызов ».1 В качестве лингвиста, вклад автора 
заключается не только в абсолютном владении арабским языком и в мастерстве в толковании 
арабским языком тюркских наречий, но и заключается в осуществлении записей по 
долгосрочным полевым исследованиям всех диалектов и говоров тюркских наречий. «Словарь 
Тюркских Наречий» (В дальнейшем упрощенно называется «Словарь») на самом деле является 
этнолингвистическим произведением средневековых тюрков, в котором автор вел записи по 
географическим местностям, анализировал территории, исследовал речь и изучал народные 
обычаи. 

Воздействие Перемен Социальной Культуры На Язык 
Этнолингвистика изучает воздействие перемен социальной культуры на язык. Махмуд 

Кашгари жил в Караханской Династии именно в периоды переворота и модификации 
социальной культуры: где местные коренные жители таких местностей, как Шуле，Хотан, 
которые имеют историю тысячелетней цивилизации, постепенно слились с тюркским народом, 
а буддизм и их искусство и культура постепенно были заменены исламом и арабской 
культурой. Все это началось с Династии Караханидов – с коалиции трех политических властей 
–  Ягма,  Карлуков и Уйгуров.  Записи и собранные статьи «Словаря», предоставили нам 

                                                            
1 «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, 1 том.Пекин :2002.3 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

62 
 

богатые материалы из первых рук для изучения воздействия на язык факторов периода 
преобразования социальной культуры.  

В предисловии «Словаря», автор отметил: «Тубутцы (тибетцы) имеют свой язык, так же, и 
у Хотана имеется свой язык и письменность. У обоих уровни владения тюркским языком 
сравнительно плохи». «Определенная часть Хотанской, тубутской и тангутской племен 
поддерживали связь с иностранцами и жителями города, и чуть позже вошли в тюркский 
народ».2 Мы знаем, что Хотанцы изначально говорили на языке Сака. Этот язык относится 
восточному иранскому языку иранских языковых групп, индоевропейской языковой семьи. 
Местные жители сначала исповедовали буддизм. Но приблизительно в 10-м веке нашей эры, 
мусульманский стан Кашкара развязал религиозную войну против буддистов Хотана, в итоге 
Ислам одержал победу. Таким образом, Хотан стал вассалом Караханской Династии; Хотанцы 
постепенно превратились в уйгуров, в итоге были ассимилированы уйгурами; их язык, который 
тоже был заменен уйгурским языком, в наше время стал важным наречием уйгурского языка. 
Махмуд Кашгари жил именно в начале того переходного периода, когда Хотанцы постепенно 
превращались в уйгуров, и его драгоценные записи отображают реальные обстоятельства того 
времени.  

Караханская Династия положила исток использованию арабской письменности 
тюркоязычными народами. Официальной письменностью Караханской Династии была 
арабская письменность, в то же время использовали и уйгурскую письменность, это и есть то, 
чего автор называет «тюркской письменностью». В книге еще выводится сопоставительный 
алфавит уйгурской и арабской письменностей. 3Автор отметил: «Язык уйгуров является 
чистым тюркским наречием, но у них также есть язык, на котором общаются между собой. 
Уйгуры используют тюркскую письменность, которая состоит из 25и букв (Эти уйгурские 
письменности – записаны Гульнисой Жамал). Эти буквы я уже изложила во вступительной 
главе данной книги. Письменные договора, послания писались именно этими буквами». 4 Еще 
одним подтверждением того, что Караханская Династия употребляла именно уйгурскую 
письменность, являются раскопки в конце 19 и в начале 20го веков в Жангканде и его 
окрестностях целого ряда договоров и документов на арабском и уйгурском алфавите. Среди 
них более чем 20 документов написаны уйгурским алфавитом, и эти документы принадлежали 
к 1077-1090гг нашей эры. Эпоха арабской письменности приходится к первой половине 12 
века.5 Почти половина договорных документов арабской письменности были подписаны 
уйгурскими буквами, что свидетельствует о том, что закон Караханской Династии разрешал не 
знающим арабской письменности чиновникам употреблять уйгурскую письменность.  

Относительно «Тавгач» автор пишет: «Тавгач» - это название Мацинь. Расстояние от 
Мацинь до Китая равняется на четырех месячный путь. Цинь, собственно говоря, делиться на 
три части: Верхняя Цинь - на Востоке, она же Тавгач; Средняя Цинь – это и есть Хитай, и 
Нижняя Цинь – Бархан. Бархан находится в Кашгаре. Но сейчас, «Тавгачом» называют 
Мацинь, а Хитай известен как Цинь». 6 Китайские ученые полагают, что в широком смысле 
слова, Цинь должна включать в себе Сун, Хитай и Кашгар; под Мацинь имеется в виду Сун, в 

                                                            
2 См. выше, 32 
3 См. выше, 7. 
4 См. выше, 32 
5 А.Ф.Р. Хернл, "Доклад Британской Коллекции Древностей из Центральной Азии", JASB . LXX-1, Дополнительный 
№1, 1898, 26-30. 
Лин Мейцзун: «Несколько вопросов о документах Караханской Династии, обнаруженных Сакхами», Исследования 
Запада, 1992 (2): 95-106 
6 Махмуд аль-Кашгари, Дивану Лугат т-турк，Перевод Роберта Данкофф: Сборник Тюркских Наречий, Часть 1, 
Гарвардский Университет 1982, 341.Рукопись, 228. 
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буквальном смысле Цин указывает на Хитай, и только тогда это соответствует 
действительности того времени, и отразил всеобщее понимание о Китае людей Центральной 
Азии того времени. 7 В книге есть и другие разъяснения «Тавгач»: 

«Тавгач» - это одна из составных частей тюркского народа. Так как они проживали в  
регионах «Тавгач», поэтому называются «Тат Тавгачами». «Тат» -  это уйгуры, а «Тавгач»  - и 
есть народ Цинь. 8  

«Они этих двух слов «Тат Тавгач» произносят вместе, где «Тат» относится к персам, а 
«Тавгач» указывает на тюркский народ. Но я думаю, что более точным значением является моя 
вышеизложенная интерпретация».9 

«Все старинные и роскошные художественные изделия называются «Тавгач Ади». Это то 
же самое, что и арабское слово «гай Ади». Это же выражение было использовано в названии 
Караханского Кагана: «Тавгач Каган», что означает «Великое и давнее господство».10 

«Судя по всему тюркскому народу, Тат имеет в виду людей, говорящих на персидском 
языке. Как гласит пословица: «Наносишь удар Тат – то пробей в точку, удаляешь колючку – то 
полоти корень». Тат, смотря по народам Тохсы и Ягма, указывает на уйгуров иной религии. В 
их родине я слышала выражение «Тат Тавгач», что означает «Уйгуры и народ Цинь». Потому 
что они неблагодарны, очень переменчивы, поэтому надо искоренять так, как удаляешь 
колючку, наносив удар, нужно уничтожить, пробив в самую точку. Есть и другая пословица: 
«Без Тат, не будет и тюркского народа, как не бывает шляпы без головы». Что означает, без 
головы, негде нам надеть шляпу, так же без персов, откуда возьмется и тюркский народ».11 Со 
второго поколения монарха Угурчак Кадиярхана (конец 9го века нашей эры), в уважительном 
обращении Каганам Династии Караханидов часто появлялось выражение «Тавгач». Например, 
после того как Бул Тегин был признан каганом, его уважительно называли «Каган Ибрагим 
Тавгач» (годы правления – 438-46(?)гг по обратному календарю). В книге «Благодатное 
Знание» есть выражение «Тавгач Каган». Омельян Прицак считает, что это название уже 
существовал, когда первое поколение монарха  Кадир Билге стал правителем (841) 12. На 
монетах периода Караханской Династии было отлито выражение «Тавгач».  

Среди вышеупомянутых раскопанных в Жангканде арабских письменностей имеются 
выражения «Тавгач – Бухара - Карахан», «Восточный Тавгач– Бухара - Карахан». На многих 
именах свидетелей, тоже употреблено слово «Тавгач». Например, «Ибрагим Тавгач», «Юсуф 
Тавгач», «Хусаин Тавгач», и т. д. 13 

Можно полагать, что Караханская Династия употреблением слова «Тавгач», хотел показать 
тесную неотъемлемую политическую, экономическую и культурную связь между Китаем и их 
ордою.  

                                                            
7 Джан Гуанда.“О «Лексическом Словаре Тюркского Языка» М. Кашгари и круговая карта этой книги 
(первый)”Научный Журнал Центрального Национального Института, 1978 (2): 41. 
8 «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, 1 том. Пекин:2002.479 
9См. выше, 479,480. 
10 См. выше, 479 
11«Словарь Тюркских Наречий», Уйгурский перевод, 2 том. Урумчи: Синьцзянское народное издательство, 1983. 409. 
12 Rene Giraud L’Empire Des Turcs Celestes Les Regnes D’Elterich ,Qapghan et Bilgä(680-734) 

（Леней… В периоды правления Моджах Билге 680-734） ，Институт общественных наук Синьцзяна, учреждение 
исторических исследований, 1984,19 
0. Pritsak,“Von den Karluk zu den Karachaniden”，Zwitschrifr der Deutschen 
Morgenladighen Gesellschaft,101，1951,270-300,228. 
13 Монила Гронк，"Яркендские документы на арабском"，Бюллетень школы восточных и африканских учений, 
VOl.XL1X, часть 3，1986, 454-507，479, 481，484, 503，504. 
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Вышеизложенные эволюции выражений, значении слов и семантики предоставили нам 
великолепные материалы для изучения этнолингвистики в периоды преобразования. 

Воздействие Социальной Дифференциации  И Этнографической Географии На Язык 
И Диалектов 

Этнолингвистика изучает воздействие социальной дифференциации  и этнографической 
географии на язык и диалектов. Чтобы завершить этот словарь, Махмуд Кашгари побывал в 
Синьцзяне, в каждом уголке Центральной Азии, лично изучал и записывал обстоятельства 
распространения в районах между бассейнами реки Иль, до Амур и Сырдарьи разных частей 
тюркских наречий и различия между этими языками и диалектами. Только благодаря тому, что 
он путем исследования освоил характерные особенности всех диалектов тюркских языков, он 
смог методом сравнения «обобщить все эти наречия в одну единую систему», и составил эту 
книгу, которая называется «Словарь Тюркских Наречий». «Словарь Тюркских Наречий» была 
переведена на английский язык под названием «Сборник Тюркских Наречий». (Compendium of 
the Turkic Dialects，edited and translated by Robert Dankoff and James Kelly, 1, 11, 111, Harvard 
University 1982-1985). 

Ниже приведены некоторые описания автора относительно расхождений языков и 
диалектов: 

«В сущности, Тюркский народ делится на двадцать кланов… У каждого тюркского клана 
есть по несколько племен… Чтобы людям было понятно обстоятельства туркменских и 
огузских племен, я записал обстоятельства по отношению их племен, а также клейм на скотах. 
Независимо от вероисповеданий этих племен, я перечислил их племена, в порядке очереди, 
начиная с Восточный Рим в направлении на восток. Ближайшая к Восточный Рим племя – это 
печенежская племя, затем племя кыпчаков, а потом огузские племена, йемек, башгирт, басмыл, 
кай, ябаку, татары и кыргызы. Кыргызы граничат с Китаем. Все эти племена расположены по 
порядку от Восточного Рима в сторону Востока. Потом, чигил, тохсы, ягма, ограк, чарук, 
чомул, уйгур, тангут, хытай, то есть цинь, а затем тавгач, которая и есть мацинь.» 14 

«Среди кочевых народов, у чомулской племени есть свой язык, но они на тюркском языке 
тоже хорошо разговаривают. Кроме того, племена кай, ябаку, татар и басмыл тоже так же как и 
они, говорят на своих языках, и вместе с этим, все они и тюркским языком хорошо владеют. 
Кыргыз, кыпчак, огуз, тохсы, ягма, чигил, ограк и чарукские племена говорят на чистом 
тюркском языке. У булгарских, суваринских и печенежских народностей, проживающих в 
окрестностях Восточного Рима, языковые окончания ясны и просты, это является особенным 
видом тюркских наречий. Самым легким языком является язык огузских племен, а самым 
правильным – тохсинский язык. Жители, проживающие в районах рек Иртыш, Иль, Волга и 
Ямар, вплоть до необъятных земель уйгурских городов, тоже говорят на этом же языке. Среди 
них, язык народа Хакании считается самым правильным и изящным. Жители Баласагуна 
используют сугдакские и тюркские языки, то же самое можно сказать и о жителей Таласа и 
Чимкента». 15 

«Различия между основными наречиями небольшие, эти различия в основном выражаются 
только в смене фонемы. Огузы и кыпчаки первую букву ‘Y’ имени существительного и 
глагола, превращают в ‘а’ или ‘J’. Например, тюрки говорят ‘yalkin’ “путешественник”, а они 
говорят ‘alkin’;.. тюрки говорят ‘yinqü’ “жемчуг”, а они говорят ‘jinqü’… Племя аргу, букву ‘n’ 
в середине и в конце слова, заменяют буквой ‘Y’. Например: у тюрков ‘koy’ – это “баран”, а 
они говорят “kon”…» 16 

                                                            
14  «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, Национальное издательство, 1 том. 30 
15 См. выше, 33 
16 См. выше, 34 
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«Ягма, тохсы, кыпчак, ябаку, татар, кай, чомул и огузы букву ‘d’ заменяют буквой ‘y’, они 
никогда не произносят букву ‘d’. Например, тогда как тюрки “березу” произносят как ‘kadhıng’, 
они говорят “kayınğ”... А также букву, которую чигил и тюрки произносят как ‘d’, кыпчаки, 
йемек и булгары, протянувшиеся по Руси и по Восточному Риму, говорят ‘z’. К примеру, 
тюркский народ “ногу” называют ‘adhak’, но они говорят ‘azak’;.. В общем, в племенах ягма, 
тохсы, и во многих языках народностей среди жителей аргу, букву ‘d’ чигилского языка 
заменяют буквой ‘z’;.. Хотанцы и Канжакцы первой букве слова добавляют букву ‘h’. Из-за 
того, что они добавляют не существующую букву в тюркских наречиях, мы не будем их 
включать в тюркский народ. Если тюрки “отца” называют ‘ata’, то они говорят ‘hata’, тюрки 
“маму” говорят ‘ana’, они – ‘hana’. Иногда букву ‘r’ заменяют буквой ‘l’… Иногда ‘z’ заменяют 
буквой ‘s’».17 

«Словарь Тюркских Наречий» включил в себе большое количество диалектальных 
материалов, и предоставил нам непревзойденно лучшие материалы для уяснения 
диалектальных расхождений и родового, племенного расслаивания общества того времени.   

Языковые Контакты И Культурные Связи 
Этнолингвистика изучает языковые контакты и культурные связи. В «Словаре Тюркских 

Наречий» записаны множество тюркских наречий разных родов и племен, а также их связь с 
такими языками, как китайский, персидский, арабский и т.д. Этот словарь описал наглядную 
картину для нашего понимания языковых контактов и культурных обменов Западной и 
Средней Азии того времени. Махмуд Кашгари отметил: «Самым понятным и правильным 
языком является язык тех людей, которые говорят только на одном языке; и которые не 
поддерживают связи с иностранцами и персами. Язык тех, кто говорит на двух языках, и 
смешивается с жителями городов, уже не является чистым. Судак, Аргу и Канжакские племена 
как раз относятся к таким племенам, которые разговаривают на двух языках. Определенная 
часть хотанской, тубутской и тангутской племен поддерживали связь с иностранцами и 
горожанами, и чуть позже вошли в тюркский народ. Хотя у Цинь и Мацинь есть свои языки, 
они в совершенстве владеют тюркским языком. Они с нами переписываются с помощью 
тюркской письменности. Кроме этого, из-за заслонов и гор и рек вблизи от Цинь, языки Гог и 
Магог так и остались неизвестными».18 «У народа Цинь и у уйгуров есть еще одна особенная 
письменность. Все свои официальные бумаги и послания они пишут этой письменностью. Но 
эту письменность кроме народа Цинь и кроме тех уйгуров, которые не являются мусульманами, 
никто больше не понимает». 19  

В основном языковые контакты были предпосылками для культурных обменов между 
национальностями, эти записи являются драгоценными материалами языковых контактов 
периода Караханской Династии.   

«Словарь» записал многочисленные лексические заимствования китайского, персидского и 
арабского языков. Именно эти лексические заимствования являются свидетелями языковых 
контактов, посланцами культурных обменов, - все подряд не перечислишь.  

Языковые контакты в западном регионе имеют давнюю историю и весьма богатые 
исторические материалы. В соответствии с исследованиями древних материалов, можно 
приблизительно расставить языковые контакты западного региона таким образом: 20  
 

                                                            
17 См. выше, 35 
18 «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, 1 том. Пекин:2002.31 
19 «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, 1 том. Пекин:2002.32 
20 ，Нью Жуцзи. «Краткая информация о языковых контактах в Истории Запада» 〖〗J . История и География Северо-
запада, 1987,2 
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Приблизительный период Контактирующие языки 
1век до и после нашей эры Местный язык – Китайский 
2-4вв нашей эры                                               Гандхарский – Санскрит – Тохарский – 

Хотанский – Согдийский – Бактрийский – 
Китайский  

5-8вв нашей эры Хотанский – Тохарский – Санскрит – 
Согдийский – Китайский – Тумшукский – 
Бактрийский  

8-11вв нашей эры Тюркский – Хотанский – Тохарски – 
Санскрит – Китайский – Согдийский – 
Средневековый Персинский – Сирийский – 
Арабский – Тубутский – Тангутский  

12-13вв нашей эры Тюркский – Китайский – Персинский – 
Арабский  

14-18вв нашей эры Тюркский – Китайский – Арабский – 
Монгольский  

19-20вв нашей эры Тюркский – Монгольский – Китайский – 
Русский – Таджикский – Сибе 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Этнолингвистика изучает географические, культурные и социальные отношения. В 

«Словаре Тюркских Наречий» собрано свыше ста географических названий Западной и 
Средней Азии, и он стал окном для исследования социальных и культурных перемен того 
времени. По неполным статистическим данным, в первом томе собрано более 70 
географических названий, 50 из которых находятся в Синьцзяне; в третьем томе собрано более 
20 географических названий, а также подробно изложены горы и реки, города и поселки, 
расстояние дорог, местные жители, народные сказания, и т.д. Круглая карта, приложенная в 
«Словаре», является самой целостной и самой древней тюркской мировой картой, которая 
сохранилась до наших дней. Можно сказать, автор «Словаря» - достойный географ. Ниже 
следуют некоторые географические названия и наши исследования относительно них:  

Относительно «Кашгара», в словаре написано: «Орду - город, где проживает каган. 
Отсюда, город Кашгар, в котором проживали каганы, был назван как «Ордуканд». Из-за 
благоприятного климата, афрасиябы когда-то проживали здесь». 21 

«Орду – город близ Баласагуни. Кузорду – другое название Баласагуни».22 Как бы 
исследователи не старались, по-прежнему не могут узнать точное местоположение 
Баласагуни».23 Многочисленные ученые предполагают, что он находился где-то вблизи города 
Токмак. Но на основании «круглой карты», и комментариев к его словарю, покойный 
уйгурский ученый Абдушукур Мухаммад Имин выдвинул свою точку зрения о том, что 
«Токмак Бурана и есть древний Баласагуни». Но эта позиция все еще нуждается в 
географических и археологически - исследовательских аргументах.  

«Ики Огуз – недалеко от озера есть город под названием Ики Огуз, который означает «две 
реки», его так назвали по той причине, что он расположен у слиянии рек Иль и Яфиндж».24 Но 
на карте, приложенной в словаре, Яфиндж расположен на юге, а Ики Огуз на севере реки Иль. 

                                                            
21 «Словарь Тюркских Наре ，чий», Издание на уйгурском, 1 том 168 447 
22 ，См. выше 168. 
23 Казахская Энциклопедия, том 5, 124 
24 ，См. выше 81. 
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«Камланчу – это название одного маленького городка вблизи Ики Огуз».25 Согласно 
вышеизложенному и расположенному местоположению на карте, мы можем презюмировать, 
что этот город и есть нынешняя Боро-Тала.  

«Канд» - на большинстве языках тюркского народа, означает «город», но на огузском и 
близких огузскому языках означает «деревня». Город Джабурган называют «Озканд», что 
означает «свой город». Из-за того, что он был большим городом, его еще и называли 
«Самаркандом».26 Слово «Канд» в географических названиях Синьцзяна означает «деревня». 

«Косан - это другое название города Кучар. Этот город расположен на уйгурской 
границе».27 В древние времена Кучар называли Кусан, в «Истории Юань» записана как 
Жуосиен （Ruoxian）, Чусиен (Quxian) и Куча (Kucha). Это все разные варианты 
произношения города Косан. Уйгурское слово Кучар, состоит из двух слов – «Куча» и «ж» (r) – 
что означает «город». Итого, «Kucatri-kuqar» и есть «город Куча».28 В «Словаре» об исламской 
территории написано так: Ислам, с северной стороны граничит с Кучей и Бугуром,29 с южной 
стороны – городом Черчен.30 Из этого можно понять разделенное управление вследствие 
разной политики вероисповедания уйгуров того времени.  

«Опал – название нашего родного края».31 
Автор особенно подчеркнул расстояние края равное на 36 км к юго-западу Кашкара, и что 

он до сегодняшних дней все еще называется Опал. Село Азик, которое было упомянуто в 
«Словаре», и есть сегодняшнее село Азик в крае Опал, близлежащих уездов Токкузак.  

«Тарим – это часть реки, которая вливается в озеро и теряется в пустынях». «На уйгурской 
границе, в окрестностях Кучи, есть одно место под названием Усми Тарим, оттуда же 
протекает одноименная река».32 «Усми Тарим – огромная река, которая протекает с Ислама в 
сторону уйгурского каганата, эта река отсюда теряется в пустынях».33 Отсюда можно понять, в 
те годы, жители Западной Кучи уже исповедовали Ислам, чтобы отличить их от уйгуров 
Восточной Кучи, которые не являлись мусульманами, Махмуд Кашгари использовал слово 
«исламский регион». До настоящего времени были разные версии значения слова «Тарим». 
Первая версия – это уйгурское выражение «сорвавшаяся с привязи лошадь», другая версия на 
уйгурском означает «земля, пригодная для возделывания», третья версия на древне гуннском – 
«держать плуг». В буквальном смысле это «небо», а в широком смысле слова означает «святой, 
светлый», и т.д. Мы считаем толкования «Словаря» правильными. Потому что эти толкования 
свидетельствуют о том, как автор и местные жители все понимали, что река Тарим впадает в 
Озеро, но в то же время знали удивляющую особенность этой среднеазиатской реки – она 
терялась в пустынях.  

«Уйгур» - название государства. Имеет пять городов. Говорят, эти города они построили 
после переговоров о мире с тюркским каганатом и Зулкаиром».34 «Эти города: Сулм – был 
построен городом Зулкаир, а также Идикут-Шари, Джанбалык, Бешбалык, Янгибалык».35 

                                                            
25 См. выше, том 8, 333. 
26 См. выше, том 1 , 448-449. 
27См. выше, том 1, 140 
28 Гэн Шимин. Исследования древне уйгурской Литературы【 】M Издательство Центрального Национального 
Университета, 504 
29«Словарь Тюркских Наречий», Издание на уйгурском, 1 том【 】M .301 
30 См. выше, 364 
31 См. выше, 96 
32См. выше, том 1, 417 
33 См. выше, 140 
34 «Словарь Тюркских Наречий», Китайский перевод, 1 том , 120 
35 См. выше, 122. 
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«Сулм – это название 10-13вв, это и есть сегодняшний Кара-Шахар, или места в его 
окрестностях».36 В круговой карте, прикрепленной в словаре, город Сулм расположен на юге 
Гаочан, и на восточной стороне Кучар.  

«Гаочан – название города, и одного целого региона».37 
Гаочан – это город Турфанского уезда, также имеет название Идукут.  
Джанбалык – на тюркском языке означает «город жизни», это место также называют 

Чонбалык, и т.д. Это нынешний город Чанцзи.  
Бешбалык – Древний город на севере нынешнего уезда Джимасар, древний город Бейтин 

династии Тан. «Бешбалык» на тюркском языке означает «пять городов». Происхождение слова 
«Балык» имеет отношение к строительным материалам. По данным «Старой книги Танской 
Династии – Географические пометки»: «В периоды Династии Хань, тюркские уйгуры создали 
Уйгурскую Династию, которая состояла из пяти городов, поэтому его также называют 
Бешбалык». По результатам исследований на месте, выяснилось, что город Бешбалык 
действительно был одной составной частью из пяти. Он в уйгурской истории занимает очень 
важное место; в конце 840года н.э. северная часть уйгуров переселились в Бейтин, с той поры 
город Бейтин начал называться Бешбалык, к тому же Бейтин стал политическим центром 
уйгуров.，фактической столицей, вплоть до 851 года, Бешбалык был базой уйгуров, в 
соответствии с западными государствами, создали Уйгурское Государство Куча（Идукут）. 
Город Бешбалык когда-то был главной столицей, позже стал второй столицей.38 Янгибалык 
возможно находился на севере Кутуби, на пятнадцатом километре в сторону востока от уезда 
Манас, в «Западной Карте»39 приведен как Янгибалык (Новый город).40 

Философские Концепции, Моральные Нормы, Художественные Особенности И 
Прочие Культурные Феномены Поэзий И Пословиц 

Этнолингвистика изучает философские концепции, моральные нормы, художественные 
особенности и прочие культурные феномены поэзий и пословиц. В «Словаре» собрано 244 
стихотворений, 166 из которых четверостишия, 78 – двух строчные стихотворения, кроме этого 
216 пословиц. Эти стихи и пословицы воссоздали для нашего художества разнообразную 
духовную жизнь тех времен тюркоязычных народов.  

Yigitlerig ixletü 
Yiĝaq yemix ȉrĝatu 
Қulan keyik avlatu 
Bəyrəm Қȉlȉp avnalȉm41 
С помощью этого первоначального стихотворения, у нас, возможно, сложится интуитивное 

прозрение относительно национального характера, образа жизни: одна обильная дичь еще 
больше сможет поспособствовать их веселью.  

Путем анализа соотносительных словосочетаний, понимание экономических обстоятельств 
людей и основных потребностей повседневной жизни, тоже является сферой исследований 
Этнолингвистики. «Словарь» собрал в себе все выражения, касающиеся сельского хозяйства, 
животноводства, торговли и одежды, питания, строительства, музыкальных инструментов, 

                                                            
36 Г ，эн Шимин. Чжан Гуанда. Тщательное исследование【 】J . историческое исследование, 1980 ,(2). 
37 «Словарь Тюркских Наречий», Издание на уйгурском, 3 том, 302. 
38 Мен Фань Жен. Изучение Бешбалык〔 J) . «Общественные науки Синьцзяна», 1984, (1 ) 
39«Западняя Карта» - антропогеографическое произведение, которое было составлено в периоды правления династии 
Цинь 
40 С.Л. Толстов. «Раскрытие ранней истории запада (Сборник древней этнографии)»，1947,  (617):39-59. 
41 «Словарь Тюркских Наречий», Издание на уйгурском, 1 том 348 
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жизненных принадлежностей, этикета социального взаимодействия, и т.д., и стал для наших 
исследований зеркалом жизни простых народов и социальной экономики того времени.  

«Камду, Сверху поставлен печать Уйгурского Каганата, употребляется в качестве валюты, 
вычищают один раз за семь лет, и заново ставят печать».42 С помощью этой словарной статьи 
мы можем понять общественную и экономическую жизнь уйгуров того времени.  

«Словарь Тюркских Наречий» представил нам астрономического календаря, имен звезд и 
зодиакальных созвездий, а также медицинские материалы. Он предоставил нам базу для 
нашего понимания уровня развития науки тех времен. 

«Словарь» также содержит в себе богатые и драгоценные материалы древнего Тарима и 
Уйгурского Государства Куча (древнее уйгурское), а также материалы в области истории, 
географии, культуры, этнической антропологии, и т.д. других тюркских народностей мира.  

«Словарь Тюркских Наречий» является не только энциклопедией, но и 
энтлингвистическим словарем.  
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TÜRKÇENİN FARSÇAYA ETKİSİ: ATASÖZLERİ BAĞLAMINDA 
 

Mir  Ali Rezai  
Bakü Devlet Üniversitesi 
Bakü/AZERBAYCAN 

Özet 
Türk və Fars halklarının yazılı dil ilişkileri onların İslam dininin kabülünden sonra başlamış ve bu 

ilişkiler sonucunda iki dil arasında birçok kavram (sözcük, deyim ve atasözleri) bağlamında etkileşim 
yaranmıştır. Bu makalede Farsça yazan çeşitli Türk (Türk, Azeri ve b.) şairlerinin şiirilerinde Farsçaya 
çevirilerek kullanılan Türkçe atasözleri araştırılmıştır. Bu şairler tarafından kalka (anlam kopyası) yolu 
ile farçaya çevirilmiş atasözleri iki biçimde kullanılmıştır: 1) aynı ile (anlam ve biçim korunarak) 
tercüm edilenler; 2) anlam korunarak biçim değiştirilmiş şekilde tercüme edilenler. Yazar bu şairlerin 
                                                            
42 См. выше, том 1, 546. 
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yapıtlarında bu tür atasözlerini araştırmaya, onların nasıl Farsçaya çevrildiği ve çeşitli Türk 
halklarında nasıl olduğunu göstermeye çalışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, atasözü, anlam kopyası, etki.  
Giriş  
Dünya halklarının birbirleri ile ilişkide olduğu gibi, İrandilli (özellikle Fars) halklar ile Türk 

halkları ilişkisinin tarihi İslam dininin kabülünden önceye, Mad-Pars dönemine (bk. Ağası oğlu Fridun 
2000) ve Hun imparatorluğu ile Soğdiyaya (MS 6-8. yüzyıllara) ait olsa da, yazılı dil ilişkileri, 
genellikle, İslam dininin kabülünden sonra (bk. Menges, 1968; Golden, 2006) başlanan Türk 
şairlerinin Farsça yazma geleneğine dayanır. Birçok Türk (Türk, Özbek, Uygur, Azeri ve b.) şairleri 
ana dillerdinde şiir yazmadan önce  yapıtlarını o dönemde elm, din və İslam hilafetinin yönetim dili 
olan Arap dilinde yazdıkları gibi, ondan sonra saraylarda Türk padişahları ve serkerdelerinin taşviki ve 
himayesi sonucunda şiir dili ortamını kazanmış Farscada bedii eserler yaratmmağa başlamışlardı. Bu 
nedenle Farsça ile Türkçe işlişkileri sonucunda her iki dil bir birinden etkilenmişdir ve bu şairler ana 
dillerinde yazdıkları zaman birçok Farsça öğerleri (unsurları) Arap ve Fars dillerinden almışlar, daha 
doğrusu, Türk dilleri sözcük ve anlam kopyaları aracılığıyla İran dillerinin yoğun etkisi altında 
kalmıştır (Suer Eker 2010: 197). Ama Farsçanın dilin derin katmanı olan leksik birimler (deyimler, 
atasözleri ve masallar) bağlamında Farsça yazan Türk şairlerin aracılığıyla Türkçeden etkilenmesi 
fazla araştırılmamıştır. Daha doğrusu, ana dilleri Türkçe olan şairler Farsça şiir yazdıkları zaman şiir 
dillerinin etkisini güçlendirmek, bazen ulusal etkenleri korumak için Türk dillerinin deyimleri ve 
atasözlerinin olanaklarından (obrazlılıq, tasvir, mecazilik) istifade ederek bu dil öğelerini anlam 
kopyası ile Farsçaya çevirerek dahil etmişler. Buna göre dil ilişkileri sonucunda birçok leksik birimler, 
o sıradan sözcükler, deyimler ve atasözleri kalka (anlam kopyası) yolu ile Farscaya dahil edilmiştir. 
Bu şairler ve yazarlar yapıtlarında deyimler ve atasözlerini genellikle, iki biçimde kullanmışlar: 1. 
Aynı biçimde; 2. Değiştirilmiş biçimde. 

Olduğu gibi kullanılan deyimler, atasözleri ve masallar şair (yazar) ve ya obrazların dilini 
dolgunlaştırıyor, daha canlı, daha etkili ediyor. Yazıcılar (şairler) yapıtlarında... atasözleri ve 
masalların temel kuruluşunu koruyarak, onun birleşimini değiştiriyorlar (Hasanov Hesret 2003: 286-
287). Bu konu Azerbaycan Cumhuriyetinde H.Araslı ve İranda Cevat Heyet tarafından (Nizami 
Gencevinin şiirleri hakkına) araştırılsa da, başka şairlerin eserleri ile birlikte kapsamlı biçimde 
araştırılmamıştır. 

Farsça yazan şairlerin yapıtlarındaki anlam kopyası yolu ile Farsçaya çevrilmiş atasözleri 
Bügüne kadar elimzde olan belgelere göre şiirlerini ilk defa Farsça yazan Türk şair Tebrizli 

Katran (ö 1089) olmuştur. O, birinci defa Türkçe öğeleri, özellikle, deyimler, atasözleri ve masalları 
direkt anlam kopyasıyla farçaya çevirerek kullanmış ve böylece onları Farsçaya dahil etmiştir. 
Katrandan sonra bu geleneği Nizami Gencevi, Hakani Şirvani, Mevlana Celaleddin, Övhedi Marağayi, 
M.H.Şahriyar və birçok şair devam ettirmiştir. Aşağıda önce Farsça kullanılmış atasözünü Farsça 
verip, sonra onun Türkçe hanki atasözü olduğu, birçok Türk halklarında örnekleri ve nasıl anlam 
kopyası ile Farsçaya çevirildiği sunulacak. 

Endud tevan çeşmeye ĥorşid be gel? Katran’ın sosyal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir 
gözlem ve deneme sonucu olaraq bildirirken bundan ders almamızı (açıkça söylemeyip dolaysı ile) 
hatırlatmak amacı ile “herkesin bildiği bir gerçek, yadsınamaz, yalan yanlış sözlerle değiştirelemez, 
örtbas edilemez” anlamında kullandığı bu atasözü bize Türkçede «ağlamayan çocuğa meme 
vermezler» atasözünü hatırlatır. Ama şair burada atasözünü sual (soru) cümlesi biçimnde kullanmıştır: 

گر طعنه او مرا بگرداند دل « ( »؟اندود توان چشمه خورشيد به گل    Mehemmed Nahcivani 1954: 534.( 
(Onun alay etmesi benim yüreğimi ondan çevirse (beni ondan küstürse bile),   Güneşi balçıkla 

sıvamak olarmı?) 
Başka Fars şairleri tarafından kullanılmayan bu atasözü eski Türk yapıtlarından olan Oğuzmanede 

böyle verilmiştir: «Güneş balçıkla tutulmaz» (Samet Alizade 987: 154); 
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Türkçede: «Güneş balçıkla sıvanmaz» (Okumuş Sait 2007: 364); 
İraq Türkmenlerinde: «Gün ögi ġerbilden tutulmaz, Güneş palçıkla sıvanmaz» (Raşıd Ali Hasan 

2006: 89). 
Mevlana Celaleddin yukarıda gösterilen atasözünü Farsçaya böyle çevirmiştir: 
؟رخنه می جويی ز بدر کاملی      می پوشی آفتابی  در گلی«        .(Okumuş Sait 2007: 364) « 
(Güneşi palçık içinde gizliyorsun?  Dolunayda yarık mı arıyorsun?) 
Tenuri germ hali nan der u best (Farsça). Nizaminin öğüt ve ders vermek amacı ile “işi 

zamanında görmeye ısrar etmək” kavramını bildirmek için kullandığı bu atasözü bize Azerbaycan 
halkı tarafından kullanılan «tendir istidir, çöreyi yap” ve ya “tendiri isti gördü, çöreyi yapdı» (Hacı 
Settari 2003: 105) atasözünü hatırladır. Şair burada daşlaşmış (donmuş) biçimi kullanarak onu aynı ile 
Farsçaya çevirmiştir: 

(» تنوری گرم حالی نان در او بستعروسی ديد زيبا جان در او بست    « Dehxuda 2007: 530(. 
(Bir güzel gelin gördü, ona gönül verdi,     tandırı sıcak gördü, onda ekmek yaptı) 
Biz bu atasözünün bu biçimde Farsçaya çevirisini Nizami ile birlikte hem Efdeleddin Hakani 

(1126-1199), hem de Selman Sâvecî (14. yüzyıl) (İran Türkü) gibi Türk şairlerinde görebiliriz. 
Hakani bu atasözünü Farsçaya böyle çevirmiştir: 

» ری نو که نان در بستمیکو تنوکو حريفی خوش که جان بفشاندی     « .(loghatnaameh.org) 
(Hanı canından geçen iyi rakip?     Hanı ekmek yapacağım yeni tandır//fırın?) 
S. Sâvecî de böyle çevirmiştir: 

تيز بازاری عدلت چو فلک ديد به عدل« گفت     »دربند فطيری تو که گرم است  .(loghatnaameh.org) 
(Felek senin adaletinin pazarın iyiləşməsinde adaletli gördükde söyledi: (tandır) sıcaktır, ekmeği 

yap)  
Ta negeryed tefl, key cuşed leben (Farsça). Mevlana tarafından ders almamızı hatırlatmak 

amacı ile “sesini yükseltmeyen kimseye hakkını vermezler” gerçeğini dolaysı ile bildirmek için 
kullandığı bu atasözü bize Azerbaycanda daima kullanan «ağlamayan uşağa süd vermezler» (Beydili 
Celal 2004: 27) atalar sözünü hatırladır. Şair bu ataözünün temel kavramını koruyarak onun biçimini 
ondan önce gelen misradaki içsel (dahili) uyak - “ĥended” (güler) sözcüğü ile uygunlaştırmak için 
“cuşed” (coşur) sözcüğü ile değişerek bedii sual cümlesi biçiminde Farsçaya çevirmiştir və 
Dehĥuda’nın sözlüğünden göründüğü gibi, bu atasözü yanlız Mevlana tarafından kullanılmış və başka 
şairlerde görünmemiştir (Dehxuda 2007: 540). 

چمن  خنددتا نگريد ابر کی  »تا نگريد طفل کی جوشد لبن«              .(Dehxuda 2007: 540) 
(Bulud ağlamayınca çimenlik gülürmü?    Uşak ağlamayınca süt coşarmı?). 
Bu atasözü de birçok Türk halklarında sık kullanılır: 
Türkiyede: ağlamayan çocuğa meme vermezler;  
Azerbaycanda: ağlamayan uşağa süd verməzlər;  
Özbeklerde: bola yiqlamasa, ona sut vermezler;  
Kırgızlarda: iylabağan balağa emcik çok;  
Kazaklarda: çılamağan balağa emşek bermeydi» (Musaoğlu Mehman 2002: 134),  
Nogaylarda: bala yılmasa, anası emsek bermeydi,  
Kırımlarda: cılmağan balağa emeşek berilmez» (Oğuz Doğan 1996: 50),  
Çuvaşlarda: aça makărmasăr, amăşĕ iltmest; «makarman/yemen açna çeçe pamasse» 
Gagauzlarda: aalamayan uşağa məmä vermäzlär; 
Türkmenlerde: ağlamadıq/emgenmedik oğlana emğek yoq; 
Kumuklarda: yılamağan yasağa emçek bermey;  
Tatarlarda: yilamağan balağa imçək birmiylär;  
Karakalpaklarda: jilamağan balağa emşek bermeydi; 
Karaylarda: ğilamğan ğaşxa ençek salmaz» (Gözaydın Nevzat, 1998: 709) və klassik eserlerden 

Oğuznamədə «oğlan ağlamayınca meme vermezler» (Alizade Samet 1987: 24) gibi gelmiştir. 
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Gav ra reng ez berun ve merde ra, Ez derun cu reng sorho zerd (Farsça).  Mevlana 
Celaleddin’n (1207-1273) “insanın ne düşündüğü, ne yapmak istediği, kısacası içyüzünün belli 
olmadığı” gerçeğini bize dolaysı ile göstermek için kullandığı bu atasözü bize Türkçe «insanın alacası 
içinde, hayvanın alacası dışında» (Kürenov 1997: 89) atasözünü hatırlatır. Şair bu atasözünü aynı ile 
Farsçaya çevirmiştir:  

برون و مرد راگاو را رنگ از « (» از درون جو رنگ سرخ و زرد     Okumuş Sait 2007: 367 .( 
(İneğin rengini dışında,    kişinin kırmızı ve sarı (alacasını) rengini içinde ara). 
Bu atasözü hiç Fars şairi tarafından bügüne kadar kullanmamıştır. Amma bu atasözü bazı eski 

Türk kaynaklarında verilmiş və birçok Türk halklarında kullanmaktadır. Örneğin: 
Oğuzname kitabında: «hayvan alası taşından, adam alası içinden» (Alizade Samet 1987: 26); 
Kafkasiya Türkmenlerinde: «adam alacası içinde, hayvan alacası daşından» (Kürenov Sapar 1997: 

89); 
Kazaklarda: «adam alası işində, mal alası sırtında»; 
Nogaylarda: «ayvan alası tısında, adem alası işinde»; 
Kırımlarda: «İnsanın alacası işində, Ayvanın alacası tışında» (Doğan Oğuz 1996: 24).  
Zire pay-e ĥiş ra roşen nemidared çeraġ (Farsça). Saib Tebrizinin “bir kimsenin başkalarına 

bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmadığı” gerçeğini dolaysı ile bildirirek yol göstermek 
için kullandığı bu atasözü Azerbaycan Türklerinin sık sık kullandığı «çıraq öz dibine işıq salmaz» 
(Beydili Ceylal 2004: 75) atalar sözünü hatırlatır. Şair bu atasözünü aynı ile Farsçaya çevirmiştir: 

زير پای خويش را روشن نمی  شعله ادراک را الزم بود بخت سياه،  (Golçin Menai 1985: 807) »دارد چراغ
(İdrak alovuna ancak kara baht gerektir,  çünkü çırak kendi dibine ışık vermez) 
Hemin atasözü yanlız Azerbaycan Türklerinde değil, birçok Türk halklarının ortak atasözü olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin: 
Kazaklarda: şam tübine çarıq bermes», 
Türklerde: «mum dibine işik vermez», 
Krımlarda: «mayşuruq tübine carıq bermez» (Doğan Oğuz 1996: 126). 
Özbek: «sham yoruq’i tubiqa tushmas, 
Türkmenlerde: «çıranın düybi qarankı» (Musaoğli Mehman 2002: 8);  
Kafkas Türkmənlərində «çırağıŋ dibi qaraŋkı» (Kürenov Sapar 1997: 99);  
Türküstan Uyğur Türklərində «çiraq tüvi ķaraŋqu» (Yasen Saidula 2006: 14); 
Bu atasözünün eşanlamı olan ve 17. yüzyılda Osmanlı dönemine ait “Türkçe atasözleri” kitabında 

gelmiş ve İran Azerbaycanında sık kullanan «sınıq qabdan su içen olma» (Sadik 2010: 155) atasözünü 
M.H.Şahriyar Farsçaya böyle tercüme etmiştir:  

 (Dulusçu sınık küzede su içer) »خورد می آب شکسته کوزه از گر کوزه «
 Şahriyar bu atasözüne bir gazel hasr etmişdir (Şəhriyar 2005: 232).  
Boze biçare der fekre can kenden, medr-e gessab fekre donbe-ye an (Farsça).  

M.H.Şehriyar’ın “bir kişinin önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvanırken başka bir kişi bu 
durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünmesi” kavramını dolayı yol ile bildirmek için 
kullandığı bu atasözü bize Azerbaycan Türklerinin daim kullandığı «keçi can hayında, qessab piyin 
aĥtarır» (Beydili Celal 2004: 147) atasözünü hatırlatır. Şair bu atasözünü aynı ile Farsçaya çevirmiştir: 

»بز بيچاره در فکر کندن جان      مرد قصاب فکر دنبه آن«  (Taleyi Mehbub 2003: 609) 
(Yazık keçi can hayında, kasap piyini (yağını) arıyorr//yağın peşindedir) 
Bu atasözü Türk dünyasının ortak atasözlerindendir. Çünkü biz onu çeşitli Türk halklarında 

küçücük değişikliklerle kullandığını görebiliriz: 
Güney Azərbaycanda (İranda): «ġessab piy kovunda, geçi can kovunda» (Yusifi Mehemmedhesen 

1998: 157); 
Türkmenlerde: «geçe can qayqı, qassaba yag» (Kılıç Mehmet 1996: 42); 
Kazaklarda: «qasapşığa mal qayğı, qara eşkige jan qayğı», 
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Noqaylarda: «qasapşığa mal qayğı, qara eşkige yan qayğı»,  
Krımlarda: «şşki can dertinde, qasap may peyinde» (Doğan Oğuz 1996: 52); 
Batı Türklerinde: «keçi can kayurur, kasap umar yağ», 
Türkiyede: «köyün can derdinde, kasap yağ derdinde» (Sinan Gönen 2006: 58).  
 
Göründüğü gibi, Farsça yazan şairlerin aracılığıyla Farsçada olmayan birçok atasözleri anlam 

kopyası ile bu dile geçmiştir. Bu atasözlerinin bazısı Türk dünyasının ortak atasözleridir ve Türklerin 
çoğunluğu tarafından kavranılabilir.  

Farçaya çevrilmiş atasözleri ya aynı ile kavramı ve biçimi korunarak ve ya yanlız kavramı 
korunarak biçimi üslubi anlam çaları yaratmaq ve uyak gereğinden bu şairler tarafından değiştirilerek 
farçaya çevrilmiştir ve birçoğu bügün Fars dilinde daim kullanılan atasözlerine çevrilmiştir.  
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Bişkek/KIRGIZİSTAN 

Kırgızca imla kurallarının ilmi temelleri, Latin alfabesine geçiş döneminden itibaren oluşmaya 
başlar ve bu iş halkı cahaletten kurtarmanın bir aracı olarak görülür. Kırgız hükmeti 1927 Aralık 
ayında Latin harfine geçme kararı alır. Bu döneme kadar Arap alfabesine göre oluşan eski yazının 
başında halkımızın ilk aydınlarından olan İşenalı Arabay vardı. Latin alfabesine geçtikten sonra onun 
başına ilk profesörümüz Kasım Tınıstan uulu geldi. Ama 1928-29 da iki alfabe yan yana kullanılmış 
ve Latin alfabesine göre harfler değişse de eski yazının ses uyumuna uygun kuralları tamamen 
korunmuştur. Bunu o dönemde yayımlanmış olan metnin küçük bir bu parçası ispatlamaktadır [1: 99]: 
taş-komur adam balasьnьn tьrьcьlьgьne ˇoto kerektuu nerse. taş-komur zoot-pabьrьkterge, ot 
kemelerge, ot arabalarğa çağьlat. taş-komurdun tabь abьdan kuctuu bolot. necen zoot-pabьrьkter, ot 
kemeler oşol taş-komurdun otu menen ˇçurub çatat. taş-komur çalaŋ ğana maşьjneler ˇucun emes, 
qarapajьm meşke çağuuğa, tamaq bьşьruuğa da abьdan kerek bujum. 

Gördüğümüz gibi (1) bu yıllarda Latin alfabesinde büyük harfler bulunmamıştır ve (2) beş yüz 
yıldan fazla kullanıla gelen Çagatay imla kurallarına göre k, g harfleriyle gelen ünlüler ince (karş. 
komur – kömür, tьrьcьlьgьne – tiriçiligine, pabьrьkterge – pabirikterge, komurdun – kömürdün, 
kuctuu – küçtüü), q, ğ harfleriyle gelen ünlüler kalın okunmuştur (karş. çağьlat – cağılat, çağuuğa – 
cağuuğa, bьşьruuğa - bışıruuğa), (3) eski yazının kurallarına göre bu (ˇ) işaretten sonra o, u, ı ünlüleri 
ö, ü, i ünlülerine geçerek ince okunmuştur (karş. ˇoto – ötö, ˇçurub – cürüp, ˇustun – üstün, ˇucun – 
üçün,). 1930 yılından itibaren eski Arap yazısı tamamen kullanımdan kaldırılmıştır. 

1934 Mayısta Frunze şehrinde yapılan toplantıda K. Tınıstan uulu Kırgızca imla kuralları 
konusunda konuşma yapar ve bu konuşmanın bant kayıtları kitapcık olarak yayımlanır [2]. Bu 
konuşmada imlanın önünde iki büyük işlevin bulunduğunu, öncelikle sadece kelimelerin doğru 
imlasını değil, edebi dilin de doğru yönde gelişmesini sağlaması gerektiğini; ikinci olarak da 
kelimenin telaffuzu ile imlası arasında farkların oluşmasına izin vermemesi gerektiğini belirtilmiştir. 
Bu Kırgızca imla kurallarının ilmi temellerini oluşturan ilk eser idi. Kendi döneminde E.D. Polivanov 
bu eserle ilgili fikrini şöyle belirtmişti: «И тот факт, что т. Тыныстанов не просто 
прислушался к последному слову западной науки, а наоборот – самостоятельно пошел по 
параллельному ей пути, создав собственную морфонологию кыргызского языка (хотя и не 
называемому им этим именем), уже сам по себе говорит о значительности достижений 
киргизского лингвиста. Этим я вовсе не хочу сказать, однако, что все вопросы 
морфонологического характера уже разрешены для кыргызского языка Тыныстановым. Но во 
всяком случае сделано им уже достаточно для того, чтобы практические вопросы 
орфографии могли разрешаться на твердой базе теоретического материала...» [3]. Ünlü 
aydının kısa ve öz ifade ettiği bu fikrinde Kırgız morfonolojisinin nasıl ve hangi olgulara dayanılarak 
oluşturulduğu konusunda net bir bilgi verilmemiştir. Fakat, onun gerçek fikrini ancak yukarıdaki eseri 
ayrıntılı ele alıp incelendikten sonra düzene sokulabileceğini belirtmek gerekir. Bu da ayrıca dikkatle 
incelenmesi gereken diğer bir meseledir.  

O dönemde K. Tınıstan uulundan başka uzmanlar da imla kuralları ile ilgili fikirlerini teklif olarak 
sunarlar. Mesela, A. Idırıs uulu Güney şivesini edebi dile yakınlaştırma amacıyla alfabeye Ə harfini 
eklemeyi ve uzun ünlüler için de ayrı harf kullanmayı teklif eder [4]. Fakat K.Tınıstan uulu yukarıdaki 
eseriyle böyle fikirlerin edebi dile uygun olamadığını ispatlayarak Kırgız imla kurallarının ilmi 
temellerini atmıştır. Yani bu proje, Kırgız edebi dilindeki fonemlerin içeriği ve alfabenin tertibi, ana 
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dildeki kelimelerin ve Rusçadan geçen yabancı kelimelerin, kök ve eklerin imlası, noktalama 
işaretlerini içermektedir. 

Yayımlanan bazı fikir ve eleştirilerde gördüğümüz gibi o dönemdeki imla kuralları, edebi dilin 
taleplerine cevap vermediği gibi her türlü karışıklığa nedeni olarak Kırgız imla kurallarının da 
şekillenmesine mani ola gelmiştir. Örneğin, A. Idırıs uulu yukarıdaki makalesinde Rusçadan geçen 
sözcükleri olabildiğince Kırgız dilinin ses kurallarına uydurmadan yazmak, söylendiği gibi yazılan 
sözcükleri sınırlandırmak, ц, щ harflerini s, ş harflerile yazmak, Rusçadan geçen kelimelerin 
sonundaki -tor ekini -tur/-tьr şeklinde Kırgızcalaştırmak (доктор эмес, doktur, трактор эмес, 
traktьr), kısaltmaları değiştirmeden yazmak gibi fikirler ileri sürmüştür. Kasım Tınıstanov ise malum 
projesinde bu ve bunun gibi görüşlerin olumlu ve olumsuz taraflarını inceleyerek dilimizin imla 
kurallarını şekillendirmeyi başarmıştır. Orada öncelikle fonemlerin yapısı belirlenerek ona uygun 
(denk) şekilde harfler alfabetik sıraya göre düzene konmuş, ikinci olarak ana dil ve ana dile tamamen 
sinmiş olan yabancı kelimelerin imla kuralları incelenmiştir (karş. kerebet, bölkö, samoor), hece 
türleri, söz dizimi kuralları, seslerin sözcük içindeki uyumları gösterilmiştir, üçüncüsü eklerinin imla 
kuralları çalışılmıştır, dördüncüsü Rusça vasıtasıyla gelen yabancı kelimelerin ve uluslararası 
terimlerin de imla kuralları tespit edilmiş, beşincisi imla kuralları ile birlikte noktalama işaretleri de 
gözden geçirilmiştir. Böylece Kırgız imla kuralları bir sistem halinde düzene konmuştur. 

Projede alfabedeki harflerin basım ve imla şekilleri, büyük ve küçük harfler, onların okunuşları 
verilir. Uzun ünlüleri çift harflerle yazma teklifi de yapılır. Bunun yanında dilimizdeki seslerin oluşum 
ve kullanım yönlerine göre sınıflandırması, ünlülerin kalın ve ince, uzun ve kısa, düz ve yuvarlak, 
geniş ve dar olarak ayrılması, ünsizlerin sert ve yumuşak, dudak, ön damak, orta damak, art damak, 
gırtlak olarak sınıflandırması yarpılır. Buradan ana dile dayanarak seslerin oluşum, duyulum ve hizmet 
özelliklerinin ilmi yönden incelendiğini görüyoruz. Örneğin, b, d, q, g, v ünsüzlerini içeren grup 
sözcük sonunda gelmez ve b, ç, с ünsüzlerini içeren grup ise beraber gelen ünlülere göre bazen kalın, 
bazen de ince söylenir vb. Ses özelliklerinin bu şekilde dikkate alınması, elbette sözcükleri doğru 
yazmak ve eğitim öğretim kalitesini arttırmak için de tartışmasız büyük bir imkân sunmuştur.  

O dönemin en büyük sorunlarından biri de büyük harflerin kullanımı idi. K. Tınıstan uulu sözcük 
başında büyük harfleri kullanmayı ilk teklif eden bilgindir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 1928-29 da 
yayımlanan eserler, büyük harfler kullanılmadan kaleme alınmıştı. Bunun başlıca sebebi de büyük 
harfleri olmayan Arap alfabesiyle yazılmış metinlerin olduğu gibi Latin harflerine aktarılmasıydı. Bu 
durum sadece Kırgız dilinde değil hemen hemen bütün Türk dillerinde de karşılaşılan durumlardandı. 
Sözcük başında büyük harfleri kabul edilmesi 1926 da I Türkoloji Kurutayında gündeme alınmazsa 
bile Azeri bilim adamları tarafından bir oturumda (06.06.1927) tartışmaya açılmıştır. K. Tınıstan uulu 
ilk önce sözcük başında büyük harf kullanımının zarureti yok şeklinde fikir ortaya koyar. Ama A.N. 
Saymaloviç, E.D. Poluvanov’lar Latin alfabesine geçişle birlikte büyük harflerin kullanılması 
gerektiği konusunda herkesi ikna ederler ve Sovyetlerinin Yeni alfabe merkezi komitesi kurulur ve 
onun üyeliğine K. Tınıstan uulu da dahil edilir. İlk profosörümüzün bu mesele üzerindeki fikirleri ve 
görüşleri ondan sonra şekillenmeye başlar. Projede, büyük harflerin kullanımı şu şekilde belirlenir: 
cümle başı, özel isimler, özel isimler bir kaç kelimeden oluşursa her kelimenin başı, şiirin her bir 
satırı. Demek ki büyük harfler, bir cümleyi diğer bir cümleden, özel isimleri başka kelimelerden 
ayırmak için kullanılır.  

Projedeki önemli bir problem de bileşik kelimelerin imlası idi. Ama bu problem Kırgız dil 
biliminde hala çözüme kavuşturulamamış meselelerdendir. K. Tınıstanov bu sorunu şöyle çözümler: 
(1) Eğer bileşik kelimelerin (özel adlar) bir kelimesi sıfat değilse o zaman onlar birleşerek yazılır. 
Örneğin: Alatoo, Asambek, Atambek, Bektemir, Tojcubaj, çolbaşcь, qolbaşcь, belboo. (2). Eğer bileşik 
kelimelerin bir kelimesi sıfat ise ayrı yazılır. Örneğin: Coŋ kemin , Kici kemin, Tar qajьŋdь, ajaq qap, 
tabaq qap, samьn qap, temir çol, ot araba. [2: 30]. Burada verilen örneklerin hepsinin yukarıda 
gösterilen iki kuralla çözülemeyeceğini anlamak çok da zor değildir. Örneğin, ajaq qap, tabaq qap, 
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samьn qap, temir çol, ot araba gibi kelimelerin iki unsuru de isimdir. Demek ki bunlar birleşik 
yazılmalıydı fakat ayrı yazılıyor. Bunların birinci kelimesine yazar tarafından nasıl? sorusunun 
sorulmasıyla yukarıdaki birleşik kelimeler sıfat diye ayrı yazılmış olabilir.  

Başka bir önemli husus ikilemelerin imlasıdır: Kesin bir anlamı değil, iki anlam veren ikilemeler 
kısa çizgi ile yazılır. Örneğin: bala-baqьra, kelin-kesek, majda-cyjdө, sarь-ala, qara-ala vb. [2: 30]. 
Bu örneklerden ilk üçü günümüz kurallarına uygundur ve kalan ikisi ise ikileme gibi değil birleşik 
sözcük gibi ayrı yazılır: сары ала, кара ала vb. O zaman tartışma sırasında verilen soruya qara-ala 
kelimesi birleşik yazılırsa suçlama anlamını gelen qarala kelimesi geçir diye cevap verir [2: 16]. 

Projede anlamı bir fakat iki farklı söylenişi olan bazı kelimelerin ikisini de yazma teklifi getirilir. 
Örneğin: bu - bul, a - al, oşo - oşol, uşu - uşul, an etip - antip, mьn etip - mьntip, oşon etip - oşentip, 
uşun etip - uşintip, aluucu - alcu, baruucu - barcu, beryycy - bercy [2: 31]. Günümüz gramerimizde 
bu, a, oşo sözcükleri bul, al, oşol işaret zamirinin kısaltılmış şekli olarak gösterilir. Demek ki burada 
da yukarıdaki kural korunmuştur.  

Imla kurallarındaki önemli sorunlardan biri de kök ile ekin imlasıdır. Bununla ilgili dokuz kural 
verilir: 1. Yeni sözcük türeten yapım ekleri ve anlamı etkilemeyen çekim ekleri de kökle birleşik 
yazılır. Örneğin: qoj - qojcu, mal - maldar, qac - qactь, qara - qarajt, eçe - eçeke, qojon - qojonek, 
tars - tarsьldaq vb. 2. Kök ile ek birleşimindeki ses değişimleri (ters değişimden başkası) tam olarak 
verilir. Burada ses uyumuna ve ses düşmesine maruz kalan bütün sesler yazıya aktarılır. Örneğin: 
çьlqь-cь, çөl-dө, kөz-y gibi kelimelerdeki ünlüler ünlü uyumuna uyar. Kökün sonu ünsiz olursa ekin 
başındaki ünlü kendini korur: al - alьş, alьndь, kөr - kөrynyş, kөryndy, bil - biliş, bilindi, ur – uruş, 
urundu. Kökün sonu ünlü ise ek başındaki ünlü düşer: qara – qaraş, qarandь, oro – oroş, orondu, 
qoru – qoruş, qorundu, kyby – kybyş, kybyndy. Zarf fiil olan -а eki sonu ünlü ile biten bir köke 
eklendiğinde j sesine değişir: sana -sanajmьn, taanь – taanьjmьn [2: 34]. Ondan sonra kök ile ekte 
ünlü ve ünsizlerin uyumu, ek başındaki ünsizlerin değişimi, sözcük sonundaki ünsizlerin yumuşaması 
gibi kurallar, ayrı bir şema ile verilir. Örneğin: aq – ağьm, caq – cağьm, çьq – çьğьm, tek – tegi, ek – 
egin, tap – tabь, qap – qabь, sap – sabь vb.  

Sözcük sonundaki ünsüzün yumuşaması ne zaman gerçekleşeceği, yazıda nasıl dikkate alınacağı 
tespit edildikten sonra bu olayı bu yönde hareket eden geriğe göre (ünsiz uyumu) ünsiz uyumundan 
ayırt etmek gerekir. Bu olay genellikle kök ve ekin sınırında yanyana gelen iki ünsiz arasında yer alır, 
ek başında gelen ünsüzün geriğe göre tesiri altında kök sonu ünsüzün değişimini sağlar. K. Tınıstan 
uulu söz konusu olayı geri ünsiz uyumu terimi ile adlandırmıştır, bu olaya dahil olan aşağıdaki dört 
durumun yazıda işaretlenmediğini hatırlatır: (1) n ~ m değişimi: tan – tamba, çan – çambaş, ama 
yazıda tanba, çanbaş (2) n ~ ŋ değişimi: qan - qaŋqor, çan –çaŋğьc, ama yazıda qanqor, çanğьc (3) c 
~ ş değişimi: qac - qaşcь, ac – aşcь, ama yazıda qaccь, accь, (4) z ~ s değişimi: qaz – qassьmal, az – 
assьmal, ama yazıda qazsьmal, azsьmal vb. [2: 35]. 

Dildeki kelimelerin anlam açısından değişimi ilk önce ona eklenen ekler sayesinde sağlandığı, 
aynı zamanda bir köke ek gelmesi dilin tipolojisine göre gerçekleştiği biliniyor. Örneğin, Türkçe -mi 
soru eki kökle beraber söylenir, ama yazıda ayrı işaret edilir. Karş.: Çay içer misiniz? Kırgızca ise -бы 
eki söylendiği gibi yazılır. Karş.: Чай ичесизби? Барбы, мендеби, андабы vb. Dilimize bu kuralın 
girmesinde Kasıkem’in büyük bir katkısı var. Çünkü -бы soru eki ile beraber экен, эле gibi, yardımcı 
fiillerle yapılan tamlamalardan meydana gelen şekilleri bir araya getirir ve söylenişine göre imla 
kuralının kökeni, ilk profesörümüzün yukarıda sözü edilmiş projesine kadar gider. Bunu aşağıdaki 
örnekler net olarak gösterir: bar – barbь – barbele, çoq – çoqpu – çoqpele, bar – barbь – barbeken, 
çoq – çoqpu – çoqpeken vb. [2: 35]. 

Projede bazı köklerin «kuralsız» şekli ile yazılışını ispatlayan kuralları da içerir. Bunlar: «kimi 
kelimeler ters eklendiği gibi yazılır. 

1) Bazı zamirler: Mesela: men - mağa, sen - sağa, bu – mьnda, mьndan, munu, munuqu vb. 
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2) Bazı isimler: Mesela: bala –baldar, ujqu – uqta, qarьn – qardь, qardьm, qardьŋ, murun – 
murdu, murdum, murduŋ, erin – eerdi, eerdim, eerdiŋ, 

3) Bazı isimlerin kökü değişik telafuz edilir, buna bağlı olarak değişik ek alır. Bunun bütün 
şekillleri yazıda kullanılır. Mesela: kijiz – kilz, kijizge, kijizi - kijzge, kijzi, myjyz – myjz, myjyzgө, 
myjyzy – myjzgө, myjzy, ajьl – ajl, ajьlğa, ajьl ajьl – ajlğa, ajlь, 

4) Kimi isimlerin kökü aynı söylenir, ek geldiğinde değişik şekiller alır. Bunun iki şekli de yazıda 
kullanılır. Mesela: qajьn – qajьnь, qajnь, dajьn – dajьnь, dajnь, kijim – kijimi, kijmi » [2: 36]. 
Görüldüğü gibi K. Tınıstan uulunun ortaya koyduğu imla kuralları, imla ilkelerini uyduğu tartışılmaz.  

Yazıda, söz diziminde olduğu gibi cümle içindeki kelimelerin sıralanışı büyük önem taşır. 
К.Тınıstan uulu bu meseleye şöyle bir çözüm getirir: Cümle içerisinde sıfat görevini üstleyen sıfatlar 
ve zamirler tamamladığı kelimenin önünde yazılır [2: 38]. Mesela:  

Buudaj çerge өnөt.    Buudaj çerge çaqşь өnөt.  
Buudaj semız çerge çaqşь өnөt.  Ak buudaj semız çerge çaqşь өnөt.  
Şakek qьmbat.     Altьn şakek qьmbat. 
Altьn şakek abьdan qьmbat.  Aqaq kөzdyy altьn şakek abьdan qьmbat. 
Burada imla kurallarını ortaya koyarken Kasıkem bir tek fonetik, morfolojik ve leksikolojik 

olgularla sınırlı kalmamış, sentaks olgularına da belli bir oranda dikkat etttiğini fark etmek zor 
değildir. Üstelik o sıralarda halkı aydınlatmak için bazı grameri oluşturma meselesinin de gündemde 
olduğu herkesçe malum. Bu yüzden bilim adamı doğru konuşma, doğru yazma meselelerini de gözardı 
edemezdi.  

İmladaki en çetin soru yabancı kelimelerin imlasıdır. Söz konusu mesele 20-30’lu-yıllardan beri 
sonu gelmeyen tartışmaların kaynağıdır. Akraba dillerde bu meseleyi çözerken kimi durumlarda ana 
dilin kuralları öne çıksa, kimi durumlarda Rusça’ya ağırlık verilir. O dönemlerde toplumsal 
sınıflararası mücadele de artmakta, kargaşalı 37 senesi yaklaşmaktaydı. Bundan dolayı Кasıkem 
yabancı  sözcükleri Rusça kurallrına uygun yazmayı teklif etmiş. Bunun için ana dilin hece yapısını, 
terkibinde gereğinden fazla ünsiz bulunduran yabancı kelimelerin hece yapısına uydurmak 
gerekiyordu. Bu amaç doğrultusunda edebi dilimize daha üç hece tipinin sokulması teklif edilir ve 
sözcük içi ünlüler ana dildeki ses uyumuna tabi olmaz, ama eklendiğinde sözcük sonu ses kuralına 
tabidir. Örneğin: tip - tibi, tipke, tipter. Eğer kelimenin sonu st ile biterse, t sesi düşürülür. Mesela: 
markis, maşinis, kamunis; sk ile bitince, sözcük sonuna i sesi türetilir. Mesela: Omski, Tomski; sözcük 
sonunda gelen kt ses grubundan sonra ı türetilir. Mesela: faktь, antraktь, traktьr. Ama eskiden beri 
kullanıla geldiği için akti kelimesi söylendiği gibi yazılır. Sözcük sonu nk sesi ŋ sayesinde verilir. 
Mesela: fraŋk; sözcük sonunda peşpeşe gelen aynı türden veya yumuşak, veya sert olan çift seslerden 
biri düşürülür: metal, progres, regres; üç sert ünsiz yanyana gelse sonundaki düşer ve kalan ikisi 
arasına i veya ı eklenir. Örneğin tekis. Yanyana gelen üç ünsüzün önündeki ses yumuşak olursa 
arkadaki ikisinin arasına i veya ı eklenerek yumuşak n ise ŋ sesine dönüşür. Örneğin: puŋkьt [2: 39-
41]. Bunlar sözcük nasıl telaffuz edilse öyle yazılır şeklinde fonetik kurala dayanır. Öyle olmasaydı 
halkı aydınlatmada yazı ile konuşmanın farklılıklarını anlamak zor olurdu. Demek kelimelerin böyle 
yazılması, zamanında ana dilin iç tabiatı için bayağı sevimli olay olduğu kesindir. 

K. Tınıstan uulu ana dile ait kelimelerin ve yabancı kelimelerin her birine ayrı ayrı kurallar 
üretmennin zaruretini ifade etmesiyle birlikte «biz şimdi ortak imla kuralları oluşturma meselesini 
gündeme koyamıyoruz. Duyduğum kadarıyla Kazakistanda ana ve yabancı sözcükleri imlası için ortak 
imla kuralları oluşturma teorisi üzerine çalışma yaptılar. Ama o siyasi krize dönüştü. Eğer biz de 
uluslararası terimleri Kırgız dilinde söylendiği gibi yazıya geçirseydik siyasi krizle karşı karşıya 
kalırdık. Bu yüzden biz bu kural üzerinde çalışamıyoruz. Bu farklılık ancak Kırgız edebi dili gelişince 
ve Rusçanın seviyesine ulaşınca ortadan kalkacaktır» diyor [2: 9-10]. Demek buradan, bu kuralı 
koyarken ilk profösörümüzün o zamanki siyasi durumdan etkilendiği ortaya çıkıyor.  
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СПЕЦИФИКА ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ  

 
И. С. Карабулатова  

дфилол.н., проф.  
(Тюмень, Россия) 

Под влиянием активного развития новых политических государств на постсоветском 
пространстве тюркоязычная языковая личность получила мощный толчок к своему развитию. 
Однако процессы длительного взаимодействия не могли пройти бесследно для сибирских 
казахов, являющихся коренным народом России, но упорно позиционирующимся в 
официальных российских СМИ диаспорой. В настоящем исследовании российское 
приграничье представлено Тюменской областью, казахстанское приграничье – Северным 
Казахстаном. В ситуации Тюменской области, где первое место среди этносов занимают 
русские, а второе – татары, это может быть либо русско-татарское, либо татарско-русское 
двуязычие с характерными этнолингвистическими дифференциациями. Однако чем ближе к 
российско-казахстанской границе, тем ярче проявляются черты казахско-русского и русско-
казахского двуязычия также. Этническая пестрота тюрков Сибири уходит корнями в 
этническую историю, в которой отражены родственные связи тюрков Сибири с тюрками 
других регионов. 

На сегодняшний день этническую мозаику Тюменской области составляют свыше 150 
этносов и субэтносов. Этому способствует и массовые миграции из близлежащих, более слабых 
в экономическом плане регионов и даже государств. Например, из Казахстана, Украины, 
Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Азербайджана [Карабулатова 2010; Беженцев 2011]. Не 
случайно, З.В.Поливара подчеркивает, что в повседневной коммуникации на русском языке мы 
наблюдаем вариативность употребления звуков под воздействием языков-контактеров, из-за 
чего этнолингвистические дифференциации русскоязычных билингвов рассматриваются не как 
явление интерференции, а как речевая патология [Поливара 2012]. В связи с этим возникает 
вопрос, насколько идеальный образ идеального носителя русского языка соответствует 
реальному?  

Мы понимаем, что миграцию населения невозможно рассматривать лишь как простое 
механическое передвижение людей из региона в регион или из страны в страну, прежде всего, 
это полиаспектный и многокомпонентный социально-психологический процесс, 
начинающийся задолго до самого факта миграции. Этот процесс тесно взаимосвязан с 
закономерностями социального и речевого поведения людей, их деятельностью, 
обусловленными включением индивидуумов в социальные группы, а также с 
психологическими особенностями социальной психологии народов. 
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В работах Х.Ч.Алишиной, Р.А.Вафеева, И.С.Карабулатовой, З.В.Поливары, 
Д.Г.Тумашевой, Н.К.Фролова и их учеников представлены исследования, характеризующие 
процессы формирования русскоязычной языковой личности на основе взаимодействия 
государственного русского языка и родного языка в повседневном речевом общении жителей 
юга Тюменской области. Мы считаем правомерным выделение и разграничение таких типов 
языковой личности, как тюркоязычная языковая личность, тюркская русскоязычная языковая 
личность, славянская русскоязычная языковая личность и русская языковая личность. Такое 
разграничение является закономерным, поскольку после распада СССР, например, в 
Казахстане произошел лингвистический поворот в сторону родного языка. В российских  
документах последнего времени под термином соотечественники подразумевается, на наш 
взгляд, все та же иноэтническая русскоязычная языковая личность, которая широко использует 
в системе одного языка средства и возможности другого языка. 

Факты казахского языка говорят, что как северо-восточный, так и остальные диалекты 
казахского языка еще до образования литературного языка заимствовали немало слов из 
арабского, персидского, русского и других языков. Но при всем этом каждый из диалектов по-
своему ассимилировал новые слова. Так, например, русское слово «кровать» в первое время на 
западе Казахстана звучало керуерт, на юге  - керует, а на северо – востоке – кереует; русское 
слово «самовар» на западе звучало самауын, а в южных и северо – восточных областях – 
самауыр; русское слово «печь» – на западе звучало беш, на северо- востоке – пеш.  

Есть своя специфика в адаптации русских слов и в языке сибирских казахов, проживающих 
на юге Тюменской области, Курганской и Новосибирской областях: «тұрба» от русского 
«труба» употребляется в двух значениях: 1) труба самовара и 2) печная труба; «шарып» - 
«шарф»; кіренке – «крынка»; күпшін – «кувшин» и др. Кроме того. Встречаются и в языке 
западносибирских казахов и усеченные заимствованные слова: «зарпылат» – «зарплата», 
мəшін – «машина», «оғылоп» - «оглобля».  

Наши наблюдения показывают, что на язык казахов Западной Сибири наряду с 
литературным русским языком существенное влияние оказали говоры переселенцев более 
позднего времени. Население данного региона устойчиво, и носители русских говоров в 
основном своем составе являются потомками первых переселенцев, пришедших сюда из 
северных областей России – Вологодской и Пермской. Так, слова крынка (кіренке), сенник 
(сенек), лист «противень» (ілес) – отражают активный процесс взаимодействия с южными 
говорами. Влияние русского языка на казахскую речь западносибирских казахов оказалось 
настолько существенным, что мы наблюдаем замену исконно казахских слов русскими 
заимствованиями: борат «ворота» (вместо қақпа), істене «стена» (вместо қабырға), седелқы 
«седелка» (вместо ершік), кəсек «косяк» (вместо жақтау), район «район (вместо аудан), сентір 
«центр» (вместо орталық), мəркоп «морковь» (вместо сəбіз), сібекіле «свекла» (вместо 
қызылша), арбыз «арбуз» (вместо қырбыз), гыранат «гранат» (вместо анар), кокраз 
«кукуруза»  (вместо жүгері), шылан «чулан» (вместо ас үй), шернер «шарнир» (вместо топса).  
и др. Интенсивность влияния проявляется в том, что выбор между синонимами идет в пользу 
русского слова, вернее, слова русского происхождения.  

Мы можем сказать, что в зонах интенсивного межэтнического взаимодействия возникают 
мутуальные явления со стороны обоих языков-контактеров, способствующие при 
определенных условиях эволюции как самой языковой личности, так и языковых систем в 
целом. Нельзя сказать, что мы наблюдаем лишь аттрикцию казахского языка западносибирских 
казахов под влиянием русского окружения, казахский язык также оказывает существенное 
влияние как на русскую речь казахов и татар, так и на русские говоры российско-
казахстанского приграничья в казахстанской зоне. Кроме того, особого внимания заслуживает 
русская речь тюркоязычных жителей юга Тюменской области, для которой характерно 
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смешение русского и казахского, русского и татарского. Например: соображай жок – 
«несообразительный», прикол гой – «шутка» (где гой – усилительная частица казахского 
языка), жандыргалка – «зажигалка» (жандыру «жечь» + зажигалка), токтановись – 
«остановись» (токта «стой» + остановись) и т.п. Это явление не является новацией последнего 
времени, но может иллюстрировать и характер более раннего обогащения русских говоров 
Тюменской области на базе тюркских заимствований: наяцкий – «красивый»  
[Данильченкова, 1985: 33], куянистый – «трусливый», «как заяц» [Дмитриева, 1981: 72-86]. 

Эти и другие факты подтверждают наше предположение о том, что мы имеем дело с 
инвариантами тюркоязычной языковой личности и славяноязычной языковой личности, 
которые формируются при прямом и/или опосредованном участии языков-контактеров. В 
ситуации русско-казахстанского приграничья тюркоязычная языковая личность, 
представленная носителями татарского и казахского языков, испытывает мощное влияние 
русского языка на всех ярусах, при этом сами носители языка могут не осознавать степень 
воздействия русского языка на их родной язык. 

Необходимо отметить, что русский язык приграничной территории имеет свою специфику, 
которая связана с тем, что русское население Тюменского региона в свое время 
ассимилировало  представителей угорских (ханты, манси, коми), тюркских (татар, казахов), 
славянских (украинцев, белорусов). Несмотря на отрицательное отношение православной 
церкви к бракам с некрещеными, казаки, купцы, да и просто крестьяне и иные служилые люди 
в Сибири почти поголовно были женаты на местных женщинах, в результате чего возникли 
русские субэтнические сообщества – группы метисного населения, антропологически близкого 
народам-соседям [Карабулатова 2001; Койше 2004]. Возникает справедливый вопрос: 
отразилось ли это смешение на языковой способности? Какое место занимает в этой связи 
тюркско-татарская интерференция в русском языке и славяно-русская в коренных тюркских 
языках  в таких метисных группах? Как справедливо отмечают исследователи, в местной речи 
русских наблюдаются и некоторые особенности произношения, перешедшие из языка-
источника: кыргызы, кыртма, тынгыте, кысы, башкыры. По мнению М.А Романовой, 
употребление Ы после заднеязычных К/Г внутри слова в русских тюменских говорах усвоено 
из татарского языка, где сочетание КЫ/ГЫ широко распространено [Романова 1988: 14]. 
Уватского, Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского и Тюменского районов исследователи 
справедливо относят к вторичным, сложившимся в 17 – середине 18 вв. на базе 
северновеликорусских говоров (вологодских, вятских, пермских и др.).  

Не вызывает сомнений, что эти говоры тесно контактировали с тюркскими диалектами, 
что, в свою очередь, привело к развитию в русских говорах специфических явлений. 

Территориальное соседство русских и казахов, их экономические и культурные связи, а 
также тесные бытовые отношения неизбежно создавали благоприятные условия для лингво-
этнической ассимиляции. 

В результате мы имеем сложную мегаконцептуальную структуру современной евразийской 
языковой личности, которая полиаспектна в современной палитре звучания, поскольку «новое 
время создает своего человека» [Шунков 2012: 262]. Мутационный характер эволюционного 
развития языков-контактеров обеспечивает плавный переход от тюркоязычной языковой 
личности к русской языковой личности, где объединяющим звеном является русскоязычная 
языковая личность, обеспечивающая понимание и межкультурную коммуникацию между 
такими неблизкородственными языками, как татарский // русский и казахский // русский. 
Результатом такого эволюционного развития различных типов национальных языковых 
личностей становится развитая евразийская языковая личность, внутри которой происходит 
постоянный мирный диалог культур Востока и Запада.  
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TÜRK DÜNYASINDA ORTAK İLETİŞİM PROBLEMLERİ 
 

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu  
İstanbul Aydın Üniversitesi 

İstanbul/TÜRKİYE 

Küreselleşen dünyada iletişim problemi başta gelen meselelerden biridir. Tüm dünyada 
ingilizcenin ortak iletişim dili olması tartışılır ve uluslararası alanda bir anlamlı olarak kabul 
edilmiyor. Avrupa Birliğinde de ingilizcenin ortak iletişim dili olmasi kabul edilmemiştir. Ingilizcenin 
yanısıra, çincenin, fransızcanın, espanyolcanın ve almancanın yaygınlık ve iletişim gücü tartışılmazdır.  

250 milyonluk Türk dünyasının ortak iletişim dili problemi artık on beş yıldır ki, gündemdedir.  
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin yanısıra 6 özerk Türk 

Cumhuriyetinin ve özerk türk topluluklarının Ekonomik, Kültür, Eğitim alanlarında yakınlaşması 
tarihi hafızanı yeniden diriltdi.  

Bir kaç bin yıl yaşı olan büyük coğrafiyada yaşayan türklerin bir dilde ilişki, iletişim yaratma 
ihtiyacı ortak Türkçeni zerurileştirmiştir. 

Türk olan ve olmayan, fakat türkçe iletişim kuran İskit, Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, 
Tolunoğulları, Osmanlı, İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Şeybani, Çağatay... devletlerinin 
resmi dili türkçe olmuştur. 

Türkçe Devlet dili, Vatan dili, Millet dili gibi olmuştur.  
Türihi İpek Yolun un dili Türkçe idi. Kültür, ticaret, savaş, barış dili olan türkçe bu büyük 

coğrafiyada türkün manevi kudretini ifade etmiştir. 
Türkçe hem kılıç, hem de kalem dili olarak meşhur idi. 
Ne İslamın getirdiyi büyük Arap dili, ne şirin –şeker Çin, fars dilleri Türkçenin hünerini, 

kudretini, gücünü elinden alamamıştır. 
Moğol olarak doğup Türk olarak ölen Cengiz Hanın, Metenin, Atillanın türk dilinde konuşmaktan 

başka çaresi olmamıştır.  
Binlerce destanın, masalın, maninin, ata sözünün, koşkunun, divanın, salnamenin ve hukuk-devlet 

dökmenlerinin dili olan Türkçe dünyanın olgun dillerinden biri olarak Avrasyada meşhur olmuştur.  
Türkçe Rus ve Avrupa dillerine binlerce kelime vermiş, ermenicenin yapısını değiştirmiş, farscayı 

zenginleştirmiştir.  
Ümumtürk edebi dili M. Kaşkarlı, Nevai ve Fuzuli zamanında bir gerçeklik olmuştur. 
Ümumtürk dilinin üç büyük lehcesinden olmuş edebi dilleri formalaştıran kıpçak, çağatay ve oğuz 

yazı dilleri üçayaklı türk edebi dilini temsil etmiştir. Ve edebi diller arasındakı ortaklık en yüksek 
seviyede olmuştur. 

Avrupa ile simgeleşen yeni zaman ortak türk edebi dilinin önünü kapatamamış, ortak dil 
politikasının M.F.Ahuntzade, İ.Kaspiralı, A.B.Hüseynzade, Turan, Ziya Gökalp gibi düşünürleri 
yetiştirmiştir. 

Ahuntzadenin yeni alfabe projeleri, Krım Türkü İ.Kaspiralının “Dilde, fikirde, işte birlik” 
konsepti, A.B.Hüseynzadenin ortak edebi dil sistemi üzerine düşünceleri ve “Hayat” gazetesinde, 
“Fuyuzat” dergisinde gerçekleştirdiği ortak edebi dil tecrübesi, Türkiyede Tanzimatçıların ve Serveti –
fünunçuların ortaya koyduğu zengin ortak dil örnekleri, Türkistanda cedidçilerin uğurlu denemeleri ve 
derin nazari fikirleri kendinedönüşüm, kendiniidrakın yeni yolları olarak, ortaya çıkmıştı. 

Bu temelin ortak dil ideyasının devamçıları ve yeni kurucuları M.K. Atatürk ve M.E.Resulzade 
idi. 

Artık Devlet seviyesinde gerçekleştirilen ortak dil siyaseti yeni evreye girmiştir. 
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1992-ci il I Bakü Türkoloji Kurultayında ortak iletişimin mühük taşı olan ortak alfabe, ortak terim 
ve gramer sorunları geniş müzakere edilmiş ve bu yolda önemli adımlar atılmıştı.. 

Fakat Stalin ideyolojisinin çirkin siyaseti bu ortaklık adımlarına ciddi darbeler vurdu. 
70 yıldan fazla süren Sovyet İmparatorluğu devrinde ortaklık minimum seviyeye indi.Sovyetler 

Birliğinin dağılması Türk Dünyası fenomenini bir daha dünyaya getirdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra yaranan yeni türk devletlerinin de resmi dili özbekçe, türkmence, kazakça, kırgızca adlanan 
türkçe oldu. Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet dili Elçibey döneminde Türk dili gibi resmileşti. 
Malesef H.Aliyev döneminde devlet dili Azerbaycan dili adlandırıldı.  

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin resmi dili türkçedir. 
Rusya terkibinde topluluk olarak yaşayan tatarların, çuvaşların, yakutların, tuvalıların, 

başkurtların .. ikinci ve ya paralel resmi dili türkçedirş 
Moldovyada gagauzların resmi dillerinden biri gagauz türkçesidirş 
Çinde - Doğu Türküstanda yaşayan uygurların ikinci resmi dili türkçedirş 
Azerbaycanın Güneyinde İran İslam Cumhuriyetinde yaşayan Azerbaycan türklerinin resmi dili 

yasaklansa da 35 milyon insanin ana dili türkçedirş 
Dünyada yaşayan 250 milyon türkün  ana dili Türkçedir. Kuşkusuz ki leksik terkibçe gramer 

yapıcı az ve ya çok farklanan türk dili Türk dilleri adlandırıla bilmez. Evvela vu fark arap 
ülkelerindeki kadar ve ya ermeni lehcelerindeki kadar büyük değil.  

Sınırlar, siyasetler kendi işini görmüş, lehceler, ağızlar bir-birinden uzaklaşmıştır. Fakat ortak 
lügat  içeriği, gramer yapısı aşağı-yukarı değişmaz kalmıştır. Fonetik farklar, konuşma hızı, farklı 
edebi dil geleneği oluşmuştur. 

Küreselleşen dünya bağlamında ortak türk dili problemi bir daha ortaya çıkmıştır. 
Türkiyede eğitim binlerce Türk Dünyasından gelmiş türk evladı ortal türkçenin yeni temelidir. 
Her bir türk şairi ve ya yazarı, gazeteci, 8 milyonun, 20 milyonun ve ya 40-45 milyonun değil, 

250 milyon türkün şairi, yazarı ve gazetecisi olmaktan gurur duymalıdır.  
Anlaşma, iletişim her bir türkün hakkıdır, hukukudur. 
Ortalk Türk dili yapma dil değil ve ortak dil esperanto seviyesinde anlaşıla bilmez. Meselenin bu 

şekilde koyuluşu kökünden yanlıştır. 
Ortak türk dilini ayrı-ayrı milli devletlerin ve toplulukların edebi tecrübedini inkar etmesi de 

yanlıştır. Tarihi geriye götürmek mümkün değildir. Lakin tarihin yeni perspektivine de karşı çıkmak 
olmaz. 

Yeni perspektiv türkçenin yeni iletişim formlarını gerçekleştirmeyi talep ediyor. Ortak türkçenin 
lügatini bilim, siyaset, medeniyet, ekonomi, teknik terimle oluşturuyor.  

Bu dil anlaşmaya, iletişime hizmet ediyor. 
Türkçenin şimdiye kadar imkanları bizimdir, bizim türkçemizdirş 
Bu dilin hafızasını ne atmak, ne de inkar etmek mümkündür. 
Ama bu dilin Fuzulisi, Nevaisi, Yunus Emresi, Mahtımkulusu, Abayı... bu gün devlet adamları, 

siyaset, bilim, kültür adamlarının anlaşması üçün ingilizce, rusca olmadan iletişimin gerçekleştirilmesi 
bütün sorunların cevaplarını, yukarıda bahsettiğimiz tarihi tecrübesini ortaya koyuyorsa, bu zaryretten 
doğan tecrübe ve gerçek bir teşebbüstür. 

Alfabe Birliği ayrı-ayrı alanların terim birliği, derslik ortaklığı da burada önemli rol oynuyor. 
Türkçenin ortak grameri, ortak lügatleri, ortak kültür tabanı ciddi önem taşımaktadır. 
Eğer 70 yılda rus dili ortak dil gibi oluşturulmaya çalışılmıştırsa, şimdi ingilizce bu göreve 

yönültiliyorsa, niçin türk dili türklerin ortak dili olmasın? 
Bu sorunu aceleyle halletmek mümkün değil.  
15-20 yıl önce pantürkizm gibi damgalanan Türkiye türkçesi kelimelerini ve ya tarihin katlarından 

kaldırılıp diriltilen, halktan alınan kelimeleri ve ya yeni yaratılan sözeleri eski komunistler, türk 
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düşmanları kullanıyorsa, bu tarihin türkçenin kendi zaferidir.o insanlar zamanın dilinde konuşmaya 
mecburdur. 

Türk dünyasının ortak edebi dili de oluşacaktlrş bu tarihi iştir. Biz bu tarihi o uyandıran ve 
yazanlardanız.  

Türkiye türkçesinin şimdiki problemlerini çözümü de, diğer Türk Dünyası ülkelerinin edebi dil, 
devlet dili problemlerinin çozümü sayılabiliyor. 

Tabii, tarihi büyüme, güçlenme, daha geniş, daha tutumlu olma hakkı Türkçenin gelecek varlığını 
şartlandıran olgulardandır. 

Türkçe Birleşik Milletler Teşkilatının resmi dillerinden biri olmalıdır. 
Türkçe diplomasi, küresel siyaset, uluslararası ekonomi dili gibi kendi tarihi hakkını almalıdır. 
Milli hakların başında ana dili hakkı geliyor. 
Insan haklarının başında kendi dilinde konuşmak, yazmak hakkı duruyor. 
Demokratik ilkelerin başta gelenlerden biri de kendi dilini yayma, tanıtma, kabullendirme ve 

koruma ilkesidir. Milli, insani, demokratik temellere dayanarak ortak Türk dilini yaratmak, oluşturmak 
tarihi misyondur. Bu misyonu düşünmek, bu misyonun askeri olmak her bir türkün şeref, leyakat 
işidir. 

Türk dünyasında ana dili harekatının yaranması tarihi zorunluluktur. 
Türk devlet başçılarının, ilim, kültür adamlarının Çingiz Aytmatov, Oljas Süleymanoğlu, Bahtiyar 

Vahapzade... gibi önemli aydınların, Bilim-kültür merkezlerinin medya imkanlarını kullanması bu 
tarihi yolda çok büyük önemi olduğunu vurgulamak gerekiyor. 

Yeni denya düzeni ve küreselleşme süreci Türk dünyasında ortak iletişim dilini zorunlu kılmıştır. 
Edebi dillere dokunmadan, onların gelişmesini engellemeden ortak iletişim dilinin oluşması Türk 

dünyasının gerçeğidir. Bu yolda dilbilim uzmanlarının sanat ve kültür adamlarının rolü büyüktür. 
Örnek olarak doç. Mustafa Önerin “Örtak türkçe söz varlığı denemesi” araştırmasında 363 fiil 

esasında Türk dili söz varlığının ortaya çıkarılması güzel bir araştırmadır. Buna benzer araştırmalar 
ortak iletişim türkçesi için bilimsel bir açıdır. 

Ortak iletişim türkçesi ortak konsept demektirş 
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Тіл халық туралы ұғымды білдіріп қана қоймайды, өмірлік тəжирбиені бедерленіп, үздіксіз 
дамуына, сонымен қатар ұрпақтан-ұрапаққа жетуіне қызмет етеді. Яғни халық тілінің кез 
келген түрі – сол халықтың этникалық (халықтық, ұлттық) болмысының айнасы болып 
табылады. Сондықтан да қазіргі кезде тілді, оның ішінде ауызекі тілдік ерекшеліктерді тек қана 
фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тұрғыдан ғана қарастырмай, теориялық-танымдық 
тұрғыдан зерттеудің қажеттілігі туындап отыр. Бұл үздік тіл мен адам санасын тұтастықта, 
бірге қарастырып, тілдік ерекшелікті адам миының өнімі ғана емес, болмысты, яғни дүниені 
рух пен ой бірлігінде танушы жүйе ретінде сипаттауға негізделеді. 

 Қазақ тілімен ауызекі сөйленістері бекерден-бекер, себеп-салдарсыз пайда болмайды. 
Ауызекі сөйленістердің екі түрі лексикалық қабаты болады. Біріншісі-көне түркілік тілдің 
қазіргі қазақ əдеби тілінен түрлі ішкі, сыртқы себептерге байланысты қолданыстан шығып 
қалғанымен, белгілі бір аймақты көне тілдік белгі ретінде қалып қойған, лексикалық қабат 
болса, екіншісі-тіл арақатынас негізінде араласқа түскен халықтардан ауысқан лексикалық 
қабат болып табылады. 

Қазақ тілі ауызекі сөйленістерінің қалыптасуы мен дамуына əсер ететін факторлар, 
этномəдени факторлар, тарихи-əлеуметтік факторлар мен тілдік факторлар деп, 4-тарауға бөліп 
қалыптастыуды жөн көрдік жəне аталған тарау іштей бірнеше тараушаларға бөлініп 
қарастырдық. Атап айтқанда географиялық факторлар іштей: Əрбір өлкеге тəн өсімдіктер 
негізінде қалыптасқан жергілікті ауызекі тілдік ерекшеліктер, əрбір өлке тəн жануарлар мен 
жəндіктер негізінде қалыптасқан ауызекі тілге сөйленістер жер-су аттары негізінде 
қалыптасқан ауызекі тілдегі сөйленістер, табиғат жағдайына байланысты қалыптасқан ауызекі 
тілдегі сөйленістер деп қалыптастырса оңтүстік сөйленістері: шаруашылық пен кəсіп түрлеріне 
байланысты, салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыпқа байланысты ерекшелігі бар сөздер, əлеуметтік 
факторларға байланысты тілдік ерекшелітер оңтүстік аймақта өмір сүрген тұлғалар мен ру-
тайпалар аттарына байланысты ауызекі сөйленістік ерекшеліктер, туыс тілдерден енген 
лексикалық қабатқа байланысты ауызекі тілдегі сөйленістер деген тарауларға бөлініп 
қарастырылады. 

Кез келген қазақ тілінің түрлі, оның ішінде сөйленістер деп қарастырылып жүрген ауызекі 
тілдік ерекшеліктер де сол аймақтағы халықтың экономикалық болмысының айнасы, яғни 
көрінісі болып табылады. 

«Əр халық басынан кешкен тарихы бүкіл рухани, мəдени байлығы, болмысы, 
дүниетанымы, өмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысына қажетті бұйымдары, əдет-ғұрпы, салт-
санасы, талғамы ауызекі сөйленістік тілде де сақталып, тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
отырады» (Манкеева, 1997: 272).  

Халық тілінің байлығының ауқымды білімін жергілікті жерлердегі жергілікті ерекшеліктері 
бар сөздер мен сөз тіркестері құрайды, сондықтан аймақтық лексиканың да өзіндік сипаты бар, 
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өйткені олар сол аймақтағы тілдік тарихымен өзектес, сол себепті диалектілерді жинау, зерттеу, 
сипаттаудың жауабын табуға септігін тигізе алатын құрды да сенімді дереккөз болып 
табылады, олардың бойында дыбыстық, грамматикалық құбылыстың көне элементтері аймаққа 
тəн сөзжасам жүйесі, сөздердің түрлену жүйесі айқын көрінеді, осымен қатар əдеби тілді 
байытуға үлес қосады жəне диалектілік сөздердің семантикасында этностық рухани 
мəдениетінің аймақты мағлұматтары жинақталған (Атабаев, 2006: 102).  

1. Географиялық факторларға байланысты қалыптасқан Оңтүстік сөйленістер. 
Белгілі бір аймақтың геофизикалық жағдайына, жергілікті халық өмірінің этникалық (ру-

тайпалық) ерекшеліктеріне жəне оңтүстік аймағына жататын халықтардың тарихы-əлеуметтік  
тағдырына байланысты белгілі бір аймақтың екінші бір аймақтағы қазақ тілінің ауызекі тілдік 
ерекшеліктеріне қарағанда ерекшеліктері болатыны белгілі. 

Аталған ерекшеліктерді анықтау үшін сол өңірдің өзіндік кейпін қарастырудағы 
географиялық факторлардың ролі орасан зор. Оған Оңтүстік өлкесінің табиғи ресустары, 
халқының экономикалық-географиялық жағдайы табиғи жəне өзіндік территориялық кешендер 
мен оның жеке түрлері кіреді. (Душков, 1987: 20). 

Оңтүстік Қазақстан топанимдерін зерттеуші ғалым Б.Тілеубердиев: «Қандай бір ежелгі 
тұрғындар бір жерде ұзақ уақыт өмір сүрсе, ондағы жергілікті географиялық ерекшеліктер 
оның лексикасынан сөздік қорынан, географиялық терминологиясынан көрініс табады» – дейді 
(Тлеубердиев, 1995: 20). 

Белгілі бір аймақтың өзіндік геофизикалық ерекшеліктері сол аймақ халқының ауызекі 
тіліндегі сөйленістік ерекшеліктерден де көрінеді. 

а) Оңтүстік өлкесіне тəн өсімдіктер негізінде қалыптасқан ауызекі тілдің сөйленістеріне тəн 
лексика. Əр өлкенің географиялық жағдайы өсімдіктер дүниесімен де тығыз байланысты болып 
кететіні белгілі, себебі бір аймақта өсетін өсімдік түрі жəне одан туындаған лексикалық 
бірліктер жалпыхалықтық тілде, əдеби тілде кездеспей, ауызекі тілге тəн ерекшелік сипатын 
алады. Мысалы, оңтүстік сөйленістер тобына жататын Өзбекстан мен Тəжікстан қазақтары 
мекендейтін аймақта өсетін пісте Қазақстанның басқа аймақтарында өспейді. Аталған пісте 
өсімдігі Өзбекстан мен Тəжікстанның таулы аймақтарында өсетін, сырты қатты болып кететін 
дəнегінен кішілеу, куырып, қабығынан ажыратып жейтін, бағалы жидектердің түрі болса, 
Оңтүстік Қазақстан тұрғындары пісте деп аталған жемісті айғабағардың шиіті деп атайды, 
осының нəтижесінде бір зат пен құбылыстың бір түрлі атауы пайда болып, ауызекі тілдегі 
сөйленістік ерекшелер пайда болады (Өтебеков, 1998: 56). Сондай-ақ жантақ, шеңгел, оспа 
(осма) сияқты шөп атаулары Оңтүстік Қазақстан Қызылорда, Өзбекстан өңірлерінде ғана 
өсетіндіктен осы өнір тұрғындары тілінде ғана кездесетін сөйленістер ерекшеліктер қатарын 
молайта түседі. 

ə) Оңтүстік сөйленістерге тəн жануарлар мен жəндіктер негізінде қалыптасқан сөздер мен 
лексикалық бірліктер. 

Оңтүстік сөйленістерінде кездесетін жануарлардың дүниесінде сол аймақтың өзіндік 
географиялық ерекшеліктерін көрсетеді. Тілші-ғалым Р.А. Авакова  жануарлар дүниесіне 
баланысты ерекшелігі бар кейбір сөздер мен лексикалық бірліктерді өткен тарих кезені 
жатқызады. (Авакова, 2003: 35). 

Мысалы, Оңтүстік сөйленістерде ұлан, арқар, ешкілер, келес (өте үлкен қолтырауындар 
кішілеу кесірткелер тұқымдас жəндік), мəлін (өте үлкен ағаш басында жүретін жабайы 
мысықтың бір түрі), атжалман (қазақта шалыс қимылды жылдам қозғалатын адамды 
атжалманға теңейді), шер (арыстан), аждаһар (айдаһар) сияқты ерекшелігі бар сөздердің 
бірқатары Оңтүстік өлкесінде өткен ғасырдың бірінші жартысына дейін болған.  

б) Оңтүстік өлкесіне тəн жер-су, табиғат құбылыстары атауларына байланысты 
қалыптасқан ауызекі тілдегі ерекшелігі бар сөздер. 
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Жер су атауы да оңтүстік ауызекі сөйленістерінде ерекшелігі бар сөздер тудырып отырған. 
Бұған бір Түркістан аймағының жер-су атауларына келтірсек те айғақ бола алады, себебі жер-су 
атауларына байланысты сөздер, яғни топонимдеу мен гидронимдер басқа өлкеде 
кездеспегендіктен оған байланысты лексика мен лексикалық бірліктерде басқа өңірде 
ұшыраспайды. Оған Шорнақ, Шобанақ, Сунақ, Тошанақ сияқты көне түркі атаулары сияқты 
ерекшелігі бар сөздер мысал бола алады. 

Табиғат құбылыстарына байланысты да əр өңірдің өзінде ғана қолданатын ерекшелігі бар 
сөздер мысал бола алады. 

Табиғат құбылыстарына байланысты да əр өңірдің өзінде ғана қолданатын ерекшелігі бар 
сөздер болатыны белгілі. Мысал Шорнақ, Арыстанды-Қарабас сияқты, Жылауық жел деген 
сияқты жер-су, табиғат құбылыстарына байланысты атаулар сол аймақтың тарихын, 
географиялық жағдайын біреуге мүмкіндік береді. 

2. Этномəдени факторларға байланысты ауызекі сөйленістегі тілдік ерекшеліктер. 
«Ұлт тарихы мен жер тарихы-даму жолы ұзақ құбылыс.  Ол халық санасында жататын 

жергілікті ерекшеліктер сырын ашып, табиғатын тану үшін қажет болуымен қатар ұлт 
мəдениеті мен, тарихымен тығыз байланыста болады, сондықтан жергілікті ерекшеліктердің 
болмысы мен сипаты аталған мəселелермен, тарихымен тығыз байланысты болады, сондықтан 
жергілікті ерекшеліктердің болмысы мен сипаты аталған мəселелермен бірге қарастырғанда 
ғана толық ашылады. Тілші ғалым М. Атабаеваның  Мəдениет тіл арқылы тарайды, 
ұғынылады,  жетіледі. Қай ұлт болмасын, сыры-тілінде, оның түп тамыры этностың мың-
мыңдаған жылдар жүріп өткен тарихы жолымен, күнделікті тұрмыс-тіршілігінде қолымен, 
ақыл-оймен санасымен, жасалған мəдениетімен, дүниетанымы мен сабақтасын жатыр» – деген 
сөзі осының айғағы. Сондықтан диалектизмге байланысты терминдердің қатарына соңғы кезде 
этнодиалектизмдер деген термин пайда болды (Атабаев, 2006: 206). 

Этномəдени фактор немесе этнографиялық факторлар көбінесе географиялық факторларға 
байланысты болады, өйткені географиялық факторлар көшпенділік сияқты белгілі бір 
шаруашылықтың мəдени кəсіптің қалыптасуы мен дамуына, оған қатысты терминдердің 
шығуна негіз болады (Тлеубердиев, 1995: 212). Бұл мысалдардан əр халықтың мəдениеті сол 
халықтың мəдениеті, тұрмыс тіршілігі, кəсібі сол өлкенің тілдік жағдайын басқадан ерекшелеп 
тұрады. 

а) Шаруашылық пен түркі кəсіп түрлеріне қарасты қалыптасқан ауызекі тілдегі сөйленістік 
ерекшеліктер. Қазақ халқы үшін төрт түлік малдың жағдайын жасау, жер-судың ыңғайына 
қарай жайлаулар тыңдап ауысып отыру, күзем болғанша жайылымдар жүріп, табиғаттың 
сырын, тылсым күшін түсініп, соған қарай алдын-ала əрекет жасап дағдылану жылдар бойы 
жинақталған тəжірибенің түйінді мəселесі болған. Əр айдың аты, жер-жердің шөбі басқа 
дегендей, түрлі табиғи өзгерістерді қалт жібермей бағын, бақылап осы құбылыстарға қарай 
малының жағдайын жасаған малшы қауымының өмірлік зердесі көрінеді. 

Төрт түлік малдың табиғатын табиғатпен бірге қарастырып, мифтік мəлсапалық, мəдени 
танымдар  мен ұғымдар қалыптастырып отырған. Сондықтан көшпелі халықтың бүкіл болмыс 
тіршілігі төрт түлік малмен байланысты болғандықтан күнделікті өмірде жиі қолданатын тілдік 
ерекшеліктерді малға қатысты лексика мен одан туындаған лексикалық бірліктер болуы заңды 
да. 

Төрт түлік малдың пірі саналатын түйенің қасиетін қазақ халқы жақсы түсінген, алайда 
оның түрлері, одан дайындалатын тағам түрлері əр түрлі өңірде бірдей аталмайды. Содан 
түйеге байланысты ауызекі тілдегі ерекшеліктер бар сөздер пайда болған. Мұндай 
ерекшеліктерді оңтүстік сөйленістерінін де мол ұшыратуға болады мысал, бұйда, келе, бура т.б.   

Географиялық жағдай мен табиғат ерекшелігі Қазақстанның барлық жерінде бірдей емес 
мысалы, есек сөзі Қазақстанның барлық өңірін қамтылмайды, сондықтан Оңтүстік 
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сөйленістерінде есек сөзі ешек тұлғасында айтумен оның еркек ұрғашысына, жас мөлшеріне 
байланысты көптеген ауызекі тілдегі ерекшелегі бар сөздері қалыптасқан ешек, əңгі (еркек 
ешек), мəші (ұрғашы есек), тайқар, тақай, (екі жасар ешектің төлі), қодық, ғодық (есектің бір 
жасар төлі), күре (жаңа туған есектің төлі) сияқты сөздер Оңтүстік сөйленістердегі. 

Өзбекстан мен Қазақстанның оңтүстік өңірі ерте кезден егіншіліктердің суармалы 
кəсібімен айналыса бастаған  (Бекназаров, 1976: 48). Мысалы сүдігер (күзде айдап, келесі 
жылғы егінге даярлап қойған жер), атыз (егінге су жіберу үшін даярлаған кішкене 
арықшалардың, атап айтқанда екі арықшаның аралығы, ұра (жеміс-жидек, көкөніс түрлерін 
сақтауға арналған арнайы шұңқыр немесе қазып даярланған арнайы орын) пісте (Өзбек пен 
Тəжікістан қазақтары ғана қолданатын арнай қымбат бағалы жеміс түрі), екіншіден пісте 
(күнбағыстың атауы, əрі дəннің атауы) кəсен (астық бастырғаннан берілетін үлес сыйлық) 
жердің шығып кетуі (суғарғаннан кейін уақтылы айдалмағаннан кейін жердің құрғап кетуі) 
қара су (егін екпей тұрып беретін су түрі). 

Бау-бақша егуді Оңтүстік өлке қазақтары ерте кезеңдеріден жақсы меңгерген. Оңтүстік 
өлкесінің қазақтарының бау-бақшаны жақсы меңгеруді көршілес, ауылы аралас, қойы қоралас 
отырған өзбек, тəжік халықтарының əсерінен де болуы мүмкін. Сондықтан Өзбекстан, 
Тəжікістан жəне Оңтүстік тұрғындарының ауызекі тілінде ғана қолданылатын бау-бақша 
өнімдеріне қатысы көптеген ерекшелігі бар сөздер қолданылады: Дарбыз, түйнек, иттүйнек, 
күлəбі, пəлек, сəəр (қауынның бір түрі), алуа (жемістің бір түрі), қауынқақ (қауынды қайнатып, 
сонан соң кептіріп, ұнға араластырып даярланатын тағам түрі) тандыр (нан жабатын пештің 
түрі), рəпида (тандырға нан жапқанда пайдаланатын қалың қолғап түрі), нарын (ет пен оның 
нанын ұсақтап турап, араластырып даярлайтын тағам түрі), қазанжаппа (қазанға жауын 
даярлайтын нан түрі), хаттама (қабат-қабат етіп даярлайтын нан түрі),  қоңсы (көрші), пұл.  

ə) Салт-дəстүр мен əдеп-ғұрыпқа байланысты қалыптасқан ауызекі тілдегі жергілікті 
ерекшелігі бар сөздер.  

Диалектологияның қалыптасуы жергілікті халықтың əдеп-ғұрып, тұрмыс-
салтындағызаттар мен ұғымдардың атауы болып келеді де, ерекшелігі бар ауызекі сөйленістегі 
тіл байлығы молайтады. Мысалы, Оңтүстік сөйленістегі тəтті шай (құдалықтан кейінгі арнайы 
құдай шақырыстан соңғы құдаларға арнап берілетін кəде тамақ), сондай-ақ Оңтүстік 
қазақтардың қыз ұзату, үйлену салттарына байланысты пайда болған кешірімші (келін түсірген 
соң кешірім сұрап баратын құда), қуғыншы (басқа жерге келін болып барған қыздың соңынан 
жағдайын біліп келу үшін баратын бір немесе бірнеше өкіл құда). 

Тұрмыс-тіршілігін табиғатпен қоян қолтық өткізген Оңтүстік қазақтары өміріне күнделікті 
тұрмысына қажетті дүниені табиғаттан алған. Халық емшісі ауру-сырқауды емдеу үшін алуан 
түрі дəрімен шөптерді қолданған. Тілші-ғалым Ш.Сейтова өсімдікке байланысты ерекшегі бар 
сөздерді этноглигвистикалық тұрғыдан зерттеу барысында өсімдіктер дүниесін тарихтың 
саяси-əлеуметтік өмірімен, дүниетанымен, кəсібімен жəне тарихымен байланыстыра қараған 
(Сейтова, 1999: 147). Оңтүстік Қазақстанда кез келген жиын алдында мəслихат жасап, кеңес ас 
өткізу кең етек алған, соған байланысты мəслихат, кеңес тойына (той алдындағы тамақ беріп 
өткізетін кеңес түрі) сияқты ерекшеленіп тұратын салт-дəстүрге байланысты сөздерді 
қолданған. 

Бүкіл қазақ халқы сияқты Оңтүстік  қазақтарының ауызекі тілінде де өліні жерлеу, өліні 
шығарып салу дəстүр қалыптасқан. Бүкіл түркі халықтары сияқты өліге құран оқытып, ақ 
жауып арулап жерлеу рəсімдерін атадан балаға мирас болып келеді. Аталған дəстүрдің əрбір 
халыққа тəн өзіндік ерекшеліктері болатыны белгілі. Сондықтан Оңтүстік тұрғындарында 
өлікті жерлеу мен оның артын күтуге байланысты ерекшелігі бар сөздер мен лексикалық 
бірліктер қалыптасқан. Мысалы, қатын құран,  құран бейсенбілік беру, жетісі, қырқы, жүзі, елу 
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екі күндік ас, жылы шилясын шығару (өлік алдындағы адамға құран шығару), теспе мола, қима 
мола, дəрет алу, қатарда тұру сияқты ерекшелігі бар лексикалық бірліктер осының дəлелі. 

Жоғарыдағыдай салт-дəстүрлердің бірі Оңтүстік Қазақтарының қыз ұзату, үйлену салт-
дəстүрі. Ұзатылып бара жатқан қызға жасау дайындауы халқымыздын өте ертеден келе жатқан 
көне дəстүрінің біріне жатады. Аталған дəстүр Өзбекстан Қазақстанда сақталған. Келін 
түсірген үй ағайын-туыс, көрші қолаңын шақырып, келіннің жасауынан-ақ көрінеді. Осыған 
байланысты аталған қазақтар тілінде сеп деген сөз бар. Сеп дегеніміз өзбек тілінен енген сөз – 
«жасау» дегенді білдіреді. Сондай-ақ Өзбекстан қазақтарының қыздары бай жеткен соң жеке 
сандыққа киім-кешегін жинап, кимей ұзатылған кезге сақтайды. Міне, осындай киім-кешегін 
жиналған киім-кешекті «боқча» деп атайды, бұл да өзбек, тəжік халықтарының əдет-ғұрыпынан 
еніп, сол тілдерден ауысқан сөз болып табылады. Оңтүстік қазақтарының, оның ішінде 
Шымкент, Ташкент облыстары тұрғындары қоян қолиты деген жұмыстың соңына, шаршаған 
кезде істелетін кезеңді айтады. 

3. Қазақ тілі сөйленістерінің қалыптасуына əсер еткен тарихи-əлеуметтік фактор. 
Халық тілін жəне оның сөйленістерін зерттегенде, оның дамуына, өсіп-өзгеруіне əсер еткен 

барлық тарихи-əлеуметтік, географиялық факторларды жадымызда сақтап ескеруіміз керек  – 
деген Ж. Болатовтың пікірі орынды деуге болады (Болатов, 1960: 102). 

Түркі тарихы оқиғалардың негізінде қалыптасқан ауызекі тіл ерекшеліктері. Мысал, 
шығыннан шыққан тіркесі, қазақ қытай қазақтарында «елден асқан озық адам деген мағынады 
қолданылса, Оңтүстік Қазақтары тілінде шектен шыққан қазақ»  ұмында қолданылады. Тарих 
кезеңдерде Қасымханның қасқа жолы, «Есімханың ескі жолы», «Тəуке ханның жеті жарығы» 
заңларына бағынбаған елден қуылған адамдарға қаратылып айтылған (Мұстафаұлы, 2002: 28). 

4. Оңтүстік сөйленістерінің қалыптасуына əсер еткен тілдік жағдаят 
Тілдік жағдаятқа əлеуметтік лингвистика тұрғысынан қарағанда ғана толық қыр-сыры мен 

сипаты ашылады. Бұл тұрғыда əлеуметтік тілтанушы Б.Хасановтың пікірі құптарлық ол: Тілдік 
жағдаят дегеніміз – белгілі бір ел аумағында əр түрлі этнос (халық) адамдарының күнделікті 
өмірде қолданылатын күллі тілдері мен біртілдік, қостілдік жəне көптілдік түрлерінің 
жиынтығынан тұратын қарым-қатынастың жай түрі – дейді. (Хасанов, 1992: 72). 

Кез келген тілдің дамуына екі түрлі фактор əсер етеді. Бірінші – сыртқы 
(экстралингвистикалық) фактор болса, екіншісі – ішкі (интралингвистикалық) факторлар. 
Сыртқы факторға көрші тілдің əсері, қоғамдық формаларының өзгерістері, əдеп-ғұрып, салт-
сана сияқты факторлар жатса, ішкі (интралингвистикалық) факторларға сол тілдің ішкі даму 
заңдылығынан туған, оның табиғатына, жаратылысына тəн өз бойындағы төлтума 
ерекшеліктері (дыбыс алмасу, дыбыс ағысу, сөздің алдындағы, ортасындағы, соңындағы 
дыбыстардың түсіп қалуы, немесе қосылып кетуі сияқты) жатады. 

Зерттеу нысаны болып отырған Оңтүстік қазақтарының тілінің қазіргі кездегі ерекшелігінің 
сипаты, қолданылуа бірдей деңгейде емес. Оңтүстік сөйленістеріне жататын Алматы облысы 
тұрғындардың тілі ұйғырлармен, Шымкент облысының тілі өзбектермен, Өзбекстан Ташкент 
облысы қазақтарының тілі   өзбектермен Тəжікстан қазақтарының тілі тəжіктермен тығыз 
араласқа түскен, сондықтан аталған көрші тілдердің əсеріне тоқтала кетуді жөн көрдік. 

Қазақ диалекторы кірме сөздеріне əр түрлі қырынан жəне ір түрлі деңгейде қарастырып 
келеді. Мысалы, Ə.Нұрмағамбетов, С.Омарбеков, Ж.Болатов, О.Нақысбеков сынды ғалымдар. 

Қазақ сөйленістерінде кірме сөйдерді жеке қарастырып, қос тілділік тұрғысынан талдаса, 
А.Ниязғалиева орыс тілінен енген сөздерге кең көлемде тоқталған. Оның пікірінше орыс жəне 
араб тілінен еңген сөздер халықтың əдеби тіліне тікілей енбей, ауызекі сөйленістер арқылы 
жанамалап енген (Ниязғалиев, 1993: 3).  Р. Авакова болса, қазақ тіліндегі кірме элементтерді 3-
кезеңге бөліп, алтайлық (монғол, тұңғыс-мəнжүр т.б.); көне түріклік; орта ғасырлық (араб, 
парсы) деп қарастырады (Авакова, 2003: 118), тілші-ғалым М.Атабева қазақ диалектілік 
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ликсикасына сөз асыру кезеңін: 1) жалпы түркілік кезең, 2) түркі тілдерінің өз алдына ұлт 
болып қалыптасу кезеңі деп, екі кезеңге бөлінеді (Атабаев, 2006: 283). Жоғарыда кірме 
сөздердің сипаты мен түрлерін қарастырған еңбектерді жинақтай келе қазақ тілші ғалымдары 
диалектілік (сөйленістік ерекшеліктерді төмендегідей топтарға жіктейді. 

1.Сөйленістердегі туыс емес тілдерден енген лексикалық қабат; 
 2.Сөйленістердегі туыстас түркі тілдерімен енген лексикалық қабат: 
Оңтүстік сөйленістеріндегі араб парсы (иран, тəжік) тілдерінен енген сөздердің түркі 

тілдеріне ауысу кезеңі бірдей емес, араб тіліне қарағанда иран (парсы) тілдерінен ауысқан 
кірме сөздері бұрын енгендігі тарихи деректерден белгілі. «Алтай гипотезасын» зерттеушілер 
Иран мен үнді европа тайпаларының біздің заманымыздағы дейінгі ІІ-жылдықтан-ақ Шығыс 
Авропамен қазіргі Қазақстан жерін мекен еткеніне деректер келтіреді, ал осы ғасырлардан 
бастап олардың үстемдігі бірте-бірте жойылып олардың орнына көшпелі сақтар мен сарматтар 
басады. (Кияшторный, 1992: 31). 

Академик Ə.Қайдаров араб-иран сөз ауысуының қазақ тілінің 15%-көлемінде екенін жəне 
олардың көне дəуірінде-ақ көне түркілер тайпаларымен араб жəне иран тілді соғды, тохар. т.б. 
тайпалардың тілара қатынаста болғанына нақты мысалдар келтіріледі (Кайдаров, 1997: 242-
255) 

Қазақ тіліндегі араб-иран кірме сөздерін зерттеген Л.Рүстемов «өзбек, əжербайжан, татар, 
түркімен тілдерісияқты басқа түркі тілдеріне қарағанда қазақ тілінде араб-иран кірме сөздері аз 
болды» - дейді. (Рүстемов, 1982: 21). 

Араб-парсы лексикалық элементтерінің қазақ тіліне енуіне əсер еткен қайнар көздің бірі- 
өзбек тілі болды, өйткені өзбектер иран-тəжіктермен қоян-қолтық араласты да көрші отырған 
қазақ тіліне жанама əсер етті. Көптеген зерттеушілер араб-парсы Г. Бүркітбай араб тілінің 
қандай туыстық (генеологиялық) жағынан халит-селит тіліне, ал тəжік-иран тілінің Үнді европа 
тіліне жататындығын ескертіп, екі тілді (грамфикасының бірдейлеріне қарамай) аражігін 
ажыратып қарастыруды ұсынады (Бүркітбай, 2003: 8).  

Тілдің даму қазақ қоғамының тарихи дамуына тікелей байланысты болып келетіндіктен 
қазақ тіліне ауысқан араб иран кірме сөздеріне ықпал жасаған тарихи, əлеуметтік саяси, 
экономикалық себебтерге баса назар аудару қажеттілігі туындайды, сондықтан кірме сөздерді 
зерттегенде аталған факторларды айқындаудың мəні зор. 

Оңтүстік сөйленістеріне жататын Қазақстанның Оңтүстік өңірлері мен Өзбекстанның 
Ташкент облысының Шыршық, Газелкент (Бостандық), Бөкі, Піскент, Шыназ, Төменгі 
Шыршық, Янгюл (Қауыншы) аудандарында тұратын өзбектермен көршілес қазақтар ерте 
кезден егіншілікпен айналысқан, олардың тілінде араб тіліне қарағанда парсы тілінен енген сөз 
мол кездеседі, себебі Оңтүстік сөйленістерінде мол қолданылатын бау-бақша дақылдарына 
байланысты сөздер біріншіден, қазақ тіліне аталған тілдерден тікелей енбей, өзбек тілі арқылы 
жанама енген, екіншіден, бау-бақшаға қатысты араб сөздері жоқ. Зерттеуші Л.Рүстемов мұның 
тарихи экономикалық себебтерінің екі түрін көрсетеді, біріншісі- В. Бартольдтың зерттеуінде 
көрсетілгендей қазақ даласында VІІ-ғасырдың өзінде-ақ егіншілік мəдениетінің болғандығы, 
екіншісі арабтарының  егіншілікпен айналыспайтын көшпелі халық болуы (Рүстемов, 1992: 38). 
Сондай-ақ қазақ даласындағы егіншілік қолдан суғаруға негізделген болатын (Бартольд, 1914). 

Жоғарыдағыдай тарихи-экономикалық себептерге байланысты енген сөздер мол 
қолданылады, мысалы: Мұрап (парсы тілінде миран) (су маманы), қырман, шамал қарсы тілінде 
хəрмəн, шер (парсы тілінде арыстан), пиада (парсы тілінде жаяу), байтаба (байтаба-парсы 
тілінен жүннен тоқылған шылғау, пұл, кілемдəрі (парсы тілінде қызыл бұрыш-гүлəмдəрі) 
дəрумен (парсы тілінде дару-ауруға ем мағынасындағы сөз, құдды) (парсы тілінде худ-өзі деген 
сөз), құдай (парсы күшайман) [парсы тілінде өкінген адам]. 
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Оңтүстік сөйленістеріндегі орыс тілінен енген сөздер оңтүстік қазақтарының ауызекі 
сөйленістерінде күнделікті тұрмысқа байланысты орыс тілінен енгенсөздер де көптеп 
ұшырасады. Бұл кірме сөздер көп жағдайда сыртқы (экстарлингвистикалық себептерге 
байланысты болды, себебі оңтүстік қазақтары да қазақ тілінінде сөйленістік басқа аймақтар 
сияқты орыс халқы өкілдерімен тікелей қарым-қатынасы болып, бірыңғай шаруашылық-
экономикалық байланыста болды. 

Орыс тілінің элементерінің кіру себептеріне байланысты сипатын зерттеген А.Ниязғалиева, 
орыс тілінен енген сөздері 3-топқа бөледі: 1) əдеби тіл дəрежесіндегі орыс тілінен енген кірме 
сөздер, 2) варваризм дəрежесіндегі кірме сөздер (бұғалтыр~бухгалтер, доқтыр~доктор) т.б. 3) 
Сөйленіс дəрежесіндегі кірме сөздер  (Ниязғалиева, 1993: 15). 

Орыс тілінен енген сөйленістік ерекшеліктердің екі түрлі кезеңі болады- дейді. Бірінші 
қазақ төңкерісіне дейін қазақ тілі сөйленістеріне орыс тілінен енген сөздер болса, екіншісі-
қазан төңкерісінен кейінгі енген орыс сөздері. Мұндай ауызекі тілдегі ерекшелігі бар орыс 
тілінен енген сөздердің қатарына пəуеске (шақыру қағаз), піркəзшін (бұйрық беруші) т.б. 
сөздерр жатады. 

Оңтүстіксөйленістер тобына туыс тілдерден енген кірме сөздер. 
Оңтүстік Қазақстан мен Өзбекстан Ташкент облысында тұратын қазақтар туыс, өзбек 

халқымен жиі қарым-қатынас жасап, өзбек тілінің белгіш дəрежесіне ықпалына ұшыраған: 
пиада (Піскент қазақтары, бəлін (биік), дар ағаш (ет кір жаюға арналған құрал (Өзбекстан 
қазақтары), тəзір (сөгіс), тəкір (шектеу), мұш (жұдырық), бұрда (бөлік), ғауға (су тартатын 
ыдыс). 

Қорыта айтқанда,  қазақ диалектологиясы мен əдеби тілдің біраз мəселесін ашып алу үшін 
кірме элементерінің қабаттарын ашып алудың маңызы зор. Себебі, орыс, иран (парсы), араб, 
монғол т.б. тілдердің əсері тарихи жағынан алып қарағанда əдеби тілге тікелей əсер етпей 
сөйленістерге негіз болған ауызекі тіл арқылы əсер еткен, сондықтан аталған мəселені 
зерттеудің ежелден келе жатқан көне түркінің қалдықтарын, тайпа тілдерінің қалдықтары 
кейінгі кездегі пайда болған сөздік қабаттардан ашыратын алу үшін зор маңызы бар (Үрімова, 
212: 5). 

Оңтүстік сөйленістерінің тобындағы ауызекі тілдік ерекшеліктердің құрамындағы 
мағынасы күңгірттенген сөздердің шығу төркіні.  
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BUGÜNKÜ TÜRK YAZI DİLLERİNDE “ÜNLÜ ZARF-FİİL + TURUR” ŞEKLİNDE 
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Afyonkarahisar/TÜRKİYE 

 

Giriş 
Bugünkü Türk yazı dillerinde [-A- tur-ur // -U- tur-ur ] şekillerinden ortaya çıkan şimdiki zaman 

biçimleri, günümüz Türk yazı dillerinde genellikle [-A-dI ], [-A-dIr ], [-A-t ] ve [-A-tura] şekillerinde 
görülmektedir. Ana fiil üzerine gelen ünlü zarf-fiil eki, tur- yardımcı fiili ve -ur geniş zaman ekiyle 
birlikte bu şimdiki zaman biçimini meydana getirmiştir.  

Türkçenin gerek tarihî dönemlerinde gerekse günümüzdeki yurtlarında bir kip eki olarak 
kullanılagelen bu biçim, bugünkü Kıpçak, Karluk ve Altay lehçelerinde yaygın bir şekilde 
kullanılırken Türkiye’de sadece Güney-Batı ağızlarında şimdiki zaman kipi olarak görülmektedir 
(KTLG  I, 2006:200 // Korkmaz, 1956:98-99’dan). 

Çalışmamızda öncelikle bu şimdiki zaman şekillerinin yapıları ve Türk dilinin tarihî 
dönemlerindeki kullanımları üzerinde durulacak ve sonra günümüzdeki kullanımları ele alınacaktır. 
Bugünkü kullanımlarla ilgili fiil çekimi örnekleri çoğunlukla “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri  
I  Fiil, Basit Çekim” adlı eserden alınmıştır.  

 
1. [ -A/ -U  tur-ur ] Şimdiki Zaman Şeklinin Yapısı  
Bugünkü Türk yazı dillerinde [-A-dI], [-A-dIr], [-A-t], [-A-tura] biçimleriyle kullanılan bu 

şimdiki zaman biçimleri, tarihî dönemlerden EUT’de [-U-tur-ur], Karahanlı Türkçesinde [-A/-U  
turur], Harezm Türkçesinde [-A/-U- turur],  Kıpçak Türkçesinde yaygın olarak [-A- dIr] bazen [-A  
turur/durur], Çağatay Türkçesi döneminde yaygın olarak [-A-dUr] bazen de [-A-turur] şeklinde ve 
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EAT’de [-A durur] biçimlerinde kullanılmıştır. EUT’den önceki dönemde Türkçede şimdiki zaman -
Ar, -Ur, -Ir ve -r ekleriyle yapılmaktadır.1  

Gerek tarihî süreçte gerekse bugünkü kullanımlara bakıldığında, ana fiil üzerine gelen ünlü zarf-
fiil eki, zarf-fiil ekinden sonra gelen tur- yardımcı fiili ve sonrasındaki -ur geniş zaman eki bu şimdiki 
zaman biçimini meydana getirmektedir. 

Bize göre buradaki [ünlü zf. + tur-] yapısını bir tasvir fiili olmaktan çıkarıp onu kendisiyle birlikte 
kip eki haline, şimdiki zaman eki haline dönüştüren unsur, yardımcı fiilden sonra gelen -ur geniş 
zaman eki olmalıdır. [ünlü  zf. +  tur-] yapısı asıl fiile, oluş veya kılınışın sürekli olarak meydana 
geldiği anlamını verirken (Ercilasun, 1984:86), fiilin zamanını EUT döneminden önce de aynı görevi 
yerine getirmiş olan -ur geniş zaman eki belirlemektedir.  

Buradaki geniş zaman ekiyle ilgili olarak Korkmaz (2003:611), Türkiye Türkçesindeki şimdiki 
zaman konusuna değinirken “Türkiye Türkçesinde kullanılan -(I)yor eki köken bakımından EAT 
döneminde süreklilik bildiren yoru- tasvir fiilinin geniş zaman çekiminden hece yutumu ile (al-a yoru-
r > al-I-yor) ortaya çıktığından, ondaki bu zaman özelliği, işlev kapsamına, şimdiki zamandan geçmiş 
ve gelecek zamanlara kadar uzanan bir genişlik kazandırmıştır2”demekte ve [tur-ur] ile [yorı-r] 
arasındaki yapı ve işlev benzerliklerine işaret etmektedir. 

2. Türk Dilinin Tarihî Dönemlerindeki Kullanımları 
Bu şimdiki zaman şekli, Türk dilinin tarihî dönemlerinden Eski Uygur Türkçesinde ortaya 

çıkmıştır. Bugünkü kullanımlara temel teşkil eden yapılar ise tarihî Kıpçak Türkçesi döneminde 
değişmeye başlamış (KTLG I, 2006:202), yardımcı fiil sonundaki -ur geniş zaman ekinin kaybolması 
yine aynı dönemde meydana gelmiştir.  

Tarihî süreç içerisindeki kullanımlara bakıldığında Eski Uygur, Karahanlı ve Harezm Türkçeleri 
arasında tam bir benzerlik söz konusudur. Kıpçak ve Çağatay Türkçeleri dönemlerinde ise bu üç 
dönemle benzerlik gösteren şekillerle birlikte, geniş zaman ekinin kaybolduğu veya tur- yardımcı 
fiilindeki yuvarlak -u ünlüsünün Kıpçak Türkçesi döneminde bazen düzleşerek -ı’ya dönüşmekte 
olduğu görülür. Tur- yardımcı fiilin başında bulunan -t sert ünsüzünün yumşaması (t > d) yine Kıpçak 
ve Çağatay dönemlerinden itibaren görülen özelliklerdir.  

[-A/-U tur-ur] şimdiki zaman şeklinin Türk dilinin tarihî dönemlerindeki kullanımlarıyla ilgili 
örneklerden bazıları şunlardır: 

Eski Uygur Türkçesi dönemin7e ait “İyi ve Kötü Prens” adlı hikayede “bu kapag közedü 
tururlar” (KTLG I, 2006:198// Hamilton, 1998:XLII’den) ve Altun Yaruk’ta “bo körinür üdte kılu 
turur, … yarutu yaşutu turur teg” (Coşkun, 2001:79 // Kaya, 1994:151-12, 450-6’dan) kullanımları 
mevcuttur.  

Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden Divanü Lügat’it-Türk’te, Etil suwı aka turur / Kaya tübi 
kaka turur / Balık telim baka turur (Atalay, 1998:73), yine aynı dönem eserlerinden Kutadgu Bilig’de 
“okıyu turur tegme bir künde öngin” (Coşkun, 2001:79 // Arat, 1991:355-3535’ten) örnekleri 
bulunmaktadır.  

Harezm Türkçesi dönemi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdis’te “kündin kün zaif bolu turur sen”, 
“artında üküş ḫalâyık baru tururlar”, “sizler agır çerig birle bara  turur siz” (Tezcan, Zülfikar, 
1995:360-2/200-10/48-16), Mukaddimetü’l-Edeb’de “ol baru, kelü turur fulanka” örnekleri 
mevcuttur (Coşkun, 2001:80 //Yüce, 1988:59-137-2’den). Ragbûzî’nin Kısas-al Enbiyası’nda ise “ 
Seni kurban kılmakka ilete turur” örnekleri bulunmaktadır (Coşkun, 2001:80 // Çağatay, 
1977:145’ten). Harezm Türkçesi döneminde bu şimdiki zaman biçimine ait fiil çekimi ise “baraturur 

                                                            
1 “Kimge ilig kazganur men”,  “İşig küçüg birür”,  “ Türk begler kop bilirsiz” (KTLG I, 2006:197 // KT  D  9, 30, 34), 
“neke tezer biz” (KTLG I, 2006:197: T  II  B  3). 
2 Buradaki “şimdiki zamandan geçmiş ve gelecek zamanlara kadar uzanan bir genişlik” ifadesi tasvir fiilinin sonundaki -r 
geniş zaman ekini hatırlatmaktadır. Türkiye Türkçesi yazı dilinde de ana fiile süreklilik anlamı veren  dur-, gel- kal-, gör- ve 
koy- fiilleri hareketin zamanını değil olma şeklini veya  tarzını bildirmektedir.  
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men, baraturur miz/biz, baraturur sen,  baraturur siz, bara turur, baratururlar (Toparlı, 1998:42) 
şeklinde gösterilmiştir.  

Kıpçak Türkçesi döneminde Kodeks Komanikus adlı eserde “çohrah el üçün aḫa turur, yazuḫın 
boza durur” (Grönbech, 1992:198) ve Gülistan Tercümesi’nde “Ayttı teveni suhraġa tuta dururlar, 
Cehennem otına özin yakadur, bir yirde degül kilip kitedür könglüng” (Türk, 1996:299 // 
Karamanlıoğlu, 1989:51-7,38-13,144-9’dan) şeklinde geçerken bu şimdiki zaman biçimine ait fiil 
çekimi “aladır men, aladır biz, aladır señ, aladır siz, aladır, aladırlar (Karamanlıoğlu, 1994:128-129) 
şeklindedir. 

Çağatay Türkçesi döneminden Fevâyidü’l-Kiber adlı eserde “Kör niler kiltiredür / köñlüm gümân 
saladur (Coşkun, 2001:82 // Kaya, 1996:231-6, 161-2’den), Zafernâme’de  “su yokarısın kele turur” 
(Coşkun, 2001:81 // Şerefeddin, 39a:19’dan) kullanımları mevcut olup bu şimdiki zaman biçimin 
çekimi “tapadur min, tapadursin, tapadur” şeklinde gösterilmiştir (Eckmann, 1996:105). Yine 
Fevâyidü’l-Kiber’de geçen “Nige itmişler Mesîh u Hızr eger kılmaydurur” (Coşkun, 2001:82 // Kaya, 
1996:383-3’ten) kullanımı da bu dönemde görülen farklı bir biçimdir.  

Eski Anadolu Türkçesi döneminde “günde birin gide durur, koñşuñ sefer ide durur, ecel bir bir 
yuda durur” (Gülsevin-Boz, 2004:126) ve “ hoca anı göre dururdı” (Gülsevin-Boz, 2004:136) 
kullanımları mevcuttur. Osmanlı ve Türkiye Türkçesi dönemlerinde “aladururum, aladurursun” gibi 
şekiller kullanılmış fakat bu kullanımların seyrek olmasından dolayı herhangi bir kipleşme meydana 
gelmemiştir (KTLG I, 2006:200). Türkiye Türkçesi Ağızları’ndan sadece Güney-Batı ağızlarında bu 
biçim şimdiki zaman eki olarak kullanılmıştır (KTLG  I, 2006:200 // Korkmaz, 1956:98-99’dan).  

3. Bugünkü Türk Yazı Dillerindeki Kullanımları 
Bugünkü kullanımlar [-A-dI], [-A-dIr], [-A-t] ve [-A-tura] olmak üzere dört temel başlıkta 

toplanmıştır. Bizi bu gruplandırmaya sevk eden temel sebep, bu şeklin en çok görüldüğü 3. teklik ve 3. 
çokluk kişi çekimlerindeki şimdiki zaman biçimlerdir. 

3.1. [-A-dI ] Biçimi 
Ünsüzle biten fiil tabanlarına [-A-dI], ünlüyle biten tabanlara ise kaynaştırma ünsüzüyle birlikte [-

dI] şekliyle gelen bu yapı, bugünkü Kazak, Nogay, Karaçay-Malkar, Özbek ve Kara Kalpak 
Türkçelerinde görülür.  

Kalın sıralı fiil tabanlarına [-a-dı], ince sıralılara ise [-e-di] şeklinde gelen bu yapıdaki fiil 
çekimlerinde, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları korunmaktadır. Burada dikkat çeken 
özellik, günümüzde tur- yardımcı fiilinden kalan [-a-dı] ve [-e-di] biçimlerinin, sadece 3. teklik ve 3. 
çokluk kişi çekimlerinde bulunmasıdır3. Aslında bu genel durum sadece bu biçim için değil, diğer 
şekiller için de geçerlidir.4 

Bu şeklin ortaya çıkmasında tur- yardımcı fiili sonundaki geniş zaman ekinin düşmesi, ön 
sesindeki -t ünsüzün yumşaması [dur-< tur-] ve ünlüsünün düzleşmesi [ -dır, -dir < tur-] gibi faktörler 
etkili olmuştur. Bu biçimle ilgili örnekler şunlardır: 

  
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 “Birçok yazı dilinde 3. şahıslarda [-dI] korunurken 1. ve 2. şahıslarda düşmüş olmasının sebebi açıktır. 3. şahıslarda sonda 
kalan [-dı], kendisini koruyabilmekte diğer şahıslarda orta hecede kaldığı için düşmektedir.” (KTLG I, 2006: 202).  
4 Türkçede fiil çekimi yapılırken temel üç unsurdan biri olarak kullanılan şahıs ekleri, 1. ve 2. kişilerde korunmakta, 3. 
kişilerde ise özellikle 3. teklik kişi çekimlerinde görülmemektedir. Bu durum fiil çekimi sırasında 3. tk. zamirinin, kip  
ekinden sonra, şahıs eki olarak ekleşememesiyle ilgili olmalıdır.  
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Karakalpak T.  (KTLG I, 2006:139)     Nogay T. (KTLG I, 2006: 138) 
1.tk. bilemen  1.çk. bilemiz  1.tk. bilemen 1.çk. bilemiz 
 baslayman     baslaymız  baslayman  baslaymız 
2.tk. bileseñ   2.çk. bilesiz    2.tk. bilesiñ 2.çk. bilesiz 
   baslaysañ     baslaysız  baslaysıñ baslaysız 
3.tk. biledi  3.çk. biledi   3.tk. biledi  3.çk. biledi 
   baslaydı     baslaydı  baslaydı  baslaydı 
 
Kazak T. (KTLG  I, 2006: 140)     Karaçay-Malkar T. (KTLG  I, 2006:134) 
1.tk. bilemin  1.çk. bilemiz  1.tk. bileme 1.çk. bilebiz 

 bastaymın     bastaymız  başlayma  başlaybız 
2.tk. bilesiñ   2.çk. bilesiz  2.tk. bilese  2.çk. bilesiz  

 bastaysıñ     bastaysız   başlaysa başlaysız 
3.tk. biledi5  3.çk. biledi   3.tk. biledi 3.çk. biledile  

 bastaydı     bastaydı  başlaydı başlaydıla 
 
Özbek T. (KTLG I,  2006: 130)   Yeni Uygur T6. ( KTLG  I,  2006:131) 
1.tk. ålämän   1.çk. ålämiz  1.tk. bilimän    1.çk.bilimiz 

 båşläymän     båşläymiz   başlaymän       başlaymiz 
2.tk. åläsän  2.çk. åläsiz   2.tk. bilisän    2.çk. bilisiler 

  båşläysän     båşläysiz   başlaysän       başlaysilär 
3.tk. ålädi  3.çk. ålädi / ålişädi  3.tk. bilidu  3.çk. bilidu / bilişidu 

 båşläydi           båşläydi / båşläşädi       başlaydu başlaydu/başlişidu 
3.2. [-A-dIr] Biçimi 
Tarihî Kıpçak Türkçesi döneminde görülmeye başlayan [-A-dIr] biçimi, şimdiki zaman eki olarak 

günümüzde sadece Tuva ve Hakas Türkçelerinde kullanılmaktadır. Tuva ve Hakas Türkçelerinde 
kullanılan bu şimdiki zaman biçimleri, fiil çekiminin bütün şahıslarında görülmektedir.  
Hakas T. (KTLG I, 2006:143)   Tuva T. (KTLG  I, 2006:144) 
1.tk. piledirbin   1.çk. piledirbis  1.tk. biledirmen      1.çk. biledirbis 
        pastidırbın    pastidırbıs   baştaydırmen     baştaydırbis 
2.tk. piledirziñ  2.çk. piledirzer  2.tk. biledirsen       2.çk. biledirsiler 

 Pastidırzıñ    pastidırzar   baştaydırsen     baştaydırsiler 
3.tk. piledir  3.çk. piledir   3.tk. biledir             3.çk. biledir 
        pastidır    pastidır    baştaydır     baştaydır 

3.3. [- A - tura] Biçimi 
Ünsüzle biten fiil tabanlarına doğrudan [-A-tura], ünlüyle biten fiil tabanlarına ise kaynaştırma 

ünsüzüyle birlikte [-tura] şekliyle gelen bu yapı, bugünkü Türk lehçelerinden sadece Kumuk ve 
Karaçay-Malkar lehçelerinde görülür. Bu şimdiki zaman şekli, fiil çekiminin tüm şahıslarında 
kullanılır. Karaçay-Malkar Türkçesinde 3. tk. ve 3. çk. çekimlerinde [-A-tura // -tura] biçimine ek 

                                                            
5 Kazak Türkçesinde tur-ur’dan arda kalan ve sadece III. kişilerde görülen bu biçimin zamanı, genel olarak tüm şahıslarda 
“hareketin belli bir zamana yayılarak ve geçici bir süreliğine gerçekleşeceği” anlamını katar (Koç, Doğan, 2004:263). 
6 Yeni Uygur Türkçesindeki [-du] yuvarlak ünlülü biçim de bu guruba alınmıştır. Yeni Uygur Türkçesindeki bu biçim düz 
ünlülü fiil tabanlarına yuvarlak ünlüyle ekleşmesi bazen ünlü uyumsuzluklarına sebep olmaktadır.  
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olarak [-dı], Kumuk Türkçesinde ise sadece 3. tk. kişi çekiminde yine bu biçime ek olarak [-dır] 
yapıları kullanılmaktadır.7 
Karaçay-Malkar T. (KTLG I, 2006:135) Kumuk T. (KTLG I, 2006:137) 
1.tk. bile turama  1.çk. bile turabız     1.tk. bile turaman 1.çk.bile turabız 

 başlay turama    başlay turabız      başlay turaman    başlay turabız 
2.tk. bile turasa 2.çk. bile turasız  2.tk. bile turasan 2.çk. bile turasız 

 başlay turasa    başlay turasız      başlay turasan    başlay turasız 
3.tk. bile turadı 3.çk. bile turadıla 3.tk. bile tura (dır) 3.çk. bile tura (lar) 

 başlay turadı    başlay turadıla     başlay tura (dır)    başlay tura (lar) 
3.4. [-A-t ] Biçimi 
Bu başlık altındaki şimdiki zaman biçimlerindeki ortak özellik, 3. kişi fiil çekimlerinde görülen [-

A-t] yapısıdır. Bu yapı günümüzde Kırgız, Altay, Sibirya-Tatar ve Çuvaş lehçelerinde görülür. Altay, 
Kırgız ve Sibirya-Tatar lehçelerinde 1. ve 2. şahıslardaki şimdiki zaman yapıları ise şimdiki zaman 
çekimi [-A-dI] biçimiyle yapılan Kazak, Nogay, Karaçay-Malkar ve Özbek lehçeleriyle benzerlikler 
göstermektedir. Bu iki grup arasındaki temel fark 3. kişi çekimlerindeki biçimlerdedir.  
Kırgız T8.( KTLG I, 2006:139)      Altay T. (KTLG I, 2006:142) 
1.tk. bilemin  1.çk. bilebiz  1.tk. biledim       1.çk. biledibis    işteymin   
işteybiz     işteydim          işteydibis   2.tk. bilesiñ   2.çk. bilesiñer  
2.tk. bilediñ            2.çk. bilediger              işteysiñ      işteysiñer     
işteydiñ          işteydiger  
3.tk. bilet  3.çk. bilet / bilişet 3.tk. bilet       3.çk. bilet 

 işteyt     işteyt / işteşet     işteyt                   işteyt  
 

Çuvaş T. (Yılmaz, 1996:155) Sibirya-Tatar (Tobol-İrtiş)T. (Alkaya, 2008:314) 
1.tk. kayatıp 1.çk. kayatpır  1.tk. alam/alamın 1.çk. alapıs 

 Vulatıp    vulatpır     işleyim      işleypis 
2.tk. kayatın  2.çk. kayatır 2.tk. alasıñ  2.çk. alasıs 

 vulatın vulatır    işleysiñ      işleysis 
3.tk. kayat  3.çk. kayaşşi 3.tk. alat / alatı  3.çk. alatlar / alatılar 

vulat vulaşşi   işleyt /işleyti      işleytler / işleytiler 
 
4.Sonuçlar  
4.1. Türk Dilinin Tarihî Dönemlerdeki Kullanımlarla İlgili 
4.1.1. Bugünkü Türk yazı dillerinde kullanılan şimdiki zaman biçimlerinin tümü, ilk olarak EUT 

döneminde görülmeye başlayan [-A/-U- tur-ur] şekline dayanır. EUT döneminden önceki dönemde 
şimdiki zaman sadece [-Ar, -Ur, -Ir ve -r] geniş zaman ekleriyle kurulmaktadır.  

4.1.2. [-A/-U- tur-ur] şimdiki zaman biçiminde, fiile şimdiki zaman anlamı katan ek, bu yapının 
sonunda bulunan [-ur] geniş zaman eki olmalıdır. Geniş zaman ekinden önceki yapılar, esas fiile 
süreklilik anlamı katarak hareketin meydana gelme biçimini göstermektedir.  

4.1.3. EUT, Karahanlı T. ve Harezm T. dönemlerindeki ortak kullanım [-A/-U- turur] biçimiyken, 
tarihî Kıpçak T.’de [-A-dIr], Çağatay T.’de ise [-A-dUr] yapıları ortaya çıkmıştır.  

                                                            
7 Karaçay-Malkar ve Kumuk lehçelerindeki 3. kişi çekimlerinde [-A-tura // -tura] biçimlerinden sonra görülen bu [-dı] ve [-
dır] biçimleri, kendilerinden önceki yardımcı fiile bir vokal zarf-fiiliyle bağlandığı için bunların da yine tur- yardımcı 
fiilinden arda kalan yapılar olduklarını söyleyebiliriz. 
8  Kırgız Türkçesinde kök hecesinde -o, -ö, -ü bulunduran fiillerden sonra şimdiki zaman kipi yapan  ünlü de 
yuvarlaklaşmıştır.  1.tk. bolomun,  1.çk. bolobuz //  2.tk. bolosuñ,  2.çk. bolosuñar, bolosuzdar  // 3.tk. bolo-t, 3.çk. bolot, 
boluşat (KTLG I, 2006:139). 
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Batı Türkçesinin ilk dönemi EAT ve sonraki Osmanlı ve Türkiye Türkçesi dönemlerinde [-A 
durur] biçimi kullanılmıştır. Türkiye Türkçesi yazı dilinde çok nadir olarak kullanılan bu şimdiki 
zaman şekli, kip eki olarak sadece Güney-Batı Anadolu ağızlarında görülmektedir. 

4.2. Bugünkü Türk Yazı Dillerindeki Kullanımlarla İlgili 
4.2.1. Bugünkü Türk yazı dillerindeki biçimler, tarihî Kıpçak Türkçesi döneminden itibaren 

oluşmaya başlamıştır.  
4.2.2. Çalışmamızda bugünkü kullanımlar dört ana biçimde ele alınmıştır. Bunlardan, 
[-A-dI] : Kazak, Nogay, Karakalpak, Karaçay-Malkar, Özbek ve Yeni Uygur,9  
 [-A-dIr] : Tuva ve Hakas, 
[-A-tura] : Karaçay-Malkar ve Kumuk, 
[-A-t]  : Kırgız, Altay, Çuvaş ve Sibirya-Tatar lehçelerinde görülür. 
Bu gruplardaki bazı lehçelerin birden fazla gruba ait özellikleri taşıdığı görülür. Söz gelimi Kırgız 

ve Altay lehçelerinde şimdiki zaman yapılırken 3. kişilerde [-A-t] biçimi kullanılırken diğerkişilerdeki 
çekimler [-A-dI] grubundaki lehçelerle aynıdır. 

4.2.3. Tur- yardımcı fiilden sonra gelen geniş zaman ekinin, tarihî Kıpçak Türkçesi döneminden 
itibaren düşmeye başladığı ve yardımcı fiil bünyesindeki [-u] ünlüsünün özellikle bugünkü Kıpçak 
Türkçelerinde düz [-ı] biçimiyle kullanıldığı görülmektedir. tur- yardımcı fiilindeki [-u] yuvarlak 
ünlüsü, tarihî Kıpçak Türkçesi döneminde düzleşmeye başlarken aynı düzleşmenin Çağatay Türkçesi 
döneminde olmadığı ve bu yuvarlak ünlülü biçimin Yeni Uygur Türkçesinde [-i-du] olarak devam 
ettiği söylenebilir. 

4.2.4. Buradaki ses düşmeleri sadece [-ur] geniş zaman ekiyle kalmamış, bazen yardımcı fiil 
sonundaki [-r] ünsüzünü, bazen de Altay, Kırgız ve Sibirya-Tatar ve Çuvaş Türkçelerinde olduğu gibi 
[-t]’yi yalnız bırakacak şekilde meydana gelmiştir.  

4.2.5. Bu biçimlerin hangi türü olursa olsun, bugünkü Türk lehçelerinde tur- yardımcı fiilinden 
arda kalan şimdiki zaman biçimleri çoğunlukla 3. kişilerde kalmıştır. 3. kişi teklik ve 3. çokluk şahıs 
zamirlerinin zaman içerisinde ekleşemeden düşmesi bu yapıyı son hece durumuna getirmiş ve 
buradaki vurgunun orta hecelere göre daha kuvvetli olması 3. kişilerdeki biçimleri korumuştur. 

1. ve 2. kişi zamirlerinin ekleştikten sonra son heceyi meydana getirmesi, şimdiki zaman bildiren 
biçimleri orta hecede bırakmış ve buralardaki vurgunun zayıf olması da bu yapıların düşmesine zemin 
hazırlamıştır.  

5. Kısaltmalar 
A  : -a, -e 
EAT : Eski Anadolu Türkçesi 
EUT : Eski Uygur Türkçesi 
I  : -ı, -i 
KTLG  : Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri 
O  : -o, -ö 
T.  : Türkçesi 
TDK : Türk Dil Kurumu 
U  : -u, -ü 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ БІЛІМІНДЕГІ КІРМЕ СӨЗДЕР СӨЗДІГІН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 
ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 
Сейтбекова  Айнұр Аташбекқызы 

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
Almatı/KAZAKİSTAN 

Қазақ халқы өздерінің көпғасырлық тіршілігінде талай елмен қанаттаса көрші отырып,  
сөздік құрамына көптеген бөгде тілдік элементтерді қабылдағаны белгілі. VII-VIII ғасырларда 
араб халифатының Орта Азияда  үстемдік құрып, ислам дінін енгізуімен байланысты түркілер 
танымында ғаламдық кеңістікті танудың кешенді концепциясы ретiнде олардың да тілінен  
берік орын алды. Яғни, Жаратушы құдыретке, пайғамбарларға деген діни сенімдері 
қалыптасып, рухани құндылықтары артты. Осы сеніммен бірге келген араб, парсы мəдениеті 
Орта Азияны мекендеген түркі халықтарының салт-дəстүрлерімен сіңісіп, болашақ мұсылман 
өркениетінің негізі қаланды. Осы кезге дейін жазба ескерткіштердегі көне түркі, оның ішінде 
қыпшақтық  лексикалық тілдік бірліктерді қазіргі қазақ тілімін үйлестік табатын ортақ 
белгілері салыстырылып зерттелген жұмыстар тіл білімі тарихына өзіндік үлесін қосып келеді. 
Алайда түркі тілінде жазылған жазба мұраларда, ауыз əдебиеттерінде сақталып, сөздік 
қорымыздың баюына ықпал еткен көне заманнан қолданылып келе жатқан кірме араб жəне 
парсы сөздерінің қоры мен лексикалық құрамы толықтай жинастырылып, базалық тізбесі 
анықталған емес. Осындай бірнеше қат-қабаттан тұратын кірме сөздердің түркі тілдеріне 
қалыптасу, даму жолдарын қарастырып, тарихи тұрғыдан талдау жасау қашанда маңызды 
болмақ. Сондықтан XI-XVII ғасырлар аралығындағы əр дəуірдегі жанры мен мазмұны əртүрлі 
жазба ескерткіштерідегі кірме (араб жəне парсы) лексиканың құрамы мен құрылымын саралап,  
лексика-семантикалық тұрғыдан ескі тілде жырлаған ақын-жазушылар  шығармаларымен 
салыстырылып, кешенді түрде кірме араб жəне парсы сөздерінің сөздігін  түзудің қажеттілігі 
зор. Бұндай лексикографиялық зерттеулер тіліміздің əріден келе жатқан кірме тілдік 
бірліктердің шығу тегін, семантикасын анықтауда септігін тигізеді.  

Түркі ғұламаларынан бастау алған діни шығармалар жазу үрдісі халық болып қалыптасқан 
ХV ғасырдан кейін де жеке-жеке ұлттар əдебиетінде ХХ ғасырға дейін жалғасты. XIX ғасырда 
саяси-қоғамдық құбылысты діни сарында қалам тартқан Əріп Тəңірбергенов, Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, Шəді Жəңгірұлы, Нұржан Наушабаев, Мақыш Қалтайұлы сынды ақындардың өлең-
жырларынан араб, парсы сөздері айтарлықтай орын алды. Яғни, араб жəне парсы элементтері 
қазақ ақындары тіліне жат болмаған тіл екендігін атауға болады. Оның XIX ғасырдан XX 
ғасырдың басына дейінгі аралықта қазақ əдеби тілінде көлемді қолданылып келгені анық. 
Дегенмен, Қазақстанның Ресейге қосылу нəтижесінде араб, парсы сөздерінің орнығуына 
тоcқауыл болды. XIX ғ. II-жартысынан бастап миссионерлік бағыттағы сөздіктер жарық 
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көргенмен, сөздіктерде кірме сөздер реестрге алынбады. Яғни бұл кезеңде дінге қарсы 
жүргізілген жасырын соғыс тілге де қарсы жүрді. Қарастырылған кезең мен кеңестік дəуір 
арасында қазақ лексикография тарихында шорт үзіліс бары сезіледі. Бұл кезеңде қазақ 
сөздіктері жасалмады деген пікір тұмау керек. Əліпби ауысқаннан соң ол мұраларға екінің бірі 
тісі батпады. Кеңестік саясаттың солайқайлығынан араб əріпімен қадімше жəне төте 
жазулармен жазылған небір құнды еңбектер жойылды немесе архивтерде шаң басып қалды. 
Сондай қолжазбаларды қарастырғанымызда Ғалымжан Баруди, Сəлімгерей Жантөрин, Тахир 
Ильяс, Сəкен Ғелманұлы сынды ескіше хат таныған көзі ашық жандардың араб үлгісінде лұғат, 
мүнжид, арабша-қазақша түсіндірме сөздік құрастыруға талпынғандары, бірақ басып шығару 
ісінің мүмкін болмағандары байқалады. Əсіресе, Сəкен Ғелманұлының 1946-1966 жылдары 
жазған «Арабша-қазақша түсіндірме сөздігінің» Ғылым Академиясына табыстаған бес томдық 
қолжазбасының түпнұсқасының сақталмауы өкінішті жағдай [1, 24]. 

Сонымен шығыс кірме сөздеріне қатысты алғашқы қазақ сөздіктерінің қатарына 1859 
жылы Қазан қаласында жарық көрген Мир-Салих Бекчуриннің «Начальное руководство к 
изучению арабского, персидского и татарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов 
и жителей Туркестана», 1890 Нағибай Жетпісбаевтың «Начальное руководство арабского, 
персидского и киргизского языков» атты еңбектеріндегі орысша-арабша-парсыша-қазақша 
сөздікшелер мен қолжазбаларды атауға болады.   

Ал орыс лексикографиясында шығыс кірме сөздеріне қатысты В.В.Радлов, С.Е.Малов, 
Л.З.Боровков, Л.М.Будагов, Э.В.Севортянның т.б. түрколог ғалымдардың еңбектерінде түркі 
халықтарына ортақ кірме сөздердің барлығы түркі тілінің стильдік бір саласы ретінде тарихи 
сөздікке алынып, тіл қазынасы ретінде бағаланған. Яғни, ортағасырлық түркі халықтарының 
мол қорын құрайтын шығыс кірме сөздері лексикографиялық нысан ретінде барынша 
қамтылған. Оның ішінде қолдану жиілігі тұрғысынан жиі жəне сирек кездесетін тілдік 
бірліктерді анықтауға болады. Сонымен қатар Ə. Құрышжанов, Э.Фазылов, Э.Наджип, 
А.Ибатовтың Мəмлүк жəне Алтын Орда жазба ескерткіштері негізінде құрастырылған 
сөздіктері тарихи лексикографияда алар орны ерекше. Белгілі бір кезеңнің лексикалық қоры 
қамтылған бұл сөздіктердегі кірме араб, парсы, моңғол, қытай, т.б. элементтері фонетикалық 
ерекшеліктерінен, грамматикалық, мағыналық қолданысынан тарихи ақпараттар алуға болады.   

Қазіргі қазақ тіл білімінде араб жəне парсы сөздеріне қатысты Л.З.Рүстемовтың «Қазіргі 
қазақ тіліндегі кірме сөздер», «Казахско-русский толковый словарь арабско-иранских 
заимствованных слов», Н.Оңдасыновтың «Арабша-қазақша түсіндірме сөздігі», Е. 
Бекмұхановтың «Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері», А.Дəдебаев пен Ж. Қайырбековтың 
«Арабша-қазақша сөздігі» атты еңбектерімен белгілі. Бұл сөздіктер қазақ лексикографиясында 
үлкен ізденіспен құрастырылған сөздіктер ретінде бағаланып келеді. Сөздіктердегі реестрге 
алынған араб жəне парсы сөздерінің дефинициясын жеткізуде, жүйелеуде, тарихи сөздердің 
құрамын анықтауда құнды материалдар ретінде қолданылатынымыз сөзсіз. Сондай-ақ, 
И.Жеменейдің «Қазақша-парсыша», «Парсыша-қазақша» екі томдық сөздіктері  тəжірибелік 
лексикографияда тіл лексикасын ғылыми тұрғыдан зерттеуде, тіл үйренуде, белгілі дəрежеде 
ғылыми-практикалық қолданыс қажеттілігін қанағаттандыруда маңызды қызметтерді атқарады.  

Еліміз егемендік алғаннан кейінгі жылдар ішінде тіліміз, дініміз қайта жаңғырып, кейбір 
архаизмге айналған араб, парсы кірме сөздері неологизмге айналып, тілдік қорымыздың 
молаюына өзіндік үлесін қосып келді. Тіліміз мемлекеттік дəреже алған кезеңде ғаламдандыру 
үрдісі кезінде «терминдік бұлқыныс» байқалып, қазақ тілінде қалыптасқан орыс тілді немесе 
орыс тілі арқылы енген батыстық терминдерінің орнына қазақы немесе шығыстық терминдерді 
қабылдау етек жаюда [1,30]. Яғни, тіліміздегі ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан араб, 
парсы кірме лексикалық бірліктердің он бес томдық түсіндірме жəне салалық сөздіктердегі  
жалпыға ортақ тілдік норманың қалыптасуына əсер етіп, əдеби тілдің қосымша қызметін 
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атқарып келеді. Мұндай сөздердің мағынасы мен тұлғасы қалай өзгергені туралы мол дерек 
беретін XI-XX ғғ. аралығындағы кірме сөздер сөздігін құрастыру – бүгінде лексикографияның 
бірқатар маңызды мəселелерін шешуге өз ықпалын тигізетіні сөзсіз. Ал кірме сөздер сөздігіне 
алынуға тиісті лексикалық бірліктердің толық базалық құрылымын жасауда  нақты жазба 
ескерткіштер мəтіндері негізінде сұрыптау, сөздіктің мəтіні, сөздік мақаланың құрылымы, 
сөзтізбесі, сөздердің түсіндірмесі, мағыналардың ашылу тəсілдері, дəйектеме материалдарының 
берілу жолдары секілді лексикографиялық жұмыстар үлкен қажырлы еңбекті қажет етеді.  

Тарихи бағыттағы сөздік түзу мəселелерімен айналысқан əлемдік жəне отандық 
ғалымдардың лексикографиялық еңбектерін ескере отырып,  кірме (араб жəне парсы) сөздер 
сөздігін құрастырудың мынадай лексикографиялық принциптерін ұсынымыз: 

1. Графикалық принцип. 
2. Семантикалық принцип. 
3. Этимологиялық принцип. 
4. Тіркесімділік принцип. 
Графикалық принцип. Орта ғасыр шығармалары араб графикасымен жазылғандықтан, 

кейбір əріптердің екі түрлі, үш түрлі таңбалануы бар. Мысалы, т əрпінің 2 түрі, с əрпінің 3 түрі 
бар.  Яғни бір сөз əр нұсқада əртүрлі таңбаланады. Бұндай қате жазылған сөздердің мағынасын 
талдауға қиындық туғызады. Мұның себебі араб жазуында орта ғасыр жазбаларында тұрақты 
орфографиялық ереженің болмауынан болса керек. Сондықтан кірме элементтердің 
графикалық (түпнұсқасы) нұсқасына ерекше көңіл бөлінуі керек. 

Семантикалық принцип. Сөздік мақалаға алынатын  араб жəне парсы тілдерінен енген 
сөздердің семантикалық құрылымын анықтаудың лингвистикалық мəні зор. Жазба 
ескерткіштер тіліндегі кірме араб жəне парсы сөздері өзінің төл тіліндегі бір немесе бірнеше 
мағынада қолданыла береді. Мысалы,  даулəт сөзінің Қадырғалидің «Жамиғ-ат тауарихында»   
1.бақыт, 2. билік, 3. байлық. 4. бақ-дəулет мағыналары бар. 

1. Даулəт – бақыт. Күндін күнге падшаһ ислам Насыр Аллаһ бон Абу-л Фатих Ораз 
Мұхаммед ханға даулəт еқбал билəн иыл ашаб иүз иашаб та абадалабəдкече даулəт аңа иар 
болсұн. Күннен күнге ислам патшасы Насриддин Əбу-л Фатих Оразмұхаммед хан бақытты 
өмірмен жыл асып, жүз жасап, мəңгілік дəулет оған серік болсын.  

2. Даулəт – билік. Даулəт аңа иар болұб шаһар Мəскеуде алтұнлығ тахтына мінген хан. 
Билік оған жар болып, Мəскеу шаһарының алтын тағына отырған  хан.  

3. Даулəт – байлық. Чынгыз ханның ұрұғында өз қарындашлары ічінде аға інісі уа 
шаһзадалар арасында  Һулагу ханның асар маһабат уа сиасат уа шауқат уа даулəт аның бар 
ерді. Шыңғыс ханның ұрпағында өз туысқандары ішінде, аға-інісі жəне шаһзадалар арасында 
Һулагу ханның айбынды істері,  саясаты, құдіреттілігі, дəулеті зор еді.  

4. Даулəт – бақ-дəулет.  Иер иүзінде аңа медед даулəт пайда болмыш. Жер бетіне оған 
медет, бақ-дəулет қонды. 

Жазба ескерткіштерде көпмағыналы сөздердің мағыналық жақындығы байқалғанмен,  
мағыналары бір-бірімен тең келмейтін семалар да кездеседі. Яғни, сөздер мағыналық дамуға 
түскен уақытта түрлі мағыналық ерешеліктерді басынан кешіріп, кіші семаларға ажырайды. 
Алғашқы архисема негізінде қалыптасқан, мағыналары да əркелкі болып келетін семалар пайда 
болады. Бұл макросеманың микросемаға жіктелуі деп есептеледі. Мысалы, парсының рауан 
сөзінің əр дəуірде мынадай мағыналық ерекшеліктерін байқауға болады.  

Құтыбтың «Хұсрау уа Шырынында»:  
1. Раван – жылдам.Табұң ұстад іш башлаң рауанрақ. Ұстаны тауып, істі жылдамрақ 

бастаңдар. 
Хорезмидің «Мұхаббатнамесінде»: 
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2. Рауан – жан-дүниесі. Сиүнсүн бенде Харезми рауаны. Хорезмидей пенденің жан-
дүниесі сүйінсін. 

Қадырғалидің «Жамиғ-ат тауарихында»:  
3. Рауан – тию. Чақа чуқ етіб менің оқым һəм анларға рауан барды. Шақ-шұқ етіп менің 

оғым оларға (тура)тиді. 
Əбілғазының «Түркі шежіресінде»:  
4. Рауан – жүру. Өзі Мерудін атланыб Нишапур тарафыка рауан болды Өзі Меруден 

атланып Нишапур жаққа кетті.  
5. Рауан - ағу. Иүзүмден қан рауан болды. Жүзімнен қан ақты. 
6. Рауан – анық сөйлеу. Шол бір йашар ұғлан андағ рауан келіб тілке келді.   Бала сондай 

анық сөйлеп тілі шықты.     
Сонымен əр дəуірдегі жазба ескерткіштер тілін қарастырғанымызда рауан лексемасының 

жіберу, қозғалу, ағылу семалары бір семантикалық өрістің өзегінде жатыр. Парсы тіліндегі 
рауан сөзінің қозғалу, жүру мағынасы қазіргі қазақ тілінде күннің бір уақытта тұрмай əрдайым 
қозғалыста болу мəнін берсе,  ал анық семасының таңның қылау тартып ата бастаған кезін 
таңғы жарық мəнімен сəйкестігі байқалады. Осылайша таңның қылау тартып жарқырап күн 
шыға бастаған кезін рауан, рауандап лексикалық бірліктердің туындауына себеп болған болса 
керек.   

Кейде сөздің семантикалық сипаттамасын берудің өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары 
бар. Себебі, жазба ескерткіштерде мəтін контексіндегі қолданылған кейбір араб жəне парсы 
сөздерінің мағынасы түпнұсқа тіліндегі мағынасына сəйкес келе бермейді. Мұндай сөздердің 
мəтінде қолданылған мағынасын түсіну үшін екінші жолда берілген сөздердің мағыналары 
арқылы анықтауға болады.  Мысалы,  

     1. Муқаррар – басқару. Егер шол бізнің ұрұғдын біреу иасақ кім муқаррар тұрұр бір 
наубат хилаф етсе аны тіліңіз билəн насихат етіңіз. Егер сол біздің ұрпақтан біреу жасақ 
басқарып, бір рет күнə жасаса, ескерту жасаңыз.  

2. Муқаррар – мойындалған. Муқаррар уа мутареф болғайлар кім анларның мухазет себеб 
гүнəһ тұрұр. (Кінəсі) мойындалған, анықталған болуы керек, олардың себепсіз (берген) жазасы 
күнə болады.  

3. Муқаррар –  нақтыланған, белгіленген, айқындалған. Бұ қауым раст көңілі билəн ел 
болды мұндақ қарар да муқаррар болды. Бұл қауым шын көңілмен (Шыңғыс ханға) ел болды, 
осындай нақты шешім қабылдады.   

4. Муқаррар – сай, тəн. Барчасы бұ атны муқаррар қылдылар. Барлығы бұл есімді (оған) 
сай көрді.  

5. Муқаррар  – тиесілі. Нечүк Мөңке хан атасының иұртын ол биледі андын соң ханлық 
муңа муқаррар болды. Солай Мөңке хан атасының жұртын биледі, онан соң хандық бұған 
тиесілі болды [2, 153]. 

Ал сөздік мақалаға алынатын араб жəне парсы сөздерінің мағыналық табиғатын, сыр 
сипатын жан-жақты түсіндіріп, толық сипаттайтындай жазба ескерткіштердің əртүрлі жанрына 
қатысты дəйектемелік (иллюстрациялық) материалдардың толық жəне кең көлемде берілуі – 
зерттеп отырған кірме лексиканың семалық құрылымын дəл анықтауға мүмкіндік береді.  

Этимологиялық принцип. Кез келген тілдің сөздік қоры мен сөздік құрамын зерттегенде 
сол тілдің баю жолдары деген мəселе үлкен қызығушылық тудырады, ал кірме сөздердің 
мəселесі олардың этимологиясын ашумен тығыз байланысты болады [3,35]. Қазіргі қазақ əдеби 
тіліміздегі кейбір  мағыналары түсініксіз, бейтаныс сөздердің арғы генезисі, түпкі түбірі, 
жұрнақ-жалғауының семантикасы көбіне кірме араб жəне парсы тілдік бірліктерге жатқызылып 
жатады. Реестрге алынған тілдік бірліктердің шығу тегі дəл ажыратылмай, араб сөзін түркінікі, 
түркі сөзін  арабтікі немесе парсынікі деген жаңылыс тұжырымдар кездесіп жатады.  
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Сондықтан оларды айыру үшін ғылыми тұрғыдан араб, парсы сөздерінің сөзжасамдық 
ерекшелігіне, сөзге түсініктеме берудегі ұлттық сипатына назар аудару керек. Себебі, туынды 
мағынада ұлттық сипат болады да,  ал негізгі мағынаның жасалуында ұлттық сипат болмайды. 
Мысалы, зарбавт лексемасы парсы тілінде екі мағыналы зар жəне бафт түбірлерінен 
құралған. Бұл сөздің бірінші түбірі зер парсы тілінде «алтын» мағынасын білдіреді. Бұл сөзбен 
байланысты түркі тілдерінде, оның ішінде қазіргі қазақ тілінде зер, зергер т.б. сөздер 
кездесетіні белгілі. Ал бафт парсы тіліндегі «бофтан» (жауу) түйық рай етістігінің осы шақ 
түбірі. Парсы тілінде «бофтан» жауу лексемасының семалық өрісі жабылған-қапталған-
жалатқан деген ұғымдармен кеңейген. Демек, екінші мағына бафт бірінші сыңардың мəнімен 
қатар жұмсалғанда ғана тиісті мəнге ие болғаны байқалады. Сонда жазба ескерткіштегі 
зарбафт алтынмен жалатқан деген мағынаның қысқарған формасында зарбафт болып, 
матаның атауын білдіріп тұр.  

Тіркесімділік принцип. Жазба мұраларда жекелеген кірме сөздер ғана емес, сөз тіркестері 
де молынан жұмсалады. Кірме сөздер мен  тіліміздегі төл сөздер тіркесімділігін нақтылауда, 
тіркес сөздер сөздіктерін құрастыруда, лексиканы жəне фразеологияны саралауда – бірінші 
орынға тіркесімділік мəселесі қойылады.   

Жазба ескерткіштерде араб жəне парсы есім сөздері түркілік -қыл, -бол көмекші 
етістіктермен тіркескен еркін сөз тіркестері де, фразеологизмдер де молынан кездеседі. Олар 
есім мен етістіктен құралып, тұтас бір əрекетті білдіреді. Күрделі етістіктердің мұндай есім 
жəне етістікті сөздер тіркесі ұзаққа созылған біртіндеп лексикалану процесінің нəтижесі. Яғни, 
жазба ескерткіштерде еркін тіркестің негізінен қалыптасқан, құрамындағы сөздердің 
мағыналары бір-бірімен байланыста болып, өзіндік мағыналары мүлде жойыла қоймаған 
фразеологиялық бірліктер де (хайран қалды - таңқалу, назар қылу – көңіл бөлу, уақыты иетті 
– қайты болды, уақыты жетті, патшаһлық тайды – патшалық дəурені бітті, шерик тартты, 
лəшкер тартты – жорыққа аттанды, дəулат сүрүб – мемлекет құрып, аш тартты – ас берді, 
мейіл қылды – көңілі ауды, іші раунақ табды - көңілі тыныш тапты, хатқа алды – тізімге алды, 
рузе тұтұб – ораза ұстап т.б.), сондай-ақ,  құрамындағы еркін тіркестердің теңеу салыстыру 
арқылы бейнелі мағынада жұмсалған фразеологиялық тізбектер де  (мұхаббат ганжини – 
махаббат кеніші, қамұк сұлтаны – сұлулық сұлтаны,  шакар дұдағлы – тəтті ерінді, шырын 
сөзлер – шырын сөздер,  раунақ берүр – арай берер,  хақиқат əлемі – ақиқат əлемі, дайнының 
сарайы – жалған сарайы, хүснүңіз чауын – сұлулық даңқы,  мұхаббат гауһары – махаббат 
гауһары, раушан  болу –  түсінікті, анық,  рауан келу - анық сөйлеу т.б.) молынан ұшырасады. 

Сөздік мақалаға осындай түркі халқынының ойлау ерекшелігі – дүние шындығын көркем 
образбен қабылдау, сөз өнерін көрсететін, психологиялық терең ой-көрінісін байқататын араб 
жəне парсы сөздерінің қатысуымен жасалған айшықты, бейнелі тұрақты тіркестердің əр кезеңге 
сай ерекшеліктерін көрсету – лексикографияның негізгі жəне маңызды мəселелерінің бірі 
болмақ. 

Қорыта келгенде, сөздіктің мақсатына тек сөздік қорды көрсету ғана емес, сөз 
анықтамасын шыңдау, сөздіктегі лексиканы жүйелеу. Түркологияда да, қазақ тіл білімінде де 
арабизмдер мен иранизмдер түркі тілдерінің бір қабаты ретінде  жалпы қарастырылғанмен, 
оның өз алдына кешенді түрде лексикографиялық тұрғыдан нақты белгіленбегінін көруге 
болады.  Сондықтан қазіргі əдеби тіліміздегі араб жəне парсы сөздерінің семантикалық даму 
тенденциясын  бір ғана ескерткіш тілі негізінде анықтау, сөздігін жасау жеткіліксіз. Оны XI-XX 
ғғ.  əр бағытта жазылған дереккөздердегі кірме араб жəне парсы тілдік бірліктерін біріктіріп 
талдау  арқылы ғана мынадай ғылыми нəтижелерге қол жеткізуге болады.  Атап айтқанда:  

- түркі тілдерінің тарихи жəне түсіндірме сөздіктерін жасауда, тарихи лексикологияның 
міндеттерін айқындауда т.б. мəселелерді шешуде  жеңілдетер еді; 
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- əр кезеңде əртүрлі контексттерде қолданылған кірме лексикалық бірліктердің 
мағыналық эволюциясын анықтауға болады; 

-  сөздің көнеленуі, қолданыс аясының тарылуы жəне қолданыстан шығуы анықталады; 
-  қазіргі қазақ тіліндегі фразеологиздердің, мақал-мəтелдердің, диалектілердің 

құрамында кездесетін мағыналары күңгірт шығыс тілдерінен енген кірме сөздердің 
этимологиялық, семантикалық  сипатын саралауға мүмкіндік туғызады. 
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Мырзаберген Малбақов 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Almatı/KAZAKİSTAN 
 

Қазіргі заманның білім мен ғылым заманы екені анық. Заманауи білім мен ғылымның, 
техниканың латын жазуын қолданатын жаңа еуропалық тілдерде ерекше қарқынды дамып 
отырғаны да анық нəрсе. Ақпараттық технологиялар заманы болғандықтан, ғылым тілі, ғылыми 
ақпарат тілі қазіргі кезде ерекше маңызды мəселеге айналды. Сол себепті де осыларға 
жақындастыратын жолды іздестіру, осы бағытта шешуші қадам жасау қажет болып отыр. Ол – 
латын графикасына көшу. Елбасымыздың айтқанындай, латын қарпіне көшу - əлеммен бірлесе 
түсуімізге жағдай жасайтын қадамдардың бірі болмақ. Жазуды латын қарпіне көшіру – əлемдік 
ақпараттық ағындардың Қазақстан арқылы өтім қабілетін еселеп  арттыратын, мемлекеттік 
тілдің ғылыми базасын күшейту үдерісін шапшаңдататын, білім салаларындағы оқыту үдерісін 
оңтайландыратын, жазуымызды жаһандандыру талаптарына үйлестіретін, бір сөзбен айтқанда, 
бізді əлеммен бірегейлестіретін ерекше маңызды, мəдени фактор болып табылады. 
Қазақстанның экономикалық күш-қуаты жеткілікті, ғылыми жəне мəдени əлеуеті мол. 
Сондықтан еліміздің ары қарайғы қарқындап дамуы ендігі жерде оның жаһандану үрдісіне 
тереңдей енуіне байланысты болмақ. Латын жазуы қазіргі əлемде ең кең қолданылатын жүйе 
болғандықтан, жаңа əліпбиге көшу, бір жағынан, тіліміздің əлемдік ақпарттық кеңістікке тиімді 
түрде енуінің алғышарттарын қалыптастырса, екіншіден, ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологиялардың Қазақстанда кеңінен таралуына мүмкіндік тудырады.  

Екінші жағынан,  жазу - ұлттық мəдени бірегейліктің ең басты элементі болып табылады. 
Кезінде елімізде қазақ тіліне бейімделген араб графикасы да, латын графикасы да қолданыста 
болғандығы баршаға аян. Кейін жазу кирилшеге көшірілді. Сол себепті қазіргі кезде 
Қазақстаннан тысқары жерлерде мекендейтін қазақ диаспоралары үш түрлі жазуды – араб 
графикасын, латын графикасын жəне кирилше жазуды қолданып келеді. Қазақстанда 
мемлекеттік тіл жазуы қазіргі əлемдегі ең прогрессивті саналатын латын графикасына 
көшірілген жағдайда өзге елдердегі қазақ диаспоралары да осы жазуға көшер еді. Бүгінгі таңда 
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шетелдегі қазақ диаспоралары осыны қалап отыр. Демек, бұл ұлт пен шетелдегі 
диаспоралардың жазуларын бірөңгейлестіретін, осылайша ұлттық бірегейлікті арттыруға 
қызмет ететін қадам болмақшы.  

Үшінші жақтан, қазіргі кезде Қазақстанда орыс негізді қазақ жазуы, таза орыс жазуы, 
сондай-ақ, түрлі ұлт өкілдерінің африкалық, азиялық, еуропалық негізді ұлттық жазулары 
қолданылып келеді. Қазақстан халқын ұйыстырушы тілдің - болашағы зор мемлекеттік тілдің  
əлемдегі ең прогрессивті жазуға көшу жолын таңдауы Республика азаматтарының оң бағасына 
ие болып, олардың арасында ерекше құрмет сезімін тудырары сөзсіз. Осылайша мемлекеттік 
тіл рухани даму мен прогресс жолындағы локомотивке айналады. Мұның өзі бірте-бірте ел 
азаматтарын, отандастарымызды мемлекеттік тіл төңірегінде бұрынғыдан да жақсы ұйыстыра 
түсетін,  өзара жақындастыра түсетін игі іс болары даусыз.   

Төртіншіден, қазақ тілінің түркі тілдері тобына кіретіндігі себепті оның табиғи 
жаратылысында, тілдік жүйесі мен құрылымында жалпытүркілік заңдылықтар үстемдік етеді. 
Түркі тілдерінің дыбыстық жүйесі де өте ұқсас. Демек, олардың бəріне ортақ бір жазу түрін 
қолданған жағдайда жалпытүркілік интеграция күшейе түспек. Мəдени бірегейлік басым бола 
түспекші. Алыс жатса да түбі бір туыстас Түркия елінде жазу-сызу латын графикасына  сонау 
1920-жылдардың аяғында көшірілген болса, көршілес Өзбекстан, Түркіменстан, Əзірбайжан 
елдерінде жазудың латын графикасына көшірілуі 1990-жылдардан басталды. Қазақстан осы 
елдердің қатарына қосылған жағдайда түркі халықтары арасындағы мəдени, тілдік байланыстар 
бұрынғыдан да нығая түспек. Бұл мəселеде, жоғарыда айтылғандай, ортақ түркілік дыбыс 
қорын, сəйкес дыбыстарды ортақ, бірыңғай əріптермен таңбалау ісінің маңызы зор. Түркі 
тілдерінде ондай дыбыстардың саны көп. Біз осы жолды таңдаймыз.  Бұған түркі елдерінің бəрі 
де мүдделі.   

Бесіншіден, жазу-сызуды латын графикасы негізіндегі жаңа əліпбиге көшіру - Қазақстан 
егемендігінің, оның жаңа тəуелсіз мемлекет ретінде нығаюының нышаны болып саналады. 
Жазу-сызу – мемлекеттіктің басты символдарының бірі болғандықтан, төл дыбыстарымызды 
табиғи түрде бейнелейтін жаңа жазуға көшу – егемен мемлекеттің жаңа кезеңдегі тұрпатын 
көрсететін басты нышандардың біріне айналары сөзсіз.   

Алтыншыдан,  қазақ əліпбиін латын графикасына көшіру ісі  елдің мəртебесін асқақтатып, 
мерейін үстем етпек. Жаңа жазу, Елбасымыз айтып жүргендей, «мəңгілік ел» идеясына қызмет 
жасайды, қазақ елінің жарқын болашағына, мəңгі ел болуға жол ашады.  

Жаңа жазуды енгізудің жалпы мəселелеріне тоқталар болсақ, ең алдымен, жазуды жаңа 
əліпбиге көшіру үшін қолайлы жағдай қалыптастыру қажет болмақ. Жазуды латын 
графикасына көшіруді қоғамымыздың барлық топтарының мемлекеттің болашағы мол 
стратегиясы ретінде қабылдауын қамтамасыз ететін қоғамдық пікірін қалыптастыру жолында 
қажетті іс-шараларды жүргізу қажет. Бұл жұмыста жаңа жазудың болашақ мүмкіндіктерін 
халық арасына түсіндіру мен ұғындыру ісінде беделді тұлғалар мен мемлекеттік 
қайраткерлердің пікірін жариялайтын БАҚ-тың рөлі зор болмақ. 

Қазақ əліпбиін латын графикасына көшіру кезеңдерінде əлеуметтік, мəдени, ақпараттық-
технологиялық, лингвистикалық, экономикалық аспектілерді өзара үйлестіріп отырудың 
маңыздылығы дау тудырмайды.  

Жазуды латын графикасына көшуі барысында туындайтын басты мəселе - бұл болашақ 
ұрпақ үшін қазақ халқының кирилше негізінде жазылған бай мəдени мұраны сақтау болмақ. 
Кирилшеде жарық көрген көркем əдебиет шығармалары, еліміздің тарихы, мəдениеті бойынша 
жазылған шығармалар, энциклопедиялар,  жəне т.б. латын графикасының негізінде қайта 
шығарылуы тиіс. Өйткені, бұл ұрпақтар арасындағы дəстүрлі мəдениет сабақтастығын 
қамтамасыз ететін іс-шаралар.  
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Латын графикасына көшуде білім беру саласы ерекше маңызды орын алады. Осы мəселе 
бойынша аталмыш сала мамандары көршілес түркі мемлекеттерінің, əсіресе Əзірбайжанның 
тəжірибесін жете зерттегені жөн. Бірінші кезекте латын əліпбиі негізінде білім беретін 
мамандарды даярлау қажет болмақ. Бұл үшін ұстаздар қауымының өзін жаңа графика негізінде 
оқытуға қайта даярлау, ол үшін арнайы курстар ашу керек шығар. Мектепке дейінгі тəрбие 
мекемелері мен орта мектептер, арнайы орта білім мен жоғары білім ордалары үшін латын 
графикасымен жазылған жаңа əдебиеттер шығару ісінің жақсы жолға қойылуы міндетті.  

Таза латын қаріптерін алып, оларды еш өзгертпестен, үстіне диакритикалық таңбалар қою 
жолымен жасалған,  ақпараттық технологиялар заманының талабына сай, интернет тіліне 
мүмкіндігінше толық бейімделген жобалар да баршылық. Мəселен, қазіргі кезеңде ақпарат 
саласының ірі мамандары осы идеяны дамытып, қолдап отыр. Латын əліпбиіндегі 26 əріпті 
түгел пайдаланып, ғ дыбысын һ-мен, ы дыбысын y-мен, ə, ө, ү, ж, ң дыбыстарын латындағы a, 
o, u, n, z əріптеріне аксант граф таңбасын қосарлау жолымен белгілеу тəжірибесі бар: a`, o`, u`, 
n`, z` (a`n`gime, ten`ge, dan`hyra, z`yl). Латын қаріптерін толық пайдалана отырып, қазақ тілін 
осы жазуға арналып жасалған пернетақтаға бейімдеу идеясын ары қарай дамытып, оны жақсы 
жүйеге түсірген, ерекше сапалы жасалған жобалардың бірі жақында «Жас алаш» бетінде жарық 
көрді.  Автор қазақ əліпбиін ағылшын графикасына бейімдеуді қолдайды. Əрине, заман 
талабына сай, бұл идеяның өзіндік артықшылықтары бар екендігін мойындау қажет. 
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Мақаланың соңында автор «сөз соңында айтарымыз, қазақ алфавитін латын-ағылшын 
графикасына ауыстырудың осы ұсынылып отырған нұсқасы кемшіліксіз, ең дұрыс нұсқа деп 
айтудан біз аулақпыз. Осындай нұсқалар неғұрлым көп болса, соғұрлым орынды болмақ. Сонда 
олардың тиімді жағын қабылдап, осалдау жерлері болса, оларды бір-бірімен салыстыра 
отырып, жетілдіріп, тиянақты бір шешімге келер едік. Бұл ұлт үшін, ел үшін жəне біздің 
болашағымыз үшін өте қажет дүние» деп жазады. Өте дұрыс айтады! Біз де осы ойды 
қостаймыз. 

Мақалада  ə, ү, ө, і дыбыстары апострофтармен a', w', o', y' түрінде беріледі. Алайда, жазу 
шүпірлеген апострофтарға толып кетпес үшін (qo'sy'ldy'ry'qty') ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлының 
ұстанымын қолданып, сөздегі алғашқы апострофты əріпті ғана белгілейді (q'osyldyryqty). 
Кейбір қазақ əріптері қосарлы таңбалармен белгіленетіндіктен, əліпби құрамына алынбайды:  ғ 
(gh), ш (sh), ң (nh).   

Осы ұстанымды ұстанатын мамандардың екінші тобы латыншада баламасы болмай тұрған 
қазақ дыбыстарын таңбалауға кейбір латын əріптерінің негізгі оқылымын өзгертіп қолдануды 
немесе  бірнеше латын əріптерін жоғарыдағыдай қосарлап қолдануды ұсынады 
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(С.Жанболатов). Мысалы, кирилшедегі в əрпінің орнына латынша v̕ -ны қолданып, ал үтірсіз v-
ны кирилшедегі ү əрпінің орнына қолдану, кирилше и орнына латынша і əрпін қолданып, 
қазақша  і-нің өзін латыншада x-мен беру   тəрізді. Кирилшедегі ң, ғ, ш, ф, х əріптерінің орнына 
жаңа əріп ойлап таппай-ақ, қосарлы ng, gh, sh, ph, kh таңбаларын пайдалануды ұсынады. 
Үшінші топтағылар латындағы 26 əріпті толық алмайды. Олардың ішіндегі қазақ тіліне мүлде 
жат дыбыстарды таңбалайтын қаріптер қолданылмайды. Қазақ тіліндегі латында баламасы жоқ  
дыбыстарды латын қаріптерінің жоғарғы жанына қосымша шартты белгілер қою жолымен 
беруді ұсынады. 

Жақсы жасалған жұмыстардың да сəл-пəл кемшіліктері болады. Ондай жайттар сөз болып 
отырған жобалардан да байқалатын тəрізді. Біріншіден, қай тілде де əріптердің негізгі 
оқылымы болады. Оны өзгертіп, басқа оқылымда пайдалану дұрыс болмайды. Мысал 
келтіретін болсақ, өзбек тілінде бұрынғы орысша цех сөзі ұлттық дыбысталым заңдылығы 
бойынша латын қаріптерімен sех түрінде жазылады.  Мұны ресей басылымдары еуропалық 
дəстүрде «секс» деп оқып, күлкіге айналдырып жүр. Бұдан шығатын қорытынды: жазуда 
қолданылатын қаріптік таңбалар латын қаріптерінің дəстүрлі оқылымдарынан 
ауытқымау керек. Латын қаріптерінің модификациялық варианттарын қолдануға болады.  
Бірақ олар негізгі түпнұсқаға ұқсас болу керек. Одан алшақ кетпеу керек. Графологиялық 
заңдылық осыны талап етеді. Жазу тілдің табиғатын, төл дыбыстарын дəл бейнелейтін, 
сонымен қатар, латын əліпбиі мен графикасындағы жүйені бұзбайтын жазу болу керек. 
Жазудың сəнді болу жағын да естен шығаруға болмайды. Апострофтар, болса да, сояудай-
сояудай болып, жазудың сəнін бұзады. Тілді техникаға бейімдеудің қажеттілігі айтылып жүр. 
Əрине, жалпылама мəнде ол дұрыс та болар. Тілді техникаға бейімдеп, техника адамша тіл 
қатып, қазақша сөйлеп жатса, оған кім қуанбайды?! Бірақ,  қайсы бірінің табиғаты өзгеше 
болып келетін, құрамы жағынан  отыздан асатын қазақ дыбыстарын 26 түймеден құралған 
пернетақтаның ішіне сыйғызуға тырысу қалай болады? Техника дамып жатыр. Пернетақтаның 
түрін, көлемін өзгертіп, қосымша түйме қосып, 5-6 əріп сиятындай етіп шығаруға болмай ма? 
Болады ғой! Пернетақталардың түрі əлі талай өзгерер! Ұлттық əліпбиге қатысты əңгімеде тілді 
техникаға емес, техниканы тілге бейімдеу қажет деген ой жөн болатын тəрізді. Екіншіден, 
ұлттық əліпбиде бір дыбысқа бір таңба болу керек. Бұл əліпби жасаудың негізгі заңдылығы. 
Ең бастысы, үшіншіден, қандай ұлттық əліпбиді алсақ та, оның ұлттық бет-бейнесі айқын 
көрініп тұруы керек. Ұлттық бет-бейнесі айқын көрінбейтін əліпби – ұлттық əліпби 
болып саналмайды. Ол жай ғана таңбалардың жиынтығы болып шығады. Жылдам хат 
жазып, ақпар алмасуға жеңіл қызмет ететін таңбалардың жиынтығы болады. Сондықтан, 
латынның 26 қарпін өзгертпей қолданып, осы негізде қазақтың ұлттық əліпбиін жасау талабы 
жасандылыққа ұрындыра ма деген қаупіміз бар. Бұл, əрине, жеке адамның пікірі. Біздің 
ойымыз ғана дұрыс деуге болмайды ғой. Көпшілік болып кеңесіп шешкен жөн.   

Бірінші топқа кереғар пікірді ұстанатын екінші топтағылар (профессор Ə.Жүнісбек, т.б.)  
таза ұлттық жобаларды ұсынады. Яғни ұлттық əліпбиде таза қазақы дыбыстарды бейнелейтін 
қаріптер ғана болу керек. Қазақ тілінде 9 дауысты, 19 дауыссыз дыбыс бар. Демек, əліпбиде 
осы дыбыстарды бейнелейтін 26 (28) қаріп болу керек. Ұлттық жобаны жақтаушылар кірме 
дыбыстардың бəрін де қазақ тілінің табиғатына бейімдеп, «сындырып» жазуды ұсынады. Бұл 
ұстаным бойынша, мəселен, мың-миллиондаған кірме термин сөздердің  бəрін де қазақ тілінің 
табиғатына бейімдеу керек. Бұл ұстаным ұлттық мүддені ойлайтын адамдардың қай-
қайсысының да жүрегіне жақын. Тіліміз күшті болса екен, дүниенің барлық аталымы да біздің 
өз ана тіліміздің заңдылығына бағындырылып алынса екен, «біз əлемге бейімделмей, 
керісінше, əлем бізге бейімделсе екен» деген ойдың күллі алаш азаматына ортақ екендігі де 
анық. Алайда, тіліміздің бүгінгі таңдағы жай-күйі, терминологиямыздың жағдайы, жастарды 
жаңаша оқытудың талаптары, бұдан да басқа түйткілді мəселелер көп болғандықтан, əзірше,  
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ұлттық тіліміздің дамуындағы қазіргі кезеңде  тым кереғар шешімдер қабылдау асығыстық 
болатын тəрізді. Сондықтан, қазақшаға аударылуы қажет емес деп табылған кірме 
терминдердің бір тобының сыртқы тұлғасын тілімізге бейімдеп өзгерте қабылдай отырып, 
екінші бір тобын өзгеріссіз қалдырудың қажеттігі анық. Демек, əліпби жобасының таза ұлттық 
түрі мəселесінде əлі де ойласатын шаруалар баршылық.  

Үшінші топтағылар – төл дыбыстарымызды да, кірме дыбыстарды да таңбалайтын, 
ымыраластырылған əліпби түрін жақтайтындар. Қазіргі қолданыстағы кирил негізді қазақ 
əліпбиі - толық ымыраластырылған əліпби түріне жатады. Неге десеңіз, ол - екі тілдің де 
сұраныстарына жауап беретін əліпби болып саналады. Əрине, латын графикалы жаңа əліпби 
жасауда дəл сол жолмен жүруге əсте болмайды. Дей тұрғанмен, «латын графикалы қазақ 
əліпбиі  ішінара болса да ымыраластырылуы қажет» деген ойды жөн көреміз. Онсыз 
болмайтын тəрізді. Себебі, ақпаратты қабылдаудың да, оны таратудың да мүлтіксіз болу жағын 
ойластыру керек. Өз ерекшелігіңді сақтай отырып əлеммен үндесе білу талабы осыны қажет 
етеді. Осы бағытта жасалған жобалардың саны өте көп. Солардың ішінде, біздің ойымыз 
бойынша, төл дыбыстарымызды таңбалайтын 28 қаріпті толық пайдалана отырып, сонымен 
бірге оған құрамында в, ф, х сияқты дыбыстары бар кірме сөздерді таңбалауға қажетті 3-4 
қаріпті қосумен шектелетін, барлығы 31-32 қаріптен тұратын ішінара ымыраластырылған 
əліпби жобалары пайдалануға ыңғайлы тəрізді көрінеді.  
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         [Ескертпе: І i əрпінің екі түрлі оқылымы болады. Ол Irak, Iran тəрізді ел, жер-су    
  атауларын, сондай-ақ, integral, import сияқты кірме сөздерді жазуда кирилшедегі қосарлы  
  дыбыстарды  белгілейтін и əрпінің қызметін де қоса атқарады – М.М.] 
Бұл жерде міндетті түрде назарда ұстауымыз қажетті жағдай – төл дыбыстарымызды 

бейнелейтін қаріптердің түркі əлеміне ортақ əріптер құрамынан алынуы, өзге түркі 
əліпбилеріндегі қаріптерге  ұқсас болуы. Себебі біздің басты мақсатымыз – біріншіден, 
ұлттық əліпби жасау болса, екіншіден, түркі əлемінде өзара түсіністікті арттыратын, ортақ 
мұраттарға қызмет ететін əліпби жасау болмақ. 

 Жобалардың соңғы түрін «пайдалануға ыңғайлы» деп көпшіліктің назарына ұсына 
отырып, дəл осы түрі дұрыс деуден біз де аулақпыз. Олардың да біз байқамай отырған 
кемістіктері болуы ғажап емес. Əліпби мəселесі - жан-жақты талқылап, көпшілікпен ақылдасып 
шешетін аса жауапты мəселе. Сондықтан тым асығыстық жасауға болмайды. Жақсы жасалған 
əліпби ғасырдан ғасырға жалғасып кете береді де, нашар əліпбидің ғұмыры көпке бармайды.  

Əліпбиді ауыстыру қаріптерді ауыстырумен бітпейді. Əліпбимен бірге графикалық 
заңдылықтар, емле ережелері, орфография мен орфоэпия өзгереді. Осы арқылы тілдегі күллі 
сөз қорының таңбалану заңдылықтары өзгереді. Тілдегі терминологиялық жүйе де айтарлықтай 
өзгеріп, кірме терминдерді қабылдаудың қағидаттары жаңарады. Жалпы тілдің ішкі 
құрылымына қатысты көп нəрсе өзгеріске ұшырайды. Демек, көп болып ойласатын мəселелер 
жеткілікті. Осындай ойласатын жайттардың бірі – тіліміздегі үндестік заңы. Соның ішінде ерін 
үндестігі (өмүр, жүрөк). 

Түркі тілдеріндегі үндестік заңы ғасырдан ғасырға ауысып, бүгінгі күнге ұласып отыр. 
Қарлұқ тобында (өзбек, ұйғыр) ғана, иран тілдерінің əсері мол болғандықтан үндестік 
заңдылығы əлсіреген, қалған екі топта – қыпшақтар мен оғыздарда үндестік жақсы сақталып 
отыр. 

Көршілес қырғыз тілінде (Көкөтөй, көкүрөк, көкүрөкчө, көкүлдүрүк, көзүлдүрүк, 
көмөлдүрүктө-) ерін үндестігінің 4-5 буынға дейін жететінін жəне оның ұлт тілінің негізгі 
сөздіктерінде бейнеленіп отырғанын көреміз. Қырғыз тілінің орфографиясы мұны жазылымда 
сақтап отыр.  

Оғыз тілдерінің орфографиясында, түсіндірме жəне аударма сөздіктерінде   ерін үндестігі 
толық бейнеленеді. Бұл топтағы ерін үндестігі жағынан ең осалы - түрікмен тілі. Түрікмен 
тілінде ол екінші буында ғана сақталып отыр (сөзлүк, өмүр, көңүл, көмүр). Əзірбайжан тілінің 
сөздіктерінде ерін үндестігінің төртінші буынға дейін жететіні байқалады (өлүмсүзлүк, 
өмүрсүзлүк, өлчүсүзлүк). Ал түрік тілінің сөздіктерін қарасаңыз бұл құбылысты бесінші буында 
да байқайсыз (görüngücülük, güldürücülük).   

Енді осы құбылыстың ескі қазақ сөздіктеріндегі көрінісіне назар салайық.  
Генерал Скалонның басшылығымен 1774 жылы Өскеменде құрастырылған орысша-

қазақша қолжазба сөздікте: кундус (құндұз), кара кундус (қара құндұз), кулунчак (құлұншақ), 
қызыл тюлку (қызыл түлкү), сюлюк (сүлүк), бурук (бөрүк); Фальк жазбаларында (1786): 
кундус (күндүз), джулдуз (жұлдұз); белгілі шығыстанушы Г.Ю.Клапроттың 1825 жылы 
Парижде «Азия жорналы» бетінде жарық көрген «Қазақ тілі туралы» деп аталатын көлемді 
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мақаласының соңында берілген французша-қазақша шағын сөздікшеде: бұрұн/мұрұн, 
бозбұға, бүргүт (бүркіт), қара құзғұн (қарға), өгүз, джузук, құндұз тəрізді сөздердің жазылымы 
ерін үндестігін көрсетеді. Н.И.Ильминскийдің «Материалы к изучению киргизского 
наречия» (Қазан, 1861) деп аталатын еңбегінің алғашқы грамматикалық бөлігінде ерін 
үндестігі туралы айтылатын болса, шағын сөздіктен тұратын екінші бөлігінде берілген 
мысалдар сол ерін үндестігін айғақтайды: өмүлдрүк (өмілдірік), өтүрүк (өтірік), өндүршек 
(өндіршек), өзүм (өзім), өшүг-(өшік-), өрүм (өрім), өрүс (өріс), ойун (ойын), жүрөк.    

Ешмұхамбет Букиннің 1883 жылы Ташкент қаласында шыққан  «Орысша-қазақша, 
қазақша-орысша сөздігінде»: көзгүлдрүк, жұрұн, құлұн; академик В.В.Радлов сөздігінде 
(1888):  өмүр (өмір), өмүлдрүк (өмілдірік), өнөр (өнер), өндүршөк (өндіршек), өркөш (өркеш), 
өрлө- (өрле-), өрмөк (өрмек), өрүк (өрік), өрүм (өрім), өрүс (өріс), ұйқұ (ұйқы), ұйұ- (ұйы-),ұйұқ 
(ұйық), ұйұтқұ (ұйытқы), ұрұ (ұры), ұрұн (ұрын), үрүк- (үрік-),  үркөк (үркек), үркөр (үркер),  
үркүт- (үркіт-), жүгүрмөлү айыл,  бөктөршөк, көпшүк, бүлдүргөн, бүргөз... 1897 жылғы 
Орынборда шыққан «Қазақша-орысша сөздікте»: көзүлдрүк, бүктөсүн, үйгүшүк, үзүк, 
үлкөн үй, бөктөргү, сүйрүк, өкүл күйөү, өкүл ата, күлдрөуүш, түйө, көбдүк, үркөр, күмүс... 
Ж.Көшербаевтың 1910 жылы Омбыда шыққан шағын жолсерік-сөздікшесінде: бөрүк, 
күпү, сүлгү, өңүр, түймө, күркө, дүкөн, үлкөн, өткөл, бөгөт, күрөк, өмүр, өлүм, бүгүн, түтүн, 
көмүр, төбө, үйрөк, бүркүт, үкү, көбөлек, сүйөк, жүрөк... Қысқасы, ерін үндестігі XX 
ғасырдың 20-жылдарына дейінгі жазбаларда бейнеленіп келді. Кейін емле ережелерінің 
өзгеруіне байланысты жазудан аластатылды. Осынымыз дұрыс болды ма, əлде қате ме?   

Бұл мəселені көтеріп отырған себебіміз – ерін үндестігі қазіргі кезде қазақ тілінің 
орфоэпиялық сөздігінде ғана толыққанды бейнеленеді. Қазіргі қабылданған орфографиялық 
заңдылықтардың бұдан өзгеше екендігі баршаға аян. Тілде бар болғанмен, тілдің негізгі 
сөздіктерінде бейнеленбейтін  орфоэпиялық құбылыстардың уақыт өте келе бірте-бірте əлсіреп, 
ақырын-ақырын жойыла беретіні əлем тілдері тарихында дəлелденген нəрсе. Осыны қауіп 
еткендіктен айтуға тура келеді. Латын графикасына көшкен жағдайда екінші буындағы ерін 
үндестігін сақтап жазу қағидасын енгізсе, жөн болатын тəрізді. Бұл, əрине, ойласу үшін 
айтылып отырған əңгіме.  
 

ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 
К. Сарткожаулы 

доктор филологических наук, профессор 

 Музыкальный инструмент – это могущественное средство, которое посредством 
соответствующих звуков, красивой мелодии изящно и умело изображая явления природы, 
историю человека и общества, картины повседневной жизни, доводит их до восприятия 
человека и вселяет в его сознание. Таким образом, музыкальный инструмент является 
материальной ценностью.  

 Через эту материальную ценность зарождается духовная ценность.  Гармоничное 
созвучие материальной и духовной ценностей рождают удивительную ценность  - искусство. 
Поэтому то, что мы называем искусством - это объективное и субъективное, или единство 
материальных и духовных ценностей, их соединение. Усваивая эти две ценности, пропуская их 
через себя, находя в них опору, человек совершенствует свою человеческую природу, 
развивается, формируется. 
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 Если бы человек только ел и пил, то он не отличался бы от животного. Только  любуясь 
природой, оберегая ее, проявляя к ней интерес, человек влюбляется в прекрасное. Только 
соприкасаясь с прекрасным, человек учится любить человека, общество, окружающую среду. 
Питает свои чувства. Радуется, горюет, жалеет, досадует, гордится, беспокоится. Одними из 
средств, применяемых в искусстве для передачи именно подобных человеческих чувств,  
являются музыкальные инструменты. 

 Любому этносу, нации, народу свойственно свое оригинальное мировоззрение, 
особенность восприятия окружающей среды. В соответствии с особенностями национального 
менталитета, его основы  и содержания, формируется национальное искусство. Одними из 
показателей национальной самобытности являются музыкальные инструменты. 

 Одним из видов самобытного творчества, созданного тюркским этносом, берущим 
начало с древней эпохи, является искусство игры на музыкальных инструментах. В ходе 
развития и процветания национального творчества, тюрки сами изготавливали музыкальные 
инструменты, совершенствовали их, знакомя другие народы с  национальными особенностями 
своего этноса, его искусством (транслатация). В результате,  мир вынужден был признать, что 
существует тюркский этнос, который имеет свои национальные особенности, имеет десятки 
поколений потомков. Предыдущие поколения этих народов внесли свой вклад в историю 
всемирной цивилизации, создав музыкальные инструменты, насчитывающие 3000-летнюю 
историю. 

 Летом 2008 года в Центральной Монголии в селе Галуты (Гусиное озеро), района Баян-
хонгор, нами были обнаружены надписи на надгробном камне. На них было написано: за то, 
что он усвоил восемь различных инструментов [в дань уважения] мы установили святилище 
(барык) из твердого камня. (Каржаубайулы Ж. 2009: 603-606). Эта реликвия - духовное 
наследие VІІ - VІІІ веков н.э. Таким образом, в эпоху тюрков, основание Святилища в честь 
великого композитора Изгилик-чора знаменовало собой оказание высокого уважения народу. 
Изгилик-чор – это композитор, освоивший восемь различных музыкальных инструментов. 
Какие это были инструменты? Мы заинтересовались этим вопросом. Это был тот самый год, 
когда мы сообщили всему тюркскому миру радостную весть о том, что держали в руках Ата-
домбру – свидетельницу эпохи V - VІ  веков  н.э.  Мы не прекращали наш поиск, изучая 
археологические отчеты зарубежных государств, углубляясь в научные труды, занимаясь 
раскопками исторических реликвий. 

Предлагаю вашему вниманию следующую историческую информацию: в 198-ом году н.э. 
царь Линди Восточной династии Хань, ознакомившись с одеждой хуннов, их домами, 
изготовленными из войлока, с троном короля, их едой, с музыкальным инструментом хунхоу (

) и свирелью ( ), отдал приказ поместить их во Дворце короля. (Хоу Хань Шу1894: 
108).  
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Фото № 1. Воин на коне, держащий в руках свирель. 
Скульптура найдена в погребении Майхан-ул.  
 
  1.Свирель: 
      Свирель используется и в настоящее время. Сейчас этот инструмент сохранился среди 

следующих представителей тюркских народов: казахов, башкир, тувинцев, монголов (ойрат-
қалмақ). Этот музыкальный инструмент был широко распространен среди западных монголов и 
калмыков. Этот факт свидетельствует о том, что свирель появилась у монголов в результате 
соседства с казахами.  

      В 80-х гг. до н.э. посол китайской династии Хань, бывший пленник хуннов, отмечал в 
своих дорожных записях: «У хуннов, после захода солнца не дают заснуть, разгоняя сон,  

рыдающие звуки свирели (Ху цзя. ), ржанье лошадей и мычанье коров».(Вэн Гу. 1894: 14-
20). 

 На скульптуре, обнаруженной в 2011 году в результате раскопок древнего тюркского 
подземного мавзолея, изображен воин на коне, держащий в руке свирель (см. фото № 1). Эта 
скульптура соответствует 630-680 гг.  н.э.(Сарткожаулы К. 2011: 38). 

   Ниже приводится, сохранившаяся среди казахов Алтая легенда, связанная с историей 
происхождения свирели. В ней говорится о том, что в древние времена на берегах реки Иртыш 
жила одна почтенная старая женщина со своим сыном. Ее сын, охотясь на великой горе Алтай 
и, собирая ягоды в нетронутом лесу, он кормил свою мать. Из святой горы Алтай брала начало 
река, которая обрушивалась со скал водопадом. Звук водопада увлекал молодого жигита, и 
уносил его далеко в мыслях к сладким мечтам. Этот звук наполнял его удивительным 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

113 
 

чувством, в котором гулко отзывался святой Алтай, а  нежная благоухающая мелодия как 
будто обвивала и ласкала слух! Едва освободившись от охоты, он проводил целые дни у 
водопада, слушая его звуки и предаваясь его прекрасным мелодиям. Иногда он не замечал, как 
заканчивался день. Однажды, из шлейфа водопада появилась изумительной красоты луноликая 
девушка. Молодой жигит застыл от восторга и изумления. 

 Девушка спросила:  
- Жигит, ты каждый день приходишь к водопаду и зачарованно слушаешь его  мелодию. 

Для чего ты это делаешь? 
 Жигит растерялся, не зная что ответить. Голос девушки, звучавший как чистое 

журчание родника, ее дыхание, напоминавшее дуновение свежего ветерка с вершин Алтая, 
объяли его необыкновенным чувством. 

 Придя в себя, жигит отвечал: 
- В звуке каждой падающей капли я слышу голос красавицы-русалки Иртыша. Остаюсь ли 

я дома, отправляюсь ли в горы, он постоянно звучит в моих ушах. 
-Жигит, тогда я научу тебя кое-чему, - сказала она и, срезав растущую лебеду,  сделала из 

нее свирель и отдала ему, а сама исчезла в волнах Иртыша. С того дня мечтой молодого жигита 
стала красавица-русалка. 

Ни во сне, ни наяву не мог он отделаться от мыслей о девушке. С помощью свирели, 
изготовленной для него из лебеды он сочинял и исполнял  мелодии (кюи) такие как «Волны 
Иртыша», «Хвалебная песня Алтаю», «Водопад». Эту легенду в 1972 году я записал в 
Монголии со слов представителя племени каракас рода керей, 75-летнего аксакала Дарияхана, 
проживавшего в селе Дэлуун, района Баян-Олке. Дарияхан аксакал исполнил вышеназванных 
три кюя. 

 Информация о свирели, о ее происхождении сохранилась в памяти народа в виде вот 
такой легенды. Тюрки, проживавшие в Средней Азии, в случае, когда овца или верблюдица 
чуждались своего детеныша, не подпуская его к себе, начинали играть на свирели, и звучание 
прекрасной мелодии заставляло животное принять свое потомство. Такая информация 
сохранилась в китайских документах (У. Эверхард 1941:196).  

  Драгоценное наследие, берущее начало с древней эпохи хуннов, в настоящее время 
превратилось в одну из духовных ценностей казахского народа, и, сохраняя свою значимость в 
качестве поучительного вклада в формирование национального менталитета казахского народа 
и наших потомков,  используется уже более 2000 лет. 

 2. Хунхоу (кобыз) 
 Хунхоу (кобыз), к которому проявлял интерес упоминавшийся выше Линдай, правитель 

Восточной династии Хань, как музыкальный инструмент часто упоминается в китайских 
рукописях. Этот музыкальный инструмент хуннов позднее был освоен китайцами, которые 
присоединили его к своим музыкальным инструментам. 

   У Эверхард (W.Eberhard), известный историк-медиавит, культуролог сделал следующий 
вывод: «В эпоху ханской династии 206 г. до н.э. - 220 г. н.э китайцы переняли у народов 
Средней Азии и ввели в использование музыкальный инструмент, называемый «хунхоу». 
Канглы, самаркандские тюрки проживали в Фергане, родине музыкального инструмента 
хунхоу».(У. Эверхард 1941: 260). 

 Специалист по древнему и исконному китайскому языку ученый Б. Карлгерн, 
осуществивший научную транскрипцию китайских иероглифов династий Хань,Тан, утверждал, 
что если исследователь Б.А. Рифтин, автор научного труда «Из истории культуры Средней 
Азии и Китая» (ІІ век до н.э..-VІІІ век н.э.), сделавший заключение о том, что название 
«хунхоу» является древней формой слова «кобыз», признавал хунхоу струнным музыкальным 
инструментом, из которого можно извлекать звук как посредством щипков, так и потирания, то 
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и известный исследователь Китая А.Г.Малявкин, пришел к такому же выводу (Малявкин А.Г. 
1974:167). Эти два автора пришли к одинаковому заключению. Из этого следует, что на 
музыкальном инструменте хунхоу можно играть, извлекая звуки посредством щипков и 
потирания. 

 Древнейший вид музыкального инструмента хунхоу (кобыза) был обнаружен в 1996 
году во время археологических раскопок в погребении № 14, в селе Жагунлук (жакындык) 
района Чемо Южного Туркестана Хотан (Шынжан) (A Grand 1999:37 ). 

Длина (корпус с грифом) составляет 87, 6 см. В нижней части корпуса имеется отверстие в 

форме . Сохранились следы отпечатков трех струн. При внимательном изучении следов, 
отпечатков струн можно прийти к заключению, что они были изготовлены не путем сучения и 
прядения, а из скатанной волосяной щетины. Великолепно изготовленное изделие. Это древний 
вид инструмента Хунхоу, найденный на территории КНР.  Хронология относится 
приблизительно к 475 - 221 гг. до н.э. Китайские археологи сделали вывод о том, что период 
использования инструмента соответствует эпохе существования борющегося с Китаем царства. 
(Zhanguo)(A Grand 1999:37). 

 

 
 
Фото № 2. Кобыз хуннов, найденный в погребении Жагунлук (жақындық) Хотона.  
Восточный  Түркестан. 475 - 221 гг. до н.э. 
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       На рисунке мы видим изображенную на корпусе кобыза хунхоу тамгу , 

принадлежавшую древним сакам (скифы) . Эта тамга представляет собой силлабограмму из 
названия saq (скиф) на основе рунических надписей древних тюрков. Впоследствии, при 
реформировании рунических надписей, отдавая дань древним традициям – обозначили смысл 
тамги с помощью знака «S», читаемого как «as/ys», (Сарткожаулы К. 2009:38-42).   

         Таким образом, данный факт подтверждает, что кобыз, ранее называемый 
«хунхоу», являлся музыкальным инструментом, известным еще древним племенам саков. Мы 
надеемся, что в будущем исследователи в области искусств, мастера, усовершенствовав данный 
инструмент,  введут его в ряд применяемых в искусстве инструментов. 

 3. Шанкобыз 
 Тюркские народы: казахи, киргизы, узбеки, тувинцы, алтайцы до настоящего времени 

используют шанкобыз в качестве одного из видов национального музыкального инструмента. 
Среди монгольских народов: бурятов, калмыков, халха, торгауытов, дагуров, ойратов, 
монгоров, а также внутренних монголов КНР, шанкобыз также получил широкое 
распространение.  

 Сходные с тунгусами эвенки, нанайцы, манжурские племена шивэ, чжурчжен, и другие, 
такие как племена айнов, народы тихоокеанского побережья, перекочевавшие на японский 
остров Хоккайдо с территории Центральной Азии, широко используют этот музыкальный 
инструмент. 

Народы, использующие шанкобыз, считают этот  музыкальный инструмент своим 
национальным достоянием. 

Вышеперечисленные народы изготавливают шанкобыз из камыша, железа, кости и дерева. 
Узбеки называют шанкобыз «чангкобыз», сибирские турки – «хомус», большинство 

монголов называют его «келкуыр» (язычковый кобыз). Возможно это название было присвоено 
ему в поздние века. Если монгольские дагуры говорят  «мугры», то племена айнов с острова 
Хоккайдо говорят «мугли». Если отталкиваться от данного названия, то можно предположить, 
что первоначальным было название  «мугли» или «муглы». Необходимо уточнить, в какую 
эпоху произошло переселение племен айнов с территории Центральной Азии на остров 
Хоккайдо. Айны не обладали хрупким телосложением, как у японцев, напротив, они имели 
борцовское телосложение, прямые брови. В их облике просматривалось континентальное 
происхождение. (Цэвээндорж Д. 1991:15том). 

 Древнейший вид шанкобыза был найден в районе Алтынбулак Центрального региона 
Монгольской Республики. Инструмент был обнаружен во время археологических раскопок в 
1989 году в 130 км к западу от столицы Монголии города Улан Батыр, в погребении хуннов в 
местности Морин-толгой (Атбасты), находящейся на юго-восточном побережье знаменитой 
реки Тул, (Цэвээндорж Д. 1991:15том). 

Длина шанкобыза – 12, 5 см, ширина – 1,4 см, толщина – 2 мм, изготовлен из кости. Длина 
язычка – 9,7 см, ширина основания – 5 мм, ширина верхушки – 2 мм. На одном конце 
шанкобыза имеется отверстие, предназначенное для вдевания веревочки для ношения 
шанкобыза (см. фото № 3). 

В музее Истории Человечества в Вене, Австрия в самых крупных  залах № 7 и 8, Музее 
антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге (основан в 1714г.), Государственном 
этнографическом музее народов Российской Федерации (1901-1902гг.), выставлены несколько 
сотен музыкальных инструментов народов мира. Среди них представлены, собранные у разных 
народов мира, шанкобызы. Самый древний из них – это историческая реликвия – инструмент, 
изготовленный более 150-200 лет тому назад.  
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В этих музеях не содержатся древние шанкобызы, обнаруженные во время 
археологических раскопок. Хуннский шанкобыз, о котором мы ведем речь, является 
ценностью, соответствующей 2000-летнему периоду прошлых веков. Если сравнить экспонаты 
вышеперечисленных музеев с данным наследием хуннов, общая форма шанкобыза не 
подверглась существенным изменениям. Позднее казахи, тувинцы, монголы приделывали к 
верхушке язычка шанкобыза кольцо для подвешивания, а иногда вдевали веревочку. 

  

 
Фото № 3.  Шанкобыз, найденный в погребении гуннов Атбасты. 
 ІІ век до н.э. - І. век н.э. 
 Использовавшийся в эпоху хуннов шанкобыз, претерпев 2000-летний отбор истории, 

продолжает вносить свой вклад в развитие эстетического и духовного богатства 
требовательных потомков XXI века. 

    4. Флейта 
 В 2011 году во время археологических раскопок, проведенных в местности Шатыртау 

(Майхан-ул) в подземном мавзолее было найдено несколько скульптур, изображающих воинов, 
играющих на музыкальных инструментах. Один из них – это конный воин, держащий в двух 
руках  скульптуру духового инструмента - флейты с четырьмя парными трубками. Снаружи 
флейта отделана керамикой (см. фото № 4). (Сарткожаулы К. 2011:48) 

 Такую флейту используют венгерские кипчаки. У узбеков существует двух-трубчатая 
флейта или флейта «кошнай» с парными трубками. Слог «най» в переводе с тюркского языка 
передает значение «трубочка». Мы не владеем информацией о размерах, названии данного 
музыкального инструмента. 

 
 
Фото № 4. Скульптура конного воина с флейтой в руках.  
      Найдена в местности Майхан-ул VII в.н.э. 
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      5. Кипчак. 
      О музыкальном духовом инструменте флейта под названием «кипчак» Абу Наср аль 

Фараби упоминал в своих трудах (Сарбаев Б 1981:21). П. Юдин, русский исследователь в своем 
этнографическом труде «Киргизы (казахи)» оставил интересную информацию о музыкальном 
инструменте, мелодия которого звучит спокойно и изящно. Он говорит: «...две короткие 
трубочки из камыша (най) вместе привязываются к краешку надутой кишки. Он утверждает, 
что «звук, исходящий из трубочки, напоминает звук волынки» (Сарбаев Б 1981:21).  

 
 В дорожных записях человека по имени Вэн Сунь, проживавшего среди тюрков Орхона 

в эпоху династии Тан, была оставлена следующая информация: «При выносе тела умершего 
человека тюрки плачут, царапая свое лицо, исполняя горестный плач. В это время, человек, 
сидящий на коне, играл на музыкальном инструменте, напоминающем кожаный мешок с двумя 
привязанными к концу трубочками». Издаваемая им словно вздыхающая, рассыпающаяся 
мелодия, рыдающий и горестный звук вынуждали человека испытывать страдания, вызывая у 

него чувство сострадания.  Этот музыкальный инструмент тюрки называли  (цюше) (Вэн 
Cунь1951:18). Синолог Г. Карлгерн, историк А.Н. Бернштам иероглиф предлагали чтение 

 как «цюше», воспроизвели как «кыпшакская» (Бернштам А.Н 1997:264).  
В настоящее время этот  музыкальный инструмент хранится в музее музыкальных 

инструментов имени Ыкыласа Дукенулы в Алматы. 
Использовавшийся казахским народом на протяжении веков этот инструмент, называют 

«желбуаз».Возможно, этот музыкальный инструмент «желбуаз», описание которого было дано 
упоминавшимися выше Абу Насыром аль-Фараби, Вэн Сунем, П. Юдиным, во время правления 
династии Орхонских тюрков получило название «кыпшакская».     

   Даже домбра – национальный музыкальный инструмент казахского народа в свое время 
имел два названия. Домбру, называемую в наши дни «Абай», в свое время называли 
«кыпшакской», а домбра, имевшая эллипсоидную форму, называлась «огыз». Точно так же, в 
древние времена название духового инструмента «кыпшакская» позднее, возможно, заменили 
на «желбуаз».  

 Белорусы, французы до сегодняшнего дня пользуются музыкальным инструментом, 
похожим на желбуаз (кыпшак), включая его в состав оркестра. Этот музыкальный инструмент, 
похожий на волынку, белорусы называют «дуду». Слова «дуду» не существует в славянской 
лексике. На тюркском, монгольском языках, оно обозначает «песня, мелодия». 

Следовательно, этот инструмент мог получить распространение в Европе, у белорусов 
только после того, как славянские народы вошли в состав Империи Жошы (1240 годы). 

 

 
Фото № 5. Инструмент желбуаз 
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 Музей музыкальных инструментов имени Ықыласа Дукенулы. 
      6. Дабыл.  Этот инструмент является выдающимся наследием, сопровождавшим 

казахов на протяжении веков. 
 На дабыле играли, чтобы созывать народ на охоту, на великие сборы, в военные походы, 

на беспощадные сражения с врагом лицом к лицу, чтобы поднять дух в военных походах, 
чтобы горячилась кровь, чтобы переполняли гордость и отвага, словно ветер вздымающий 
волосы на макушке. 

 Тюркские народы широко использовали описание дабыла, кепшика, дангары, которое в 
свое время было дано Б. Сарбаевым  (Сарбаев Б 1981:141-147).  

 Мы считаем правильным немного отклониться от темы. 
 В китайских документах в эпоху хуннов дабыл ценили наряду с воинским знаменем. В 

доказательство мы приводим два факта. В китайском источнике «Ши цзи» содержится 
информация: «Когда в 119 г. н.э. китайцы предприняли поход против хуннов, предводитель 
китайской армии Хо Цюй-бин захватил знамя и дабыл восточного князя хуннов Дацзяна 
(Материалы 1968:92)». В нем же написано: «В том же 119 году н.э. китайцы захватили знамя и 
дабыл вождя восточного крыла хуннов» (Материалы 1968:109). 

 Таким образом, мы видим, что с древних времен, для тюркского народа инструмент 
дабыл являлся символом народности, уважения национальности и ценился на уровне знамени. 
Дабыл являлся символом духа армии, души, доблести. Поэтому знамя и дабыл, возможно, 
олицетворяли народность, независимость.  

      7. Пипа.  
 Музыкальный инструмент с четырьмя или шестью струнами из волосяной щетины, на 

котором играют, ударяя палочками (прутиками).  
      В сохранившихся со ІІ века до н.э. записях в труде «Ши-мин» (справочник терминов) 

человека по имени Лю Си, имеется информация о музыкальном инструменте пипа. «В них 
имеется информация о том, что музыкальным инструментом хуннов пипа пользовались 
китайцы» (У. Эверхард. 1941:260, Малявкин А.Г 1974:167).  

Еще: В эпоху китайской династии Тан, тех тюркских музыкантов Центральной Азии, 
которые хорошо освоили инструмент пипа, по специальному приглашению привозили в 
качестве специалистов, чтобы учить китайских музыкантов. (У.Эверхард. 1941:260). В ту эпоху 
среди тюрков Центральной Азии широко использовался инструмент пипа (У. Эверхард. 1941: 
236).  

      Современные исследователи китайских музыкальных инструментов пришли к 
нижеследующему заключению. «Это чужеродный инструмент, появившийся у китайцев в 
эпоху правления китайской династии Цинь в 246 – 207 гг. до н.э.». Был сделан вывод о том, что 
название «пипа» не было присущим лексикону китайцев. (Материалы  1968:14). 

8. Домбыра 
В 2008 году на западе Монгольской Республики у подножия одного из  Алтайских хребтов, 

горы (Жаргалант Кайыркан) был найден инструмент, который датируется V - VI вв. н.э. 
Инструмент домбыра, Автор исследовал этот инструмент и выявил, что это была домбыра. 
(Сарткожаулы К 2010: 34-41). На корпусе домбры был выгравирован текст следующего 
содержания: "žyрar kǒǔ čőre sebit idmiz" = благоухающая мелодия нам доставляет 
наслаждение". Поскольку о находке данной домбры уже было опубликовано несколько раз, мы 
вкратце излагаем об этом факте. (см. вышеуказанную работу).                                   
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                    Фото №7. Домбыра, найденная в пещере горы Жарғалант Қайырқан  
Монголия. Хребты Алтайских гор. 
 Выше нами были даны отдельные комментарии о древних музыкальных инструментах, 

многие из которых сегодня потускнели от времени. Для чего? 
      Где человек, там имеют место чувства. Там где присутствуют чувства, есть 

нравственность. Именно музыкальный инструмент описывает взаимоотношения человека и 
природы, человека и общества, изображает внутреннюю сущность человека с помощью 
мелодии или ритма, заглядывая в самую его душу.        

      Музыкальные инструменты передают этнопсихологию своего народа, его 
мировосприятие, особенности жизни, хозяйствования, традиции его освоения, мировоззрение 
народа и особенности окружающей среды, национальный менталитет, являются удивительным 
средством, изображающим образ человека и передающим присущий ему облик.                       

 Как древние и исконные тюрки чувствовали мир, окружающую среду, как передавали 
свои чувства посредством языка искусства, доносили до своего народа, своей нации, каким 
уровнем духовного развития они обладали, - понимание этого приходит к нам через эти 
музыкальные инструменты. Наряду с этим, мы осознаем, на каком высоком уровне развития 
находились их способности к творческому размышлению. С помощью мелодий музыкальных 
инструментов тюрки оставили знания об их истории, записи о том, что они ощущали мелодии, 
передаваемые музыкальными инструментами как звуки, чувства, доносившиеся из самой 
глубины неизведанной Вселенной, воспринимая эти звуки, голоса, мелодии как «нежный кюй», 
как «нежный ветерок», приносивший блаженство их душе, вместе с ним радовались, вместе 
утешались во время страданий (Сарткожаулы К. 2010:36).  Музыкальное искусство 
древних тюрков и эпохи средних веков не возникло и не получило развитие только лишь как 
искусство, изначально его возникновение было связано с тем, чтобы помогать ведению 
хозяйства, способствовать развитию взаимоотношений с обществом, т.е. являлось синкретным 
искусством.  

 Данные исторические факты убеждают нас в том, что тюрки пользовались 
упоминавшимися выше инструментами в случаях, когда отправлялись на охоту, выращивали 
скот, отправлялись  в военные походы, их мелодии звучали при выносе умерших людей. Таким 
образом, эти факты доказывают, что для тюрков музыкальные инструменты являлись 
синкретным наследием. 
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ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ГРАММАТИКАСЫН 
ЖАСАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Шапағат Жалмаханов 

ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы 

Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін алып, егеменді ел болғалы бері түрлі халықаралық 
ұйымдарға тең құқылы мүше болып қана қоймай, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың бастамашылығымен жəне белсене ат салысуымен бірнеше əлемдік деңгейдегі 
ұйымдар құрылды. Оның ішінде түркі тілдес мемлекеттер достастығы мен осы халықтардың 
тарихы, мəдениеті, өнері, ғылымы жəне білімін біріктіретін ТҮРКСОЙ ұйымын атаса да 
жеткілікті. Түркі тектес тайпалардың 1000 жыл, яғни 10 ғасыр бұрын зерттеле бастағаны (араб 
халифаты кезеңінен бастап), нағыз түркология ғылымының негізі 100 жыл бұрын, яғни бір 
ғасыр бұрын Ресей мемлекетінде ірге тасы қаланғаны белгілі. 

Орыс ғалымдарының, оның ішінде Кеңес Одағы дəуіріндегі, түркологияға арналған қыруар 
еңбектерінде түркі тайпаларының, халықтарының жəне ұлттарының тарихы, мəдениеті, өнері, 
тілі мен əдебиеті жайлы мол мұра қалдырды. Ол еңбектерді түркі жазба ескерткіштері мен 
тілдеріне қатысты алғанда жалпы мəселелеріне арналған (С.Е. Малов, И.А. Батманов, В.М. 
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Насилов, А.М. Щербак, М.Р. Федотов, В.Г. Кондратьев, Э.Н. Наджип) [1], жеке түркі 
ескерткіштеріне арналған (В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, С.Е. Малов, Э.Р. Тенишев, А.Н. 
Кононов, А.М. Щербак, Э.Н. Наджип, А.К. Боровков, И.А. Батманов, Т.И. Грунин, С.Н. Иванов, 
Н.З. Гаджиева, Г.Ф. Благова) [2] жалпы түркі тілдеріне арналған  (Н.А. Баскаков, Н.К. 
Дмитриев, Г.А. Абдурахманов, А.М. Щербак, К.М. Мұсаев, Б.А. Серебренников, Н.З. 
Гаджиева, Э.Р. Тенишев) [3] типологиялық ізденістер деп 3 топқа біріктіруге болады. Соңғы 
топтағы түрколог ғалымдардың еңбектерінің атауы мен мазмұнына көңіл бөліп қарасақ, түркі 
тілдерін классификациялау, олардың фонетикалық жəне лексикалық құрамын, грамматикалық 
құрылысын типологиялық тұрғыда салыстыруда белгілі бір түркі тілінің бұтағына, тармағына, 
тобына қатысты негізгі, жалпы, ортақ белгілерді басшылыққа алғанын көреміз.   

  Кеңестер Одағы мемлекетінде түркологияның 2 орталығы болды: біріншісі, Москвада 
КСРО Ғылым академиясын Тіл білімі институтының түркология бөлімі, екіншісі, 
Ленинградтағы КСРО Ғылым академиясы филиалының бөлімшесі. Осы орталықтардан 
Н.А.Баскаковтың, Н.К.Дмитриевтің, А.М.Щербактың, Б.А.Серебренников пен 
Н.З.Гаджиевалардың, К.М.Мұсаевтың жеке авторлықтарымен, Н.К.Дмитриев, 
Э.Р.Тенишевтердің редакцияларымен түркі тілдерінің тарихи жəне қазіргі салыстырмалы 
фонетикасы, фонологиясы, морфологияы, синтаксисі жəне лексикасы туралы іргелі еңбектері 
жарық көрді.Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасын диахрониялық жəне синхрониялық 
аспектілерде зерттелуінің басында В.В.Радлов, В.Грёнбек, Х.Педерсен, Г.И.Рамстедт, Дж.Емре, 
Ю.Ф.Немет, Л.Лигети, К.Г.Менгес, Н.К.Дмитриев, А.М.Щербак жəне т.б. түркологтар мен 
алтаистар тұр. 

В.В. Радлов 1882 жылы «Фонетика северных тюркских языков» атты еңбегінде түркі 
тілдері мəліметтерін тарихи-салыстырудан гөрі сипаттама ретінде зерттеп, түркі тілдеріндегі 
дауысты дыбыстарға шолу жасай келіп, ата тілдегі дыбыстарға телеуіт диалектісінің 
дыбыстары жақын деген түйін жасайды. Бұл туындыда ата тілдің дыбыстар жүйесі мен оның 
түркі тілдеріндегі эволюциясы айқындалмағанмен, түркі тілдерінің тарихи-салыстырмалы 
фонетикасының негізгі мəселелері қарастырылды. 

В.Грёнбек 1902 жылғы очеркінде түркі фонетикасын жүйелі түрде емес, жалпы экскурс 
жасай отырып, дыбыстық құрылымды реконструкциялауға негізінен тек чуваш тілінің 
мəліметтерін ғана қолданған.  

Ал Х.Педерсеннің 1903 жылғы мақаласында түркі фонетикасының заңдарын белгілеп, 
салыстырмалы-тарихи фонетиканы зерттеу үшін ата түркі тілінің негізгі формаларын анықтау 
керек, осының негізінде жеке түркі тілдерінің формаларын түсіндіруге болады деген теориялық 
түйін жасаған. 

Тарихи-салыстырмалы фонетика мен грамматика бойынша іргелі зерттеулерді 1957 жылы 
Г.И. Рамстедт өзінің «Введение в алтайское языкознание. Фонетика» атты еңбегінде, 1960 
жылы Н.Н. Поппе «Сравнительная грамматика алтайских языков. Фонетика» деген 
шығармасында жалғастырды.  

Е.Д. Поливанов 1927 жылы түркі компаративикасы туралы мақалалары бұл сипаттағы 
зерттеулерді мəліметтік жəне əдістемелік тұрғыда жетілдіре түсті. Ал В.Н.Богородицкий 1953 
жылғы «Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками» атты 
қысқаша очеркінде ата түркілік формаларды реконструкциялауда ерекше рөл атқарды. 
Автордың түркі фонетикасы жүйесінің эволюциясында аралық кезең болғандығын анықтауы 
құнды пікір болып саналады. Дегенмен де Е.Д. Поливанов пен В.А. Богородицкийдің  еңбектері 
түркі фонетикасын тарихи-салыстырмалы тұрғыда толық сипаттау емес. 

Фин ғалымы М.Рясяненнің «Материалы по исторической фонетике тюрских языков» деген 
1955 жылы жазылған еңбегінде түркі түркі тілдері мен диалектілеріндегі дауысты жəне 
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дауыссыздардың нақты эволюциясын анықтаған, өзіне дейінгі зерттеулер мен мəліметтерге 
талдау жасалған. 

Жоғарыдағы негізгі еңбектерге қысқаша шолудан түркі тілдерін зерттеудің əлі де болса 
жоспарлы, мақсатты жолға қойылмағандығы байқалады. Ал түркі тілдерін мақсатты да 
жоспарлы ізденіс нысаны ету 1955 жылдан басталады. Оған дəлел: 1955 жылы 
Н.К.Дмитриевтің редакциясымен «Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков. Фонетика» (1955 ж.), «Морфология» (1958 ж.), «Синтаксис» (1962 ж.), «Лексикология» 
(1970 ж.); А.М.Щербактың «Сравнительная фонетика тюркских языков» (1979 ж.), 
Б.А.Серебренников пен Н.З.Гаджиеваның «Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков» (1979 ж.), 1984 жылы Э.Р. Тенишевтің редакциясымен «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков. Фонетика», 1986 жылы морфология, 1988 жылы синтаксис, 1989 
жылы лексикаға арналған еңбектер. Сонымен қатар түркі тілді республикалардың лингвистері 
де бұл салада өз нəтижелерін көрсетті. Мəселен, 1962 жылы Фрунзеде К.К.Сартбаев «Түркі 
тілдерінің салыстырмалы грамматикасын» қырғыз тілінде жариялап, онда Орта Азиядағы 
қазіргі түркі тілдерін түркі жазба ескерткіштерімен салыстырса, 1971 жылы Алматыда 
Ə.Н.Нұрмаханова «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасын» қазақ тілінде баспа бетінде 
шығарып, бұл еңбекте де Орта Азиядағы қазіргі түркі тілдері (қазақ, қырғыз, қарақалпақ, өзбек, 
ұйғыр, түркімен тілдері) бір-бірімен салыстырылады. Бұл еңбектерде түркі тілдерінің қыпшақ, 
қарлұқ топтарының əрбір фонема, лексема, морфема, синтагмалары бір-бірімен жеке-жеке 
емес, жалпылай сипатталған.   

Лингвистикалық түркітануда түркі жазба ескерткіштерін жəне оларды қазіргі түркі 
тілдерімен салыстыра зерттеудің əдіснамалық, теориялық жəне тəжірибелік негіздері 
жасалғандығы белгілі. Түркі жазба ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерінің типологиялық, 
генеологиялық, ареалдық жəне грамматикалық жалпы қағидалары мен заң-ережелері 
айқындалды. Олардың жалпы грамматикалық категориялары мен формалары нақтыланып, 
əрбір дəуір мен кезең жазба ескерткіштеріне, əрбір қазіргі түркі тіліне ғылыми-теориялық, 
ғылыми-тəжірибелік сипаттамалар берілді. Алдағы ізденістің өзектілігі қазіргі түркі тілдері 
грамматикасын бүгінгі күнге дейін өзара салыстыра зерттеу нысаны болмағандығында болып 
отыр. Ендігі мақсат – қазіргі түркі тілдерін дəстүрлі қыпшақ, қарлұқ, оғыз жəне бұлғар 
топтарына бөліп алып, əрбір топтағы тілдерді грамматикалық тұрғыда өзара салыстыру. Бұл 
мақсатты іске асыруда жекеден жалпыға қағидасын ұстана отырып, салыстырмалы-сипаттама 
əдісті синхрониялық, статикалық, индукциялық жəне статистикалық тəсілдермен ізденістер 
жасау керек. Зерттеу мақсатына түркі тілдерінің фонемалық құрамын, лексемалық қорын, 
морфемалық құрылысын, синтагмалық құрылымын салыстыру секілді міндеттерді орындау 
арқылы жетуге болады. Демек жеке тілдердің жекелеген формалары салыстырылып, олардың 
нақты ерекшеліктері мен ұқсастықтары, өзіндік ережелері мен ортақ заңдылықтары 
анықталады, түйіндер мен тұжырымдар жасалады. Мəселен, оғыз тобындағы түрік əзірбайжан, 
түркімен, гагауыз тілдерін, қыпшақ тобындағы қазақ, татар, башқұрт, қарақалпақ, ноғай 
тілдерін, қарлұқ тобындағы өзбек, ұйғыр тілдерін фонетикалық, морфологиялық жəне 
синтаксистік аспектілерде салыстыру керек болады. Нəтижесінде қазіргі түркі тілдерінің 
салыстырмалы грамматикасын жасаудың əдістемелік жəне тəжірибелік жолдары ұсынылады. 

  Əлемдік əлеуметтік-экомикалық, саяси-мəдени интеграция дəуірінде қоғамдық-
гуманитарлық салалардың қатарласа ықпалдасуы – маңызды іс. Дүние жүзілік интеграцияның  
бір бағыты түркі тектес, түркі тілдес елдердің гуманитарлық салада бірігуі мəдениет пен өнер, 
əдебиет пен тіл салаларындағы ортақ жəне ерекше белгілерін айқындап, өзіндік құбылыстарды 
анықтап көрсету үшін жаңа əдіснамалық, соны теориялық ізденістерді қажет етеді. 

  Қазіргі түркі тілдерінің мазмұндық емес, формалық қалпын, яғни фонетикалық құрамы 
мен грамматикалық құрылымын синхрондық салыстыру болғандықтан, құрылымдық, 
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статистикалық, сипаттау, реконструкциялау, эксперименттік, индукция, дедукция, анализ, 
синтез тəсілдер қолданылады. Тілдік мəліметтерді салыстыру барысында белгілі бір тілдік 
фактіні дəлелдеу үшін бір тəсіл де, бірнеше тəсіл де пайдаланылуы мүмкін. Мəселен, алдымен 
түрлі түркі тілдеріндегі тіл дыбыстарының, олардың дауысты, дауыссыз дыбыстарының санын 
анықтау үшін статистикалық тəсілді, ол тілдердегі бір-біріне ұқсас фонемалардың 
ерекшеліктерін білу үшін артикуляциялық жəне акустикалық қасиеттерін белгілеу арқылы 
эксперименттік тəсілді, ол тілдердегі дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың контексте, яғни 
сөздің түрлі позицияларында (басқы – анлаут, ортаңғы – инлаут, соңғы - ауслаут) келу-
келмеуін құрылымдық тəсілмен анықтап, жинақталған (синтездік) тілдік бірліктерді талдау 
(анализдік) барысында сипаттау тəсілінің көмегімен практикалық пайымдаулар мен теориялық 
тұжырымдар жасауға болады.  Ізденістің алға қойған мақсатын орындау үшін төмендегідей 
міндеттерді орындау қажет: 

а) фонетика бойынша 
  түркі тілдеріндегі тіл дыбыстарының санын анықтау, салыстыру, ұқсастықтары мен 

ерекшеліктерін санамалау,  
  түркі тілдеріндегі дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың санын анықтау, салыстыру, 

ұқсастықтары мен ерекшеліктерін санамалау, 
  түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстарды артикуляциялық, акустикалық жəне 

фонологиялық аспектілерде салыстыру, ұқсастықтары мен ерекшеліктерін санамалау, 
  түркі тілдеріндегі дауыссыз  дыбыстарды артикуляциялық, акустикалық жəне 

фонологиялық аспектілерде салыстыру, ұқсастықтары мен ерекшеліктерін санамалау, 
  дауысты дыбыстардың сөз позицияларында (басқы, ортаңғы, соңғы) қолданылуы, 

дыбыстарды артикуляциялық, акустикалық жəне фонологиялық аспектілерде салыстыру, 
ұқсастықтары мен ерекшеліктерін санамалау, 

  дауыссыз дыбыстардың сөз позицияларында (басқы, ортаңғы, соңғы) қолданылуы, 
дыбыстарды артикуляциялық, акустикалық жəне фонологиялық аспектілерде салыстыру, 
ұқсастықтары мен ерекшеліктерін санамалау, 

  дауысты дыбыстардың түрлерге бөлінуін салыстыру,  
  дауыссыз дыбыстардың түрлерге бөлінуін салыстыру,  
  түркі тілдеріндегі монофтонгтерді салыстыру, 
  түркі тілдеріндегі дифтонгтерді салыстыру, 
  түркі тілдеріндегі  аффрикаттарды салыстыру, 
ə) морфология бойынша 
 сөз формаларын (түбір, туынды, біріккен, қысқарған, күрделі, қосарланған сөздер) 

салыстыру, сөз таптарына жіктелуін салыстыру, 
 зат есім, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 сын есім, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 сан есім, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 есімдік, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 етістік, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 үстеу, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 одағай, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 еліктеуіш сөздер, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын салыстыру, 
 көмекші (модаль) сөздер, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік парадигмаларын 

салыстыру, 
 шылау, оның сөзжасамдық, сөзөзгерімдік, парадигмаларын салыстыру, 
б) синтаксис бойынша 
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 сөз тіркесі (синтагмалық) жүйесін салыстыру, 
 жай сөйлемнің мағыналық түрлерін салыстыру, 
 жай сөйлемнің құрылымдық түрлерін салыстыру, 
 құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін салыстыру, 
 құрмалас сөйлемнің құрылымдық түрлерін салыстыру. 
Түркі тілдерінің қыпшақ, қарлұқ жəне оғыз топтарына жататын тілдердің, жалпы түркі 

тілдерінің, туыстығының жалпы белгілері ортақ лексиканың болуы, көмекші морфемалардың 
формалары мен қызметтерінің ұқсастығы екендігі белгілі. Ал олардың жеке, дербес тілдер 
екендігі фонетикалық жəне грамматикалық бірліктер арқылы анықталады. Сондықтан 
келешекте лингвистикалық түркологияның алдында негізгі-негізгі 20-дан астам түркі тілдерін 
бір-бірімен өзара салыстырып барып қазіргі түркі тілдерінің толық салыстырмалы 
грамматикасын жасауға болады.   

  
 Түйіндей келгенде, өзекті тақырып келешекте төмендегідей бағыттарда зерттеуді қажет 

етеді. Олар:  
 бұл еңбектердің нəтижесінде түркі жазба ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерінің 

типологиялық сипаттары айқындалғанмен, қазіргі түркі тілдерін өзара салыстыру арқылы 
өзіндік ерекшеліктерін айқындау қамтылмаған; 

 осы кезеңге дейінгі ізденістерде жалпыдан жалқыға қағидасы пайдаланылса, біз 
жалқыдан, яғни жекелеген тілдердің мəліметтерінен, жалпы тұжырымдар жасамыз; 

 бұл жұмыстарда диахрониялық, динамикалық тəсілдер қолданылған болса, біз 
синхрониялық, статикалық тəсілдер арқылы зерделейміз; 

 тарихи-салыстырмалы əдіске ретроспективалық тəсілдер қолданылса, біз 
салыстырмалы-сипаттама əдістің перспективалық тəсілін пайдаланамыз; 

 бұрынғы еңбектерде негізгі зерттеу материалы ретінде жазба ескерткіштері алынған да 
қазіргі түркі тілдерінің фактілері тілдік топтар күйінде салыстырылған; 

 олар жалпы түркілік заңдылықтарды лингвистикалық категориялар мен бірліктерге (сөз 
табы, қосымша) бағындыру арқылы зерделесе, біз жеке тілдердің деректерінен түйін, 
тұжырымдар жасаймыз. 

Біз ұсынып отырған тақырыптың əлемдік түркологияға арналған зерттеулерден басты 
ерекшелігі мен жаңалығы – генеологиялық принцип бойынша жекелеген түркі тілдерін 
салыстыруда олардың топтық (қарлұқ, қыпшақ, оғыз) қағидасын ұстану. 

Жобаның ұлттық та, халықаралық ауқымдағы маңызы оның келелілігінде, яғни 
перспективалылығында, себебі тілдік топтардағы жеке тілдерді салыстыра зерттеуді келешекте 
басқа түркі тілдерін бір-бірімен салыстыру арқылы қазіргі түркі тілдерінің толық 
салыстырмалы грамматикасы жасалады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЯ МƏСЕЛЕСІ 
 

Гүлфар Мəжитқызы Мамырбекова  
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 

тіл тарихы жəне диалектология бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к. 
 

Қазіргі ұрпақ өз халқының рухани байлығымен, мəдени тарихымен, дүниетанымымен 
жазба ескерткіштер мен мұралар арқылы танысатыны белгілі. Сондықтан да əдеби мұраларды 
шынайы қалпында, бұрмаламай, нақты көрсетудің қажеттілігі даусыз. Себебі, «белгілі бір 
шығарманың дəл тексін айқындап алмай тұрып, оның идеялық мазмұны мен əдеби көркемдігін 
сөз ету қиын болмақ» (Р.Сыздық). Қазіргі таңда көптеген ескерткіштердің фотокөшірмелері 
жарияланды, аударылған сөздіктері, транскрипциялары жасалды, жекелеген ескерткіштердің 
тілдік ерекшелігіне арналған диссертациялар қорғалды, көптеген ғылыми мақалалар жарыққа 
шықты. Десек те, текстологияның күрделі мəселелері түбегейлі шешімін таппай келе жатыр. 
Бұған себеп,  

біріншіден, əр зерттеуші өз мақсатына сай талдаулар жүргізетіндіктен, жазба мұраның 
толық мəтініне кешенді түрдегі салыстырулардың болмауы,  

екіншіден, қолжазбалардың барлығының толығымен сақталмауы немесе бір жерге 
топтастырылып жинақталмауы,  

үшіншіден, кейбір тұлғалардың мұралары тек ауызша жетіп тарағандықтан, бір емес 
бірнеше адам жазып алған нұсқаларына салыстырулардың жүргізілмеуі,  
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төртіншіден, жазба мұраларымыздың басым бөлігі араб жазуымен бізге жеткендіктен, 
оны орыс əрпіне транскрипциялағанда қате аудару, сөздердің дыбыстық тұлғаларын бұрмалап 
беру үрдісінің белең алғандығы.  

Сондықтан да текстологиялық зерттеулерді жүйелі түрде жүргізу қазіргі таңдағы өзекті 
мəселелердің бірі болып отыр жəне оны əдебиет пен тіл біліміне ортақ сала ретінде қарастыру 
қажет. Себебі, жазба мұралар нұсқаларындағы елеулі айырмашылықтар лексикалық, 
грамматикалық, морфологиялық, семантикалық аспектілердің барлығын қамтитыны сөзсіз.  

Жалпы текстология - əдеби туындының тексін зерттеп, жинақтайтын сала. Текстология 
ғылым саласы ретінде Б.В.Томашевскийдің бастамасымен 1920 жылдардың соңына қарай қолға 
алынған болатын. С.А.Рейсер «Фольклор, көне əдебиет, жаңа дəуірдің əдебиеті барлығы бірдей 
дəрежеде текстология ғылымының зерттеу объектісі бола алады. Текстология саласының 
қарастыратын мəселесі мен негізгі ұғымдары: автограф (автордың өз қолымен жазған 
қолжазбасы), черновик (шимай жазба), беловик (таза жазба), вариант (нұсқа), копия (көшірме). 
Текстологияның қолданатын əдістері мен тəсілдері: атрибуция (шығарма авторын табу, 
шығарманы біреуге телу), датировка, комментирование (түсініктеме беру), конъектирование 
(жазбаға жорамалмен түзету жасау), көшіруші жіберген қателерді зерттеу, түзету» [1, 4 б.], - 
деп көрсетеді. Сондықтан, жазба ескерткіштер, фольклорлық  нұсқалар, тіпті, кейіннен 
баспадан шыққан белгілі авторлардың шығармалары – барлығы да текстологиялық зерттеудің 
нысаны бола алады.  

Орыс тіл білімінде ХХ ғасырдың басында-ақ текстология практикалық жəне теориялық 
болып үлкен екі арнаға бөлінді жəне орыс ғалымдары практикалық текстология қандай əдіс-
тəсілдерге сүйене отырып жасалу керектігін айқындап беру үшін теориялық текстологияны 
қарқынды дамытып, ғылыми еңбектерді жариялады. Атап айтқанда: Б.В.Томашевский 
«Писатель и книга» (1929), «Очерк текстологии» (1959), «Основы текстологии» (1962), 
Д.С.Лихачев «Текстология. На материале русской литературы Х-XVІІ вв.» (1962), С.А.Рейсер 
«Палеграфия и текстология» (1970).  

Бүгінгі таңда, арнайы текстолог мамандардың аздығы канондық, түпнұсқа  мəтіндерді 
қайтадан қалпына келтіруге кедергі тудыруда. Текстологиялық жұмыстардың дұрыс 
жүргізілмеуі тіпті тарихи шындықтың бұрмалануына да себепкер болып жататыны рас. 
Б.М.Эйхенбаум: «Текстология – əдебиеттану ғылымының бір саласы, классикалық 
шығармаларды жарыққа шығарумен тығыз байланысты. Текстологияның негізгі міндеттері мен 
мақсаттары: тексті түзетулер мен қателерден арылту жəне оларды баспаға шығаруға 
дайындау», - дейді [2, 42 б.]. Қазақ əдебиетінде текстологияның негізін салған М.Əуезов. 
Ғалым М.Мырзахметовтың көрсетуінше: «Қазақ əдебиеті тарихында текстологиялық ғылыми 
жұмыс жүргізу Абай шығармаларын зерттеу кезеңіне тұс келеді. Ұлы ақын мұрасын жан-жақты 
терең тануды ертерек қолға алған М.Əуезов ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізумен қатар, 
ақын шығармаларының текстологиялық жағына да ерекше ден қоя ізденеді» [3, 39 б.].  

Текстологиялық жұмыстар негізінен екі түрлі мақсатпен жүргізіледі: практикалық 
мақсатпен жəне ғылыми мақсатпен. Яғни жазба мұралар мəтіндерін көпшілік оқырман 
қауымға арнап немесе ғылыми зерттеу жұмысына арнап жариялауға болады. Мəселен, 
практикалық мақсатпен жасалатын текстологиялық жұмыстарда түпнұсқа мəтіндегі көнерген, 
ескірген сөздер мен грамматикалық формаларды қазіргі тілге лайықтап өзгертіп береді. Ал 
ғылыми зерттеуге арналған мəтіндер сол қалпында өзгеріссіз берілуі шарт.  

Күні бүгінге дейін ескерткіштердің немесе қолжазбалардың дұрыс жасалынған 
транскрипциялары кездеспейді деуге болады. Себебі, жəдігерлеріміздің басым көпшілігі араб 
жазуымен бізге жеткендіктен, оны кириллицаға аудару орыс түркологтарына немесе орыстілді 
түркітанушы ғалымдарға тиесілі болған еді. Сондықтан кеңестік кезеңде ескерткіш мəтіндері 
бойынша жасалған транскрипциялардың басым бөлігінде графика-орфографиялық, 
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грамматикалық т.б. кемшіліктер орын алғандықтан, қайта жасауды талап етіп отыр. Мəселен, 
ХV ғасырдан кейінгі қазақ жазбаларының өзі Иеринден бизге келгунче тарихлари иуқ ердилер 
бу тарихны бир кишиге таклиф қилалы (Түркі шежіресі) немесе Ата булди бизлерге ана булди 
қизил бирлə иашил қара тулку қорғажин кидунлер, жау алғанда пана булды, уғри қилиб тушкен 
қазақларни қолуңузга берди (1742 жылғы Əбілхайырдың хаты) түрінде транскрипцияланған. 
Басқа да жазбалар мəтіндерін кирилл таңбасымен беру осы үрдіс бойынша жалғаса береді.  

Фольклорлық нұсқаларда мағынасы күңгірт лексикалық бірліктердің көптеп кездесуі де – 
осы транскрипция мəселесінің, текстологиялық жұмыстардың  дұрыс жолға 
қойылмағандығынан болып отыр. Сонымен қатар, кейінгі кезде, араб жазулы мұраларды 
көпшілік қауымға арнап жариялаудың көптеген даулы мəселелері туындауда. Мəселен, алла 
сөзін аллаһ, Шəкəрімді Шаһкерім немесе Шаһкарим, Шаһкарім деп беру т.б. Егер кірме 
сөздерді «қалай таңбаланса, солай аударамыз» деген ұстанымға бағынар болсақ, онда мешіт 
сөзін масжид, неке сөзін никаһ, күнə сөзін гүнəһ, мөр сөзін мөһр түрінде қарапайым оқырманға 
ұсыну керек болады. Себебі, кірме элементтердің барлығы араб жазулы мұраларымызда ХХ 
ғасырдың басына дейін цитаталық (түпнұсқа) принциппен таңбаланып келген болатын. 
Мысалы: аууал-اول ,  тауаккал - توكل , хиянат - خيانة , кулли - كل , хазрат - حضرة ,  хұрмат - حورمة  
, шафақат - شفقة , махкама - محكمة  , хауф - حوف  , фикр - فكر , хиял - خيال , т.б. Яғни, «Түпнұсқа 
принципі əліпбиі ұқсас болған жағдайда шеттілдік сөздердің графикалық нұсқасын сол күйінде 
жазу үшін пайдаланылады» [4, 65 б.]. Ал кірме элементтерді жазба мұраларда қалай жазылса, 
дəл сол қалпында, яғни тілімізде икемделмеген варианттарымен транскрипция жасап, қалың 
оқырман қауымға ұсыну тіл заңдылығын өрескел бұзумен пара пар. Тіпті араб жазуы 
қолданыста болған ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ араб, парсы сөздерін тілімізге икмедеп жазу 
мəселесі күн тəртібінен түспеген болатын. Өйткені, «Молдалар қазақ арасында араб-парсы 
сөздерін бұлжытпай айтуды жазу арқылы үйрете бастады. …Сөйтіп араб-парсы сөздерінің көбі 
бір жағынан Қазан, бір жағынан Бұхара арқылы өзгермей тілімізге кіре бастады. Медреселерде 
араб-парсы сөздерін өзгертіп айту зор күнəға есептелінетін» [5, 92-93 б.]. Сондықтан тіл 
жанашырлары бұндай үрдісті тоқтату қажеттілігін көтереді. Мəселен, Д.Сұлтанғазин «Менің 
айтатыным араб, парсы сөздерін көп заманнан бері қазақ тілінде жүріп бұзылған себебінен 
араб, парсы наһуыменен жазбай-ақ қазақтың сөйлеуі бойынша жазу жарайды, бөтен наһу 
қағидаларымен жазса сол сөздер анық ұғымды болмай, қазақ тілінің түрін бұзады, ерсі көрініп 
тұрады» деген орынды пікір білдірген [6, 44-48 б.]. Сол дəуірде «араб, парсы сөздері өз 
аузымыздан қалай естілсе, солай жазу керек», «кірме сөздерге қазақ күпісін кигізу керек» деген 
көзқарас бірінші орынға шыққан болатын. Бұл араб жазуы қолданыста болған заманның 
өзіндегі тіл тазалығы үшін болған жанталас. Ал тəуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін араб 
жазулы мұраларымызды орыс əрпіне аударып, қайтадан өңдеп шығару, көпшілік назарына 
ұсыну жұмыстары қарқынды белең алды. Алайда, түпнұсқада таңбаланған қалпын бұзбай 
шығарамыз деген желеумен жарияланып кеткен кейбір сөздер дау тудырғаны мəлім. Егер 
қалың көпшілікке ұсынатын мұраларды да түпнұсқасын сақтап транскрипциялау керек деген 
принципті ұстанатын  болсақ, онда кірме сөздерді ғана емес, мұраларда таңбаланған 
ортағасырлық жазба дəстүр формаларын да сол қалпында беру керек болып шығады (үйнің, 
сөзнің, адамлар, кітаблар, көрүб, келүб, баратұн, келетүн, т.б.). Сондықтан, қалың көпшілікке 
арналған текстологиялық мəтіндер мен документалдық немесе ғылыми мақсаттағы 
текстологиялық жұмыстардың ара-жігін айырып алу қажеттілігі бірінші орынға шығуы шарт.  

Сондай-ақ, қате таңбаланған ескіліктердің дұрыс мағынасын табу жұмыстары да бүгінгі 
таңдағы кезек күттірмейтін лингвистикалық мəселелердің қатарынан орын алып отыр. 
Сондықтан орыс текстологтарының «Мəтінді баспаға шығару техникасынан текстологияны 
ажыратып алу керек» деген теориялық тұжырымдарын есте ұстаған абзал. Яғни, «Текстология 
дегеніміз – тексті жарыққа шығаруды реттейтін қосымша пəн емес, ол шығарма тексінің 
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тарихын зерттейтін жеке ғылым. Оның іс жүзіндегі бір көрінісі – текстің ғылыми басылымы» 
[7, 142 б.]. Шынында да, мəтін тарихын зерттеу елегінен өткізу өз алдына бір бөлек те, мəтінді 
баспаға əзірлеу мəселесі бір бөлек шаруа. Осы орайда Д.С.Лихачевтің «мəтінді жариялаудан 
бұрын, оған міндетті түрде текстологиялық жұмыстар жүргізіп алу керек» деген қағидасын 
назарда ұстаған дұрыс ақ [8, 8 б.]. Орыс текстологиясында баспа типтерінің өзі документалдық 
баспа (түпнұсқаны еш өзгертпей беру), ғылыми баспа, академиялық баспа деп бөлінетіні мəлім.  

Сондықтан баспадан шығатын ескі мұраларымызға ең бірінші, лингвотекстологиялық 
зерттеулер қоса жүргізіліп отырса, жоғарыда көрсетіліп кеткен бірқатар  қиындықтардың 
күрмеуін шешуге ықпал етері сөзсіз. Қазақ тіл білімінде лингвотекстология мəселесімен 
шұғылданып жүрген ғалым Ғ.Əнес: «Бүгінгі таңда туындап отырған текстология проблемалары 
негізінен əдебиеттану мен баспа ісі қызметкерлерінің ғана жұмысы деген сыңаржақ көзқарасты 
ығыстырып, оны қолданбалы филологиялық пəн мəртебесі дəрежесіне көтеріп, лингвистикалық 
тұрғыдан да зерттелу түбегейлі қолға алынуы керек», - деген мəселе көтерген болатын. Ғалым 
қазіргі баспа ісі, кітап шығару кезеңіне дейін көне ескерткіш мұралар бізге негізінен қолжазба 
(көшірме) күйінде жеткендігі, ал ол қолжазбалар (көшірмелер) болса, ұзақ уақыт бойы қолдан 
қолға өтіп, кейінгі нұсқаларында түрлі ауытқулар пайда болатындықтан өзінің статикалық 
(тұрақты) қалпын жоғалтып, динамикалық (өзгермелі) күйге түсетіндігі, сондықтан текст деп 
аталатын тілдік құбылыстың уақыт оза келе көнеретіндігі, текст көнерген сайын адресаттың 
(қабылдаушы) да ауысып тексті қабылдау стилінің өзгеретіні, қазақ мұралары өте кеш хатқа 
түсірілгендіктен бізге жеткен дүниелерді «ауызша жəне жазбаша текст» деп бөліп қарастыру 
қажеттілігін айтады [9].  

Қазіргі таңда лингвотекстологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмей жатып, мəтіндердің 
жарыққа шығуы жиі кездесіп отыр. Əсіресе, қалың көпшілікке ұсынылатын мұралар мəтіндері 
арнайы ғылыми лингвотекстологиялық зерттеулер жүргізілгеннен кейін ғана баспаға ұсынылса 
тиімді болар еді. Академик ғалым Р.Сыздық сонау 1964 жылы текстология мəселесіне тек 
əдебиет зерттеушілері ғана емес, ең алдымен, тіл мамандарының қатысуы шарт екендігін, 
себебі, жазба мұраларымызда бүгінгі қауымға түсініксіз болып отырған тек араб, парсы сөздері 
ғана емес, қыруар көне түркі сөздері мен туыстас тілдерден ауысқан сөздердің мол екендігін 
айтады жəне жазбаны баспаға даярлайтын əдебиетші де мұндай сөздерді түсіндіріп бере 
алмайтындығын ескерте отырып: «шын мəніндегі текстолог жай əдебиетші емес, тіл білімінен 
хабары бар маман болуы шарт», - деген болатын [10]. Алайда, күні бүгінге дейін тілші 
ғалымдар тарапынан лингвотекстолог мамандар даярланып шыққан жоқ. Бұның бір себебі, тіл 
тарихын зерттеушілердің көпшілігі жекелеген ескерткіштер тіліне диахрондық талдау жасауға 
баса назар аударса, екіншіден, араб жазуын жақсы меңгерген жас ғалымдардың жетіспеушілігі. 
Десек те, Ə.Құрышжанов пен Б.Сағындықов жариялаған «Ахмет Игүнеки Ақиқат сыйы» 
(1985), Ғ.Айдаровтың «Орхон ескерткіштерінің тексті» (1990), Е.Жұбанов пен М.Малбақовтың 
«Қозы Көрпеш Баян Сұлу эпосының текстологиясы» (1994) атты еңбектері мəтін дəлдігі мен 
айырмашылығын айқындауға бағытталған.    

Қазіргі таңда текстология, негізінен, əдебиеттану саласының нысаны ретінде ғана 
қарастырылып келе жатыр. Бұл тұрғыдан алғанда З.Ахметов, Р.Бердібай, С.Қасқабасов, 
Б.Əзібаева, Т.Əлібек, Қ.Алпысбаева, П.Əуесбаева т.б. сынды əдебиетші ғалымдарымыздың 
елеулі еңбектерін ерекше атап өткен орынды. М.Əуезов атындағы əдебиет жəне өнер 
институты ұжымы қазақ халқының рухани мұраларын топтастырып, жинақтап жүз томдық 
«Бабалар сөзі» кітаптар сериясын жарыққа шығарып келеді. Бұл еңбек төл мəдениетіміздің, 
əдебиетіміздің, тіліміздің, діліміздің тарихын бұрмаламай, өзгеріссіз, түпнұсқадан сол 
қалпында жариялауымен аса құнды болып табылады. Сонымен қатар, бүгінге дейін 
жарияланбаған немесе жариялауға тыйым салынған халқымыздың асыл мұраларымен танысуға 
да «Бабалар сөзі» кеңінен жол ашты. Халықтың рухани мұрасын сол күйінде өзіне қайтаруды 
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мақсат еткен бұл еңбек кеңес дəуірінде цензураға ұшырап, «құнсыз» деп бағаланған асыл 
мұраларымызды қайтадан зерттеу елегінен өткізіп лайықты бағасын алуына үлкен мұрындық 
болып отыр жəне ауыз əдебиеті үлгілеріне жан-жақты лингвотекстологиялық зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге де мол мүмкіндік жасап отыр. 

Жалпы қазақ филологиясында текстологияның практикалық қолданысы қарқынды 
дамығанымен, теориялық тұрғыдағы ғылыми методологиялық негізі əлі толық айқындалған 
жоқ. Қазақ ғылымында жазба ескерткіштер текстологиясы мен ауыз əдебиеті 
текстологиясы үлкен екі арнаны құрайтындықтан, мəтін тарихын зерттеу, оның канондық 
мəтіннен ауытқу себебін ашу, күңгірттенген сөздердің тарихи, тілдік сипаттамасын беру, 
шығарма түпнұсқасын қалыптастыру, оқырман қауымға арналған тұрақты мəтінді орнықтыру, 
мəтін авторын анықтау, көшірмелердің стильдік ерекшеліктерін саралау, бірнеше вариантта 
беріліп жүрген жекелеген сөздерді тұрақтандыру  сынды үлкен міндеттер толық шешімін тапты 
деп айта алмаймыз жəне белгілі бір мұраның жинақталған көшірмелері негізінде оның негізгі 
мəтінін, сыни мəтінін, тұрақты мəтінін анықтау жұмыстары да толығымен ғылыми негізде 
жүргізіліп біткен жоқ.  

Сонымен, лингвотекстологиялық зерттеулер арқылы қандай күрделі мəселелерді шеше 
аламыз дегенге келсек, атап айтқанда:  

1. Сөзжасам ғылымында дəлелденген тұжырымдарға сүйене отырып, əр түрлі 
көшірмелердегі фонетикалық, лексикалық, семантикалық айырмашылықтардың дұрыс 
бұрыстығын айқындауға болады. 

2.  Кез келген мұра белгілі бір стилге жататындықтан (ғылыми, көркем əдебиет, 
публицистикалық, т.б.) көшірмелердің стилистикалық ерекшеліктерін салыстыра отырып, 
түпнұсқаға жақын вариантын анықтауға болады. 

3. Транскрипция жасау кезінде бұрмаланып кеткен түсініксіз көне тілдік белгілерді  
жалпытүркілік жəне кірме қабаттар бойынша тарихи тұрғыдан салыстыру арқылы, оның дұрыс 
нұсқасы мен семантикасын табуға болады. 

4. Көне дəуір элементі мен диалектілік ерекшеліктердің жəне автордың сөз қолданысының 
əр қолжазбадағы өзгеріске ұшырау себептерін лингвистикалық жəне экстралингвистикалық 
факторларға талдау жасау арқылы дəлелдеуге болады.  

Жазба жəдігерлерімізге текстологиялық зерттеулер жүргізгенде қандай теориялық 
тұжырымдарға сүйену керек деген мəселе əлі түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Мəселен орыс 
ғалымдарының теориялық принциптері кейбір жағдайда қазақ текстологиясына сай келмейтінін 
де жоққа шығаруға болмайды. Себебі, біздің тарихи жазба мұраларымыздың өзіне тəн көптеген 
ерекшеліктері бар. Сонымен қатар, текстология саласының терминдер жүйесі де қазақ 
ғылымында бірізге түсіп, тұрақтала қойған жоқ. Мəселен, текстология – мəтінтану, 
мəтінтаным, текстолог – мəтінгер, мəтінтанушы, мəтінзерттеуші, переписчик – 
көшірмеші, көшіруші, каллиграф – көшірмеші, көркем жазушы, автограф – автордың өз 
қолжазбасы, авторлық жазба, беловик – таза қолжазба, түзетусіз қолжазба, черновик – 
шимай қолжазба, өшірімді қолжазба, факсимилие – тура көшірме, дəл көшірме, түпнұсқа 
көшірме, фотокопия – фотокөшірме, суреткөшірме, протограф – түпнұсқа баламасы, 
түпнұсқаға жақын мəтін, основной текст – негізгі мəтін, ең дұрыс мəтін, кононический 
текст – тұрақты мəтін, конондық мəтін, архетип – түпнегіз, түпкітек, т.б. Ал аудентичный 
текст, стабильный текст, критический текст, сводный текст терминдері орыс 
ғалымдарының еңбектерінде синонимдер ретінде жұмсалғанымен, қазақшалағанда тұрақты 
мəтін, негізгі мəтін, жинақталған мəтін, сыни мəтін, т.б. түрінде аударылып жүр. Бұл 
айтылғандар кезеңдік, тіпті дəуірлік айырмашылықтарды қамтитынын ескерсек, қазақ 
текстологиясының мойнында қыруар міндеттің тұрғаны сөзсіз.   
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Сонымен қатар, біздің мұраларымыздың басым көпшілігі араб жазуымен жеткендіктен оны 
қазіргі əріпке аудару кезінде көптеген сөздер транскрипциялық жəне графикалық 
бұрмалануларға ұшырады. Қазақ ғылымында транскрипция мəселесін біріздендіру, жүйелеу 
ешқашан қолға алынған емес. Осының салдарынан жазба ескерткіш мəтіндері бөгде тілдің 
ықпалына ұшырап транскрипцияланып келді. Мысалы: бұрұн сөзі бурун түрінде, көчүб сөзі 
кочуб түрінде, келүб сөзі келуб түрінде, тұтұлдұ сөзі тутулду түрінде т.б. немесе араб, парсы 
сөздері мекеме емес мехкеме, махкама түрінде, əділет сөзі ғадалат, ғаділет  түрінде т.б. 
Бұндай ала-құлалықтардың орын алуының себептері мынада деп ойлаймыз:  

Біріншіден, кеңестік кезеңде қалыптасып қалған дəстүр бойынша ескерткіштер мəтініндегі 
таза қазақ дыбыстарын  таңбаламау үрдісінің əлі жалғасып келе жатқандығы (ұ, ү, ө орнына у 
жазу, ə орнына а-ны, і орнына и-ді жазу т.б.).  

Екіншіден, араб графикасында үш дауысты дыбыстың (а, у, и) ғана  таңбасы болғандықтан, 
сөздерді осы үш дауыстымен ғана оқу үрдісінің қалыптасқандығы. Алайда бұл дұрыс емес. 
Себебі, қазақ қоғамында қолданылған араб жазуындағы  осы үш дауысты (а, у, и) қазақтың 
тоғыз дауыстылар жүйесінің барлығын таңбалауға жұмсалған.   

Үшіншіден, кірме сөздердің барлығы түпнұсқа тұлғасында, яғни араб, парсы тіліндегі 
таңбалануы бойынша жазылғандықтан оны кирилл əрпіне əркім əртүрлі аударып жіберген. 
Осының салдарынан бір шығарманың өзінде бір сөздің бірнеше нұсқалары жазылып жүр. 
Мəселен, ақырет сөзі ақірет, ақирет, ахирет, ахірет, ахырет түрінде, ғапыл сөзі ғафыл, 
ғафил, ғапіл түрінде,  ғарып сөзі ғариф, ғарыф, ғəриф, кəріп, ғарыб, ғаріб, ғəріп түрінде, запран 
сөзі зафыран, зағыфыран, зағфыран, зағпыран түрінде, заһар сөзі зəһар, заһəр, зəһəр, пайым 
сөзі паһим, пəһім, фаһим, фəһім, фəһим түрінде, т.б. 

Сондықтан транскрипция мəселесіне келгенде қазақ қоғамында қолданылған араб 
жазуының өзіндік қолданым жүйесін назарда ұстаған абзал. Түркі халықтары VIII ғасырдан XX 
ғасырдың басына дейін араб графикасын пайдаланып, 1928 жылы ресми түрде араб жазуы 
қолданыстан шығарылғаны мəлім. Қазақ қоғамында қолданыста болған араб жазуын шартты 
түрде үшке бөліп қарастыруға болады:  

1. Қадим жазуы (жазуда дауысты дыбыстар таңбаланбайды).   
2. Жадид жазуы (жазуда дауысты дыбыстар таңбалана бастайды).  
3. Төте жазу (А.Байтұрсынұлы жазуы).  
Қадим жазу жүйесімен орта ғасырлардағы ғұламалардың еңбектері мен XVI-XVII ғ.ғ. 

тарихи жылнамалар жəне ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ. қағазға түскен қазақ жазбалары  мен түрлі 
қолжазбалар таңбаланған. Қадим жазуында  дауыстылар көбінесе таңбаланбайды. Мысалы: 
мнда (мұнда), қрғз (қырғыз), сзме (сөзіме), қзқты (қызықты), клді (келді), клп (келіп)  т.б. 
Алайда, бұндай сөздерді тек дауыссыз арқылы орыс əрпіне транскрипциялау өрескел қате 
болып табылады. Себебі, дауыстылардың таңбаланбай берілуі араб тілінің негізгі ерекшелігі 
харакаттардың (қысқа дауыстылардың) болуына байланысты. Бұны логикалық əдіс 
(контекстік əдіс) арқылы берілген деп айтуға болады. Яғни мəтінге қарап сөздің дауыстыларын 
ойша қойып оқиды. Ғұлама ғалым М.Қашқари өз еңбегінде  араб тілінің осы заңдылығын 
қолданған. Ол түркі тілдеріндегі  етістіктердің тек дауыссыз дыбыстарын ғана түбір тұлға деп 
алып етістіктің қанша əріптен құралатынын беріп отырған. Мысалы: Бұл тараудың (етістік 
тұлғалардың) бұйрығы екі əріпті. Сондықтан бұл тарау екі əріпті деп баяндалады: бар (бр), кəл 
(кл) бұйрық етістіктері сияқты. Ктур (ктр), өтур (өтр) үш əріпті етістіктер. Бұларды көтургіл 
(ктргл), өтургіл (өтргл) деп айтатын болса, үш əріптіден бес əріпті етістікке айналады.   

Жадид жазу жүйесімен алғашқы қазақ газеттері мен баспадан шыққан кітаптар тарады. 
Бұл жазуда бір дыбысқа бір таңба принципі қолданып дауыстылар таңбалана бастайды. Яғни, 
қарапайым жұртқа таратылатын газеттер мен кітаптардың ұғынықты, түсінікті болуына назар 
аударылады.  
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Ал төте жазу, яғни Ахмет Байтұрсынұлының əліпбиі оқуға да, үйренуге де, сауаттануға да 
ең оңай, тиімді жазу ретінде мəңгілікке тарихта қалды.  

Қорыта айтқанда, жазба мұраларды халыққа жариялау кезінде оны қалың оқырман қауымға 
арнап, балалар тіліне лайықтап жəне ғылыми зерттеу жұмысына арнап берудің мəні зор. Орыс 
ғалымы Б.М.Эйхенбаум жазбалардағы көне тіл элементтерін өзгертіп, басқаша беру тарихқа 
қиянат, оларды сол қалпында жариялап, түсініктеме (комментарий) жазып отыру керек деп 
есептейді. Орыс текстологы, ғалым С.А.Рейсер де: «Көркем шығарманың тексті – ұлттық 
мəдениеттің асыл қазынасы. Ол – белгілі мөлшерде автордың ғана емес халықтың меншігі. Бұл 
жағдайда текстің нақтылығына, түпнұсқаға жақындығына, жұртқа түсінікті болуына 
қомқорлық жасау қоғамдық маңызға ие», - дейді [11].  

Кеңестік кезеңде əдейі қысқартулар мен редакциялық түзетулерге ұшыраған көптеген 
мұраларымызды тəуелсіздік алғаннан кейін қайтадан толықтырып, өңдеп басуға қол жеткіздік. 
Осы орайда, лингвотекстологиялық жұмыстар арқылы шығарманың тұрақты түпнұсқасы 
белгіленіп, əр алуан варианттары өзара салыстырылуы, орынсыз өзгертілген жерлері мен қате 
таңбаланып кеткен сөздері қайтадан қалпына келтірілуі міндетті. Бұрынғы тоталитарлық 
жүйедегі айтылып кеткен пікірлерді, жүргізілген зерттеулерді ұлттық көзқарас тұрғысынан 
саралап шығу да бүгінгі қазақ ғылымының алдында тұрған үлкен мəселелердің бірі болып 
табылады.  
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ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ТІЛДІК ҰЖЫМ САНАСЫНДАҒЫ КӨРІНІСІ ЖƏНЕ 

ЛИНГВОКОГНИТИВТІК ЗЕРДЕЛЕНУІ  
(Рабғұзидің «Адам ата – Хауа ана» қиссасы мен  

Хорезмидің «Мұхаббатнаме» дастаны  материалы негізінде) 
 

Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы 
Сүлеймен Демирел атындағы университет, ф.ғ.д., доцент 

Тіл социумның тұтастықта алынған этникалық сарасанасының маңызды бір элементі 
ретінде жан жақты зерделеуді қажет етеді. Ол адам өмірінде аса маңызды роль 
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атқаратындықтан, «табиғи тіл» ұғымы барлық этникалық тілдердің əмбебап қасиеттерінің 
жиынтығы, адамзаттың біртұтас тілі жөніндегі түсініктен туындайды. Сонымен бірге ол этнос 
рухани мəдениетінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.  

Архетип – əрбір заттың, болмыстың алғашқы үлгісі, түпнегізінің көрінісі. 
«Лингвистикалық түсіндірме сөздікте» оған: «Архетип (грек. Archetypton — көне тұлға, 
прототип ) – тарихи-салыстырмалы тіл білімінде туысқан тілдердегі заңдылықтарға сəйкес 
қайта құрылатын, кейінгі дамыған сөздердің бастапқы түбірі болатын тіл тұлғасы» (2002: 84), 
ал  «Философиялық сөздікте»: «Архетип (гректің arche – бастау жəне typos – пішін, үлгі) – 
бертінгі антикалық философиядағы түпкі бейне, идея» (2007:102) деген анықтама берілген.  

Термин Швейцария психологі К.Г.Юнг еңбектерінің ықпалымен қазіргі батыс ғылыми 
əдебиетінде кеңінен қанат жайды. Архетиптер адамның қоршаған ортамен байланысы, табиғат 
жаратылысына көзқарасы, мифологиялық болжамдар арқылы қалыптасады. Миф архетиптің 
түп-төркіні, жұлыны. Оны мифсіз тану қиын. Архетиптегі алғашқы образ, алғашқы қауым 
психологиясы, сюжет желісі, көркемдік нəр - түгел миф арқылы айқындалады. Демек, архетип 
пен миф өзара тығыз байланысты ұғымдар.  

Сонымен архетип - дүниедегі барлық заттардың ең алғашқы үлгісі, көрінісі. Адам 
баласының таным көкжиегі кеңейген сайын архетип миф, ертегі, наным, ілім құпиясында 
саналы түрде өзгертіліп, жөнделіп отырған. Архетиптің өмірдегі реалды көрінісі – миф, ертегі.. 
Мифсіз архетип танылмайтындықтан, миф халықтық көркем шығармалардың дербес те 
маңызды саласы болып шығады. Сондықтан біз қазіргі тіл ұстанушының дүниетанымындағы, 
ойлау жүйесіндегі архетиптер орнын, түп-тамырын анықтау үшін тарихи туындыларға, атап 
айтқанда, ортағасырлық ақындардың шығармаларына назар аудардық.   

«Мұхаббатнама» — XIV ғ. өмір сүрген Хорезми ақынның Аллаға деген шексіз махаббатын 
жырлаған көркем туындысы болса, «Адам ата мен Хауа ана» Рабғұзи қиссаларының  бастапқы 
негізі іспеттес. Біз бұл туындылардан дүние жаратылысындағы негізгі төрт элементті (су, 
топырақ, от, ауа) алып, мақалаға арқау еттік. Бұлардың қай-қайсысы болмасын, адам 
баласының өмір сүруі үшін аса маңызды қажеттіліктердің, құндылықтардың бастауы болып 
табылады (Қосымшадағы 1-суретті қараңыз). 

«...Алла тағала жерді жаратқан кезде, ол айналған кезінде тепе-теңдік сақтай алмай, 
шайқалып тұрды. Сонда Алла тағала тепе-теңдік сақтайтын тауларды жаратып, оның үстіне 
қондырып қойды. Сөйтіп, жер қарар тапты, шайқатылуын қойды. Бұл заңғар таулардың 
мықтылығына періштелер таңданып: 

- Ей, Раббымыз, жаратқан нəрселеріңнің ішінде таулардан да мықтысы (күштісі, зоры) бар 
ма?- дегенде, Алла тағала:  

- Иə. Темір мықты, - деп жауап беріпті. Осылайша темірден оттың, оттан судың, судан 
желдің мықты екені аян болыпты...  

- Ей, Раббымыз, жаратқан нəрселеріңнің ішінде желден де мықтысы бар ма? 
- Иə. Оң қолының берген садағасын сол қолына білдірмейтіндей тақуалық дəрежесіне 

жеткен Адамның баласы мықты – депті Жаратушы...» (Пайғамбар хадистері 2006:58).   
Міне, бұл хадисте жер, су, от, жел, темір, адамды Алла Тағала жаратқанын жəне 

тақуалыққа жеткен Адам баласы бұл əлемдегі жаратылыстардың  ең мықтысы, рухани 
құндылықтардың бастау-бұлағы болып табылатыны анық айтылған. Мұның бір себебі, оның 
бойында аталмыш түпэлементтердің барлығы өзара үйлесімде жарастық тапқандығынан болса, 
екінші себебі, күллі жанды-жансыз жаратылыстың ішінен Адам баласын ерекшелеп, бөліп 
алған Жаратушы ие соған (Адамзатқа) ғана Рухты (өзінің жеңімпаз/жасампаз рухын) дарытқан. 
Бұл жөнінде Рабғұзидің «Адам ата мен Хауа ана» қиссасында баяндалған  (Сағындықұлы 
1997:245-246).   
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Сонымен дүние жаратылысындағы негізгі төрт түпэлементтің бірі су – өмір бұлағы, барлық 
жаратылыстар тіршілігінің қайнары. Тарихта су адамзат өмірі мен түрлі технологиялардың, тіл 
мен мəдениеттің дамуына себеп болған. Сулы жерлерде ауылдар мен қалалар салынған, тіпті 
кейбір өркениеттер Ніл, Тигр жəне Евфрат деген өзендердің атауларымен белгілі еді. «Құран 
Кəрімнің» көптеген аяттары мен түрлі хадистерде адамзаттың өміріне қажетті бұл заттың 
маңыздылығына жіті көңіл бөлінген. Алла Тағала "Əнбия" сүресінің 30-шы аятында: "...əр 
жанды нəрсені судан жаратқаны" туралы айтылады. Алла Тағала бұл аятта жаратылыстың 
қайнарын су деп таныстырады. Сондай-ақ Құранның басқа аяттарында да Ұлы Алланың əр 
құбылыстың болмысы мен бастауын сумен байланыстырғаны айқын көрінеді. Əлемде сусыз 
жаратылған өмір/тіршілік жоқ. Қасиетті кітаптың аяттарында адам мен хайуанның, барлық 
жеміс-жидектер мен өсімдіктердің судан жаратылғаны көрсетілген. Сөзімізді нақтылау үшін 
діни таным қоғамдық сананың төрінен орын алған орта ғасырлардан мирас болған Хорезмидің 
«Мұхаббатнамесі» мен Рабғұзидің «Адам ата мен Хауа ана» атты қиссасына жүгінеміз. 

Жалпы тілімізде “Су” семантикалық өрісін құрайтын көптеген тілдік қолданыстар «су» 
атауының метафоралануымен байланысты туындаған. Ол метафораға Судың табиғи стихиясы 
негіз болады. Оның заттың үш күйіне де өте алатын  (қатты – мұз, сұйық – су, газ - ауа) табиғи 
əмбебап физикалық қасиеті “су” атауының семантикалық өрісін барынша ауқымды етуге 
мүмкіндік береді. Мысалы, таза мөлдір су - айна сияқты, сондықтан да Су - тазалық пен 
адалдық символы: Тұлғаң сенің көзімде елестеп тұр, Суға түскен тал шыбықтың 
сəулесіндей (МН) (Сағындықұлы т.б. 2008).   

Сондай-ақ, «МН» мəтінінде жаңбыр, жауын ұғымдарында көрініс тапқан су – ырыс, 
береке көзі: Жер бетінде құдіретімен дария жаратты, Қауашақта жарқыратып лала (інжу) 
гүлін жаратты, Таза гүлді араның асы қылды, Таң самалын көгалға қызметші қылды, 
Бұлттар пілдей күркіреп жүреді, Қай жерге бұйырса, сонда жауын жауады (Сағындықұлы 
т.б.  2008).   

Автор бұл үзінді арқылы əрбір жаратылыстың жаратушысы Алла Тағала екенін жəне 
барлық нəрсе тек Оның қалауымен жүзеге асатынын көрсетеді. Орта ғасырларда бұл ақиқатқа 
ешкім шүбə келтірмеген. Хорезми танымында да СУ – дүние жаратылысының басы болумен 
қатар, адам баласының да алғаш ана жатырында пайда болуына қатысты маңызды түпнегіз. Бұл 
идея «Мұхаббатнаме» мəтінінің Ару қызға арналған макробөлігінде “Бір тамшы судан толған 
айды жаратты” деген жол арқылы берілген. 

Бир тамшы су // бир қатра су 
Қ 7 Жеті қабат алтындалған зəулім сарайды (ғаламды), 
Қ 8 Жаратты алты күнде Хақ тағала, 
Қ 9 Көкте қуды сұңқардың жемі етеді, 
Қ 10 Толған айдай қылар бір тамшы суды ... 
Қ 95 Қандай ғажап! Қадір Алла бір тамшы суды, 
Қ 96 Махаббат гəуһарына кен (етіп) жаратты (МН). 
Хорезми танымындағы судың келесі бір көрінісі – қан.  
         Қ 124 Ұрыста қан тамады қамшыңның ұшынан; 
         Қ 164 Қылышыңнан аққан қан ішінде 
         Қ 165 Жаратушы ұзақ жылдар өмір берсін; 
Қ 392 Көгалдағы қырғауыл аяғын қанмен жуады; 
Қ 460 Көруге ынтық болып бір өзіңді,  
Қ 461 Саған ғашық болғаннан бауырымнан қан ағады;  
Қ 513 Саған ғашықтық жолында қаным төгіледі; 
Қ 504 Жүректің қанын төгу сізге лайық; 
Қ 561 Кешсең қанымды, сұлулықтың сұлтанысың ғой, ақыры (Сағындықұлы т.б.  2008). 
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Су – көз жасы. Көз жасының химиялық құрамы қан құрамына ұқсайды. Аздаған 
өзгерістері бар. Көз жасының бір тамшысы адам ағзасы туралы ақпаратты қаннан кем бермейді 
екен.  

     Көңілдің қаны қайнап баршасы тасты, Көзімнің жасынан пейіштегі кəусар суы да 
ылайланды; Гауһар қадірін соқыр білмес, ей жан! Көзімнен əр кез ақты қанды жас;  

Көруге ынтық болып бір өзіңді, Жүректің аһ ұрғанынан именсей, ей айым! (МН). 
Тарихтағы Жер бетін басқан топан су - Жердің көз жасы еді. Осы арада адамзат 

тарихында орын алған аса ірі апаттардың бірі – Су апатына тоқтала кетейік. Тілдік санамызда 
«Топан су» деген атпен таңбаланған бұл ғаламат уақиға жер бетіндегі халықтардың баршасына 
ортақ діни-мифологиялық түсінік болып табылады. Онымен байланысты қазақ халқының 
танымында «Нұх» пайғамбардың кемесі,  Қазығұрт тауы, Арарат тауы т.б. мифологемалар 
орныққан.  

«МН» мəтінінде кездесетін «кəусар суы» (Көзімнің жасынан пейіштегі кəусар суы да 
ылайланды) қазақ халқының көркемдік танымында да кездеседі. Фразеологиялық сөздікте бұл 
тіркеске мынадай анықтама берілген: Кəусар суын ішті. Кəусар суы діни. О дүниеде күнəсіз 
пендесіне арнаған тіршіліктің лəззатын берер шипа суын ішті. Ол дүниеде хорды құшып, 
кəусар ішіп, жеті жəннат жақсысы бол! (М.Əуезов) (Кеңесбаев 1977).  

Қазақы тілдік санамызда «Шілде (шілтен) суы», «Неке суы», «Зəмзəм суы», «Мейрам суы», 
«Əбілхаят суы» деген түсініктер бар.  

Шілде (шілтен) суы. Жаңа туылған шақалақты «Ғайып ерен қырық шілтен» қырық күн 
бойы күзетеді деген түсінік исламға дейінгі мəдениетімізді танытады. Қазіргі кезде де баланың 
туылғанына қырық күн толғанда “қырқынан шығару” дəстүрі бар екені аян. Осы сəбиді 
қырқынан шығарғанда шомылдыратын қырық қасық су «шілде суы» деп аталады.  

Неке суы – ер мен əйелдің некесі қиылғанда берілетін қасиетті су. Оның “тазалық” жəне 
“жарына адалдық” сияқты мəндер өзекті. Ал “неке суын ішу” – ерлі-зайыптылардың бір-біріне 
берген серті. Ол тіліміздегі “ант-су ішті” деген тіркес мағынасымен астарлас түсініледі. Зəмзəм 
суы – Меккеден əкелінген емдік қасиеті бар су. Діни наным бойынша, адамның ауырған-
сыздаған жерін бірден басып, жанына жағымды əсер ететін шипасы бар су.  Мейрам суы – 
«атау кере» сияқты, адам бұ дүниеден өтерде ішетін соңғы сусын, көз жұмарда аузына 
тамызылатын су. Оны өмірде сыйласқан, қымбат тұтқан адамы беруі тиіс. Əбілхаят суы – бұ 
дүниеде мəңгі жасауға мүмкіндік беретін қасиетті су-мыс. Аңыз бойынша «оны іздеп мұхит 
суын сапырған шайтандарға запыран ұсынылған...». 

Тілдік санамызда осындай фразеоматикалық бірліктер түрінде таңбаланған “СУ” 
«Мұхаббатнамеде» де ерекше орын алады. Мысалы, қыпшақ ескерткішінде «Хызыр суын 
шашу» деген тіркес бар: Хызыр суйын сачалиң жан йүзига (Сұлулығын мəңгі ету үшін Хызыр 
суын шашалық жанананың жүзіне). Бұл - өзге дереккөздерде кездеспейтін,  Хорезмидің төл 
қолданысы. Ал оның мағынасының «Əбілхаят суының» семантикасымен сабақтастығы 
Хорезмидің исламға дейінгі мəдениеттен хабардар екенін көрсетеді.  

Осылайша, «Су» архетипі Хорезми шығармасындағы кілт мəнге ие күрделі семиотикалық 
таңба ретінде танылады. Оған негіз болған бастапқы ұғымдардың мəні қыпшақы 
дүниетанымның үлкен бір бөлігін құрайтын діни-мифологиялық білімдер арқылы ашылады. 
Автордың араб, парсы, түркі мəдениеттерінен қатар сусындаған білімді де білікті тұлға болуы 
оның жоғарыда келтірілген көркем қолданыстарды түзуіне негіз болған. Сонымен мəтіндегі 
бүкіл мəденисемиотикалық ақпараттың бір бөлігін өріс теориясы бойынша Қосымшадағы 2-
сурет түрінде бейнелеуге болады. Мұндағы күңгірт түспен берілген төрт шеңбер «жұмақта 
ағып жататын төрт бұлақты» (су, сүт, бал, шарап) білдіреді. Ал ашық бояулы шеңберлерде 
судың ұлттық танымымыздағы, қазақы дүниенің тілдік бейнесіндегі көріністері өрнектелген 
(Сүйерқұл 2011).  
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 Қосымшадағы  3-суреттегі тіркестер («Хызыр суы», «кəусар суы» т.б.  - Хорезмидің төл 
танымын көрсететін қолданыстар ретінде «МН», «АХ» мəтіндерінен алынды. Суреттегі бос 
шеңбер судың бізге беймəлім қырларының, символдық мəндерінің бар екенін білдіру үшін 
қалдырылды. 

      Түркілік танымдағы «топырақ» жəне оның когнитивтік семантикалық негізі. 
Дүние жаратылысының төрт түпнегізінің бірі – топырақ болса, оның ең үлкен көрінісі - Жер. 
Діни əдебиетте адам баласы топырақтан жаратылғаны айтылады. Ол топырақты Алланың 
əміріне сай, Əзірейіл періште Жер бетінен əкелген. Бұл оқиға Рабғұзидің «Адам ата мен Хауа 
ана» қиссасында кеңінен баяндалады: 

     «Хақ тағала Жер бетінен бір шеңгел топырақ əкелу үшін əуелі Жебірейіл алайһи ас-
саламды, одан кейін Мекайылді, одан соң Исрафилді жібереді. Үшеуі де Жердің зар жылағанын 
көріп, мейірімділік танытып, оны аяғандықтан, топырақ алмай қайтып кетеді. Тек Əзірейіл 
періште ғана кідірместен келіп, топырақ алуға əрекеттенеді. «...Жер сонша нала болып, 
зарлады, тіпті шамадан асып, шектен шығып кетті. Хазірет Əзірейіл айтты: «Ей, көр топырақ, 
асы болдың. Мен Алланың үкімі қандай болса, дəл солай орындаймын. Хақбихана уа тағалаға 
үш мəрте қарсы келдің. Жазықты болдың.  Сенен пайда болған зат тез арада күнəһар болады», - 
деп Жерді шыңғыртып отырып, оның бетінен бір уыс топырақ алды... ол топырақтың реңі əр 
түрлі еді: ақ, сары, көк, жасыл. Ішінде жұмсақ,қатты, жас, сор, тəтті, ащы топырақ та бар еді. 
Осы себепті адам баласының баршасы əр бөлек болды. Əр нəсілдің реңі мен ниеті əр бөлек 
болуы осы себептен. Жер қатты нала болып, зар илеп жылады: əуедегі құстар, судағы балықтар 
қосыла жыласты. Жерді жұбату үшін Хақ тағаладан əуез келді: «Ей, жер, көп нала бола берме! 
Сенен бір нəрсе алдық. Сықпыты жаман. Уақыты келгенде бір күні өзіңе жақсы етіп қайтарып 
береміз. Қазіргі хал-ахуалынан сүйкімдірек əрі бағалырақ болады». Уəж үшін айтылған осы 
сөздің себебінен өліктерді жуу міндетті болды...» (Сағындықұлы 1997:240).   

    «Əлқисса, ол топырақты Мекке мен Тайифтің арасындағы Дахна атты жерге қойды. Ол 
топыраққа Байт ул-ахиран дариясының суынан бірі кем қырық жыл жаңбыр жауды. Бір жыл 
шаттық жаңбыры жауды. Осы себепті адам перзентінде бейнет пен қайғы көп, қуаныш, шаттық 
аз. Қырық жылдан соң ол топырақ балшық болды. Одан кейін Хақ тағала хазірет Адамның 
кейіп бейнесін (денесін) жасауға өзі мүсіншілік етті. Қырық таң бойы ол балшықты іске қосты. 
... бір де бір мақұлықты бұл іске араластырмады. Құдірет қолымен өзі жаратты» (Сағындықұлы 
1997: 242).      

    «Жебірейіл алайһи ас-саламға əмір етті: «Біздің жақсы лебіз, махаббатымыз, 
мейірімділік, қайырымдылығымыз желінен самал əкел». Исрафилге «Сен пəк рахметіміз 
суынан су əкел!». Мекайілге «Сен бəле мен апат көрігінен от əкел» - деді.  

   Əлқисса, əрқайсысы бұйырылған нəрселерді əкелді. Оларды да əлгі балшыққа 
араластырып, əр түрлі реңді топырақты даяр етті. Осы себепті əрбір бөлек рең бөлек сурет 
болды. Жəне де бөлек мінез, бөлек құлыққа негіз болып қаланды. Адамды ғаламды айнытпай 
бейнелейтін айна етіп жасады... Жер бетіне қойды... қараңғы əлем жарық болсын деп, 
осылайша жиһанды арайландырған Күнді шырақ қылып берді...» (Сағындықұлы 1997: 243).   

      «Адамизаттың денесінде Алла тағала төрт түрлі зат пайда етті: Ақыл, рух, нəпсі, 
көңіл. Олардың əрқайсысын əр нəрседен алды: көңілді судан алды, сол себепті ол тап-таза, мөп-
мөлдір, құпия жəне жария жаһанның айнасы. Рухты самал желден алды, оны құпиялап, өзіне 
бенделік жасауға қойды. Ақылды топырақтан алды, осы себепті ми топырақ реңдес болады. 
Ақыл не нəрсе үйретсе, үйренеді. Нəпсіні оттан алды. Осы себепті кім нəпсінің жалынына 
түссе, оны машақат, əурешілік айналдырады. Ақырында жазаға кіріптар болғанын білмей 
қалады» (Сағындықұлы 1997).  (Қосымшадағы 4-cуретті қараңыз).   
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 «Адамның денесінде екі нəпсі бар. Оның бірін «Тəңірі құсы» дейді. Жеңімпаз рух дегеніміз 
сол. Енді бірін «шекер тілді тоты» дейді. Бұл айтқанымыз – көңіл. Бұлардың жейтұғын 
қоректері – зікір мен сана, тəспі мен таһлил» (Сағындықұлы 1997).   

    Осы тұста тіліміздегі «Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады» 
деген мақалда қатталған когнитивтік ақпаратты еске түсірген жөн. Яғни зікірі мен санасы, 
тəспісі мен таһлилі түгел адамның рухы күшейетіні соншалық, оның бойындағы 99 рух 
қасиеті кемелденгенде, тəнді тозаң құрлы көрмей алып ұшатын дəрежеге жетеді екен...   

     Адам (а.с.) жаратылған топырақ жердің беткі қабатынан алынғандықтан «Ə′дəм» (жер 
қабығынан алынған) деп аталған. Бұл сөз тіліміздің өзіндік заңдылығына сай өзгеріп, «Адам» 
түрінде қолданысқа енген. Нұх сүресінің 17-18 аяттарында: «Алла сендерді жерден жаратты. 
Сосын сендерді (қайтыс болғандарыңда) оған (Жерге) қайтарады, (сөйтіп, қиямет күні) 
сендерді қайта шығарады» делінген. Осылайша, адамзаттың бүкіл өмірі осы Жер мен оның 
топырағына байланысты екен. 

     Қазақ танымындағы «Жер Ана» тіркесінің түпкі мəні осы адамзаттың жаратылысымен 
байланысты, яғни адам Жерден алынған топырақтан жаралды, кейін де ол бүкіл тұрмыс-
тіршілігін топырақтан нəр алу арқылы жалғастырады, ал уақыты келіп, көз жұмғанда қара 
жердің қойнына беріледі. Мұны тіліміздегі «тал бесіктен жер бесікке дейінгі» кезең ретінде 
таңбаланған өмір мағынасынан көреміз.  

Қазақ ұғымында «тал бесікті» (нəрестені ұйықтату//бөлеу үшін талдан иіп жасалған ағаш 
төсек) бір қолымен тербететін Ана екінші қолымен «бүкіл əлемді тербететіні» белгілі. Ал 
қайтыс болып, «жер бесікке бөленген» кісіні де Жер Ана «мəңгі тербететіні» (Жер 
ғаламшарының үнемі айналып тұруы, қозғалыста болуы) аян. Бұл жердегі сабақтас, өзара 
ұқсас ұғымдар «тал бесік//жер бесік», «уақытша ұйқы (көзін демалу үшін жұму//көз шырымын 
алу, көз ілу)//мəңгі ұйқыға кету», «тербелу, тербету, бірқалыпты, айналу, қозғалу» жəне «Əйел 
Ана» мен «Жер Ана»!  

Түркі халықтары «құрсағында нəрестесі бар» əйелді «жүкті /йүклі/ əйел» десе, Құран 
кəрімде «сол кезде Жер өзінің ауыр жүгінен құтылады, (қойнауындағының) бəрін сыртқа 
шығаратындығы» айтылған. Яғни заман ақыр болғанда əлімсақтан бері жер қойнына берілген 
бүкіл тіршілік иелері есеп беру үшін жер бетіне шығарылмақ!  

Тіліміздегі «Ат аунаған жерінде түк қалады» деген мақалдың «Ер аунаған жерінде жүк 
қалады» деген жалғасындағы «жүк» сөзінің осындай когнитивтік ақпаратты түйіндеуші кілт сөз 
екенін қазіргі тіл ұстанушылардың бірі білсе, көбі біле бермейтіні, сондықтан да оның 
қолданыстан шығып бара жатқаны жасырын емес.  

Тіліміздегі тыйым сөздер, қанатты сөздер, нақыл сөздер, алғыс сөздер мен қарғыс сөздер 
т.б. тұрақты қолданыстардың да түп-тамыры осы ұғымға негізделген, яғни олардың бірқатары 
ашық, айқын түрде, келесі бір тобы жасырын түрде осы түпкі байланысты (Адам баласының 
жерден жаралғанын жəне жерге қайтарылатынын) меңзейді: «Жерді теппе!» (Тепсінбе, 
жұлқынба!); Көпке топырақ шашпа! (Халыққа наразылық білдірме, қарсылық көрсетпе!); 
Топырағы торқа болсын! (Жатқан жері жайлы болсын!). Бір уыс топырақ бұйырмасын!  
(Жат жерде дүниеден өт! Сүйегің далада қалсын! Қаңғырып өл!); Топырағыңды жеріңнен 
бұйыртсын! (жазсын!). («Өз жеріңде дүние сал!» деген мағынада айтылады);  

Торқалы той, топырақты өлімде көне. Бұл фраза қазақтың бір қуаныш, бір қайғы 
дегенде, ағайынның атсалысып, тұтас ауыл, рулы ел болып ұрандасып, баталасып, сол қуаныш 
пен қайғыны бірге атқару салтын білдіреді. Себебі, торқалы той да, топырақты өлім де 
ағайынға үлкен шығын, көп салық салады. «Ағайын бір өлі, бір тіріде» дегені содан. Торқалы 
той, топырақты өлім үстінде қазақтың бар салт-ырымдары жасалатындықтан, барша ырым-
салт, жол-жора осы екеуінен шығып, осы екеуіне оралып отырған. Бұл қолданыстар діни 
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танымнан жақсы хабардар жəне оларды нақты өмірде тіршілігінің арқауы еткен қазақ 
халқының тілдік жəне когнитивтік санасының астастығын, деңгейлестігін айқын көрсетеді.  

Жоғарыда адам баласының топырақтан жаратылғаны айтылды. Сол пенде өз нəпсісіне ерік 
беріп, тақуалық туын қолынан түсіріп, бұл жалғанның алдамшы қызығына еріп кетсе, оның 
ашыққан көзін (тағы да!) бір уыс топырақтан басқа нəрсе тойдыра алмайды. Бұл туралы 
Пайғамбарымыздың хадисінде айтылған. Ол сахабаларға бір сығым топырақты  көрсетіп 
тұрып: «Алла тағала осыдан адамзатты жаратты. Сондықтан оның екі көзін осы бір сығым 
топырақтан басқа ешнəрсе толтыра (тойдыра) алмайды» - деген.  

Абайдың «Ескендір» поэмасында да Александр Македонскийдің «Адамның аш көзін 
(нəпсісін) не тойдыра алады?» деген сұрағына данышпан Аристотельдің берген жауабы осымен 
сабақтас, яғни таразының бір басына дүниенің қанша байлығын салса да, бас сүйек тұрған 
табақты баса алмайды... Ең соңында бас сүйектегі көздің орнына бір уыс топырақты салғанда, 
салмақ ауысқан екен...   

Адам баласының қайтыс болғанда қайта топыраққа баратыны Хорезми   шығармасында да 
атап айтылған: 

Қ 585 Ей, шарапшы, əкел бері рахаттың шарабын, 
Қ 586 Осы дəм ғана жанымызды жадырата алады, 
Қ 587 Ішелік шарапты, гүлдер сола берсін, 
Қ 588 Тəніміз ақыры бір күн топырақ болады 
Қ 589 Бұл жерге жетіп, сөзім тəмам болды (МН). 
Осымен байланысты мəліметтер Рабғұзидің «Адам ата мен Хауа ана» қиссасында 

«Топырақ пен оттың айтысы» деген бөлімде баяндалады (Сағындықұлы 1997: 254-256).  
    Қосымшадағы 5, 6, 7-суреттердегі өрістер сол айтыстағы мəліметтерге негізделген.  
    Тіліміздегі «Жұмақ Ананың табанының астында...», «Анаңның аяғын сүю, жұмақтың 

есігін сүйгенмен тең» дегенді, анасына көрсетілген құрмет пен сүйіспеншілік перзентті жұмақ 
төріне апаратын жол болмақ деп түсінген жөн. Яғни ата-анасына шын пейілімен қызмет етіп, 
адал болған пендеге Алла тағала да разы болып, пейіштен орын бермек!  

От. Діни таным бойынша, адамзат топырақтан жаратылса, періштелер мен жындар ауа мен 
оттан жаратылған. Оттың жалыны көрінбейді. Құрамындағы қатты молекулалар ыстықта 
жалтырап көрінеді. Сол үшін де жындар көзге көрінбейді. Жалын екіге бөлінеді: зулмани жəне 
нурани. Екеуін де көзбен көру мүмкін емес. Зулмани жалыннан жындар, нурани жалыннан 
періштелер жаратылған.  

«От» – семантикалық өрісі аса кең лексема. Одан жалын, жарық, жылу, өрт т.б. ұғымдар 
туындайды. Адам баласы түрлі эмоционалдық күйлерге түскенде (қысылу, ұялу, ынтызарлық 
т.б.) «жүзі оттай жанады», «жүрегі өртенеді» т.б. 

«От» - жылылық пен ыстықтықтың да символы. От бір жағынан жылылықтың белгісі 
болса, екінші жағынан қауіп-қатердің де белгісі. Халқымыз «Отымның алды, суымның 
тұнығы» деп тұңғыш, алғашқы перзенті жайлы айтса, «Отқа оралып, суға сүрінбе!» деп пəле-
жаладан аулақ болуға тілектестігін білдіреді. 

«От» архетипінің қатысуымен жасалған əдет-ғұрпымызға байланысты 
этнофразеоматикалық тіркестер де фразеологиялық қорымыздан едəуір орын алады: Отқа май 
құю. Дəстүрлі қазақ қоғамында күйеу қалыңдығын алып қайтуға барғанда қайын атасының 
үйінде, ал жаңа түскен келін қайын атасының үйіне келгенде ошақтағы отқа май салу түрінде 
От анаға, Май анаға бағышталып орындалатын ырым; Отқа май салар. Отқа май құйғанда 
жасалатын кəде; Отпен аластау. Тіл-көз тиіп ауырған адамды отпен үш қайтара басынан 
айналдырып ұшықтау; От сабау.  Біреудің отбасына келіп жанжал шығару, ұрсып, жеку 
арқылы айтқанын орындату (Қазақ əдеби тілінің сөздігі 2011). 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

138 
 

«МН» дастанында Хорезми от архетипін «махаббат оты», «ғашықтық оты» сияқты 
тіркестер түрінде пайдаланған: 

Қ 196 Айдай жүзіңе айдай көз сұқтанғанда, 
Қ 197 Нəркес көзіңнің кірпігі жанға қадалар, 
Қ 198 Арғаван гүліндей жүзіңде күлкі ойнаса, 
Қ 199 Махаббат оты жанымнан еш кетпеді, 
Қ 200 Қолым күміс алмаңызға еш жетпеді. 
Қ 375 Жүзің көп көзіне қаншама нұр берсе де. 
Қ 376 Гүлдей болма сен, сұлулығына мақтанатын. 
Қ 377 Хорезми ғашықтықтың отына жағылды (МН). 
Қазақ ақындары да өз поэзиясында мұндай тіркестерді кеңінен қолданған: 
Махаббат оты (Бойды билеп, ерікті жаулап алатын жалынды сезім).     Не тəтті бұл 

дүниеде сүйген тəтті, Отына махаббаттың күйген тəтті. Кезігіп оңашада қалқатаймен, Көңілге 
ортақ сырды түйген тəтті (Қара өлең). Ғашық оты (Ынтызар, қызу сезім). Ғашық оты жанады, 
жана берсін, Жұбайлардың жолдары бола берсін (Қазақ əндері). 

«МН» мəтінінде от сөзінің алау, өрт сияқты синонимдері де кездеседі: Жамалыңның 
алауы əлемді өртейді, Сені құдай адам етіп жаратқан күні, Сені сүйікті, мені саған ғашық 
етіп жаратты (МН).  

Хорезми жоғарыдағы бəйіттерінде сұлулықтың биік нышанын көрсеткен. Мұнда «алау» 
сөзімен көздің жауын аларлық сұлулық меңзеліп тұр. 

Ауа – адам өміріндегі аса маңызды да қажетті құндылықтардың бірі. Егер ауа атмосферасы 
болмаса, күндіз жүз градус ыстық, түнде жүз градус суық болар еді. Адамдардың сөйлесіп, 
бірін бірі есіту мүмкіншілігі де осы ауаның еншісінде. Кейде бір нəрсеге мұқтаждығымызды 
«ауадай қажет» деп жатамыз. Сонда ауа бізге қаншалықты қажет? Мысалы, тəжірибе жасау 
үшін бірнеше жануарлар түрлерін арнаулы камераға қамап, ондағы ауаны шығарып тастасақ, 
жануарлар жиырма минутқа жетпей қырылып қалады. Бұдан біз ауасыз тіршілік жоқ, яғни 
ауаның өзі – өмірдің арқауы екенін білеміз. 

Ауа – жер бетіне өзінің салмағымен, жердің тарту күшімен ғарышқа тарап кетпей тұрады. 
Жерге өте тығыз қысыммен орналасқандықтан, жер бетінде оның қатысуынсыз ешбір тіршілік 
жүрмейді. Ол жердегі тіршілік иелері: адамдардың, өсімдіктер мен жануарлардың секунд сайын 
тыныс алуымен оларға қуат беріп, отты жандырып, темірді балқытып, техниканы жүргізіп, 
ғарышқа ұшырып, сүтті ұйытып, қамырды ашытып, қар-жаңбырды жаудырып, жер асты 
байлығын жетілдіріп, жер бедерін өзгертіп, өсімдіктерді тозаңдандырып, тағы басқа алуан 
түрлі заттарды адамның басқаруымен, пайдаға жаратып беруші – таңғажайып жаратылыс. 

Хорезми танымында ауа архетипі Жаратушы қалауымен жасалған жел, таң самалы секілді 
атаулармен көрініс тапқан: Таң самалын көгалға қызметші қылды; 

Фани күндер желдей есіп өтіп кетеді (МН). 
«Мұхаббатнаме» мəтінінде жел пырақ (қанатты тұлпар) символы ретінде танылады. Діни 

аңыздар мен хикаяларда Сүлеймен пайғамбардың (ғ.с.) ұланғайыр билік, орасан зор даңқ пен 
ілімнің иесі болып, жан-жануарлардың тілін білетін, желді, жындарды жұмысқа қосатын 
кереметі (мұғжизасы) болғаны айтылады. Мұны Хорезми танымынан да байқауға болады: 
Желді Сүлейменнің пырағы қылады; Жел жаһанда тым-тырақай шапқылайды (МН).  

Ауа – тазалықтың символы. Қазіргі қазақ санасында таза ауа, жұпар, хош иісті ауа, 
суық ауа, тұнық ауа, тымық ауа секілді тіркестер бар: 

Хош иісті ауасы – Жанның жаннат саясы! 
Қойыны көркем гүл, Өмірлі өлкем бұл (М.Əлімбаев).  
Мұндай түсінік Хорезми шығармашылығында да кездеседі. Автор «жаннат ауасы» дегенде 

ауаның ең көркем үлгісін көрсетіп отыр:  
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    Сенің тойың болған жер жұмаққа ұқсайды, Жаз бойы мұнда еседі  жаннат ауасы; 
Тостақтар айналысқа түсті осы бақ ішінде, Рақаттанып шарап іш райхан гүлдің ішінде, 
Көгалдың күтушісі, яғни, таң самалы (МН). 

     Мақала көлемі көтермейтіндіктен, «ауа» жəне «от» архетиптеріне қатысты тілдік 
деректер қысқартылып ұсынылды (Қосымшадағы 8-cуретті қараңыз). 

    Осылайша, жоғарыда талданған архетиптердің ортағасырлық түркілік /қыпшақы/ 
санамыздағы жəне қазіргі қазақы санамыздағы ғаламның тілдік бейнелерімен сабақтастығы 
анықталады. 

 
ƏДЕБИЕТТЕР 
            Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. –Алматы: Ғылым, 1977. 
Қазақ əдеби тілінің сөздігі.  15 томдық. – Алматы. 2011.  
Лингвистикалық түсіндірме сөздік. –Алматы: Сөздік-Словарь, 2002. 
Пайғамбар хадистері. –Алматы: Үш қиян, 2006. 
Сағындықұлы Б. Ғаламның ғажайып сырлары. «Адам ата мен Хауа ана» қиссасы. –Алматы, 

Ғылым. 1997.   
Сағындықұлы Б., Тəшімбай С. «Мұхаббатнаме» (ХІV ғ.) ескерткішінің мəтіні.  Оқу құралы. 

–Алматы: Қазақ университеті, 2007.  
Сүйерқұл Б. Хорезмидің "Мұхаббатнамесіндегі" (ХІV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік. 

Монография.  –Алматы: Дайк-Пресс, 2011.   
Философиялық сөздік. –Алматы: Сөздік-Словарь, 2007. 
Қосымша 
 

 
 
1-сурет. Жалпыадамзаттық танымдағы «ғалам» архетипінің когнитивтік семантикалық 

өрісі. 
 
 

Ғалам/Əл
ем

Топырақ

/жер/ 

Су / 
мұхит

От / күн

Ауа / 
аспан
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2-сурет.  Тілдік санамыздағы "Су"-дың когнитивтік-семантикалық өрісі.  
 

 
3-сурет.  Судың Хорезми, Рабғұзи  шығармаларындағы тілдік репрезентациясы  

Су

су

Шілде суы

(шілтен)

Неке суы

(тазалық, 
адалдық)

Зәмзәм суы

(Меккеден 
әкелінген)

Мейрам 
суы

(Адамның 
соңғы суы)

Суға алу 

(мәйітті 

ақ жуып арулап 
қою)

Әбілхаят 
суы

шарап

бал

сүт

СУ

Тазалық / 
адалдық

Жаңбыр / 
Береке көзі

Хызыр суы  / 
мәңгілік 
нышаны

...
Жердің көз 
жасы / 
топан су

Көз жасы / 
кәусар суы

Бір тамшы су / 
Ұйыған қан
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4-сурет. «Адам ата – Хауа анадағы» «Адам» лексемасының когнитивтік семантикалық 

өрісі. 

 

Адам

Топырақ 
/ми / ақыл

Су / көңіл

От / сезім / /нəпсі:

Жеңімпаз рух // Көңіл

Ауа / самал 
жел / рух

Топыр
ақ

Жердің беткі 
қабаты

Адамизат 
тəнінің 
негізі

Ізгілікке 
шөлдеушінің 
бір жұтым 
сусыны

Хош иіс 
жасаушы, 
сүрмемен 
əсемдеуші

Сəжде 
(құлшылы
қта бас 
қоятын 
жер)

Жасырын 
кен-

қазынаны 
сақтаушы

Ағаш, 
өсімдікке  
достық, 
қуаныш 
емізуші

Пайғамбар
лар аяқ 

басқан жер

Аспан 
қазынасы
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5-сурет.  «Адам ата – Хауа анадағы» «топырақ» архетипінің оң/жағымды мəнді 

фразеосемантикалық өрісі. 
 

 
 
 
6-сурет. «Топырақ» архетипінің «Адам ата мен Хауа ана» қиссасындағы жəне қазіргі 

қазақы танымдағы когнитивтік фразеоматикалық өрісі. 
 
 

Топырақ 
// Жер

Зор /бар 
ғаламның 
ауырлығын 
көтеруші/ Пасық, 

бұзақыны
ң ауру-

сырқауын 
қосыла 
тартушы

Құс рухтар 
ұясы

Жан ұясы

Тəннің қайта 
айналатын  

заты 
(Хорезми)

Ашкөздік 
дауасы /бір 

уыс 
топырақ/

Жер Ана/ 
Жер бесік

Субхан Алла 
табыты
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  7-сурет. «ОТ» архетипінің «Адам ата мен Хауа ана», «Мұхаббатнаме»  қиссаларындағы 

жəне қазіргі қазақы танымдағы когнитивтік фразеоматикалық өрісі. 
 

От

Күн / Жұлдыз 
/ Шырақ 

От  алатын 
шақпақ

Пері затының 
жаратылысы

Тазалық / 
Отпен 
аластау т.б.

Махаббат, 
ғашықтық 
оты

Тозақ оты / 
шыңырау 

құдықта кек 
алатын жалын

Мекерлік / 
айла / 
арандату, 
Жалған 
сөзділік

Нәпсі

Қаһар 
тағаланың ұлық 
етіп жаратқаны

Таң сәулесі/ 
жарқыраған 
жарық, гәуһар
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8-сурет. «Ауа» архетипінің «Адам ата мен Хауа анадағы», «Мұхаббатнамедегі» жəне 

қазіргі қазақы танымдағы когнитивтік фразеоматикалық өрісі. 
 

ФОЛЬКЛОРЛЫҚ САНАДАҒЫ ƏЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ  
 

А. Е. Абдрахманова 
филология ғылымдарының кандидаты 
Еуразия гуманитарлық институты 

Astana/KAZAKİSTAN 
 

       Тіл тек ойды білдірудің құралы ғана емес, тіл – алдымен сол ойды əр ұлттың өзіндік 
танымына ғана тəн, мыңдаған жылдар бойына дарытқан дүниетанымдық негізде құраушы 
құрал. Шындық өмірдің бейнеленуін қамтамасыз ететін ең жоғарғы таным-түсінік тек 
адамзатқа тəн, ол сөйлеумен тікелей байланысты форма. Адам өз таным-түсінігін тіл арқылы 
жеткізеді, осылайша əлемнің идеалды жəне абстрактілі бейнесін қалыптастырады.  Қазіргі 
қазақ тіл білімі ғылымының дамуы əлемнің тілдік бейнесін жан-жақты зерттеуімен 
еркешеленеді. Осы тұрғыда фольклорлық сана мен тіл тұтастығын, əлемнің тілдік бейнесінің 

Ауа

РУХ

Самал 
жел

Еркіндік

Тазалық 

Жәннат                    
ауасы

Желдей 
ескен/өт‐
кінші өмір

Сүлеймен‐
нің пырағы

Аспан / 
шексіздік

Тыныс / 
дем
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ұлттық сипатын халық ауыз əдебиеті материалдары негізінде арнайы зерделеу өзекті 
мəселелердің бірі болып табылады.  

Этностан белгілі бір этностың айырмасы дүниетанымнан туындайды. Ғасырлар бойы өмір 
сүру тəжірибесінде адамдар өзін қоршаған  əлемдегі заттар мен табиғи, əлеуметтік 
құбылыстарды танып білді. Соның нəтижесінде халық санасында əлемнің бейнесі қалыптасады. 
Əр ұлттың тіліндегі  

Танымға қатысты ғылыми пікірлер көне дəуірден бері бірде бір толастаған емес. 
Дүниежүзілік пəлсапа тарихында өзіндік орны бар Аристотель, Платон, Əл-Фараби 
еңбектерінде  тілдің танымдық  қырлары жөнінде пікірлер мол.  

Адамзаттың алғашқы танымдық əрекеттерінің сырына үңіле келіп, қазақ тілі білімінің 
негізін салушы Ахмет Байтұрсынов: «Халықтардың басынан өткізген анайылық шағы – біздің 
балалық шағымыз мысалда» [1.228], – дейді. «Күннің тұтылғаны қазаққа қанша қорқыныш 
кіргізіп, тасаттық бергізіп, қанша қой сойғызып əурелеуші еді. Бұл шақта күн тұтылуы от 
басындағы құманның отты көлеңкелегені сияқты ғана нəрсе болып шықты. Дауыл соғып 
бұрқырап, бір нəрсеге ашуланған сияқты болып, дүрілдеп, күрілдеп, көкті күркіретіп, 
тасырлатып, бұлттарды дүркіретіп айдап, найзағайды жарқылдатып, əуені тітіретіп, дірілдетіп, 
жапырып жоқ қылатындай дауылдар, жауындар болды... Күн күркіреуін періште даусына жору 
сияқты, найзағай ойнауын шайтанды атқанға ұйғару сияқты, табиғат ісін танымай басқаға 
ұйғару, басқаға таңу бұрын көп болған...» [1.229], - деп ғалым ұлттық дүниетанымның талай 
сатылардан өткенін осылайша пайымдай келе, бір этностың когнитивтік əлемін барша елдердің 
тұрмыс-тіршілігіне байланыстыру арқылы адам танымын тілдік мəселелерді шешуге арқау етті. 
Ол «Сөйлеу жүйесінің мақсаты анайы тілдегі асыл сөздердің түрлерімен таныстырып, сөзден 
нендей нəрселер жасап шығаруға  болатындығын көрсету» [1.232] екенін ескерте келіп, көркем 
əдебиет туындыларын таным мен сөйлеу жүйелерін байланыстырушы деп көрсетті. Осы орайда 
ауыз əдебиеті үлгілерін этнотаным ретінде ұсынып, тілтанымның халықтық көздері екенін 
айқындап берді [1.232]. 

Халықтық танымның өзегі – фольклорлық мұралар. Бұл жөнінде ғалым Қ. Жұбанов: 
«Ежелгі дəуір адамдары əр заттың, нəрсенің  не жақсы, не жаман иесі бар деп түсінген. 
Сондықтан жақсы жақтағыларды құдай, періште, пайғамбар, əулие деп атап, жаман 
жақтағыларды шайтан, албасты, пері деп сенген. Алғашқы қоғамдағы адам бұларды нақты өмір 
сүретін нəрселер деп білген... Төрт түліктің пірі, қолдаушысы ретінде сиыр атасын – 
Ойсылқара, түйе атасы – Зеңгібаба, жылқы иесі – Қамбарата, қой малының иесі – Шопаната, 
ешкінің пірі – Шекшеката деп атау сол кезден қалған» [2.94], - деп халық санасында орныққан 
танымдық элементтерді сөз етіп, олардың тілдегі көрінісін этникалық қалыптасудың нақты 
белгісі екендігін атап өтеді. 

Халықтың дəстүрлі дүниетанымын фольклорлық  мұраларды жан-жақты зерттеу арқылы 
ғана зерделеуге болатыны анық. Мұны орыстың танымал ғалымы Б.Н. Путилов өткен ғасырдың 
70-жылдары анықтап, оған «фольклорлық сана» («фольклорное сознание») деп айдар таққан. 
Бұл туралы орыс ғалымы: «Фольклорлық сана жоғары дəрежедегі көркемдік дəстүрге ие, ол 
шындықты танудың ежелгі формалары болып  табылатын, тегі жағынан көне дəуірге тамыр 
тартатын көркемдік гнеосологиялық заңдылықтарға негізделген», – деп ары қарай, – «əлемді 
көркемдік танудың дəстүрлілігі жəне онда стереотиптер жиынтығының мол болуы, қарым-
қатынастарды, жағдаяттарды, адамның мінез-құлқын сипаттауда формулалық  тəсілдерге 
жүгінуі, белгілі эстетикалық əдептерден, қалыптар мен ұстанымдардан аса алмаушылық, 
белгілі дəрежедегі тұйықтық – осының барлығы тек қана фольклорлық поэтиканың ғана емес, 
фольклорлық сананың да шынайы сипаттары болып табылады» [3.183], - деп ой түйеді. 
Қазақтың ғұрыптық фольклорын зерттеген ғалым К. Іслəмжанұлы да осы мəселе жайында 
былайша тұжырым жасайды: «Фольклорлық санаға тəн негізгі сипаттар тұрақтылық, белгілі 
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дəрежедегі тұйықтық, белгілі бір таптаурын қалыптан ұзақ уақытқа ауытқымаушылық, соның 
нəтижесінде пайда болған формулаларды көп өзгеріссіз қайталаушылық деуге болады. Бұл 
сипаттар тек фольклорға ғана емес, онымен жан-жақты байланысып жатқан халықтық 
мəдениеттің барлық саласына, соның ішінде ғұрып пен рəсімге де қатысты» [4.230].  

А.А. Потебняның пайымдауынша, тілдің барлық рухани эволюциясының алғашқы нүктесі 
– миф. Ол адамзаттың алғашқы қауым болып өмір сүрген шағында пайда болған. Фольклордың 
ең көне жанры болып саналатын миф уақыт өте келе, өзінің қасиеті мен құпиялық сипатын 
жоғалтып, əу баста наным-сенім негізінде қалыпқа түскен сөз саптау үлгілері санада тұрақтап 
қалады. Тарихтағы ірі оқиғалардың ешқайсысы халықтың психологиясынан із-түзсіз жоғалып 
кетпейді. Əлемдегі кез келген ұлттың басынан небір қилы өзгерістер өтеді. Əйтсе де, белгілі бір 
кезең мен ірі тарихи оқиғалар бір үзік фрагмент есебінде, əлдеқандай тұрақты тіркестер 
мазмұнында сақталып, өткен күндер елесін жаңғыртады. Осыған байланысты тілімізде бүгінгі 
күнге дейін өз қолданысын тауып жүрген Барар жерің Балқан тау, ол да біздің барған тау, 
Күлтөбенің басында күнде жиын, Абылай аспас асу бел, Қайда барсаң Қорқыттың көрі 
сияқты тарихи фразеологизмдер тілдік қордың ең бір сүбелі тұстарының бірі болып саналады 
[5.9]. Қайда барсаң Қорқыттың көрі тұрақты тіркесі туралы аңыз былай баяндалады: 

«Қорқыт өзінің желмаясына мініп, ел кезіп жүреді. Қайда барса да, алдынан екі адам 
кезігіп, көр қазып жатады. Қорқыт оларға: «Бұл кімнің көрі» деп сауал қойса, олар: 
«Қорқыттың көрі» деп жауап қатады. Ақыры, ол суда ажал жоқ деп, Сырдарияға кілем төсеп, 
қалған ғұмырын су үстінде өткізбек болады. Бірде Қорқыт қалғып кеткенде, оны жылан шағып 
өлтіріпті. [6.88]. 

«Қорқыт» атауының этимологиясы туралы ғалым Ш. Ыбыраев: «Қорқыт» сөзінің түп-
төркіні «көр» жəне «құт» деген екі сөзден тұрады. Осы орайда «көр» сөзінің  ғор, гөр, гур 
сияқты фонетикалық нұсқалары болғандай, «құт» сөзінің де ғуд, ғұт, хұт дейтін варианттары 
кездесе береді. Қорқыт есімінің алғашқы сыңары көр (ғор, гөр) сөзінің мағынасы о дүниелік  
ұғыммен жапсарлас, екі дүниенің ортасындағы жалғыз заттық айғақ көрмен байланысты болуы 
əбден ықтимал» [7.595], - деп жазады. Демек, аталған сөз тіркесінің сана түкпіріндегі астарлы 
мəні тым тереңде жатыр. 

«Бақыт құсы қону». Бақытты болу мағынасын беретін бұл тұрақты тіркестің уəжін ертегі 
сюжеттерінен кездестіреміз: «Біздің патшамыз қайтыс болар алдында жұртын жиып былай деп 
өсиет айтты: Мен өлген соң сендер патшалыққа  қаласыңдар, менің арнайы бағып келе жатқан 
«бақыт құс» деген құсым бар. Мені жерлегеннен кейін үшінші күні маған бағынышты халық 
түгел жиналсын, содан соң осы бақыт құсымды аспанға ұшырып жіберіңдер. Бақыт құсым 
кімнің басына келіп қонса, сол менің орныма  патша болсын» [8.39]. 

«Ел ханның орнына хан сайламақ болады. Бұл елдің заңы бойынша «бақыт құс» деген 
болады екен. Сол құсты үш күндік жерден ұшырып, құс кімнің үйінің төбесіне қонса, сол кісі 
хан болады» [9.110]. 

Қазақ халық прозасын зерттеген фольклортанушы ғалым С. Қасқабасов бұл туралы: «Көп 
жағдайда қаһарман дарияның жағасында өсіп тұрған жалғыз бəйтерекке тап болады. Ол 
ағаштың басындағы  алып  Қарақұстың, яки Самұрықтың ұяда жатқан балапандарын 
айдаһардың аузынан құтқарады. Сол үшін қаһарманды Самұрық жат сырлы дүниеге жеткізіп 
салады («Адам білмес тас», «Сиқырлы құс», «Үш қыз» т.б.). Қаһарманның Самұрық құстың 
көмегімен жеткен жері малға толы жайлау, көкорай шалғынды аңғар не үлкен қала болып 
келеді» [9.203], - деп жазады.  

«Бақыт құс» бейнесі «Ер Төстік» ертегісінде де суреттелген. Халық жер асты əлемін 
жылан, айдаһар арқылы бейнелесе, ал аспан əлемін құс арқылы елестетеді. Көкке көтерілу, 
биіктікті бағындыру  қанатты құс арқылы жүзеге асады деген ұғымның фольклордағы көрінісі 
ертегі-аңыздардан анық аңғарылады. Сондықтан да құс – киелі, халқымыз қасиет тұтқан жеті 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

147 
 

қазынаның бірі. Осы фольклорлық түсінік тіліміздегі «басына бақыт құсы қонды» деген 
тұрақты тіркесті қалыптастыруға негіз болды. 

Ертегілер ерте дəуір адамдарының өзіндік дүниетаным түсінігі ғана емес, сонымен бірге 
қазақ халқының этногенезін айқындайтын ру-тайпалар, ежелгі ата-бабалар өмірінің қилы-қилы 
кезедерінен көрініс  береді. Алғашқы қауымдық құрылыс жұрнақтарын, бағзы заман белгілерін 
сақтап келеді. Мифтер мен ертегі-аңыздарда əдетте көшпелілердің өмірі, тұрмыс ерекшелігі 
бейнеленеді. Көшпелілер өзін ешқашан жаратылыстан бөле жарып қараған емес. Əлем бейнесі, 
дүние болмысы туралы олардың бар ұғым-түсінігін жеткізетін – ертегілер.  

Қазақ халық прозасында əлем, ғарыш шеңберінде адам орны ылғи өзгеріп, құбылып 
отырады. Дүниені түсіндірудің байырғы жануарлық сатысы, хайуандарға табыну бірте-бірте 
шектеліп,  ақыры рухани адам болмысы жетекші мəнге ие болады. Жаратылыстың бəрін 
адамиландыру – антропоморфистік даму арнасы табиғатпен күресте асқақ бейнелердің тууына 
кең жол ашып береді. Ол – қорғансыздарды бақытқа кенелтетін жеңімпаз келбеті («Қаңбақ 
шал», «Аяз би», «Ер Төстік» т.б.). 

Ата-бабаларымыз дүние құбылысын игеріп, түр-келбетін санада сақтауға тырысты. Оны 
кейінгі ұрпаққа аманаттау міндет болды. Бұл тұрғыда қазақ фольклорының алтын қазынасы 
эпостық жырлардың орны бөлек. Жер бетіндегі баянды бақыт үшін адам баласының серт еткен 
бітпес күресі ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса берген. Тіршілік тынысының түрлі кезеңдеріне орай, 
табиғатты суреттеуде де соны көркемдік ізденістерге жол ашылып, жалпы ғалам бейнесінің 
ұлттық моделі қалыптасады. 

Соңғы кездері тіл мамандары «сендіру» сөзінің орнына суггестия терминін қолданып жүр. 
Суггестизм – ( латын тілінде suggestio – сендіру, иландыру) 1. поэзияда жеке тақырыптағы 
ритмикалық  дыбыстардың образды бірлігі арқылы оқырманның қиялына, эмоциясына, 
санасына əсер ету; 2.  иландыру [10.1279]. Суггестиялық амалдар арқылы адамзат ойына, көңіл-
күйіне, сезіміне, мінез-құлқына, іс-əрекетіне, терең əсер етуге болады. Сендіруде эмоцияның 
күшімен эмоционалды қиял, психологиялық нұсқау қатысады. Қиял мен күшті эмоцияның 
бірігуі – сендірудің іске асырушы тетігі [11.28]. 

Сендіру – биопсихологиялық құбылыс. Ол ми қызметіне қатысты – биологиялық, 
формасына қарай – психологиялық, мазмұнына қарай – əлеуметтік.  

Адамдар қысылтаяң жағдайларда көмекті қиялдағы елестерден, «құдіретті күштен» күтеді. 
Діни нанымдарға, тылсым күшке қатты сенеді, олардың қаһарынан қорқады. Сондықтан əрбір 
сөз бен қимыл-əрекет арқылы адам өмірін, тіршілігін, күнкөрісін қиындатуға немесе 
жақсартуға болады деп сенеді. Сол дүлей күшпен байланысу үшін оны сөйлеу тілімен, ым-
ишарамен, іс-əрекетпен вербалды жəне бейвербалды қарым-қатынастар жасайды. 

Талма ауруына (эпилепсия) ұшырағандарды қазақ «қояншық» дейді. Оның сыры көне 
сенімдеріге байланысты. Көптеген халықтардың ескі нанымында қоян аса қатерлі 
хайуандардың қатарына жатады [12.13]. Оның қатерлілігі күшінде емес, жын-шайтандармен 
байланыстылығында жатыр. Шамасы мұндай түсінік қоянның өте жылдам қозғалысын жын-
шайтанның көзге көрінбейтініне ұқсатудан шықса керек. Қоянды жын-шайтанмен 
байланыстыру қазақ фольклорындағы бақсылардың қояншық ауруын емдеуінен анық 
байқалады. Нақты мысал келтірейік: 

«Ауланған қоянды бақсы науқасқа береді. Ол қоянды қапсыра құшақтап отырады. Оған 
ескі көйлектің əр түсті қиқымдары байланады. Сөйтіп, қуыршақ даяр болады. Бақсы өзінің 
алдына қанжар немесе пышақ шаншып қойып, қобызда ойнайды, жындарын шақырады. 
Арасында сырқаттың бетіне жəне құлағына үш қайтара үшкіреді, құшақтай қысып тұрып, 
алақанымен арқасынан қағады. Сосын науқастың алақанымен алақандарын қағыстырады. 
Жердегі қанжарды немесе пышақты суырып алып, оның көзіне əлде ішіне тығып алардай 
болып, əрі-бері сілтейді. Таң шапағы көрінген кезде бақсы қуыршақ пен аттың бас сүйегін алып 
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үйден шығады. Қоянды құшақтаған қалпы науқас оның соңынан ереді. Олар ауылдың 
сыртындағы жолға шығады, сол кезде бақсы аттың бас сүйегіне науқасты отырғызып, 
қуыршақты оның төбесінен үш рет айналдырып қолына береді. Бұдан соң «көш, көш» деп 
алақанымен науқастың арқасынан үш рет қағады. Науқас: «Тфу, бəле, кет» деп, қоянды қоя 
береді. Қоян қаша жөнеледі. Науқас та етегін сілкіп тастап, артына бұрылмастан ауылға қарай 
зытады. Бақсы ауылға асықпай жетеді. Қуыршақ пен бас сүйек сол жерде қалады» [13.108]. 

Келтірілген мысалдан «қояншық» сөзінің магиялық астары айқын көрінеді. Қоян, шық: 
оның əу бастағы мағынасы қоянды қолдан шығару, босатумен байланысты болса, екіншіден, 
қоянға ұқсаған зиянкесті тəннен ажыратуды, яғни шығаруды білдіреді.  

Магиялық құбылысқа сену – əйел затына ежелден тəн жəне осы күнге дейін сақталған 
қасиет. Сондықтан олар құдіретті күштің орындалатынына күмəн келтірмей, оны вербалды 
түрде, қарғыс сөздермен жеткізіп отырады. Мəселен, албасты сөзіне байланысты мынадай 
аңыз бар:   

 «Құдай тозақтың жетінші қабатында Нимлис атты қасқырды, Хыблис атты жолбарысты 
жаратқан екен. Олар қосылып, ерлі-зайыпты болады. Алғашқы туған ұлдың атын Ібіліс, 
қыздың атын Жын қояды. Екінші туған ұлы – Дию, қыз – Аджина, үшінші ұл – Шайтан, қыз – 
Албасты аталады.  

Албасты ескі қоныстың қираған орнын мекендеп, жаңғақ ағашының астында шашын тарап 
отырады» [13.96]. 

Тағы бір аңыз бойынша адам жүрген жердің бəрінде албасты болады. Олар адамға ұйықтап 
жатқан кезде зиянкестік жасайды: кеудеге мініп алып тұншықтырады, қанын сорады. Бірақ 
албасты адамды өлтіруге дейін бармайды, тек жанын қинайды [9.109]. Негізінен, Ш. Уəлиханов 
атап өткендей, албасты толғатып жатқан əйелге қастандық жасайтын зиянкес болып келеді. Ол 
əйелдің кеудесіне мініп алып қылқындырады, сондықтан босанғалы жатқан əйелдің тілі 
күрмеліп, ақылынан адасып қалады. Осы сəтті пайдаланып, ол əйелдің өкпесін ұрлап алуға 
тырысады немесе баланың  жолдасын тоқтатып қоюы мүмкін. Екі жағдайда да əйел өледі 
[14.115].  

Келтірілген мысалдардың вербалдануы нəтижесінде қазақ əйелдерінің қарғысы «Албасты 
басқыр» сөз тіркесі қолданысқа енген.  

Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігінде бұл сөздің шығу төркіні туралы: 
«Албасты – алб (палуан) деген сөз бен басты етістігінің бірігуінен жасалған сөз болу керек. 
Алыб/алып сөзінің төркіні түркі мен монғол тілдеріне ортақ алу етістігінен шығады. Монғолша 
алба(н) – «қызмет, əскери қызмет» деген сөз. Бұл сөзбен түбірлес алабату – «əскери қызметке 
шақыру, алу», алп «əскери қызметке міндетті адам» деген сөздер де болған. Алғашқы кезде алп 
деп əскери қызметін атқарып жүрген жауынгерді атаса, кейін сол жауынгердің батыл бейнесін 
білдірген, ол халық аңыздарында балуан, батыр түрінде суреттелген (Кононов. Родосл. 
Туркмен., 97-98). Көне түркі тілінде алып – денелі, ұзын бойлы жігіт, батыр (МК, І, 44); 
шағатайша алп – батыр, балуан (Будагов. Ср.сл. тур.-тат. нар., І, 80) деген сөз. Ал чуваш пен 
татар аңыздарында алыптай ірі, жуан денелі, орыстардың «домовойы» (үй əруағы) сияқты, 
ұйықтап жатқан кісіні басып тұншықтырып кететін періні албасты дейді екен (Ашмарин. Мат-
лы для иссл. чув. яз. 70; Остроумов. Опыт сл. нар. тат. яз., 47-48), - деп беріледі [15.32]. Қазақ 
тіліне бұл сөз татар əдебиетінен ауысқан болу керек. Оған қазақ тілінде қолданылып жүрген, 
албастының басуымен салыстырылған теңеулер дəлел бола алады. Мысалы: Күркіреп қап-қара 
бұлт теңіз бетін, басады албастыдай емін-еркін (Ғ. Малдыбаев). 

Əлемнің тілдік бейнесі дүние суретінің басқа бейвербалды формадағы түрлерімен 
салыстырғанда, оның маңызды құрамдас бөлігін құрайды [16.27]. Шындық болмыс ойлау 
арқылы жүзеге асады, тіл – оны бейнелеу құралдарының бірі. Адам қоршаған ортадағы 
беймəлім құбылыстар мен заттарды өзіне таныс дүниелер арқылы бағалап, танып біледі. Ал, 
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оның ұзақ ғасырлар бойы жинақталуы фольклорлық сананы қалыптастырды. Осы орайда 
фольклортанушы ғалым Е. Тұрсыновтың: «Фольклордың халық өмірімен, күнделікті 
тіршілігімен, өткен тарихымен мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан сана-сезімімен, дүниеге 
көзқарасымен біте қайнасқандығы соншама, оны халықтың бүкіл тұрмыс-тіршілігінен, тарихы 
мен сана-сезімінен тұтастай қалпында ажыратып алу былай тұрсын, иненің ұшымен шұқылап 
отырып, босатып алу бос əурешілік» [17.132], - деген тұжырымында ғылыми негіз бар. Əрине, 
бұл мəселе тілдік тұрғыдан тереңдеп зерттеуді қажет ететіні даусыз.  

Əлемнің тілдік бейнесі санамен тікелей байланысты. Ал, фольклорлық сана жекелеген 
ұлтқа ғана тəн екені белгілі. Сол себепті оның ішкі мазмұнын тіл арқылы ғана танып білеміз.  
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Жергілікті халық тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу тіл тарихы үшін əрі 

теориялық, əрі практикалық тұрғыдан маңызды.  Диалектикалық ерекшеліктер кейде халықтың 
сөйлеу тілінде сақталған кейбір құнды мəліметтерді бойында сақтауы мүмкін. Халықтардың 
басқа көршілерімен тілдік байланысын, мəдени-этникалық қатынасын, көрінісін айқындауда 
ауызекі  деректердің жинақталып зерделенуінің  ғылымға берері мол. Мəселен, оңтүстік 
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қазақтарының тілінде өзбек тілінің əсері бар екендігі айтылып қалады. Бұл қанаттас, көршілес 
отырған халықтарға тəн құбылыс.   

      Қазіргі түрік тілінің өткені басқа түркі тілдерінің өткенімен салыстырғанда өзгеше. 
Өйткені Осман мемлекеті тұсында «Осман түрікшесі» деп аталған тілдің қарапайым халық 
тілінен алшақтығы соншалық, жазба тіліне түскен шығармалардағы араб жəне парсы кірме 
сөздерінің көптігінен  көпшілік оқи алмайтын, түсіне алмайтын жағдайға келген.  

     Көпшілікке мəлім,  осы мəселеге орай Сұлтандар билігі (Beylikler dönemi) кезеңінде 
Қараманлыоглы Мехмет Бей 1277 жылдың 15 мамырда халықтың түрікше сөйлесуі туралы 
бұйрық шығарған [1.16].      Нəтижесі шамалы. Араб-парсы тілдерінен кірген сөздер тұрмысты 
ғана билемей, ақсүйекпін деген сарай маңында жүргендердің санасын да билеп алған болатын. 

Түрік халқының кемеңгер ұлы Ататүріктің Республика кезеңінде осындай мүшкіл күйге 
түскен тілді жандандыру мақсатында жоспарлы түрде жүзеге асырған тіл саясаты өзінің 
жемісін берді деуге болады. Түрік халқының жоғары сана, түсінігі мен ұлттық рухы арқасында 
бүгінгі таңда түрік тілі Түркия Республикасының мемлекеттік тілі ретінде ғылым-білім, өнер, 
өндіріс жəне тұрмыстың барлық саласында толыққанды қолданысқа ие болып отыр. Профессор 
Ю.Щека өзінің бір сұхбатында түрік тілінің мемлекеттік тіл қызметіне толыққанды көтерілуіне 
таңданысын жасыра алмайды. Ол мұның себебін бұрын хатқа түспеген халық сөйлеу тілін 
жинау жалпыхалықтық сипатқа ие болып қайта жандануы мен Ататүріктің басшылығымен 
жүзеге асқан білімге жəне сана-сезімге сүйенген тіл реформасының жемісі екенін айтады [2.77]. 

       Тілді кірме сөздерден арылтудың бірден-бір жолы халықтың бай тілдік қазынасынан 
пайдалану, сөздік құрамды төл сөздермен байыту жəне  оны жинап жүйелеу.  Түркияда ауызекі 
сөйлеу тілінде сақталып, əдеби тілде кездесе бермейтін сөздерді жəне жергілікті халық тілінде 
кездесетін диалектілік ерекшеліктерді зерттеу жұмысы Ататүріктің бастамасымен 1932 жылы 
12 шілдеде  құрылған «Түрік тілі қоғамының» алғашқы отырысында бірінші кезекте 
күнтəртібіне қойылды. Бұл жұмысқа ресми орындардың да қатысуы керектігі айтылып 
заңдастырылды. Ол үшін бір үлгіде арнайы дайындалған карточкалар жинаушылардың қолына 
берілді. 

      Бірінші кезең, 1932-1934 жылдар аралығында жүрді. 153 мыңға жуық сөз жиналыпты. 
Осының нəтижесінде Түркияда халық арасынан жиналған сөздердің журналы жүйелі түрде 
жарияланып,  1939-1952 жылдар аралығында  Түрік тіл қоғамы басшылығымен ауыз əдебиеті 
мен сөйлеу тілінің ерекшеліктерін көрсететін алты  томдық жинақ дүниеге келген. Тілші-ғалым 
З.Коркмаз алғаш халық ішінен сөз жинап-теру мəселесін көтерген ғалымдардың бірі Бесім 
Аталай екенін жазады [3.77].  Жариялануына да басшылық еткен Б.Аталай. Еңбектің 
жариялану жылдары төмендегідей:  

Söz Derleme Dergisi І (A-D), İstanbul 1939., ІI (E-K), İstanbul 1941., IIІ (L-Z), İstanbul 1942., 
IV (Ulama), İstanbul 1949., V (Folklor Sözleri), İstanbul 1952., VІ (İndeks), İstanbul 1952 [4.85]. 

Еңбектердің шығу кезеңдерімен беруіміздің себебі, кей əдебиеттерде 3 томдық деп 
көрсетіліп жатады. Өйткені соңғы үш томының қосымша, мəтіндер мен индекстен 
тұртындығынан болуы керек. Кей жерде 6 томдық еңбек деп көрсетіледі.  Оқулықтарды бұл 
сөздіктердің сөздердің дыбыстық құрамы мен мағыналық жағын толық ашып бере алмағанын, 
осы себептерге байланысты Осы жерде ТТҚ-ның (Түрік тілі қоғамы) халық арасынан сөздерді 
қайтадан жүйелеу, жинақтау жұмысына кірісіп, 450 мың карточка жиналғанын жазады [4.85-
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86]. Байқап отырғанымыздай алғаш жиналған кеспелерден үш есе көп материал.  Жарияланған 
жылдары төмендегідей: 

Söz Derleme Dergisi І (A), Ankara 1963.,  ІI (B), Ankara 1965.,  IIІ (C-Ç), Ankara 1965., IV (D), 
Ankara 1969.,  V (E-F), Ankara 1972., VІ (G), Ankara 1972., VІI (H-İ), Ankara 1972., VІII (K), 
Ankara 1975., ІX (L-R), Ankara 1977., X (S-T), Ankara 1978., XІ (U-Z), Ankara 1979 [4.86]. 

 Барлығы 11 том. Осы еңбек бастапқыда 13 том болып жоспарланған екен. Соңғы 12-томы 
1982 жылы шықты. Түркияда бұл еңбекті 12 томнан тұратын «Дерлеме сөздігі» (дерлеме-теру, 
жинау, топтастыру мағынасында жұмсалады). З.Коркмаз аталған еңбектің жетістіктерімен 
бірге, мынадай кемшіліктерін де атап көрсетіп, орынды ескертпелер жасалған: 

- Сөздік сериясы жеке-жеке  əр жылы жарияланғандықтан, мағыналас сөздерге сілтеме 
жасалғанда, сол томның ішіндегі сөздерге сілтеме жасалған. Бұрын жарияланған я кейіннен 
шығатын томдағы сөздерге сілтеме жасалмаған. Мəселен, бірінші томдағы abart- етістігі 
мағыналас тұлғадағы  obart- жəне    ofut- етістігі  abartma- етістігіне сілтеме жасалынбаған.  

- XI-XIII ғасырлар арасы Анадолыға келген түрік тайпалары бұрынғы тұрғындармен бірге 
өмір сүре бастады. Тілімізге грек, армян, итальян, славян, бұлғар тб. тілдерден кірме сөздер ене 
бастады. Кірме сөздер  қаншалықты фонетикалық өзгерістерге ұшырап тілімізге енсе де, сөздік 
түзу ережелеріне сай олардың шығу төркінін көрсету керек еді.  Мəселен, aba  «Шопандар мен 
түйешілер киетін ұзын жағасыз сырт киім» грек тіліндегі kapa сөзінен (түрік тілінің түсіндірме 
сөздігінде бұл сөздің араб тілінен енгендігі жазылады. Б.А.), araka  «бұршақтың бір түрі»  грек 
тіліндегі arakas сөзінен, bezelye «бұршақ» сөзі итальян тіліндегі pisello сөзінен тб. көптеген 
кірме сөздердің болуына қарамастан, сөздердің  шыққан төркіні көрсетілмеген.  

- Сөздікте араб жəне парсы тілінен енген сөздер де көрсетілмеген.  Сөздікте acemi сөзінің 3 
мағынасы берілген. Осы үш түрлі мағынада жұмсалған сөздердің шығу төркіні бір екендігі 
көрсетілсе, олардың төркіндес екендігін аңғару қиынға соқпайды. 1. халуа, 2. өріктің бір түрі. 3. 
бөтен кісі. Avsıncı сөзінің парсы тіліндегі efsun «сиқыр, дуа» сөзінен келетіні жəне түрікше (Т.) -
жы қосымшасы көрсетіліп, былай берілсе дұрыс болар еді:  avsıncı (< Far. efsun +T. cı eki)  [3. 
663-664]. 

Біздің түрік тіліндегі  жергілікті тіл ерекшеліктеріне мəн беруіміздің себебі, қазақ тілі 
диалектологиясының оңтүстік говорларын зерттеген ғалым  О.Нақысбеков  «Қазақ халқының 
басқа түркі тілдес халықтар арасындағы болған  этникалық байланысын  ашу үшін де тіл 
білімінің диалектология саласының едəуір үлесі бар. Өйткені қазақтың құрамына кірген 
бірқатар ру, тайпалардың басқа түркі тілдес елдердің ішінде де кездесуі, сондай-ақ тіліміздегі 
кейбір диалектілік құбылыстардың қазақ тілінің басқа говорларында ұшырамай, көрші, туыстас 
тілдердің материалдарымен ұқсас болып келуі тегін емес. Міне, осындай туыс тілдер 
арасындағы қарым-қатынасты  шешуде диалектілік ерекшеліктерді зерттеудің берер пайдасы 
мол» деген болатын. [5.3-4]. Туыс халықтардың аймақтық  тілдік ерекшеліктер бірқатар 
ғалымдардың назарын өздеріне аударып, диссертациялар қорғалды. Н.Жүнісовтің 
«Қарақалпақстандағы қазақ тілінің ауыспалы говорлары» тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын (Алматы, 1965), Г.Кульманов «Геоклинский диалект туркменского языка» 
атты кандидаттық диссертациясын (Ашхабад, 1960), Г.Менгалиева «Салырский диалект 
туркменского языка» атты кандидаттық диссертациясын (Ашхабад, 1964), С.Омарбеков «Қазақ 
тілінің Маңғышлақ говоры» атты кандидаттық диссертациясын (Алматы, 1960), А.Тасымов 
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«Повольжя өңіріндегі қазақтардың тілдік ерекшеліктері» атты кандидаттық диссертациясын 
(Алматы, 1975), Б.Өтебеков «Қазақ диаспорасының тілі (Ауғанстан, Иран қазақтарының тілінен 
жиналған материалдарбойынша) атты кандидаттық диссертациясын» (Алматы, 2000) тб атап 
өтуге болады. Түрік ғалымдары арасында да диалектология тақырыбына арналған магистрлік 
жəне кандидаттық диссертациялар қорғалды (мəлімет үшін қараңыз: Gülensoy Tuncer. Türkçe El 
Kitabı, s. 86-87).   

      Түрік тілінің 2 томдық түсіндірме сөздігінің сөздік құрамына Түркияның кейбір 
аймақтарында ғана қолданыста жүрген диалектілер де  hlk. (halk ağzında)  шартты белгісінен 
кейін берілген [6]. Аталған еңбекті негізге ала отырып дайындалған  «Түрікше-қазақша 
сөздікке» де түркі тілдеріне ортақ диалект жəне көнерген сөздер алынғанын көреміз [7].  

  Түрік тілінің нормативті түсіндірме сөздігінде кейбір жергілікті жəне көнерген сөздердің 
қазіргі қазақ əдеби тілінің сөздік құрамында белсенді лексиканың құрамын толықтырып тұрған 
сөз бірліктері екенін жəне жергілікті жəне көнерген сөздердің түрік тілінде əдеби нұсқасы бола 
тұра, өзінің тұлғалық жəне мағыналық қасиеттерін əлі күнге халық тілінде сақтап  келе 
жатқандығын көреміз.  

BALA is. hlk. Бала, перзент. [7.81]. 
BAY (I)  s. esk. Бай, ауқатты, дəулеттi (адам). [7.94]. 
BOYDAK, -ğı is. hlk. 1. Жүгi жоқ жаяу адам. 2. Бойдақ, үйленбеген. [7.125]. 
BULAK, -ğı is. (hlk) Бұлақ, бастау, қайнар... [7.130]. т.б. 
Аталған сөздікте жергілікті сөз ретінде жұмсалатын сөздер тізбесі: altıatar (алтатар),  

ağnamak (аунау), aylanmak (айналу), bala (бала), belen (белең, төбе),  boydak (бойдақ), büğelek 
(бүгелек), büğet (бөгет), bıldır (былтыр), bulak (бұлақ), bavlımak (баулу), çayan (шаян), çapmak 
(атпен шабу), çiğit (шит), çimçek (шымшық), çit (шыт мата), çömçe  (шөміш), dal (талтүс), 
damızlık (тамыздық, ащытқы), daz (таз бас), deprenmek (тебірену, шайқалу), dermek (теру),  döş 
(төс),   düğmek (түю, түйіп байлау), elik (тау ешкісі), em (ем, шипа), emcek (емшек), emlemek 
(емдеу, дəрілеу), en (ен, қойдың ені), er (ер, күйеу), erincek (еріншек), esermek (есейту), etçi 
(етші, қасапшы), ezgi (езгі, қысым), gökçül (көкшіл), gölük (көлік), görkem (көркем,   сəнді), 
görklü (көрікті), irkinti (іркінті су), kağşamak (қаусау, қартаю), kak (қақ, кептірілген жеміс), 
kargışlamak, kargımak (қарғау), kargış (қарғыс), karı (кəрі), kayıtmak (райынан қайту), kaynar 
(қайнар, бастау), kaytarmak (қайтару, қайтарып беру), kekeç (кекеш), koçmak, koçuşmak (құшу), 
konak (қонақжай), konur (қоңыр, күрең), koşa (қоса, бірге), kösem, kösemlik (көсемдік), kurut 
(құрт- сүт тағамы), küçürek (кішірек),  od (от, жалын), okramak (оқырану, кісінеу), okşamak 
(ұқсау), özek (өзек, ядро), sak (сақ), saklık (сақтық, қырығылық),  sınamak (сынау), sarıerik 
(сарыөрік), sasımak (сасу), yağır (жауыр), yoğalmak (жоғалу), yumak (жуу), yüğrük (жүйрік), yüklü 
(жүкті əйел) т.б. Осы сөздерге түрік халықтарына ортақ мəдени қазынасына айналған кейбір 
кірме сөздер де көнерген сөздердің қатарын құрайды: ayal,  derya, devran, didar, duçar, nadan, 
nahak, nan, faş, ferişte, giriftar, kem, külli, piyale, pulat, rencide т.б. Бұл сөздер қазақ тілінің 
дыбысталуы жағынан қазақшаланып кеткен лексикасы: əйел, дария, дəурен, дидар, душар, 
надан, нақақ, нан, паш, періште, кіріптар, кем, күллі, пиалай, болат, реніш т.б.                     

Түрік тілінің нормативті сөздігінен алынған жергілікті жəне көнерген лексиканы құрайтын 
бұл сөздер қазақ тілінің лексикалық қорын толықтырып тұрған белсенді лексика. Тілде 
қолданыс барысында кейде сөздердің мағыналық толысуы мен  мағыналалық тарылуы 
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үдерісіне ұшырауы заңды құбылыс.  Бір ерекшелігі  сөздердің əлі күнге дейін екі тілде де 
бірдей қызметте жұмсалып, ортақ семантикалық ерекшелігін сақтап қалуы.  

   Бір қызығы кейде түрік тілінде белгілі бір аймақта қолданылған  кейбір сөздер қазақ 
тілінде де белгілі бір аймаққа тəн тар қолданысты  сөз болуы əбден мүмкін. Мəселен, Анкара 
өңірінің аудандарында «есек» сөзінің тура мағынасымен қатар, адам бойы жетіңкіремейтін 
биіктіктегі үйдің қабырғасын қалағанда не сылағанда қолданылатын төрт аяғы бар үстел деген 
диалект мағынасы да бар. «Ешек» сөзі тура осы мағынада оңтүстікте жұмсалатынын бала 
кезімізден жақсы білеміз. Қазақстанның басқа аймақтарынында осы сөздің диалект мағынасын 
түсіне бермейді.   

       Қорыта келгенде, түркі тілдес халықтардың тілінде мұндай құбылыстың, яғни 
əдеби тілдегі сөздің көршілес тілде диалект ретінде көрініс табуы заңды құбылыс.   Өңірлердегі 
жергілікті сөйлеу ерекшеліктерін зерттеу бір тілдің ғана емес, туыс тілдер арасындағы 
байланыстарды, сөздердің этимологиясын зерттеуге жол ашады. Бір сөздің белгілі бір аймақта 
қолданыста болып, келе-келе қолданыс аясы кеңейіп əдеби тілге енуі ғажап емес. Сондықтан 
диалект  сөздер əдеби тілді ана тілдің сөйлеу заңдылықтарына сəйкес келетін  сөздермен 
ұтымды  толықтырып отыруға септігін тигізеді. Ғ. Қалиев те əдеби тілдің ұлттардың қалыптасу 
кезеңінде ұлт тілдерінің негізіне жатуы мүмкіндігін жəне диалектіге əсер ете отырып, өзі де 
олардың есебінен байып отыратын жазады [10.90].  Қазақ диаспорасының тілін зерттеген ғалым 
Б.Өтебеков «Сөз тарихын анықтауда этимологиялық зерттеулердің мəні зор. Ал этимология 
əдеби тіліміз бен оның говорларын түгел қамтитын ұшан-теңіз тілдік фактілер мен 
материалдарға сүйенеді»,  - дейді [11.5]. Сонымен жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу туыс 
тілдер арасындағы тілдегі дыбыстық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктерді ғана емес, 
этникалық байланыстарды да анықтап, салыстыра зерттеуге мүмкіндік береді.      
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ОСОБЕННОСТИ СТЫКА СЛОВ В ТРЕХ ГЕНЕТИЧЕСКИ РОДСТВЕННЫХ 
ГРУППАХ ТЮРКСКОЙ СЕМЬИ ЯЗЫКОВ: КЫПЧАКСКОЙ, ОГУЗСКОЙ И 

КАРЛУКСКОЙ (КАЗАХСКОМ, ТУРЕЦКОМ, УЗБЕКСКОМ) 
 

А. Н. Байтуова 
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави доцент 

Характеристика стыка слов и его фонетических признаков является постоянным объектом 
обсуждения в тюркологии. Специалисты пытаются обнаружить пограничные сигналы слов в 
том или ином языке, не отрицая зримых и слышимых звуковых сигналов начала и конца слова. 
Однако существует и иная  точка зрения, некоторые ученые считают, что «слова в потоке речи 
сливаются друг с другом и никаких границ между ними нет» [1; 118]. Й.Вахек настойчиво 
утверждает, что “все средства разграничения в языке служат для определения различных 
значимых единиц” и предлагает ряд терминов [1; 189].  

В  тюркологии, по данным А.Джунисбекова, вопрос о пограничных сигналах слов 
решается пока что очень просто, так как  пограничными сигналами “служат связанное на 
последнем слоге слова ударение и сингармонизм”. Вместе с тем, по мнению автора,  
“поскольку вопрос о словесном ударении в тюркских языках, в том числе и в казахском, 
является спорным, то и роль словесного ударения должна быть подвергнута критическому 
анализу.” [2; 118].  

В тюркологии существуют два мнения в вопросе о стыке слов. По первой, традиционнной 
точке зрения, в тюркских словах ударение фиксированное и падает оно на последний слог. 

Вторая точка зрения о том,  что словесного ударения как словесной просодии в тюркских 
языках и в казахском языке нет, в основном выдвинута А. Джунисбековым и его коллегами – 
последователями, которые считают, что перед нынешними исследователями стоит сложная 
задача разобраться в этой нелегкой проблеме. Л.Р.Зиндер пишет, что «вопрос о 
разграничительной функции стыка слов, которую часто приписывают связанному ударению,  
должна быть признана мнимой» [3; 211] Таким образом, способность связанного ударения 
разграничивать слова является не реальной, как подчеркивает А. Джунисбеков [там же; 119]. 
Всесторонне изучая различные аспекты сингармонизма в казахском языке, А. Джунисбеков, 
рассматривая указанное явление вместе с сингармонизмом, имея ввиду при этом чередование 
твердых и мягких слов  - или же твердого и мягкого сингармонического тембров - в казахской 
речи, поясняет, что  «в предложениях типа men žumysqa erte bardym момент перехода от 
одного тембра в другой сигнализирует о границе между соседними словами». Как пишет 
Й.Вахек, “поскольку... сингармонизм действует только в пределах слова, звуковые сочетания 
палатализованный согласный либо передний гласный + веляризованный согласный, либо задний 
гласный являются во всех случаях знаками того, что разница слов пролегает между обоими 
элементами этих сочетаний” [1; 193]. Однако, это условие может выполняться только 
тогда, когда в предложении твердые и мягкие слова будут регулярно и постоянно 
чередоваться. А в казахской речи такое не часто встречется. Ибо все предложение может 
состоять только из твердых или же только из мягких слов. Например, только из твердых 
слов состоит предложение: “ol žumysqa žajau bardy”, “Он на работу пошел пешком”, а 
следующее предложение состоит  только из мягких слов: “men mektepke erte keldïm.”, “Я 
пришел в школу рано.” В этих предложениях сингармонический тембр, хотя и надежный 
пограничный сигнал, но он не может быть универсальным признаком. Для этого нужны 
жесткие условия, которые в большинстве случаев в казахской речи не соблюдаются. 

Следовательно, необходимо искать другие фонетические признаки разграничения слов в 
казахском языке, которые, безусловно, в той или иной еще неизвестной нам форме  существуют 
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в языке. Таковыми, по мнению А.Джунисбекова, возможно, является ряд ассимилятивных 
явлений: 

1. Африцированный вариант (дж) согласного (ж) сигнализирует о начале слова: пишутся 
žoq ‘нет’, žas ‘молодой’, произносятся джоқ – “нет”, джас – “молодой”; 

2. Озвончение глухого Қ сигнализирует о начале слова: пишется ала қарға ‘пестрая 
ворона’, произносится alaγarγa;  

3. Полное или полуоглушение З сигнализирует о конце слова: пишем žüz som ‘сто рублей’, 
произносится žüssom;  

4. Выпадение гласного сигнализирует о конце слова: пишется saryaγaš’желтое дерево’, 
произносится  -  saraγaš; 

5. Напряженная артикуляция согласных сигнализирует о конце слова. Если в слове  asa 
согласный S произносится слабо, то на стыке сочетания asajaq имеет заметную напряженную 
артикуляцию. Возможно, этот признак и служит пограничным сигналом.  

Подобных примеров в казахском, турецком и узбекском  языках наберется немало. Однако 
А.Джунисбеков выражает  неуверенность в надежности указанных критериев как пограничных 
сигналов. Поэтому этот вопрос вызывает необходимость проведения инструментальных 
анализов и психологических опытов по восприятию [2; 118-121]).  

      Фонетические варианты слов.Фонетические варианты слов встречаются почти во 
всех тюркских языках как в устной речи, так и в письменной речи. Это явление имеет 
различные аспекты для исследования. Одной из них, посвященных изучению этого явления в 
казахском языке, является работа С.Бизакова [4; 35], в которой он ставит перед собою задачу по 
решению следуюших вопросов: 1) дать определение фонетическим вариантам слов, 2) 
выявление древних и ранних фонетических процессов, приводивших к образованию вариантов 
слов и их постепенному изменению; 3) уточнение видов фонетических вариантов слов; 4) 
изучение тенденции, определившей влияние вариантности на литературную норму. В 
теоретическом осмыслении этого явления автор, обращаясь к другим источникам, приходит к 
выводу, что “в трудах лингвистов не всегда четко устанавливается разница между дублетом и 
вариантом слова, между фонетическими и морфологическими вариантами слов. По его 
мнению, дублеты слов образуются из разных корней, тогда как варианты возникают из одной и 
той основы. Кроме того, фонетические варианты встречаются во всех частях речи, а дублеты и 
грамматические варианты лишь в отдельных из них. Некоторые грамматические варианты 
могут превращаться в фонетические варианты, например, каз. bïrdeme – bïrdene – “что-то”, 
deneme// däneŋe – “ничего”). Фонетическая вариантность может быть выражена не только 
основой: каз. myγym // nyγym – “мощный”, tуmau // tumau – “насморк”, но и аффиксом: ekinšïdej 
// ekïnšïlej – “в другом случае”, qartamys // qartamyš – “пожилой” в сложных словах: ajaŋkes // 
äjaŋkes – “семулянт”, qajtse // käjtse – “чтобы не делал”, в парных и парно – повторных 
словах: paj – paj // baj – baj – “о боже” и др.  

С.Б.Бизаков при определении вариантов слов исходит из следующих трех положениий: “1). 
Только тождество значений слов дает возможность объединить слова в один вариантный ряд; 
2). Варианты слов имеют два и более компонентов, и все они непременно имеют одну 
исходную основу; 3). Звуковое различие фонетических вариантов слов должно совпадать или в 
корнях, или в аффиксах” [ там же, стр. 5]. 

     Некоторые тюркологи считают, что фонетические варианты слов относятся к элементам 
устной речи, или в их качестве иногда могут стилистически различаться не только слова, но и 
отдельные варианты одного и того же слова и т.д. Изучение этих явлений имеет важное 
значение в урегулировании стилистической дифференциации вариантов слов и нормализации 
литературного языка. Таким образом, сложность определения вариантов слов заключается не 
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столько в трудностях установления степени тождественности значения слов, но и в 
употреблении некоторых из них в конкретных контекстах и в сочетаниях с другими словами. 
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В широком смысле, память – способность организма, хранить, перерабатывать и 

воспроизводить информацию об окружающем мире и     о своем внутреннем состоянии для 
дальнейшего её использования в процессе жизнедеятельности. Биологические механизмы 
памяти живых организмов изучаются различными науками: генетикой, физиологией и 
биохимией [1-7]. Память человека, также, имеет историческую природу, социально 
обусловлена, тесно связана с характером его деятельности. Память связывает элементы 
жизненного опыта человека в единое целое, является одной из важнейших и необходимых 
предпосылок формирования его  индивидуальности  и  личности.  

Память свойственна человеку и животным, имеющим достаточно развитую центральную 
нервную систему (ЦНС). Физиологические исследования памяти обнаруживают 2 основных 
этапа её формирования, которым соответствуют два вида: кратковременная и долговременная. 
Кратковременная память характеризуется временем хранения информации от секунд до 
десятков минут и разрушается воздействиями, влияющими на согласованную работу нейронов 
(электрошок, наркоз, гипотермия и др.). Долговременная память, время хранения информации в 
которой сравнимо с продолжительностью самой жизни организма, устойчива к воздействиям, 
нарушающим  кратковременную  память. 

Теперь, когда проблема памяти в теории познания становится одной из основных 
философских проблем нейрофизиологии, недостаточная её разработанность так же, как и 
раньше, может давать широкий простор двусмысленным толкованиям. Такое постоянное 
проявление неявного толкования вопроса является следствием недостаточной исследованности 
анатомо-физиологической  стороны  проблемы  памяти. 

Одним из выражений такого подхода в проблеме «мышление и речь» является изучение 
отношения «мышление» ↔ «память». Именно то, что современная биология подошла к 
философскому обоснованию биологического феномена «память» и выявление разных форм 
проявления единой, в сущности, долговременной памяти в разных формах мышления 
(воспоминание, суждение, умозаключение и т.д.) обусловлено решающими успехами 
последних лет в познании механизмов мышления и памяти, как биологических  процессов. 

Как известно, всякая новая философская теория строиться на основе известных 
фактических сведений и представлений из физиологии мозга в  определенный период ее 
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развития. Научное истолкование сущности долговременной памяти как особого свойства, 
присущего лишь высокоорганизованной материи, позволяет нам представить её в двух формах: 
«абсолютная память» и «относительная память». 

Описанию феноменов «абсолютная память» и «относительная память», а также  их 
определению посвящена настоящая работа. 

Абсолютная память – способность человека полноценно воспроизводить прошлый опыт, 
одно из основных свойств нервной системы. Абсолютная память – это особая форма 
долговременной памяти по воспроизведению прошлого опыта: способность человека 
длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и многократно вводить её в сферу 
своего сознания, не обращаясь и не сравнивая их с другими информациями того времени. 
Абсолютная память служит основанием и следует рассматривать как предпосылку успешной 
деятельности в области познания неизвестных сторон окружающей нас действительности. 

Абсолютная память, которая, по-видимому, не может быть приобретена специальными 
упражнениями. Поэтому следует сказать, что абсолютная память – фактор наследственный. 
Она относительно независима от других фактов, сопровождающие протекание процесса 
запоминания этого факта. Ею в развернутом объеме обладают редкие таланты и вундеркинды. 

Относительная память – способность человека полноценно воспроизводить прошлый 
опыт, одно из основных свойств нервной системы. Относительная память – это особая форма 
долговременной памяти по воспроизведению прошлого опыта: способность человека 
длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и многократно вводить её в сферу 
своего сознания, при этом обращаясь и сравнивая их с другими информациями того времени. 
Относительная память служит основанием и следует рассматривать как предпосылку успешной 
деятельности в области познания неизвестных сторон окружающей нас действительности. 

Относительная память, которая, по-видимому, может быть совершенствована 
специальными упражнениями. Она в своих различных проявлениях развивается в процессе 
познавательной и, особенно, музыкальной деятельности человека – повышается 
чувствительность к сравнению и восприятию одновременно протекающих процессов 
восприятия. Поэтому следует сказать,  что относительная память совершенствуется, 
вырабатывается условные рефлексы на отношения между одновременно протекающими 
событиями. Её в развернутом объеме накапливают крупные ученые и редкие музыканты. 

Категориальность новых понятии «абсолютная память» и «относительная память». 
Категории возникли и развиваются как результат обобщения исторического развития познания 
и общественной практики. Категории являются идеальным аналогом материального мира, его 
общих свойств, связей и отношений. Отсюда вытекает их методологическая ценность и 
необходимость применения к исследованию явлений природы и мышления. 

Синтетическая функция категорий в процессе мышления стала предметом серьезного 
философского анализа в философии Канта, который отчетливо сознавал, что новые понятия 
возникают в результате синтеза опытных данных путем применения категорий мышления. Он 
писал: категории основываются на логических функциях суждения, а   в суждениях уже 
мыслится соединение и, значит, единство данных понятий. Категория, следовательно, уже 
предполагает соединение. Об этом сам Кант писал: «Таков перечень всех первоначальных 
чистых понятий синтеза, которые рассудок содержит в себе a priori и именно благодаря 
которым он называется чистым, так как только через них он может что-то понимать в 
многообразном [содержании] созерцания, т.е. мыслить объект созерцания. Это деление 
систематически развито из одного общего принципа, а именно из способности суждения 
(которая не есть не что иное, как способность мышления)» [8, 175]. 

Абдильдин Ж.М. пишет: «При этом Кант нащупал истинное её содержание, когда поставил 
вопрос о категориях как о всеобщих формах мышления, на основе которых возможно всеобщее 
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синтетическое знание. В кантовской трансцендентальной логике проблема категорий (всегда 
выпадавшая из поля зрения традиционной логики) является её главным содержанием» [9, 4]. 

Абдильдин Ж.М. пишет далее: «Кант ясно понимал, что для дедуцирования категорий не 
годится путь простого их описания, что необходимо с самого начала выбрать предметную 
область рассмотрения. В основе связи категории лежат реальные связи вещей и явлений. В 
мире нет ничего изолированного. Выражением же всеобщей связи являются законы 
диалектики, а категории суть моменты универсальной связи» [9, 49]. 

Систематическое исследование форм мышления, логических категорий выполнил Гегель 
Г.В., который считал, что мысль и её формы самой объективной реальностью [10]. Гегелевская 
постановка вопроса о системе развивающихся категорий создала необходимые условия для 
более полного и всестороннего выявления функций категорий в синтезе знания.  

Но, мы сразу же должны предостеречь молодого исследователя от ложного представления: 
«абсолютная память» и «относительная память» не есть разные виды памяти, а лишь разные 
формы проявления долговременной памяти человека. 

Согласно известным работам [10-15], и энциклопедическому определению «Категория» 
дефинируется следующим образом. 

КАТЕГОРИИ (от гр. katēgoria – высказывание, обвинение; признак) – в философии, 
наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и 
отношения явлений действительности и познания [16,184]. 

Категория «Память» в теории познания, в отличие от общих понятии конкретных областей 
знания, которые играют методологическую роль лишь в определенной сфере мышления, 
пронизывает всю область научного мышления. Теоретическое воспроизведение 
действительности и её мысленное творческое преобразование возможно лишь с помощью 
категории «память». Поэтому понятия «абсолютная память» и «относительная память» 
являются категориями категориальной системы теории познания. 

В настоящей работе нами понятия «абсолютная память» и «относительная память» 
вводятся не как новые понятия теории познания, а как формы, точнее, как разные формы 
проявления понятия «Память человека». В объективной действительности всё взаимосвязано и 
находится во всем взаимодействии. Тогда согласно этому основополаганию, разные формы 
памяти могут быть: 1 – отличительным врожденным качеством (признаком) отдельного 
человека, или 2 – могут проявляться в зависимости от потребности конкретного суждения и 
умозаключения.  

Дефиниция понятии «абсолютная память» и «относительная память». Специфической 
особенностью любой науки является употребление терминов, которые строго определены. Для 
этой цели в науке и учебном процессе применяется логическая операция, которая называется 
определением, или дефиницией. Посредством определений вводятся новые понятия и термины. 
Тогда дефиниция – это логическая операция, заключающаяся в придании точного смысла 
вводимому новому термину, который позволяет выделить и уточнить значение этого понятия. 

С другой стороны, дефиниция решает следующую задачу: выделить систему признаков, 
общую и относительную для предметов, понятий, обозначаемых вводимым термином. В 
научном познании эта задача еще усиливается требованием найти систему существенных 
признаков этих предметов и понятий. 

Выделение системы существенных признаков тех или иных предметов, понятий – задача 
конкретной отрасли науки. Логика только указывает способы и правила определения, а также 
систематизирует типичные ошибки, возникающие при нарушении этих правил [15, 166]. 

Определение, в котором указывается система существенных признаков предметов, 
понятий, является результатом сложного процесса познания. Мы рассмотрим реальные 
определения, согласно которым придается точный смысл понятиям, значения которых с 
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большой или меньшей степенью определенности уже известны. По существу посредством 
реальных определении вводятся понятия о предметах, явлениях, обозначаемых термином, т.е. 
решается задача выделения признаков, общей и отличительной для этих предметов, явлений и 
понятий. Как известно, определения делятся на номинальные и реальные по той функции, 
которую они выполняют в познании [15, 169]. 

В нашем случае с «память» приемами описания и сравнения определены следующие общие 
признаки, характерные понятиям «абсолютная память» и «относительная память»: 1 – хранение 
информации, 2 – переработка информации, 3 – воспроизведение информации. 
Различительными существенными признаками новых категорируемых понятий являются: для 
абсолютной памяти – воспроизведение необходимой информации не обращаясь и не сравнивая 
их с другими информациями того времени, а для относительной памяти – воспроизведение 
нужной информации обращаясь и сравнивая их с другими информациями того времени. 

На основе выше изложенного термины «абсолютная память» и «относительная память» 
дефинируются следующим образом. 

АБСОЛЮТНАЯ ПАМЯТЬ – особая форма долговременной памяти по воспроизведению 
прошлого опыта: способность человека длительно хранить информацию о событиях внешнего 
мира и многократно вводить её в сферу своего сознания, не обращаясь и не сравнивая их с 
другими информациями, сопровождающие протекание процесса запоминания этого факта. 
Абсолютная память служит основанием и следует рассматривать как предпосылку успешной 
деятельности в области познания неизвестных сторон окружающей нас действительности. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ – это особая форма долговременной памяти по 
воспроизведению прошлого опыта: способность человека длительно хранить информацию о 
событиях внешнего мира и многократно вводить её в сферу своего сознания, при этом 
обращаясь и сравнивая их с другими информациями того времени. Относительная память 
служит основанием и следует рассматривать как предпосылку успешной деятельности в 
области познания неизвестных сторон окружающей нас действительности. 

Осуществляя связь между прошлыми состояниями психики, настоящим и процессами 
подготовки будущих состояний, память сообщает связность и устойчивость жизненному опыту 
человека, обеспечивает непрерывность существования человеческого «я» и выступает, таким 
образом, в качестве одной из предпосылок формирования  индивидуальности  и  личности. 

Логико-методологические требования, предъявляемые к определениям. Определяемые 
термины «абсолютная память» и «относительная память» должны быть подчинены 
определенным требованиям и правилам по основному содержанию. 

Правило 1. Определение должно быть соразмерным, т.е. значения (объемы) 
определяемого и определяющего выражений должны совпадать (должны быть равны друг 
другу). Обозначим объемы дефиниендума и дефиниенса соотвтетственно Wdfd и Wdfn. 
Указанное требование запишем: «Должно быть так, что Wdfd = Wdfn». Возможные нарушения 
правила соразмерности соответствуют ошибкам, возникающие при его нарушении. 

Правило 2. Определение не должно заключать в себе круга. При нарушении данного 
правила возникает ошибка, имеющая название «круг в определении». Суть этой ошибки в 
следующем: dfd определяется посредством dfn, а последний непосредственно или 
опосредственно определяется при помощи dfd. 

Правило 3. Определение должно быть ясным, т.е. должны быть известны смыслы или 
значения терминов, входящих в дефиниенс, в частности, дефиниенс не должен содержать 
выражений, в свою очередь требующих определения. 

Правило 4. Нельзя принимать номинальные определения за реальные. 
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Определяемые нами новые термины «абсолютная память» и «относительная память» 
полностью подчинены требованиям этих правил по основному содержанию, а полное 
содержание в любом контексте один и тот же – «долговременная память» человека. 

В диалектико-логическом принципе определения в качестве основного методологического 
принципа выступает требование объективности рассмотрения. Он требует при исследовании 
всякого объекта исходить из него самого, а не из нашего мнения о нем. Следствием принципа 
объективности рассмотрения является принцип конкретности, требующий при изучении 
объекта исходить из его существования, а принципы и методы исследования объекта 
использовать лишь в качестве ориентиров, направляющих познание на выявление его 
внутренней природы. 

Еще одним принципом диалектико-логического метода является принцип всесторонности 
рассмотрения, требование рассматривать объект во всех его связях и отношениях. Этот 
принцип следует из мировоззренческого принципа всеобщей связи. В самом деле, «если 
предмет представляет собой единство взаимосвязанных сторон, свойств и т.д., если он 
находится в многочисленных связях с другими предметами, то, чтобы познать предмет, 
необходимо охватить все эти связи и отношения», как описано в учебнике  Ю.В. Ивлева [15, 
31]. 

Принципом диалектического метода является принцип раздвоения объекта познания на 
противоположные стороны, вытекающий из закона единства и борьбы противоположностей. 
Методологические принципы в единстве с методами и приемами познания и практической 
деятельности, с формами познания составляют активную сторону диалектико-логического 
метода. 

Как естественно, ни один из методологических принципов диалектической логики не 
нарушен при введении и определении новых понятий «абсолютная память» и «относительная 
память». Поэтому следует утверждать, что термины «абсолютная память» и «относительная 
память» являются понятиями и категориями диалектической логики, и могут служить 
основными материалами теоретического мышления в теории познания. 

В сущности, мы постулируем наличие не двух видов памяти, а двух форм проявления 
памяти в процессе воспроизведения, различный удельный вес которых в каждой форме 
мышления и определяет её сущность. В то же время, эти формы проявления памяти являются 
факторами наследственными, выражают генетическую интеллектуальную способность 
отдельного человека. Таким образом, имеет место проблема: необходимо правильно 
сформулировать вопрос о роли памяти в различных видах психонервной деятельности 
человека. 

Сознательная психонервная деятельность человека при трудовой или научной форме 
деятельности, характеризующаяся определением цели и созданием плана, является выражением 
высшей формы нервной деятельности. Биологические объекты настолько сложны, что охватить 
в них все взаимодействия и взаимоотношения вряд ли возможно. В этом существенную роль 
играет принцип системной организованности, упорядоченности биологических объектов, 
развившийся далее в так называемый «системный» подход к жизненным явлениям. Важнейшим 
вопросом, рассматриваемым системно-структурным подходом, является проблема организации 
памяти (упорядоченность, системность) в процессе мышления. Весьма интересны в этом 
отношении современные экспериментальные данные биологии по хранению, переработке и 
воспроизведения прошлого опыта на молекулярном (нейронном) уровне. 

Творческая способность разума покоится на синтезе, а в основе последнего лежат 
категории мышления. Мы надеемся, что вводимые нами новые категории мышления 
«абсолютная память» и «относительная память» соответствуют общей концепции памяти в 
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нейрофизиологии, и, естественно, верно будут служить образованию необходимых категорий и 
постижению объективного знания путем теоретического  мышления. 
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КӨНЕ ТҮРКІЛЕР ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ЭВРИСТИКАЛЫҚ МƏНІ 
(КЕҢІСТІК) 

 
Е. Ə. Керімбаев  

Филология ғылымдарының докторы 
Түркология ҒЗИ-ның жетекші ғылыми қызметкері 

 
Кеңістік пен уақыт туралы түсініктер мен танымдық жүйедегі көзқарастар ғаламның 

моделін немесе бейнесін құрайды жəне кез келген дəстүрлі дүниетанымның өзегін немесе 
іргетасын қалыптастырып қалайды. Көне түркілер дүниетанымындағы кеңістік жөніндегі 
ұғымдар қоршаған орта, болмыс, ғалам (əлемдер) туралы бір-бірімен жүйелі түрде байланысқан 
танымдардың кешенді жиынтығы болып келеді. Осы жəне де басқа (мысалы, адам, заттар, аң-
құс т.б.) туралы танымдық кешендердің көне мəдениеттер шеңберіндегі басты ерекшелігі – 
олардың мифологиялық (мифтік) болмысында, сипатында. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымның мифологиялық сипаты жөнінде сөз еткенде ескеретін бір 
жай – «миф», «мифология» – көне замандарда орын алған, ғылым дамымаған кезеңдердегі 
«қиял», ертегі сияқты, яғни жалған наным-сенімдердің жиынтығы ретінде түсініледі жəне 
түсіндіріледі. Алайда, мифте жəне мифологияда образдық-символдық тəсілдер арқылы 
қоршаған орта, əлем, адам т.б. мифтік тұрғыдан бейнеленген ғылыми ақиқаттар жинақталған. 
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Бір сөзбен айтсақ, мифология бүгінгі таңда нағыз ғылыми теориялардың, философиялық 
концепциялардың қайнар көзі, іргетасы, негізі бола алады.  

«Миф-нақты бір тарихи уақытта, нақты бір географиялық кеңістікте (жертарапта), нақты 
бір саяси, əлеуметтік, мəдени шаруашылық жағдайында тірлік етіп жатқан адамзат қоғамының 
(социумның) өзі өмір сүріп отырған орта (уақыт пен кеңістік) туралы, ғалам туралы, оның 
қалай пайда болғандығы, адамға ықпал ететін ішкі-сыртқы күштер туралы, өз қоғамының 
ғаламдағы орны, дəрежесі туралы түсініктердің жиынтығы дəлірек айтқанда – «түсіндім» деген 
стереотипі. Яғни, бұл жағдайдағы Миф – ойдан шығарылған өтірік, жасанды дүние емес, нақты 
халықтың дүние мен өзі туралы шындығы, басқаша айтқанда – «шын» деп есептелінген, 
тарихи, рухани тəжірибесіне сүйенген стереотиптік деңгейдегі Ақиқаты. Миф – əрине, тарихи 
айғақ емес, бірақ нақты бір тарихи қоғамның танымы, рухани дамуымен байланысты 
қалыптасқан тарихи негізі, қисыны бар, яғни, бұл жағынан «ақиқат» деп есептеуге болатын 
дүние [1, 24-25 бб.]. 

Мифтің (мифологияның) шынайылылық (реалдық, ақиқатты) деңгейлері көп (жоғарыда 
көрсетілген деңгеймен шектелмейді), сол себептен көне түркілер мифологиясын, яғни 
дүниетанымын материалистік немесе позитивистік, метафизикалық таным бағыттарында 
зерттеп, қарастыруға болады. Метафизикалық бағытта дəстүрлі түркілік дүниетанымының 
эвристикалық мəнін ашуда төмендегідей қисынды ұстануға болады – «о баста аса жоғары 
деңгейде дамыған адам танымы, дəстүрі болған, осы дəстүр əлдебір себептерге байланысты 
жоғалып кетіп, ұмыт болып, оның сарқыншақтары (мифтегі, діндегі, тілдегі, əдет-ғұрыптағы) 
жер бетіндегі əр түрлі халықтардың мифологиясында сақталып, өңі адам танымастай өзгеріп, 
бүгінгі діни жəне мифтік келтірімдердің іргетасын құраған» [1; 33]. Мифологияға деген 
метафизикалық (діни) көзқарастың, яғни танымның ақиқаттық нəтижелері бүгінгі таңдағы 
ғылымдардың ең үздік жетістіктері мен деректері тарапынан расталып отыр (зерттеудің кейбір 
тұстарында бұл нəтиже-деректер жөнінде айтылады). 

Осы зерттеуімізде тағы бір берік ұстанатын қағидамыз кез келген мифологиялық құбылыс 
пен көріністің ар жағында, түп-төркінінде символдық түрде бейнеленген Алла тағаланың 
құдыреті, Жаратушының заңдылықтары жатқандығы туралы түйсік. Əр түрлі, кез келген 
ақиқаттың (соның ішінде метафизикалық та) нұсқасын жəне кескін келбетін символ арқылы 
беруге болады жəне де символ арқылы түсінуге де болады. Құдайдың ең бастапқы, ілкі 
дəстүрден бастау алып отырған ақиқи заңдылықтары да көп жағдайда символдар арқылы 
берілген. Басқаша айтқанда, символ (символдық жүйе) Жаратушының сөзі немесе тілі іспетті. 
«Мифология да – символдардың барлық түрінің (геометриялық, таңбалық, сөздік, сандық, 
кескіндік – бейнелік, т.б.) олардың барынша таза тұрқынан бастап əбден қарабайырланған 
(натуралистік) тұрқына дейін өзгерістерінің жиынтығы, жүйесі болып табылады. 

Біз Алла тағаланы, оның құдайы құдіретін, яғни Нұрды белгілі бір символ арқылы шартты 
түрде кескіндей аламыз, бірақ, бұл Алла тағала мен оны кескіндеп тұрған символдың теңдігін 
көрсетпейді, өйткені символ Р. Генонның сөзімен айтқанда, өзінің символдап отырған затынан 
(нəрсесінен, нысанынан) міндетті түрде, əрқашан да төмен тұрады, осы арқылы символика 
туралы натуралистік келтірімдердің барлығы алынып тасталынады. Яғни біз, Алла тағаланың, 
оның құдайы құдіретінің шын табиғаты мен қуатының қандай екенін біле алмаймыз, 
сондықтан, оны символ арқылы ғана тұспалдауға мəжбүрміз» [1, 35].  

Көне түркі мифологиясы, соның ішінде кеңістік жөнінде мифологиялық ұғымдар мен 
көріністер символдарға толы деп айтуымызға болады. Мақсат – кеңістік жəне де басқа 
танымдық категорияларға қатысы бар мифологиялық символдардың шынайылығын (ақиқатын) 
түпкі, бастапқы, астам текті (құдайы) жөн-жосығын белгілі бір деңгейлік сатыда ашу болып 
табылады. Əрине, осы тұрғыдан қарастырылып отырған көне түркілік мифологияның 
шынайылығы (ақиқаттығы) қазіргі ғылымның соны жаңалықтарымен, нəтижелерімен 
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сəйкестендіріліп расталуы қажет. Бүгінгі таңда дін мен ғылымның шендестірілуі, тоғысуы – 
заңды құбылыс, себебі ғылым қазіргі заманда Жаратушыны мойындады. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, көне түркілер дүниетанымының кеңістік туралы ұғымдары 
мен түсініктері мифологиялық сипатта болған. Кеңістікті көне түркілер киелі, яғни сакральді, 
қасиетті түрінде, сипатында таныған. Кеңістіктің, бүкіл болмыстың қасиеттілігі мен киелілігі, 
əрине, аспан мен жерді, үш əлемді де (жоғары, орта, төменгі), адамды жаратқан Тəңірдің 
киелілігінен туындайды. Досай Кенжетай атап көрсеткендей: діни-философиялық жəне тарихи-
тəжірибелік танымдардың кешенді жиынтығынан тұратын дəстүрлі дүниетаным барлық 
халықтарға тəн орталық ерекшелік ретінде адамзат тарихында «құдайлық, киелілік» ұғымы 
төңірегінде қалыптасқаны сияқты, дəстүрлі түркілік дүниетанымның негізгі ұстындары да 
Тəңірлік діни танымнан бастау алған. Бұл ойлау жүйесі бойынша адамның жəне оны қоршаған 
ортаның негізі, яғни ғарыштың «иесі» мен «киесі» Тəңір. Мысалы, дəстүрлі түркілік 
дүниетанымда Көк аспан киелі, өйткені ол – Тəңірдің мекені əрі сипаты: «Жер мен су» қасиетті, 
өйткені ол –  Тəңірдің құт несібесі; ел-халық қастерлі, өйткені олар – Тəңірдің жердегі аманаты; 
қаған (хан) киелі, өйткені ол – Тəңірдің еркін білдіруші жəне Оның аманаты болып табылатын 
елдің иесі, сақтаушысы, жəне т.б. болып киелілік қатары жалғасып кете береді» [2, 38]  

Көне түркілер дүниетанымының негізгі іргетасы, ұстыны, тұғыры – Көк Тəңір діні, яғни ол 
дін де – дүниетаным. Атақты тарихшы-түрколог Л. Н. Гумилев көрсеткендей, Тəңір діні – «өз 
онтологиясы, космологиясы, этика жəне демонологиясы бар əбден қалыптасқан дүниетаным» 
[3, 273]. 

Тəңір діні сырт көзбен қарағандай мифологиялық наным-сенімдердің, ұғымдардың 
бейтарап жиынтығы емес; қазақ философ-ғалымы Сəбетқазы Ақатайдың сөзімен айтсақ, бұл 
тек қана дін емес, бұл дін шын мəнісінде рух философиясы, ой-сананың феномені, яғни 
қайталанбас ғажайып теңдесі жоқ рухани құбылыс [4; 85].                                          

Көк Тəңір дінінің жан-жақты дамыған өз мифологиясы болған, себебі дін жүйесіндегі 
мифтер адамдардың танымдық тəжірибелерімен сенім-нанымдарын, дүниетанымның қыр-
сырларын өз бойына жинақтап діннің философиялық, танымдық, этикалық, ой-саналық 
құндылықтарын түсіндіруге, танытуға, ұрпақтан-ұрпаққа тасымалдауға (трансляция) арналған. 
Тəңірлік мифологияны бірнеше үлкен мифологиялық сюжеттерге (тақырыптарға) бөліп 
қарастыруға болады: мысалы, дүниенің (ғаламның) пайда болуы, жаратылуы жөніндегі мифтер; 
тəңір-құдайлар жəне тəңір құдіреті туралы мифтер; Тəңір құдіретімен жаратылған мемлекет 
(ел) жəне аспан (көк) тəнді, Тəңір текті қағандар жөніндегі мифтер, түрк елінің (тайпаларының) 
пайда болуын баяндайтын мифтер; түркілердің түп аталары (бабалары) жөніндегі миф-аңыздар 
[5; 120]. 

Жоғарыда аталған көне түркілік мифологиялық сюжеттердің кейбіреулері космогонияға 
жəне космологияға қатысы бар. Космогониялық жəне космологиялық ұғымдар дəстүрлі 
түркілік дүниетанымдық жүйесіндегі кеңістік туралы, яғни ғаламның мифологиялық моделі 
туралы түсініктер береді. Көне түркілік космогониялық жəне космологиялық (космографиялық) 
мифтер түгелімен бізге жетті деп айту қиын, сол себептен ғаламның көне түркілік 
мифологиялық моделін байырғы түркі руникалық ескерткіштердің мəтіндеріндегі кейбір 
мифотанымдық ақпаратттары бар сөйлемдерді талдаудан жаңғыртамыз 
(реконструкциялаймыз). 

Мысалы, Күлтегін мəтінінде төмендегідей сөйлем жолдары бар: «Үсте көк Тəңірі, аста 
(төменде) баран жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған» (Күлтегін мəтіні. 
Батыс беті. 1) (Күлтегін мəтінінің қазақша аудармасы С. Қаржаубайдың «Орхон мұралары» 
атты монографиясынан беріліп отыр – қараңыз: С. Қаржаубай. Орхон мұралары. 1 кітап. 
Астана, 2003). 
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Осы сөйлем жолдарынан байқайтынымыз: біріншіден, ғалам мен адамды (адамдарды) бір 
тылсым күш, құдірет (мүмкін, Көк Тəңірі – сөйлемде жаратушы күштің иесі аталмаған) 
жаратқан; екіншіден – ғаламның үсті (үстіңгі қабаты) – көк (аспан) болып келеді, əрі (сонымен 
қоса) əлгі аспан Тəңір (құдай) келбетінде кескінделіп тұр; үшіншіден – ғаламның асты, астыңғы 
қабаты ол баран, яғни қара жер; көк пен жер арасындағы адамдарды тағы бір қабатқа (деңгейге, 
əлемге) теңесек, сонда көне түркілердің космосы үш қабаттан (үш əлемнен): (1. Көк (аспан), 2. 
Адам (жер үстіндегі), 3. Жер) құралған болып тұр. Бұл сөйлемдегі ғалам моделін екі қабатты 
схема ретінде де (көк пен жер) елестетуімізге болады. 

Жоғарыда келтірілген космогониялық сарындағы сөйлемде көк пен жерді, адамды 
жаратқан күш иесі аталмайды, бірақ та көне заманның тарихшысы Феофилакт Симокаттың (VII 
ғ) мəлімдеуінше, түркілер «аспан мен жерді жаратқанға табынады» [5, 161].  

Осындай космологиялық (мифологиялық) түсінік миф (мифтік) түрінде кезінде (көне 
түркілер заманында жəне одан да бұрын) халық арасында кең тараған болу керек – Күлтегін 
мəтінінде соның нышаны байқалып тұр. 

Қазіргі заман физикасы анықтап отырғандай, ғаламның деңгейлері бір-бірінен 
ажыратылған түрінде Хаостан пайда болып түрлі қабаттарды құрайды. Түрлі діндерде жəне 
эзотерикалық ілімдерде, əдетте үш, жеті, тоғыз т.б. əлемдерден (деңгейлерден) құралған 
мифологиялық ғалам модельдері белгілі. Үш немесе одан да көп қабатты (деңгейлі) ғалам 
модельдері қазіргі (бүгінгі таңдағы) физикада түрлі қат-қабатты кеңістіктердің аналогі ретінде 
маңызды концептуалды жəне əдіснамалық (методологиялық) рөл атқарады [6, 55]. 

«Концептуалдық тұрғыдан қарайтын болсақ, – деп жазады М. Д. Ахундов, – кеңістік пен 
уақыт туралы іргетасты (фундаментальді) көзқарастарды бізден əлдеқайда бұрын өткен 
алдымыздағы ұрпақтар жасап үлгерген сияқты. Кеңістік пен уақыт жөніндегі қазіргі заманғы 
фундаментальді концепцияларда архаикалық алғашқы бейнелер (прообраздар) табылып отыр. 
Мысалы, Дж. Уилердің геометродинамикалық бағдарламасы мынандай «мифологиялық» 
тұжырымға келді: бұл əлемде бос қисық кеңістіктен басқа ешнəрсе жоқ, ал релятивистік 
космологияда «бастапқы» уақыт жөнінде архаикалық ұғым пайда болды. 

Жаңа идеяларды іздестірген бүгінгі таңдағы ғалымдар саналы түрде мифологияның аса бай 
концепциялар қоймасына жүгінетін болды. Осы үрдіс əсіресе микроəлем (микромир) 
физикасында байқалады, онда зерттеушілер элементарлы бөлшектерді (частицы) жүйелеу үшін 
Будданың сегіз санды жол құрылымын пайдаланды немесе бустрап моделін жасау үшін 
Индраның меруерт алқасы жайындағы аңызды  қолданды» [6; 53-54]. 

Мифологиялық модельдердің жəне ұғымдардың эвристикалық мəні əлемді, бүкіл 
болмысты құрап, құрастырып ұстап тұрған Жаратушының заңдылықтарынан туындаған. Ол 
құдайы заңдылықтарды қазіргі ғалымдар ашу үстінде болса, сол бастапқы заңдылықтар көне 
мифологияда символды – бейнелі тілмен, тəсілмен бұдан талай ғасыр мен мыңжылдықтар 
бұрын беріліп, баяндалып қойылған. 

Бүгінгі таңда қолы жетіп отырған, əсіресе теоретикалық физика саласындағы ғылыми 
жетістіктердің нəтижесінде діни-мифологиялық ұстанымдардың дəлелденгені жөнінде ресейлік 
ерлі-зайыпты ғалымдар В. Ю. жəне Т. С. Тихоплавтардың кітаптарында баян етіледі. Сол 
кітаптардан аударылған əлемнің мифологиялық жəне ғылыми модельдерінің арасындағы 
сəйкестіктер жөнінде үзінді келтірелік: «Г.И.Шиповтың физикалық вакуум теңдеулерін шешу 
нəтижесінде, Əлемнің жеті деңгейін бөліп қарап, оны математикалық тəсілмен суреттей алатын 
болдық. Шиповтың он-өлшемді Əлем моделі эзотерикалық іліммен қабыса отырып, қасиетті 
кітаптардағы құпияланған сырларға жəне парапсихологиялық феномендерге түсінік бере алады. 
Əлемнің бұл моделін соңғы жəне аяқталған варианты деп жыға айту, əрине, ертерек болады. 
Əлемнің өлшемі оннан артық та, ал уақыт болса, көп өлшемді болуы да ғажап емес. Дегенмен, 
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математика тілімен суреттелген Əлемнің жеті деңгейі төмендегі ғылыми-теистік Əлем 
суреттемесімен дəлме-дəл келеді. 

1. Обьективтік Дүние біздің сезім органдарымыз арқылы қабылданатын 
эмпирикалық материалды дүниемен шектелмейді. 

2. Біздің материалдық дүниеден басқа, болмыстың басқа формасында шындық – 
Жоғарғы Ақиқат Дүниесі бар. 

3. Біз өмір сүріп жатқан физикалық дүние Жоғарғы Ақиқат Дүниесінің туындысы, 
«көлеңкесі» ғана. 

4. Жоғарғы Ақиқат Дүниесі шексіз, мəңгі жəне тұрақты. Онда кеңістік, уақыт, 
қозғалыс, эволюция, туылу, өлу сияқты категориялар болмайды. 

5. Жоғарғы Ақиқат Дүниесін жəне материалдық шындық дүниесін қамтитын 
Дүние, яғни Универсум ашық жүйе құрып тұр. 

6. Универсум негізінде, онымен салыстырғанда сыртқары барлығын да қамтыған 
Бастама – транцедентті, трансрациональді, беймəлім, жоғарғы тұлға Құдай (Абсолют) бар. Оны 
тек мистикалық ілімнің күшімен ғана тануға болады. 

Осы тезистер физик-теоретиктердің соңғы зерттеулеріндегі Əлемнің жеті деңгейі: 
Абсолюттік «Ешнəрсе» (Құдай монадасы), алғашқы торсиондық өріс (Əлемнің сана өрісі), 
физикалық Вакуум (эфир), плазма (от), газ (ауа), сұйықтық (су) жəне қатты затпен (жермен) 
үндесіп тұр» [7; 122-123]. 

Осы үзіндіде көрсетілгендей жоғарыда (ал көне түркілердің дүниетанымдық түсінігінде – 
көкте, яғни аспанда) біздің материалдық дүниеден басқа, болмыстың басқа формасында 
Жоғарғы Ақиқат Дүниесі бар. Адамдар өмір сүріп жатқан физикалық дүние Жоғарғы Ақиқат 
Дүниесінің туындысы, «көлеңкесі» болған болса, аспандағы (көктегі) көне түркілердің тəңірі 
(tengri) «құдай, құдірет иесі, жаратушы» Жоғарғы Ақиқат Дүниесінің иесі бір кескіні, келбеті, 
кебі болуы əбден мүмкін. Тəңірдің, яғни құдайдың жаратушы құдірет иесі ретінде аспанда 
«орналасуы» Жоғарғы (жоғарыдағы) адамдардың үстіндегі үстемді адамдар əлемін (деңгейін) 
жасап, тудырып, жаратып отырған Ақиқат Дүниені меңзеп тұрғандай. 

Көне түркілерде Тəңір (tengri) сөзі көк (аспан) ұғымында сонымен қатар «құдай, құдірет 
иесі, жаратушы» ұғымдарында қолданылған. Басқаша айтсақ, Тəңір, яғни құдай-көкте (аспанда) 
екенін аңғаруымызға болады немесе жоғарыда орналасқан көктің (аспанның) өзі құдайдың 
(құдіреттің, жаратушының, ал қазіргі ғылыми терминологиясымен атайтын болсақ Жоғарғы 
Ақиқат Дүниенің, Абсолюттың, Əлемнің сана өрісі т.б.) бір кескіні, келбеті, болмысы, кебі 
ретінде танылып отыр. Байқап қарасақ, бүгінгі теоретикалық физика зерттеп, дəлелдеп, 
математика тілімен суреттеп отырған Əлем деңгейлері туралы түсінік көне түркілер 
дүниетанымында өз орны болған, бірақ ондай түсінік немесе Əлем деңгейлерінің суреттемесі 
мифологиялық ұғымдар арқылы берілген, оларды атауда басқа (мифологиялық) 
«терминология» қолданылған. 

Көне түркілердің дүниетанымында Тəңірді аспанда (көкте) «орнатып», құдіретті аспан 
(көк) деп таныған, сонымен бірге аспанды космостың бір қабаты (бөлігі) ретінде де түсінген, 
kök tengri деген сөз тіркесі сондай ұғымдарда қолданылған. Сонымен қатар руникалық 
ескерткіштерде kök, kök galug сияқты қолданыстарда байқалады. Бұл сөз жəне сөз тіркесі 
космостағы көк тəңірді емес, бергі, құстар қалықтайтын (салыстырыңыз: kök galug) аспанды 
меңзеп тұр. Сонымен, аспан (көктің) өзінде екі деңгей, екі қабат (бергі жəне одан арғы) болып 
тұр. Мүмкін, көне түркілерде, олардың дүниетанымында Жоғарғы Əлемнің екі емес, одан да 
көп деңгейлері болған шығар, бірақ таста қашалып жазылған ескерткіштерде ондай деректер 
жоқ немесе жазуларға түспеген. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 (профессор Н.Ф.Катанов еңбектері бойынша) 
 

М. Б.Сабыр  
Филология ғылымдарының докторы, профессор 

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті 
 

     Түркологияда бірінші кезекте тіл тарихы сөз етілсе, ол сөз жоқ ұлт тарихымен өзектес 
өріледі. Түркітаным ғылымындағы тарихилық болмыс түркі халықтарының тарихына үңілу 
ғана емес, бүгінгі түркі халықтарының мəдени, рухани ортақтығын тіл деректері арқылы 
зерделеу болып табылады.  

Жаңа ғасырда түркологияда тіл білімімен қатар  этнологиялық жəне мəдениеттанымдық 
бағытта зертеулер жүргізу міндеті тұр. Түркітануға  осындай қоғамдық, этностық, мəдени мəн 
беруіміз бүгінгі күннің талабы. Тарихи тұрғыдан қарастырсақ тіл тарихы  ол этностар тарихы, 
мəдениеттер тарихы, мемлекет пен мемлекетаралық, халық пен халықаралық байланыстардың 
тарихы.  Тіл арқылы тайпалар бір орталыққа бірігіп, тұтас ұлт ретінде қалыптасты,  ел болды.  
Ел болу идеясы  байырғы түркілік заманнан бастау алып,  өз салт-дəстүріңмен өмір сүріп, 
мəдениетінді  сақтау, өз дүниетанымыңмен жүріп тұру есте жоқ ерге заманнан басталған. 

 Қазіргі таңда түркі халықтарының арасындағы қарым-қатынас жанданғанымен, жекелеген 
ұлттар мен этностар жаһандану  құбылысынан тыс қала алмайды.  Əлемдік  өркениеттер 
тоғысында жұтылып кетпеудің негізгі тірегі жалпытүркілік ұстанымдар мен қағидаттарға 
сүйену болса керек. Ал бұндай  жалпытүркілік ұстанымдар сөз жоқ  əр бір түркі тілінің сөздік 
қорындағы  жалпытүркілік ортақтықтар, жалпытүркілік лексикалық бірліктерде жатыр.  

            Түркологияның тарихында жанқиярлық еңбек еткен ғалымдар аз емес. Осылардың 
қатарындағы Н.Ф.Катановтың  еңбектері қазіргі түркологиялық зерттеулердің іргетасы ғана 
емес, түркітану ғылымының мемлекет, ұлт шеңберімен шектелмей, жалпы адамзаттық арнада 
дамуының қайнар көзі деп айтуға болады. Ғалымның еңбектері салыстырмалы-тарихи 
зерттеулерге негіз бола алады.  

        Қазіргі таңда түркі тілдері лексикологиясының алдында тұрған маңызды міндеттердің 
бірі жекелеген тілдерді синхрондық тұрғыдан да, диахрондық тұрғыдан да кешенді зерттеуге 
алу. Тарихи-салыстырмалы əдіске сүйенген зерттеу ғана бүгінгі тірі тілдің тарих қойнауында 
қалған жазба жəдігерлікке де, осы заманғы басқа да түркі тілдеріне  алыс-жақынын, 
сабақтастығын  анықтай алады. Қандай да бір тілдің лексикасы басқа тілдік категориялардан 
қашанда бұрын сөйлейді, мол ақпарат бере алады. Көрнекті ғалым К.М.Мусаев “Когда 
говорят, что язык представляет собой кладовую истории народа – его носителя, прежде всего 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

167 
 

имеется в виду его лексика, которая непосредственно реагирует на все изменения в жизни 
народа” деп тұжырымдайды [1,23]. Сондықтан да қазіргі қазақ тілінің байырғы сөздік қоры ұлт 
тарихымен, жалпы түркілік тарихпен сабақтаса қалыптасты. Қазақ тілінің лексикасы қазіргі 
қыпшақ тобындағы тілдермен, одан əрі жалпы түркі тілдерімен толық не ішінара лексика 
ортақтығымен ерекшеленеді. Қазақ жұрты жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін түркі 
халықтарының ортақ арналарымен жүріп өтті. Қазақ лексикасы жалпы түркілік қабаттан 
өрістейді. Оның негізі, сөздік құрамы, фоно-морфологиялық құрылысы көне түркі тілінен 
бастау алады. 

Қазіргі қазақ тіліндегі жалпы түркілік қабат түбір жəне тарихи сөздерден тұрады. Олардың 
көне түркі дəуіріндегі жалпытүркілік ежелгі түрін салыстырмалы-тарихи негізде жаңғырту 
арқылы байырғы қалпына келтіруге болады [2,24]. Тарихи лексикологияның басты объектісі 
жекелеген сөздер. Əр сөздің тарихында этнос өмірі бар. Б.А.Лариннің айтуынша “Далекая цель 
исторической лексикологии – выяснение таких компонентов словарной системы языка, 
которые в истории его развития эволюцинируют единым фронтом, т.е. обнаруживают прочные, 
устойчивые связи” [3,12]. 

    Қазіргі заманғы түркі тілдерінің лексикалық құрамы бір – біріне ұқсас екендігінде дау 
жоқ.  Əсіресе Орта Азияны мекендеген түркі халықтарының (қазақ, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, 
өзбек, түрікмен)лексикалық құрамы бір-біріне өте ұқсас. Мəселен, қазақ тілінде ұл, қ.қал. 
тілінде ул, қырғыз тілінде уул, өзбек тілінде уғил, ұйғыр тілінде оғул, түрікмен тіліне огул, 
орхон-енисей тілінде огул т.б. Бұл жақындық – ерте замандардан келе жатқан жалпы түркі 
тілінің тектестігі, бұл тілде сөйлеуші тайпалардың, рулар мен қауымдардың  бір-бірімен 
генетикалық байланысының белгісі. Тарихи лексикологиялық тұрғыдан  зерттесек қазіргі түркі 
тілдерінің көне түркі тіліне жақындығы байқалады. Профессор Ə.Н.Нұрмаханова пікіріне 
сүйенсек «Орхон-енисей жазуларының тіліне ескі ұйғыр тілі өте жақын, ал қазіргі тілдерден 
тува, хакас, шор тілдері фонетикалық өзгеріссіз сақталған десе болады. Сол сияқты Орта Азия 
тілдерінің ішінде қырғыз тілі біршама жақынырақ екендігі сезіледі. Осымен қатар Орхон-
Енисей жазуларының тілінде өз ара өзгешеліктер бар екендігі байқалады. Енисей тілінің 
өзгешелігі тува, хакас, шор, қырғыз тілдерінде сақталса, орхон жазуының тілі-оғыз тілдеріне 
жақын болып, кейінірек түрікмен, азербайжан, түрік тілдеріне өтіп кетуі ықтимал» [4,39]. 

Түркі тілдеріндегі өзгерістер сөз жоқ тарихтан хабар береді. Тарихи деректерге сүйенсек 
түркі халықтарының арғы атасы Ү ғасырдан бастап Енисей бойларынан, Алтайдан Жайық 
бойына, солтүстікке, Ертіс арқылы ҮІ ғасырда Орта Азияға қозғалып көше бастаған. Сөйтіп 
түркі халықтары Алтайдан бастап Саян арқылы Байкалға дейін орналасқан.  

Түркі тілдерінің салстырмалы лексикасын зерттеуде  Н.Ф.Катановтың 1903 жылы Қазан 
қаласында басылған  «Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших 
родственных отношений его к другим языками тюркского корня» атты еңбегінің маңызы зор. 
Көлемі 1539 бет. Бұл зерттеуде урянхай (тува) тілі  42  тірі  түркі тілдерімен,  5  көне тілмен ( 
шағатай, көне түркі (орхон жазуы), половец, селджук, көне ұйғыр) салыстыра зертеліп оның 
түркі тілдерімен туыстас, тектес екендігі ғылыми негізде толық дəлелденген. Еңбекте қазақ 
тіліне қатысты мəліметтер де келтіріліп отырады. Осы еңбектің соңында келтірілген уранхай 
сөздерінің көрсеткішіне үңілсек қазақ пен тува тіліне ортақ көптеген сөздерді көруге болады. 
Əрине дыбысталуына сəл өзгешеліктер болуы мүмкін.  Бірақ өте ұқсас сөздер де бар: ай (луна), 
айдын (свет), аймак (округ), айт (говори), ак (теки), ак (белый), акса (хромай), аксак (хромой), 
ем (соси), ем (лекарства), ер (мужчина), ер (муж), қайда (где), қайдан (откуда), какпак 
(крышка), кой (овца),  калды (остался,), кар (снег), кара (черный), кара (смотри), коркунуш 
(страх), кул (раб), қурғак (сухой), көл (озеро), ойын (игра), ол (он), олар (они), он (десять), орта 
(середина), от (огонь), от (трава), сай (русло), тай (жеребенок), тай (поскользнись), тайлак 
(верблюжонок), тамыр (жила, вена), таң (утро), көм (закопай). 
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  Кейбір  сөздердің бойынан бір дыбыстың алмасуы байқалады. Бір тіл ішінде де, туыстас 
тілдер арасында да, өлі тілдер мен тірі тілдер аралығында да дыбыстардың ешқандай 
фонетикалық ықпалсыз тарихи өзгерістерге ұшырау құбылысы дыбыстар сəйкестігі. Олар 
б~п, қ~ғ, т~д, д~й, с~з, ш~с, ғ~у п~б, п~м. Мəселен тува тілінде аба (мать), болса қазақ тілінде 
апа, тува тілнде ақа (старший брат), қазақ тілінде аға (батыс диалектілерінде ақа), тува тілінде 
ада (отец), қазақта ата (дедушка), тува тілінде адак (нога), қазақта айақ, тува тілінде кусгун 
қазақта құзғын. 

Тува тілінде куш (птица), қазақта құс, кыш қазақта қыс (зима), кыштак қазақта қыстақ, 
таш қазақта тас т.б. Тарихи фонетика тұрғысынан келетін болсақ, сөз соңында ш//с дыбыс 
ауысуының түркі тілдерінде екі топқа бөлінетіндігін білеміз. Қыпшақ-ноғай тобындағы қазақ, 
қарақалпақ, ноғай, карайым тілінің галиц диалектісі жəне хакас пен саха тілдерін басқа 
көптеген түркі тілдерінен ерекшелейтін ең басты бір фонетикалық белгі осы сөз аяғында өзге 
түркі тілдерінің бірқатарындағы ш дауыссызының орнына с-ның қолданылуы. Ал қалған түркі 
тілдерінде үнемі дерлік ш дыбысы қолданылады. Бұл ерекшеліктің ізі Орхон-Енисей 
жазбаларында жатса керек. Себебі С.Е.Малов Енисей жазуларының негізінен ш тілді екенін 
айта келіп, “Онгин”, “Күлічур”, “Моюнчур” ескерткіштерінде “есімшенің -мыс//-міс түрі өте 
жиі қолданылатындығын айтса, ал Орхон ескерткіштері “Күлтегін” мен “Тоныкөкте” с, ш 
дыбыстары аралас келіп отыратындығын көрсеткен [5,11]. Лингвистикалық зерттеулерде орхон 
жазуындағы бұл с мен ш айырымы – диалектілік айырым болып есептелінеді [6,47]. Жалпы 
территориялық жағынан өзара жақын тұрған түркі тайпаларының біразында (қырғыз, оғыз, 
ұйғыр т.б.) с мен ш диалект – тіл күресі беріге дейін келген. ХІ ғасырда жазылған 
М.Қашқаридің əр түрлі тілдерден мəлімет берген “Диуанында” ш жəне с тілді фактілер жарыса 
қолданылғанмен, оның басым көпшілігі ш арқылы жазылған. Бұған қарап ауызекі сөйлеу 
тілінде де, əдеби тілде де ш дəстүрінің басым болғандығын көреміз. С тілі ХІІІ ғасырға 
дейінгі жерде болашақ қазақ халқына ұйтқы тайпалар тілінің негізгі ерекшелігі болды 
[7,60]. 

Қазақ тілінде б дыбысы қоданылатын сөздерде тува тілінде п дыбыс қолданылады: пай 
(богатый) – бай, палык (рыба) – балық,  паш (голова) – бас, пір (один) – бір. Ғылымда сөз 
басында б дыбысының айтыла бастауы түркі негіз тілінің соңғы дəуірлерінде, сөз басындағы 
қатаң п дыбысының фразалық екпін салдарынан ұяңдануының нəтижесінде орныққан деген 
пікір бар [8,54]. А.М.Щербак көрсеткен алғашқы түркілік бір буынды түбірлер құрамында б, м 
дыбыстарынан басталатын сөздер жоқ. Олар: па (ба-, байла), пай (бай), пақ (бақ, бақыла), пар 
(бар, кет), паш (бас), па (бей, бійе), пен (мен) т.б. [9,79]. Бұл сөздер қазақ тілінде б-мен 
басталады.  

Көне түркі тілінде б дыбысымен келетін сөздер баршылық. Мысалы, баба – “баба”, бағ – 
“бұғау”, бақ – “қарау”, бағыр –“бауыр”, бай –“бай”, бал – “бал”, балбал – “тас”, балық – “қала” 
т.б. Сондықтан сөз басындағы б көне де, осы позициядағы п хақас, шор тілдерінде Енисей 
жазбаларынан кейінгі дəуірлерде ғана қалыптасты дейтін пікір де бар [6,75]. Бп 
дыбыстарының ауысуы өте ертеден келе жатқан құбылыс екені жəне генетикалық жағынан 
туыс дыбыстар екені аңғарылады. Қазіргі түркі тілдерінде, əсіресе чуваш, хақас тілдерінде сөз 
басында бірыңғай қатаң п дыбысы қолданылады. Мысалы, чуваш тілінде пуш, хақас тілінде 
паш (бас), чувашта пуй, хақаста пай (бай). Ал шор, тува, алтай, сары ұйғыр тілдерінде де қатаң 
п ұяң б-дан гөрі көбірек қолданылады. Ал қазақ тілінде сөз басында ұяң б жиірек қолданылады: 
бала, бақыт, бас, бар, бақ, бай т.б. Бірақ қазақ тілінің өз ішінде бп сəйкестігі де кездеседі: 
болатполат, бітірупітіру, бейнетпейнет т.б. Белгілі диалектолог С.Омарбеков былай деп 
тұжырымдады: “п, б дауыссыздарының түркі тілдерінің дыбыстық жүйесіндегі фонологиялық 
қызметінің соншалық елеулі еместігі, əрі олардың сөздің барлық позициясында  бірін-бірі оңай 
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алмастыруы сияқты белгілері сөз жоқ, бұл дыбыстардың əуелде  бір фонемадан өрбігендігінің 
нышаны…” [10,131]. Сондықтан бп сəйкестігі бүкіл түркі тілдеріне ортақ құбылыс. 

    Сөз аяғында ғ дыбыс байқалады. Қазақ тілінде сөз аяғындағы ғ дыбыс у-ға айналған 
тағ~тау (гора). Сонымен қатар г  дыбысының түсіп қалуы да байқалады: суг- су. Бұл сөз болып 
отырған сəйкестік түркітануда тілдерді туыстық қатысына қарай генеологиялық жəне тарихи 
тұрғыдан көне жаңалығына қарай классификациялауда негізгі критерийлердің бірі ретінде 
алынып келеді. Академик Ф.Корш қазіргі түркі тілдерін генеологиялық жағынан жіктегенде 
ашық дауыстылардан кейінгі ғ/г жəне у дыбыстарының альтернациясы (тау~тағ) мен сөз 
ортасында немесе сөз соңында ғ/г дыбыстарының қолданылу, қолданылмауына арқа сүйеген еді 
[11,13]. Белгілі ғалым  С.Е.Малов ілгерілеу заңдылығына (опреднение звуков), яғни ғ/г 
дыбыстарының ілгерінді артикуляциямен айтылатын у, й дыбыстарына өзгеруі немесе 
редукцияға ұшырап түсіп қалуына сүйеніп түркі тілдерін көне жаңалығына қарай 
топтастырғанда қыпшақ тобындағы тілдерді, оның ішінде қазақ тілін де балаң тілдер 
(новейшее) қатарына жатқызады [12,5-7; 13,142-143]. Тува тіліндегі сөз аяғындағы ғ/г 
дыбыстары тілдің көнелік белгісі. 

Сонымен қатар түркі тілдерін салыстырғанда бір тілдегі өлі түбір екінші тілде толық 
мағыналы сөз ретінде қолданыста болуы да бар. Мəселен, қазақ тілінде қып-қызыл күшейтпелі 
шырайды білдіретін сөздегі қып күшейткіш буыны жеке дара сөз емес. Ал тува тілінде кып-
кызыл (весьма красный) сөзімен қатар кып (згоревший, горевший, зажегшись) түбірі дара 
мағыналы сөз ретінде қолданылады. 

Профессор Н.Ф.Катанов Патшалық Ресей заманында  Шоқан Уалихановтан кейінгі 
бұратана  халықтан шыққан ірі ғалым. Ғалым деректері, тарихи танымдық  зерттеулері Еуразия 
түркі тілдес халықтарының  фольклоры, тілі аса бай екендігін əлемге паш етті.  Орта Азия 
түркілеріне,  оның ішінде қазақ халқының тіліне, тарихына, этнографиясына зор мəртебемен 
қараған ғалымның еңбектерін жаңа ғасырда тəуелсіз ой-толғамына салып зерделеу  игі іс 
болмақ.  Жаңа ғасырда  түркі тілдері түркі бірлігі мен интеграциясы аясында  зерделеуде 
Н.Ф.Катановтың мұралары қайнар көз бола алады деп білеміз. 
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«ДИУАНИ ХИКМЕТТЕГІ» «БІР» МЕН «БАР» ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ 
КОНЦЕПТУАЛЬДЫҚ МƏНІ 

 
А. Б. Салқынбай  

филология ғылымдарының докторы 
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Профессоры 

Almatı/KAZAKİSTAN 
 

«Он сегіз мың бұл ғаламға сардар болған Мұхаммед, Отыз үш мың сахабаға арман болған 
Мұхаммед», - деп жырға қосқан мұсылман əлеміне аты мағлұм ойшыл əрі кемеңгер Құл Қожа 
Ахмет Йасауи бабамыз филология ғылымдарының докторы, М. Жармұхамедұлының есептеп, 
зерделеуінше 1103 жылы туған. Осы пікірге сүйенер болсақ, биылғы жыл Құл Қожа Ахмет 
Йасауи бабамыздың туғанына 910 жыл болады.  

Алланы махаббатпен шын сүйген Құл Қожа Ахмет 63 жасында нəпсіден тыйылып, бұл 
дүниені тəрік етіп, «Аллаға ұйу үшін», «өлмектен бұрын өлу» амалын жасаған-ды.  

Шəкірттерге дүр мен гауһар ретінше шашу үшін ұсынған, өзі «Дафтар сани» деп атаған 
атақты «Диуани Хикметтің» ішіндегі сөз қолданыстарының мағынасы мен мазмұнын ашу, 
қолданыстағы ерекшелігі мен ақпараттық мəнін талдау – мақсат болмақ. «Диуани Хикмет» 
арқылы берілетін тарихи білім біздің халқымызды ХІІ ғасырдан бастап сусындатып келеді. Ел 
іші – тыңдап, естіп, көріп, оқып, өткен тарихты білді, тағылым алды. Адамзат баласы тарихи 
тағылымды əртүрлі жолмен қалдыруды ойлап тапты: соның негізгісі – сөз еді. Ғалымның хаты, 
ақынның аты өлмейді деген ұлық сөздің мəні осында.   

 Тарихи тағылымды тіл білімі тұрғысынан саралау сөзді тек ақпаратты беруші құрал 
ретінде ғана, немесе көркемдеуші құралдарды тану үшін болмасқа керек. Тарихи тағылымды 
ұсынушы мен тарихи танымды қабылдаушының  мақсаты арасындағы сабақтастық пен 
байланыстың арқауын тану арқылы ақпаратты реттеу жүйесі зерделенеді. Жеке тұлғаның 
ақпаратты қабылдауы, мінезі, таным дүниесі – оның ішкі жан дүниесінің, болмысының 
ерекшеліктерімен бағаланады.  

Тіл теоретиктері яғни өздерін когнитивистер деп санаушы ғалымдар мұндай жалпы 
мəселелерді «тілдік когниция» арқылы түсіндіруге ұмтылады. Когнитивизм – адамды 
ақпаратты өңдеуші жүйе ретінде бағалап, оның мінезі мен танымы – ішкі жай-күйімен 
анықталып, сипатталады. Адам баласының ішкі жан-дүниесінің басты өлшемі, əрі көрінісі – 
сөзбен нақтыланып, сөзінен көрінеді. Ойы жүйелінің сөзі де жүйелі, ойы тұнықтың сөзі де 
тұнық болатыны осыдан.   

 Когниция, ой, таным, ұғым, интеллект – ежелден зерттеліп, зерделеніп келе жатқан, мол 
ақпаратты танытатын ұғымдық атаулар. Когниция – білімді, білікті жүйелейді, сақтайды, 
ұсынады. Сондықтан, когниция:  

  адам баласының «ойлау жүйесін» зерттеу бағдарламасы;  
  адамның ментальдық табиғатын бақылаудың, бағамдаудың жолы; 
  субъект - өз əрекетінің бастаушысы – бастапқы болжам саналады; 
Сөздің Əлқиссасын «Хикмет» сөзінің мағынасын ашудан бастау орынды. Құрани-Каримнің 

«Бақара» сүресінде «Алла қалаған адамына хикмет береді. Алла кімге хикмет берген 
болса, оған мол игілік тарту еткені. Тек ақыл иелері ғана мұны түсіне алады»  – делінген 
[1  «Бақара» сүресі, 269-аят.]. Аяттағы «хикмет» деген сөзді қалай түсінуге болады?  
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Қасиетті құранды зерттеуші ғұламалар «хикмет» ұғымының мағынасын пайғамбарымыз 
хазірет Мұхаммедтің (саллаллаһу алəйһи уə сəллəм) сөздері деп пайымдаған. Құранда: «Алла 
саған кітап пен хикметті түсіру арқылы білмегендеріңді үйретуде» [«Ниса» сүресі, 113-аят.]. 
«Мен саған (хазірет Исаға) кітапты, хикметті, Тəурат пен Інжілді үйреткен едім» [«Маида» 
сүресі, 110-аят.]   – деген сияқты аяттар арқылы хикмет пен кітап деген сөздерге ерекше мағына 
беріп тоқталған. Құрандағы осы аяттарға сүйене отырып, хадисшілердің көпшілігі мұндағы 
айтылатын кітаптың – Құран, ал, хикметтің - Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с) даналық сөздері, 
айрықша толғамдары екеніне назар аударған.  

 «Аллаһ кімде-кімге хикмет берген болса, оған көп жақсылық бергені»  [«Бақара» сүресі, 
27-аят.]  деген аяттың мағынасы да мəнді. Демек, Алла адам баласына хикмет береді, 
даналыққа жеткізеді. Ал даналық берілген адам мол жақсылыққа кенеледі.   

Абай «Жиырма бесінші» қара сөзінде «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, 
ғылым да - бəрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, 
ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін 
білсең, көкірек көзің ашылады» -дейді. «Хикмет» сөзі Абай ұғымында «даналық»  
мағынасында.  

 Түрік жұртының «Баянын» баян еткен Фетхуллаһ Гүлен: «...ғылым мəнерінде ақылдық, 
қисындық жəне көңіл күйлік ұстамсыздыққа жол бермейтіндей түзу қисын, жүйелі ой жəне 
хикметке сүйенген сөз орныққан»- деп жазады [Баян, 2009. 23].  

Демек, «Хикмет» -  даналық.  
«Бисмиллаһи» деб баян айлай хикмет айтыб 
Талибларға дур уа гауһар сачтим мана, - деп Қожа Ахмет Йасауи бабамыз өзі жазғандай, 

даналық айту үшін сөз бастайды. Баян кімге арналды?  
Сөзни айтдим һар ким болса дидар талаб,  
Жанни жанға пунд қылыб рокни олаб.  
Ғариб, факир, иетимларни башин сылаб, 
Кенили қатиғ халайқдин качтим мана. –  
- Сөзді айттым кімдерге де, етсе талап, 
Ашық сөйлеп, жақын жанды жанға балап. 
Ғаріп, пақыр, жетімдердің басын сипап, 
Діні қатты халайықтан қаштым міне,   
Яғни, даналық-баян кім қажет етсе, соған арналмақ. Сөзбен ғаріп, пақыр, жетімдердің 

басынан  сипамақ.  
Заман өзгереді, заманына сай біздің ол туралы ой-толғамымыз да жаңарып отырады, əлем 

туралы біздің ғылыми ұғымдарымызға, пайымдауларымыз бен топшылауларымызға да 
жаңалық енері хақ. Əйткенмен, хикметке негізделген тұнық ой негізі мен табиғат болмысы 
өзгере ме? Көңілдің жұмсақтығы мен сыпайы болу, мүсəпірді жебей жүру, жақсылық жасау, 
Алланың бірлігін білу, Алланың ақ жолымен жүру, аят, хадиске құлақ салу т.б. сынды даналық-
тұжырым өзгере ме?    

Адам баласы ұғымдарды белсенді қалыптастырушы, əрі танушы. Тіл арқылы əлем бейнесі 
туралы ой қалыптасып, жасалды. Тіл - тек əлем бейнесі туралы ойды бейнелеуші емес, оны 
жасаушы, дүниетаным қалыптастырушы да. Құран сөзінен нəр алып, оның əрбір сөзін дүр мен 
гауһарға балайтын «Дафтар сани» десек қателесеміз бе?! «Дафтар сани» арқылы 
далалықтардың дүниетанымдық негізі жасалды, таралды, Даналыққа бас иетін, құрметтеп, 
қошеметтеп, жүрегімен құрақ ұшатын, табиғат мінезі мен табиғи сұлулықты тап басып танып, 
Алланың мінсіздігін жаратылыс арқылы түсінген далалықтар «Дафтар сани» негізінде жасалған 
даналықты толық қабыл алды, мойындады, терең  түсінді де түйсінді.  

Шаһкəрім ақын:  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

172 
 

Қиял емес, тілегім шын,  
Бұл иманнан табылмас мін,  
Көрер едің талай сырын,  
Жүрегімді жарып тілсем. (Иманым), деп жырлады.  
«Даналық» халықтық сипат алып, ұлы Даланы тербетті, оның ойына, дүниетанымына, 

парасат-пайымына, білім-білігіне, өмірінің мəніне айналды. Жеке концепт болып қалмай, 
халықтық концептосфераға, қоғамдық өмірдің рухани таянышына айналды. «Хикметтегі» 
лингвомəдени концептер бай символикалық сыңарларға негізделіп, анық əрі мəнді 
ерекшеліктерімен бағалы сипатқа ие болды.    

 Концептердің ұғымдық сипаты сөздермен, сөз тіркестерімен өрнектеліп, ерекше сипаты 
толымды таңбаланды. Мəселен, Аллаға қатысты:  

«Қулһу аллаһу Субхан аллаһу» уард айлайым, 
Бир уа барым, дидарыңды қурармин му? 
Баштан аяқ хасратинда дард айлайым, 
Бир уа барым, дидарыңны қурармин му? -  
Бір жəне Бар сөздерінің мұндағы қолданысы үлкен жүрек тебіренісі мен далалық түсінікті 

біріктіре түседі. Бір жəне бар сөздерінің консонанттық желісі ортақ – б, р дыбыстарының 
тіркесімділігі. Мағынасы – жақын. Бір – жалғыз, бар – «жоққа» оппозиция құрайтын, барлықты 
білдіруші тұлға. Тілімізде «бір» жəне «бар» сөздерін қолдану барысында ондағы ұғым дəстүрлі 
танымға жақындайды, метафоралық мəнге ұласады.    

Тіл ғылымы дəстүрінде метафора тек сөздердің құбыла қолданылуы емес, сонымен бірге, 
сөздік құрамның толығуы мен  шындықты тереңірек танудың жəне оның таңбалық көрінісінің 
бір қыры ретінде бағаланады. Гуманитарлық ғылымының ғылыми парадигмаларының 
өзгеруімен, зерттеудің когнитивті əдістерінің дамуымен байланысты метафора 
ойжасампаздықпен ойлаудың көрінісі ретінде де қарастырылады. Əлем бейнесінің тілдік 
тұлғасын тек қарапайым ойлаудың емес, ойжасампаздықпен жəне айшықты ойлаудың нəтижесі 
ретінде белгілейтін метафоралық қолданыстар. Сондықтан метафораны тек жеке тілдік 
құбылыс емес, эвристикалық контексте кең толғамда қарастыру керек болады. Адам баласының 
ойлау жүйесіндегі əралуан ақпараттардың сан түрлі ерекше  көрінісі тілдік таңбада 
қалыптасқан деректі мағынасынан бөлек, ассоциациялық мəнінде жаңа танымдық біліммен 
суарылған когнитивтік жаңарумен концептуалданып, жаңаша метафоралық модель құрайды. 
Күрделі танымдық ойлау ағымындағы ақыл-ойдың жемісі ретінде көрінетін  метафоралық 
үдерісте тілдік тұлғаның білігі ерекше. Тілдік тұлға қабылданған, танылған болмысты өз ой 
елегінен өткізіп, өзіндік  парасат-пайыммен ерекше жаңа атаумен атайды.      

Илик бирда  чуллар кезиб, киаһ иедим, 
Тағлар чықыб, тағат қылыб, кузим ойдым. 
Дидарыңны кура алмадым, жандин тойдым, 
Бир уа барым, дидарыңны курармын му?   
7-хикметтегі өлең жолдарында Бир уа барым, дидарыңны курармын му? – Бір жəне Барым, 

дидарыңды көрермін бе! деп қайталануы арқылы тілдік тұлға Бір жəне Бар сөздеріне жаңа 
номинативті мəн береді.   

Илик бешда дидар учун геда болдым, 
Қуйдим-иандим кулдек тақы фана болдым 
«Бихамдилла» дидар излаб ада болдым, 
Бир уа Барым, дидарыңны курармин му? – деген жолдардағы қолданысында метафора 

ерекше концептуалдық мəнге ие болған. Абстрактылы ойлаумен, түйсікпен ғана шамалайтын 
жайтты нақты метафорлық қолданыс арқылы таңбалау барысында Бір мен Бар туралы ойымыз 
нақтыланады, бізге жақындай түседі, түсінікті бола түседі. Метафора зердемізді ашып, 
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зейінімізді өткірлеп, түсінігімізді тереңдетеді. Алла - бар жəне ол – біреу деген пікір ой 
көкжиегімізді кеңейтіп, көкірек көзімізді ашудың оңай жолын нұсқайды. Ал «Қуйдим-иандим 
кулдек тақы фана болдым – күйіп-жанып, күлдей ұшып, ғайып болдым – дегендегі күлдей ұшу 
теңеуі мен ғайып болу тіркесі – көз алдымызға шындық болмыстағы күлдің ұшып кетуін 
елестете отырып, сол арқылы Аллаға деген махаббатпен ұшталған адам жанының ұмтылысын, 
Алланың дидарын бір көруді аңсап таусылған жүрек  сезімін танытады. Мұның өзі таным 
дүниесін шыңдап, Алланың дидарын көруге ұмтылған ғашық жүректің дүрсілін танытады.   

Бір жəне Бар тұлғаларының метафоралық қолданысының когнитивтік мəні - Құрани Кəрім 
арқылы алынған ақпаратты мақсатты түрде жаңаша жеткізудегі тілдік тұлғаның білімінің 
тереңдігі. Мақсат айқындығы, ақпаратты алушының ділі мен тілін, психологиялық ерекшелігі 
мен тұрмысын, дəстүрі мен салт-санасын терең білетіндігі осындай метафоралық 
қолданыстьың табиғи қалпында қолданылуына əкелген. Сондықтан Бір мен Бар сөздерінің 
концептуалдық мəнінде əмбебаптық та, ұлттық-ерекшелік сипат та бар. Бір мен Бар ұғымы кез 
келген дүниетанымдағы ақпарат алушы тұлға үшін түсінікті жəне оңай танылатын ақпарат 
болса, екіншіден, түркі тіліндегі бір жəне бар сөздерінің мағынасы осы тілдегі халықтық 
ұғыммен астасып, өзіндік жаңа ерекше мəнге ие болады. Түркі жұртының баласы бұл 
тұлғалардың мағынасын өздерінің əлем жəне оның бағалануы туралы стандартты ассоциативті-
бейнелі түсініктерімен байланыстырып, əлеуметтік-мəдени қоғамда қалыптасқан 
тұжырымдармен салыстыра отырып терең түсінуге қабілетті.    

 
 

ВЕНГРЛЕР( ХУНГАР, МАЖАР (МАДИАР)) МЕН ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНЕ ОРТАҚ 
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Еуропаның қақ ортасында орналасқан Венгрлер (хунгар) антика авторларының деректеріне 
сүйенсек б.з.б. сол аймақта қоныс тепкен көшпенділер. Ал б.з. IV ғасырда Баламір жєне  V 
ғасырда Аттиланың  ұрпақтары да венгрлермен (хунгар) ассимиляцияға түсіп көшпенділердің 
тілі мен ділінен алшақтап кетті. Ғұндардың патшасы Аттилаға Еділ (Итиль, Идиль) есімі  
көшпенділердің дєстүрі бойынша туған жерінің атауына байланысты берілген [1;123б.]. 

Түркі тарихын ұзақ жылдар зерттеген Армений (Герман Вамбери) венгр (хунгар) халқының 
арғы тегі түркі халықтары екенін дєлелдеген. Венгр (хунгар) жеріне тек көшпенділердің бір 
этникалық тайпасы қоныс тепкен деп қарауға болмайды. Көшпенділердің этникалық 
тайпаларының Еуропаға миграциясы б.з.б. бастап Шыңғысхан кезеңіне дейін Еуропаға 
тоқтаусыз жүріп жатты. Венеция королі Бела IV   Қотан хан бастаған бір топ жасаққа  өз 
еркімен жер бөліп берген. Ғалымдардың пайымдауынша, сол жасақтардың ұрпақтары мажар 
(мадиар) халқының қалыптасуына үлкен үлес қосты. Бұдан шығатан қорытынды - Венгр 
(хунгар) жерінде бір ғана ғұндар мен қыпшақтар емес, сондай – ақ көшпенділердің  басқа да 
этникалық  туыс тайпалары єр дєуірде жергілікті тұрғындарға айналды. 

Қыпшақ тілі Венгрлерде (хунгар) Сигизмунд патшаның тұсына дейін қолданлып, ал 
түркілердің үстемдігі кезінде қолданыстан шығып қалған. Венгр (хунгар) жерінде өмір сүріп 
келе жатқан көшпенді  мажарлар (мадияр) ғұндардың немесе қыпшақтардың ұрпақтары. 
Түркілердің   көне ескерткіштерінде “қыбчақ”  744 – 840 жж. атауы б.з.VIII ғ. атауы көне 
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эпитафиялық жазудан жеке бір тайпа немесе халық болып атала бастағанын  көреміз. “Кодекс 
Куманикус”қыпшақ сөздігі (б.з. XIII ғ.) латын алфавитімен жазылған. Осыдан мың жарым 
жылдай бұрын  көшпенділер Алтайдан Венгрияға (хунгар) дейін, Сібірден бүкіл Орта Азияға 
дейін Талас алфавитін қолданған. Аттила  қазынасында болған құмандағы Талас жазуын 
лингвист - ғалым  С.Малов зерттеген [2;65б.] Талас алфавиті б.з.I ғ.  Сатуқ ескерткішінде 
жазылған. Көне жазулар Орхон - Енисей ескерткіштерінде б.з. VIII - IX ғғ., сондай-ақ  Талас 
ескерткіштерінде б.з.б. IV - VII  ғғ.  сақталып қалды.    

Ғалымдар тас ескерткішіне ойылып  жазылған сөйлемдердің бүгінгі күнге дейін  толық 
мєтінін оқи алмай отыр. Көне түркі жазуларын  зерттеп жєне текстердің мєтінін оқи алатын 
Қазақстандағы жалғыз түрколог – ғалым, профессор А.С. Аманжолов. Түркі тілдерінің 
грамматикасы жєне классификациясы М. Қашқаридан басталады. Сол түркология ғылымының 
негізіне сүйеніп, VII-XVI ғасырлар ескеркіштері мен түркі тобына кіретін елдердің ауыз 
єдебиеті негізіндегі зерттеу материалдар арқылы М.Томанов “Қазақ тілінің тарихи 
грамматикасын” жазған.  Профессор М. Томанов: “Қазақ тілі түркі тілдерінің Батыс Хун 
тармағының қыпшақ тілдік - тайпалық бірлестігінің құрамында  қалыптаса бастаған”  дейді 
[3;30б.].  Барлық көне жазуда кездесетін түркі тіліндегі үндестік заңы  (сингармонизм грек.sun – 
бірге жєне harmonia - байланыс, үндесу) көне жазбаларда қатаң сақталған. Түркі сөздерінің 
бірыңғай жуан не жіңішке болатынын  Талас көне  алфавитімен жазылған сөздерден көреміз. 
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы көне жазулардан бастау алады.  

Елімізге белгілі жазушы О.Сүлейменов М.Қашқаридің деректеріндегі б.з. XI ғ.:”Кыпчаки 
(“кыфчак”) распространили, свои земли на западе до Руси и Румы (Византия). Тогда и страна  
от Иртыша до Черного моря и стала называться в арабо-иранских источниках Дешти-кипчак – 
“Страна кипчаков” - дейді [4;499б.].  

Қазақ хандығы құрылғанға дейін XIV ғ. түркілердің этникалық біріккен  құрамын “Дешті – 
қыпшақ”  деп атау сақталған. Орта Азиядан бастап Венгрия (хунгар) территориясына дейін орта 
ғасырда өмір сүрген көшпенділердің құрамындағы этникалық топтардың барлығы қыпшақ деп 
аталған.      

Венгрияда (хунгар) тұратын мажарлар (мадиар) көшпенділердің тілін, ділін, дінін сақтап 
қалды деп айтуға болмайды. Олар бүгінгі күні көшпенділердің дүниетанымы мен  
тұрмысындағы кейбір салттары мен ғұрыптарын ғана ұстанады. Олардың тілінің 
грамматикалық құрылысы өзгермегенімен, герман тілімен араласып, түркі тілдерінен алшақтап 
кеткен. Ғасырлар бойы ауыс – түйіс кезінде єр тілдің грамматикалық құрылысы қайта 
жаңғырып, фонетикалық жаңалықтар енгізіліп, сөздердің лексикалық қоры байыды. Венгр 
(хунгар) халқының тілдерінің өзгеруіне көршілес герман тілі ықпал еткен. Венгр (хунгар) тілі 
қазақ тілінен алшақтап кеткенімен, сол тілдің түбірінен өзімізге түсінікті сөздерді таба аламыз. 
Мысалы: 

ал – мнимый, ложный                чик -шек 
бічаг – пышақ                              дара - тары 
боғ – бау                                       алма - алма 
борц – борсық                              ароқ - арық 
дас – тас [5;6б.].                                         
 
Венгр (хунгар)  мен  қазақтарда синонимдер сияқты айтылуы мен жазылуы басқа 

вариантты сөздер де кездеседі. Қазақтарда “қарынан тартпағанның қары сынсын” деген 
сөйлемде қары - ру, (тұқым) дегенді білдірсе, ал венгрлерде “қар – поколение, сословие” 
дегенді білдіреді [6;6,7бб.]. Венгрлер (хунгар) қар мен қазақтардың қары 1. ру – (сословие) 
сөздері тайпаның құрамын анықтап тұрса, 2.тұқым –  ұрпақ (поколение)  қазақ - венгр (хунгар) 
сөздері  синоним сөздер  болып тұр. Венгрлердің (хунгар) қар сөзімен қазақтардың қары 
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сөзінде ешқандай стильдік реңк, бояу байқалмайды. Көне түркі сөздерін  бүгінгі қазақ т.б. түркі 
тобына кіретін халықтардың сөздерімен салыстырғанда стильдік айырмашылық мен дыбыс 
ерекшелігін байқаймыз. Бұл сөздердің этимологиясын ешкім талдаған жоқ..      

Қыпшақ тіліндегі түркологтардың пікірінше -дж аффрикаты қазақ тілінде  -ж дыбысын 
аффрикат деу қалыптасып жүр, ал М.Қашқаридің “Диуани”  атты еңбегінде - дз аффрикатымен 
айтылады. Венгр (хунгар) тілі угро – фин тілдерінің 4-інші тармағында ханты жєне манси 
тілдерімен қатар тұр. Венгрлердің (хунгар) көне атауы көшпенділердің “ғұн, хун, хунну, кунну” 
деген атаулармен мєндес келеді. Бұл атау Күнге, Отқа табынған көшпенділердің 
дүниетанымынан пайда болған деп болжауға болады.  Көне түркі сөздерін бүгінгі қазақ т.б. 
түркі тобына кіретін халықтардың сөздерімен салыстырғанда стильдік айырмашылық пен 
дыбыс ерекшелігін байқаймыз. 

Тілдердің дамуы мен тарқауы тарихи жағдаймен қатар мєдени ортаның болуына тікелей 
байланысты. Қ.Қ. Жұбанов “Сөйлем мүшесінің орны” атты 1935 жылы жазылған  еңбегінде 
:”Көне түркі тілдерінде ар, қошқар, арлан деген сөздердің соңғы буынында айтылатын  ар сөзі 
ер деген мағынаны білдіреді”- деген. Ал Ғ. Мусабаев: “булг - ар, су - ар, хаз - ар, ау - ар (авар), 
маж – ар (мади-ар осы күнгі венгрлер) тат-ар, хунг -ар (венгр) атауларының соңындағы -ар 
деген қосымшасын, жер, ел атауларына қосылған  ар, ер лақаб” - деп те атайды [7;5б.]. 

Батыс жєне Шығыс Еуропада көшпенділердің (ғүн, қыпшақ) этникалық ономастикасы мен 
топонимикасы бүгінгі күнге дейін сақталған. Көшпенділердің Еуропада өмір сүрген 
аймақтарын анықтауда ономастикалық атаулардың маңызы зор. Ономастика мен 
топономикадан басқа Еуропа территориясында орта ғасырларда өмір сүрген көшпенділердің 
жерінде орнатылған тас мүсіндер мен сол кезеңдерден сақталған артефактілер арқылы 
түркілердің тарихын анықтаймыз .     

Орта ғасырда өмір сүрген қыпшақтардың дүнитанымында шаманизм діні басым болған, 
сондықтан олар Тєңірге, Күнге, Отқа табынған. Сол кезеңде белгілі бір діни рєсімдер өткізу 
үшін түркілер мен қыпшақтар балбал тастар орнатып, соған (идол) табынған. Көне тас 
ескеркіштер – балбал тастардың символын ғалымдар єр түрлі талдап келеді: егер бір ғалым 
балбал тастар  ата – бабасының құрметіне орнатылған десе, екіншілері өлтірілген жаудың 
орнына қойылған белгі деп тұжырымдайды. Бұл айтылған Ғалымдар тарапынан айтылған 
мұндайғылыми пайымдауларының бірде – біреуі көшпенділердің дүниетанымына сай келмейді. 
¤йткені көшпенділер б.з.б ата-бабалары мен туыстарын жерлеу үшін қорғандарды Патшалар 
жазығына немесе балбал тастарды өз территорияларын белгілеу үшін тұрғызған. 
Көшпенділердің көне салтында жауларын құрбандыққа шалу ғұрпы кездескенємен оларға 
арнап ескерткіш орнату деген салт жоқ.      

Жоғарыда айтылған ғалымдардың гипотезаларын сараптай келе  ғұндар, түркілер, 
қыпшақтар  өздері табынған балбал тастарды өз жерлерінің басқа елдермен шекаралас 
жерлеріне  шартты белгі ретінде орнатылған. ¤йткені балбал тас бір кесек тастан жасалған көне 
ескерткіш қана емес, ол тасқа қыпшақтар бет-єлпетін, этнографиялық киім үлгілерін ойып 
бейнелеген, сондықтан бізге көп мағлұмат беретін тарихи ақпарат құралы. Балбал тастардағы 
ол адамның қолына  ыдыс ұстаған бейнеленуін, түркілердің  діни рєсім өткізетін орны деп 
түсінуге болады.  

    Сақтар (скиф) б.з.б (Геродоттың деректері бойынша)  бір-бірінің арасындағы бітімді 
бекіту үшін қан араласқан тостағанмен (ритон) сусын ішкен. Олар мұндай көріністерді алтын 
қаңылтар көне ескерткіштерінде бейнелеген. Сондықтан сақ (скиф), ғұндарда, түркілерде, 
сондай – ақ қыпшақтарда осы рєсім  ғасырлар бойы сақталып қалған ғұрып деп қарауға болады.  

Көне ескеркіштердегі эпитафиялық  жазбалар, наным-сенімдер мен этнографиялық киім 
үлгілері бейнеленген көшпенділердің тас ескерткіштері  мол  тарихи ақпарат береді. Сондықтан 
көне жазуларды, сондай - ақ көне ескерткіштерді жан – жақты зерттеу лингвистердің, 
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филологтардың, мєдениеттанушылардың, тарихшы  мен  этнографтардың жєне археологтардың 
құзырында. 

Ғұндар Тарбағатай тауларынан бастап Байкалдың солтүстігіндегі Хинган жартасына 
дейінгі аймақты алып жатты.  С.С. Руденко: “Орта Азияның саяси аренасына б.з.б. соңғы 
жүзжылдықта  ғұн (хунну) тайпасы шықты. Бұлар этникалық жағынан өзіне ұқсас солтүстікте 
динлиндермен, батыста юечжилермен, шығыста үйсіндермен, сондай-ақ дунху-
уханьдықтармен, ал оңтүстікте қытайлармен тығыз қарым-қатынаста болды”дейді.  
Ғалымдардың деректеріне сүйенсек, б.з.б. 370 ж. Ғұн Ордасы Поволжьие мен Оңтүстік Оралды 
алып жатқан.  

Ежелгі көшпенділердің динлин, сақ (скиф) жєне үйсін этникалық тайпаларынан басқа 
ғұндар да көптеген өркениетті елдерге танымал болды. Ғұн баянындағы деректерде 
жазылғандай б.з.б. 176 ж. 26 тайпа ғұндарға бағынды. Садақ асынған көшпенділердің баршасы 
бір үйдің адамындый болып өмір сүрген.  Көшпенділер өз территориясын ғасырлар бойы 
ұлғайтып, бүгінгі ұрпақтарына сақтап қалды. 
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Түркі əлеміндегі қоғам дамуында түрлі тарихи əлеуметтік жəне мəдени өзгерістер, 
жаңғыртулар ұлттық тілде көрініс табады. Қазақ тілін генетикалық жəне типологиялық 
жағынан туыстас тілдермен салыстыра-салғастыра зерттеу мəселесі кеңінен өріс алып келеді. 
Түркі тілдерінің жалпы фонологиялық заңдылықтарын зерттеу барысында түркітанушылардың 
назар аударып отырған басты мəселесі – көне ескерткіштерде тілдік ерекшеліктерін оның 
жазылған дəуіріндегі, одан бұрынғы жəне кейінгі дəуірлердегі ескерткіштермен салыстыру 
арқылы тілдің фонетикалық құрамын барынша дəл айқындау. Ұлттық  тілдің жалпы халықтың 
өмір тіршілігінің көрінісі болғандықтан, оның даму, қалыптасу кезеңдерін анықтау, өзгеру 
механизмдерін білу тілдің қазіргі күйін айқындай түсуге жол ашады. Түркі əлемінің 
мəдениетаралық кеңістікке ену барысында ұлттардың, қоғамдардың, тілдердің, ұлт өкілдерінің 
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өзара байланысы, əлеуметтік мəдени білімі мен тілде көрініс табатын мəдени-рухани 
ерекшеліктерді білуі  субъектілердің өзара түсінісуінің алғышарты болып табылады.  

Қазақстан халықаралық аренаға шығып, шетелдермен терезесі тең түрде жан-жақты қарым-
қатынас орнатып жатқан шақта, халықаралық қатынасты заман талабына бейімдеу үшін қазақ 
тілін туыстас түркі тілдерімен жəне туыстас емес тілдермен салыстыра зерттеудің қажеттілігі 
туындап отыр. 

Əртүрлі семья тілдерін тарихи-салыстырмалы зерттеу барысында олардың туыстық 
шеңберін əр уақытта одан əрі ұлғайтуға тырысып, тілдердің бір семьясының туыстық 
байланысын оның екінші семьясына созып жеткізіп, олардың ерте замандардағы генетикалық 
туыстығын дəлелдеу əрекетін жасау орын алады. Лингвистикалық ғылымның тарихында 
үндіеуропалық тілдерді семит тілдерімен, угрофинн тілдерін алтай тілдерімен үндіеуропалық 
тілдерді түркі жəне орал-алтай тілдерімен жақындастыруға əрекет жасалған. Тағы да түркі 
тілдерін орал тілдерімен, моңғол тілдерімен, угрофин тілдерін үндіеуропа тілдерімен, орал 
тілдерін тағы басқа тілдермен туыстастыруға тырысты. Егер бұрынырақта көбінесе жеке 
семьялы тілдерді басқа семьядағы тілдермен, мысалы, семит тілдерін үндіеуропа тілдерімен, 
түркі тілдерін угрофин тілдерімен жақындастыруға тырысса, ал мұндай процесті қазіргі 
жағдайдағы зерттеулерде қарастырсақ, онда арасында туысқандық қатысы бар тілдерге өте 
алыс көп тілдерді қосады. Ескі дүние (старый свет) мен жаңа дүниенің тілдерін генетикалық 
жақындату үшін М.Суодеш жер жүзінде өте үлкен аумақты алып жатқан тілдердің барлығы 
туралы бір қорытындыға келеді. Оларды ол дене-финдік (finnodennean) деп арасы ең алшақ екі 
кеңістіктегі тілдер тобын – біреуі Америкадағы атапақтық (атапакских) дене тілінің, екіншісі 
Еуразиядағы финн-угор тілдерінің атымен атайды.  

В.М.Иллич-Свитыч та туысқан тілдердің үлкен тобын бөлектеп алып, оны ностратикалық 
тілдер деп атайды. Ол  ностратикалық тілдерге Ескі дүниеден (Старый свет) алты тілдік топ 
жатады дейді: үндіеуропалық, алтайлық, оралдық, дравидиялық, картвел жəне семито-
хамиттық [Иллич-Свитыч, 1968]. 

Ғалымдардың белгісіз тілдерді іздеп-табу талабы əрине құптайтын жағдай. Тілтаным 
ізденіс тарихында кейде ұтымды жағдайлар да болып тұрған. Бір уақыттарда самодий 
тілдерінің финн-угор тілдерімен туысқан екені белгісіз болған. 1915 ж. Финнің белгілі тілшісі 
Е.Сетелланың «Zur Frage nach der Verwandschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen 
Sprachen» деген еңбегі шыққаннан кейін самодий тілдерінің финн-угор тілдерімен туыстығы 
белгілі болды. Содан кейін самодий тілінің материалдарын финн-угорлықтар кеңінен қолдана 
бастады. Бұл жағдай барлық тілдердің генетикалық байланыстары əлі түгелімен зерттеліп 
болмағанын, əлі де болса белгісіз тілдердің табылып, олардың бізге бұрыннан таныс тілдердің 
топтарымен генетикалық байланысы анықталуы мүмкіндігін көрсетеді. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, қазіргі заманғы ғалымдар тілдердің туыстық семьяларына 
мөлшері, саны өте көп болып шығатын тілдерді қосуға тырысады. Бұл үрдіс кездейсоқ емес. 
Бұл үрдістің өзіне пайдалы себептері де бар. Олар мыналар: 1) Бір туыстық топқа қосылатын 
семьялардың саны неғұрлым көлемді де көп болса, бұл тілдерді зерттейтін тарихи келешек 
аумағын да əрине кеңейтеді. Егер Орал ататілі 10-15 мың жыл бұрын өмір сүрсе, 
ностратикалық тіл одан тарихи көп ертедегі терең кеңістікте болған болуы керек.Онда ол 
тілдердің өмір сүрген кезеңі бізден 30 мың, тіпті 40 мың жыл бұрын болған сияқты.2) Қандай 
бір тілдік семьяда туысқан тілдердің саны неғұрлым көп болса, соғұрлым ол тілдердің кейбір 
түрлерінде неқилы сирек ескі архаизмдер кездесуі мүмкін. Ол ескіден қалған архаизмдерді 
зерттеу нəтижесінде біз қазіргі тілдердің кейбір тарихи түсініксіз мəселелерін анықтап алуға 
мүмкіншілік алар ма едік. Жаңа табылған деректердің арқасында фонетикалық жаңа заңдар мен 
көне грамматикалық құрылымдардың элементтері бізге туысқан тілдердің даму жолы туралы 
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дəлірек түсінік берер еді. 3) Көп тіл топтарының туыстығын дұрыс көрсету, олардың көне 
замандарда қандай географиялық кеңістіктерде орныққанын дəл анықтауға көмектесер еді. 

Ұлттың тілі, тарихы, мəдениетін, рухани қазынасы, дүниетанымы тығыз қарым-қатынаста, 
бірлікте алып қарастырған жағдайда ғана түркі əлемін шынайы танып білуге жол ашылады, 
сонымен қатар ұлттық тілдің қазіргі өркениетіміздің, ұлтымыздың қалыптасуына ұйытқы 
болғандығы белгілі. Түркі əлемінің рухани құндылықтары, ғасырлар бойы қалыптасқан өмір 
тəжірибесі, мəдениеті, салт-дəстүрі оның тілінде сақталады. Тілдің дыбыс жүйесін 
функционалды жағын зерттейтін лингвистиканың негізгі саласы - фонологияның жалпы 
тілтанымының қалыптасуына зор үлес қосқаны белгілі. Фонологияның жалпы заңдылықтары, 
құбылыстары мен ұғымдары тіл білімінің аясын кеңейтіп, тереңдетіп дамытты. Тіл білімінде 
өзінің даму барысында түрлі өзгерістерге түсіп, жаңарып немесе қайта қалыптасып жататын 
дыбыстардың табиғатының даму жолдарын анықтайтын салыстырмалы фонологияның маңызы 
зор. Оның ішінде дыбыстар жүйесіндегі дауысты, дауыссыздарды синхрондық жəне 
диахрондық аспектіде қарастырудың мəні ерекше. Туыстас түркі тілдерінің вокализм мен 
консонантизм жүйелерінің даму тарихы мен кезеңдерін салыстырмалы-тарихи əдістер арқылы 
сипаттау қазақ тіл білімінде өзекті мəселелердің бірі болып табылады.  

Түркі тілдерін өзара топтастыру жəне генеологиялық классификацияға сүйене отырып, 
олардың тарихи фонологиясы мен фонетикалық жүйесінің қазіргі қалпы кешенді түрде бірге 
қарастырылады. Салыстырмалы фонологияда тек туыстас тілдердің деректері ғана емес, 
сонымен бірге туыстас емес тілдердің де фактілері алынады. Əр тілдің өзінің типологиялық 
ерекшеліктері мен  универсалиялары (əмбебаптылығы) ескеріліп, олардың тарихын жəне 
ататілі фонологиялық жүйесін түзуге болады. Барлық тілдерге тəн универсалды фонологизация 
құбылыстарының негізінде дыбыстардың фонематикалық мəртебегекөтерілуі, дыбыстардың 
позицияға байланысты аллофондарының жеке фонемаларға ауысуы, мағына айқындау 
қасиетіне ие болуы туыстас жəне туыстас емес тілдерінің материалында көрінеді. 
Тілдердіңбуындары да, даму үдерісіне байланысты морфемалармен сəйкес келуінің бірте-бірте 
жойыла бастағанын да, олардың негізгі қызметі өзгергенін де деректер арқылы дəлелдеу қажет. 

Азия жəне Африканыңкейбір буын тілдерінде «силлабема» буын фонологиялық бірлік 
болып табылады. Буынның ішіндегі дауысты мен дауыссыздар болжалды болғандықтан, 
олардың тембрі біркелкі болып келеді. Тығыз қабысқан буындағы силлабема жалғыз сегменттік 
фонологиялық бірлік болып есептеледі жəне ол (силлабема) дауысты мен дауыссыздың 
диффуздығын, яғни олардың өзара бір-біріне кірігіп, тығыз қатынаста болуын қамтамасыз 
етеді. Егерде еуропалық тілдерде буын синтагматикалық бірлік болса, буындық тілдерде ол 
парагматикалық бірлік болады.  

Ежелгі славян тілдерінде жасалған алғашқы фонологиялық талдау онда буындық үндесу, 
сингармонизм гипотезасын көтеруге мүмкіндік берді, яғни соған əкеліп соқтырды. 
Сингармонизмнің біріне-бірі жақын тұрған дыбыстардың тембрінің үндесуі деген идеясы 
силлабема дəуіріне жатады. Орыс ғалымдарының ежелгі славян тілдеріне қатысты 
сингармонизм туралы болжаулары сингармонизмді түркі тілдерінде зерттеп, түркі тілдеріне тəн 
құбылыс деген түркологтардың пікірлерімен үндесіп жатыр. Бұл сингармонизм деген қазіргі 
түркі тілдеріне жəне ежелгі славян тілдерінің бір дəуірлеріне тəн құбылыстары типологиялық 
мəні бар құбылыс болу керек. Осы құбылысты барлық тілдердің дамуында орын алатын өтпелі, 
ауыспалы кезең деп айтуға болады. Славян ататілінің фонологиялық жүйесін зерттеген белгілі 
славист В.К.Журавлев кезінде топталған фонема теориясын дүниеге келтірді. Бұл теория 
бойынша, топталған фонема (силлабема) құрамында біртоналды біріне-бірі ілескен дауыссыз 
бен буын құрайтын дауысты дыбысы бар фонемамен барабар бөлінбейтін, ажырамайтын бір 
буын тəріздес бірлік. Ал топталған сингармонизм құбылысы, яғни вокализм мен консонантизм 
жүйесінің түйіскен жерінде пайда болған дыбыстардың тембрінің жақындасуы – жалпы бұл 
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процесті фонологиялық жүйені вокализм мен консонантизмге бөлмей-ақ бірлікте қарауға 
мүмкіндік береді[Журавлев, 2007].  

В.Журавлев көтеріп ұсынған топталған фонема (группофонема) ұғымы славян ататіліндегі 
сөздердің бірəуезді (однотональных) дауыссызбен одан кейінгі оған жанасып бір буын құрап, 
сол буынға еніп тұрған дауысты дыбыстарының арасындағы ерекше байланыс болып 
табылады. Сонымен қатар бұл жерде топталған фонема ұғымы бір-біріне жанасып бір буын 
құрап тұрған дауыссыз бен дауыстының сол буынның көлеміне тəуелді емес екені, ол буынды 
бүтіндей де немесе оның бір бөлігін де қамтуы мүмкін делінген. В.Журавлевтің топталған 
фонемасы Р.И.Аванесов зерттеген силлабема ұғымынан өзгеше. Ол өзгешелік Аванесов 
бойынша, CV дауыссыз бен дауысты дыбыс тіркесі, яғни оның силлабемасы, сол тіркесті ғана 
бүтіндей қамтуы қажет. Топталған фонема мен силлабема ұғымының пайда болу уақыты 
туралы славян тілдерінің тарихи фонологиясының жəне Журавлевтің еңбектерінің зерттеушісі 
Ю.Я.Бурмистровичтің пікірі бойынша, В.К.Журавлевтің топталған фонема ұғымы славян 
ататілі тарихының алғашқы кезеңіне қатысты болса, Р.И.Аванесовтың силлабемасы славян 
ататілі тарихының орта дəуірінің соңғы кезеңімен байланысты. 

Топталған фонемамен силлабема ұғымдары ең басында Ф.Ф.Фортунатов пен 
А.А.Шахматовтың идеяларынан бастау алатыны байқалады. Ф.Ф.Фортунатов өз уақытында 
славян ататіліндегі тіл арты дауыссыздарымен оған жанасып тұрған алдыңғы қатардағы буын 
құрайтын дауысты дыбыстың өзара ерекше қатынасына көңіл аударған. Сол тығыз 
байланыстың арқасында тіларты дауыссыз дыбыстар көшпелі палатализацияға (переходной 
палатализации) ұшырағанына көңіл аударған. Ал А.А.Шахматов езулік  дауыссыздар мен одан 
кейін тұрып буын құрайтын жуан еріндік дауысты дыбыстардың ерекше арақатынасына көңіл 
аударған, əсіресе сол қатынастың арқасында езулік дауыссыздар жуан еріндік дыбыстарға 
айналуына көңіл аударады. Фортунатов пен Шахматовтың уақытында славян ататілінің 
фонологиясына арналған ілім əлі зерттелмеген, яғни сөйлеу ағысындағы қатар тұрған дауыссыз 
бен дауысты дыбыстардың фонология мəселесі болып табылатын арақатынасы арнайы 
зерттелмеген болғаң соң, ол уақытта ғалымдар топталған фонема, силлабема деген ұғымдарды 
қолданбаған. Алайда тілдердің дамуының бір кезеңінде дауыссыз-дауыстылардың тығыз 
бірігуінің арқасында бірəуезді қосынды квазифонема (нағыз фонема емес, шартты фонема) 
пайда болады. Фонематикалық бірліктегі топталған фонема мен силлабеманың негізгі қызметі 
олардың мағына айыруы, ажыратуы болып табылады.  

Славян ататіліндегі топталған сингармонизм құбылысының пайда болуы дамуында 
алғашқы жəне кейінгі кезеңнің орын алғанын айтып кету керек. Алғашқы кезеңде топталған 
сингармониялық С+V (consonne+voyelle; дауыссыз+дауысты) тембрдің біркелкілігімен 
(тональдықтың біркелкілігі көтеріңкі, бəсең) құралған, мұндайды фонологиялық жағынан 
қарағанда біртұтас, бөлінбейтін фонологиялық бірлік топталған фонема деп санауға болады. 
Олар бір-бірінен қарсы айырым белгілерімен: диезді-диезсіз, ашық-жабық, ұзын-қысқа болып, 
өзгешеленеді. Топталған фонеманың фонологиялық жасалу процесінің үлгілері, формулары 
төмендегідей болады:  

 
C + °V-------------------C° + V-------------------°CV 
C + 'V--------------------C' + V--------------------'CV 
 
Славян ататілінің дамуының екінші кезеңіндегі топталған фонема мен жеке фонеманың 

қатынасының формуласы мынадай болған:  
 
C1+ C2 + CV1 + C3 + …….................+ CVn + Cn 
Ф1 + Ф2 + ГФ1 + Ф3 + ........................+ ГФn+ Фn 
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Славян ататілінің дамуындағы фонологиялық процестің екінші кезеңінде жалғыз соңғы 
фонеманың жойылуы оның топталған фонемаға тартылуының себебінен туындады. Бұл соңғы 
дауыссыздың жойылуынан бұрын славян ататіліндегі сөздер əрқашан дауыссыз дыбыстарға 
аяқталатын болған. Онда көбінесе дауыссыз [s] дыбысына, сиректеу [t] дыбысына, одан да 
сирек [d] дыбысына аяқталған. Силлабема пайда болған кезеңде сөз соңындағы дауыссыз 
дыбысы топталған фонеманың құрамында алдымен дауысты болуы керек. Сонда ғана С+V 
топталған фонемасы түзіледі. Бұнда соңғы жалғыз дауыссыз дыбыстар топталған фонемаға 
енбей, сыртында қалған: sunus → su + nu + (s); reket → re + ke + (t); mater → ma + te + (r).  

Жоғарыда берілген əртүрлі келбеттегі сөз тұлғаларына талдау жасай отырып, Журавлев 
мынадай қорытындыға келеді: бұл құрылым əртүрлі болып келіп, əртүрлі фонологиялық 
бірліктерден (топталған фонема + фонема) тұратын фонологиялық жүйені екі түрлі əрекетпен 
біркелкі бір келбетті етуге болады: əртүрлі фонологиялық бөліктердің, яғни топталған фонема 
мен жеке фонеманың біреуінен құтылу керек. Славян ататілінің фонологиялық жүйесінің 
өзгеру, даму процестері көрсеткендей, сонымен бірге біркелкі емес бірліктердің екіншісі, 
соңғы, жақшаның сыртында қалған жалғыз фонемасы, дауыссыз дыбысы бірте-бірте түсіп 
қалып отырды. Флективті типті тілдердің фонологиялық жүйесінде əжептəуір маңызы бар 
славян ататіліндегі сөздің  соңғы дауыссыз дыбысының түсіп қалуы ондағы топталған 
фонеманың ерекше маңыздылығын көрсетеді. Бұл процесті Журавлев топталған фонеманың 
«генерализациясы» деп атайды. Бұдан кейін славян ататілінің фонологиялық жүйесінің одан əрі 
өзгеруі, дамуының нəтижесінде бұл топталған фонеманың өзінің ыдырауына жол ашылды. 
Бұны Журавлев дифтонгтардың монофтонгизациясы процесімен байланыстырады.  

Н.А.Баскаков түркі тілдеріндегі түбір морфемалардың фонетикалық құрылымын зерттеп, 
СVС-ты негізгі алғашқы құрылым деп біледі жəне ол ең байырғысы, басқалары осы түрдің 
модификациялары. Алайда А.Н.Кононов, Э.В.Севортян, А.М.Щербак т.б. соңғы дауыссызды 
тілдің даму барысында кейін қосылған аффикс ретінде қарастырған, ал түркі тілдерінің 
алғашқы тұлғалары CV, V, VC моделдері болған дейді.  

А.М.Щербак СVС тұлғаcы тарихи жағынан алғашқы бола алмайды деп, мынадай мысалдар 
келтіреді: əзірбайжан тілінде: sy+n > syn, өзбек тілінде pa+ γ> baγ, қырғыз тілінде su+n > sun. 
Анлаут позициясында [j], [b], [h]дауыссыздары VС тұлғасына протеза ретінде қосылып, СVС 
моделін құрастыруға себеп болған дейді [Щербак, 1970, 109б.]. 

Қазақ тіліндегі бір буынды түбірлердің құрылымын (V, СV, VС, VСС,СVС, СVСС) 
қарастырған Ə.Қайдаровтың пікірінше, бұлардың бəрі түркі тілдерінің даму тарихында 
кездескен тұлғалар. Бірақ солардың ішінде V мен СV түркі тілдерінің ең алғашқы тұлғалары 
болып табылады, қалғандары тілдің агглютинативтік дамуына сəйкес пайда болған модельдер 
дейді. Ə.Қайдаровтың шəкірті М.Ескеева Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері жəне қазіргі 
қыпшақ тілдеріндегі моносиллабтардың құрылымдық ерекшеліктерін зерттеп, VС, VСС, СVС, 
СVСС модельді моносиллабтар құрамындағы соңғы дауыссыздар мағынаны нақтылаушы, 
даралаушы қызмет атқаратын идео-сема-фондар, ал V, CV модельді моносиллабтардың 
архитұлғасы мен архисемасы бірнеше вариантты қамтитын полифонды, полисемалы болып 
келеді, олардың тұлғалық өзгерістері о бастағы көп мағыналы архитұлғаның варианттары 
ретінде семасиологиялық-онтологиялық даму барысында дербес мағыналық реңктерге ие 
болған дейді [Ескеева, 2007, 4 б.].  

Дауысты буыннан тұратын сөздер ескі болуы керек дейтін де болжам бар. Мұндай болжам 
мынадай фактілерге сүйенеді: qо+(j), qо+(zy), qо+(šaqan), kö+(z)т. б. Сондай-ақ сөздің 
грамматикалық тұлғасының өзгеруін, дамуын дыбыстардың тарихы тұрғысынан қарастырғанда 
ғана айқын түсінуге болады. Сондықтан сөз тұлғасы, оның буындық құрамы жайын 
əңгімелегенде дыбыстардың тарихи ауысу, өзгеру жолын да еске алу керек. Сонда ғана сөздің 
байырғы түбірі мен кірігіп кеткен қосымша, не түбірді айыруға болады. Əрі, бері, кері сөздері 
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құрамындағы байырғы түбірлер ä, be, kе жəне rі(rі ескі барыс тұлғасы) дегенде, ашудас сөзі о 
баста ащы тас тіркесі (фразалық екпін əсері) дегенде де сол фонетика заңдылықтарының 
тарихи өзгеру жолдарын ескеру керек [Томанов, 1981]. 

Ғалымдардың пікірінше, көне түркі тілдерінің екпіні түбір тілдерге тəн түбір морфемада 
орналасқан. Кейін ол сөздің соңғы буынына ауысқан. Тілдің морфологиялық дамуымен 
анықталушы морфеманың фонетикалық редукция мен фузиясының арқасында пайда болып, бір 
түбірлі морфема жəне грамматикализациямен байланысты морфеманың аффиксіне айналған. 
Қазіргі уақытқа дейін түркі тілдерінің көбісінде аффиксті морфемалар үшін екі-ақ фонема 
<а>[о, е, ö] мен <у>[і, u, ü] сақталған. Бұлардың варианттары: [о], [е],[ö] (<а> үшін) жəне [і], 
[u], [ü] (<у> үшін) барлық сөздер сингармонизм заңына бағынатын болғандықтан ешбір 
фонематикалық мағынаға ие емес. 

Түбір морфемалардың дауысты морфемаларын алып қарасақ, олардың да мəні екі дауысты 
фонемаға ғана қатысты, себебі қазіргі түркі тілдерінде палатализация мен лабиализацияның 
айырым белгілері жалғыз түбірлі морфемаға ғана емес, сөйлемдегі барлық сөздерге қатысты. 
Осы жағдайды өз уақытында А.Байтұрсынов байқап, барлық сөздерге қатысты графикалық 
дəйекше деген белгімен сөздің алдында белгілеуді ұсынған, мысалы, taqty(тақты) жəне 'tеqty 
(текті). Ал сөздің лабиалды аттракциясын көрсету үшін графикалық domalaqsy деген белгіні 
қолданған болса керек, мысалы, °toqtu жəне '°töktü. 

СV сияқты ашық буындар тілдің ең кіші минималды единицасы болып табылады. Тіл 
артикуляциясында буыннан кіші элемент жоқ дегенді білдіреді. Тілдегі əр дыбысты бөлек-
бөлек айтуға болады, бірақ олар бөлек-бөлек дыбысталғанда қасына басқа дыбыстар қосылып 
кетеді де оларды СV-ға жақындатады. Əдейі жасалған эксперимент көрсеткендей, ең алғаш 
адам баласы сөйлеуге талпыныс жасағанда, ол сол СV буынның айналасында ғана дыбыс 
шығара алған. Мысалы, сəбилердің бірінші дыбысшығарған сөздеріне қарауға болады: mа-mа 
(СV- СV), pа-pа (СV- СV), а-pа (V- СV), а-tа (V- СV). Бір буынға еніп айтылатын 
элементтердің барлығының басын қосып, ол дыбыстардың айтылуына əмір етіп басқаратын 
артикуляциялық қимылдарға берілетін бір бүйрық, бір бағдарлама: бұның бəрі дауысты, 
дауыссыздардың фонологиялық негізгі белгілері бір уақытта, бір мезгілде болуы қажет. 
Мысалы, қазақ жəне орыс тілінде [su] буынында ерін дөңгеленіп, ал тілдің ұшы буын 
басталғаннан бастап жоғары көтеріліп, артқа қарай тартылады. Мұның бəрі дауыссыз [s]-ың 
артикуляциясына даярлық болып, сонымен дыбыс мүшелері буын [su]-ның бүтіндей 
айтылуына алдын ала даяр, бірақ мұнда əуелі алдында тұрған дауыссыз, одан кейін дауысты 
артикуляцияланбайды. Біздің ұғымымызша, бұл бірінен кейін бірі жүретін дыбыс тізбегінен 
тұратын болғандықтан осылай болып тұр. Бірақ бұның бəрі фонема жүйесіне маңызды 
уақытпен байланысты нышандар болып табылатын дыбыстың қатаңдығы, тіл артылығы, ызың 
дауыссыздарының бəрінің буынның басында келуімен, ал бұл буынның аяғына қарай, 
дауыстың тіл арты жоғарылау артикуляциясымен бітуімен байланысты. 

Орыс тілінде бұл құбылыс ашық буындарға ғана тəн. Бұған көз жеткізу үшін жоғарыда 
келтірілген [su] буынындағы ерін дөңгеленетін артикуляциямен [us] буынындағы ерін 
дөңгеленуі дауыссыз [s]-ге қатысы жоқ. Мұндағы [s]бірінші [su]-дегі [s]-пен салыстырғанда 
ешбір дыбысқа тəуелді емес, еркін. Ашық буынмен қатар жабық буыны бар тілдердегі, мысалы, 
түркі тілдеріндегі [us] сияқты буындардағы [s]өзіндік еріндік дөңгеленетін артикуляцияның 
аяғына дейін сақтайды; СVС, СV буындарындағы дауыссыздар [і] дауыстының қасында өте 
жіңішкеріп кетеді. 

Жеке айтылатын бірлік болып есептелетін СVне СVС буындарындағы фонологиялық 
оңаша дыбыстар артикуляциялық жағынан тəуелсіз болып келеді. Бұл жерде дауыстылар да, 
дауыссыздар да өзінен көлемді де мəндірек дыбыстың қосындысының, яғни буынның бір бөлігі 
болып табылады.  
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Буынды минималды дыбыстық бірлік деп қарағаннан кейін, оның барлық аспектілерін жіті 
зерттеп шығуымыз керек. Оны минималды дейтініміз, себебі сөзді немесе сөйлемді айтқандағы 
дыбысталу қимылдарын буыннан майда комплекстерге бөле алмаймыз. Оны сөйлеу, дыбыстық 
бірлік дейтініміз, ол сөйлеу артикуляциясында көрінеді. Əрине, бұл буынды құрылым 
акустикалық немесе перцептивтік деңгейде көрінбейді деу емес. Буынның сөйлеуге қатысты 
бірлік екені оның сөздің акустикалық бейнесінде көрініс табуы жəне буынның сөйлеу 
процесіндегі ерекше рөлі – оның сөйлеудегі мəнді түсінудегі ерекше рөліне əкеліп соғады.  

Сонымен, біз бірлік дегенімізде – ол жай ғана бірінен соң бірі келетін дыбыс тізбегінен 
тұратын бірлік емес, бұл тізбек жалпы ортақ белгілерді, ортақ артикуляциялық бағдарламаны 
қосатын, буынның құрылуына себеп болатын, сөйлесу қимылдарын ұйымдастыратын ерекше 
тізбек – буын. Басқаша айтқанда,  СV буындағы бірінші дауыссыз дыбысты айтқанда, біздің 
артикуляциялық мүшелеріміз ең басынан дауыссыздан кейін қандай дауыстының келетінін 
болжайды, ал дауыстыны айтқанда, алдында қандай дауыссыз болғанын есте сақтап тұрады. 

Буын дегенді осылай түсінген соң, жоғарыда келтірілген буындардың типін əрбір тілде 
бөлек-бөлек қарастырып бағалау керек. Алайда буын туралы ашық, жабық деген түсініктер 
барлық буындар үшін фонетикалық жағынан бірдей болғандықтан, олардың əр тілдегі 
айырмашылығын білу үшін, ол конкретті тілдердің буындарын бөлек-бөлек зерттеп қарастыру 
керек. Мысалы, орыс тілі үшін СV, ССV, СССV сияқты тіркестер ақиқат буын болып 
оқылатын бірліктер, ал VС, СVС, СVСС тізбектерін олай оқылатын бірліктер деп айтуға 
келмейді, себебі дауыстылардан кейін жүретін дауыссыздардың айтылатын дербестік күші 
молырақ, тут деген орыс сөзіндегі екі [т] дауыссыздардың дыбыстану қуатын салыстырып 
көрейік: онда бірінші дауыссыз [т] (буынның шыңы болып табылатын [у] дауыстының 
əсерінен) алға дөңгелене созылған ерінмен артикуляцияланады, екінші [т] тіпті басқаша 
артикуляцияланады – оған еріндік дөңгелену тəн емес, екінші [т]-дан кейін күңгірт дауысты 
сияқты дыбыс естіліп тут деген бір  буынды сөз емес – екі буынды: t°u – t  естіліп, екінші t 
бірінші дауысты u-ға ешбір тəуелді емес, басы бос дыбыс болып шығады. Ал қазақ тілінде 
керісінше буын-сөз толығымен бір əуезбен айтылады: [s'°üt'°], [t'°üs'°], [t°os°], [k'°ül'°], 
[q°ol°],[q°ul°], [t'°ös'°] т.б.  

Тілдің қоғамдағы функциясы əр уақытта оның сол қоғамда түрлі мағынадағы мəліметтерді 
беруімен байланысты. Дыбыстық бірліктерді анықтау, белгілеу де оның үн шығаруы мен 
мағынасына байланысты болады.  

Тілдің дыбыстық бірліктерінің түрлі аспектілерін, олардың құрылысын, мазмұнын, мазмұн 
құрайтын мүмкіндігін ажырататын, яғни бүтін дыбыстық құрылымын зерттейтін ерекше 
сарапшы бар. Оны лингвистикада фонология дейді. Барлық тілдерде олардың сөйлеу ағымын 
дыбыстық бірліктерге бөлуде сүйенетін бір ғана жағдай бар, ол жағдай тілдердің бəріндегі 
бөлуге келетін ең кіші, минималды мағыналы бөлігі – морфеманың болуы. Бірақ барлық 
тілдерде морфема мен дыбыстың арақатынасы бірдей емес, осыған қатысты əлем тілдері екі 
топқа бөлінеді: фонемалық тілдер жəне буындық тілдер деп. Біріншісінде негізгі дыбыстық 
бірлік болып сөйлеуде жеке дыбыс ретінде жүретін – ол фонема, ал екіншісінде (екінші топта) 
фонеманың орнына жүретін – белгілі схемада құрылған буын. Бүкіл еуропалық тілдер 
фонемалық тілдерге жатады деп айтуға болады. Бұл тілдерде дыбыстар бір-бірінен 
ажыратылады. Себебі олардың арасында морфеманың шекарасы бар. Буынды бөлу шекарасын 
анықтағанда ұстанатын критерийлердің өзі сол буынды бөліп анықтағандағы өлшемге келіп 
соғады. Бұл жердегі қиын соғатын нəрсе – ол буынның шекарасының фонема, морфема сияқты 
тілдік бірліктердің шекараларымен байланысы жоқтығы.  

Ашық буын мен жабық буындарды салыстырып қарасақ, жасалған эксперименттер 
көрсеткендей, ашық буынды орыс тілінің ауызекі сөз тізбектерінің кіші паузамен бөлінетін 
ырғақты топтары əр уақытта үздіксіз біркелкі ашық буындардан тұрады, мысалы, вьетнам 
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тілінде мұндай үздіксіз тізбектер əруақытта жабық буындардан ғана тұрады. Егерде орыс тіліне 
мына СVС буынының СV мен С - ға бөлінуі тəн болса, вьетнам тіліне бұл СVС буынының С 
жəне VС - ға бөлінуі тəн, себебі вьетнам тілінде соңғы дауыссыз С ешуақытта буын құрай 
алмайды. Ашық буынды тілдердің буындары жабық буынды тілдердің буындарымен 
салыстырғанда тұрақтырақ жəне орнықтырақ. Себебі ол дербес парадигматикалық жүйенің 
бірлігі болып табылады. Ашық буынды тілдердің фонемаларының айырым белгілері бүкіл 
буынға тəн. Буындық фонология моновокализм проблемасымен тығыз байланысты. Ф.де 
Соссюр өзінің үндіеуропалық ататілінің реконструкциясы (қайта құру) туралы еңбектерінде ол 
тілдегі бірнеше варианттары бар жалғыз дауысты фонемасы туралы жазған. Осыған 
байланысты Л.В.Щербаның оған қатысты көзқарасы қызық көрінеді. Оның ойынша, кейбір 
кавказ тілдерінде, оның ішінде абхаз тілінде дауысты дыбыс емес, қайта дауыссыз 
дыбыстардың жүйесі дамыған, ал дауысты дыбыстардың өздерінің тəуелсіз фонологиялық 
мағынасы болмаған, ал ертеде онда фонеманың рөлін буын атқарған. Бұл жерде Журавлевтің 
еуразиялық фонологиялық одақтастары туралы пікірін келтіруді жөн көрдік: «Еуразиялық 
фонологиялық одақтастықты қамтитын топталған сингармонизм (групповой сингармонизм), 
яғни қатар тұрған дыбыстардың тембрінің жақындасуы біркелкіленуі құбылысы бірсыпыра 
тілдердің: славян, балтық, германдық жəне романдық, финдық жəне түркі тілдерінің, 
жапон тілінің елеулі бөлігін қамтитыны, бірақ ешбір тілдік топты бүтіндей қамтымайтын 
құбылыс. Бұл құбылыстың жағрапиялық, не лингвистикалық орталығын тауып айту қиын. Бұл 
мəселенің (групповой сингармонизм) ең алғашқы қалпынан келе жатқан мұра ма, əлде кейін, 
интерференцияның нəтижесінде пайда болған құбылыс па, айту қиын. Бұл проблеманың 
генезисі ешбір туыстас тілдік топқа қатысты шешілген жоқ деуге болады. Ал славян ататіліне 
қатысты қарастырсақ, бұл құбылыс оның дамуының ең алғашқы кезеңіне қатысты болуы керек. 
Əдістемелік көзқарас аясында қарастырғанда бұл құбылыстың (сингармонизм) пайда болуы 
ертеде славян ататілінің бір топтың топырағында, спонтандық пайда болған немесе соған 
сүйеніп пайда болған деп айтуға болады. Сонымен қатар интерференцияны да бүтіндей 
қабылдамай қоюға болмайды» [Журавлев, 2007, с. 86]. 

Сөйтіп, туыстас жəне генетикалық туыстығы жоқ тілдердің материалдарын типологиялық 
зерттеулердің нəтижелері көрсеткендей, олардың фонологиялық құрылымдары барлық тілдерге 
қатысты универсалды болып табылады. Олардағы функционалды бірліктердің интеграция мен 
дифференциация процестері олардың айырым белгілерінің диезділігі, диезсіздігі, бемолділігі, 
бемолсіздігі, ашықтығы, жабықтығымен сəйкес іске қосылады. Еуразиялық кеңістіктегі ежелгі 
жəне қазіргі жаңа типтегі түрлі тілдердің фонологиялық құрылымдарының, модельдерінің 
даму, кемелдену процестерін ретроспекцияда диахрондық фонологияның тəсілдердің 
көмегімен көруге, байқауға болатын сияқты.  
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Жазу – сызудың жалпы адамзат тарихында қалыптасуы, филогенездік дамуы өте көнеден 

қазіргі уақытқа дейін ұзақ мерзімді басынан көшіріп, түрлі өзгерістерге ұшырап, біздерге 
жеткені мəлім. 

Түрлі жазулармен бізге келіп жеткен мұралар саны аз емес. Қазіргі тіліміздің пайда болу, 
оның даму заңдылықтарын,  қалыптасу кезеңдерінен хабардар  болу үшін, əр дəуірде түрлі 
графикаларда хатқа (тасқа, балшыққа, металлға) түскен жəдігерліктердің тілін жан-жақты 
зерделеп, тіліміздің тарихына қаншалықты  қатысы бар екендігін анықтау. 

Кез-келген жазу өзінің қызметін  белгілі бір ұйымдасқан жүйе арқылы жүзеге асыратыны 
даусыз. Сондықтан, ислам дуниесімен  байланысты болған Орталық Азия мен Қап тауындағы 
халықтар тіліндегі сөздерді таңбалауға қолданылған араб жазуының өзіндік жүйесі болғаны 
белгілі. Ол ұзақ ғасыр қолданыста болып, сол халықтардың саяси, мəдени, рухани қажетін 
өтеді. Тіл арқылы адам қоғамдық - əлеуметтік жүйеде қарым-қатынас орнатып қоймайды, 
сонымен бірге өзінің саналы  ғұмырын бағамдап, сөйлеу əрекетін мəдени, рухани болмысының 
негізіне айналдырып дүние танымының тірегі болары сөзсіз. 

“Тіл-халықтың эстетикалық талғамын танытатын айнасы, дүниетанымның айшықты 
көрсеткіші саналатын көркем бейнелердің (образдардың) баға жетпес қоймасы, асыл қазынасы. 
Тұрмыс–салты, қоршаған ортасы, тілі мен ділі жақын халықтардың тілдік образдар 
дүниесіндегі ұлтаралық ұқсастықтардың болуы  заңды. Ол ұқсастықтың негізі ауыс-
түйістіктермен қатар, əр халықтың өз дүниетанымында, тілдік-көркемдік өрнектерді жасаудың 
ұлттық дəстүрінде жатса керек”, - дейді профессор Р. Сыздық [1, 27]. Араб жазуы араб 
еледрінен тыс жерлерде мемлекеттік жəне дін тілі ретінде өте көп кездеседі. Мұның ислам 
дінінің таралуымен тығыз байланысты екенін ескерттік.  

Ал Армения халқының исламды қабылдамағанымен түрлі мұсылман мемлекеттерінің 
құрамына енгені тарихтан белгілі. Бұл халықтармен мəдени, эканомикалық тығыз байланыста 
болып, ұзақ жылдар бойы жатжұрттықтардың саяси билігінің ықпалында болуы, сол халықтың 
тілін үйреніп, жазуын қабылдауға мəжбүрлейді. Сондықтан да қазіргі Армения 
Республикасының барлық жерінен араб жазуын көптеп кездестіруге болады. “Наличие свыше 
пятисот арабских надписей на территории Армении изучаемого периода (VIII-XVI вв.) 
свидетельствует об особой функции арабского языка как языка религии для народов, 
принявших ислам, и о своеобразной его роли для неарабов – христиан (армян, грузин, греков) 
как средства интернационального общения на Ближнем Востоке” [2,5], – дейді А.А.Хачатрян. 
Ол өзінің осы еңбегінде Армения жерінде сақталған араб жазуы мəтіндерінің көпщілігін 
анықтап, оларға лингвистикалық түсініктемелер беруге тырысқан. Бұл еңбек алғаш рет бір 
жүйеге келтірген зерттеу жұмысының қорытындысы десек те болады. Кейбіреулерінде араб 
жазуымен қатар армян, парсы, түрік жазуларының тасқа қашалып жазылуы əлеуметтік 
жағдайларға байланысты екі немесе үш тілділіктің қажеттілігінен туындаса керек. Армян 
ғалымдарының зерттеулеріне қарағанда, осы жердегі араб жазулы ескерткіштер ғалымдардың 
назарын XIX ғасырдың 40 жылдары аудара бастаған. Олардың арасында: Н.В.Ханковты, 
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Ю.Кестнерді, В.А.Крачковскаяны, Г.Алишанды, Н.Я.Маррды, И.А.Орбели тағы басқаларды 
атауға болады. 

Армения жеріне жатжұрттық халықтардың келіп енуі мен қоныстануы туралы Т. Микаелян 
былай баяндайды: “Завоевание Армении сопровожда- лось, массовым проникновением и 
оседанием в ней в различные периоды арабов, курдов, персов, представителей разных 
тюркоязычных народов, и ссответственно вытеснением коренного армянского населения...  

Поселенцы-мусульмане на протяжении веков оставляли след в Армении также в виде 
мемориальных, эпитафических, строительных и иных эпиграфи- ческих надписей” [3,9]. 

Арменияның мұсылман билеушілерінің қол астында өте көп уақыт болғаны тарихтан 
белгілі. Сондықтан да мұндағы эпиграфиялық жазулардың басым көпшілігі араб графикасымен 
хатқа түскен. 

Біздер бұрын-соңды арнайы зерттеу нысаны болмаған бірнеше эпиграфиялық жазбаларды 
кездестірдік, сол жазбаларға қысқыша түсінік беруді жөн санап отырмыз. Біріншісі – Аштарак 
ауданының Аруч ауылы. Ол Арагац тауының оңтүстік етегінде орналасқан көне қоныстардың 
бірі. Арагац V ғасырда патша əскерінің қыстағы, ал VII ғасырда бұл жерді (Аручты) армян 
князі Григорий Мамикоян өзінің резиденциясы еткен. Осы жерде армян сəулет құрылысы үшін 
маңызды ескерткіштердің бірі-əулие Григордың шіркеуі орналасқан. Гевонт, Ованнес 
Драсханакертци, Степанос Орбелян жəне Степанос Таронецилердің айтуынша шіркеуді VII 
ғасырдың 60 жылдары Григор Мамиконян салдырған. Шіркеудің оңтүстік шығысында князь Г. 
Мамиконян резиденциясы қирандыларының қалдықтары табылған. Осы шіркеудің шығыс 
жағындағы сол жақ бұрышында екі жол араб жазуы кездеседі. Жазуды А.А.Хачатрян өзінің 
“Корпус арабских надписей Армении VIII-XVIвв.” деген еңбегінің 47 бетінде көрсетіп, 
аудармасын берген. Біздердің  ойымызша қабырғадағы сөздер қате оқылған сияқты. Бірақ біз 
бұл жазуды арнайы суретке түсіріп, қайта оқып шығуды жөн санап отырмыз.Ол кейінгі ғылыми 
мақалаларымызда арнайы сөз болады. Шіркеудің айналасында архитектуралық, құрылыстық 
элементтердің қалдықтары мен ортағасырлық жəне XIX ғасырдағы құлыптастардың 
шашындысы жатыр. 

Біздің сеніміміздің күдік ұялаған жерлерін А.А.Хачатрянның өзі де мойындағандай. Ол 
былай дейді: «Как видим, несмотря на давний интерес к арабским надписям средневековой 
Армении и большое количество публикаций исследование их далеко не завершено. С одной 
стороны, много незафиксированных надписей, ждущих публикации, с другой стороны, многие 
из опубликованных надписей не прочтены или их прочтение нуждается в уточнении, особенно 
это касается надписей с плохой сохранностью. Наш опыт показывает, что нередко удается 
восстановить места, которые казались безнадежно испорченными»[2,19].        

Екіншісі Ехегнадзор қаласы. Көне кезеңдерде Ехегис, Ехегьянс болып аталған. Вайоц Дзор 
өзінің көне үңгірлері, молалары жəне  ортағасырлық армян ескерткіштеріне өте бай. Көне 
дəуірлерде Арменияның тарихи провинциясы Сюник болған. V ғасырдағы провинция туралы 
армян тарихшысы Егише еске салса, құнды мəліметтерді Степанос Орбеля, Мкртич жəне 
Кюрек секілді ғалымдар береді. Бұл өлкенің үлкен елдімекендерінің бірі - Моз қаласы, бұл қала 
Цюни князінің меншігінде болып, Ехегис (821-963) елдімекенің өзінің астанасына 
айландырған. Осыдан соң 200 жыл бойы шетелдік билеушілердің қол астында болған. XIII 
ғасырда Закаряндармен Иване жəне Закаре жау қолынан босатылып, территориясы мұра 
ретінде княздар Липариту Орбелянға жəне Поршу Хахбакянға беріледі. Олардың қолдауымен  
көптеген шіркеулер, монастырлық кешендер, көпірлер, керуен-сарайлар жəне бекіністер 
салынып, бұл уақыт Гладзор университетінің құрылысының аяқталып, аймақтың мəдени 
гүлденген кезеңімен тұспа-тұс келді. Монғолдар билігі кезеңінде бұл өлке Орбелян 
жақтастарына қарап, одан кейін түркілердің ақ қойлы жəне қарақойлы  руларының қол астына 
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өтеді. 1604 жылы Иранның шахы Аббастың бұйрығымен жергілікті халық Иранға айдалды. XX 
ғасырдың 80 жылдарына дейін бұл өлкеде бірнеше əзірбайжан ауылдары болған. 

Ехегнадзор өлкетану музейінде (директоры Камо Саакаян) саусаққа тағылатын оймақтар 
мен сақиналарда араб жазуы  сақталынған. Бұл заттардың эстампаждары түсірілді. Сонымен 
қатар мұражайда бүгінгі күнге дейінгі зерттеу еңбектеріне еңбеген 4 жолдан тұратын тасқа 
ойылып жазылған құранның сүресі (61:13) сақталған. 

Бірінші жолы: ......نصر من هللا (көмек  Алладан) 
 (туысқандар жəне жақсылықтың хабаршысы мұсылмандар)قريب و بشئر المؤمنٮن
Екінші, үшінші жəне төртінші қатарлар алдынғы аяттардың жалғасы болуы мүмкін. Тас 

бүлініп, желге мүжілген (екінші қатардың соңы, үшінші қатардың ортасы бүлініп, төртінші 
қатардағы тастың бөлінген жеріндегі жазу желге əбден мүжілген). Бұл тас мұражайға 
əкелінгенге дейін Ехегнадзор қаласына жақын жердегі Гетаб ауылынан табылған. Жазылған 
уақыты белгісіз, біздің пайымдауымызша кейінгі ортағасырларға тəн болса керек. Сонымен 
қатар аталған қаланың өлкетану музейінің алдында XIX  ғасырға тəн, ешқандай жазуы жоқ бір 
қойтас, осындай басы сынған екінші қойтастағы (эпитафиялық) жазуда тек 909 хиджра жылы 
(1327) көрсетілген.  

Келесі бір елдімекен Бжни. Бұл қала XI ғасырдан бері бекініс-қала ретінде еске алынады. 
Бұл кезеңдерде бекініс-қала(1020 жылға дейін)  князь Васак-Хулум Пахлавунидың 
резиденциясы болған. 1072 жылы Бжни қаласы түрік–сельджуктердің қол астына көшіп, 
толығымен тоналған. 1201 жылы армян-грузин əскерлерінің күшімен азат етіліп, армян 
княздарының (Захаридтер) меншігіне қайтарылады. Бұл бекініс-қаладан 2007 жылы қазба 
жұмыстарын жүргізу барысында араб жазулы тастың сынығы табылған. Табылған тастың 
өлшемі: жоғарғы жағының қалыңдығы 16 см, биіктігі 56 см, ені  45 см. Бедерленген жазу төрт 
қатардан тұрады. Жазудың бірінші қатары бүлінген. Екінші қатары  سالر محمد طؤسى  Үшінші.[اسف]
қатары...ندر كسال....(....аз ғана жалқаулық...). Төртінші қатары خدا بھمراه  (Құдай бізбен бірге(?). 
Біздіңше бұл парсы тілінде). Осы жерде тас бетіндегі жазу екі тілде (араб жəне парсы)жазылған 
ба дегенде ой туады. Бесінші қатар سعر ؤ خمس ماية  ...(Бес жүз жиырма немесе отызыншы жыл). 
Тастағы жазу кем  дегенде хиджраның 511 (1118) жылына сəйкес келеді. Қазіргі уақытта бұл 
тас сол елді мекеннің тұрғыны-шаруа Ашот Хачатрянның үйінде сақтаулы. Сонымен қатар 
қазба жұмыстарының барысында табылған жəй, түрлі-түсті глазурланған керамика, үлкен 
құмыралар жəне архитектуралық бөлшектер де бар. Бұл жазулар əлі зерттелмеген. Мұндағы 
қазба жұмыстарын 2007-2012 жылдары Армения Республикасы ҰҒА Археология жəне 
этнография иниститутының археологы, тарих ғылымдарының докторы Айк Акопян жүргізген.  

Өтен ғасырдың 20-жылдарының аяғында Батыс Армения жеріндегі араб жазулы 
ескерткіштер түрік ғалымдарының тарапынан да қызығушылық танытып, оларды жинап, 
жариялай бастады. Нəтижесінде 1932 жылы А. Кемалидің авторлығымен тарихи монография 
жарық өрді. 

Жалпы Армения жеріндегі түркі дүниесіне қатысты жазуларды ғылыми жұмысының негізгі 
нысаны ретінде қараған ғалым А.Хачатрян екіге бөліп қарастырады. 

1.YIII ғасырдан бастап араб жазуымен, араб тілінде жазылған ескерткіштер. 
2. Араб жазулы, түркі іліндегі ескерткіштер. (Мұнда тек қана Түркия жерінде- гі 

жазбаларды алған).  
Армения жеріндегі араб жазулы ескерткіштерді зерттеудің ғылым үшін маңыздылығы өте 

зор. Өйткені араб, армян графикасымен түркі тілінде жазылған жазбалар ерте ортағасырлар мен 
ортағасырлар кезеңінде сол аймақтардағы түркілік қабаттарды анықтауға мүмкіндік береді. 
Мəселен, əзірбайжан мен түрік тілінде түркімендердің ақ қойлы, қара қойлы рулары туралы 
деректер, сонымен бірге қызылбастардан қалған құнды дүниелер мен жалпы түркі халқына 
ортақ мəдениет пен тарих іздерін айғақайтын дəлелдерді көруге көп мүмкіндіктер бар. 
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«Құтадғу білік»  XI ғасырда Шу бойындағы Баласағұн қаласында түркі тілінде жазылған. 

Оның авторы – Йусуф Хас Хаджип. 13 мың жолдан тұратын өте құнды көркем туынды. Бұл 
ескерткіштің латын жəне орыс əрпімен транскрипцияланған мəтіні мен сөздігі жеке-жеке кітап 
болып жарияланды. Түрік, өзбек, қазақ, ұйғыр , орыс тілдеріне аударылды [1]. Əйтсе де 
лексикасы да, грамматикасы да күні бүгінге дейін арнайы зерттеу нысаны болған жоқ.  

Көне түркі жазба ескерткіштерінен бастап, қос сөздердің жасалу жолын, даму тарихын 
зерттеудің маңызы зор екенін атақты түркітанушы ғалымдар көптен бері айтып, жазып келеді 
[2]. Өйткені сөздерді қосарлап қолдану тəсілі арқылы да тілдің сөздік құрамы үнемі дамып, 
байып отырады.  

Қосарлану тəсілі тілде көне замандардан келе жатқан тəсілге жатады. А. Есенқұлов Орхон-
енисей ескерткіштеріндегі қос сөздердің табиғатын, түрлерін, жасалу жолдарын жəне олардың 
қазіргі қазақ əдеби тіліне қатысы туралы мақала жазып, талдаған болатын [3, 137-144бб.].  

Орта ғасырлық түркі ескерткіштері тілінде араб, парсы тілдерінен енген сөздер көптеп 
кездеседі. Ясауи «Хикметтері» лексикасының жартысына жуығын (44,08%) араб, парсы сөздері 
құрайды екен. «Мағыналас араб пен араб, парсы мен парсы, түркі мен араб, түркі мен парсы 
сөздерінің тіркесі қатар қолданылып, көпшілігі -у жалғаулығымен дəнекерленіп қос сөздер 
құрайды: Хəмд-у сəнə («мадақ», «көкке көтеру») деген мағынаны білдіреді; мəкр-у хилə (айла): 
мəкр – арабша, хилə – парсыша «айла» деген сөздер. Тағ-у таш («тау-тас»), сач-у сақал («сақал-
шаш»). Мағыналас түркі сөздерінің жалғаусыз да қатар келіп, қос сөз ретінде жұмсалуы жиі 
қолданылған: тағ-ташлар, түн-күні, төшəк-йастұқ т.т.» [4,76,78,94].  

Кейінгі орта ғасыр жазбалары «Жамиғ-ат тауарих» пен «Түркі шежіресіндегі» құрамында 
бір сыңары араб, парсы сөздері болып келетін қос сөздер де талданды [5,184-190].  

Л.З. Рүстемов  қос сөздер жасауда араб-парсы кірме сөздерінің едəуір рөл атқаратынына 
тоқтала келіп, араб жəне парсы элементтерінің қатысуымен жасалған қазіргі қазақ тіліндегі 
бірқыдыру қосарлардың тізімін келтіреді [6, 132-136]. 

Ə. Қайдаров та ұйғыр тіліндегі қос сөздердің құрамында араб, парсы жəне өзге тілдерден 
енген сөздердің бар екенін айтып, бірнеше мысалдар келтіреді: 
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Арзу-арман (а-ир) – заветная мечта, желание; 
Аман-есəн (а-т) – невредимый, здоровый, благополучный; 
Гəп-сөз – разговоры, толки; гəп (ир) – слово, разговор; сөз (т) – слово, речь, разговор; 
Чөл-бəяван – пустыня, безводный степи; чөл (т) – степь, пустыня; бəяван или яван (ир) – 

пустыня; и др. [7,8-9] 
Құрамында араб, парсы элементтері бар қос сөздер «Құтадғу білік» тілінде де кездеседі. 

А.К. Боровков оның 3-нұсқасынан алынған мынадай мысалдарды келтіреді: 
Білгə-алим (түркі тілінде білгə – ғалым); 
Белгі-нышан (парсы тілінде нышан – белгі); 
Дəулет-құт (араб тілінде дəулет – бақыт); 
Дүние-ажун (түркі тілінде ажун – дүние, əлем) т.б. [8,34]. 
«Құтадғу білікте» араб, парсы тілдерінен енген сөздер онша көп емес [9, 14-19]. Соған 

байланысты болу керек мұнда араб жəне парсы сөздерінің қатысуымен жасалған қос сөздер де 
аз. Мысалдар: 

Һава арзу «əуестік, құмарлық»: 
Еліг қысқа туттум тавар термəдім, 
Һава арзуларқа көңүл бермəдім (5954)*10 
(Қолымды қысқа тұттым, мал (дүние) жинамадым, 
Əуестікке көңіл бермедім (бөлмедім).  
Һава – арабша «əуестік, құмарлық», арзу – парсыша «арман-тілек». 
                   Йулуғ қыл аңар емді жаның тəнің (5667) 
                    (Пида қыл оған енді жан-тəніңді).  
Жан да, тəн де парсы сөзі. 
         Арзу тілəк «тілек, қалау»: 
                     Ул арзу тілəкні өзүм булмады (4831) 
                    (Ол арман-тілекті өзім таппадым).  Парсы тілінде арзу – арман, тілек. Арзу-

тілəк қос сөзі мəтінде тілəк-арзу түрінде де қолданылады, бірақ өзгеріс болмайды. 
    Аш сув «тамақ» қос сөзі жиірек қолданылған: 
               Арығ болса аш сув кіші арзулар (2817) 
              (Таза болса ас-су адамдар оларды тілер). 
Қазіргі қазақ тілінде бұл – байырғы қос сөздердің бірінен саналады жəне жиі қолданылады. 

Аталған ескерткіш тілінде аш ічгү «тамақ» деген қос сөз де бар, бірақ сирек. Мысалы: 
                   Бірəгү барыр ашқа үндəсəлəр, 
                  Аш ічгү ічəр, йер некү берсəлəр (4560) 
                  (Біреулер барар тамаққа шақырса, 
                  Ас-сусын ішер, жер не берсе де). Аш сув қос сөзі құрамындағы аш (ас) – парсы 

сөзі. Түмəн деген сөз бен миң деген сан есімнің тіркесуі арқылы жасалған екі-үш қос сөз 
кездесті: Миң түмəн (1923, 1947); 

Түмəн миң (1547). Көне түркі сөздігінде бұл қос сөздер «Бесчисленное множество» деп  
аударылған (ДТС, 345, 596). Түмəн сөзінің көне түркі тіліндегі мағынасы – он мың (ДТС,596). 
Бұл сөз осы мағынасында қазіргі қазақ тілінде де қолданылады. Түсіндірме сөздікте «Саны он 
мыңға жететін əскери бөлік» деген түсініктеме берілген (9-том, 331 – бет). 

                                                            
*Мысалдар мына басылымнан алынды: Юсуф Хас Хажиб. Құтадғу билиг. Ташкент, 1971.  Мысалдан кейінгі жақша 
ішіндегі цифр бəйіттің рет санын білдіреді. 
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Кейбір ғылыми еңбектерде түмəн шеттен енген сөз екендігі айтылады. (ДТС, 596).  
Тілімізде «Бірдің кесірі мыңға, Мыңның кесірі түменге» деген мақал да бар. Соған қарағанда, 
бұл сөз тілімізге өте ерте кезде ауысқан, немесе төл сөзіміз болуы да мүмкін. 

          Миң сөзінің өкүш (көп) деген сөзбен тіркесуінен жасалған бір қос сөз кездесті: 
             Өкүш миң усаллығ өлүм басмыш-ул (4723) 
             (Талай мың бейқам жатқандарды өлім басты). 
        А. Есенқұлов: «Көне түркі жазба ескеркіштерінде қос сөздердің қосарлама түрі 

қолданылады да, қайталама қос сөздер кездеспейді», - дейді. [3,138]. «Құтадғу білікте» 
қайталама қос сөздер де, қосарлама қос сөздер де бар. Қайталама қос сөздердің қазіргі қазақ 
тілінде 4 төрт түрі бар болса, Құтадғу білікте мынадай екі түрі ғана кездесті. 

         1. Бір сыңары ықшамдалып, қайталанатын сөздер: Қап –қара (4219), қып-қызыл 
(2349), топ-толы (3047), йап-йашыл (2349) – жап-жасыл. 

           2. Қосымшалы түбірдің қайталануы арқылы жасалған қос сөздер: кишидин- кишигə 
(187) – кісіден- кісіге; елдін-елгə (2554) – елден-елге; өз-өзүг (2590) – өз-өзін. 

 
                         Қосарлама қос сөздердің жасалуы 
          
         «Қосарлама қос сөздер мағына жағынан ыңғайлас, морфологиялық жағынан тектес, 

синтаксистік жағынан теңдес (пара-пар) сөздерден құралады» [10,114]. 
         1. Мəндес сыңарлардан (синонимдерден) қосарланып жасалған қос сөздер топтау, 

жинақтау ұғымдарын білдіреді. Мысал: Еш туш (2219) «достар, жолдастар». Көне түркі тілінде 
еш – серік, дос. Туш – тең деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз тең туш (4078) формасында да 
қолданылған; сақынч қазғу (3440) «қайғы». Сақынч сөзінің көне түркі тіліндегі бір мағынасы 
– қайғы; адашлы қадашлы (3440) «достар». Адаш – дос, қадаш – қарындас, туыс деген 
мағынаны білдіретін сөздер. Қут қыв (5919) қос сөзі «бақыт» деген мағынаны білдіреді. Көне 
түркі тіліндегі қыв сөзінінің мағынасы да – құт. 

                     Нечə ағса анча ағырлық болур, 
                     Ажун малы қут қыв болур өз өңі (5919) 
                    (Қанша көтерілсе – сонша құрметке жетеді, 
                     Əлем малы, құт-дəулет алдыңда болады). 
       Бұл ескерткіш тіліндегі ең жиі қолданылған қосарлама қос сөздің бірі – ел күн 

(тайпа+халық) қос сөзі. «Халық» деген мағынаны білдіреді. Көне түркі тілінде күн сөзінің бір 
мағынасы – халық.  

                      Біліг бірлə ел күн ішін ішлəр ер (6157) 
                      (Біліммен ел-жұрт ісін істеуші ер). 
      2. Қайшы мəндес (антонимдес) сыңарлардан құралған қос сөздер. Түн күн (5040), йер 

көк (2744), ач тоқ (2922), кіріш чықыш (4434) т.б. 
       Қазіргі түркі тілдеріндегі сияқты бір сыңары түсініксіз қос сөздер жоқ. Əйтсе де бір 

сыңары қазақ оқырмандарына түсініксіздеу, бірақ қазіргі түркі тілдерінің кейбіреуінде ғана 
кездесетін бірнеше қайталама қос сөздер бар. Тұз етмəк. Етмəк «нан». 

                         Өтəдің меңə сен тұз етмəк хақын (5764) 
                         (Өтедің маған сен тұз-нан хақын). 
          Қазіргі қазақ тілінде де дəм-тұзын [тұз-дəмін] ақтады деген фразеологизм бар.  Боз 

сын (6362) «дене» деген мағынаны білдіреді. Боз – бой, көне түркі тілінде сын сөзінің 
мағынасы да – бой. Буй-сын «стан, вид» татар тілінде қолданылады [11,310]. Қазақ тілінде 
сынтас деген сөз бар. Ол –  ерте кездердегі адамдардың тастан қашап салған бейнесі, балбал 
(қазақ тілінің түсіндірме сөздігі 8-т, 482б). Өт сав қос сөзі «үгіт- насихат» деген мағынаны 
білдіреді. Өт – ақыл кеңес, сав – сөз. Қазақ тілінде сөз саптау деген тіркес бар. осы тіркестен 
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басқа жерде сап сөзі кездеспейді. Сөз саптау деген тіркестегі екі сөз өзара мағыналас: оның бірі 
(сап) көне де, екіншісі (сөз) жаңа [12,166]. Сөз саптады тіркесі жүйелеп сөйледі дегенді 
білдіреді.  

         Йер сув қос сөзі «жер-су» деген мағынада екі рет кездесті: 
                Бу қул, күң, ат адғыр бу йер сув қамуғ 
                Елігдін тегіп ачты давлат қамуғ (5655) 
                (Бұл құл, күң, ат-айғыр, бұл жер-су барлығы 
                Патшадан жетіп, ашты дəулет есігін). 
        Көне түркі халықтары жер-су ұғымын қасиет тұтқан. Жер құдайы, су құдайы бар деп 

түсінген. Оларға табынған, құрбандық шалған. М.А. Сейидов хун дəуірінен бергі жердегі түркі 
халықтарындағы жер-суға байланысты аңыз-əңгімелерге, мифтерге шолу жасай келе «... в 
культе йер сув заключено мифологическое понятие «родины»» деген қорытындыға келеді 
[13,69]. Қазіргі татар тілінде жир-су «родина» [11,302]. Қазақ халқында «түнде суға барма», 
«суға түкірме» деген сияқты ырымдар бар. Қыз іздеп Жайыққа кетіп бара жатқан баласы 
Төлегенге анасының берген батасында:  

                                              «Көл егесі, Қамбар-ау, 
Шөл егесі, Қамбар-ау, 
                                               Қарағыма көз сал-ау», - деген жолдар бар. Осындағы көл – су,  

шөл – дала, жер.  
          «Құтадғу білік» қос сөздерге өте бай. Олар қазіргі түркі тілдерінің көпшілігіне ортақ. 

Жоғарыда көрсеткеніміздей, мұндағы қос сөздердің біразы қазіргі қазақ тіліне де тəн. 
 
ƏДЕБИЕТТЕР 
1.  «Құтадғу білік» ескерткішінің зерттелу тарихы мен тілі жөніндегі мағлұматтарды мына 

əдебиеттерден алуға болады:  Кононов А.Н. Слово о Юсуфе из Баласагуна и его поэме 
«Кутадгу билиг» // «Советская тюркология», 1970, №4; Наджип Э.Н. Регионы и этапы 
формирования тюркских письменных языков и литератур. Туран, 2007, с.27-105; Каримов К. 
Юсуф Хас Хажиб. Қутадғу билиг. Ташкент, 1971, 7-43бб; Ə.Керімұлы, А.Мұстафа. «Құтадғу 
Білік» жəдігерінің зерттелуі мен тілі туралы қысқаша мағлұматтар // «Түркология», 2012, №4, 
29-49бб; 

2.    Дмитриев Н.К. парные словосочетания в башкирском языке // «Известия АН СССР, 
Отд. гуманитарных наук», 1930, №4, с.504. 

3.  Есенқұлов А. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қос сөздер жəне олардың қазақ əдеби 
тіліне қатысы жайында. Жинақ: Қазақ əдеби тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары. 
Алматы, 1981. 

4.    Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің тілі». Алматы, 2004. 
5. Əбілқасымов Б., Сейтбекова А. Қазақ тілі тарихына қатысты түркологиялық ізденістер. 

Алматы, 2011. 
6.  Рүстемов Л.З. Қазіргі қазақ тіліндегі араб жəне парсы кірме сөздері. Алматы, 1982.  
7.   Кайдаров А.Т. Парные слова в совр. уйгурском языке. Алма-ата, 1958. 
8.  Боровков А.К. Узбекский литературный язык в период 1905-1917гг. – Ташкент: 

Учпедгиз Уз ССР, 1940. 
9.   Сұлтанов Б.Х. Советская Тюркология. Баку – 1981, №4. 
10. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 1991. 
11. Татарская грамматика. I том, Казань, 1995. 
12.  Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Қазақ ССР-ның «Ғылым» баспасы, 

Алматы – 1966.  
13.  К вопросу о трактовке понятий jer sub в древнетюркских памятниках. Баку – 1973, №3. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

191 
 

 
«ƏДІЛ СҰЛТАН» ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРЫНЫҢ ЛЕКСИКА-ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ 

СИПАТЫ 
 

Ержан Жарылқасынұлы Өмірбаев 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің аға оқытушысы 

Филология ғылымдарының кандидаты 
Türkistan/KAZAKİSTAN 

 
Тілдің қазіргі сөз байлығы – ұрпақтан-ұрпаққа өтіп, бірден-бірге ауысып, бүгінгі дəуірге 

дейін келіп жеткен мол қазына, асыл мұра. Əр халық лексикасы – сол халықтың басынан 
кешкен ұзақ сонар тарихының, саяси-əлеуметтік өмірінің тұрмыс-салты, күнкөріс тіршілігінің 
тілде қалдырған ізі. Тілдегі сөздер – халықтың барлық білген білімі мен білігі; ойы мен идеясы, 
дүние-танымы көрінісі. Халық лексикасында күйініш-сүйініш сезімдері мен эмоциясы да 
сақталған. 

Түркі жазба ескерткіштерінің лексикасы сөз болғанда, ондағы сөздердің мынауы қыпшақ 
тілінің, мынауы оғыз тілінің, қайсыбірі қарлұқ тілінің сөздері деп бөлу тым шартты, өйткені 
бұлай бөлуде негізге алатын  критерийіміз – белгілі бір сөздің қазір қай тілде байырғы өз 
мағынасы мен тұлғасын өзгертпей сақтауы. «Əділ сұлтан» эпикалық жырында су сөзі қазіргі 
қазақ тіліндегідей қолданылған: ...судай толқытып омрауын салқытып исі жұфар аңқытып… 
(...судай толқытып, омырауын салқытып, иісін жұпар аңқытып...) (Исин А.И., 2001:61). 

«Əділ сұлтан» эпикалық жырының лексикасын тақырыптық топтарға жіктеп қарастырар 
болсақ, олар əрине, өмірдің барлық салаларын қамтиды, солардың ішінде көбірек 
кездесетіндері – қауымдастық, əскери-əкімшілік бөлініске, адамдардың атақ-дəрежесіне, соғыс 
қимылдары, күнделікті өмір тіршілігі мен туыстық қатынасқа байланысты атаулар. 

«Əділ сұлтан» эпикалық жырында туыстыққа байланысты атаулардан  үшеуі  ғана 
кездеседі: ана, қайын ана, қыз (Исин А.И., 2001:50). 

«Əділ сұлтан» эпикалық жыры лексикасының негізі қыпшақ тілі лексикасы  болғандықтан, 
ол сөздердің көпшілігі қазіргі қазақ тілі сөздерімен бірдей тұлғада, бір мағынада келіп 
жататынын байқау қиын емес. Əсіресе, қазақ халқының ертедегі тұрмысына, салт-дəстүрлеріне 
қатысты сөздер мен сөз тіркестерінің шежірелердегі қолданылған түрі мен бүгінгі тіліміздегі  
тұлғасы да, мағынасы да аздаған фонологиялық өзгерістерді есепке алмағанда бірдей түсіп 
жатады. «Əділ сұлтан» эпикалық жырындағы сөздер қазіргі əдеби тілімізбен сəйкес келеді. 
Жырда қолданылған сөздердің дені қазіргі лексикаға тəн. Мына сөздердің мағыналары қазіргі 
лексиканың нормаларына сай екенін айтуға болады. 

Шекпен зат. Жүннен иіріп, өрмекпен тоқылған сырт киім. Қара шекмен (шекпен) жабынған 
(Тоқтағұл Б., 2005:183). 

Омырау. Омырауын салқытып. Қазақ тілінде адамның төсін, көкрегін білдіреді. Бұл сөз 
басқа түркі тілдерінде омрав, омуроу, омырағ, амар, омра, формаларында қолданылып, 
негізінен «төс», «көкірек», «бұғана» сияқты мағынаны білдіреді. Ал монғол тілінде омруд – 
«бұғана», бурят тілінде оморюу(н) – «аттың төсі», қалмақ тілінде омруй//омру «төс», «көкірек 
тұсы» сияқты мағыналарда қолданылады (Ескеева М., 2007:53].  

Ат зат. 1. Үйірге түспейтін піштірілген, оқталған жылқы. 2. Көлік ретінде салт мінілетін, 
арба-шанаға жегілген жəне əр түрлі шаруашылық жұмыстарға пайдаланылатын еркек жылқы. 
Атқа амал үйреткен. ХХ ғасыр ғалымдары С.П.Толстой, А.Н.Бернштам, С.Е.Малов, 
В.В.Радлов, Е.Убрятова, А.К.Боровков, Э.В.Севортян, Н.А.Баскаков, А.М.Щербак, 
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Г.Ф.Благовалар зерттеу еңбектерінде құнды пікірлер айтып, мал атауларына біршама толық 
мəліметтер берген (Қазақ тілінің сөздігі, 1999:12). 

Ат арба. Атқа жегілген арба. Ат артына арба сүйреткен (Тоқтағұл Б., 2005:23). 
Адырна. Атқа алған адырна. Садақтың оқ салып тартатын кермесі, атылатын оқты ұшыру 

үшін садақтың екі басын керіп байлаған баулық. Атқа алған адырна шашылынқы көрінді. 
Ұйғыр тілінде адыр – ажырасу, айрылу (Малов Уйг.яз.), В.В.Радлов: адыр (азыр, айыр, айр) – 
бөлу, ажырату; адыра (адыр-ы, айр-ы) – екіге бөлу деп көрсетеді. (Радлов. Опыт сл. І-ІV). Көне 
түркі жазу ескерткіштерінде adryl – бөліну, ажырау; adrysˇ - айрылысу (Малов. Пам. Др. 
Письм., 345). Адар – түркі-моңғол тілдерінде «жан-жаққа шашырау, бөліну ыдырау» 
мағынасын білдіреді (Пекарский. Сл. Якут.яз.). Бұл деректер адырна сөзінің түбірі адыр 
екендігін байқатады. Сөз соңындағы -на етістіктен есім тудыратын жұрнақ болу керек. Адырна 
– оқты садақтан ажырату деген мəнді білдіреді. (Будагов. Ср. Сл. Тур.-тат.нар). Өрмек 
жіптерінің асты-үстін бөліп тұратын ағаш аспап адарғы деп аталады. Бұл сөздің түбірі – адар. 
Оны жоғары адыр сөзімен төркіндес емес пе екен деп жорамалдаймыз (Тоқтағұл Б., 2005:21). 

Алтын. Жағасы алтын кіреукең. Бұл сөздің шығу тарихы жайында бірнеше пікірлер бар: 1) 
Кейбір зерттеушілердің айтуынша, бұл сөз монғол тіліндегі алтан// алтин – «қызғылт мыс» 
деген сөзден шыққан. («қаз.қаз. тілі» 57; Пекарский. Сл. Якут.яз.82); 2) Басқа біреулер 
алтынның түсіне қарай түркі тілдерінің көбінде қолданылатын ал – «ашық қызыл, от тəрізді 
түс» деген сөзді негіз етіп алады (Lokotsch,Etym7 Wört); 3) Тағы кейбір ғалымдар алтын сөзі 
түркі тілдеріндегі алты (6) сөзінен шыққан дегенді айтады. Ертеректе Орта Азия халықтарында 
ақша ретінде əр түрлі нəрсе қолданылғаны мəлім. Мысалы, монғолдарда ақша ретінде жібек 
мата, алтайларда мал терісі жұмсалса, кейбір түркі халықтарында (болғарларда) нəрсенің құнын 
белгілеуші алты тиіннің терісі болған. Бара-бара алты мен тиін сөздері бірігіп, алтын болып 
өзгерген де, ақша пайда болған кезде үш тиіндік алтын (кейін бақыр) ақша есебінде 
қолданылған. Кейін алтын ақша орнына қағаз ақша келген кезде, алтын сөзі орыс тілінен осы 
өзгерген түрінде қайта оралып келіп, түркі тілдерінде қымбат металдың (бұрын ақша болған) 
атын ғана білдіретін болған тəрізді.  Махмұд Қашғаридың «Диуани лұғат-ат-түрк» сөздігінде 
алтұн болып беріледі. 

Мойын. Мойыны алманың сабындай. 
Бұл сөз түрліше фонетикалық тұлғада (буйин, боюн, муен, мойду) қазіргі түркі тілдердің 

көбінде кездеседі. Мойын//бойын сөзі жеке қолданылатын бой сөзіне -ын/-ун жұрнағы жалғану 
арқылы жасалған. Бұл сөз қазірде де түркі тілдерінің көбінде (қазақ тілінде де) «бір нəрсенің 
биіктігі, адамның тұлғасы, денесі» деген мағынада қолданылады. Ал, -ун/-ын жұрнағын 
біреулер шағын деген сөздегі -ын қосымшасы сияқты кішірейту жұрнағы десе, басқалар оны 
тəуелдік жалғауы деп қарап, ол деген сілтеу есімдігінен шыққан дегенді айтады. (Исхаков. 
Некот. Предположения...,126). Оғыз тобына жататын (түрік, азербайжан, гагауыз) түркі 
тілдердегі б дыбысынан басталатын сөздер қазақ тілінде м дыбысымен айтылатыны мəлім (бен
 /мен, бұндай/мұндай, бең/мең, беңіз/маңыз т.б.). Сол сияқты басқа түркі тілдерінде 
бойун//бойын болса, қазақ тілінде мойын түрінде айтылады (Тоқтағұл Б., 2005:146).  

Хатын. Енді Əділдің хатыны шиғыр айтып жылайдүр. 
Хатын сөзі түркі тілдерінің көбінде қолданып келе жатқан сөз. Ол М.Қашқари сөзігінде «ақ 

сүйек (хан, төре, бек) қызы» деген мағынада жұмсалған, кейін «ерге шыққан əйел» дегенді 
білдіретін болған. Сол сияқты ескі түркі жазу нұсқаларында да қатун/хатун сөзі екі мағынада 
қолданған. Қазіргі түркі тілдерінде бұл сөз екі фонетикалық вариантта  кездеседі. Біреулерінде 
к/қ дыбыстарынан басталса (қазақша қатын, башқұртша катын, қырғызша қатын, алтайша 
қадым), басқаларында х дыбысынан басталады. Татарша хатын, өзбекше хатим, якутша хотун. 
Қатын/хатын сөзінің бастапқы мағынасы – ханым, бəйбіше, əйел, кейін күйеуге шыққан əйел, 
зайып. Якут тілінде де бұл сөз «қайын ене» түрікше жəне монғолша, керісінше тек қана 
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«ханым, үлкен кісінің əйелі» деген мағынада қолданады. Қазақ тілінде қатын сөзі көбінесе 
сөйлеу тілінде қолданады, ал əдеби тілде оның орнына əйел, зайып, жамағат, жұбай сөздері 
жұмсалады. Хатун сөзін В.В.Бартольд «ханша, госпожа» мағынсындағы  соғды-парсы сөзі 
түркі-монғол тілдеріне кейін енген деп табады (Ескеева М., 2007:123). 

Хан. Төрелер, хандар сөзін сөйледі. Хан сөзін əдетте түркі-монғолдың қаған (арабтарша 
хакан) сөзінің ықшам варианты деп есептейді. Қаған/каан сөзі В.В.Бартольдтың айтуынша, 
монғол империясы дəуірінде ең жоғарғы билеушіні де, империяның жеке өлкелерінің 
билеушілерін де білдірсе, кейінрек бұл тұлға хан түріне көшкен. Ал хан сөзі монғол империясы 
құлағаннан кейін жалпы əміршінің («государь» дегеннің) титулы болған (Ескеева М., 2007:66). 

ХV-ХVІІ ғасырлардағы жазба ескерткіштер тілінде араб, парсы тілдерінен енген кірме 
сөздері көп кездеседі. Өйткені араб тілінен түркі тілдеріне сөздердің ену процесі VІІІ 
ғасырлардан  бастап, монғол шабуылы дəуіріне дейін де, сол кездің өзінде де, одан кейінгі 
кезеңде де əр түрлі себептермен жəне жолдармен болып тұрғаны мəлім. Орта ғасырлардағы 
түркі жазба ескерткіштерінің барлығында да өзге тілдік қабатты араб, парсы сөздері құрайды. 

«Əділ сұлтан» эпикалық жырындағы парсы тілінен енген сөздерге келсек, олар түркі 
тілдеріне əр түрлі жолдар арқылы енді. Олардың негізгілері төмендегідей: 

1. Түркі халықтарының көп жылдар бойы тəжік жəне парсы халықтарымен көршілес 
отырып, тікелей қарым-қатынас жасауы арқылы;  

2. Көзі ашық білімпаз адамдар жазба əдебиет үлгілері арқылы, сондай-ақ, əр түрлі мəдени 
байланыстар арқылы енді. 

Міне, осындай түрлі жайттардың бəрі араб, парсы тілдерінен түркі тілдеріне көптеген 
сөздердің енуіне жағдай жасады.  

Араб сөздері сияқты парсы сөздері де түркі көмекші етістіктерімен келіп, күрделі етістік 
тұлғаларын жасайды, мыс. Негізгі компонент араб сөздері, көмекші компоненті түркі тілдерінің 
қыл-, бол- сияқты етістіктері болып келетін күрделі қимыл атаулары «Əділ сұлтан» эпикалық 
жырында да қолданылған, мыс.: ғафл болды, хор болдым «өкініште қалды, қор болдым» жəне 
т.б. Кейбір сөздер қазіргі түркі тілдерінің көбінде, тек жазба дəстүрінде емес, халықтың сөйлеу 
тіліне еніп сіңісіп кеткен сөздер. Бұл сөздер қазіргі қазақ тілінде түпнұсқа тұлғасында 
сақталған кейбір əулие, қадір, сұлтан, шиғир «өлең» жəне т.б. сөздер бар. Араб сөздерінің 
етістіктегі мұндай активтігі түркі жазба дəстүріне байланысты, шежіре сияқты тарихи 
шығарманы өз заманындағы жазба тілдің нормасына сай болуы – автордың міндеті. Орта 
ғасырлардағы сауатты түркілер араб, парсы тілдерін жақсы білетін болғандықтан, жазба 
ескерткіш тілінде араб, парсы сөздерін молынан қолдануына қарағанда, мəтінді оқып түсіну 
үшін айтарлықтай тосқауыл болмаған (Рустемов Л.З., 1982:120). 

«Əділ Сұлтан» эпикалық жырында мынадай араб-парсы тілдерінен енген кірме сөздер бар. 
Ғафыл – ғапыл/қапы қалу. Қаперсіз, бейқам, байқамау. Ғафыл болдын қараңғыда мінімге. 
Тұрмысқа байланысты шəраб – шарап. Шараптан өзге сусын ішпеген. Араб тілінен парсының 
«черағ» - шырақ, шам сөзі енген. Ер шырағы екі көз. Арба (əрəбə) – көлік жегіп, кісі отыратын 
не жүк таситын. Ат артына арба сүйреткен. Ислам дініне байланысты наным сенімдер мен 
терминдер: Алда (Алла). Алдаға тоба демеген. 

Қазақ тіліне парсы тілі элементтері араб мəдениетінің гүлденуінен əлдеқайда бұрын кіріге 
бастаған. Л.Рүстемов араб, иран тілдерінен келген кірме сөздердің қазақ тіліне ену мерзімін екі 
кезеңге бөліп қарайды: бірінші кезең – ХV ғасырға дейінгі шақ, екінші кезең ХV ғасырдан Ұлы 
Қазанға дейінгі уақытты қамтиды. Л.Рүстемовше, қазақ тілі сөздік құрамындағы араб, парсы 
сөздері 17 процент шамасында болады екен. Олардың дыбыстық тұлғасы қазақ тілі 
заңдылықтарына бағынып, тіліміздегі төл сөздер қатарына баяғыда қосылып əбден кірігіп 
кеткен. Сонымен бірге қазақ тіліне араб, парсы элементтері тікелей қоян-қолтық араласу 
нəтижесінде емес, туысқан көрші халықтар арқылы сатылап енген (Рустемов Л.З., 1982:22). 
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Орта түркі тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуде біз бүгінгі қазақ тіл білімінде 
қалыптасқан қағидаларға сүйенеміз. І.Кеңесбаев фразеологизмдерді танып білудің басты үш 
белгісін: 1) даяр қалпында жұмсалу белгісі, 2) мағына тұтастығын, 3) тіркес тиянақтылығын 
көрсеткен болатын. 1. Фразеологизмдер бірнеше сөздің тіркесінен құралғанымен, тілдің қазіргі 
қалпы тұрғысынан дербес мағыналық бөлшектерге бөлінбейді, сөйлегенде тұтас күйінде қаз 
қалпын бұзбай қолданылады. Фразеологизмдердің өзіндік екінші белгісі – мағына тұтастығы. 
Фразеологизм біткеннің бəрінде де белгілі бір меншікті мағынасы болады. Ол мағына тұрақты 
тіркесті құрастырушы сыңарларының мағыналарына сəйкеспейді, оларға тəуелсіз өздігінен 
өмір сүреді. Фразеологизмдер бір бүтін единица ретінде қолданылып қана қоймайды, 
мағыналық жағынан да біртұтас единица ретінде көрінеді. Фразеологизмнің бəріне тəн басты 
белгі – туынды мағынада жұмсалып, əрдайым бейнелі мəн тудыруы.  

Ал Н.М.Шанский «Лексикология современного русского языка» деген еңбегінде академик 
Виноградовтың жүйесіне төртінші етіп фразеологиялық түсінік дегенді қосып, бұған, мəселен, 
орыс тіліндегі: «...қасқырдан қорыққан орманға бармас; жылтырағанның бəрі алтын емес; темір 
жол» тəрізділерді жатқызады. 

Прoфессор М.Балақаев пен профессор Т.Қордабаев тұрақты тіркестерді идиомалық 
тіркестер, фразалық тіркестер деп екіге бөлген. Профессор А.Ысқақов та күрделі сөздерді 
топтастыру мəселесіне қатысты айтқандарына тұрақты тіркесті идиомалық тіркес, фразалық 
тіркес деп екіге бөледі. Профессор К.Аханов «...мақал-мəтелдер мен қанатты сөздерді 
фразеологиялық единицалардың қай тобына жатқызу өте күрделі мəселе», - дейді. 

Фразеологиялық тұлғалардың білдіретін жалпы ұғымы мəн беретін мағынасына ой 
жіберсек, олардың бірі оны құрастырушы элементтердің бірде-бірінің лексика-семантикалық 
мəн-мағынасына ешбір қатысы болмай одан мүлде басқаша мағына білдіретіні, ал екінші 
біреулері керісінше, ондағы сөздердің бірі немесе екіншісімен қалайда бір байланыста 
болатыны байқалады. Осыған орайлас бұларды өз ішінде екіге бөліп қарауды, біз де жөн 
көрдік. Идиоманың беретін ұғымы мен білдіретін мағынасы оның құрамындағы сөздердің 
мағынасынан мүлде басқаша. Ескерткіш тіліндегі фразеологизмдерді құрылымдық – 
типологиялық тұрғыдан классификациялауда екі, үш, компонентті болып келеді. 

Өз басыма көрінсін – «Өз басыма келтірді». Біреуге істегені өз алдынан шықты. Бұл 
фразаның беретін ұғымы мен мағынасы оның құрамындағы сөздердің бірі болмаса екінші я 
үшіншілерінің мағынасымен ауыспалы, бейнелі, астарлы түрде болса да байланысты болады. 
«Əділ сұлтан» эпикалық жырында мынадай фразалар қолданылған. Мысалы: омыртқа мұрын, 
шұңқыр көз, жалқын шаш, қобағы мұрын, қиғаш қас, қара бет. 

Фразеологизмдер сияқты мақал-мəтелдер де əбден қалыптасқан, орныққан, орны бекем 
болады. Бұлардың компоненттерін де өзара алмастыруға немесе басқадай сөзбен өзгертуге 
келмейді. Сонымен қатар сыртқы түр-тұрпаты жағынан, яғни өздерінің семантикасы мен 
құрылым-құрылысы жағынан мақал-мəтелдердің фразеологизмдерден елеулі өзгешеліктері 
болады. Фразеологизмдердің мағыналары астарлы бейнелеу мəнде келеді. Ал мақал-
мəтелдердің көпшілігі игі қасиеттерге үндеу, уағыздау сипатында болады. Мақал-мəтелдер 
қаншалықты ауыс мағынада айтылғанымен, құрамындағы сөздер өзінің байырғы лексикалық 
мағыналарынан қол үзіп, онша тасаланбайды. Сөз саны жағынан мақал-мəтелдерге қарағанда 
фразеологизмдер өте шектеулі болады. Мақал-мəтелдерде ұғымнан гөрі нақтылы ойды 
түйіндеп айту басым болады. Сондықтан бұлардың құрылым құрылысы сөйлемге ұқсайды. Ал 
фразеологизмдер керісінше, нақтылы бір ұғымды астарлап айтып, сыртқы тұлғасы жағынан 
жеке сөзге теңесіп тұрады (Кеңесбаев І., 1977:196]. «Əділ сұлтан» эпикалық жырында 
фразеологизмдермен қатар мақал-мəтел кездеседі. Ер қаруы екі қол. Бұл мақал-мəтелде яғни 
адамның қолы қарумен тең екенін айтады.   
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«Əділ сұлтан» эпикалық жыры лексикасының негізі қыпшақ тілі лексикасы  болғандықтан, 
ол сөздердің көпшілігі қазіргі қазақ тілі сөздерімен бірдей тұлғада, бір мағынада келіп 
жататынын байқау қиын емес. Əсіресе, қазақ халқының ертедегі тұрмысына, салт-дəстүрлеріне 
қатысты сөздер мен сөз тіркестерінің шежірелердегі қолданылған түрі мен бүгінгі тіліміздегі  
тұлғасы да, мағынасы да аздаған фонологиялық өзгерістерді есепке алмағанда бірдей түсіп 
жатады. «Əділ сұлтан» эпикалық жырындағы сөздер қазіргі қазақ əдеби тілімен сəйкес келеді. 
Жырда қолданылған сөздердің дені қазіргі лексикаға тəн.  
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Памятник “Codex Cumanicus” (в дальнейшем СС), являясь письменным памятником 
средних веков, служит источником для всех современных тюркских языков и кыргызского в 
частности, представляя собой общее лексическое достояние всех тюркских языков. Как 
отметил И.А.Батманов (1971:4), «современные тюркские языки являются потомками 
видоизменившихся ряд новых элементов древних тюркских диалектов». Данный письменный 
памятник содержит немало сведений о развитии и формировании духовной и материальной 
культуры этнических народов того времени, род занятий и промыслы, которых резко 
отличаются от европейцев. В памятнике этот факт доказан тем, что названия трав, приправ, 
лекарств, удобрений, парфюмерии и.т.д представлены без перевода на латинском языке. А в 
отличие от данной тематической группы слов, слова, связанные со скотоводством, с 
ремесленным искусством,  с предметами домашнего обихода, названия одежды и украшений, 
строительных материалов и орудий труда и.т.д совпадают по структуре и по значению с 
лексемами современного кыргызского языка. При детальном рассмотрении лексем памятника 
не так много, хотя есть слова, связанные с ремесленным искусством. Это естественно, ибо 
кыргызское ремесло «не обособилось, не отделилось от кочевого скотоводства, а совмещалось 
с последним и служило как бы подсобным хозяйством кочевников» (Джунушев 1962). 

 У кыргызов кузнецы были в почете. Они изготовляли большую часть небогатой по 
ассортименту металлических изделий, употреблявшихся в повседневной жизни, а также 
женские аксессуары, фурнитуры, посуды, торгово-экономические изделия, детали конского 
снаряжении и др. В СС лексемы, передающие понятие «кузнец» представлены в тематической 
группе лексем «металлы и их обработка», «письмо»: СС. алтунчи 84, 2 – кырг. зергер, СС. 
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тэмирзи 84, 3 – кырг. темирчи, темир уста, СС. клыч устасы 87,14 – кырг. кылыч жасаган уста, 
СС. бычакчы – бычак жасаган уста.  

Простых кузнецов, не владеющих ювелирным делом, выполнявших только кузнечные 
работы, в кыргызском языке называют темирчи, темир уста, кара уста. Карала болгон 
көмүрчү, карсылдаткан темирчи («Кедейкан»). Темирчинин бычагы жок (пословица). В 
памятнике данная лексема употребляется без изменения СС. тэмирзи 84, 3 – кырг. темирчи 
темир уста.  

Кузнец и ювелир часто объединялись в одном лице, но были мастера, 
специализировавшиеся только на обработке серебра и золота.   Этих мастеров называли күмүш 
чапкан уста, күмүшчү или зергер // зерчи. Зергер ир. золотых дел мастер, ювелир; эр кадырын 
эр билет, зер кадырын зергер билет погов. достоинства молодца знает молодец, достоинства 
золота знает ювелир (Киргизско-русский словарь). В СС профессия зергер представлена 
лексемой СС. алтунчи 84, 2 – кырг. зер, зергер. Кыргызские зергери наравне с другими были 
искусными мастерами в создании женских украшений, а также ювелирного убранства коня.   

К женским ювелирным украшениям относятся: шакек, билерик, сөйкө желбирөөч, чолпу, 
төөнөгүч, бой тумар и.др. Эти украшения отличаются возрастным, социальным положением 
женщин, занимаемым статусом в обществе, а также в какой части тела носят и в какой части 
одежды прикрепляются. На основе этих различий  лексемы женских украшений  
классифицируются на следующие группы: 1) лексемы накосных украшений (аркалык, чач пак, 
суйсал, чач мончок, бака ооз);  

2) лексемы нагрудных украшений (тор мончок, бой тумар, төөнөч, бүчүлүк, пүчүлүк, 
топчу);  

3) лексемы шейных украшений (мончок, шуру); 
4) лексемы ушных украшений (сүйкө, сырга); 
5) лексемы ручных украшений (шакек, билерик). 
Из названных выше лексем женских украшений в СС отмечена лексема түвмэ. Эта лексема 

указана в памятнике в тематической группе «слова, обозначающие название одежды и пошив».   
СС. түвмэ 101, 5 – кырг. түймө. В Киргизско-русском словаре К.К.Юдахина дается 

следующее толкование слову түймө: 1) пуговица из материи; 2) южн. то же, что топчу II 1; 
3) южн. то же, что төөнөгүч. В кыргызском языке в середине лексемы звук [в] чередуется со 
звуком [й], а значение лексемы не изменялось. Кызылдан кийген күрмөнү, Кыркалай таккан 
түймөнү (“Семетей”). В диалектах кыргызского языка слово түймө употребляется в нескольких 
значениях: ТҮЙМӨ І ал. 1) мүйүз топчу; аркардын мүйүзүдөн түймө жасап алат; 2) акт. 
көгөндүн бурчагы; кой-козу, эчки-улакты байлаш үчүн көгөнгө түймө кылат; (Мукамбаев 
2000). 

 Пуговицы служили не только как грудное украшение одежды, но и использовались как 
боковые зажимы верхних одежд (бешмант,кемсел, чыптама, тон). Изготавливались пуговицы из 
серебра, золота, латуни,  иногда из смеси железы, а также из материи. Они были разного 
размера и формы круглые, овальные, квадратные. Лицевая сторона пуговицы покрывалась 
слоем серебра, украшалась резным орнаментом, гравировкой. Узоры “мүйүз”, “карга тырмак”, 
“кыял” дают пуговицам художественность (Акматалиев 1984:98).  

На южном диалекте эквивалентом лексемы түймө является төөнөгүч, бүчүлүк, пүчүлүк. 
Это тоже нагрудные украшения типа фибулы. Они имеют вид несколько выпуклой круглой 
бляхи (диаметром от 5 до 15 см) с круглым отверстием в середине и иглой, служащей для 
скрепления ворота платья. Её делали из железа (затем серебрили и орнаментировали) и  
чистого серебра. Фибула была распространена на всей территории Южной Киргизии, 
Восточного Памира, у кыргызов Синьцзяна и Узбекстана (Антипина 1962 :263) 
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В письменном памятнике указаны лексемы  қур ул бэликап 101, 32 – кырг. кур ал белкап; 
СС. камар 102, 15 – кырг. кемер, кур. Кур 1) пояс; большой платок или кусок материи, 
употребляемый вместо пояса; кемер кур, ременный пояс (Киргизско-русский словарь). Из 
женских украшений особенно отличались ремни, пояса из серебра украшенные драгоценными 
камнями. В современном кыргызском языке употребляются  лексемы  жазы кур, эски бөз кур, 
сокмо кур, жоолук кур. 

Ювелирные мастера в изготовлении женских украшений использовали разные 
инструменты: примитивные кузнечные мехи (көөрүк) для раздувания огня, наковальня (дөшү), 
шипцы (кычкач), напильники (өгөө), ножницы (кайчы),  набор кузнечных инструментов - 
молоты различной формы и тяжести (балта, балка) и.др. названия, которых встречаются  у 
большинства тюркских народов.  

Названия перечисленных кузнечных инструментов отмечены  в памятнике с некоторыми 
фонетическими изменениями, но они семантически совпадают (кроме двух лексем маша, өрс) с 
названиями инструментов в кыргызском языке: СС. чакуч 84, 5 – кырг. чаккыч; СС. кэскач 84, 5 
– кырг. кыскач; СС. эгөw 84, 6 – кырг. өгөө; СС. кыскач 84, 7 – кырг. кыскач; СС. аттиш, 
кыпчуур; СС. багыр // пакыр 84, 11 – кырг. бакыр // жезден жасалган чака; СС. бычак 84, 15 – 
кырг. бычак; СС. күрə 84, 17 – кырг. көөрүк очогу; СС. көрүк 84, 18 – кырг. көөрүк; СС. көмүр 
84, 20 – кырг. көмүр; СС. тэгэне 84, 21 – кырг. илеген, дагара, таштек. СС. маша 84, 16 – кырг. 
от кычкач; СС. өрс 84, 4 – кырг. дөөшү; 

Для изготовления украшений использовались жемчуг, золото, серебро, бронза, медь, 
латунь и другие драгоценные металлы. Среди этих драгоценных камней популярность золота и 
серебра заключалась в его красоте, легкости обработки и долговечности. В связи с тем, что 
серебро в чистом виде в природе не существовало, мастера в изготовлении украшений 
использовали чистые слитки в размере верблюжьих, бараньих, коровьих глаз (Акматалиев 
1984). Такие слитки назывались – жамбы. Жамбы кит. 1) уст. слитки серебра (различной 
формы и различного веса, употреблявшиеся в Китае в качестве денег); бөйрөк жамбы слиток 
серебра в виде почки (человека); кара кулак жамбы большой слиток серебра; кара кулак чоң 
жамбы кармай берди колуна фольк. огромный слиток серебра взяв, дал ему в руки; 2) общее 
название благородных металлов; жамбынын кенин талкалап, казган Током келген бейм 
фольк. видно, прибыл мой Токо, дробивший и копавший руду благородных металлов; 3) ист. 
(на состязаниях в стрельбе) слиток серебра или какая-либо другая драгоценность (в Тянь-
Шаньской области называлась эрдем или эрден) жамбы атмай вид спорта: стрелки из лука , а 
позднее из ружья, состязались в избивании слитка серебра, подвязанного на высоте на тонкой 
нитке (попасть нужно было в нитку) (Киргизско-русский словарь).  

В прошлом кыргызы – ювелиры широко использовали прием инкрустации серебряных 
изделий различными камнями. Их вставляли в сбруи, кольца, серьги, браслеты особенно 
сердолик (акак). В женских украшениях популярны были коралловые красные бусинки (шуру), 
поэтому использовали преимущественно камни красного цвета. Реже употребляли камни-
синего и голубого цвета. Последние более типичны для узбекских изделий (Антипина 
1962:140). Исходя из этого, можно сказать, что  кыргызское ювелирное искусство, имея особое 
значение в национальной культуре, творило неповторимые образцы ювелирных изделий. 
Национальные особенности ювелирных украшений передавались из поколения в поколение 
(Бекташева 2009: 10). 

В письменном памятнике СС указано название 11 драгоценных камней. Из них название 6 
камней ( СС. топаз 93, 18; СС. сердолик 93, 21; аматис 93,23) в латинском варианте даны без 
перевода. Большинство названий этих камней с небольшими фонетическими изменениями 
сохранилось и по сей день и употребляется в лексике кыргызского языка: СС. йакут 93, 11 – 
кырг. жакут; СС. смурут 93, 14 – кырг. зымырат // зымырыт // зумурут; СС.  йалмаз 93, 15 – 
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кырг. алмаз; СС. пероза 93, 19 – кырг. бирюза; СС. лаал 93, 24 – кырг. лаал. ССтагы кээ бир 
асыл таштардын аталыштары азыркы кыргыз тилинде кездешпейт: СС. веиуда 93, 16 – кырг. 
гранат; СС. илаал 93,12 – кырг.  кызыл түстөгү асыл таш; СС. карабут йапкут 93, 13 – кырг. 
сапфир;  СС. болор 93, 25 – кырг. кристал; СС. иңчу 93, 26 – кырг. бермет; СС. дилтрин 93, 27  – 
кырг. жылтырак. 

Из драгоценных камней кыргызские мастера использовали в основном сердолик, жемчуг и 
кораллы, акак самоцветы (в народе так называют янтарь, сердолик) шуру, бермет, акак таш 
мойнуна бүтүн тагынып фольк. В кыргызском языке лексема инжу встречается с вариантами 
инжи // инжу // инжуу в фольклоре ( инжу тырмак, акак таш (красавица) с жемчужными 
ногтями и сердоликовыми зубами) и в эпических произведениях Инжу, маржан шурумду, 
Жарыя кылып мунумду ( «Семетей»). Излюбленными украшениям девушек и женщин были 
ожерелья – мончок. В сохранившихся старинных ожерельях встречаются бусы разной 
расцветки и самых различных форм. Дорогими считались граненые, разной формы 
полупрозрачные бусы «акак», «сердолик». Но самое широкое распространение получили  
маржан шуру (коралловые бусы) (Бекташева 2009: 19). Маржан 1. коралл; 2. ожерелье из 
коралла Инжуу, маржан, зумурут («Манас» С.О.) Шуру тогот, маржан таш («Манас» С.К.). 
Көрөсүң жайнап жатканды Маржанды бойго тагынып (Бөкөмбаев) (Киргизско – русский 
словарь)   

Таким образом, художественное ремесло, являющееся профессией мастеров, зергеров, 
которые творили искусные украшения, является неотъемлимой частью национальной 
культуры, историческим памятником и сокровищницей нашего народа, передаваемым из 
поколения в поколение культурным наследием.    В материалах письменного памятника СС 
можно  увидеть   истоки кыргызского ремесленного искусства, влияние соседствующих 
тюркских народов на его развитие и формирование. Развиваясь самостоятельно и достигая  
совершенства оно,  несомненно, входит в состав декоративного комплекса тюркских народов.  

Художественные творения народных мастеров, умельцев, ювелиров отражая особенности  
жизни и быта тюркских народов в средних веках,  их природные, хозяйственные, 
географические особенности, развиваясь под влиянием  племенных, межэтнических связей, 
торговли на Великом шелковом пути, имея этнокультуру этнических групп, являются зеркалом 
развития культуры тюркских народов.  Таким образом, в данном докладе мы попытались 
рассмотреть и дать лингвистический анализ развития ремесленного искусства, как одну из 
сторон культурного развития тюркской цивилизации в средних веках, отраженной в 
письменном памятнике СС. Письменный памятник СС является общим наследием всех 
тюркских народов и  требует комплексного исследования.    Изучение богатейшего 
лексического источника, а также введение данных материалов  в научный оборот, крайне 
полезны для исследователей-тюркологов. 
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Проведенный нами анализ дает убедительное основания тому, чтобы признать наличие 
нескольких грамматических форм, передающих значение желания. 

В алтайском и теленгитском языках центральное место в системе форм, выражающих 
модальность желания, принадлежит формам на =кай/=гай и =айн (Алмадакова 2011: 259 – 260; 
Алмадакова 2012а: 69-76).  

1. Форма на =кай/=гай 
Форма на =гай  в теленгитском языке, как и в алтайском, характеризуется многообразием 

передаваемых значений  и употребляется в 11 различных ситуациях (Алмадакова 2012а: 259):  
2. Форма на =айын/айн 
Значение модальности желания в алтайском и теленгитском языках передается также 

формой на =айын/айн.  
По данным наших исследований, форма на =айын в алатйском и теленгитском языках 

также употребляется в различных ситуациях (Алмадакова 2012б:69-76): 
2) Сообщается о желании говорящего попытаться (сделать попытку) совершить действие, 

названное глаголом. Эта специфическая семантика желания передается аналитической 
конструкцией Тv=п кöр=öйин 

3) Говорящий желает (намеревается) исполнить действие обязательно, непременно, 
неотложно, вопреки всему. В этом случае употребляется аналитическая аналитическая 
конструкция (Тv=айын деп).  

4) Говорящий настоятельно желает узнать о намерениях другого лица.  В этом случае 
употребляется аналитическая конструкция Тv=айын(айн) деп  

5) Говорящий желает, чтобы другой участник ситуации отказался от намерения 
осуществить действие. В данной ситуации так же употребляется аналитическая конструкция, 
первым компонентом которой непременно выступает слово  в кайдайын, а вторым  
компонентом – скрепа деп. Например: Кайдайын деп, баралып – Зачем тебе это нужно, ходить 
туда (букв.: Зачем это ты желаешь, тебе не нужно, ходить туда).  

6) Говорящий не желает реализации той или иной ситуации. В данном случае из 
аналитической конструкции, употребляемой в вышеуказанной ситуации № 5,  исключается 
второй компонент, сохраняется лишь первый компонент. Например: алт. Баралып кайд=айын – 
Идти я не желаю (не хочу);  

Заметим, что в рассматриваемой ситуации теленгитском языке словоформа с аффиксом 
=айын  может употребляется с аффиксом 1 лица единственного и множественного числа. 
Например: Кайдай=ым – Не желаю (букв.: Зачем мне это надо); Кайдай=ыс – Не желаем 
(букв.: Зачем нам это надо). 

7) Говорящий находится в размышлении. В этом случае словоформа с аффиксом =айын 
употребляется в сочетании с относительными местоимениями.  
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8) Говорящий сомневается, затрудняется совершать или не совершать действие. В этом 
случае в высказывании употребляются одновременно как положительная форма оптатива на 
=айын, так и отрицательная форма на =байын в сочетании с частицей ба/бе.  

3. Форма на =айык 
Форма на =айык часто встречается в языке теленгитов, но отсутствует в алтайском языке, а 

также в чалканском, кумандинском, туба языках.  
В языке теленгитов форма на =айык  употребляется в ситуации, когда говорящий желает 

совершить действие и обращается с просьбой (призывом) к другому (одному!) лицу совместно 
с ним совершить действие. Например: Киного бар=ай=ык – Пойдем-ка вместе со мной в кино 
(букв.: Я желаю, чтобы ты вместе со мной пошел в кино); Письмоны бичи=й=ик – Напишем-ка 
вместе со мной письмо (букв.: Желаю, чтобы ты вместе со мной написал письмо).  

В теленгитском языке форма на =айык может принимать аффикс множественного числа 
=тар в ситуации, когда говорящий обращается к нескольким лицам или одному почитаемому 
(уважаемому) лицу. Например: Киного бар=айыктар – Пойдемте-ка вы вместе со мной в кино; 
Слер, эjебис, кудага кожо бара=йыктар – Вы, старшая сестра=наша, вместе пойдемте на 
сватовство. 

4. Форма на =сын  
Форма на =сын и её фонетические варианты =зын, =син, =зын рассматриваются в числе 

основных формальных показателей императива  (Алмадакова 2011:258). Кроме значения 
повеления, приказа, форма на =сын передает так же значение модальности желания и 
употребляется  в  благопожеланиях (в благих желаниях). Например: Алтайым амыр тур=зын, 
албатым амыр jат=сын (Инф.) – Желаю, чтобы Алтай= мой мирно стоял, желаю, чтобы 
народ=мой мирно жил. 

5. Форма на =базын 
Форма на =базын представляет собой сочетание двух аффиксов: аффикса =сын и фикса 

отрицания =па/=ба. 
 Форма на =базын, представляющая собой сочетание двух аффиксов,  употребляется в 

следующих ситуациях: 
1) Говорящий не желает осуществления того или иного действия. В этом случае форма на 

=сын употребляется с аффиксом отрицания (Алмадакова 2011:259). Например: Тудаан ийтке 
туттур=ба=зын, тилдÿ кижиге айттыр=ба=зын, сÿзеен ийнекке сöстöр=бе=зин (АК, А-С, 
272) – Желаю, чтобы кусачей собакой не был искусан (облаян), желаю, чтобы языкастым 
человеком не был обруган, желаю, чтобы бодливой коровой не был забодан.  

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом значении ударение падает больше на 
предпоследний слог, т.е. акцентируется отрицание. 

2) Говорящий опасается реализации некоторой нежелательной ситуации, т.е. говорящий не 
желает реализации ситуации. Например: Бала jыгыл=базын – Как бы ребёнок не упал; Эне  
кел=безин – Как бы мама=твоя не пришла. 

В отличие от ситуации №1, в этой ситуации ударение больше падает на конечный слог, 
акцентируется желание.  

Как видно по приведенным выше примерам, значение апрехенсива передается формой на 
=базын в составе простого глагола.  

В теленгитском и алтайском языках значение опасения относительно реализации 
нежелательной ситуации передается также аналитическими глаголами, представляющими 
модель Т =а Т= безин, Т=п Т=безин. Например: Бала jыгы=ла бер=безин – Как бы ребёнок не 
упал; Jааш jаа=п ий=безин – Как бы дождь не пошел. 

По данным нашего исследования, форму на =базын  равносильно принимают как простые, 
так и сложные глаголы. Отличие состоит лишь в том, что апрехенсивное значение четче 
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проявляется в аналитических глаголах. Что касается простых глаголов с формой на =базын, 
апрехенсивное значение сопряжено с постановкой ударения.    

Попутно заметим, что в теленгитском и алтайском языках для передачи значения опасения 
и предостережения используется также форма прошедшего времени на =ты /ды. Например: 
Бала jыгыл=ды – Как бы ребёнок не упал; Jыгыл=дыҥ – Смотри, как бы не упал=ты. Ийтке 
туттур=ды=ҥ – Смотри, собакой как бы не был укушен=ты; Бого jыгыл=ды=с – Как бы здесь 
не упали=мы. 

В.И. Рассадин (1978:226–227), отметив в тофаларском языке форму прошедшего времени 
=ты/=ды со значением апрехенсива, выделяет ее как формальный показатель «опасительного 
наклонения». 

6. Форма на =са 
Как и во всех тюркских языках, так и в алтайском литературном языке, форма на =са 

рассматривается формой условного наклонения, которое подразумевает ситуацию, при которой 
одно действие является условием для осуществления другого действия.  

В алтайском и теленгитском языках форма на =са  при обязательном сочетании с 
усилительной частицей передает так же значение уступительного наклонения. В обозначенных 
значениях эта форма выступает в роли сказуемого зависимой предикативной единицы 
сложного предложения. 

Как показывает анализ фактического материала, форма на =са в теленгитском и  алтайском 
языках со значением желания употребляется  в следующих ситуациях: 

1) Говорящий желает реализации действия. В этом случае форма на =са выступает в 
составе сказуемого простого предложения. Например: Сени ишке алган бол=зо  – Желаю, 
чтобы тебя на работу взяли (Хоть взяли бы тебя на работу); Кичинек аш jытту неме болгон 
болзо, а? (КТ, СЭМ,109) –  было бы хотя что-то, похожее на еду. 

Интересующая нас форма может принимать аффикс 1 лица единственного и 
множественного числа. Например: Эмди ле болгон бол=зо=м – Желаю (хочу), чтобы сейчас же 
стать птицей (букв.: Если бы только был=я птицей); Мындый эштÿ бол=зо=м (АК, А-С, 322) – 
Желаю (хочу), чтобы такой супруг был у меня (букв.: Если бы такого супруга имела=я);  
Айлыста бол=зо=ос, кайдат – Ох, желаю (хочу), чтобы в доме=своем были=мы. 

Форма на =са может принимать и личные показатели второго лица единственного и 
множественного числа. Например: Ук=са=ҥ да, ол кызычактыҥ кожоҥдоп баратканын (АА, 
УБТ,352) – Желаю (хочу), чтобы ты послушал, как эта девочка поёт; Jок, тыҥда=за=ҥ (КТ, КJ, 
29) – Нет, желаю (хочу), чтобы ты прислушался; Jе, jизеҥ, база бар (АА, УБТ,39) – Ну, желаю 
(хочу), чтобы кушал=ты, ещё есть; Айылга кир=зе=ер – Желаю (хочу), чтобы домой зашли=вы.  

2) Желание говорящего сопряжено с просьбой. В этом случае форма на =са принимает 
личный аффикс второго лица единственного и множественного числа. Например: Сен 
айт=са=ҥ –  Ты скажи=ты (букв.: Желаю и прошу, чтобы ты сказал); Айылдап кел=зе=ер – 
Приходите в гости (букв.: Желаю и прошу вас прийти).  

Таким образом, форма на =са, выступая в составе глагольного сказуемого простого 
предложения, выражает желание говорящего, чтобы осуществилось действие, исполнителем 
которого может быть любое из трех лиц.  

7. Форма на =арга  
В алтайском  языкознании форма на =арга рассматривается формой инфинитива.   
В школьном преподавании алтайского языка по основной программе форму на =арга 

включают в число форм категории наклонения и называют «амаду кебер», что в переводе на 
русский язык означает «форма цели» или «целевая форма».  

Как показывают наши исследования форма на =арга употребляется также в значении 
желания в следующих ситуациях: 
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1) Говорящий желает (намеревается) осуществить действие. Например: Мен чай ич=ерге – 
Я желаю пить чай; Статья бичи=ирге – Желаю написать статью; 

2) Говорящий желает узнать о желании (намерениях) другого лица. Например: Нени 
эд=ерге? – Что желаешь=ты делать?; Кайда бар=арга? –  Куда желаешь=ты идти?  

Значение желания форма на =арга передает и в том случае, когда она присутствует в 
составе главного компонента аналитических конструкциях Т=арга  тур=, Т=арга jат=. 
Например: Мен кино (киного) бар=арга турум – Я хочу (желаю) пойти в кино; Сен нении 
бичи=ирге туруҥ? – Что же ты желаешь (хочешь) написать; Айдар бичи=ирге туру –  Айдар 
желает (хочет) написать; Айдар кöр=öргö ат – Айдар желает (хочет) посмотреть. 

8. Форма на =ыкса 
Форма на =ыкса в алтайском и теленгитском языках употребляется в ситуации, когда 

сообщается о желании субъекта совершить то или иное действие. Например: Бар=ыксап турум 
– Желаю (хочу) идти (сходить); Бала jаны=ыкса=йт – Ребенок хочет (желает) домой.    

Насколько можно судить, значение модальности желания присутствует также в формах на 
=лы, =лык(тар),  =ак (тар), =кын/=гын, рассматриваемых традиционно грамматическими 
показателями императива. Как справедливо отмечает Добрушина Н.Р. (2001:8–9), в формах 
императива присутствует значение желания. Но в отличие от оптатива, формы императива 
сообщают не столько о желании, сколько о попытке каузировать реализацию желаемой 
ситуации, которая подлежит контролю со стороны говорящего.   
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КҮЛТЕГІН ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ІСТЕМІ ЖАБҒЫНЫҢ ЖƏНЕ 
БОДЖМАН ҚАҒАН ҰЛДАРЫНЫҢ ТҮРКІ ТЕКТІ ЕСІМДЕРІ 
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Түркі қағанатын құрушы тайпалардың түп-тегі құнқтар (хұн – күн) екені қытай 
жазбаларында көрсетілгені аян. Түркілер өз жазбаларында қытайды табғач деп атайды. Бұл 
табғачтар қытайдың алтын-күміс, жібектеріне алданған, арбалған құнқ-түркілер екендігі көп 
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дəлелді қажет етпейді. Бір ғана дəлел: табғач сөзі түркілік тапуғқач// тапуғқыч (қызметші, 
сыйынушы (өз елін сатушы қашқын, сатқын мағынасында) сөздерінен пайда болғанын 
келтірсек те жеткілікті болып саналады. Тап сөзі көне түркілік қызмет ет, сыйын 
мағынасындағы сөз. Түркілер өз қағынан жеріп, қытайларға арбалып, оларға қызмет 
қылғандарды жек көріп солай атаған. Олар алғашында түркі тілінде сөйлеп, кейін біртіндеп 
құрттай құжынаған қытайдың тұқымына сіңісіп кеткен. Осы тəсілмен қытайлар құнқ 
мəдениетін өзіне сіңіріп, жоқтан бар болған деп тұжырымдауға болады. Түркілер қытайдың 
белгілі-бір ұлттық немесе мемлекеттік атауын келтірмейді. Себебі бұрын оларда ондай бір 
белгі, нышан болмаған. Қытайлар өздерін хань дейді. Арабтар син (шин), еуропалықтар осы 
арабшаның өзгерісімен чайн(а) деп атайды. Бұлардың бəрі де түркілік құнқ (қанқ)// санқ 
(сыйнқ// чыйнқ) – күн атауының сəйкес түрлері. Бұлар, Оғыз қағанның үлкен ұлы Күннен 
тараған ұрпақтар, б.д.д. 10000-6000 жылдардан бері күннің қиыр шығысын жайлап, мекен еткен 
түркілік тайпалар. 

Қытайдың жеке ұлт болуы жəне оның жоғары дамыған мемлекет құруы ежелгі түркі тілдес 
құнқ тайпаларының арқасында жүзеге асқанын олардың өздері де мойындайды. Олардың 
негізгі физиономиялық бет-бейнесі, қысық көзділік солтүстіктің қарлы өлкесінде ғұмыр кешкен 
халықтарға тəн белгі. Бұл – жыл бойы айнала ақ қар болғандықтан, күн сəулесі шағылысып, 
көзді көп ашуды қажет етпейтіндіктен болатын табиғи физиологиялық құбылыс. Солтүстік 
халықтарының табиғат əсерінен көбею қабілеті төмендейді. Сондықтан да олар үйлеріне қонған 
шет жерлік халық өкілдерінен тұқым алып қалу үшін олардың қойындарына əйелдерін немесе 
қыздарын салатын болған. 

Ал түркі халықтарының өмір сүретін мекені табиғи дамуға, күш-қуатының толысып, 
нығаюына толық мүмкіндік беретін қоңыржай далалық өлке еді. Бұндай кең өлкеде өмір-
тіршілігіне көп күш жұмсауды қажет етпейтін мал шаруашылығы өте қолайлы екені дау 
тудырмайды. Олар Нұқ (алайһи с-салам) пайғамбар заманынан бері ұлан-ғайыр өлкеде емін-
еркін тіршілік кешіп келе жатқан, отырықшылықты да, көшпелілікті де қатар ұстаған, 
мəдениеті дамыған, шумер иероглифінен бастау алып, көне түркі күл (руна) əліппиіне дейін 
даму жолынан өткен жазуы бар өркениетті ел болды. Қытайдың бабалары түркілерге құл болып 
қызмет жасады. Олардан көп тəлім алды, олармен тұқым алмасып тегін асылдандырды. Ұлттық 
тегін нығайтып, сөздеріне сай иероглифті жазуды қабылдап, барлық өздеріне қажетті 
мəліметтерді түркілерден алып, жазып отыруды үйренді. Сол əдет əлі күнге жалғасып келеді. 
Сөйтіп олар қазіргі деңгейге көтерілді. 

Ұлы Көктүрік қағанатын құрушы тайпалардың ішінде қыпшақтың да үлесі бар деген 
пайымды тудыруға Мойын шор – Могойн Шине Ус жазба ескерткішіндегі өшкен əріптерді 
қыбчақ деп қате болжаммен оқу себеп болған еді. Ол сөздің құнчақ болып оқылуы тиістігі 
жөнінде біз өз пікірімізді білдірген болатынбыз (Бекжан 2011). Егер ол сөз қыбчақ болып 
жазылған болса, тек бір ғана жерде жазылып қалмайды, тағы да көптеген тұстарда жазылатыны 
сөзсіз. Бұл тұрғыда құнчақ елесімінің (этноним) көне түркі жазба ескерткіштерінің тағы да 
басқа жерінде жазылғаны белгілі болып отыр. Қыпшақ тайпасы Көктүрік қағанатын 
құрушылардың бірі болды деген ой жазушы-зерттеуші Қ.Салғараұлына Түркі қағанатының 
тарихын зерттеуге үлкен түрткі болды десек қателеспейміз (Салғараұлы 2002). Бұл еңбектер 
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қыпшақ тайпасының Көктүрік қағанатын құруға қатысқанын дəлелдей алмаса да, қағанат 
тарихын зерттеуге қомақты үлес болып қосылғанын атап өтуіміз қажет. 

Қ.Салғараұлының көктүріктер тарихына қатысты деректерді Қытай жазба 
ескерткіштерінен алып, өзінше жүйелеп, кітап етіп бастыруы, сөйтіп онымен қазақ 
зерттеушілерінің еркін танысуына жағдай жасауы үлкен құрметке лайық жұмыс деуге болады. 
Оның бұл деректерін Бумын-Боджман қағанның ата-тектерінің кім болғаны туралы еңбегімізде 
пайдаланған едік (Бекжан, О. (2010). Ол жолы тек Бумын-Боджман қаған туралы пікіріне зер 
салсақ, қазіргі жұмысымызда Істемі жабғы туралы пайымына тоқталып, көтерген мəселелері 
жайында тұжырым жасауды мақсат еттік. Ол мəселелердің бірі, əрі негізгісі Істемі есімінің 
дұрыс айтылуы жəне жазылуы тұрғысында болады. Қ.Салғараұлы өз еңбектерінде «Істемі есімі 
əртүрлі аталып жүр, соны бір ізге түсірейік, оның есімі Істімі, көне түркі жазба 
ескерткіштерінде солай жазылған, ол Батыс Түрік қағанаты құрамындағы он оқтың бірі, қазіргі 
қазақ тайпасы Ыстыға қатысты» деген пікір айтады (Салғараұлы 2008). Сондай-ақ есімнің 
соңғы мі буыны үйсіннің күн-ми лауазымындағы ми бөлігімен сəйкес, ол қазақтың би сөзімен 
де түбірлес деген пікірін де білдірген. Оның Көктүрік қағанатын қыпшаққа қатыстыру ниетінің 
барлығына дəлел ретінде мына пікірін толық келтірейік: «Осы ретте қашан Түрік қағанаты 
құлағанша Істімі қағанның ұрпақтарының еншісінде болған он оқ халқының біреуінің «ысты» 
аталатыны жəне оның таңбасының қағанаттың негізін қалаған ежелгі қыпшақ тайпаларының 
«көсеу» деп аталатын көне таңбасымен бірдей болуы да біраз ойға жетелейді. Тайпа атауының 
өзінің билеушісінің атымен атала беретіні де түрк халықтарында бар дəстүр». Жазушы-
зерттеушінің «қыпшақ тайпасы Түрік қағанатын құруға қатысты» деген пікірі жоғарыда 
айтылғандай құнчақ сөзінің қыпшақ болып жаңсақ оқылуынан туындаған. Сондай-ақ Бумын-
Боджман қағанға қатысты еңбегімізде айтылғандай Істемі Боджман қағанның інісі 
болғандықтан, оның ысты мен қыпшақ тайпаларына қатысы жоқ (Бекжан 2011). 

Қ.Салғараұлының Түркі қағанаты туралы Қытай деректерінен алған мəліметтері өзге 
зерттеушілерге аз септігін тигізіп жатқан жоқ. Оның еңбектері Н.Л.Бичуриннің жəне басқа да 
деректанушылардың еңбектеріне қосымша дереккөз ретінде пайдаланылып отыр. 
Қ.Салғараұлы өз еңбегінде  Істемінің атының дұрыс жазылмай жүргені жəне оның қаған 
болғандығы немесе болмағандығы жайындағы үлкен мəселелерді шешуді өзі де мақсат еткен 
жəне ол туралы өзге зерттеушілерге де ой тастап отырғаны даусыз (Салғараұлы 2002). Ол 
Істемінің аты туралы «Жаңа Таң кітабында» («Сиңтаңшу»): «... үлкені – Тумын Или қаған (Ел 
қағаны), кішісі – Шідиəнми («Сідими» деп те атайды)»  деген дерек келтіреді (Салғараұлы 
2008: 201). Бұл есім Н.Я.Бичурин еңбегінде екі жерде кездеседі (Бичурин, Н.Я. (1998). Онда 
«Жаңа Таң кітабындағыдай» кімнің баласы, кімнің інісі екені айтылмайды, тек Батыс Түрік 
қағанатында болған екі ханның бабасы ретінде түсіндіріледі. Біріншісінде: «Хэлу Шидяньми – 
ханның бесінші ұрпағы еді» десе, екіншісінде: «Ашина Мише де Шидяньми – ханның бесінші 
ұрпағы, ол мұрагерлік жолмен келе жатқан Мохэду Шеху болды» дейді. Мохэду – баһадүр, 
шеху – жабғу дегенді білдіреді. Бұл мұрагерлік жол Істеміден басталғаны аян жəне тек Істемі 
ұрпақтары ғана мұрагер болады дегенді білдіреді. Ал Істемі-Шідиəнмиді хан деу кейінгі кездегі 
Батыс Түрік қағанатының жеке ел болған кездері жабғуды хан деп айтудаң қалыптасқан деп 
ойлаймыз. 
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Қ.Салғараұлы бір пікірінде: «Көне түркі жазбасында Істм сөзінде дауысты жазылмайды. 
Олай болса ол Істімі болып айтылуы керек қой» дейді. Бұл пікірінде ол өзінің көне түркі күл 
(руна) жазуының заңдылығын білмей пікір айтып отырғанын сезбейді. Оның пікірінше оқысақ, 
онда есімді Ісітімі деп те оқуға болады. Көне түркі күл жазуының заңдылығы бойынша Т 
əрпінен кейін Е əрпін де қойып оқуға болады. Бұл жерде бұрынғы зерттеушілер түркі тіліндегі 
есімдердің айтылуына зер салып, соған сəйкес келетін дыбысты қоюға тырысқан деп ойлауға 
болады. Қазақ тілінде Естемес деген ат болды, В.В.Радлов Істемі деп оқығанда осыны ескерген 
болуы керек (Радлов 1995). Қ.Салғараұлының келтірген Шідиəнми есіміндегі Н дыбысы бізге 
ой салды. Осыдан соң Күлтегін жазуында қалай жазылған екен деген сұрауға жауап іздеп 
зерттеген кезде үлкен жаңалыққа тап болдық. Бумын-Боджман қаған есімін қарастырғанда 
Істемі атауында ондай шешілмеген мəселе бар деген ой болмады. Ал Шідиəнмидегі Н нені 
білдіреді деп зерттеген кезде атаудың күрделі графема бойынша жазылғаны мəлім болды. 

Бұрынғы  ІС²Т²еМІ болып оқылған есімнің алдындағы еЧҮМ аПАМ болып оқылған 
таңбалар да күрделі графема бойынша жазылған екен. Күрделі графеманы шешіп, бөліп 
оқығанда еЧҮМ еР² аЛП аПАМ болып оқылатыны анықталды. Ары қарай ІС²Т²еМІ сөзіндегі Т² 
таңбасы əрі Қ¹ болып оқылатындай болып жазылған. Бұл Қ  жəне алдындағы С² таңбалары 

жоғарғы жолдағы  Т²ІЗЛ²іГіГ сөзіндегі З таңбасына жалғасқан. Сонда бұлар 
ҚОЗҰҚҚҰЛ жəне ІСіЗ (асыл) болып оқылуға лайықталғаны аңғарылады. Т² таңбасының үстіне 

  

 дыбыстарының таңбалары біріктіріліп жазылғаны анықталды. Жуан Б¹, 
С¹ таңбалары үстіңгі жолдағы ТІЗЛіГіГ (тізелісін) сөзінің алдыңғы Г дыбысына жалғастырыла 
оқылуға сəйкес біріктірілген. ІСТеМІ сөзінің соңындағы І болып оқылған таңба жуан Т⁴ 
таңбасы екені мəлім болды. Таңбаның үстіне əрі Б², əрі НҚ болып оқылатын таңба салынған, ол 
жоғарыдағы Г таңбасына жəне оң жағындағы Р¹ таңбасына жалғастырылған. Бұл да күрделі 
графема, олар мынадай жай таңбаларға бөлінеді:    

   
Жазудың бұрынғы оқылымы:   
Транскрипциясы: К²ІС²І ОҒЛ¹ЫНТА ҮЗЕ еЧҮМ аПАМ Б¹УМыН¹ Қ¹аҒаН¹ ІС²Т²еМІ 

Қ¹аҒаН¹ ОЛ¹уР¹МыШ  
Сөйлемнің соңындағы бұрын ОЛ¹уР¹МыШ болып оқылған сөзде жалаң Р дыбысы емес РТ 

бірігіңкі дыбыстар таңбасы жазылғаны белгілі болды. Жазудың жаңадан оқылған күрделі 
графемалы жəне жай таңбалы түпнұсқасын, транскрипциясын келтірейік: 
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Транскрипциясы: К²ІС²І ОҒЛ¹ЫНТА ҮЗЕ еЧҮМ еР² аЛП аПАМ Б¹ОДЖ⁴МаН¹ Қ¹аҒаН¹ 
ІС²іЗ ІС²Т²ЕН²МƏН² ДЖ³АБ²ҒҰУ  Қ¹ОЗҰҚ¹Қ¹ҰЛ¹ Қ¹АҒАН¹ МƏУК⁴ҮН Қ¹АҒАН¹ 
АР¹С¹Л¹АН¹ Б²ЕГ Й¹ҰҒҰР¹ҰЧ Т⁴ОНҚ Б²ЕГ Қ¹аҒаН¹ Т²еГ еР² Б²еГЛ²еР² ОЛ¹ұуРТыМыШ   

Аудармасы: Адам баласының үстінде ер, алып бабам Боджман қаған, асыл Істенмəн 
джабғу, Қозұққұл қаған, Мəукүн қаған, Арыслан бег йұғұрұш, Тонқ бег қаған тектес ер бектер 
отырған. 

Жаңа оқуға сəйкес Істемі есімі Істенмəн болып оқылды. Бұның қазақша Істен болып 
оқылуына қытайшадағы Шідиəн// Сідиəн түріндегі жазбаның əсері тиді. Сондай-ақ Т² таңбасы 
төбесіне көлденең жазылған  Н² таңбасына тіреле жазылған. Сондықтан таңбалар Істемі 
болмай, ІСТеН болып оқылуға тиістілікті білдіреді. Ал одан кейінгі МəН² сөзіндегі М да 
жоғарыдағы Н² таңбасына тіреле жазылған, соған сəйкес таңбалар мəн болып оқылады. Істен 
сөзі Солтүстік Кавказдан табылған көне түркі жазба ескерткіштерінде жазылған, оның 
мағынасын С.Я.Байчоров тəңір, құдай деп түсіндіреді (Байчоров 1989). Біздіңше бұл сөз Үст 
Тен(// тəн) деген екі сөзден құралған. Үст жоғары, жоғарғы деген мəнді білдірсе, Тəн Тəңірі< 
Тəнк+кір сөзімен түбірлес сөз. Ол сондай-ақ аспан, көк мағынасын да білдіреді. Ман// мəн 
(<манқ) сəйкес сөздері адам, кісі мағыналарында да қолданылған. Ондай жағдайда Істенмəн 
есімі Тəңірі ұлы немесе Көктің ұлы мағынасын білдіреді. Бұл есім Қоңырат тайпасының бір 
бұтағы Көктің ұлы тайпасымен сəйкеседі. Қытай патшалары да құнқ (хұн) тектес тайпалардан 
қойылып отырған. Сондықтан да олар патшаларын үнемі Тəңірі ұлы деп атаған. Істенмəннің 
ағасы Боджман есімі де осы мағынаны білдіреді. Бодж// боч// боқ [(орысша -  бог) бақ, бек)] 
сəйкес сөздері бонқ// банқ сəйкес сөздерінен қысқарған. Бұл да Тəңірі ұлы  немесе Көктің ұлы 
мағыналарын білдіре қолданылған. Тіліміздегі Аспан сөзі Үстен// Істен сөзімен сəйкеседі. Ас 
сөзі Үст// Аст сəйкес сөздерінен қысқарған, ал пан жоғарыда келтірген банқ сөзінің панқ  
түріндегі сəйкес нұсқасы. Пан/ бан нұсқаларының Тəңірі, Көк мағынасы да бар. Сондықтан 
Аспан сөзі Жоғарғы Тəңірі мəнін де білдірген. Сонда ұлұқ жабғу Тобун ұлдарының есімдерін 
мағыналарын сəйкестіре жəне ұйқастыра қойғаны мəлім болады. Айта кетерлік бір жайт, осы 
есімді Л.Н.Гумилев те өз еңбегінде Истэн деген сөзді келтіріп, оның мағынасы угордың «дух, 
предок» (əруақ, ата-баба) сөздерінің мəнін білдіреді дейді, одан ары Істенмəн мен оның 
қарамағындағы тайпалар угор текті халық өкілі деп те болжаған екен (Гумилев 1993). Біз бұл 
пікірді өзіміздің болжамымыздан кейін ұшырастырдық. 

Істенмəнге қатысты негізгі мəселелердің бірі «ол қаған болды ма, жоқ болмаса жабғы 
болып қалды ма» деген сұрақ болып табылады. Қ.Салғараұлы «Жыу кітабында» «Тумын 
қайтыс болған соң орнына баласы Кыло таққа отырды, ол Кыло «Исижи қаған» деп аталды» 
деген дерек жазылған дейді. Бұл қытай хатшыларының Білге қағанды Қапаған қағанның баласы 
деп қателескендей болған тағы бір қате, өйткені «Сүй кітабында»: «Тумыннан кейін інісі И 
қаған таққа отырды. Ұзамай ол да аурудан қапйтыс болды» деген деректі дəлел ретінде 
ұсынады. Шындығында қателескен «Жыу кітабы» емес, сол «Сүй кітабы». Себебі онда інісі 
деген қатемен қоса Исиги// Исижи деген есімді де И деп қате жазған. Ал И иероглифі мен 
Исиги иероглифтерінің қандай сəйкес болмайтынын Қ.Салғараұлы бізден гөрі жақсы білуге 
тиіс. Бірақ оның бұған көңіл көңіл аударғысы келмеген, яғни, өз ойының жетегінде кеткен. 

Қ.Салғараұлы Істенмəннің қаған болғандығына Күлтегін жазбасындағы «Бумын қаған 
Істемі қаған олурмыш» деген сөздерді дəлелдердің негізгілерінің бірі ретінде ұсынады. 
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Ескерткіште інісі болғандықтан Боджман қағаннан кейін Істенмəн жазылған. Бірақ 
зерттеушілер күрделі графеманы аңғармаған, содан Істемі болып оқылып кеткен. Күрделі 
графеманың ішінде ДЖ³, Б¹, Ғ, ҰУ таңбалары да оқылатындай болып жазылған. Сондықтан 
Істенмəн сөзінен кейін джабғу деп оқуға болады. Қ.Салғараұлы Н.Я.Бичуриннің 1950 жылы 
шыққан кітабына сілтеме жасап, «Бумын қаған өлгеннен соң інісі Ай – хан таққа отырды» 
деген деректі келтіреді (Салғараұлы 2008: 212). Бірақ Н.Я.Бичуриннің Алматыдан 1998 жылы 
шыққан кітабында Тумынның баласы Коло таққа отырды деп жазылған жəне бұл кітап 1851 
жылы шыққан (Санкт-Петербург) кітаптан алынғанын білдіріп, кітаптың суреті берілген 
(Бичурин1998: 232). 

Н.Я.Бичурин Исиги Коло қайтыс болған соң, оның баласы Шетуді отырғызбай, інісі Муюй 
хан Кигиньді таққа отырғызды, ол сондай-ақ Яньду деп те аталды дейді (Бичурин, Н.Я. (1998: 
232). Л.Н.Гумилев Яньду сөзінің мағынасын «Жеңімпаз» деп түсіндіреді. Сонымен бірге ол 
Муюй дүрыс оқылмаған, дұрысы Мугань дейді жəне Ниету атын да Шету деп береді. Сөйтіп 
Қ.Салғараұлы Исиги Коло деген кісіні тарихтан сызып тастайды. Ол кей еңбектерде қате 
жазылып кеткен Боджман қағанның інісі Істенмəн, ал тарихшылар айтып жүрген, Батыс Түрік 
қағанатында 576 жылға шейін жабғу болған Істенмəн емес, əрі қаған, əрі жабғу болған Мугəн 
деген қорытынды жасайды. Ол Мугəн қаған болғанға дейін қытай жазбаларында «Сыдоу», 
«Сыжин» аталған дейді. Осы ат парсылық деректердегі Сизибулға ұқсайды, соған қарағанда 
тарихшылардың Дизабул, Сизабул Силзабул атап жүрген кісісі Мугəн қаған болуы мүмкін. 
Олардың қайтыс болған жылдары да 572 жыл деп түсіндіреді. 

Шындығында Қ.Салғараұлы қате тұжырым жасаған. Ол есімдерді дұрыс атауға мəн беретін 
қытайлықтарда Дизабулға сəйкес келетін атау жоқ деп кесіп айтады (Салғараұлы 2008: 216). Ал 
Л.Н.Гумилев қытайша Істенмəннің Шисин було – кэхань деген есімін келтіреді (Гумилев 1993: 
464). Бұл ат Дизабул, Силзабул аттарына ұқсамайды деп кім айта алады. Сондай-ақ ол 
Істенмəннің арабша Синджибу, парсыша Хакан – и – Чин деп, ал Сильзивул// Дизавул, Стемби 
каган деп гректер айтқан деген пікірді де қалдырған. Бұл есімдердегі було, вул// бул сөздері 
мəн// бəн түбірлерінің сəйкес нұсқалары. Бұл сөз қазақ тіліндегі құл сөзімен де сəйкеседі. 
Қазақта «құдайдың құлымыз» деген тіркес жиі айтылады. Бұл сонау құнқ-түркі заманынан бері 
айтылып келе жатқан сөз тіркесі екеніне жоғарыда келтірген «көктің ұлы» тіркесі дəлел бола 
алады. Яғни, Істенмəн// Істенбұл// Істенқұл деп қатар айтылу көктүріктердің де салт-дəстүрінде 
тұрақты қолданылғаны дау тудырмайды. Ал есімнің алдыңғы диз// сиз//син буындары Істен 
сөзінің қысқарған түрі екені де түсінікті болады. Бұларға қоса араб тіліндегі Синджибу түркіше 
Істен джабғу тіркесінен қысқарта айтуынан туғаны да өзінен-өзі байқалып тұр. 

Сонымен Қ.Салғараұлының «Істенмəн қаған болды, ол 576 жылға шейін өмір сүрген жоқ, 
Боджман қағанның артынша бес-алты айдан соң қайтыс болды» деген даулы пікірі жоққа 
шықты. Ол батыс елдері деректерін терең зерттемей, шала қорытынды жасаған. Сондай-ақ 
алғашқы зерттеушілер асығыс, үстірт зерттеп, сол алған нəтижесімен қанағаттанып кеткен көне 
түркі жазба ескерткіштері бұлтартпас дерек деп тұжырым жасағаны да жете зерделемеу болып 
саналады. Бұл жерде ол жалпы Түрік қағаны емес, тек Батыс Түрік қағаны болды деп өз 
пікіріне қарсы шығып отыр. Шындығында Істенмəн жабғу қайтыс болған 576 жылға дейін 
Түрік қағанаты екіге бөлінген жоқ. Екіге бөліну Исиги Колоның ұлы Шету-Шаболионың Мугəн 
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қағанның ұлы Далобян-Төременнің таққа отыруына қарсы шығып, Янлодан тақты алғанынан 
басталады. 

Күлтегін жазбасында Істенмəн жабғу деп жазылса, онда одан кейін жазылған қаған сөзі 
кімге арналған деген сұрау туатыны белгілі. Жоғарыда келтірген күрделі графемада Боджман 
қағанның үш ұлының аты жəне қаған деген сөз оқылатындай болып жазылған. Олар кімдер, 
Қоңырат тайпасындағы Божбан-Алпамыстың ұрпақтары шежіреде қалай аталады, енді соған 
көшейік. Бұрынғы Боджман қаған есімінің оқылуына байланысты еңбегімізде Божбанның 
Қожағұл, Жəукім, Итемген, Құлым, Ұржық, Жұмық, Бекарыстан, Тоқпақ атты ұлдары 
болғанын келтірген болатынбыз (Бекжан 2011: 10). Шежіреде негізінен үлкен ұл əрқашан 
бірінші айтылады, яғни, əрбір алдыңғы ұл кейінгі ұлдан үлкен болады. Олай болса, Божбанның 
үлкен ұлы Қожақұл (Қожағұл) екені белгілі. Қожа қауымдық есімі көне түріктер заманында 
болмағаны аян. Ондай жағдайда Қожа сөзі басқа түркілік сөзден өзгергені өзінен-өзі түсінікті. 
Бұл есім Қытай жазбаларындағы Исиги Колоға сəйкес келеді. Коло – құл, Исиги түркіше Қозұқ 
есіміне сəйкес нұсқа болып есептеледі. Біз жалпы Қытай аты аталған кезде, ойымызға қазіргі 
қытайша шүлдірлеген халық көз алдымызға келеді. Көне замандағы Қытай елі де осылай 
болған деп шын байыбына бармай тұспалдай саламыз. Ақиқатында қалай болған, М.Қашқари  
бабамыз Шын (Қытай), Машын (Тауғаш) елдерін түркі тілдес елдерге жатқызған болатын 
(Қашқари 1993). Олай болса, Қытай жазбаларын жазған хатшыларды түркілер деп 
қабылдауымызға толық болады. Өйткені Таң дəуіріндегі жазбалар VІІІ ғасырда жазылды, дəуір 
неғұрлым тереңдеген сайын түркілік белгі қоюлана түсетіні мəлім. Осы тұрғыдан алғанда 
Исиги сөзі түркілік Қоз (Шоқ) сөзіне сəйкес алынғаны күмəн тудырмайды. Яғни, Исиги сөзі – 
түркілік Ысық (ызық// қыз+ық) сөзінің қытайша дыбысталумен өзгерген түрі. Жоғарыдағы 
есім жазылған күрделі графемадағы таңбалар арқылы қаған, құл сөздерін оқуға болады. Сонда 
Боджман қағанның орнына таққа отырған үлкен ұлының аты Қозұқ құл есімі шығады. Міне, 
қытайлар осы есімді Исиги Коло нұсқасына өзгертіп, өз иероглифтерімен таңбалаған.  

Жоғарыда айтылып өткендей Исиги Коло – Қожақұл< Қозұқ құл бабамыз əкесі Боджман 
қағаннан соң бес-алты айдан кейін қайтыс болған. Қытай жазбасында ауырып өлді деген дерек 
айтылады. Л.Н.Гумилев Исиги Қолоның түсініксіз жағдайда қайтыс болғанын айтады (Гумилев 
1993: 28). Қозұқ құл қағаннан соң оның інісі Мугəн таққа отырады. Исиги Колодан гөрі Мугəн 
есімі көп өзгеріске түспеген деуге болады. Себебі ол күрделі графемада МƏУКҮН ҚАҒАН 
болып оқылды. Шежіреде бұл Божбанның Қожағұлдан кейінгі Жəукүм бабамыз. Жəукім мен 
Мəукіннің ұқсастығы айтылуынан-ақ ұйқасып бірден білінеді. Ол Мəукін қаған болып айтыла 
келе Мəукің қаған атына өзгерген. Одан ары соңғы Ң дыбысы Й дыбысына өзгеретіні қазақ 
тілінің заңдылығынан белгілі. Жоғарыда айтылған Н.Я.Бичуриннің келтірген Муюй хан Кигинь 
есіміндегі соңғы ЮЙ дыбыстары осы Мəукій өзгерісінің əсерін сездіреді. Ал Кигинь сөзі 
ғалымдар топшылағандай есім емес, қаған сөзінің жіңішке түрі екені сөзсіз. Бұл өзгерістен ары 
қарай Мəукің> Мəукій есімі метатезалық құбылысқа сай соңғы Й мен алдыңға М дыбыстары 
орын ауыстырып, ЙƏУКІМ атауы шығады. Оның Жəукім болып өзгеретіні айқын. Ол кісі 
туралы Н.Я.Бичурин былай сипаттама береді: «Он имел необыкновенный вид: лице его было 
около фута длиною, и притом чрезвычайно красное; глаза как стеклянные. Он был тверд, 
жесток, храбр и много ума имел; // занимался более войною» (Бичурин 1998: 232). Ол Корей 
шығанағынан Батыс теңізіне (Каспий), Құм даласынан (Гоби болуы керек) Солтүстік теңізіне 
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дейінгі аралықты өзіне бағындырды, сөйтіп Түркі қағанатын Орталық мемлекетке (Қытай) 
теңдестірді деген бағаға ие болады. Қытай деректерінде: «Мəукін-Жəукім қаған 572 жылы 
қайтыс болды, орнына баласы Далобян-Төременді (грекше Турум) қоймай, інісі Тобоны таққа 
мұрагер етіп қалдырды» деп айтылады (Бичурин 1998: 237). Тобо қағанды Л.Н.Гумилев  
түркіше ТАБАҚ деп транскрипциялайды (Гумилев 1993: 494). Оның себебі Тобо қаған будда 
дінін қабылдап, соның діни рəсімі бойынша табақ ұстап жүруіне қатысты аталған дейді. 
Божбан шежіресінде бұл кіші ұл Тоқпақ аталады. Бұл кісі ең кенже ұл болды ма, жоқ болмаса 
Мəукін қағаннан кейінгі ұрпақ па, бізге оны тап басып айту қиын. Өйткені шежіреде ол өзгеріп 
кетуі бек мүмкін. 

Бұрынғы зерттеушілер Істемі деп оқыған есімнің соңындағы І таңбасы төменгі жəне сол 
жақтағы сызықтары өшкен жуан, еріндік Т⁴ таңбасын бейнелей жазылған деп санаймыз. Одан 
ары осы таңбаның үстіне əрі жіңішке Б², əрі НҚ бірігіңкі дыбыстар таңбасын күрделі графема 
ретінде сызған, оны үстіңгі жолдағы Г таңбасына қосқан. Сөйтіп бұл таңбалар Т⁴ОНҚ Б²еГ 
болып оқылады. Бұдан кейінгі ҚаҒаН сөзі осы кісінің есіміне жалғануға лайықтала бөлек 
жазылғаны көрініп тұр. Жиі қолданыла келе бұл есім Тонқ бег> Тоңқ> бағ> Тоқпақ тəрізді 
өзгерістерге  түскен. Бұны түркі-соғды жазуы арқылы оқыған зерттеушілер Таспар деп 
жаңылыс оқыған сияқты. Тонқ бег қаған – табғаш-қытай жансыздарының алдауына арбалған 
қаған. Қытай патшалары оған есепсіз тартулар беріп, құда болуға үгіттеп баққан. Осыған 
мастанып Тонқ бег қаған былай деген: «Тек оңтүстіктегі екі сəбиді (Қытайдың Солтүстік Чжоу 
мен Солтүстік Ци хандықтары) уыста ұстасақ болғаны, кедейшіліктен қорықпауға болады» 
(Бичурин 1998: 237). 

Тонқ бег қаған 581 жылы қайтыс болады. Қайтыс боларында ол Мəукін (Жəукім) қағанның 
таққа баласын отырғызбай, өзін, яғни, інісіТонқ бегті, мұрагер деп ұсынғанын еске алып, 
баласы Янлоға: «Мугəн қаған ағам тақты баласына бермей, маған беріп еді, енді сен де немере 
ағаң Далобян-Төременге тақты ұсынуың керек» деген. Кеңесші уəзірлер Төременді таққа 
отырғызуға мақұл болған кезде, оған қарсыластары Төременнің шешесінің төменгі дəрежедегі 
тұқымнан екенін ескертіп, оны тақтан аластайды. Бұндай қарсылықтың бастаушысы Қозұқ құл 
қағанның үлкен ұлы Шету еді. Таққа Төремен ие болса, өзінің ешқашан таққа жуи алмайтынын 
түсініп, осындай қулықты ойлап тапқан болатын. Тонқ бег қағанның уəзір-кеңесшілері 
амалсыздан таққа Тонқ бег қағанның баласы Йанлоны отырғызады. Л.Н.Гумилев Йанлоның 
тағы бір аты Амрақ еді дейді (Гумилев 1993: 66). Бұл Амрақ сөзін Йұмрұқ// Джұмрұқ 
сөздерімен сəйкестендіруге болады. Жұмрұқ сөзінен Божбанның Жұмұқ атасының есімі 
шығады. Бұндай жағдайда Жұмық Божбанның тікелей ұлы емес, немересі екені анықталады. 

Тонқ бег қағанның уақытында келген Византия елшілерінің жазбасында  елдің басшысы 
Арсиланың мекені жайында сөз қалдырған. Л.Н.Гумилев Арсила-Арыслан Тобо ханның негізгі 
аты деп санаған (Гумилев 1993: 67). Бұған қарағанда елшілерді қарсы алып, келіссөз жүргізуге 
Тонқ бег қағанның ағасы Арыслан бег йұғұрұш бекітілгені аңғарылады. Арыслан бег Божбан 
шежіресінде Тоқпақтың алдында Бекарыстан болып аталады. Қытай жазбаларында Арыслан 
бегтің аты аталмаған. Соған қарағанда ол Тонқ бегтің бас уəзірі болып қызмет атқарғаны 
байқалады. Тонқ сөзі түркі халықтарында ежелгі заманнан бері қолданылып келеді. Бұл есім ең 
алғаш Афрасиабтың Алып Ер Тоңа (<Тонқ) атты қосымша атында ұшырасады. Бұның 
мағынасы туралы Қ.Өмірəлиев М.Қашқаридың мынадай пікірін келтіреді: «Тоңа жолбарыс 
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жыныстас хайуан. Ол пілді өлтіреді...» (Өмірəлиев 2001). Осы тұрғыдан алғанда Боджман 
қағанның да ұлдарының аттарын Тонқ бег, Арыслан бег деп мағыналық жəне дыбыстық 
жағынан ұйқастырып қойғаны айқындалады.   М.Қашқари Түркі мемлекетіндегі лауазымдық 
қызметте йұғұрұш (уəзір) қағаннан бір саты төмен, ал жабғу екі саты кейін болатынын анық 
көрсеткен (Қашқари1993: 28). Қ.Салғараұлы бұл мəліметті белден басып, екі саты төмен 
тұратын жабғу лауазымын қағаннан кейінгі қызмет деп, осы пайымды күштеп енгізгісі келеді. 
Жоғарыда келтірген күрделі графемада жуан Р мен С таңбалары жəне бірінші БеГ сөзінде 
оқылатын жіңішке Б таңбасы осы Арыслан бег есіміне сай жазылғаны ешқандай дау 
туғызбайды. Сондай-ақ жуан Й мен Ч таңбалары да тек Й¹ҰҒҰР¹ҰЧ  сөзін жазу үшін 
келтірілгені де күмəнсіз.  

Шежіреде Ұржұқ, Жұмұқ қатар аталып, Божбанның тікелей ұлдары болып көрсетіледі. Ал 
жазба деректері мен лингвистикалық, этимологиялық пайымдарды салыстыра зерделесек, 
Ұржұқтың да немере екені анықталады. Қытай жазба деректерінде Исиги Колоның (Қожақұл) 
екі ұлы – Шету мен Чулохэу болғаны жазылып қалған (Бичурин 1998: 243). Божбан ата 
шежіресінде де Қожақұлдың екі баласы – Шекен мен Бұйра аталар есімі айтылады. Шекен 
атауына тілдік талдау жасасақ, қытай дерегіндегі Шету есімімен сəйкестікті байқар едік. 
Мысалы, Шекен-Шетудің Янло-Жұмрұқтан кейін қаған болғаны мəлім. Олай болса, Шекен 
атауы Шек+кен біріккен сөзінен қысқарған деп пайымдауға болады. Кен морфемасы 
қаған//кеген (қан-кен) сəйкесімдерінен қысқарып, Шек есімімен кірігіп кеткен. Ал Шек пен 
Шет есім сөздерінің мағыналары жақын екені белгілі, яғни, бірінің орнына бірі қолданыла 
беретіні күмəнсіз. 

Исиги Колоның (Қожақұл) үлкен ұлы Шетудің Мəукін қағанның өжет ұлы Төременді қаған 
қоюға қарсы шыққанының себебі өзінің қаған болудан ысырылатынын ұққандықтан болған. 
Тонқ бегтің ұлы Йанло-Жұмрұқ ынжықтау, сөзін жөндеп сөйлей алмайтын адам болған. 
Сондықтан да Шету таққа соны қойып, Төременді қудалап, тақтан аластатқан. Содан соң 
Йанлоны кетіріп, таққа өзі ие болған. Міне, осындай таққа талас, саяси тартыста Шетудің інісі 
Чулохэу Йанло-Жұмрұқпен бірігіп, одақ құрған. Бұл бірлік шежіредегі Ұржұқ, Жұмұқ аталар 
бірлігімен сəйкес келеді. Ұржұқтың шежіредегі екінші аты – Қарашор. Ауызша айтылғанда 
негізінен осы Қарашор айтылады да, Ұржұқ жазбаша шежіреде ғана ескеріледі. Қытай 
дерегіндегі Чулохэу осы Қарашор атауының қытайша иероглифпен берілгендегі өзгерісі. Яғни, 
Чуло//Чоро мен Хэу//Қара есімдерінің бөліктері сəйкеседі. Ал шежіредегі Қожақұлдың екінші 
баласы Бұйра есімі мен Ұржұқ атауы сəйкес келеді. Ұр(ұ)жұқ есімін оң жағынан сол жағына 
қарай айтса, Құжұрұ атауы туады. Құжұр сөзі Бұжұр сөзімен сəйкеседі. Бұжұр(ұ) сөзі 
Бұйұр(ұ)> Бұйра сөздерімен мағыналық тұрғыдан да, дыбыстық жағынан да сəйкес келеді. 
Яғни, Қожұр (Құжұр) тас (//Қотұр бет), бұжұр бет ((//бұйра шаш) сөздері фонетикалық жəне 
лексикалық тұрғыдан сəйкес сөздер болып табылады. Бұл тілдік талдаулар Чулохэу-Қарашор- 
Ұржұқ-Бұйра есімдері Исиги Коло-Қожақұлдың екінші ұлының əр түрлі өзгерістегі аттары 
екендігін айқындайды. Бұл пайымның нəтижесі Божбан атаның ұлдары сегіз емес, алтау, олар: 
Қожақұл, Жəукім, Итемген, Құлым, Бекарыстан, Тоқпақ деген тұжырымды негіздейді. 
Итемген, Құлым қытай жазба деректерінде кездеспейді. Өйткені онда тек жоғарғы 
лауазымдағы аталар ғана жазылып қалғаны кəміл. 
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Біз жоғарыда айтылған еңбегімізде Бумын-Боджман қағанның қоңырат тайпасына жататын 
божбан руының түп-тегі екенін мəлімдедік (Бекжан 2011). Ал енді «Боджман қағанның інісі 
Істемінің ұрпақтары қазір бар ма, болса, қалай аталып жүр» деген үлкен сұрақ қойылатыны 
өзінен-өзі түсінікті. Күлтегін ескерткішінде Істенмəн аты жазылған, алайда уақыт өте келе бұл 
есім Істеммін> Істеммій атауына фонетикалық өзгеріс ықпалымен түрленгені қытай 
жазбасындағы «Сідими деп те аталады» деген деректен мəлім болады. Бұл жазба деректердегі 
мəлімет Қоңырат шежіресіндегі ЖЕТІМДЕР тайпа есіміне сəйкес келеді. Істем// Іджтем 
сəйкес атаулары Жетім сөзіне оңай өзгереді. Заман ағымдарындағы тіршілік кезеңдерінде 
тайпалас ағайындары Істенмəн жабғының ұрпақтарын Жетімдер атауына өзгертіп жібергені 
айқын. Шежіреде Божбан, Жетімдер болып, бір топқа біріктіріліп айтылады. Бірақ екеуі бір 
атадан тараған ағалы-інілі деген дерек кездеспейді. Бұдан Іджтемі> Жетім есіміне 
байланысты олардың ағайындылығы ұмытылған деген қорытынды туады. Дегенмен кейбір 
шежірелік деректерде «Жетімдер Божбанның қолында өскен жетім бала» болып сипатталатыны 
да олардың түпкі шежіреде жақын болып айтылғанына куəлік бере алады. Есімнің осылай 
Жетім болып өзгеруі оның түпкі атасының жетімдігі жайындағы түрлі аңыздарды тудырған. 
Екеуінің бір атадан туған ағайындылар екендігі олардың үнемі бірі-бірімен іргелесе 
қоныстануынан-ақ аңғарылады. Жетімдер ата шежіресінде Сүйіліш- Оралбай- Мəмітек- 
Сапар- Себетей болып таралатын аталар тізбегі бар («Қоңырат Жетімдер руының шежіресі» 
2011). Бұндағы Себетей мен Манастың ұрпағы Семетей сəйкес келеді. Семетей Істемій// 
Сетемій атауынан метатезалық өзгерістен туған есім. Бұл Себетей есімі бұрынғы ата есімінің 
ұмытылмай тұрғандағы қайта қойылуынан хабар береді.  

Істенмəн-Істемій Боджман қағанның інісі болғандықтан, Түрік қағанатын құру үшін 
болған жорықтарда Боджман қағанның ірі сүйеніші болғандығы даусыз. Сондықтан да 
Боджман қағанның өзінің қойған Сүйеніш (>Сүйеліш> Сүйіліш// Сүйініш) аты Істенмəннің 
екінші аты болып кеткен болуы да ғажап емес. Сондықтан да ол туралы халық арасында өз 
алдына жеке жəне Алпамыс батыр туралы батырлық жырларда ерекше жырланғаны күмəн 
тудырмайды. Уақыт өте келе тарихи оқиғалардың қоюлануы мен қабаттасуы Істенмəннің атын 
жырдан шығарып тастаған. Ал бұл оқиғалар қырғыз халқының арасында тікелей өтпегендіктен, 
Істемій-Семетей есімі «Манас» жырында сақталып қалған. Бірақ оқиғалары ежелгі тарихи 
оқиғадан орта ғасырлық оқиғаларға ауысқан. Бұл Алпамыс жырында орта ғасырлық Едіге 
ердің тікелей Алпамыстың ұлы болып суреттелуінен аңғарылса, Манаста Боджман қағанның 
інісі Істемій-Семетей Манас-Боджманның ұлы болып суреттеледі. Алайда оның оқиғалары 
орта ғасырлық Едіге мен Əмір Темір жəне Тоқтамыс араларындағы тарихи оқиғалармен сəйкес 
келеді. Алпамыс жырында Алпамыс батыр жорықтан аман оралып, үй-ішімен табысады, 
батырдың өлімі айтылмайды, Жəдігер жетіліп, өз алдына жорық жасайды («Ядгар») 
(Жирмунский1995). Ал Семетей «чунак» аталып, жетім өседі: «Те кто трепетал перед Манасом, 
отказываются признать власть его сына – «чунака» (сироты), бездомного и одинокого бродяги, 
как называют Семетея его многочислнные враги» (Жирмунский1995: 133). Бұдан біз қазақ 
тіліндегі Сетемій-Жетімнің қырғыз тіліндегі эпостың құрылымына əсерін көреміз. Яғни, 
Семетейді жетім ету үшін жыршы Манасты өлтіртеді, Семетейді қашқын етіп, нағашыларының 
қолында өсіртеді.     
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Академик В.М. Жирмунский орта ғасырлардағы Орта Азия, Ноғайлы жəне Қазақ 
хандықтарындағы тарихи оқиғалардың Манас жəне оның ұрпақтарына қатысты жырлардың 
оқиғаларына қатысы туралы жан-жақты тоқталады. Ноғайлы мемлекетін құрушы Едігенің 
əйелдері, апалы-сіңлілі Қаныкей мен Тінікей – Тоқтамыс ханның қыздары. Едіге мен Тоқтамыс 
жəне Орта Азия мемлекетін құрушы Əмір Темір арасындағы тартыстар Семетей жырында 
көрініс береді. Манастың зайыбының шын аты Санырабиға, бұл Алпамыстың зайыбы 
Баршын атының метатезалық өзгерісі: Сан+раб< Сан+бар↔ Бар+сын (Жирмунский1995: 
108). Көне түркі тіліндегі Сан бар еке> Санраб еке> Санрабиға болып өзгерген. Бұл Едіге ер// 
Жəдігердің (Йəдік ер) зайыбының əсерінен Қаныкей есіміне айналған. Эпоста Қаныкейдің 
төркіні Бұхар ханы Темір хан болып айтылады. Темір ханның інісі Шатемірдің қызына 
Жедигер- Бағыш құда болып, Толтойға атастырылып қойылған. Оны Семетей алып, Толтойға 
қарсы əрекет жасайды. 

Манас пен Семетейдегі Жедигер Алпамыс батырдың ұлы Жəдігерге тарихи тұлға ретінде 
сəйкес келеді. Жедигердің ұлы Бағыш пен оның ұлы Толтойдың аттары да Алпамыстың əкесі 
Байбөрінің əкесінің ағайындары Шыныбай, Құлтай, Тортайға сəйкеседі. Тортай – Құлтайдың 
баласы. Құлтай қайтыс болған соң Шыныбайдың қолында өседі. Шыныбай аты Шыныбақ 
(бақ//бек) деген сəйкес есімге өзгерген деп санасақ, Шыныбақтағы буындар ауысуынан Бағыш 
аты туады: Шын(ы)+бақ↔ Бақ+шын> Бағышын> Бағыш. Ал оның баласы Толтой аты Р//Л 
сəйкестігіне орай Тортайға (Тортай// Толтай) сəйкеседі. Бұл сəйкестіктер Манас пен Алпамыс 
батырдың тектік тұрғыдан бір кісі екенін айғақтайды.  

Қытай жазбаларында жазылып қалған Боджман қаған мен оның ұлдарының аттары, 
олардың Божбан ата шежіресіндегі ұрпақтар есімдерімен сəйкестігі Түрік қағанатын құрған 
қағанның аты Бумын емес БОДЖМАН  екенін тағы да дəлелдей түседі. Едігенің аты орта 
ғасырда Йəдік аталған, ол «Алпамыс батыр» жырының өзбек нұсқасында Ядгар (Йадыг+ар// 
Йəдік+ер) болып бұрынғы нұсқасын сақтаса, қазақша нұсқасында Жəдігерге ауысқан. ЕДІГЕ 
Қоңырат тайпасындағы маңғыт руының өкілі емес, Божбан-Алпамыс батырдың тікелей ұрпағы. 
Бұл алда тағы да бір жеке зерттеу еңбектің тақырыбы болады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ БІЛІМІНДЕГІ КІРМЕ СӨЗДЕР СӨЗДІГІН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 
ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 
Сейтбекова  Айнұр Аташбекқызы 

А. Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының аға ғылыми қызметкері 

Almatı/KAZAKİSTAN 

Қазақ халқы өздерінің көпғасырлық тіршілігінде талай елмен қанаттаса көрші отырып,  
сөздік құрамына көптеген бөгде тілдік элементтерді қабылдағаны белгілі. VII-VIII ғасырларда 
араб халифатының Орта Азияда  үстемдік құрып, ислам дінін енгізуімен байланысты түркілер 
танымында ғаламдық кеңістікті танудың кешенді концепциясы ретiнде олардың да тілінен  
берік орын алды. Яғни, Жаратушы құдыретке, пайғамбарларға деген діни сенімдері 
қалыптасып, рухани құндылықтары артты. Осы сеніммен бірге келген араб, парсы мəдениеті 
Орта Азияны мекендеген түркі халықтарының салт-дəстүрлерімен сіңісіп, болашақ мұсылман 
өркениетінің негізі қаланды. Осы кезге дейін жазба ескерткіштердегі көне түркі, оның ішінде 
қыпшақтық  лексикалық тілдік бірліктерді қазіргі қазақ тілімін үйлестік табатын ортақ 
белгілері салыстырылып зерттелген жұмыстар тіл білімі тарихына өзіндік үлесін қосып келеді. 
Алайда түркі тілінде жазылған жазба мұраларда, ауыз əдебиеттерінде сақталып, сөздік 
қорымыздың баюына ықпал еткен көне заманнан қолданылып келе жатқан кірме араб жəне 
парсы сөздерінің қоры мен лексикалық құрамы толықтай жинастырылып, базалық тізбесі 
анықталған емес. Осындай бірнеше қат-қабаттан тұратын кірме сөздердің түркі тілдеріне 
қалыптасу, даму жолдарын қарастырып, тарихи тұрғыдан талдау жасау қашанда маңызды 
болмақ. Сондықтан XI-XVII ғасырлар аралығындағы əр дəуірдегі жанры мен мазмұны əртүрлі 
жазба ескерткіштерідегі кірме (араб жəне парсы) лексиканың құрамы мен құрылымын саралап,  
лексика-семантикалық тұрғыдан ескі тілде жырлаған ақын-жазушылар  шығармаларымен 
салыстырылып, кешенді түрде кірме араб жəне парсы сөздерінің сөздігін  түзудің қажеттілігі 
зор. Бұндай лексикографиялық зерттеулер тіліміздің əріден келе жатқан кірме тілдік 
бірліктердің шығу тегін, семантикасын анықтауда септігін тигізеді.  

Түркі ғұламаларынан бастау алған діни шығармалар жазу үрдісі халық болып қалыптасқан 
ХV ғасырдан кейін де жеке-жеке ұлттар əдебиетінде ХХ ғасырға дейін жалғасты. XIX ғасырда 
саяси-қоғамдық құбылысты діни сарында қалам тартқан Əріп Тəңірбергенов, Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, Шəді Жəңгірұлы, Нұржан Наушабаев, Мақыш Қалтайұлы сынды ақындардың өлең-
жырларынан араб, парсы сөздері айтарлықтай орын алды. Яғни, араб жəне парсы элементтері 
қазақ ақындары тіліне жат болмаған тіл екендігін атауға болады. Оның XIX ғасырдан XX 
ғасырдың басына дейінгі аралықта қазақ əдеби тілінде көлемді қолданылып келгені анық. 
Дегенмен, Қазақстанның Ресейге қосылу нəтижесінде араб, парсы сөздерінің орнығуына 
тоcқауыл болды. XIX ғ. II-жартысынан бастап миссионерлік бағыттағы сөздіктер жарық 
көргенмен, сөздіктерде кірме сөздер реестрге алынбады. Яғни бұл кезеңде дінге қарсы 
жүргізілген жасырын соғыс тілге де қарсы жүрді. Қарастырылған кезең мен кеңестік дəуір 
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арасында қазақ лексикография тарихында шорт үзіліс бары сезіледі. Бұл кезеңде қазақ 
сөздіктері жасалмады деген пікір тұмау керек. Əліпби ауысқаннан соң ол мұраларға екінің бірі 
тісі батпады. Кеңестік саясаттың солайқайлығынан араб əріпімен қадімше жəне төте 
жазулармен жазылған небір құнды еңбектер жойылды немесе архивтерде шаң басып қалды. 
Сондай қолжазбаларды қарастырғанымызда Ғалымжан Баруди, Сəлімгерей Жантөрин, Тахир 
Ильяс, Сəкен Ғелманұлы сынды ескіше хат таныған көзі ашық жандардың араб үлгісінде лұғат, 
мүнжид, арабша-қазақша түсіндірме сөздік құрастыруға талпынғандары, бірақ басып шығару 
ісінің мүмкін болмағандары байқалады. Əсіресе, Сəкен Ғелманұлының 1946-1966 жылдары 
жазған «Арабша-қазақша түсіндірме сөздігінің» Ғылым Академиясына табыстаған бес томдық 
қолжазбасының түпнұсқасының сақталмауы өкінішті жағдай [1, 24]. 

Сонымен шығыс кірме сөздеріне қатысты алғашқы қазақ сөздіктерінің қатарына 1859 
жылы Қазан қаласында жарық көрген Мир-Салих Бекчуриннің «Начальное руководство к 
изучению арабского, персидского и татарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов 
и жителей Туркестана», 1890 Нағибай Жетпісбаевтың «Начальное руководство арабского, 
персидского и киргизского языков» атты еңбектеріндегі орысша-арабша-парсыша-қазақша 
сөздікшелер мен қолжазбаларды атауға болады.   

Ал орыс лексикографиясында шығыс кірме сөздеріне қатысты В.В.Радлов, С.Е.Малов, 
Л.З.Боровков, Л.М.Будагов, Э.В.Севортянның т.б. түрколог ғалымдардың еңбектерінде түркі 
халықтарына ортақ кірме сөздердің барлығы түркі тілінің стильдік бір саласы ретінде тарихи 
сөздікке алынып, тіл қазынасы ретінде бағаланған. Яғни, ортағасырлық түркі халықтарының 
мол қорын құрайтын шығыс кірме сөздері лексикографиялық нысан ретінде барынша 
қамтылған. Оның ішінде қолдану жиілігі тұрғысынан жиі жəне сирек кездесетін тілдік 
бірліктерді анықтауға болады. Сонымен қатар Ə. Құрышжанов, Э.Фазылов, Э.Наджип, 
А.Ибатовтың Мəмлүк жəне Алтын Орда жазба ескерткіштері негізінде құрастырылған 
сөздіктері тарихи лексикографияда алар орны ерекше. Белгілі бір кезеңнің лексикалық қоры 
қамтылған бұл сөздіктердегі кірме араб, парсы, моңғол, қытай, т.б. элементтері фонетикалық 
ерекшеліктерінен, грамматикалық, мағыналық қолданысынан тарихи ақпараттар алуға болады.   

Қазіргі қазақ тіл білімінде араб жəне парсы сөздеріне қатысты Л.З.Рүстемовтың «Қазіргі 
қазақ тіліндегі кірме сөздер», «Казахско-русский толковый словарь арабско-иранских 
заимствованных слов», Н.Оңдасыновтың «Арабша-қазақша түсіндірме сөздігі», Е. 
Бекмұхановтың «Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері», А.Дəдебаев пен Ж. Қайырбековтың 
«Арабша-қазақша сөздігі» атты еңбектерімен белгілі. Бұл сөздіктер қазақ лексикографиясында 
үлкен ізденіспен құрастырылған сөздіктер ретінде бағаланып келеді. Сөздіктердегі реестрге 
алынған араб жəне парсы сөздерінің дефинициясын жеткізуде, жүйелеуде, тарихи сөздердің 
құрамын анықтауда құнды материалдар ретінде қолданылатынымыз сөзсіз. Сондай-ақ, 
И.Жеменейдің «Қазақша-парсыша», «Парсыша-қазақша» екі томдық сөздіктері  тəжірибелік 
лексикографияда тіл лексикасын ғылыми тұрғыдан зерттеуде, тіл үйренуде, белгілі дəрежеде 
ғылыми-практикалық қолданыс қажеттілігін қанағаттандыруда маңызды қызметтерді атқарады.  

Еліміз егемендік алғаннан кейінгі жылдар ішінде тіліміз, дініміз қайта жаңғырып, кейбір 
архаизмге айналған араб, парсы кірме сөздері неологизмге айналып, тілдік қорымыздың 
молаюына өзіндік үлесін қосып келді. Тіліміз мемлекеттік дəреже алған кезеңде ғаламдандыру 
үрдісі кезінде «терминдік бұлқыныс» байқалып, қазақ тілінде қалыптасқан орыс тілді немесе 
орыс тілі арқылы енген батыстық терминдерінің орнына қазақы немесе шығыстық терминдерді 
қабылдау етек жаюда [1,30]. Яғни, тіліміздегі ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан араб, 
парсы кірме лексикалық бірліктердің он бес томдық түсіндірме жəне салалық сөздіктердегі  
жалпыға ортақ тілдік норманың қалыптасуына əсер етіп, əдеби тілдің қосымша қызметін 
атқарып келеді. Мұндай сөздердің мағынасы мен тұлғасы қалай өзгергені туралы мол дерек 
беретін XI-XX ғғ. аралығындағы кірме сөздер сөздігін құрастыру – бүгінде лексикографияның 
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бірқатар маңызды мəселелерін шешуге өз ықпалын тигізетіні сөзсіз. Ал кірме сөздер сөздігіне 
алынуға тиісті лексикалық бірліктердің толық базалық құрылымын жасауда  нақты жазба 
ескерткіштер мəтіндері негізінде сұрыптау, сөздіктің мəтіні, сөздік мақаланың құрылымы, 
сөзтізбесі, сөздердің түсіндірмесі, мағыналардың ашылу тəсілдері, дəйектеме материалдарының 
берілу жолдары секілді лексикографиялық жұмыстар үлкен қажырлы еңбекті қажет етеді.  

Тарихи бағыттағы сөздік түзу мəселелерімен айналысқан əлемдік жəне отандық 
ғалымдардың лексикографиялық еңбектерін ескере отырып,  кірме (араб жəне парсы) сөздер 
сөздігін құрастырудың мынадай лексикографиялық принциптерін ұсынымыз: 

5. Графикалық принцип. 
6. Семантикалық принцип. 
7. Этимологиялық принцип. 
8. Тіркесімділік принцип. 
Графикалық принцип. Орта ғасыр шығармалары араб графикасымен жазылғандықтан, 

кейбір əріптердің екі түрлі, үш түрлі таңбалануы бар. Мысалы, т əрпінің 2 түрі, с əрпінің 3 түрі 
бар.  Яғни бір сөз əр нұсқада əртүрлі таңбаланады. Бұндай қате жазылған сөздердің мағынасын 
талдауға қиындық туғызады. Мұның себебі араб жазуында орта ғасыр жазбаларында тұрақты 
орфографиялық ереженің болмауынан болса керек. Сондықтан кірме элементтердің 
графикалық (түпнұсқасы) нұсқасына ерекше көңіл бөлінуі керек. 

Семантикалық принцип. Сөздік мақалаға алынатын  араб жəне парсы тілдерінен енген 
сөздердің семантикалық құрылымын анықтаудың лингвистикалық мəні зор. Жазба 
ескерткіштер тіліндегі кірме араб жəне парсы сөздері өзінің төл тіліндегі бір немесе бірнеше 
мағынада қолданыла береді. Мысалы,  даулəт сөзінің Қадырғалидің «Жамиғ-ат тауарихында»   
1.бақыт, 2. билік, 3. байлық. 4. бақ-дəулет мағыналары бар. 

5. Даулəт – бақыт. Күндін күнге падшаһ ислам Насыр Аллаһ бон Абу-л Фатих Ораз 
Мұхаммед ханға даулəт еқбал билəн иыл ашаб иүз иашаб та абадалабəдкече даулəт аңа иар 
болсұн. Күннен күнге ислам патшасы Насриддин Əбу-л Фатих Оразмұхаммед хан бақытты 
өмірмен жыл асып, жүз жасап, мəңгілік дəулет оған серік болсын.  

6. Даулəт – билік. Даулəт аңа иар болұб шаһар Мəскеуде алтұнлығ тахтына мінген хан. 
Билік оған жар болып, Мəскеу шаһарының алтын тағына отырған  хан.  

7. Даулəт – байлық. Чынгыз ханның ұрұғында өз қарындашлары ічінде аға інісі уа 
шаһзадалар арасында  Һулагу ханның асар маһабат уа сиасат уа шауқат уа даулəт аның бар 
ерді. Шыңғыс ханның ұрпағында өз туысқандары ішінде, аға-інісі жəне шаһзадалар арасында 
Һулагу ханның айбынды істері,  саясаты, құдіреттілігі, дəулеті зор еді.  

8. Даулəт – бақ-дəулет.  Иер иүзінде аңа медед даулəт пайда болмыш. Жер бетіне оған 
медет, бақ-дəулет қонды. 

Жазба ескерткіштерде көпмағыналы сөздердің мағыналық жақындығы байқалғанмен,  
мағыналары бір-бірімен тең келмейтін семалар да кездеседі. Яғни, сөздер мағыналық дамуға 
түскен уақытта түрлі мағыналық ерешеліктерді басынан кешіріп, кіші семаларға ажырайды. 
Алғашқы архисема негізінде қалыптасқан, мағыналары да əркелкі болып келетін семалар пайда 
болады. Бұл макросеманың микросемаға жіктелуі деп есептеледі. Мысалы, парсының рауан 
сөзінің əр дəуірде мынадай мағыналық ерекшеліктерін байқауға болады.  

Құтыбтың «Хұсрау уа Шырынында»:  
7. Раван – жылдам.Табұң ұстад іш башлаң рауанрақ. Ұстаны тауып, істі жылдамрақ 

бастаңдар. 
Хорезмидің «Мұхаббатнамесінде»: 
8. Рауан – жан-дүниесі. Сиүнсүн бенде Харезми рауаны. Хорезмидей пенденің жан-

дүниесі сүйінсін. 
Қадырғалидің «Жамиғ-ат тауарихында»:  
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9. Рауан – тию. Чақа чуқ етіб менің оқым һəм анларға рауан барды. Шақ-шұқ етіп менің 
оғым оларға (тура)тиді. 

Əбілғазының «Түркі шежіресінде»:  
10. Рауан – жүру. Өзі Мерудін атланыб Нишапур тарафыка рауан болды Өзі Меруден 

атланып Нишапур жаққа кетті.  
11. Рауан - ағу. Иүзүмден қан рауан болды. Жүзімнен қан ақты. 
12. Рауан – анық сөйлеу. Шол бір йашар ұғлан андағ рауан келіб тілке келді.   Бала 

сондай анық сөйлеп тілі шықты.     
Сонымен əр дəуірдегі жазба ескерткіштер тілін қарастырғанымызда рауан лексемасының 

жіберу, қозғалу, ағылу семалары бір семантикалық өрістің өзегінде жатыр. Парсы тіліндегі 
рауан сөзінің қозғалу, жүру мағынасы қазіргі қазақ тілінде күннің бір уақытта тұрмай əрдайым 
қозғалыста болу мəнін берсе,  ал анық семасының таңның қылау тартып ата бастаған кезін 
таңғы жарық мəнімен сəйкестігі байқалады. Осылайша таңның қылау тартып жарқырап күн 
шыға бастаған кезін рауан, рауандап лексикалық бірліктердің туындауына себеп болған болса 
керек.   

Кейде сөздің семантикалық сипаттамасын берудің өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары 
бар. Себебі, жазба ескерткіштерде мəтін контексіндегі қолданылған кейбір араб жəне парсы 
сөздерінің мағынасы түпнұсқа тіліндегі мағынасына сəйкес келе бермейді. Мұндай сөздердің 
мəтінде қолданылған мағынасын түсіну үшін екінші жолда берілген сөздердің мағыналары 
арқылы анықтауға болады.  Мысалы,  

     1. Муқаррар – басқару. Егер шол бізнің ұрұғдын біреу иасақ кім муқаррар тұрұр бір 
наубат хилаф етсе аны тіліңіз билəн насихат етіңіз. Егер сол біздің ұрпақтан біреу жасақ 
басқарып, бір рет күнə жасаса, ескерту жасаңыз.  

2. Муқаррар – мойындалған. Муқаррар уа мутареф болғайлар кім анларның мухазет себеб 
гүнəһ тұрұр. (Кінəсі) мойындалған, анықталған болуы керек, олардың себепсіз (берген) жазасы 
күнə болады.  

3. Муқаррар –  нақтыланған, белгіленген, айқындалған. Бұ қауым раст көңілі билəн ел 
болды мұндақ қарар да муқаррар болды. Бұл қауым шын көңілмен (Шыңғыс ханға) ел болды, 
осындай нақты шешім қабылдады.   

4. Муқаррар – сай, тəн. Барчасы бұ атны муқаррар қылдылар. Барлығы бұл есімді (оған) 
сай көрді.  

5. Муқаррар  – тиесілі. Нечүк Мөңке хан атасының иұртын ол биледі андын соң ханлық 
муңа муқаррар болды. Солай Мөңке хан атасының жұртын биледі, онан соң хандық бұған 
тиесілі болды [2, 153]. 

Ал сөздік мақалаға алынатын араб жəне парсы сөздерінің мағыналық табиғатын, сыр 
сипатын жан-жақты түсіндіріп, толық сипаттайтындай жазба ескерткіштердің əртүрлі жанрына 
қатысты дəйектемелік (иллюстрациялық) материалдардың толық жəне кең көлемде берілуі – 
зерттеп отырған кірме лексиканың семалық құрылымын дəл анықтауға мүмкіндік береді.  

Этимологиялық принцип. Кез келген тілдің сөздік қоры мен сөздік құрамын зерттегенде 
сол тілдің баю жолдары деген мəселе үлкен қызығушылық тудырады, ал кірме сөздердің 
мəселесі олардың этимологиясын ашумен тығыз байланысты болады [3,35]. Қазіргі қазақ əдеби 
тіліміздегі кейбір  мағыналары түсініксіз, бейтаныс сөздердің арғы генезисі, түпкі түбірі, 
жұрнақ-жалғауының семантикасы көбіне кірме араб жəне парсы тілдік бірліктерге жатқызылып 
жатады. Реестрге алынған тілдік бірліктердің шығу тегі дəл ажыратылмай, араб сөзін түркінікі, 
түркі сөзін  арабтікі немесе парсынікі деген жаңылыс тұжырымдар кездесіп жатады.  
Сондықтан оларды айыру үшін ғылыми тұрғыдан араб, парсы сөздерінің сөзжасамдық 
ерекшелігіне, сөзге түсініктеме берудегі ұлттық сипатына назар аудару керек. Себебі, туынды 
мағынада ұлттық сипат болады да,  ал негізгі мағынаның жасалуында ұлттық сипат болмайды. 
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Мысалы, зарбавт лексемасы парсы тілінде екі мағыналы зар жəне бафт түбірлерінен 
құралған. Бұл сөздің бірінші түбірі зер парсы тілінде «алтын» мағынасын білдіреді. Бұл сөзбен 
байланысты түркі тілдерінде, оның ішінде қазіргі қазақ тілінде зер, зергер т.б. сөздер 
кездесетіні белгілі. Ал бафт парсы тіліндегі «бофтан» (жауу) түйық рай етістігінің осы шақ 
түбірі. Парсы тілінде «бофтан» жауу лексемасының семалық өрісі жабылған-қапталған-
жалатқан деген ұғымдармен кеңейген. Демек, екінші мағына бафт бірінші сыңардың мəнімен 
қатар жұмсалғанда ғана тиісті мəнге ие болғаны байқалады. Сонда жазба ескерткіштегі 
зарбафт алтынмен жалатқан деген мағынаның қысқарған формасында зарбафт болып, 
матаның атауын білдіріп тұр.  

Тіркесімділік принцип. Жазба мұраларда жекелеген кірме сөздер ғана емес, сөз тіркестері 
де молынан жұмсалады. Кірме сөздер мен  тіліміздегі төл сөздер тіркесімділігін нақтылауда, 
тіркес сөздер сөздіктерін құрастыруда, лексиканы жəне фразеологияны саралауда – бірінші 
орынға тіркесімділік мəселесі қойылады.   

Жазба ескерткіштерде араб жəне парсы есім сөздері түркілік -қыл, -бол көмекші 
етістіктермен тіркескен еркін сөз тіркестері де, фразеологизмдер де молынан кездеседі. Олар 
есім мен етістіктен құралып, тұтас бір əрекетті білдіреді. Күрделі етістіктердің мұндай есім 
жəне етістікті сөздер тіркесі ұзаққа созылған біртіндеп лексикалану процесінің нəтижесі. Яғни, 
жазба ескерткіштерде еркін тіркестің негізінен қалыптасқан, құрамындағы сөздердің 
мағыналары бір-бірімен байланыста болып, өзіндік мағыналары мүлде жойыла қоймаған 
фразеологиялық бірліктер де (хайран қалды - таңқалу, назар қылу – көңіл бөлу, уақыты иетті 
– қайты болды, уақыты жетті, патшаһлық тайды – патшалық дəурені бітті, шерик тартты, 
лəшкер тартты – жорыққа аттанды, дəулат сүрүб – мемлекет құрып, аш тартты – ас берді, 
мейіл қылды – көңілі ауды, іші раунақ табды - көңілі тыныш тапты, хатқа алды – тізімге алды, 
рузе тұтұб – ораза ұстап т.б.), сондай-ақ,  құрамындағы еркін тіркестердің теңеу салыстыру 
арқылы бейнелі мағынада жұмсалған фразеологиялық тізбектер де  (мұхаббат ганжини – 
махаббат кеніші, қамұк сұлтаны – сұлулық сұлтаны,  шакар дұдағлы – тəтті ерінді, шырын 
сөзлер – шырын сөздер,  раунақ берүр – арай берер,  хақиқат əлемі – ақиқат əлемі, дайнының 
сарайы – жалған сарайы, хүснүңіз чауын – сұлулық даңқы,  мұхаббат гауһары – махаббат 
гауһары, раушан  болу –  түсінікті, анық,  рауан келу - анық сөйлеу т.б.) молынан ұшырасады. 

Сөздік мақалаға осындай түркі халқынының ойлау ерекшелігі – дүние шындығын көркем 
образбен қабылдау, сөз өнерін көрсететін, психологиялық терең ой-көрінісін байқататын араб 
жəне парсы сөздерінің қатысуымен жасалған айшықты, бейнелі тұрақты тіркестердің əр кезеңге 
сай ерекшеліктерін көрсету – лексикографияның негізгі жəне маңызды мəселелерінің бірі 
болмақ. 

Қорыта келгенде, сөздіктің мақсатына тек сөздік қорды көрсету ғана емес, сөз 
анықтамасын шыңдау, сөздіктегі лексиканы жүйелеу. Түркологияда да, қазақ тіл білімінде де 
арабизмдер мен иранизмдер түркі тілдерінің бір қабаты ретінде  жалпы қарастырылғанмен, 
оның өз алдына кешенді түрде лексикографиялық тұрғыдан нақты белгіленбегінін көруге 
болады.  Сондықтан қазіргі əдеби тіліміздегі араб жəне парсы сөздерінің семантикалық даму 
тенденциясын  бір ғана ескерткіш тілі негізінде анықтау, сөздігін жасау жеткіліксіз. Оны XI-XX 
ғғ.  əр бағытта жазылған дереккөздердегі кірме араб жəне парсы тілдік бірліктерін біріктіріп 
талдау  арқылы ғана мынадай ғылыми нəтижелерге қол жеткізуге болады.  Атап айтқанда:  

- түркі тілдерінің тарихи жəне түсіндірме сөздіктерін жасауда, тарихи лексикологияның 
міндеттерін айқындауда т.б. мəселелерді шешуде  жеңілдетер еді; 

- əр кезеңде əртүрлі контексттерде қолданылған кірме лексикалық бірліктердің 
мағыналық эволюциясын анықтауға болады; 

-  сөздің көнеленуі, қолданыс аясының тарылуы жəне қолданыстан шығуы анықталады; 
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-  қазіргі қазақ тіліндегі фразеологиздердің, мақал-мəтелдердің, диалектілердің 
құрамында кездесетін мағыналары күңгірт шығыс тілдерінен енген кірме сөздердің 
этимологиялық, семантикалық  сипатын саралауға мүмкіндік туғызады. 
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ТҮРКІ ƏЛЕМІНІҢ ҰЛТТЫҚ КОРПУСЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖƏНЕ ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ  

 
Гүлжан Досжан 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Теориялық жəне қолданбалы лингвистика кафедрасы 

Astana/KAZAKİSTAN 
 
Зерттеу тақырыбы теориялық-методологиялық тұрғыдан қолданбалы лингвистиканың 

корпустық лингвистика бағыты мен социолингвистиканың тілдік даму салаларының бірігіп 
қарастыратын зерттеу объектісі болып табылады. Себебі, ұлттық корпус қалыптастыру мен 
оның терминологиялық жəне əліпбилік мəселелерін бір жақты корпустық лингвистика немесе 
тек социолингвистика тұрғысынан толықтай зерттеу мүмкін емес. Сондықтан лингвистиканың 
осы екі іргелі бағытының əдіс-тəсілдерін кешенді түрде қарастыру арқылы ұлттық корпус 
қалыптастыру секілді күрделі мəселені толыққанды зерттеуге болады. Себебі, тілдің 
функционалдық жəне əлеуметтік-коммуникациялық əлеуетін арттыру, негізінен, сол тілді 
тұтынушы ұлттың  бəсекеге қабілеттілігін арттыру, ұлттық болмысын сақтау секілді 
міндеттерден туындайтынын ескергеніміз жөн. Шындығында, лингвистиканың бұл екі саласы 
бір-бірімен өзара байланысты болып келеді.  Осы орайда  ресейлік саясаттанушы Лайсан 
Мухарямова тілдік даму (немесе корпусты жоспарлау) жəне тілдік детерминация (немесе 
мəртебені жоспарлау) – іс жүзінде ажырамас бірлікте көрініс табатын теориялық бөліністің 
жемісі деген ой білдіреді (Мухарямова 2004: 406).    

Соңғы жиырма жыл ішінде əлемде ақпараттық технологияның шапшаң дамуына 
байланысты корпустық лингвистикаға деген сұраныс күшейе түскені белгілі. Осы орайда 
корпустық лингвистика дегеніміз не, оның мақсаты мен міндеті қандай, корпустық 
лингвистиканы зерттеу қай елден бастау алды, əлемде қай елдің ұлттық корпустары дамыған 
жəне қазіргі түркі тілдері үшін ұлттық корпустың маңыздылығы қандай деген сұрақтарға 
ғылыми тұрғыдан жауап беру – қазіргі лингвистердің, сонымен қатар түркітанушылар алдында 
тұрған іргелі міндеттердің бірі болып саналады.  

Корпустық лингвистика – мəтіндік (тілдік) корпустарды əзірлеумен жəне қолданумен 
айналысатын лингвистиканың бір саласы. Ғылыми əдебиеттерде лингвистикалық корпус 
ұғымына мамандандырылған іздеу жүйесімен қамтылған, арнайы стандартпен жұмыс істейтін 
белгілі-бір принциптерге сəйкес жинақталған мəтіндер жиынтығы деген анықтама жиі беріледі 
(Teubert 2001: 125-153, Fillmore 1992: 35-60, Захаров 2005: 48, Баранов 2003: 112-137).  
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Мəселен, ресейлік социолингвист  Владимир Нерознак: «Тілдің корпусы деп – жазудың, 
ауызша жəне жазбаша сөйлеу нормаларын қоса алғанда, əдеби норманың бар болуы жəне 
жоқтығы, кодталу дəрежесі, орфоэпиялық жəне орфографиялық, грамматикалық нормалары, 
диалектаралық ұйыстырушылық деңгейі, əдеби, фольклорлық жəне лингвомəдени дəстүр 
факторларын айтамыз» (Нерознак 1994) – десе, қазақстандық түрколог Ерден Қажыбек: «Тілдің 
ұлттық корпусы дегеніміз, бұл біріншіден, нақты бір тілдегі ақпараттардың барлық түрлері мен 
типтерінің ауқымды жиынтығы, екіншіден, жинақталған мəтіндерді берілген өлшемдерге 
сəйкес өңдеу, жіктеу жəне талдау жөніндегі бірегей бағдарламаны ендіру. Ұлттық корпус тіл 
білімінің жаңа, неғұрлым жоғары деңгейі, тіл құндылығын сақтауға жəне тілдің уақытқа сай 
дамуын шолу мүмкіндігін беретін ғылым мен техниканың соңғы жетістігі. Бір сөзбен айтқанда, 
ұлттық корпус – тіл деректері бойынша халықтың материалдық жəне рухани мəдениетінің 
толық энциклопедиясы (Сүлеймен, 2007) – деген анықтама береді.  

Ұлттық корпус қалыптастыру мəселесі теориялық жəне практикалық мəні жағынан 
əлеуметтік лингвистиканың тілдік даму, тіл корпусы, тілдік жоспарлау секілді 
концепцияларымен тікелей байланысты болып келеді. Америкалық социолингвист Чарльз 
Фергюсон əлеуметтік лингвистикада «тілдік даму» терминін ғылыми айналымға енгізе отырып, 
оны «тілдік корпусты жоспарлау» ұғымымен теңестіре қарастырады. Оның айтуынша, «тілдік 
даму» процесі  мынадай 3 құрамдас бөліктен тұрады:   

1. Графикаландыру бұрын жазуы жоқ тілдер үшін əліпби қабылдау, дұрыс жазу, 
пунктуация жəне бас əріптерді қолдану секілді мəселелер жөніндегі шешімдерді қабылдауды 
біріктіреді. 

2. Стандарттау белгілі бір тілдік қауымдастық үшін норма болып саналуға жарамды ең 
озық тілдік қолданыс түрін таңдауды білдіреді. Фергюсонның пікірінше, стандарттау – жүйелі 
түрде кезең-кезеңмен жүзеге асатын үдеріс. Тілдің стандартталған нұсқасының болмауы оның 
қоғам тарапынан қолданыс табуына кедергі болатын жағдай. Тарихта мұндай құбылысты 
Швейцариядағы ретророман тілінің тəжірибесінен көруге болады. 

3. Модернизация деп тілдің коммуникация құралы жəне қоғамдық функциялардың 
тасымалдағышы болуға қабілеттілік таныту жолындағы дамуын айтады. Бұл орайда тілдің 
лингвистикалық ресурсы артып, ол өзін тұтынушының қолында пайдалырақ қаруға айнала 
түседі. Бұл дегеніміз,  сөздік қордың кеңеюі – тіл лексиконының жаңа сөздер мен кірме сөздер 
арқылы баюы, сол арқылы жаңа идеяларды, өнімдерді немесе технологияларды игеру 
жеңілдейді (Соссюр 1933: 33).  

Социолингвист Р. Купер «тілдік даму» ұғымының орнына «тілдік корпус» терминін 
қолдана отырып, тілдік корпусты жоспарлауға тəн мынадай 3  аспектіні атап көрсетеді:  

- графикаландыру – бұрын төл жазуы жоқ тілді жаңа жазуға көшіру немесе жазу жүйесін 
реформалау; 

- стандарттау – аймақтық жəне əлеуметтік диалектілер үшін норма қалыптастыратын 
басымдыққа ие стандартты тілді дамыту; 

- модернизация – тілдің стилі мен терминологиясын халықаралық дəрежедегі талаптарға 
жауап беретіндей (ғылымда, медицинада, технологияларда) етіп дамыту жəне өзге тілдерге 
жеңіл аударуға жарамды ету (Cooper 1989: 98) - деп түсіндірсе, орыс лингвисті Валентин 
Аврорин дүние жүзі халықтары тілдерін олардың функционалдық даму деңгейіне қарай ескі 
жазулы, жаңа жазулы жəне жазусыз тілдер деп қарастыра келе: «бұл жіктелімді нақтылай түсу 
жекелеген əдеби тілдердің болашақтағы дамуының міндеттері мен келешегін айқындаумен 
байланысты  мəселелерді қарастыруға шын мəнінде көмек көрсетер еді» (Аврорин 1960: 10-17) 
деген ой түйеді. 

1960 жылы ғылыми бағыт ретінде зерттеушілер назарына іліккен корпустық лингвистика 
саласы 1980 жылы есептеуіш техникалардың қолданысқа енуімен қарқынды түрде дами 
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бастады. Ал ХХІ ғасырдың басталуымен ақпараттық технология мен коммуинкацияның жаңа 
үлгілерінің пайда болуына орай ұлттық корпустардың құрылымы кеңейіп, ұсынатын қызмет 
түрлерінің саны артты.    

Корпустық лингвистиканың тарихы 1963 жылы АҚШ-та əзірленіп, қолданысқа енгізілген 
Браун корпусынан (The Brown Standard Corpus of American English) бастау алады. Бұл 
корпустың көлемі 1 млн. сөз қолданыстан тұрады жəне оның құрамында əрбіреуі 2 мың 
сөзқолданысқа тең 500 мəтін бар. Сонымен, Браундық корпус осыған ұқсас корпустар құруға 
қатысты зерттеулердің кеңінен тараған объектісі мен стандартына айналды. Ғалымдар 
арасында көптеген лингвистикалық зерттеулерді сапалы жүргізу тек ауқымды тілдік 
материалдар негізінде ғана жүзеге асатындығын ұғыну байқала бастады. Осы айтылғандардың 
барлығы мəтіндерді корпус түрінде ұйымдастыру ережелері мен оларға талдау жүргізу 
əдіснамасын зерттейтін бағыттың пайда болуына себепші болып, ғалымдарды одан əрі 
ынталандыра түсті. Сонымен корпустық лингвистика осы əдіс-тəсілдердің əдіснамасы ретінде 
туындап отыр деуге əбден болады. 

АҚШ пен Англия ұлттық корпустарынан соң 1970 жылдары КСРО-да лингвист Л.Н. 
Засоринаның редакторлығымен орыс тілінің жиілік сөздігі жасалды. Мəтіндер корпусы 
негізінде құрастырылған бұл сөздікте 1 миллион сөзден тұратын қоғамдық-саяси, ғылыми, 
ғылыми-көпшілік мəтіндер мен көркем əдебиет пен драматургиялық шығармалар қамтылды. 
Дəл осы сөздік 1980 жылдары Швецияның Уппсалы университетінде орыс тілінің ұлттық 
корпусын құруға негіз болды.  

Қазіргі таңда Британ ұлттық корпусы (British National Corpus, BNC) ұлттық корпустың 
əлемдік эталондық үлгісі  болып саналады. Үздіктердің қатарында жапон жəне француз ұлттық 
корпустарын атап өтуге болады. Негізінде, корпус жүздеген миллион сөз қолданысын 
біріктіреді. Мысалы, ресейлік корпустық лингвистика мамандары орыс тілінің ұлттық 
корпусын 200 миллионнан астам лексикалық бірлік деңгейіне шығаруджы жоспарлап отыр.    

Электронды есептеуіш машиналар (ЭЕМ) көмегімен ұлттық тілдерді зерттеу мəселесі ХХ 
ғасырдың 80 жылдарынан бастап қолға алына бастады. Алғаш рет 1978 жылы информатика 
саласының ғалымы А.П. Ершов тілдің машиналық қоры жөнінде: «Орыс тілін сүйетін 
қоғамның түсінігінше, орыс тіл білімі дегеніміз əзірге ұйықтап жатқан Гулливер тəрізді, 
сондықтан менің ойымша, оның оянатын жəне өзі туралы бар дауыспен əлемге жар салатын 
кезі жетті. Ал ЭЕМ бұл ретте таптырмайтын қоңыраулы сағат (будильник) секілді» (Ершов 
1986: 240) – деген болатын. Осы ретте 1985 жылы КСРО Ғылым академиясының академигі 
А.П. Ершовтың бастамасымен орыс тілінің машиналық қорын құру туралы кешенді бағдарлама 
қабылданғанын айта кеткен жөн.    

Əлемнің жетекші елдері мемлекеттік тілдерінің ұлттық корпусын қалыптастыруды 
жаһандану жағдайында ұлттық болмысты сақтап қалудың негізгі құралдарының бірі ретінде 
қарастырады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, атап айтқанда, Интернет кеңістігі 
қазіргі тілдер мен оның негізгі тұтынушылары үшін үлкен мүмкіндіктер ұсынып отыр. Алайда, 
бұл мүмкіндікті белгілі бір ұлттар тиімді пайдаланып, ұлттық корпус жасақтау арқылы тарихи-
мəдени жəне тілдік мұрасын ғаламдық Интернет жүйесіне енгізіп, өз тілдерінің өміршеңдігін 
сақтауды мықтап қолға алса, ал енді бір ұлттар қолданбалы лингвистиканың бұл игілігін əлі 
көре алмай отыр. Солардың қатарында, өкінішке орай, түркі халықтары да бар. 

КСРО тұсында түркі халықтарына ортақ корпус қалыптастыру туралы мəселе 1980 
жылдардлың соңына таман қолға алынды. 1988 жылы Мəскеуде өткен Бүкілодақтық 
түркологтар комитетінің кезектен тыс пленумында Түркі тілдерінің халықаралық машиналық 
қорын (ТТХМҚ) құру туралы идея көтеріліп, ғалымдар тарапынан қолдау тапты. Осы мақсатта 
Санкт-Петербург, Мəскеу, Новосібір, Баку, Ташкент, Бішкек, Алматы, Қазан, Ашхабад, Уфа, 
Нальчик, Чебоксары қалаларының белгілі ғалымдарынан құралған жұмыс тобы құрылып, 
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арнайы қаулы қабылданды. Аталған жобаға сəйкес барлық қолданыстағы жəне өлі түрік тілдері 
бойынша лингвистикалық деректерді енгізудің біртұтас бағдарламасына негізделген бірнеше 
серверлік базалаларды біріктірген кең көлемді халықаралық желіні құру жоспарланды. Алайда, 
Кеңес Одағының ыдырауы нəтижесінде бұл жоба іске аспай қалды.   

Қазақ қолданбалы лингвистикасының көрнекті ғалымы А.Қ. Жұбанов ұлттық корпус 
қалыптастырудағы терминология мен орфографияның маңыздылығы туралы: «Қолданбалы 
лингвистиканың дамуына тіл білімі теориясының дамуы да өз əсерін тигізбей қоймайды. 
Мысалы, ХХ ғ. 20-30 жылдары практикалық қажеттіліктен туындаған ғылыми-техникалық 
терминологияны біріздендіру жолдары жаңа лингвистикалық пəн «терминтану» саласын өмірге 
əкелді. Сонымен қатар, Кеңес одағы халықтары тілінің əліпбиі мен жазуын құруға байланысты 
1930-1940 жылдары жүргізілген кең көлемді əрі орасан күрделі, əрі зор тəжірибелік мəні бар 
жұмыстар тілдерді синхронды сипаттаудың əдістерін жетілдіруге себепші  болды» (Жұбанов 
2008: 21) – дейді. Дегенмен, 1920-1940 жылдар аралығында Кеңес Одағында түркі тілдерінің 
əліпбилік жəне терминологиялық жүйесін түбегейлі өзгертуге бағытталған реформалардың 
салдарынан қазіргі таңда түркі тілдерінің ұлттық корпусын қалыптастыру мəселесі көптеген 
кедергілерге ұшырап отырғаны жасырын емес.   

Кеңестер Одағының тұсында түркі халықтарының өзара сөз алмасу процесі бəсеңдеп, оның 
орнын орыс тілінен немесе орыс тілі арқылы енген еуропалық сөздер басты. Мұның сырын 
көрнекті қазақ терминологы Шерубай Құрманбайұлы былайша түсіндіреді: «Шығыс, Ислам 
мəдениетіне емес, Еуропа мəдениетіне ден қойып, ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи-мəдени 
байланыстарымыздың, еларалық қатынастарымыздың бағыт-бағдарын өзгертуімізге орай, 
біздегі тіларалық сөз алмасу процесі де басқа арнаға бұрылды. Мұсылманша білім алуды 
орысша оқумен, араб əліпбиіне негізделген жазуымызды алдымен латынмен, көп ұзамай орыс 
əліпбиімен алмастырғанымыз т.б. рухани-мəдени, материалдық өміріміздегі көптеген 
өзгерістеріміз соның көрінісі еді. Кеңес өкіметі КСРО-ның барша халқына орыс мəдениетін 
үлгі етіп ұсынумен бірге одақта орыс тілінің толық үстемдігін орнатуды мақсат етті. Бүкіл 
«кеңес халқының» ғылым мен техника, басқа да арнаулы салалардағы кəсіби қарым-қатынасын 
қамтамасыз етуге тиіс жалпыкеңестік терминқорын да орыс тілін үлгі ете отырып 
қалыптастыру көзделді. Нəтижесінде терминалмасу ісінде біржақтылық орын алып, бұрын 
терминқор қалыптастырудың сыртқы арналарының қатарында пайдаланып келген араб, иран,  
т.б. шығыс тілдерін былай қойғанда, тегі, түбі бір туыстас түркі халықтарының бір-бірінен сөз 
алуы ерсі құбылыс ретінде қабылдана бастады. Тіпті келе-келе түркі тілдері бір-бірінің сөздік 
қорын байытудың сыртқы арнасы болудан қала бастаған тəрізді» (Құрманбайұлы 2005: 25).  

Кеңестік тоталитарлық жүйе түркі тілдерінің терминологиялық ережелерін мейлінше 
орыстандыруға күш салды. Мəселен, 1935 жылы Бүкілодақтық мəдениет қызметкерлерінің 
съезінде интернационалдық терминдерді аудармасыз, сол күйінде қабылдау туралы қаулы 
ұсынылды. Қаулыға сəйкес, қандай да бір тілден (француз, неміс, ағылшын жəне басқа европа) 
енген терминдер орыс тілінде қалай қабылданса, қалған КСРО тілдеріне де солай енуге тиіс 
болды. Кірме сөздер орыс тіліне калькалау əдісі бойынша фонетикалық, грамматикалық 
тұрғыдан ассимиляцияланған соң барып, түркі тілдеріне енетін еді. 

Түркі тілдерінің ортақ тіл кеңістігін жою арқылы Кеңестер Одағы осы халықтарды мəдени 
отарлау саясатын жетпіс жыл қарқынды жүргізіп келді. Соның салдарынан бүгінде туысқан 
түркі халықтары бірінің сөзін бірі түсіне алмайтын, бірінің жазуын бірі оқи алмайтын дəрежеге 
жетті. Бұл отарлау саясатының сырын көрнекті ғалым Əбдуəли Қайдар былайша жеткізеді: «... 
түркі тілдерінің жазуы мен терминологиясы арқылы жақындасуы кезіндегі тіл саясатына онша 
қолайлы болмады. Себебі бөлініп-бөлшектелген, басы қосылып тіл бірікпеген елдерді билеп-
төстеу кімге де болса оңай болатын» (Қайдаров 1993).  
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Соңғы жылдары Түркі əлеміне ортақ терминологиялық қор құру бағытында ғылыми 
зерттеулер жүргізіліп, бұл мəселе түркітілдес мемлекеттер басшыларының саммитінде 
талқыланып, мəдени-гуманитарлық, тіпті саяси-экономикалық интеграцияны іске асырудың 
құралы ретінде қарастырылуда. Негізінде, бұл идеяны ең алғаш рет қазақ тіл білімінің негізін 
салушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы 1924 жылдың маусымында Орынбор қаласында өткен 
қазақ зиялыларының І құрылтайында айтқан болатын.  А. Байтұрсынов қазақ тіліне енген 
шетелдің кірме сөздерін игеруде түркі халықтарының сөздік қорын пайдалану қажеттігін алға 
тарта отырып: «Егер қазақ тілінде қажетті термин сөздер болмаса, оларды қазақ тіліне туысқан 
тілдерден алу керек. Бұл мынадай оймен жасалады: 1) туысқан тілдердің көптеген сөздері 
формасы жағынан ұқсамаса да, түбірлері ортақ, сəйкесінше олар түсінуге де, естуге де оңай 
жəне туыс емес тілдің сөзі секілді айтқанда бөтен болып көрінбейді; 2) түркі халықтары өзара 
тұрақты қатынаста, сол себепті ортақ түбірі болмаса да бір тілдің көптеген сөздері өзге тілдің 
өкілі үшін таныс болуы мүмкін» (Байтұрсынов 2006: 320) – деген болатын. 

Осы мəселеге қатысты филология ғылымдарының докторы, профессор Шерубай 
Құрманбайұлы: «Ортақ терминологиялық қор құрып, туыстас тілдер арасындағы байланысты 
күшейту үшін соңғы 30-40 жыл ішінде Еуропаның герман тілді елдері мақсатты түрде жұмыс 
жүргізуде. Австрия, Бельгия, ГДР, ГФР (қазіргі біртұтас Германия), Швейцария елдерінің 
аумағында туыстас тілдер негізінде арнаулы мақсаттар тілін қалыптастыру идеясын осы 
елдердің ғалымдары қолдап отыр. Араб елдері мен Шығыс Азия елдерінде де туыстас тілдер 
арасындағы байланыс, өзара сөз алмасу үрдісі бар. Тəуелсіздігін алған түркі тілдес 
халықтардың да кезінде саяси себептермен шек қойылған табиғи тілдік байланысын қайта 
жандандырудың маңызы айрықша» (Құрманбайұлы 2001: 30) – десе, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Сарқыт Əлісжанов: «Əуел баста туыстас түркі елдерге 
ортақ терминологиялық қор жасау мəселесі орындалуы қиын    идея сияқты болып көрінуі 
ықтимал. Алайда ғылыми тұрғыда терең зер салсақ, белгілі бір сала бойынша түркі тілдерінің 
терминдер жүйесіне нақты талдаулар жүргізсек, көтеріліп отырған мəселенің бұлжымас негізі 
бар екеніне жəне оған қол жеткізу мүмкін болатынына сеніміміз арта түседі» - дейді 
(Əлісжанов 2005: 112).   

Түркі тілдеріне ортақ терминологиялық қор құру мəселесі 1991 жылдан бастап айтыла 
бастағанмен, нақты іс-əрекеттер 1999 жылдан бастап қолға алына бастады. Дəл осы жылы 
Түркиядағы Түрік ақпараттық қоғамының қолға алуымен түркітілдес мемлекеттердің арнайы 
терминологиялық жұмыс тобы құрылды. 2001 жылдың қазанында ақпараттық технологиялар 
саласындағы бірінші түркологиялық форум ұйымдастырылды. Кейіннен мұндай кездесулер 
Əзербайжанда, Түркіменстанда, Қырғызстанда жəне Қазақстанда əр түрлі терминологиялық 
салалар бойынша өткізілді. 2011 жылы Астанда Қазақстан Республикасы Мəдениет 
министрлігінің Тіл комитеті мен Түрік ақпараттық технологиялар қоғамы бірлесіп 
ұйымдастырған терминологиялық форумда түркі əлемінің терминологиялық қорын құру 
бағытындағы мəселелер талқыланып, туысқан түркі тілдеріне енетін кірме сөздерді қабылдау 
мен терминдерді реттеудің негізгі стратегиялық принциптері талқыланды.  

2012 жылы түркі халықтарына ортақ терминологиялық қор құру мəселесі теориялық 
деңгейден практикалық деңгейге көшті. Түркі Кеңесіне мүше мемлекеттердің жалпытүркілік 
терминология саласындағы жұмыстарын үйлестіру мақсатында Жалпытүркілік терминология 
комитеті құрылып, қараша айында Стамбул қаласында оның  алғашқы жиналысы болып өтті. 

Жалпытүркілік терминологиялық комитеттің алғашқы мəжілісіне Түркі Кеңесіне мүше 
елдер тарапынан тағайындалған ғалымдар, Түркі академиясының жəне Түркияның зерттеу 
орталықтарының басшылары мен сарапшылары қатысты. Терминологтардың тарихи бұл 
отырысында түркілік ортақ терминологияны қалыптастырудың жəне дамытудың негізгі 
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қағидаттары мен ережелері қарастырылды. Сонымен қатар, осы мақсатта, түрлі салаларды 
қамтитын сөздіктер əзірлеу мен əдебиеттер шығару туралы шешім қабылданды. 

Түркі Кеңесіне қарасты терминологиялық комитеттің ортақ терминологиялық қор құру 
мақсатындағы ғылыми-практикалық зерттеу жұмыстары алдағы уақытта түркі ғалымдарының 
қатысуымен Халықаралық Түркі академиясының шеңберінде іске асырылады деп 
жоспарлануда.   

Кез келген тілдің ұлттық корпусын қалыптастыруда салалық лексикографиялық 
ресурстардың рөлі зор екені белгілі. Себебі дəл осы лексикографиялық ресурстар арқылы кез 
келген тілдің сөздерінің мағыналық,, фразеологиялық, терминологиялық, түсіндірме, аударма 
жəне т.б. қырлары туралы мəлімет алуға болады.  

Қазіргі таңда түркі тілдерінің электронды лексикографиялық ресурстарын құру жəне 
оларды түркі тілдерімен өзара байланыстыру жұмыстары қолға алынуда. Бұл бағытта Түрік тіл 
қоғамы əзірлеген «Түркі тілдерінің параллелді онлайн-сөздігін», қазақ, өзбек, əзербайжан, 
түркімен, қырғыз, татар, башқұрт, тува тілдерінің электронды сөздіктерін атап өтуге болады.  

Түркі тілдерінің толыққанды электронды сөздігін жасау үшін алдымен əрбір түркі тілінің 
түсіндірме сөздігін жасау керектігі түсінікті. Бұл бағытта түркі тілдері бойынша атқарылған 
жұмыстар аз емес. Мəселен, 2011 жылы Қазақстанда 15 томдық «Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігі» жарық көрді.  Осы сөздікте 92 300 сөз бен 57 859 сөз тіркесінің, жалпы айтқанда 150 
мыңнан астам лексикалық бірлік қамтылған. Сөздікте барлығы 166 612 лексеманың 
түсініктемесі берілген.  

2008 жылы Өзбекстанда 5 томдық «Өзбек тілінің түсіндірме сөздігі» жарық көрді. Онда 
барлығы 80 000 сөз бен сөз тіркесінің түсіндірмесі берілген болса, 2011 жылы жарық көрген 2 
томдық «Қырғыз тілінің түсіндірме сөздігінде» 50 000 сөз бен сөз тіркесі қамтылған. Ал 2010 
жылы Түркиядағы Түрік тіл қоғамы «Түрік тілі түсіндірме сөздігін» əзірлеп шығарды. Бұл 
сөздікте 92 292 сөзден тұрса, ал олардың мағыналары 122 423 сөзді құрады.  

Берілген мəліметтерден көріп отырғанымыздай түркі дүниесінде, оның ішінде тəуелсіз 
түркі елдерінде лексикографиялық ресурстар құрастырылуда. Алайда, атқарылған бұл 
жұмыстар түркі тілдеріне ортақ ұлттық корпус құрастыруға əлі де болса жеткіліксіз. Осы 
орайда əрбір түркі тілі бойынша түрлі теориялық жəне қолданбалы мақсатқа арналған 
мамандандырылған лексикографиялық ресурстар құрудың маңыздылығы зор. Себебі, дəл осы 
ресурстар көмегімен түркі тілдерін салыстыра зерттеу, түркі тілдерінің электронды аударма 
жүйесін лингвистикалық қамтамасыз ету мүмкін болмақ. Дербес мемлекеттілігі жоқ 20-дан 
астам түркі халықтары бар десек, сол халықтардың қарқынды ассимиляцияға ұшырауы 
салдарынан кейбіреуінің (сары ұйғыр, алтай, ноғай, саха, шұлым, қарайым, т.б.) жағдайы өте 
мүшкіл, жойылу алдында тұр. Жойылу қауіп туындаған түркі халықтары, негізінен, Ресей 
Федерациясы мен Қытай Халық Республикасы аумағын мекендейді. Сондықтан, Түркі Кеңесі 
мен ТҮРКСОЙ секілді ұйымдар бірлесіп, тілдері жойылуға айналған бауырлас түркі тілдерін 
сақтап қалудың түрлі амалдарын қарастыру керек. Соның ең бастысы, аталған тілдердің 
электронды лексикографиялық ресурсы негізінде ұлттық корпусын əзірлеу болып табылады.  

Соңғы 20 жыл көлемінде түркі тілдерінің ұлттық корпусын қалыптастыру мақсатында 
бірқатар зерттеулер жүргізілді. Солардың арасында қазақтың көрнекті лингвисті Асқар 
Жұбанов салыстырмалы-типологиялық зерттеу нəтижесінде  түркі тілдерінің компьютерлік 
қорын құрудың мүмкіндігі зор екендігін дəлелдеп шыққан болатын (Жұбанов 2008: 640). 

Зерттеу барысында анықталғандай, қазіргі таңда, өкінішке орай, түркі тілдеріне ортақ 
ұлттық корпус жоқ. Мұның себебі түсінікте де. Өйткені, 30-ға жуық түркі тілдерінің түрік 
тілінен басқа ешқайсысының толыққанды ұлттық корпусы жасақталмаған. Тек қана бірқатар 
түркі тілдерінің электронды немесе машиналық қорлары əр түрлі деңгейде құрастырылған. 
Атап айтқанда, башқұрт тілінің машиналық қоры (http://mfbl.ru/), шор тілінің электронды 
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корпусы (http://shoriya.ngpi.rdtc.ru/), тува тілінің электронды корпусы 
(http://tuvancorpus.ru/korpusy), татар тілінің лингвографикалық қоры  (http://klf.ksu.ru), қазақ 
тілінің электронды корпусы ( http://til.gov.kz) бар. 

Сонымен қатар, түркі тілдерінің көне заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен ескерткіштері 
мəтіндерінің корпусы толық жасақталған жоқ. Алайда, бұл бағытта мүлдем ізденістер жоқ деп 
айта алмаймыз. Мəселен, Таулы Алтай руна жазуы ескерткіштерінің корпусы 
(http://www.altay.uni-frankfurt.de/) мен Исламға дейінгі кезеңдегі көне түркі ескерткіштері 
мəтіндерінің электронды корпусы (http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de/) əзірленіп, қазіргі таңда 
Интернет желісінде қолданылуда.   

Əрбір түркі тілінің ұлттық корпусы əзірленіп біткен соң оларды электронды түрде біріктіру 
арқылы Түркі тілдеріне ортақ ұлттық корпус жасап, Интернетке белгілі-бір сайт немесе портал 
бойынша орналастырудың маңыздылығы зор. Осы ретте əлемдегі жетекші ұлттық 
корпустарды, оның ішінде ағылшын жəне орыс ұлттық корпусының моделдерін негізге ала 
отырып, болашақ Түркі дүниесінің ұлттық корпусының жобасын жасап шықтық. Оны 
төмендегі кестеден көруге болады.  

 
№1 кесте. Түркі дүниесі ұлттық корпусының жобасы 

Құрамдас корпустар атауы Мазмұндық сипаты 
1 Негізгі корпус 1. Көне түркі дəуірінен бастап қазіргі күнге дейін 

сақталған ескерткіштердегі мəтіндер мен олардың 
əрбір түркі тіліне аударылған (транскрипцияланған) 
жазбасы, түркі тілдерінің тарихы, классификациясы 
жəне түркі тілінде сөйлейтін халықтар туралы 
жалпы мағлұматтар жүйесі; 
2. ХVІІІ-ХХІ ғасыр аралығындағы түркі 
тілдеріндегі прозалық (драматургиялық) жазбаша 
мəтіндер 

2 Синтаксистік корпус Түркі тілдерінің толық морфологиялық жəне 
синтаксистік құрылымы  

3 Масс-медиалық корпус Түркі тілдерінде 1990 жылдан бастап қазіргі күнге 
дейін жарық көрген бұқаралық ақпарат 
құралдарының материалдарының электронды 
нұсқалары 

4 Лексикологиялық корпус Түркі тілдерінің электронды терминологиялық, 
ономастикалық, фразеологиялық қоры 

5 Лексикографиялық корпусы 
 

1. Түркі тілдерінің он-лайндық салалық, бір-, екі- 
жəне көптілді, салыстырмалы, түсіндірме, тарихи, 
диалектологиялық, этимологиялық, 
фразеологиялық, семантикалық жəне өзге де түрлі 
функционалдық-стилистикалық сөздіктері 

6  Диалектологиялық корпус Түркі дүниесінің түрлі аймақтары тұрғындарының 
грамматикалық ерекшеліктерін айқындайтын 
диалектілік сөйлеу нұсқаларының жазбасы. Осы 
корпуста арнайы іздеу функциясы арқылы 
диалектілік морфологияны табу көзделеді.    

7 Поэзялық мəтіндер корпусы Арнайы іздеу функциясы арқылы түркі 
халықтарының поэзиялық шығармаларының 
лексикалық жəне грамматикалық, сонымен қатар, 
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жанрлық ерекшеліктерін (жыр, дастан, эпос, лиро-
эпос, поэма, т.б.) анықтауға мүмкіндігі   

8 Түркі тілдерін оқыту корпусы Əрбір түркі тілін жекелей оқытудың мектептік 
бағдарламасына негізделген грамматикалық 
əдістемелік жүйесі 

9 Акцентологиялық корпус  Түркі тілдеріндегі сөйлеу екпінінің тарихы туралы 
ақпаратты көрсететін (поэзиялық, ауызекі сөйлеу 
жəне кинофильмдер тілі) барлық мəтіндер 

10 Мультимедиялық корпус 1930 жылдан қазіргі күнге дейін түркі тілдерінде 
түсірілген кинофильмдердің видео- жəне аудио 
үзінділері мен виртуалды радиобағдарламалар, 
бейнесервистер, дыбыстық кітаптар, анимациялық 
клиптердің жүйесі.   

 
Қорыта айтқанда,  əрбір түркі тілінің ұлттық корпусын құру, сол арқылы Түркі əлеміне 

ортақ ұлттық корпус құру – түркі халықтары үшін жаһандану процесінің қауіп-қатерлерімен 
күресудің тиімді құралы болып табылады. Осы ауқымды жобаның тиімділігін арттыру 
мақсатында түркітілдес мемлекеттердің  ортақ терминологиялық қорын, электронды 
лексикографиялық ресурстарын  əзірлеудің маңызы зор екенін түсініп, осы мəселені 
мемлекеттік деңгейде бірігіп шешкені жөн.   
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ÖZET 
Herat Ekolü olarak adlandırılan Bahâristân, Devletşah Tezkiresi ve Mecâlisü’n-Nefâyis adlı 

eserler 16. yy’da karşımıza çıkan Anadolu sahası tezkirecilik geleneğine modellik etmiştir. Anadolu 
sahası tezkireleri hem içerik, hem de biçim olarak Herat ekolü tezkirelerini temel almıştır. 

Tezkirelerin mukaddimeleri tezkire yazarlarının, şiir ve şair hakkındaki düşüncelerini, bir 
anlamda, poetikalarını ortaya koydukları bölümlerdir. Her şeyden önce “söz”ün önemine ve 
kutsallığına yapılan vurgulardan sonra şiirin değerinin ortaya konmaya çalışıldığı mukaddimelerin, 
Herat ekolü tezkirelerde Anadolu sahası tezkirelerdekiler kadar detaylı ve sanatlı olmadığı görülür. 
Kısacası tezkirecilik geleneği içerisinde mukaddimelerin gelişimsel ve işlevsel olarak Anadolu sahası 
tezkirelerde daha nitelikli hale geldiği görülür. 

Bu bildiride Anadolu sahası tezkirelerine modellik etmiş olan Herat ekolü tezkirelerinden 
başlayarak Anadolu sahası tezkirelerindeki mukaddimelerin gelişim seyri üzerinde durulacaktır. Bu 
karşılaştırma ve tartışmalar Âşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-Şuarâ’sı ile Herat ekolü tezkireleri örneğinde 
somutlaştırılmaya çalışılacaktır. 

Giriş 
Türk edebiyatında şairlerin toplandığı biyografik eserlere, genel olarak tezkire-i şu’ara, 

tezkiretü’ş-şu’ara ya da sadece tezkire ismi verilmiştir. Türün ilk örnekleri Arap edebiyatında 
görülmüş, ardından Fars ve Türk edebiyatlarında da şair tezkireleri yazılmıştır. Türk edebiyatında 
türün ilk örneği Ali Şir Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis adlı tezkiresidir. Anadolu sahası Türk 
edebiyatında da Sehî Bey Heşt-Behişt adını verdiği tezkiresiyle bu türün ilk örneğini yazmıştır. 16. 
yy.dan 20. yy. ortalarına kadar da kısmî şekil ve muhteva değişiklikleri olmasına rağmen tezkire 
türünde kesintisiz olarak eserler verilmiştir.  

Molla Câmî (ö. l493)’nin Bahâristân (y. 1487) adlı eseri mukaddime, sekiz bölüm ve hatimeden 
meydana gelen ahlakî ve eğitici bir eserdir. Bahâristân’ın yedinci bölümü, şair biyografilerine 
ayrılmıştır. Bu bölümde, toplam 38 şairden söz edilir. Bu eser, başta Nevâyî olmak üzere Türkçe 
şairler tezkiresi yazanlar üzerinde çok etkili olmuştur. Farsça yazılmış olan Bahâristân, Herat ekolü 
tezkirelerinin ilkidir.   

Devletşah Tezkiresi (y. l487) Devletşah b. Alaü’d-devle (ö. l486) tarafından kaleme alınmıştır. 
Ali Şir Nevâyî’ye sunulan bu eser, mukaddime, yedi tabaka ve bir hatimeden oluşmaktadır. Tezkirede 
yer alan toplam şair sayısı da l49’dur. Devletşah ele aldığı 149 şairin hayatını anlattıktan sonra 
şiirlerinden örnekler verir. Bu haliyle tezkire, daha sonra yazılacak Fars ve Türk tezkirelerine modellik 
etmiş ve o güne dek yazılan benzer örneklerden daha çok biyografi ihtiva etmiştir. Devletşah 
tezkiresinden sonra Fars edebiyatı sahasında şair tezkireleri yazma geleneği ivme kazanmış ve bugüne 
kadar kesintisiz devam etmiştir. 
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Türk edebiyatının bilinen ilk tezkiresi Ali Şir Nevâyî’nin (ö. 1501) Mecâlisü’n-Nefâyis (y. 
1491,1498)  adlı eseridir. Mecâlisü’n-Nefâyis Çağatay edebiyatı, özellikle de İran edebiyatı için çok 
mühim bir kaynak olmakla beraber, asıl önemli yanı Anadolu’da meydana getirilen tezkirelere 
modellik etmiş olmasıdır. Nevâyî eserini yazarken Fars tezkirelerinden etkilenmiş, özellikle de 
Câmî’nin Bahâristân’ı ile Devletşah’ın tezkiresini model almıştır.  Mecâlisü’n-Nefâyis tıpkı 
Bahâristân’da olduğu gibi meclis adı verilen sekiz bölümden oluşur. Eser mahiyet itibariyle de tam bir 
şair tezkiresi niteliğinde olan Tezkire-i Devletşah’a benzer. Tezkirede Hüseyin Baykara (1438-
1507)’nın doğumundan saltanatının sonuna kadar geçen süre içinde Orta Asya ve İran’da yetişen 
Türkçe ve Farsça şiir yazan ya da şiirle ilgilenen 461 kişiye yer verilmiş, bu şahısların ana hatlarıyla 
öz geçmişleri anlatılmış, şairlerin sanat yetenekleri hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş, örnek 
şiir olarak özellikle matlalar yazılmıştır. 461 şair içinde var olan 43 Türk şair hakkında verilen kısa 
bilgileri başka kaynaklarda bulmak mümkün değildir ve bu bilgiler Orta Asya Türk edebiyatı 
araştırmalarına ışık tutacak niteliktedir. Nevâyî, bilhassa kabiliyetli bulduğu genç şairleri Türkçe 
yazmaya teşvik etmiş, yazanlara takdirlerini belirtmekten kaçınmamıştır.  

Bahâristân, Devletşah ve Mecâlisü’n-Nefâyis, Herat’ta yazıldıkları için Herat ekolü tezkireleri 
olarak adlandırılır. Bu ekolün temsilcileri, ortaya koydukları bu eserlerle hem daha sonra Osmanlı 
ülkesinde çıkacak şair tezkireleri türünü derinden etkilemişler, hem de edebî biyografiye ivme 
kazandırmışlardır.  

Âşık Çelebi’nin (1520-1572) Meşâirü’ş-Şuarâ (y.1568)’sı, Mukaddime ve EBCED sistemine göre 
sıralanmış 426 şair biyografisinden oluşmaktadır. Âşık Çelebi’nin kendine has orijinal üslûbuyla 
kaleme aldığı tezkiresi edebiyat, kültür ve dil tarihimiz açısından çok önemlidir. Kısa biyografilerde 
verilen bilgiler diğer tezkirelerden pek farklı değildir. Çelebi’nin kendine has canlı, samimi, esprili 
üslûbu, esas onun tanıdığı şairleri anlatırken ortaya çıkar. Tezkirenin en önemli tarafı Âşık Çelebi’nin 
bizzat şairinden öğrendiği veya yakınlarından duyduğu en doğru ve geniş bilgiyi vermesi, bir psikolog 
gibi şairleri ve olayları tahlil etmesidir. Bu yönüyle eser, bir edebiyat tarihinden çok hikâye hatta 
roman havası taşımakta ve türünün tek örneğini teşkil etmektedir. Bu uzun biyografilerde sadece kişi 
tasvirleri ve ruhî tahliller yapılmamış, çevre, mekân anlatımına, devrin sosyal yapısına gelenek ve 
göreneklerine dair bilgiler de verilmiştir . 

Divan edebiyatının köklü ve uzun sayılabilecek bir geleneği olmasına rağmen bu geleneğin 
yaslandığı estetik temelleri irdeleyen teorik eserlerden mahrumuz. Bununla birlikte divan şiiri geleneği 
çerçevesinde tezkire mukaddimelerinde şiirin doğuşu, biçim ve içerik bakımından özellikleri; vezni, 
kafiyesi, imaj dünyası ve mazmunları gibi poetikaların temel problemlerini oluşturan konuların ele 
alındığı bilinmektedir. 

Herat Ekolü Tezkireleri ile Meşâirü’ş-Şuarâ’nın Mukaddimelerinin Muhteva Yapısı 
Bahâristân, Tezkire-i Devletşah ve Mecâlisü’n-Nefâyis’in mukaddimeleri hacim olarak 

Meşâirü’ş-Şuarâ ile kıyaslanamayacak kadar küçüktür. Dört eserde de ortak olarak belirlenen konu 
başlıkları şu şekilde tasnif edilebilir:  

1. Hamd 
Hamdele bahsi İslâmiyet etkisinde gelişen Doğu edebiyatında bir gelenek olarak görülmektedir. 

Yapılan her işte Allah’ın adı anılır, yaratan yüceltilir.  
Bahâristân’da önemli bir işe başlanırken Allah’a hamd etmenin önemi vurgulanarak hamdla 

başlanan bir işin çabucak neticeleneceği belirtilmektedir. Aynı zamanda âşık gönüllerin de güzel 
seslere ve hoş nağmelere sahip kuşlar gibi sürekli Allah’a hamd ettiği ifade edilmektedir. 

Devletşah’a göre, Allah’a yapılan hamd, onun şanını ve yüceliğini en iyi şekilde ifade edebilir 
nitelikte olmalıdır. Bakmasını bilen her göz için her şeyde onun birliğini gösteren alâmetler vardır. 
İnsanın yaratılışından bahseden Devletşah, insana verilen konuşma yeteneğinin şükrünün yerine 
getirilebilmesi için, söz cevherinden yararlanılması gerektiğini söyler.  
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Mecâlisü’n-Nefâyis’te hamd bölümü manzumdur. Bu manzumede Allah’a şükrün sebebi, 
yaratılışın güzel ve kusursuz olduğu ifade edilir. Tanrı, dünya denen güzeli, bir sevgilinin yüzüne 
benzeyen güller ve yine aynı güzelin saçına benzeyen sümbüller ile süslemiştir. Bu güzelliğe bülbüller 
âşık olmuştur. Şiirde güzel sesli bülbüller, nazm ehli olarak düşünülmüştür. Yani, nazm ehli 
dünyadaki güzellikleri Tanrı’yı ululamak için övmektedir. 

Âşık Çelebi gönül tutisinin birbirinden güzel sözlerle yaratanı övmesi ve şükretmesi gerektiğini 
nazım ve nesir olarak ifade ederken ayetlerden faydalanır. Gönül tutisi şükr şekeriyle “gûyâ” yani 
söyleyen olmuştur. O da Herat tezkirelerindeki imaj ve benzetme unsurlarıyla hamd bahsini yazar, 
diğer bir deyişle eserine başlar. 

Dört tezkirede de hamd ederken sözün gücüne vurgu yapılır. Çünkü İslâm tasavvufuna göre hiçbir 
şey yokken, önce “söz” vardı. Söz eşyanın ve hayatın başlangıcı olması hasebiyle değerlidir, yücedir. 
Zaten insanı diğer eşyadan ayıran en önemli özelliği söz söyleyebilme gücüne sahip olmasıdır. Bu bir 
anlamda Tanrı’nın insana verdiği Tanrısal bir özelliktir. İnsanın yaratıcısına hamd etmesi için sahip 
olduğu “söz” söyleme gücü başlı başına bir gerekçedir. Kısacası tezkirelere göre hamd; yaratılış ve 
söz’ün yaratıcıya karşı bir şükranı olarak en güzel şekilde ortaya çıkmalı, yaratıcının insanoğluna 
bahşettiği bu nimetleri ululayabilecek nitelikte olmalıdır. 

2. Peygamber Övgüsü 
İslâmiyet etkisinde gelişen Doğu edebiyatında yazılan eserlerde hamdeleden sonra salvale kısmı 

gelir. Kâinatın Hz. Muhammed’in yüzü suyu hürmetine yaratılmış olduğu gerçeği sanatçının Hz. 
Muhammed övgüsüne ağırlık vermesinde en önemli nedendir. 

Allah’a hamd ü senada bulunan müellifler, ölçülü ve belâgatli söz söylemenin Allah vergisi 
olduğunu, Allah’ın tek yaratıcı olduğunu ve yaratırken de “en güzel şekilde” yarattığını belirtirler ve 
Kur’ân-ı Kerim’in güzel sanatlara yaklaşımını ortaya koymaya çalışırlar. Meseleye dinî nokta-i 
nazarından yaklaşan Müslüman sanatçı öncelikle yaptığı işi dinî bakımdan meşrulaştırmak gayreti 
içindedir. Hele yapılan iş, dinî bakımdan çok hoş karşılanmamışsa sanatçının eserinin varlık nedenini 
izah etmesi daha zorunlu hale gelir. Bundan dolayı, Kur’ân’ın şiire ve şaire yaklaşımını bilen tezkire 
müellifleri eserlerinin önsözlerinde İslâmî açıdan şiirin konumunun ne olduğunu tartışırlar. 

Tezkire müellifleri Hz. Peygamberin şair olmadığını, şiirin İslâm tarihi içindeki gelişimini ve 
kendi dönemlerindeki durumunu genel hatlarıyla izah etmeye çalışırlar. Vahiy ile ilhâm arasındaki 
farkı ısrarla vurgulayan tezkireciler, başta Hz. Peygamber olmak üzere, peygamberlere, velilere “şair” 
sıfatını yakıştırmazlar.  

Bahâristân’a göre Hz. Muhammed nübüvvet ravzasının gülüdür. O öyle bir güldür ki cihan 
bağının gülleri o gülün teridir. Bahâristân’ın ifade ettiği bu düşünce genel olarak Doğu kültüründe var 
olan ve yukarıda zikredilen, kâinatın Hz. Muhammed’in yüzü suyu hürmetine yaratıldığı düşüncesiyle 
örtüşen bir yapı arz etmektedir.  

Devletşah, Hz. Muhammed’in övgüsünü yaparken genel itibariyle ayet iktibaslarına 
başvurmuştur. Bu ayetler, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu, onun söylediklerinin 
Allah kelamından başka bir şey olmadığını ifade eder. Diğer taraftan, Hz. Muhammed’in öksüzlüğü ve 
okuma-yazması olmadığı halde tüm dünyanın kütüphanelerini değersiz kılan yüce bir kitabın 
nakledicisi olması da altı çizilen hususlardandır.  

Hz. Peygamber, yokluk ve varlığın özüdür. Ali Şir Nevâyî, Hz. Peygamber övgüsüne ayırdığı 
dörtlükte, onun fesahatine dikkat çekmekte bu sayede şairlik ve peygamberliği birbirinden 
ayırmaktadır. O, fesahatin tahtında oturmaktadır, şairlerin nazmını hiçe sayan bir belâgat ve fesahat 
mucizesi göstermiştir. Şairlik ve peygamberlik birbirinden ayırt edilmesi gereken iki kavramdır. Ali 
Şir Nevâyî, Hz. Muhammed’in sahip olduğu güzel konuşma yeteneği ile şairlerin eserlerini hiçe 
saydığını, onları kara toprak üzerine düşürdüğünü söylerken, İslâm’ın ilk döneminde peyda olan 
yalancı peygamberlerin ve şairlerin ahvaline dikkat çekmiştir. Ali Şir Nevâyî, kısa mukaddimesinde en 
uzun bölümü peygamberin övgüsüne ve onun fasihlik yönüne ayırmıştır. 
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Âşık Çelebi de tıpkı Câmî gibi gül ve ter motifini kullanır ve peygamber övgüsünün de söz 
aracılığı ile yapıldığını ifade eder. Merkezde yine söz vardır. Peygamber övgüsü, doğrudan doğruya 
övücü mahiyetteki cümlelerin sıralanması ile değil, onun gerekliliğinin ifade edilmesi ile eda edilir. 
“O, kendiliğinden konuşmamaktadır” (Necm 3-4); “O’na (Hz. Muhammed’e) biz şiir öğretmedik, 
öğrenmesi de gerekmez” (Yâsin 69) ayetleri zikredilerek Hz. Muhammed’in gönlüne ilhamı verenin 
de Allah olduğu ve onun sözlerinin şiir olmadığı özellikle vurgulanır.  

3. Söz, Sözün Kudreti, Şiir/şair ve Şiir/Şairin Üstünlüğü 
İslamiyet etkisinde gelişen edebiyatın dayandığı temel değerlerden birisidir söz. İslâmiyet’e göre 

“önce söz vardır.” Tüm evren ve insan sözle yaratılmıştır. Allah “kün (ol)” sözüyle can vermiştir 
dünyaya ve insanoğluna. Sözün bu büyük gücünden dolayı İslamiyet etkisinde gelişen edebiyatın 
temsilcileri “söz”e ve sözün gücüne vurgu yapmayı tercih etmişlerdir. Tezkireciler “söz”den aldıkları 
güçle “söz”ü anlatmaya, sözün en güçlü ifadelerinden olan şiiri terennüm etmeye çalışmışlardır. 

Çalışmaya konu olan dört tezkire de söz ve şiir üzerinde durmuştur. Mukaddimelerin en önemli ve 
büyük parçalarını söz ve şiir bahsi oluşturur.  

Câmî, Bahâristân’ın yedinci ravzasında meşhur şairleri ve şiirlerini ele alır. Yazar bu bölüme şiiri 
tarif ederek başlar. Şiir eski hükemaya göre muhayyel mukaddimelerden mürekkep söz demektir. 
Daha sonraki hükema şiiri eskiler gibi tarif eder ve vezin ve kafiye şartı da getirir.  

Devletşah, “Fesahat ve Belâgatin Fazileti ve Bu Sanatların Ehli Hakkında Açıklamalar” şeklinde 
bir başlık açmış ve burada söz ve ona bağlı sanatların yüceliğinden bahsetmiştir. Şairler, fikir gelinini 
süslerler. Onlar, mana incilerini varlık kıyılarına çıkarırlar, bu nedenle diğer insanlardan ayrılırlar. 
Ancak şairler de iyi ve kötü olarak ikiye ayrılırlar. Devletşah, o devirde iyi ve kötü şairin ayırt 
edilmemesinden üzüntü duyar. Bu bölümde kötü şairlerin özellikleri de verilir. 

Şiir ve şairliğin meşruluğu da önemlidir. Allah için şiirin şanı çok büyük, derecesi pek yüksektir. 
Devletşah, şiirin meşruluğunu ispat etmek için çeşitli İslâm âlimlerinin ve devlet büyüklerinin 
anekdotlarına yer verir. Devletşah, her peygamber döneminde belli ilmin rağbet kazandığını söyler. 
Buna örnekler verir. Meselâ Nuh zamanında davet ve azimet,  İbrahim zamanında ateşbazlık, Musa 
zamanında sihir ve simya rağbet görmüştür. İsa zamanında hikmet ve tababet ön plâna çıkmıştır. Bu 
peygamberler zamanında söz konusu ilimlere vakıf olanlardan bazı kimseler, peygamberlik iddiasında 
bulunmuşlardır. Daha sonra Tanrı, her kavme kendi lisanınca bir peygamber göndermiş ve bu sahte 
peygamberlerin ilimlerini boşa çıkarmıştır. 

Hz. Muhammed zamanında da fesahat ve belâgat sahipleri peygamberlik iddiasında 
bulunmuşlardır. Hatta “Yolunu sapıtanlar şairlere tabi olurlar” ayeti de bundan bahsetmektedir. Hz. 
Peygamber’in mucizesi de bu noktada zahir olmuş ve o bir belâgat ve fesahat mucizesi olan Kur’ân ile 
fasihlerin iddialarını boşa çıkarmıştır. Hz. Ali başta olmak üzere pek çok şeyh ve sultan da şiir 
söylemiştir. Şairler her dönemde itibar bulmuşlardır. Ancak, içinde bulunulan zamanda şairlik ele 
ayağa düşmüştür. 

Söz ustalarının unutulup gitmemeleri için kendisinden önce de tezkireler yazıldığını belirtmesine 
rağmen Nevâyî şiirin ve şairin meşruluğu hakkında ayrı bir bahis açmaz, bu konuları tartışmaz.  

Her başlıkta olduğu gibi söz, şiir, şair bahsinde de Âşık Çelebi söz söylemedeki, edebî sanatları 
kullanmadaki ve secili ifadelerdeki hâkimiyetini konuşturur; gayet edebî ifadelerle bu bahsi uzun uzun 
yazar. Çelebi, şiirin tarihi hakkında çeşitli bilgiler verdikten sonra, Hz. Muhammed zamanında şiirin 
nasıl değerlendirildiği hakkında çeşitli olayları ve düşünceleri sıralar. Hz. Muhammed’in gelişi ile şiir 
yolu kapanır. Pek çok örnekle Hz. Muhammed’in şair olmadığını ancak fasih söz söyleyenlerin en 
büyüğü olduğunu vurgular: Âşık, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Muhammed arasında geçen bir konuşmayı 
örnek gösterir. Bu konuşmada, bir şiir okuyan Hz. Muhammed’e Ebu Bekir, “Ya resulallah bu şiir 
böyle değildir” dediğinde Hz. Muhammed, “Ben şiir bilmem, şiir bana yakışmaz” diye cevap verir. Bir 
başka rivayette Hz. Muhammed’in düğün zamanında şiir söylemeyi hoş gördüğü ifade edilir. 
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Mervanîler, Abbasîler, Gazneliler, Selçuklular, Salgurlar, Eyyubîler, İlhanlılar’ın şiirle 
uğraştıklarını ifade eden Âşık, Ebû Hanife’nin şiir hakkındaki bazı görüşlerine yer verir. Pek çok din 
ve devlet büyüğünden çeşitli hadiselerin anlatıldığı bu kısmın amacı, ulu ya da veli kabul edilen 
kimselerin de şiirle uğraştıklarını ispat etmektir.  

Âşık Çelebi, şiirin meşruluğunu çeşitli âlimlerin yazdıkları şiirlerle belgelemeye çalışır. Onun bu 
tavrı, yazdığı eserin de meşruluğunu gösterir gibidir. Şiirle uğraşanlar, halk arasında çoğu zaman tekin 
olmayan insanlar olarak görülürler. Âşık Çelebi mümtaz kimselerden verdiği örneklerle bu durumu 
hafifletmeye çalışır. Tezkire yazarı bu isimlerin geçtiği rivayetleri anlattıktan sonra şiirin faziletlerine 
yer verir. İletişim imkânlarının oldukça sınırlı olduğu bir dünyada insanların duygularına şiir tercüman 
olmuştur. 

Âşık Çelebi, şairlerin her zümreden insan olabileceğine işaret ettikten sonra, önce padişahları 
örnek gösterir. Şairler, şiir yazarak, bir âşığı temsil ederler ve yalvarıp yakarmanın ne demek 
olduğunun farkına varırlar ve tevazu gösterirler. Şiirin mayası aşktır. Onunla şairler şevke gelirler ve 
ruhanî âlemlerin sırlarına ererler. Şiirle uğraşanların kalbi temiz olur. Onlar vesvese ve nefis ile 
uğraşmazlar. Şiirin yazılma nedenlerinden biri de, kalıbına sığmayan duygu hâllerine ifade imkânı 
vermesidir. Onunla insanlar çeşitli duygularını ifade edebilirler. Şiir, padişahların nedimi, dilencilerin 
yardımcısı, âlimlerin gece mumu, salihlerin ışığıdır. Âşık Çelebi’ye göre, gerçek şair, ne yazarsa 
yazsın, söyledikleri Kevser suyu gibi olmalıdır. Hayal, şiirin içinde özenle işlenmelidir. Şairler, şiiri 
iyi yönde kullananlar ve diğerleri olarak ayrılırlar. Makbul olan şiir, insanları cezbeden ancak onları 
doğru yoldan ayırmayan şiirdir. Âşık Çelebi, Arap ve Acem âlimlerini ve bunlardan şiirle uğraşanları, 
doğuştan şair ilan eder. Ardından diğer zümreleri tanıtır. Başka bir kısım şair de yalnızca vezinli ve 
kafiyeli söz söylerler ancak, söylediklerinde hiçbir güzellik yoktur. Bir diğer grupta ise, şiirle 
uğraşmadıkları hâlde tanziri gayr-ı mukabil olan şairler vardır. Âşık Çelebi bu şairlerden örnek 
vererek, söylemek istediklerini kanıtlar. 

Âşık Çelebi, doğrudan doğruya kötü şair zümresinden bahsetmez. Ancak bazı söyledikleri, onun 
hangi tür şairleri beğenmediğini ortaya koyar gibidir. Halk her ne kadar yalnızca vezinli ve kafiyeli 
sözlere şiir olarak bakıyorsa da, hayal unsuru şiirde bulunması gereken bir özelliktir. Bahâristân’da şiir 
bir güzele benzetilir ve mesnevi nazım şekliyle bu güzel tarif edilir. Meşâirü’ş-Şuarâ’da da şiir bir 
güzele benzetilir ve mesnevi nazım şekliyle bu güzel anlatılır. Câmî bu güzeli edebî sanatlara 
benzeterek tarif ederken, Âşık Çelebi şiirin iç ve dış unsurlarını güzele benzeterek vermiş, şiirin 
kısımları üzerinde durmuştur.  

4.Eserin Sunulduğu Kimsenin Övgüsü 
Her dönemde şair ve yazarlar eserlerini başta hükümdar olmak üzere bir büyüğe ithaf etmişler 

karşılığında da para, değerli eşyalar, mücevher vb. almışlardır. Sanatçı eserini ithaf ettiği kişiyi 
yücelterek tanınmasını ve adının yaşamasını sağlamış, karşılığında da geçimini sağlayacak geliri elde 
etmiştir. Tezkire yazarları da mukaddimelerinde eserlerini kime ithaf ettilerse belirtmişler ve o kişinin 
mübalağalı olarak övgüsünü yapmışlardır.  

Câmî, eserini kadri gök kadar yüksek, adeta bir güneş olan, cömert adalet ve ihsan sahibi 
Timurhan sülalesinden gelen Sultan Hüseyin’e ithaf etmiştir.  

Devletşâh, tezkiresini, Ali Şir Nevâyî için yazmıştır. Tezkirede Sultan Hüseyin Baykara da 
unutulmamıştır. Onun için alışılmış, abartılı övgülere yer vermiştir. Nevâyî eserini kime ithaf ettiğini 
açıkça söylemez.  

Âşık Çelebi, padişah övgüsünü Âl-i Osmân övgüsü biçiminde başlatmaktadır. Zamanın birinde 
Anadolu’ya yerleşen Türk beylerinin ve boylarının İslâm’ı Anadolu’da kökleştirdikten sonra 
Rumeli’ye geçtiklerini anlatan müellifin, dönemindeki tarih şuuruna sahip olduğu görülmektedir. 
Müslüman ve Osmanoğullarının devletine mensup bir kimsenin bakış açısı hemen göze çarpmaktadır. 
Daha sonra kendi zamanına değin gelen Osmanlı padişahlarını sayan müellif, Sultan Süleyman’a 
gelince, uzun uzun övgüler düzer. Onun fethettiği yerleri ve oranın halklarını teker teker yâd eder. 
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Onun cömertliğini, yalnız soyut ifadelerle değil, filori hesapları ile hatırlatır. Sultan Süleyman’a şiir 
yazanların nasıl ödüllendirildiğini anlatır.  

Süleyman’ın ardından sıra Sultan Selim’e gelir. Selim’in kahramanlığını, atası ve ihsanının 
sonsuzluğunu öven Âşık Çelebi, oldukça güzel ve sade manzumelere de yer verir. Onun zamanında 
Kızıl Elma’ya varılmıştır. Tezkire Kanunî’ye yazılmış olmasına rağmen sultanın ölümü üzerine oğlu 
Selim’e sunulmuştur.  

5.Eserin Yazılış Sebebi 
Klasik şark kültürüne ait eserlerde eserlerin yazılış sebepleri genellikle “kurmaca”dır.  
Câmî, oğlu Ziyaeddin Yusuf Arapça öğrenirken sıkılmasın diye Sadî-i Şirazî’nin Gülistan’ından 

parçalar okurken Gülistan üslubunda bir eser yazma fikrine kapılır.  
Devletşah, gençlik günlerini gereği gibi değerlendiremediğinden yakınır. Elli yaşından sonra aklı 

başına gelir ve ömrünün geri kalanını faydalı işler yaparak geçirmeye karar verir. Şeyh Attar’ın 
Tezkiretü’l-Evliya’sını örnek gösterir ve şairler hakkında da böyle bir eserin yazılabileceğini belirtir. 

Ali Şir Nevâyî, kendisinden evvel tezkire türünde yazılmış iki eseri tanıttıktan sonra, kendi 
eserinin yazılış nedenini söyler. Diğer tezkireler, yazıldıkları dönemin padişahlarının adları ile 
süslenmişler ve o padişahların dönemlerindeki şairleri kayıt altına alarak, onların adlarının tarihten 
silinmesine engel olmuşlardır. Kendisi de, pek çok şairin yetiştiği dönemde, bu şairlerin adlarının bir 
gün yok olup gitmesinden kaygı duymuştur. Bu nedenle, diğer eserlerin bir benzerini vücuda getirmek 
istemiştir. 

Genç yaşlarında şiirle uğraştığını ifade eden Âşık Çelebi, kendisini nesir alanında daha başarılı 
görmektedir. Âşık Çelebi, tezkire türünün örnekleri ile karşılaşır. Onlardan ilham alır ve benzerini 
yazmayı düşünür ancak, buna vakit bulamaz. Kendini yetkin gördüğü bir alanda hünerini ortaya 
koyarak eserini, dilediklerini elde etmek için yazar. 

“Zamanın kötülüğünden ve felekten dert yanma”, “hatalardan dolayı özür dileme”, “diğer 
tezkireler ve kaynaklar hakkında bilgi verme”, “tezkirenin tertibi hakkında bilgi” ve “dua” kısımları da 
her dört eserde yer alır. Bu başlıklardan zamanın kötülüğünden ve felekten dert yanma Bahâristân ve 
Mecâlisü’n-Nefâyis’te çok yüzeysel geçer ya da yer verilmez. Yine dört halife ve ashabın övgüsü 
bahsi sadece Devletşah’ta yer alır. Devletşah bu bölümde dört halifeyi çeşitli sıfatlarıyla anarak, onlara 
salât ve selam getirmiştir. Devletşah mukaddimede Hz. Ebubekir’i sıdkıyla, Hz. Ömer’i adaletiyle, Hz. 
Osman’ı hayâsıyla ve Hz. Ali’yi de ilmin kapısı olması dolayısıyla söz konusu etmiştir. Âşık Çelebi, 
şairleri sınıflandırdığı bölümleriyle, hayatına ve etrafında yer alan kişilere dair verdiği ayrıntılı 
bilgilerle, kendi ve söz konusu ettiği kişilerin şiirlerinden verdiği örneklerle diğer tezkire 
yazarlarından ayrılır. Bu bilgiler ilk elden olması ve başka kaynaklarda bulunmayan orijinal bilgiler 
olması sebebiyle edebiyat tarihi açısından son derece önemlidir. 

Sonuç 
Tezkire önsözleri, kompozisyon bakımından ufak tefek değişikliklere rağmen müşterek özellikler 

arz eder. İslâm estetiğinin şekillendirdiği klâsik sanatlarımızda; resimden mimariye, musikiden şiire 
hemen her alanda üstten aşağıya takip eden hiyerarşik bir nizamın kendini derinden hissettirdiğini 
sezeriz. 

Anadolu sahası tezkire yazarları Herat tezkirelerini okumuş oradaki ortak malzemeyi kendi 
dönemlerine taşımışlardır. İslâm’ın şiir ve şaire karşı tutumu, Herat tezkirelerinin,  Anadolu sahası 
Türk tezkirelerinin birinci meselesiydi ve bu mesele hepsinin eksenini teşkil etmekteydi. Gerek Herat 
gerekse Anadolu’da yazılmış tezkire önsözlerine bakıldığında Meşairü’ş-Şuarâ’nın önsözü müellifinin 
ayrıntıya düşkün mizacı ve “tevarih-i şuarâ” yazma endişesinden kaynaklanan tutumuyla diğer 
tezkirelerden ayrıldığı görülür. Âşık Çelebi ortaya attığı her fikri, verdiği her bilgiyi desteklemek 
adına nesir ya da nazım ayırt etmeden pek çok örnek verir. Ayet, hadis, kelam-ı kibar, anekdot ve 
hikâyeler tezkirenin muhtevası içinde bolca yer alır. Üslûp son derece süslüdür. Herat ekolü 
tezkirelerindeki kuru ve kısa söyleyişler Meşâirü’ş-Şuarâ’da görülmez. Edebî dilin tekâmülü Âşık 
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Çelebi’nin yeteneği ile birleşmiş, mevcut pek çok bilgi ve malzeme de işlenince ortaya Herat ekolü 
tezkirelerinin mukaddimelerinden çok farklı bir mukaddime çıkmıştır. Aslında Meşairü’ş-Şuarâ’nın 
şairler kısmının dili, üslubu ve muhtevası da Bahâristân, Devletşah ve Mecâlisü’n-Nefâyis’ten çok 
farklıdır ve her açıdan tekâmül etmiştir.  
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YESEVÎLİK İLE İLGİLİ ŞİİRLERDE ÜSLÛP 
 

Prof. Dr. Ahmet Doğan 
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Kırıkkale/TÜRKİYE 

Özet 
Ahmet Yesevî’nin ve takipçilerinin şiirlerinde, hitap edilen kitleye uygun bir üslûp kullanılmıştır. 

Okuma yazma bilen kitleye divan şiiri şekli ve diliyle hitap edilirken okuma yazma bilmeyen kesime 
halk şiiri tarzında ve halkın anlayabileceği bir dille hitap edilmiştir; ancak bize göre Ahmet Yesevî’nin 
ve Yesevîlik’in asıl özelliği her iki kitlenin de ortak özelliği olan insanı göz önüne alarak şiirlerdeki 
“ben”e yüklenen özelliktir: 

Yesevîlik ile ilgili bazı şiirlerdeki ifadeler ilk bakışta tevazu ile ilgili gibi görünmektedir. Hâlbuki 
Yesevî çevresine hitap ederken tevazuyu biraz daha ileri götürerek kendisini günahkâr insan yerine 
koymuş; İslâmiyet’in farzlarında bile tembellikler gösterdiğini ifade etmiştir. Ahmet Yesevî’nin bu 
üslûbunu anlayabilmek için şiirlerinde hitap ettiği kitleyi çok iyi tanımak gerekir. Yesevî’nin yaşadığı 
dönemde İslâmiyet birçok Türk unsur tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte, İslâmiyet’in yaşayan 
bir kültür anlamında geniş kitlelerde tam olarak yerleştiğini söylemek de çok doğru sayılmaz; yani 
yeni bir inancın bir insanda tam olarak yerleşmesi ile bir toplumda tam olarak yerleşmesi zaman 
yönünden birbirinden çok farklıdır. Bu cümleden olmak üzere Ahmet Yesevî’nin hitap ettiği çevre 
İslâmiyet’in yaşanmasına göre çok farklı özelliklere sahiptir. Bu kitlede İslâmiyet’i gerektiği gibi 
yaşayan ların yanı sıra bunun şuurunda olmayan  insanlar da bulunmaktadır. Ahmet Yesevî işte bu 
insanları incitmemek, rencide etmemek, dolayısıyla uzaklaştırmamak için olumsuz özellikleri 
kendisine aitmiş gibi göstermiştir. Bu da gösteriyor ki Yesevî ve Yesevîlikte insanlar hakkında 
günahlarına - sevaplarına göre ayırım yapılmamış; insanlar sevaplarıyla ve günahlarıyla kabul edilmiş; 
her insanın bulunduğu yerden bir adım daha ileri gidebilmesi için gayret gösterilmiştir. 

GİRİŞ 
Saygıdeğer Dinleyiciler; 
Türkler arasında yetişmiş büyük mutasavvıf-şairlerden Ahmet Yesevî’nin tarihî hayatı hakkında 

elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır. Bize göre, bunun en büyük sebebi, Yesevî’nin, daha 
hayattayken, hatta çocuk denilecek bir yaşta büyük şöhret kazanması ve ölümünden sonra da bu 
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şöhretinin günümüze kadar devam etmesi; belki de bunun bir sonucu olarak, tasavvufî gelenek içinde 
yazının, yani kaydetmenin söze göre arka plânda kalmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu yaptığımız açıklamaya binaen tebliğimizi de üç bölümden meydana getirdik: Birinci bölümde, 
-konu üzerinde çalışmak isteyen genç arkadaşlara yardımcı olacağı düşüncesiyle-Ahmet Yesevî, 
Yesevîlik ve Divan-ı Hikmet ile ilgili birtakım problemler ele alınacaktır. İkinci bölümde Ahmet 
Yesevî’nin hayatı hakkında ana hatlarıyla bilgi verilecek; üçüncü ve asıl bölümde ise Yesevî’nin ya da 
Yesevîliğin üslûp özelliklerinden dikkatimizi çeken bir hususu incelemeye çalışacağız. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Saygıdeğer Dinleyiciler; 
Divan-ı Hikmet’teki şiirlerin tamamının Ahmet Yesevî’ye ait olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Nitekim Divan’da, Ahmet Yesevî’nin yaşadığı dönemden, çok daha sonraki dönemlere işaret 
eden şiirlerin bulunması bile bunu doğrulamaktadır. Her ne sebeple olursa olsun Divan’da farklı 
şahsiyetlere ait şiirlerin bulunabilmesi durumu, Divan’daki diğer şiirlere de daha temkinli 
yaklaşmamızı gerektirmektedir. Esasen bir şairin farklı mahlâslar kullanabileceği ihtimalinin yanı sıra, 
özellikle büyük şair-mutasavvıfların müntesipleri tarafından aynı tarzda şiir yazılması, dolayısıyla bu 
şiirlerin de birbirleri ile karışma ihtimali her zaman vardır. Nitekim, Köprülü, Divan-ı Hikmet’in 
İstanbul baskısında Şems, Şah-Meşreb, Hakîm Süleyman Ata; Kazan baskısında Kul Garib ve bir 
hikmette de meşhur şair ve mutasavvıf Nesimî’den bahsedildiğini söylerken; Orta Asya’da yetişen ve 
Ahmet Yesevî’yi taklit eden mutasavvıf-şairler arasında Kul Şemseddin, Hudâdâd, İkânî, Kul 
Ubeydî, Fakîrî, Ahmed Yesevî, Beyzâ, Bihbûdî, Şuhûdî, Kul Şerefî, Gedâ, Gazâlî, Tufeylî, 
Kâsım, Meşreb, Huveydâ isimlerini zikretmektedir (2007: 137, 138, 175). Yine Yesevî’ye ait 
şiirlerin konu, şekil, üslûp vb. yönlerden taklit edilmesi, hatta müntesiplerin şeyhe ait mahlâsı 
kullanmaları ihtimali de her zaman vardır. Bu saydığımız ve sayabileceğimiz başka sebeplerle Divan-ı 
Hikmet’te yer alan şiirlerin tamamının Ahmet Yesevî’ye ait olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu 
durumda eserde bulunan şiirleri “Ahmet Yesevî’nin şiirleri” yerine, “Yesevîlik’e ait şiirler şeklinde 
isimlendirmek doğru olur. 

Şimdi de, -en güvenilir metnin orijinal metin olması sebebiyle- Türkiye’de hikmetlerin yer aldığı 
iki çalışmayı1 orijinallik açısından kısaca değerlendirelim:  

a) Her iki çalışmada da Yesevîlik’e ait bütün şiirler bulunmamaktadır. Bu durumda mutasavvıf-
şairi ya da daha genel bir ifadeyle Yesevîlik’i -edebî anlamda- tam olarak değerlendirebilmek 
mümkün değildir. 

b) Her iki çalışmada da, hem şiirlerin okunuşları hem de günümüz Türkçesiyle karşılıkları 
verilmiştir. Şiirlerin bu şekilde verilmesi, zaman ve mekân farkından kaynaklanan anlaşılma 
zorluklarını ortadan kaldırma hedefine yönelik olarak isabetli olmakla birlikte, bu durum, şiirlerin 
aktarı şiir hâline gelmesine sebep olmuştur. Öncelikle, şiirler, Türkiye Türkçesi’ne aktarılmaları 
sebebiyle tabiî olarak anlam kaybına uğramışlardır. Diğer taraftan, şiirler, Türkiye Türkçesi’ne 
aktarılırken, şeklen orijinal metinlerdeki özellikleri gösterecek şekilde, şiirler hâlinde aktarılmış; yani 
asıl şiirlerin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılıkları birtakım kalıplara sıkıştırılmıştır. Üçüncü olarak da, 
bu metinlerde yer yer noktalama işaretleri kullanılmış; yani okuyucuya, çeviricinin anladığı şekil 
sunulmuş, bu durumda da asıl metin arka plânda kalmıştır. Kısaca bu şiirler hakkında yapılacak 
değerlendirmeler, bir bakıma bu çalışmaları hazırlayanları değerlendirmek anlamına gelecektir. 

 c) Orijinal metnin okunuşu şeklinde verilen bu metinlerin transkripsiyonlu olmamaları da sağlıklı 
bir değerlendirme yapılmasını engellemektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

                                                            
1  Eraslan, Kemal: Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983; Bice Hayati: 
Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993. 
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Yesevîlik’e ait şiirlerde karşılaşılan birtakım problemlerden kısaca bahsettikten sonra şimdi, 
Yesevî’nin hayatından -ana hatlarıyla- bahsedebiliriz: Yesevî’nin tarihî hayatını araştırırken 
menkabevî hayatından da zaman zaman istifade etmekle birlikte, şüphesiz, bu hususta bizim için en 
önemli kaynak, -önceki bölümde zikrettiğimiz hususlara rağmen- bu büyük mutasavvıfın ve 
takipçilerinin hikmet ismiyle yazdıkları ilâhîler olacaktır. Hoca Ahmet Yesevî bugünkü Çin’in Sayram 
şehrinde dünyaya gelmiştir(Köprülü 2007: 85). Babası -bir rivayete göre Hz. Ali soyundan gelen- 
Şeyh İbrahim; annesi ise Şeyh İbrahim’in halifelerinden Musa Şeyh’in kızı Ayşe Hatun’dur(Köprülü 
2007: 86). Ahmet Yesevî’nin doğum yılını tam olarak bilemiyoruz. Köprülü, Yesevî’nin, tahminen 
hicrî beşinci asrın ortalarında doğduğunu söyler(2007: 86). Kemal Eraslan ise, Ahmet Yesevî’nin Şeyh 
Yusuf Hemedanî’ye intisap ettiğinde yirmi yedi yaşında olması gerektiğini söyleyerek, bu takdirde 
Yesevî’nin H. 477 (M. 1083) yılında doğmuş olması gerektiğini söyler(TDVİA 1989: 160). Bir 
hikmette; 

Törtdin yitige yittim tokuznı güzer ittim 
Ondın ikige kildim çerh-i keyvân içinde 
Dörtten yediye yettim, dokuzu geçip gittim, 
Ondan ikiye geldim çerh-i keyvan içinde (Eraslan 1983: Hikmet: 53/2)2 
denilmektedir ki, dört, yedi ve dokuz, yani dört yüz yetmişdokuz (479) sayısı milâdî 1086 yılına 

tekabül etmektedir. Diğer taraftan Sultan Sencer H. 504 (M. 1110)te Şeyh Yusuf Hemedanî’ye bir 
mektup yazmıştır ki, rivayete göre, bu sırada Ahmet Yesevî de Şeyh Yusuf Hemedanî’nin yanında 
bulunuyordu(Köprülü 2007: 92); yani Ahmet Yesevî en geç H. 504 (M. 1110)te Şeyh Yusuf 
Hemedanî’ye intisap etmiştir. Yine başka bir şiirde belirtildiğine göre Ahmet Yesevî Şeyh Yusuf 
Hemedanî’ye intisap ettiğinde -büyük ihtimalle- yirmi yedi yaşındaydı: 

Min yigirmi yiti yaşda pirni taptım 
Her sır kördüm perde birlen büküp yaptım 
Âstânesin yastanıban izin öptim 
Ol sebebdin Hakka sığnıp kildim muna 
Ben yirmi yedi yaşta piri buldum; 
Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttüm; 
Eşiğine yaslanarak izini öptüm; 
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim işte.  (Eraslan 1983: Hikmet: 4/8) 
Kısaca H. 504 (M.1110)te Ahmet Yesevî en fazla yirmi yedi yaşında idi. Bu, onun H. 477 (M. 

1084) senesinde doğduğuna işaret edebilir. Yukarıdaki şiirde verdiğimiz 479 sayısı ile 477 arasındaki 
fark 2’dir. Dikkat edilirse, beytin ikinci mısrasında “ondın ikige kildim” deniliyor. Buradaki kelimeyi 
on-dın şeklinde, yani sıfat  olarak değil de o-n-dın şeklinde, yani zamir olarak düşünürsek bu zamirin 
karşıladığı 479 sayısından (“gelmek” kelimesinin “dönmek” anlamında kullanılmış olması sebebiyle) 
2’yi çıkarmamız gerekir. Neticede Ahmet Yesevî’nin doğum yılı olarak karşımıza yine H. 477 (M. 
1084) yılı çıkmaktadır. Ancak burada akla bir soru gelmektedir: Bu hesaba göre Ahmet Yesevî en çok 
bir senelik intisaplı oluyor ki, acaba Ahmet Yesevî diğer üç halife ile birlikte kendisinden 
bahsedilecek kadar büyük bir mürit miydi? Buna “Evet!” cevabını vermemizde bir sakınca yoktur; zira 
Ahmet Yesevî -Şeyh Yusuf Hemedanî’ye intisabından önce- henüz çok küçük yaşlardayken Arslan 
Baba vasıtasıyla tasavvuf deryasına girdiğini bizzat belirttiği gibi, yukarıda kaydettiğimiz dörtlüğün 
akabinde de yirmi sekiz yaşında âşık olduğunu ve dergâha lâyık hâle geldiğini belirtmektedir: 

Min yigirmi sikiz yaşda âşık boldum 
Kiçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldum 
Andın songra dergâhıga lâyık boldum 

                                                            
2  Alıntılarda -bize göre- yanlışlığı belli olan yerlerin doğru (olması gereken) şekillerini yazdık ve bunları dipnotlarda 
göstermedik. 
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Ol sebebdin Hakka sığnıp kildim muna 
Ben yirmi sekiz yaşta âşık oldum; 
Gece yatmayıp, mihnetçekip sâdık oldum; 
Ondan sonra dergâhına lâyık oldum; 
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim işte.  (Eraslan 1983: Hikmet: 4/9) 
O hâlde, en azından şimdilik, Ahmet Yesevî’nin H. 477 (M. 1084) yılında doğduğunu 

söylememizde bir sakınca olmadığı düşüncesindeyiz 
Zamanının meşhur şahsiyetlerinden biri olan Şeyh İbrahim öldüğü zaman, geride Gevher Şehnaz 

isimli bir kızıyla, Ahmet isminde yedi yaşında bir oğlu kalır. Yedi yaşındaki Ahmet’in ablası Gevher 
Şehnaz ile birlikte henüz bilemediğimiz bir sebeple Yesi’ye, yani bugünkü ismiyle Türkistan’a geldiği 
tahmin edilmektedir(Köprülü 2007: 86). Menkabevî hayatından anlaşıldığı kadarıyla Ahmet henüz 
yedi yaşlarındayken tanınmaya başlar ve hayatında çok önemli bir yeri olan Arslan Baba’nın manevî 
terbiyesine girer(Köprülü 2007: 87).  Büyük mutasavvıfın gerek “Yesevî” lâkabını alması ile ilgili 
menkabe ve gerekse Arslan Baba ile Yesi’de karşılaşması da, onun küçük yaşta Yesi’ye gelmiş olması 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir(Eraslan 1983: Hikmet II/21-28). 

Mazhar olduğu tecellilerin yaşlara göre anlatıldığı bir hikmette, Ahmet Yesevî’nin yedi 
yaşındayken Arslan Baba ile karşılaştığı bildirildikten sonra, Arslan Baba’nın vefatı anlatılmakta ve 
akabinde sekiz yaşına geçilmektedir ki, bu, Eraslan’ın da belirttiği gibi(1983: 17), karşılaşmanın 
üzerinden bir sene geçmeden Arslan Baba’nın vefat ettiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir(Eraslan 
1983: Hikmet II/15-20). 

Ahmet Yesevî, Arslan Baba’nın işaretiyle, o sıralarda (XII. asır) Karahanlılar’ın siyasî 
hâkimiyetinde bulunan ve âdetâ İslâmiyet’in Maveraünhir’deki merkezi olan ve bilhassa Türkistan’ın 
her tarafından gelen talebelerle dolup taşan Buhara’ya gider(Köprülü 2007: 87). Ahmet Yesevî’nin 
Buhara’ya ne zaman geldiğini bilmiyoruz; ancak bir şiirde; 

On altımda barça ervâh ülüş birdi 
Hay hay sizge mübârek dip âdem kildi 
Ferzendim dip boynum kuçup könglüm aldı 
On yitimde Türkistânda turdum muna 
On altımda bütün ruhlar nasip verdi; 
“Size mübarek olsun” diyerek Âdem geldi; 
“Evlâdım” deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı; 
On yedimde Türkistan’da bulundum işte  (Eraslan 1983: Hikmet: 3/5) 
ifadesinden Arslan Baba’nın ölümünden sonra Yesevî’nin en az on sene Yesi’de kaldığını 

söyleyebiliriz. Buhara’ya gelen Ahmet Yesevî, muhtemelen, burada devrin tanınmış âlim ve 
mutasavvıflarından Şeyh Yusuf Hemedanî’ye intisap eder(Köprülü 2007: 89). Arslan Baba ile 
tahminen sadece bir sene bir arada kalan Yesevî’nin asıl şahsiyeti esas itibarıyla Şeyh Yusuf 
Hemedanî’nin yanında gelişir. Hoca Ubeydullah Berkî ve Hoca Hasan Andakî’den sonra Şeyh Yusuf 
Hemedanî’nin üçüncü halifesi olan Ahmet Yesevî Yusuf Hemedanî’nin vefatı üzerine de H. 555 (M. 
1160) yılında, onun vasiyetiyle bir müddet daha Buhara’da kaldıktan sonra müritlerini, Şeyh Yusuf 
Hemedanî’nin dördüncü halifesi olan Hoca Abdülhâlık Gucedevanî’ye bırakarak Yesi’ye 
gelir(Köprülü 2007: 94). 

Kul Hâce Ahmed sözlegeni haknı yâdı 
İşitmegen dôstlarıga kalsun pendi 
Gurbetlenip öz şehriga kaytıp yandı 
Türkistânda mezâr bolup kaldım muna 
Kul Hâce Ahmed, söylediği Hakk’ın yâdı; 
İşitmeyen dostlarına kalsın öğüdü; 
Gurbet çekip öz şehrine dönüp geldi; 
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Türkistan’da mezar olup kaldım işte            (Eraslan 1983: Hikmet: 8/8) 
dörtlüğünden de Yesevî’nin kendi şehrine gelerek ömrünün sonuna kadar burada kaldığı ve 

burada vefat ettiği anlaşılmaktadır. 
Ahmet Yesevî’nin Yesi’ye ne zaman geldiği bilinmemekle birlikte, kendi müritlerini Abdülhâlik 

Gucdevanî’ye, yani kendisinden sonraki bir halifeye bırakarak Yesi’ye gitmesi, bu tarihin Hoca 
Ubeydullah Berkî’nin vefat yılı olan 1160-1161 senesinden sonraya tekabül etmesi ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. 

Ahmet Yesevî, Yesi’de bulunduğu sıralarda altmış üç yaşına girince, an’aneye göre, tekkesinin bir 
tarafına üç arşın derinliğinde bir çilehane yaptırarak oraya çekilir(Köprülü 2007: 96). Yesevînin H. 
477 (M. 1084) yılında doğduğu kabul edilirse, çilehaneye girişi (477+63=540) H. 540 (M. 1145) 
senesinde olmalıdır. 

Bir şiirde; 
Altmış üçde nida kildi kul yirge kir 
Hem cânıng min cânanıng min cânıngnı bir 
Hû şemşîrin kolğa alıp nefsingni kır 
Bir ü Barım dîdârıngnı körer min mü 
Altmış üçte nida geldi: Kul yere gir; 
Hem canınım, cananınım, canını ver; 
Hû kılıcını ele alıp nefsini kır! 
Bir ve Var’ım, dîdârını görür müyüm?  (Eraslan 1983: Hikmet: 7/14) 
diyen Ahmet Yesevî, birçok şiirde bunu Hz. Peygamber’in altmış üç yaşında vefat etmesi 

sebebiyle yaptığına işaret etmektedir: 
Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumga 
Ne sebebdin altmış üçde kirdim yirge 
Mi’r’ac üzre hak Mustafâ rûhum kördi 
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirge 
Eyâ dostlar, kulak verin dediğime; 
Ne sebepten altmış üçte girdim yere 
Mîrac üstünde hak Mustafa ruhumu gördü; 
O sebepten altmış üçte girdim yere               (Eraslan 1983: Hikmet: 2/1) 
H. 562 (M. 1166-1167)de Yesi’de vefat eden Ahmet Yesevî burada defnedilmiştir(Köprülü 2007: 

97); daha sonra kesin olarak bilemediğimiz bir tarihte Timurlenk tarafından buraya bir imaret 
yapılmıştır(Köprülü 2007: 100). 

Ahmet Yesevî’nin İbrahim isimli bir oğlu ile Gevher Şehnaz ya da Gevher Hoşnaz isimli bir kızı -
belki de Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz isimlerinde iki kızı- olmuşsa da, İbrahim, muhtemelen, 
daha babası hayattayken vefat etmiştir. Ahmet Yesevî’nin soyu kızıyla ya da kızlarıyla devam 
etmiştir(Köprülü 2007: 98). 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kıymetli Dinleyiciler; 
Tebliğimizin üçüncü ve son bölümünde Ahmet Yesevî’ye ya da daha genel bir ifadeyle 

Yesevîlik’e ait bazı şiirlerde dikkatimizi çeken ve ilk bakışta tasavvuftaki tevazu ve edebi hatırlatan 
bir husus üzerinde durmak istiyoruz: 

Sevgili dinleyiciler, Yesevî’nin asıl şahsiyeti, şer’î ilimlere vâkıf olan Şeyh Yusuf Hemedânî’nin 
yanında gelişir ve onun dört halifesinden (Hoca Abdullah Berkî, Hoca Hasan Andakî, Ahmet Yesevî 
ve Abdulhâlık Gucduvânî) biri olmaya hak kazanır. Esasen bu durum bile Ahmet Yesevî’nin Arapça 
ve Farsçaya vâkıf olmasını gerektirdiği gibi, Arapça ve Farsçaya vâkıf olduğuna işaret de edebilir; 
hâlbuki Ahmet Yesevî’nin şiirlerine ya da Yesevîlik’e ait şiirlere geniş bir açıdan bakılırsa, bu 
şiirlerde İslâmiyetin bir din ya da tasavvuf olarak derinlemesine işlenmediği; aksine çok sathî 
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işlendiği, daha doğrusu birkaç istisna dışında İslâmiyet’in hem din hem de tasavvuf ile ilgili en temel, 
en önemli konularının işlendiği görülür. Şiirlerde sık sık telmih ve iktibas sanatlarının kullanılması da 
mutasavvıf-şairdeki İslâmî kültürün genişliğine işaret etmektedir. Diğer taraftan Ahmet Yesevî daha 
hayattayken, geniş Türk coğrafyasının büyük bir bölümünde tanınmış; etrafında büyük kitleler 
toplanmış; şöhreti asırları aşarak günümüze kadar gelmiş; günümüzde de ilk büyük Türk mutasavvıfı 
olarak kabul edilmiştir. Ahmet Yesevî’nin, tebliğimizin konusu olan üslûp özelliğini anlatabilmemiz 
için, öncelikle, bu üslûp özelliğini oluşturan zemini görebilmemiz gerekmektedir. Bunu görebilmemiz 
için de, belirttiğimiz bu hususları kısa maddeler hâlinde sıralamak faydalı olacaktır: 

1. Ahmet Yesevî Arapça ve Farsçaya vâkıf olmalıdır. 
2. Ahmet Yesevî iman, ibadet, ahlâk ve muamelât konularının yanı sıra çok geniş bir İslâmî 

kültüre sahiptir. 
3. Yesevî’nin şiirlerinde İslâmiyet’in en temel konuları işlenmiş; ayrıntılara inilmemiştir. 
4. Ahmet Yesevî daha hayattayken tanınmış, sevilmiş; şöhreti günümüze kadar gelmiştir. 
Kanaatimizce bu maddelerden çıkarılabilecek en önemli sonuç, Ahmet Yesevî’nin etrafında 

toplanan asıl kitlenin, muhtemelen okuma yazması da olmayan bir halk kitlesi olmasıdır. Bu insanlar 
İslâm dinini kabul etmiş olmakla birlikte; bu yeni dinin, bırakın ahlâk ve muamelât konularını, iman 
ve ibadet konularına ait temel özelliklerini bile büyük ihtimalle -gerektiği gibi- bilmiyorlardı. 
Çevresinde böyle bir kitle bulunan Ahmet Yesevî’nin, şiirlerinde bu kitleye uygun şiirler söylemesi, 
bu insanlara İslâm’ın temel özelliklerini öğretmesi her hâlde yanlış olamaz. Zaten Ahmet Yesevî’nin 
ya da geniş anlamıyla Yesevîlik’e ait şiirlerin öğretici olma özelliği hepimizin malûmudur. Nitekim 
Eraslan’daki 12, 21, 38, 55. hikmetlerde nasihat gayesi açıkça görüldüğü gibi, bu durumu Ahmet 
Yesevî’nin kendisi de zaman zaman ifade etmiştir:  

Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bol 
Âşık bolsang cândın kiçip bir yolı öl 
Nâdânlarga aytsang süzüng kılmas kabûl 
Muhkem bolup yir astıga kirdim muna 
Kul Hâce Ahmed, nâsih olsan, kendine ol; 
Âşık olsan, candan geçip bir defa öl; 
Cahillere desen, sözünü kılmaz kabul; 
Muhkem olup yer altına girdim işte.             (Eraslan 1983: Hikmet: 10/12) 
Çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden husus, bir kısmını aşağıya aldığımız dörtlüklerdeki 

anlayıştır: 
Könglüm katığ tilim açığ özüm zâlim 
Kur’ân okup amel kılmas yalgan âlim 
Garîb cânım sarf eyleyin yoktur mâlım 
Hakdın korkup otka tüşmey biştim muna 
Gönlüm katı, dilim acı, kendim zalim; 
Kur’ân okuyup amel kılmaz sahte alim; 
Garip canımı harcayayım, yoktur malım; 
Hak’tan korkup ateşe girmeden piştim işte. 
*     *     * 
Altmış üçke yaşım yitti öttüm gâfil 
Hak emrini muhkem tutmay özüm câhil 
Rûze namâz kazâ kılıp boldum kâhil 
Yaman izlep yahşılardın kiçtim muna 
Altmış üçe yaşım yetti, geçtim gafil; 
Hak emrini muhkem tutmadım, kendim cahil; 
Oruç, namaz kaza kılıp oldum kâhil; 
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Kötüyü izleyip iyilerden geçtim işte. 
*     *     * 
Vâ-dirîgâ muhabbetni câmın içmey 
Ehl ü ıyâl hânumândın tükel kiçmey 
Cürm ü isyân girihlerin munda çiçmey 
Şeytân gâlib cân birerde şaştım muna 
Vah ne yazık, sevgi kadehinden içmeden; 
Çoluk çocuk, ev barktan tam geçmeden; 
Suç ve isyan düğümünü burada çözmeden; 
Şeytan galip, can verende şaştım işte. 
Kul Hâce Ahmed gaflet birle ömrüng ötti 
Vâ-hasretâ közdin tizdin kuvvet kitti 
Vâ-veyletâ nedâmetni vaktı yitti 
Amel kılmay kârvân bolup köçtim muna  
Kul Hâce Ahmedi gaflet ile ömrüm geçti; 
Vah ne hasret, gözden, dizden kuvvet gitti; 
Vah ne yazık, pişmanlığın vakti yetti; 
İyi amel kılmadan kervan olup göçtüm işte.       (Eraslan 1983: Hikmet: 1/9 - 11, 25) 
Ahmet Yesevî, birinci hikmetten alınan örnek dörtlüklerin birincisinde gönlünün katı, dilinin 

(lisanının) acı ve kendisinin de zalim olduğunu; ikinci dörtlük örneğinde altmış üç yaşına geldiğini, 
ancak ömrünün gafletle geçtiğini, Allah’ın emirlerini tutmadığını, tembellik sebebiyle oruç ve 
namazlarını vaktinde kılmayarak kazaya bıraktığını, iyilerden uzaklaştığını ve kötüleri takip ettiğini; 
üçüncü dörtlükte masivadan tam olarak geçmediğini, suç ve isyanlarına son vermemesi sebebiyle can 
vermesi sırasında şeytanın galip geldiğini; dördüncü dörtlükte ise, yine ömrünün gafletle geçtiğini ve 
güzel ameller işlemeden ömrünün sona erdiğini ifade etmektedir. Bu olumsuz özellikleri taşıyan biri 
her hâlde, özelliklerini maddeler hâlinde sıraladığımız şahsiyet ile aynı olamaz. 

Hâlbuki; 
Ümmet bolsang garîblerge tâbi bolgıl 
Âyet hadîs her kim aytsa sâmi bolgıl 
Rızk u rûzî her kim birse kâni’ bolgıl 
Kâni’ bolup şevk şarâbın içtim muna 
Ümmet olsan, gariplere tâbi ol sen; 
Âyet, hadîs her kim dese, sâmi ol sen; 
Rızık, nasip her ne verse, kani ol sen; 
Kani olup şevk şarabını içtim işte.             (Eraslan 1983: Hikmet: 1/5) 
dörtlüğünde de görüldüğü gibi, Divan’ın birçok yerinde yazdıklarının ayet ve hadis kaynaklı 

olduğunu ifade etme gereğini duyması, Yesevî’nin, yazdığı şeylerin sorumluluğunun bilincinde 
olduğuna işaret etmektedir.  

Peki bu çelişkili durumu nasıl açıklayabiliriz? Ahmet Yesevî bu ve benzeri dörtlüklerde bir edebî 
sanat mı yapmıştır? Genel olarak nasihat amaçlı olmaları sebebiyle, benzetme, tezat, iktibas ve telmih 
dışındaki edebî sanatların çok fazla kullanılmadığı (var, ama çok değil) şiirlerde, Ahmet Yesevî’nin bu 
ifadelerini edebî sanatlarla ifade etmek, kanaatimizce, Yesevî’yi gerektiği gibi anlamamak demektir. 

Acaba bu ifadeler tasavvufla izah edilebilir mi? Tasavvufî terimlere baktığımızda buradaki 
anlayışa en yakın terimlerin tevazu ve edep kelimeleri olduğunu söyleyebiliriz. O hâlde bu iki terimin 
tasavvufî karşılıklarını görelim: 

Tevazu, alçakgönüllülük manasındadır. Furkan suresinin 63. ayetinde; “Rahman’ın (has) kulları 
onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara lâf attığında 
(incitmeksizin) ‘Selâm!’ derler (geçerler).” denilmektedir. 
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Hazreti Peygamber de, peygamber olduğu hâlde, aile fertlerine hizmet etmiş, koyun 
gütmüştür(Nevevî 2008: 521, 522). 

Güzel terbiye güzel huylar, haya, utanma vs. ile vasıflanmak manalarında kullanılan edep 
kelimesi ise, tasavvufta nefsi edeplendirmek manasındadır. Nur suresinin 21. ayetinde; “Ey iman 
edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, 
edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder ...” denilmektedir. 

Hz. Peygamber de bir hadisinde, kendisini Allah’ın terbiye ettiğini ve edebini güzel yaptığını 
belirtir(Gazalî 2012: 30; Minhâc 2008: 360). 

Dikkat edilirse bu terimlerin her ikisi de, insanların çabası ile ilgili olup iyinin (kötünün değil) 
dereceleridir. Yani bir kimsede az da olsa tevazunun bulunması olumlu bir özelliktir; aynı şekilde az 
dahi olsa bir kimsenin edepli olması ona ait olumlu bir özelliktir. İnsanın Allah katındaki derecesi, bu 
iki özelliğin çoğalmasıyla çoğalır, azalmasıyla da azalır; ama bu özellikler bulunduğu müddetçe, ne 
kadar az olursa olsun olumsuz bir özellik olamaz. Söylemek istediğimizi, matematiksel bir ifadeyle 
açıklamaya çalışalım: Eksili (-) sayıların olumsuz, artılı (+) sayıların olumlu olduğunu farz edersek, 
eksili sayılarda sayı büyüdükçe olumsuzluk çoğalır; buna karşılık artılı sayılarda sayı büyüdükçe 
olumluluk çoğalır. Meselâ -3, -2’den daha kötü; +3 ise +2’den daha iyidir. Bu sayı doğrusunda tevazu 
ve edep mutlak anlamda sıfır noktasının üzerindedir; yani bir insanda tevazu ya da edep bulunması, 
mutlak anlamda olumlu bir özelliktir; bu tavazu ve edebin artmasına göre insanın da değeri artar. 

Şimdi Ahmet Yesevî’den aldığımız örnek hikmetlere bakalım: Gönlün katı, dilin (lisanın) acı 
olması; zalim olmak; ömrün gafletle geçmesi, Allah’ın emirlerini tutmamak, tembellik sebebiyle oruç 
ve namazları kazaya bırakmak, iyilerden uzaklaşmak ve kötüleri takip etmek; masivadan geçmemek, 
suç ve isyanlara son vermemek gibi özellikler ise, -az ya da çok olsun- olumsuz özelliklerdir. İnsanın 
Allah katındaki derecesi, bu iki özelliğin çoğalmasıyla çoğalır, azalmasıyla da azalır; ama bu özellikler 
bulunduğu müddetçe, ne kadar az olursa olsun olumlu bir özellik olamaz. Bu hikmetlerde ifade edilen 
özellikler bir önceki paragrafta açıkladığımız sayı doğrusunda mutlak anlamda sıfır noktasının 
altındadır; yani bir insanda bu özelliklerin bulunması mutlak anlamda olumsuz bir özelliktir; bu 
özelliklerin artmasına göre de insanın değeri azalır. Kısaca tevazu ve edepte, az ya da çok, olumluluk, 
örnek aldığımız hikmetlerdeki özelliklerde ise, az ya da çok, olumsuzluk bulunmaktadır. 

Bu durumda, çelişkiyi sadece tasavvuf ile de izah etmek mümkün olmamaktadır. Kanaatimizce 
buradaki çelişki, emredilenleri yapmak, yasaklananlardan sakınmak sınırları içinde, geleneksel Türk 
millî eğitim sistemindeki güzel bir özellikten kaynaklanmaktadır: Geleneksel eğitim sistemimizde, 
seven ve aynı zamanda da sorumluluk hisseden birinin (A şahsı), sorumluluk hissettiği ve (Yaratılanı 
severiz Yaradan’dan ötürü anlayışıyla olsa bile) sevdiği kişiye (B şahsı) karşı bir davranış biçimi 
vardır. A şahsı, B şahsının yanlış bir şey yapmaması ve bu yüzden de zarar görmemesi için için azami 
ölçüde dikkat eder. Bu dikkat, B şahsının hata yapma ve dolayısıyla zarar görme ihtimalinin az ya da 
çok olmasına göre azalır ya da çoğalır. Bu durumun tebliğimizi ilgilendiren kısmı bundan sonraki 
kısımdır. A şahsının tepkisini gösterirken çok dikkatli olması gerekmektedir, çünkü yanlış tepki B 
şahsının uzaklaşmasına ve kontrolden tamamen çıkmasına, bir bakıma kaybedilmesine sebep olabilir; 
tıpkı İslâmiyet’teki, “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin; müjdeleyin, nefret ettirmeyin!" (Buhârî ve 
Müslim) anlayışında olduğu gibi... İşte böyle durumlarda A şahsının takip ettiği yollardan biri de, 
gerçekte B şahsına ait olan olumsuz bir durumu, kendisine ait bir durummuş gibi ifade etmektir; 
buradaki bütün gaye B şahsının uzaklaşmasına sebep olmaksızın, yapılan hareketin, davranışın vs. 
olumsuz bir hareket, davranış olduğunu hissettirmektir. 

Sevgili Dinleyiciler, 
Şiirlerde dikkatimizi çeken bu özellikler edebî sanat endişesinden kaynaklanmadığı gibi, bu 

ifadeler tek başına tasavvuf ile de izah edilememektedir. Bu durumu, -tasavvufun insana yüklediği 
sorumluluk sebebiyle- tasavvuf ve geleneksel millî eğitimimizin kesişme noktasından bakarak izah 
etmemiz mümkün gibi görünmektedir. Tasavvufun ruhuna da uygun olan bu kavram henüz 
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isimlendirilmemiştir. Bize göre bunun iki temel sebebi vardır: Tasavvufî yönden, isimlendirmekten 
ziyade yaşanmaya önem verilmesi; geleneksel millî eğitimimiz yönünden ise, kendimize, kendi 
kültürümüze duyduğumuz güvensizliktir. Çünkü Ahmet Yesevî’nin bazı şiirlerinde dikkati çeken bu 
anlayış, bakmasını bilenler için, günümüzde de, özellikle baba - oğul ilişkisinde yaşayan bir davranış 
biçimidir. 

SONUÇ : 
A. Ahmet Yesevî, Yesevîlik ve Divan-ı Hikmet ile ilgili olarak daha çok ve daha çeşitli, daha 

bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için; 
1. Divan-ı Hikmete ait bütün nüshalar bir araya getirilmeli; bu nüshaların -geniş kitlelerin 

faydalanabileceği bir şekilde- tıpkı basımları yapılmalı, 
2. Gerektiğinde metin tamiri de yapılarak bu nüshaların transkripsiyonlu olarak bir tenkitli metni 

hazırlanmalıdır. 
B. Yesevî ya da Yesevîlik’teki şiirler Türk kültürünün inceliklerine gore incelenmeli ve Türk 

kültürünün ayrıntıları ortaya çıkarılmalı, kültürlerin kıyasıya savaştığı günümüzde özellikle yeni 
nesillere kültürümüz tanıtılmalı, sevdirilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, Türk milleti, hedefleri, 
kutsalları bulunmayan, âdeta bitkisel hayat yaşayan - eğer yaşamaya devam edebilirse- bir toplum 
hâline gelecektir. 
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KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDEKİ MÜŞTEREKLİKLER VE 
BUNUN SOSYO KÜLTÜREL SEBEPLERİ 

 
Prof. Dr. Ali Çelik 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Trabzon/TÜRKİYE 

ÖZET 
Ata sözleri, birer halk hikmeti, halk felsefesidir. Bu sözler ait oldukları milletlerin nasıl 

düşündüğünü, hayatı ve dünyayı nasıl algıladıklarını, kainatı nasıl okuduklarını anlatan, anlamlı, 
isminden de anlaşılacağı gibi, atalarından miras kalmış, onların tecrübelerini gelecek kuşaklara 
aktaran, özlü, güzel, doğru, kalıplaşmış, mutlaka bir hüküm taşıyan, büyük bir kısmı anonim olan 
sözlerdir. 

İnsanlık tarihi ile yaşıt olan atasözlerinin bütün toplumlarda önemli bir yeri ve geniş bir kullanım 
alanı vardır. Deney ve gözlem sonucu ortak aklın tespitlerini ifade eden bu türden atasözleri, insanlığın 
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ortak malıdır ve bunlara birçok toplumda rastlanır. Bazı atasözleri ise sadece aynı kökten gelen 
aralarında menşe birliği yani dil, tarih ve kültür birliği olan  topluluklarda bulunur. Biz bu tebliğde 
aynı milletin mensubu olan Kazak ve Türkiye Türklerinin atasözlerini karşılaştırmaya çalışacak 
aralarındaki  benzerliklerin sosyo-kültürel sebepleri üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler:Türk, Kazak, Ata sözü, Kültür     
ABSTRACT 
Proverbs are folk wisdom and public philosophy. These concise, beautiful, accurate, rigid, 

generally anonymous words show that how the ancestors think, how they perceive life and the world, 
how they read the universe,  and as the name suggests, transmit the experiences which are inherited 
from their ancestors, to future generations.  

Proverbs which are coeval with the history of humanity, have an important place in all societies, 
and are used in a wide range. Proverbs that express common mind determinations based on the 
findings of experiment and observation are the common property of mankind, and they are found in 
many communities. Some proverbs exist in communities which are associated with each other in terms 
of language, history, and culture. We try to compare Kazakh and Turkish proverbs which are the 
members of the same nation and focus on the socio-cultural causes of the similarities between them in 
this paper. 

Keywords: Turkish, Kazakh, Sayings, Culture 
 
Sözlüklerde, “Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş  söz, 

darbımesel”1, “ Bir düşünceyi  en kısa yoldan anlatan atalardan kalmış özlü söz, darb-ı mesel”, 
mesel.”2 , “Halk arasında dolaşan ve az kelime ile çok mâna ifade eden söz”(Littré), “Halk arasında 
şöhret bulmuş muciz ve hikmeti ifade eden bir cümle veya fıkra” 3şeklinde açıklanan ata sözleri, birer 
halk hikmeti, halk felsefesidir. 

Dünyadaki bütün toplulukların kendilerine ait atasözleri vardır. Bunlar bu toplumların sosyal 
hayatlarını düzenleyen, yapılması veya yapılmaması gerekenleri bildiren, toplum düzenini sağlayacak 
kuralları belirleyen, toplumun karakterini, yapısını, dünyayı ve kainatı algılayış biçimini; değer 
yargılarını ve bunlarla ilgili hassasiyetlerini, reflekslerini ortaya koyan, isminden de anlaşılacağı gibi 
atalardan miras kalmış, sözlü gelenekte yüzlerce, hatta binlerce yıllık bir yolu aşarak bugüne ulaşmış, 
tecrübe ile doğruluğu ispatlanmış ve mutlaka bir gerçeği hüküm şeklinde  ortaya koyan, yol gösteren, 
uyaran, nasihat veren kalıplaşmış sözlerdir. 

 İnsanoğlu tabiatla mücadelesinde  aklını kullanmış, ürettiği çözümleri, tecrübeleri, bilgi 
birikimini  kendinden sonra gelen nesillere çeşitli vasıtalarla aktarmıştır. Gelenek ve görenekler, 
törenler, ritüeller görerek öğrenme ve öğrendiklerini yine uygulayarak, göstererek sonraki nesillere 
öğretme hususunda önemli taşıyıcılardır. Kültürün oluşmasında, sosyal yapının şekillenmesinde 
bilginin biriktirilmesinde, fertler, toplumlar ve nesiller arasında iletişimin sağlanmasında  en önemli 
taşıyıcı vasıta ise hiç şüphe yok ki dildir. Yazının kullanılmasının daha dün denecek kadar kısa bir 
geçmişe sahip olduğu göz önüne alınırsa, insanoğlunun yüz binlerce, hatta belki de  milyonlarca  yıllık 
geçmişinde iletişimini önemli ölçüde  sözlü olarak sağlanmış ve birikimi de sonraki nesillere bu yolla 
aktarılmıştır. Bu uzun geçmişte insanoğlunun bilgilerini ve tecrübesini kaydettiği tek yer hafızasıdır. 
Onun da “Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.” sözünde belirtildiği gibi unutmak gibi bir hastalığı, bir 
zaafı vardır. İnsanoğlu çok önceleri bunun farkına varmış olmalı ki, hafızasına kaydedeceği şeyleri 
unutulmayacak veya unutulması durumunda küçük bir tedai ile hatırlanabilecek şekillere sokmak 
gereğini duymuş, bunun neticesi olarak da öğrenilmesi kolay, unutulması zor, ölçüsü, durağı, kafiyesi, 
redifi ile manzum türler ortaya çıkmıştır. İnsanlığın en eski sözlü manzum ürünleri olan,  bazıları yüz 
                                                            
1 Türkçe Sözlük,TDK,Ankara 1988 
2 Örneklerle Türkçe Sözlük, MEB.Yayınları, İstanbul 2000 
3 Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ, Türk Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul 1963, s.5 
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binlerce mısradan meydana gelen destanların bozulmadan, unutulmadan yazı dönemine 
ulaşabilmelerinin sırrı budur. İnsanlığın hafızasına kayıtlı en eski veriler ise atasözleri şeklindedir. 
Muhtemelen önceleri tamamen manzum olan bu kısa, özlü, kalıplaşmış sözlerin hem öğrenilmesi hem 
de nesilden nesile aktarılmasında  içerikleri kadar  bu yapı özellikleri de önemli rol oynamıştır. 

İnsan kainatın bir parçasıdır. Bilgi denilen şey de insanın hem kendi bedeni ve ruhu hem de kainat 
hakkında bildiklerinden oluşur. Birbirinden çok uzak coğrafyalarda yaşayan ve aralarında iletişim 
olmayan  toplulukların tabii ve beşeri konularda edindikleri tecrübi bilgiler arasında ayniliklerin 
olması, sosyal hayatla ilgili benzer kurallar oluşturmaları aynı dünyayı paylaştıkları, aynı tabiatı 
gözlemledikleri için son derece normaldir. Bunu en güzel örneklerini  manaca aynı ama değişik  
dillerde  farklı şekillerde  söylenen atasözlerinde görürüz. 

Birçok toplulukta bilinen“Damlaya damlaya göl olur” atasözünde anlaşılmayacak bir şey yoktur. 
İnsan, dünyanın her yerinde  çok basit olan bu gerçeği gözlemleyebilir. Bir yerden aşağıya suyu damla 
damla damlatın. Bir süre sonra bu küçücük damlaların büyük bir su birikintisi oluşturduğunu 
görürsünüz. “Aç it fırın yıkar”, “Ayıyla dalaşacağına, dağı dolaş.”  “Canı yanan eşek attan hızlı gider”, 
bugün artık kullanılmasa da akçeyle ilgili olarak “Ak akçe kara gün içindir”, ve bugün tam zıddı 
empoze edilse de “Ayağını yorganına göre uzat” gibi ekonomik düsturları  gösteren; “Anasına bak 
kızını al, tarağına bak bezini al”, “Davul, dengi dengine çalar”, “Tok acın halinden bilmez” gibi sosyal 
konularla ilgili tespitleri aktaran  ata sözleri insanlığın ortak aklının ürünü oldukları için  tamamı tek 
bir millete veya topluluğa mal edilemezler. 

Biz “Armut dibine düşer” deriz Almanlar “Der Äpfel fähllt nicht weit vom Stamm” 4  derler. 
İki atasözünde de aynı doğal olay  tespit edilmiştir. Aralarındaki tek fark Almanların armut yerine 
elmayı kullanmalarıdır.  

Bizde bir nevi dualaşmış “Kim bana ne dilerse Allah ona iki katını versin” deki “iki kat” ifadesi  
Almancada  “Got gebe ihm zehn mal zu viel” şekliyle on kata çıkarılmıştır.  

Bizdeki “Kuyuyu kazan kendi düşer”  sözü de Almancada aşağı yukarı aynı anlama gelen 
“Wer andern eine  Grube gräbt, fählt selbst hinein”5 şeklinde kullanılır. Bizdeki”Anasına bak 
kızını al, kenarına bak bezini al”ın Almancadaki karşılığı “anası nasılsa kızı da öyledir” anlamında 
“Wie die Mutter, so die Tochter”6dir. Bizdeki “ Vakit  nakittir” sözü  ile bunun Almancası olan 
“Zeit ist Geld” (vakit paradır) sözü  kelimesi kelimesine birbirinin aynıdır. 

Aynı durumu İngilizce atasözlerinde de görüyoruz: Bizdeki “Ağaç yaş iken eğilir” sözü 
İngilzcede “You can't teach an old dog a new trick.”, Bizdeki “ Ne ekersen onu biçersin.” sözü  “As 
you sow, so you shall reap.” ve “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”   sözü de 
“Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest.” şeklindedir. 

Bunlara ve diğer dillerdeki  bu tür  örneklere bakıldığında, farklı milletlere ait atasözlerindeki 
ortak hükümlerin, aşağı yukarı aynı veya benzer kalıplarla  ifade edildiği görülür. Bütün insanlığın 
ortak malı diyebileceğimiz bu türden çok sayıda  atasözü varsa da atasözlerinin kahir ekseriyetini   
toplumların kendilerine ait  atasözleri oluşturur.  

Türkiye’yi, Asya‘deki Türk devletlerini, akraba toplulukları ve bütün dünyaya dağılmış Türkleri 
ifade eden Türk Dünyasındaki soydaşlarımızın ortak dil zevkini, tarihini, inancını, gelenek ve 
göreneklerini kısacası Türk   kültürünü  kadim zamanlardan bugüne taşıyan Türk dili, atasözleri ve 
deyimlere açısından da dünyanın en zengin dillerinden biridir. 

Türk Dünyasında tam bir birlik oluşturabilmek için önce dilde ve fikirde sonra da işte birliğin 
sağlanması gerekir.  Bir dil malzemesi olan  atasözleri dilde ve düşüncede birliğimizi  sağlayacak ve  
kültürel zenginliğimizi ortaya çıkaracak ortak kültür mirası olarak son derece önemlidir. Son yıllarda 
atasözlerimiz üzerinde birbirinden değerli karşılaştırmalı çalışmalar  yapılmış ve Türk Dünyasındaki 
                                                            
4 Metin YURTBAŞI, Türkisches Sprichwörter Leksikon, 1994, s.85 
5 YURTBAŞI, age., s.171 
6 YURTBAŞI, a.g.e., s.85 
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ortak atasözleri varlığı  önemli ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde farklı 
coğrafyalarda yaşayan, aralarındaki ağız, lehçe ve şive farkları nedeniyle ayrı halklarmış gibi empoze 
edilmeye çalışılan Türkiye, Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kırgız, Kazak ve diğer akraba toplulukların 
aslında bir bütünün parçaları olduğu gerçeği bir kere daha ispatlanmıştır. Türk Dünyasının iki önemli 
üyesi olan Türkiye ve Kazak Türklerinin atasözlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınacağı bu 
çalışmanın asıl amacı da bu çalışmalara katkıda bulunmaktır. 

Aynı dilin, inancın, gelenek ve göreneklerin, ortak kültürün ürünü olan Kazak ve Türkiye 
Türkçesindeki atasözleri arasında benzerlikler yanında bazı  farklılıklar da vardır. Her ne kadar 
atasözleri için ortak bir yargı olan “kalıplaşmış” ifadesi kullanılsa da, bu onların ilk doğdukları andan 
itibaren hiç değişmedikleri anlamına gelmez. Dilde, inançta, coğrafyada ve sosyal hayattaki 
değişmelere bağlı olarak atasözlerinde de bazı değişiklikler olmuştur. Kazakistan ve Türkiye 
atasözlerinde de görülen bu tür değişikliklerin ve farkların bir kısmı Türkçenin tarihi seyri içinde 
ortaya çıkan bu dilde meydana gelen değişikliklere bağlıdır. Bunları, Türkçe’nin  ağız, şive ve 
lehçelerine bağlı farklı söyleyişler ve kelimelerde meydana gelen anlam daralması, kayması veya 
genişlemesine bağlı olarak meydana gelen değişmeler şeklinde sınıflandırabiliriz.   

Meselâ Divanü Lûgat-it Türk’teki, “Tag taga kafışmaz, kişi kişigga kafışır” “ Endik uma 
evligni ağırlar”  şeklindeki atasözleri dokuz yüz yıl içerisinde Anadolu Türkçesinde “Dağ dağa 
kavuşmaz, insan insana kavuşur.” , “Ahmak misafir ev  sahibini ağırlar.”şeklini almıştır. 

Dobruca-Kırım Türklerinde,  “Doğru aytkanı tokuz köyden kovarlar”,“El atına mingen şalt 
tüşer” sözleri de Anadolu’da  “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” “El atına binen çabuk iner.”  
şeklinde kullanılmaktadır. 

Aynı durumu Kazak Türkçesindeki atasözlerinde de görüyoruz. Türkiye ve Kazak atasözlerinde 
hayata, değerlere, tecrübelere dayanan hükümler içeren ortak atasözlerinin  bol miktarda bulunması 
aynı kökten gelen, aynı ağacın dalları olan  bu iki kardeş topluluk için son derece normaldir. Bazen 
kelimesi kelimesine aynı, bazen söyleyişte farklı olsa bile manaca aynı olan bu atasözlerinin varlığı 
bize, çok uzak coğrafyalarda farklı kültürlerden etkilenmelerine ve yüzlerce yıl ayrı yaşamalarına  
rağmen  temel değerlerinde bir farklılaşmanın olmadığını göstermesi bakımından önemlidir.  

Kazakçada “Zer kadirin zerger biler (Altının kıymetinden kuyumcu anlar) şeklindeki atasözü 
Türkiye Türkçesinde  “Altının kıymetini sarraf bilir” şeklindedir  ve bu iki atasözü  zer ve zerger  
kelimeleri bir yana bırakılarsa hem sentaks hem de mana bakımından  tamamen birbirinin aynıdır. 
Buna benzer diğer örnekleri şöyle sıralayabiliriz:  

“Tav tağa kosılmas, Adam – adamğa erkez kosılar.” (Dağ dağla kavuşmaz; İnsan insanla her 
zaman kavuşur.) 

“Dağ dağla kavuşmaz; İnsan insana kavuşur.” 
“Tek jürgenşe/ Tegin iste.” (Boş gezmektense/ Bedava çalış)  
“Boş gezeceğine boşuna çalış.” 
“Adam alası işinde/ Mal alası sırtında” ( İnsanın alası içindedir; Malın alası dışındadır) 
“İnsanın alacası  içinde, hayvanın alacası dışındadır.”7 
“Elşige ölüm jok.”  (Elçiye ölüm yok.) 
“Elçiye zeval olmaz.” 
“Ejelgi jav el bolmas.” (Eski düşmandan dost olmaz.) 
“Karı düşman dost olmaz”(DTL)  
“Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz.”  
“Temirdi kızganda sok”  

                                                            
7 Divanü Lügat-itTürk’te  bu atasözü  “Kişi alası içtin, yılkı alası taştın” şeklindedir. 
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 “Demir tavında dövülür.” 
“Adam bolar balanıñ Etek – jeñi keñ keler.” (Adam olacak çocuğun, hareketleri çevik olur.) 
“Adam bolatın bala/ Alıska karaydı” (Adam olacak çocuk,uzağa bakar.) 
“Adam olacak çocuk bakışından  belli olur.” 
“Süñginiñ jarası biter / Til jarası bitpes.” (Süngü yarası iyileşir, dil yarası iyileşmez.) 
“Bıçak (hançer) yarası geçer, dil yarası geçmez.” 
“Ne eksen sonı orarsıñ/Ne berseñ, sonı alasın,” (Ne ekersen onu biçersin/ Ne verdiysen, onu 

alırsın.) 
“Ne ekersen onu biçersin.” 
“Kotır kolga kola sakına.” 
 “ Kel başa şimşir tarak.” 
“Jıgılgan üstine judırık” 
 “Altta kalanın canı çıksın.” 
 
“Jel bolmasa şöptiñ bası kımıldamaydı.” 
 “ Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.” 
“Tas tüsken jerine avır.”  
“Taş düştüğü yerde ağırdır.” 
“Kaharlı söz – kamal buzar.” (Öfkeli söz, kale bozar.) 
“Öfkeyle kalkan, zararla oturur”  
“Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kararır”  
“Köp söz – kümis, az söz – altın.” (Çok söz gümüş, az söz altındır.) 
“Söz gümüşse sükut altındır.” 
“Birlik bolmay,Tirlik bolmas.”(Birlik olmadan Dirlik olmaz.) 
“ Birlikten dirlik doğar” veya”Birlikten güç doğar”. 
“Uykı jastık tañdamaydı.” (Uyku yastık seçmez.) 
 “Sağlam baş yastık istemez” 
“Mezgilsiz şakırğan, Korazdıñ basın julmak kerek.” (Vakitsiz öten,Horozun kafasını 

koparmak lazım.) 
“Vakitsiz öten horozun başını keserler.” 
“Tavıktıñ tüsine tarı kiredi.” (Tavuğun düşüne darı girer.) 
“Aç tavuk rüyasında  kendini darı ambarında görür,” 
“Koydan kalğan kozı /Kaskırğa tap boladı.” (Sürüden geri kalan kuzu,kurda rastlar.) 
“Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.” 
“Kasapşığa mal kayğı/ Kara eşkige jan kayğı.” ( Kasap mal derdinde, Kara keçi can derdinde.) 
 “Keçi can derdinde Kasap et derdinde.” 
“Köş jüre tüzeler.” (Göç yürüye yürüye düzelir.) 
“Göç-Kervan yolda düzülür.” 
“Sırın bilmegen attın sırtınan jürme.” (Sırrını bilmediğin atın arkasından yürüme.) 
“Tanımadığın atın ardına geçme.” 
“Batar künniñ atar tañı bar.* Batacak günün (güneşin) atacak sabahı vardır.) 
“Gün kararıp kalmaz.” 
“Her gecenin bir sabahı vardır.” 
Türkiye ve Kazak Türkçesi atasözlerinin bir kısmında  kullanılan kavramlar farklı olsa da 

verilmek istenen mesaj aynıdır. “Koyşı köp bolsa koy aram öledi.” (Çoban çok olursa koyunlar 
helâk olur.) “Biy ekev bolsa dav törtev.” (Hâkim iki ise, dava dört (olur). şeklindeki Kazak atasözleri 
ile Anadolu’da söylenen “Bir çocuğun iki ebesi olursa gözleri şaşı olur.”, “Bir karı iyi karı, iki karı 
hele mele, üç karı şaşkın karı” şeklindeki atasözlerinde çoban, hakim, ebe ve ev hanımı gibi farklı 
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kavramlar kullanılmasına rağmen özü itibariyle hepsinde, bir kişi tarafından yapılması gereken bir işin 
birden fazla kişiye verilmesi hâlinde ortaya çıkacak olumsuzluklar vurgulanmış, yani hepsinde aynı 
mesaj verilmiştir. Bu türden atasözlerine verilebilecek örnek sayısı bir hayli fazladır: 

“Tisteytin jılkı tisin körsetpes.” ( Isıracak at dişini göstermez.) 
“Isıracak köpek dişini göstermez.” 
“As kadirin tok bilmes.” (Aşın kıymetini tok bilmez.) 
“Tok acın hâlinden bilmez.” 
“Aştıñ akılı tamağında.” (Açın aklı boğazındadır.) 
“Acın gözü yemekte olur.” 
“Javğa jalınba/Doska jarılma.”(Düşmana yalvarma,Dostuna her şeyini anlatma.) 
“Sırrını söyleme dostuna/ Dostunun dostu vardır o da söyler dostuna” 
“Kevdeden jan ketpese, Avızdan nan ketpeydi.”(Gövdeden can uçup gitmemişse,Ağızdan 

ekmek gitmez.) 
“Can boğazdan geçer.” 
 
“Sumıray kelse suv kurır.” (Uğursuz gelirse, su kurur. /çekilir) 
“Kudumun (kademin-ayağın-uğursuzluğun)  sahrayı bastı/Otunu kuruttu suyunu kesti” 
“At şappaydı, bak şabadı” (At koşmaz, baht koşar) 
“ At koşar ikbal geçer.” 
“Atın bahtsızı arabacıya düşer.”  
“İttiñ iyesi bolsa, Beliñdi buv da malğa bar.” (İtin sahibi varsa, kurdun Tanrısı vardır.) 
“Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.” 
Yaşanılan coğrafyada,  hayat tarzında ve işlerdeki  değişmelere bağlı olarak Kazakistan ve 

Türkiye Türkçesi atasözlerinin -atasözü kitaplarında yer alsalar da-  bazılarının artık tamamen 
unutulduğu, yeni nesillerce bilinmediği için  hiç kullanılmadığı veya  kullanım alanlarının darlaştığı  
görünmektedir. Buna bir örnek olmak üzere Kazak Türkçesinde “Kerek tastıñ avırlıgı jok.”  Türkiye 
Türkçesinde “Eşeğe semeri yük olmaz.” şeklindeki atasözü verilebilir.Yakın zamana kadar Anadolu 
insanın günlük hayatında önemli bir yere sahip olan eşeğin, bugün bu önemini kaybetmiş olması  onu 
unutturamasa  da onun ayrılmaz bir parçası olan ve birçok ata sözü ve “Semerin cillerini yemek” gibi  
deyimlerde geçen “semer”i unutturmuştur. Bu nedenle semerle  kurulan  atasözü ve deyimler bunu 
tanımayan genç kuşak tarafından kullanılmamaktadır.  

Birbirinden çok  uzak coğrafyalarda yüzlerce yıldan beri ayrı  yaşayan Türkiye ve Kazakistan 
Türklerinin atasözlerinde bazı unsurların kısmen veya tamamen değiştiğini görüyoruz. Mesela 
Kazaklarda başta at ve deve olmak üzere hayvanlarla ilgili binlerce atasözü varken bu sayı Türkiye 
Türkçesi atasözlerinde bir hayli azalmıştır. Bunun en önemli sebebi Anadolu sahasında meydana gelen 
demografik değişikliklerdir. Yüzde yetmişi şehirlerde yaşadığı için tabiatla bağı önemli ölçüde azalmış 
olan Anadolu insanının tarım ve hayvancılıktan giderek uzaklaşan hayat tarzı  hayvanlarla olan 
ilişkisini de azaltmıştır. Sözgelimi tarımdaki hızlı makineleşme sonunda at bugün kırsal kesimde bile  
artık çok fazla kullanılan  bir binek vasıtası, bir iş aracı  değildir. Türkiye Türkleri Kazakların aksine 
beslenmede attan yararlanmazlar. At eti yemezler, kımızı bilmezler. Bu ve benzeri sebeplerle başta at 
ve deve olmak üzere hayvanlarla ilgili  atasözlerinin kullanımında  önemli ölçüde bir azalma olmuştur. 
Bu konuda bizim de bu çalışmada kaynak olarak kullandığımız Kazak Atasözleri8 kitabındaki 5000 
civarındaki ata sözünün hayvanlar  açısından incelendiği bir tebliğdeki “Kazak Türkçesi'nde hayvan 
adlarıyla kurulan atasözlerinin kuruluşunda atla ilgili kavram işaretlerinin geçiş sıklığının (291 kez, 
%26,27 ile) diğer hayvan türlerine göre daha fazla oluğu dikkati çekmektedir. Atlar, hem göçebe hem 
de yerleşik Türk kültür ve uygarlık tarihi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Türk milleti, tarihin her 

                                                            
8 Zeynel İSMAİL-Muhittin GÜMÜŞ, Türkçe açıklamalı Kazak Atasözleri, Ankara 1995  
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döneminde kimi zaman atın gücünden, etinden, sütünden, derisinden istifade etmiş; kimi zaman onu 
Tanrısı'na kurban adamış; kimi zaman dost bilip, sırdaş bilip ona sırrını açmış; "Kuş kanatın er atın" 
ata sözünü ispat edercesine onunla âdeta aynileşmiş; "at, avrat, pusat" diyerek onu namusuyla bir 
tutmuş; kimi zaman da onunla sefere çıkıp ırak yolları, illeri yakın eyleyip "gök kadar engin ülkeleri" 
fethetmiştir.” 9 şeklindeki ifadelerden Kazaklarda atla ilgili atasözlerinin sayısının diğer hayvan 
adlarıyla kurulan atasözlerinden  bir hayli fazla olduğunu öğreniyoruz. Bu da atın Kazakistan’da  
bugün hâlâ eski değerini ve önemini muhafaza ettiğini gösterir.  

Kazakistan ve Türkiye sahasındaki atasözleri arasındaki benzerlikler sadece kullanılan 
kavramlarla sınırlı değildir. Muhtevalarında da  aynilik derecesinde benzerlikler vardır. Aynı dile, 
tarihe, inanca ve kültüre sahip bu iki kardeş milletin dünyaya bakışları, değer yargıları, dünyayı ve 
evreni algılamaları, insan ve hayvan  davranışlarını değerlendirmeleri, ahlaki normları, sosyal hayatla, 
ekonomi ile ilgili görüşlerini içeren atasözleri birbirinden  farklı değildir.  

 “Bir kün däm tatkanga kırık kün sälem.”  
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” 
“Şakırğan jerden kalma, Şakırmağanğa barma.” Çağıran yere mutlaka git, çağrılmadığına 

gitme) 
“Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görünme” 
“Közden ketse köñülden de ketedi.” 
“Gözden ırak olan gönülden de ırak olur 
“Asıña toygızbasañ da ak niyetiñe toygız.”  
“Balın yoksa bal dilin de mi yok.”  
“Jılı jılı söylegeñ, jılan ininen şıgadı.” 
“Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”  
“Öziñ  jıgılsañ, ökinbe.”  
“Kendi düşen ağlamaz.” 
“Kümle dosıñ keler basıña.”  
“ Gülme komşuna gelir başına.” gibi insani ilişkileri düzenleyen ve kişisel davranışlarda ölçüyü 

belirleyen, 
“Bal ustagan barmagın jalaydı.” 
 “Bal tutan parmağını yalar.”  
“Aşıkkannan kunıkkan jaman.” 
“ Alışmış kudurmuştan beterdir.”  
“İt   itti    jumsaydı,   it  kuyrıgın jumsaydı.” 
 “İt ite buyurur, it de  kuyruğuna.” 
“İt üredi, kerven köşedi.” 
 “ İt ürür, kervan yürür.”  gibi İnsan karakteri ve davranışlarıyla ilgili tespitler,  
 “Körpeñe Karay kösil.”  
“Ayağını yorganına göre uzat.”  
“Azdıalmagan köpten kur kaladı.” 
 “Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.”  
“Erte turğan jigittiñ ırısı artık/ Erte turğan eyeldiñ bir isi artık.” (Erken kalkan yiğidin rızkı 

fazla olur /Erken kalkan kadının bir işi fazladan biter.) 
“Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.” 
 “Sabah geç kalkan Müslüman’ın rızkını Allah, , erkek kalkar gavura verir.”  

                                                            
9 Osman MERT, “Kazak Türkçesi'nde Hayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel 
Değerleri Sempozyumu Bildirileri, Almaatı 2007,s.297-312 
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“Öli arıstannan tiri jürgen tışkan artık (Ölü aslandan diri tilki daha iyidir.) .  
“Yatan aslandansa  gezen tilki yeğdir.”  gibi iş hayatı ve ekonomiyle ilgili uyarıları içeren,    
 “Şekirtkeden korkan egin ekpes.” 
 “Kuştan korkan darı ekmez.”  
“Basta mi jok bolsa, eki ayakka küş tüser.” 
 “ Akılsız başın çilesini ayaklar çeker.”   gibi akıl ve davranışlarla ilgili nasihatler veren,  
“Köp jasagan bilmeydi, köp körgen biledi,”  
“ Çok yaşayan değil çok gezen bilir.”  
 “Şıkpagan jannan ümit et.” 
”Çıkmayan candan ümit kesilmez.”  
 “Zer kadirin zerger biler.”  
“Altının kıymetini sarraf bilir”   gibi çeşitli konularda ortak kanaat bildiren atasözleri  ve 

muhtevasında yiğitlik, sözde durma, misafirperverlik, mertlik, komşuluk, dostluk, arkadaşlık, terbiye, 
saygı, sevgi, ekonomi, sosyal ilişkiler gibi insanlığı ilgilendiren bütün temaların yer aldığı binlerce 
atasözü, Kazak ve Türkiye Türklerinin zaten varlığından emin olduğumuz kardeşliklerini hiçbir 
şüpheye meydan vermeyecek tarzda teyit  eden somut belgelerdir.   

Tebliğimin bu son kısmında  atasözleriyle ilgili farklı bir hususa temas edeceğim. Aynı 
problemler Kazak atasözlerinde de var mıdır bilmiyorum. Türkiye Türkçesi atasözleri üzerinde 
çalışırken bazı atasözlerinin parodize edildiğini, bazılarının maksatlı bir şekilde bozulduğunu,  
bazılarına da yanlış anlamlar yüklendiğini tespit ettik. Son olarak bunlara birkaç örnek vererek 
Türkiye dışından katılan bilim adamlarının dikkatini bu probleme  çekmek  istiyorum. 

Vereceğimiz örnekler “Anlam kaymalarına- veya çarpıtılmasına- bağlı değişiklikler” le ilgilidir. 
Bu tür değişmelerde,  atasözünün kalıbı aynen muhafaza edilmekte, ama manası, vermek istediği 
mesaj, taşıdığı hüküm  değiştirilmekte, kısacası farklı şekilde yorumlanmakta ve bunun sonucu olarak 
da bazı  atasözleri kötü veya yanlış olarak kabul edilmektedir. Kazak Türkçesinde “Bal ustagan 
barmagın jalaydı.” Türkiye Türkçesinde  “Bal tutan parmağını yalar.”şeklindeki atasözü Anadolu 
sahasında  olumsuz yönde anlam kaymasına uğramış, yanlış yorumlanmış  atasözlerinden biridir.  

“Bal tutan parmağını yalar” atasözünde geçen “parmak yalama” hareketini hemen herkes 
defalarca yapmış, parmaklarına bal bulaştığında insiyâkî olarak onları yalamışlardır. 

Sözün sosyal muhtevası yani vermek istediği mesaj da son derece  açıktır: Faydalı bir iş yapan 
bunun getirisinden de yararlanır.  

Günümüzde ise bu söz gayri meşru kazanımları, istem dışı da olsa, meşrulaştıran veya en azından 
normal kabul eden bir anlamda kullanılmaktadır. Meselâ, mevki sahibi misiniz, o hâlde onun sağladığı 
gücü kendi çıkarlarınız için de kullanabilir, hakkınız olmayan şeylere de sahip olabilirsiniz. 

 “-Yahu adamın düne kadar bir çöpü yoktu, bakan olduktan sonra Karun gibi zengin oldu.  
-Eee, olur tabii, “bal tutan parmağını yalar!”  
Bu türden diyalogları duymayanımız yoktur. Burada unutulan veya göz ardı edilen en önemli 

unsur ise “bal” ın özelliğidir. Bal, saflığın, temizliğin, bozulmazlığın, kokuşmazlığın, helal’in 
simgesidir. Halbuki burada haramla, bozulmuşlukla, kokuşmuşlukla, pislikle eşleştirilerek 
kullanılmaktadır. 

Parmağın yalanabilmesi için tutulan şeyin yalanır cinsten ve bal gibi  temiz olması gerekir. Gayri 
meşru ve haram şeyler ise pistir. Onlara temas eden parmak yalanamaz, aksine, defalarca yıkanır. 

Atalarımızın verdiği “bal tutun ki, parmağınızı da yalayabilesiniz” şeklindeki mesajı bu şekilde 
tersyüz etmek ve bundan da ataları sorumlu tutmak, olsa olsa bizim anlayışımızın kıtlığını ve ahlaki 
çöküntümüzün  vahametini gösterir. 

Anadolu sahasında anlamı çarpıtılan ata sözlerinden  biri de “Kurunun yanında yaş da yanar.” 
dır. 
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Aslında bu ata sözü de  gözlem sonucu elde edilmiş doğal bir gerçeği ifade eder. Yaş odunları 
yakmak mümkün değildir. Ama onları kuruların arasına koyarsanız, onların ateşiyle yaşları da 
yakabilirsiniz.  

Atalarımız bu tabiî hadiseden yola çıkarak “Sakın yaşların hiçbir zaman  yanmayacağını 
düşünmeyin, eğer kuruların arasına katılırlarsa onlar da yanarlar.”şeklinde bizi uyarmaktadırlar. 

 Bu söz sosyal hayata uygulandığında  kuru menfiyi, yaş müspeti temsil eder.   Normalde suçsuz 
kimselerin ceza almaması gerekirken bazen suçsuzlar da suçlularla birlikte cezalandırılır. Eskiden 
vardı, şimdi yine var mı bilmiyorum. Hoca sınıfa kızdığında öğrencilerin tamamını sıra dayağından 
geçirirdi ve suçluların yanında suçsuzlar da aynı cezayı alırdı.  Tıpkı bunun gibi, tarihte de birkaç 
sapığın işledikleri bir cürümden ötürü bir köyün, hatta bir şehrin ahalisinin cezalandırıldığı birçok olay 
vardır.  

Günümüzde, söz konusu ata sözünün vermek istediği asıl mesajın göz ardı edilerek 
unutturulduğunu ve yapılan haksızlıkları meşru ve kaçınılmaz; adaletsizlikleri ise adaletmiş gibi  
göstermek amacıyla, birçoğumuzun çeşitli vesilelerle benzerlerini duyduğumuz  “Evet  biliyoruz, sen 
haklısın, suçsuzsun ama ne yapalım, kurunun yanında yaş da yanıyor,  seni de diğerleri ile birlikte 
değerlendirmek zorundaydık.” gibi, son derece mantıksız, meşru olmayan tavırları ve kararları meşru 
kılmaya yönelik  bir  kurala; yapılan haksızlıkları saklamak   için hiç de  insanî olmayan bir mazeret 
kılıfına; sapıkça bir savunma söylemine dönüştürüldüğünü görüyoruz.10 

Bütün folklor mahsulleri gibi ata sözlerinin de değişmesi tabidir. İster teknolojinin gelişmesi, ister 
dünyanın küçülmesi, ister milletlerin ve kültürlerin birbirlerini daha fazla etkiliyor olması, kısaca, 
sebep ne olursa olsun,  değerleri kabul eden de onları değiştiren de toplumların kendileridir. 
Atasözlerini yorumlarken onları sadece bugünün şartları içinde değil, mazideki şartları ve atalarımızın 
özelliklerini de  göz önünde bulundurarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.  Aksi hâlde elde 
edilecek sonuçlar yanıltıcı, hükümler de yanlış olur.   
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Ø Giriş  
Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan "sema/h", kökü ve bazı renkleri İslâmiyet öncesi Türk 
inanç ve kültür unsurlarına dayanan, İslâmî değerlerle bezenmekle birlikte pek çok kültürden de 
etkilenip, kıtalar arası yaygınlığa ulaşan, dinî, felsefî, edebî, ahlâkî ve sanatsal özellikleri olan dinî 
folklorik bir ayindir. Geçmişi ile bağlantılı olan, yüzyılların ötesinden nesilden nesle aktarılarak gelen 
semanın, ülkeler aşırı, hatta kıtalar arası milyonlarca insanın, büyük ekseriyetle Türk soylu insanların 
dinî, felsefî, ahlâkî, dünyalarını etkileyen çeşitli dinî, felsefî, mezhebî gruplar tarafından farklı adlarla 
da olsa kullanılan "ortak değer" olma özelliği vardır. 
Rufaîlik, Kadirîlik, Halvetîlik, Mevlevîlik, Kübrevîlik ve Nakşîlik gibi büyük tarikatlar, semanın 
insanı Allah'a yaklaştıran ve yükselten bir özelliğe sahip olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak ilk 
zamanlar Melâmetîlik, daha sonraları ise Nakşîlik semah'a kendi seyrü sülûk sistemleri içinde yer 
vermemiştir. (Uludağ 1992: 358). Ne var ki, Türk dünyasının çok önemli müşterek bir figürü olan 
sema, bir bütünlük içinde ele alınıp bütün yönleriyle değerlendirilememiştir. Bunun için dinî özelliği, 
folklor özelliğine, ayin yanı oyun yanına karıştırılmış, ileri sürülen görüşler yapılan yorumlar noksan 
olmuş, istismara müsait kalmıştır. Sema'nın varlığı ve özellikleri sadece bir bölge ile bir Türk devlet 
veya topluluğu ile sınırlı tutulmamalıdır. Türk kültürünün önemli bir değeri olan semanın İslâm öncesi 
varlığı, Gök Tanrı  ve diğer Türk din ve inançları içerisindeki yeri, anlamı, özellikleri, İslâmî 
dönemdeki seyri, bütün Türk devlet ve toplulukları nezdindeki durumu ve varyantları bir bütünlük 
içerisinde incelenmeli, bu dinî ve folklorik özellikli Türk kültür hazinesi maksatlı mihrakların 
istismarından kurtarılmalıdır. 
"Sema"nın temelinde Türk insanının hayata ve Tanrı'ya bakışı ile manevî dünyası vardır. İslâm dinine 
intisap etmeden önce Türklerin ekserisi Gök Tanrı/Tengricilik1, bazı tayfaları ise zamanla Budizm2, 

                                                            
1 Günümüzde Kazakistan, Kırgızistan ve Altaylarda "Tengirçilik"; Türkiye'de "Tengricilik"; Moğolistan'da "Tengerizm" 
şeklinde yazılıp söylenmektedir. İbrahim Kafesoğlu, Hikmet Tanyu, Osman Turan ve Bahaeddin Ögel'in ortak kanaati: 
Türkler tek Tanrılı bir dine mensuptular, yerde ve gökte bir takım kutlu güçlere de saygı duyar azizlerlerdi (Eröz 1992: 8). 
Türklerin Gök Tanrı /Tengricilik dini, İslâm dinine benzer biçimde "bir Tanrı"ya, onun kadir-i mutlak olduğuna, ahiret 
hayatına, cennet (uçmak) ve cehenneme (tamu) inanmayı gerektirirdi (Turan 2010: 63; Kafesoğlu 1998: 308 vd.). Ocak da bu 
meselede şöyle yazar: "Türkler, tarihlerinin bilebildiğimiz en uzak devirlerinden beri, yaşadıkları siyasî, içtimaî ve iktisadî 
şartların belirlediği, kendilerine mahsus bir inançlar sistemi ortaya koymuşlardır. Atalar kültü, çeşitli tabiat kültleri şeklinde 
tezâhür eden bu sistem, nihayet Gök Tanrı kültü ile ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Zamanla Türklerin 
Şamanizm'i de tanıdıkları görülmektedir. Fakat onlar eski inançlarını buna da uyarlamak suretiyle Şamanizm'e kendilerine 
has bir çehre kazandırmışlardır." (Ocak 2010: 110) 
2 Hindistan'dan Asya'ya geçen Budizm, 2. ve 3. asırlarda Doğu Hunları arasında yayılır. Daha sonra Doğu Türkistan'a geçer. 
Çoğu kervan yolları üzerinde olmak üzere ülkenin pek çok yerinde Budist mabetler yapılır. 6. yüzyıldan itibaren Göktürkler 
arasında da yayılır. Muhan Kaan ve Topo Kaan'ın Budist oldukları bilinir. Buhara ve Belh şehirleri Budizm'in önemli 
merkezleri olur. Fakat Göktürk Kitabeleri'nde Budizmle ilgili herhangi bir ifadeye rastlanmaz. Bu durum da Budizm'in 
Türkler arasında etkinliğini kaybettiğini gösterir. Bu arada Budizm'in Uygur Türkleri arasında 9. ve 10. yüzyıllarda  çok 
güçlü durumda olduğu gözlenir. İslâmiyet Uygurlar arasında çok yayıldığı hâlde  Budizm etkisini varlığını devam ettirir. 
Sarayda hem Müslüman hem de Budist din adamları yan yana görev yaparlar. Doğu Türkistan ve diğer Türk yurtlarında 
bulunan ve günümüze kadar gelen Budist tapınakları bunların kalıntılarıdır. 
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Maniheizm3, Zerdüştîlik4, Mazdekizm5, Şamanlık/Kamlık6, inanç sistemleri dairesinde bulunmuştur. 
Hatta bu inançlar kadar yaygın olmasa da Türkler arasında Hıristiyanlık7, Yahudilik8 de kabul 
görmüştür. İslâm'ın yaygınlaşmasından sonra nüfuzunu yitiren bu inançlar, günümüzde çok küçük 
Türk tayfaları arasında varlığını sürdürmektedir. 
İkinci halife döneminde İran'a giren Müslümanlar, mahallî dinlerin taşınır ve taşınmaz değerlerini 
ortadan kaldırdıktan sonra bünyesine aldığı yeni Müslüman olmuş çeşitli ırk ve inançtan unsurlarla 
Türkistan'a yönelmiştir. Müslümanlık, çok geçmeden Doğu Türkistan'a kadar yayılmıştır. 
Müslümanlar, bir taraftan başta Gök Tanrı/Tengricilik dini olmak üzere, Şamanizm, Manihaizm, 
Budizm ile yüz yüze gelirken, bir taraftan da çeşitli halkların kültür değerleri ile tanışmıştır. Kısa 
sürede çok geniş coğrafyada, çeşitli kültür ve medeniyet unsurlarıyla bir araya gelen, hatta İslâm 
inancı potasına alınmaya çalışılan bu farklı kültür, medeniyet ve inanç unsurları tamamen 
kotarılamamıştır. İslâm dinine dahil olan muhtelif kültürden insanların medeniyet ve kavmiyet 
asabiyeti çeşitli mezhep, tarikat, tasavvuf hareketlerine kaynak teşkil ederek ayrışmalara ve 
farklılaşmalara sebep olmuştur. 
Yeni Müslüman olmuş Türkler, önce Araplar daha sonra Moğollar tarafından halifenin hassa veya 
devlet ordularında görev alarak ya da göçer evli obalar hâlinde Batı'ya yönlendirilmiştir. Türkistan'da 
kalan Türk tayfaları olsun, Horasan, İran, Kafkasya üzerinden Orta Doğu, Anadolu ve Doğu 

                                                            
3 Zerdüştilik, Budizm ve Hıristiyanlığın karışımından meydana gelen Maniheizm, İran coğrafyasında 3. yüzyılda ortaya 
çıkmıştır. Mezopotamya, Babilonya (Bağdat) ve İran'da gelişmiş ve 10. yüzyıla gelindiğinde Türkistan, Kuzey Hindistan, 
Batı Çin ve Tibet'e kadar yayılmıştır. Maniheizm en parlak dönemini Uygur Devletinin millî dini olarak ilan edildiği 
dönemde yaşamıştır. Dinin kurucusunun adı Mani'dir. Mani, eski Türkçe'de mengü/bengü/ebedî, Çağatay Türkçesi'nde ise 
Tanrı demektir. 
4 İran coğrafyasında ortaya çıkan dinlerden biri de Zerdüştîliktir. 7. asırda etkisini artıran bu din 8. ve 9. asırlarda 
Maveraünnehir'den Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Oğuzlar, Dokuzoğuzlar, Halaçlar ve Karluklar arasında 
çok yayılmıştır. Ünlü Azerbaycan kahramanlarından Babek bu Türk tayfalarına dayanarak Abbasîlere karşı mücadele 
etmiştir. Zerdüştîlerle Mazdeistler iç içe olmuşlardır. Bu dinin kurucusu Zerdüşt'ün Türk olduğu da pek çok kaynakta 
geçmektedir. Zerdüşt'ün altın suyu ile 12 bin inek derisine yazılı bulunan ve İstehr şehrinde özel kütüphanede muhafaza 
edilen ancak Makedonyalı Büyük İskender ve hocası Aristo tarafından el konulup tıp, astronomi, astrololji , matematik 
bölümleri tercüme edilip Makedonya'ya gönderildikten sonra tamamının yakılması Batılı ülkelerin meşhur acımasız kültür 
katliamlarından biridir (Seferli vd. 1982: 11). 
5 5. asrın sonu 6. asrın başlarında İran coğrafyasında ortaya çıkan ve adını hareketin lideri Mezdek'ten alan 
Mazdekiyye/Mazdakizme Türkler arasında kabul görmüş inançlardandır. Çeşitli inançlardan kaynaklanan bu dinin önemli 
özelliği bir çeşit komün toplum hayatını savunması, ateşin kutsal sayılması ve ihtiram edilmesidir. İran Türk tayfaları 
arasında yayılmış olması muhtemeldir. Altay ve Yenisey havzasındaki Türkler arasında görülmüştür. Annesi Türk olan 
Hüsrev Anü'ş-Şirvan zamanında ortadan kaldırılmıştır. Geniş bilgi için Nizamül Mülk'ün Siyasetnâmesi'ne bakınız. 
6 Şamanlık/Kamlık, eskiden Türklerin ilk dini gibi gösterilmiştir. Ancak son yıllarda yerli ve yabancı bilim insanlarının 
yaptığı araştırmalara göre Şamanizm, Türklerin eski dini olmadığı gibi din de değildir. Şamanizm, büyücülük, sihirbazlık, 
meczup bir kimsenin tabiat güçlerini, geleceği, ölümü ve hayatı kontrol ettiğini iddia ederek yaptığı garip hareketler ve 
söylemlerdir. Bugün de bu tarz gösteriler yapılmaktadır. Ne var ki, bugün de Altay, Tuva, Hakas Türkleri arasında rastlanılan 
Şamanizm eski dönemlerde Türkler arasında rağbet görmüştür. Geniş bilgi için bkz.: İ. Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, 1998, 
Ötüken Yay., İstanbul, s. 300 vd. 
7 8. yüzyıldan itibaren Bizans'tan kovulan İstanbul patriği Nestorius tarafından oluşturulan Nesturi Hıristiyanlığı Uygurlar 
arasında kısmen de olsa kabul görmüştür. Bazı Budist ve Maniheist Türk toplulukları Hıristiyanlığa geçmiştir. Karluk 
Türklerinden kalan bazı kilise ve mezar kalıntıları bunlardandır. Çeşitli Arap kaynaklarında bazı Oğuz boylarının,  Kırım ve 
Kafkasya çevresinde yaşayan Hazar Türklerinin arasında Hıristiyan unsurların olduğunu bildirse de asıl üzerinde durulması 
gereken bölge Doğu Avrupa ve Balkanlardır. Buralara yerleşen Peçenek, Oğuz ve Kuman Türklerinin burada tanıştıkları 
Hıristiyanlığa geçtikleri bilinir. Günümüzdeki Hıristiyan Gagauz Türkler bu Türklerin bakiyesidir (Güner 1991: 22 vd). 
8 Bizans Hıristiyanları ile Abbasî Müslümanlarının baskısına dayanamayan Musevî toplulukları özellikle din adamları Volga 
boyları ve Kafkasya'da hüküm süren Hazar Türk Devleti'ne (630-1048) sığınırlar. 8. yüzyılda Musevî din adamlarının 
istilasına uğrayan Hazar devleti, bilhassa yöneticiler eski inançlarını bırakarak Musevî olurlar. Çok geçmeden Hazar Türk 
Devleti, Yahudiliği resmî din olarak kabul eder. Bunların bir kısmı 9. ve 10. yüzyıllarda Hazar'ın kuzeyinden Doğu 
Avrupa'ya kitleler hâlinde göçerler. Arthur Koestler (1905-1983) "13. Kabile" romanında Yahudilerce aranan kayıp kabilenin 
ve Hitler'in öldürttüğü Yahudilerin bunların torunları olduğunu ima etmektedir. 
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Avrupa'ya giden Türkler olsun, eski dinlerine ait sosyal normları, ayin, tören, bayram ritüellerini 
hayatlarından tamamen çıkar(a)mamışlardır.9 Onların bir kısmına İslâmî görünüm kazandırarak 
devam ettirmişlerdir. 
Bu çalışmamızda, Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya uzanan geniş bir alanda ve çok çeşitli Türk 
halklarındaki, eski dinlerinde olduğu gibi kadınlı erkekli bir arada veya ayrı olarak ayinlerini büyük 
bir vecd ve heyecan içinde, müzik ve raks eşliğinde yaptıkları ve günümüzde sema, semah, dolan, kuş 
tepti, zikri hançer ve daha başka adlarla  adlandırılan ayinler incelenmiştir. Alan araştırması ile 
yaptığımız bu çalışmanın neticesinde bu kadar geniş bir alanda benzerlik hatta aynilik gösteren 
semanın bütün Türk dünyasının ortak dinî folklor ürünü olduğu tespit edilmiştir. Amacımız, 
günümüzde genellikle sema veya semah olarak adlandırılan oysa daha başka adları da bulunan ve Türk 
topluluklarının muhtelif inanç ve folklor grupları arasında ayin şeklinde icra edilen bu kadim 
geleneğin, Türklerin eski Gök Tanrı /Tengricilik inancının bir ürünü olduğunu, daha sonra İslâmî 
görünüm alarak bir dinî folklor değeri kazandığını ve Türk halklarının önemli bir ortak değeri şekline 
geldiği belirtmektir. Şunu da ilave etmek gerekir ki İslâmiyet öncesinde Türk topluluklarında 
yaygın olarak bilinen ve muhtelif Türk topluluklarında farklı adlarla anılan semaya kaynaklık 
eden dinî folklorik ayin günümüzde Müslüman olmayan Yakut, Altay, Tuva Türkleri arasında 
Osyohay, Ünküü adları altında -Rus hükümetlerinin uyguladığı çok ağır yasaklar ve sansür 
yüzünden pek çok dinî ve millî özelliklerini kaybederek- varlığını devam ettirmektedir. 
1. İslâm Öncesi Türklerde "Sema" 
Türkler, dünyanın pek çok coğrafyasında devletler kurup hükümran olmakla birlikte Doğu 
Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar olan coğrafyada, siyasî anlamda kısa süreli kesintiler olsa da, 
kültürel bakımdan hâkimiyetlerini kesintisiz devam ettirmişlerdir. Bugün de bu bölgede Türkler hem 
nüfus hem kültür ve medeniyet hem de erk bakımından hâkim durumdadır. Hâl böyle olunca bu büyük 
coğrafyanın aslî unsuru ve hâkim gücü olan Türklerin inanç değerleri onlarla birlikte yaşayan ve 
sonradan onlara dahil olan halkların inanç ve kültür değerleri ile etkileşime girmeden hâli kalmamıştır. 
Türkler Müslüman olmadan önce ekserisi Gök Tanrı/Tengricilik dini dairesindedirler. Kadim eserlerde 
fazlaca görülen "Gök Tanrı" inancının izleri, az da olsa günümüzde de görülmektedir.10 Hatta Gök 
Tanrı inancı Asya kavimlerine Türklerden yayılmıştır. Bütün eski kavimler, gök cisimlerini mukaddes 
tanıyıp göğün kendisi ile ilgilenmedikleri hâlde, Türkler hem gök cisimleri ile ilgilenmiş hem de 
göğün kendisini düşünmüşler ve mücerret bir Tanrı inanışına ulaşabilmişlerdir." (Güner 1991: 21; 

                                                            
9 Jean Poul Roux Türklerin bu özelliğini şöyle değerlendirmektedir: "Ellerinde bilinen büyük bir öğreti metni bulunmayan, 
sürekli olarak tarihin değişimleriyle hırpalanmış, kışkırtılmış tüm büyük uygarlıklar tarafından kuşatılmış bu barbar insanlar, 
tarih öncesinden hemen hemen tümüyle dinsel olarak belirli bir birikimle çıkıyorlar ve zamanla yozlaşmasına karşın 
dinlerinin temel niteliklerini modern çağlara kadar taşıyorlar: Yollarında rastladıkları bütün dinlere kuşkuyla merak saran, hiç 
çekinmeden bu dinlerden, kendi zihinlerindeki betimlemeye girebilen her şeyi alan bu insanlar Hıristiyanlığa, Budizme, 
Maniheizme, Yahudiliğe, Mazdeizme, İslâma geçiyorlar ve bu dinleri kabul ederken görünür dönüşümlerine karşın ilk 
baştaki görüşlerine sadık kalmayı biliyorlar. Aralarında her yerde rastlanabilen kuşkucu, akılcı kimselerin bulunmasına karşın 
ömürleri tamamen savaş eylemleriyle geçen bu kalpleri inanç dolu insanlar, en küçük dinsel bir saldırganlık göstermeden, 
tarihte hiç bir örneği bulunmayan bir hoşgörü sergiliyorlar ve en karşıt ve birbirine en düşman dinsel öğretilerin taraftarlarını 
uyum içinde bir arada yaşatmak için sürekli olarak çaba gösteriyorlar. Herhâlde bu insanların kalplerinin derinliklerinde, 
şuurlarının yapısında, inandıkları öğretinin ötesinde, evrensellikle ilişkili bir şeyin var olması gerekir." (Roux 2011: 298 vd.) 
10 Göktürkler döneminin yazılı abideleri olan Göktürk Kitabeleri'nde Gök Tanrı  dinine birçok yerde işaret edilmiştir: Köl 
Tigin Bengü Taşı'nda "Tengri teg tengride bolmuş Türk Bilge Kağan bu ödke oturdum. Sabımın tüketi eşidgil." (Tanrı gibi 
gökte olmuş Türk Bilge Kağan bu devirde tahta oturdum. Sözümü sonuna kadar dinle.) diyerek Tanrı gibi gökte olduğunu ve 
Tanrıdan olduğunu ifade etmektedir. Nesimîler, Hallac-ı Mansurlar da aynı sözü tekrar etmişlerdir. Hak olduklarını, Haktan 
olduklarını vurgulamışlardır. Aynı abidenin doğu cephesinin ilk cümlesinde "Üze Kök Tengri asra yağız yir kılındukda ikin 
ara kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlında üze eçüm apam Bumın Kağan İstemi Kağan olurmuş. Olurupan Türk budunung ilin 
törüsin tuta birmiş, iti birmiş." (Üstte mavi gök, altta kara yer yaratıldığında ikisi arasında insan oğlu yaratılmış. İnsan 
oğulları üstüne atalarım Bumin Kağan, İstemi Kağan hükümdar olmuş. Hükümdar olup Türk milletinin ilini, töresini tutmuş, 
düzenlemiş.) (Ercilasun 1985: 69 vd.). 
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Kafesoğlu 1998: 308). Eski Türk Düşünce sistemine göre âlemin "kut"u ve "sahibi" Üze (Yüce) 
Tanrı'dır. Türkler için Gök (Sema) kutsaldır. Gök, Tanrı'nın hem mekânı hem de sıfatıdır. "Yer-Sub" 
kutsaldır (Dosay 2003: 36). Türklerde çadırların, otağların, camilerin kubbelerinin gök kubbesine, 
benzetilmesi tesadüfi olmasa, bunda da Gök Tanrı inancının etkisi olsa gerek (Esin 1997: 5). Gök 
Tanrı inancı Türkistan Türk toplumlarında çok köklü bir inanç olması sebebiyle etkisi İslâm 
sonrasında da devam etmiştir. 
İslâmiyet öncesinde Türkler arasında çok yaygın olan ve sadece evli çiftlerin katıldığı ve çok sıkı 
kurallar çerçevesinde yapılan, ziyafetler verilip, kımız içilen bir dinî merasimin olduğu bilinmektedir. 
Gök Tanrı inancının bir ayini olarak yapılan bu merasim Müslüman olunduktan sonra 
Mâverâünnehir'de göçebe Türkmenler vasıtasıyla İslâmi görüntüye sokularak Yesevîliğe alınmıştır.11 
Daha sonra Horasan, Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya ve daha batıya geçtiği anlaşılmaktadır (Ocak 
2009: 376). Eski Türklerdeki bu ayin, bugün Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar pek çok Türk 
toplumunda: Doğu Türkistan'da "sama", "dolan", "sanam"; Kazakistan'da "Yesevî Zikri"; Harezm'de 
"Kuştepti"; Horasan Türkmensahra'da "Hançer Zikri/ Zikr-i Hançer"; Anadolu'da ve Balkanlarda 
"Sema", "Semah" veya benzeri adlarla yapılan dinî folklorik ayinden başkası değildir. Müslüman 
Alevî Bektaşî tarikatlarında temel ayin olarak yapılan "Ayin-i Cem" de eski Türklerdeki dinî 
merasimin Müslümanlık cilasından geçmiş hâlidir (Ocak 2010: 175 vd.; Eröz 1990:283,304).  
Ayrıca günümüzde Tengricilik veya Gök Tengri inancında bulunan Yakut/Saha Şor, Altay, Tuva 
Türkleri arasında bahar mevsimlerinde yapılan "Osyohay" raksı ile evli çiftlerin belirli zamanlarda 
yaptığı "Ünküü" raksı incelendiğinde semah ve varyantlarının benzeri olduğu görülmektedir. Çarlık 
Rusyası döneminde Rus misyonerlerinin gayreti ile bazıları Hıristiyan olmuşlar, Sovyetler Birliği 
döneminde ise ateizm propagandasının etkisi ile bu din ile zaten zayıf olan ilişkilerini kesmişler (Şahin 
2002: 734). Yeniden eski inançlarına dönmüşler. Ancak bütün dinî ritüellerin yasaklanması sebebiyle 
çok dağınık ve az sayıda bulunan Yakut/Saha, Şorlar, Altay, Tuva Türkleri bu değerlerini çok iyi 
koruyamamışlardır. Son yıllarda bu değerlerini yeniden canlandırmaya başlamışlardır. Osyohay dinî 
folklorik dansını izleme ve kayıt altına almayı başardıysak da "Ünküü" dinî folklorik dansını izleme ve 
kayıt altına alma imkânı bulamadık.12 
2. Türklerin İslâma Geçiş Döneminde "Sema" 
7. yüzyılın son yarısında Kafkasya ve Horasan Türkleri arasında yayılmaya başlayan İslâmiyet 9. 
yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Oğuzlar ve Karluklar arasında hızlı bir şekilde kabul görür (Turan 
2010: 64). Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olması ve çok geçmeden Doğu Türkistan, Kâşgar ve 
Balasagun havalisine kadar İslâm'ın yayılması (Köprülü, 2007: 46) ile Tengricilik dini nüfuzunu 
yitirir. Ancak bazı Oğuz tayfalarının 10. asrın ilk çeyreğine kadar Müslüman olmadıkları13 da 
bilinmektedir. Selçuklu Devleti'ne adını veren Selçuk Bey daha 960'larda Müslüman olmuştur (Turan 
2010: 66). Halifelerin, özellikle Halife Me'mun'un, başlattığı ve Halife Mutasım'la devam eden 
Türkleri hassa ordusuna alma faaliyeti, önemli bir kırılma noktası olmuştur. Bu halifeler, Soğd, 
Fergana, Usruşana, Şaş (Taşkent) başta olmak üzere muhtelif yerleşim yerlerinden ve konar göçer 

                                                            
11 Giriş bölümünde işaret edildiği gibi bu folklorik ayin günümüzde Müslüman olmayan Yakut, Altay, Tuva Türkleri arasında 
Osyohay, Ünküü adları altında -Rus hükümetlerinin uyguladığı çok ağır yasaklar ve sansür yüzünden pek çok dinî ve millî 
özelliklerini kaybederek- varlığını devam ettirmektedir. 
12 Saha Türklerinden olan Türkolog Vasilyev Nikolay İvanoviç'in verdiği bilgilere göre Yakutların/Sahaların % 80-85 kadarı 
Gök Tenri dinindedir. % 15-20 kadarı ise Hıristiyan olmuştur. Halk Türk olduğunu bilmektedir. Halk Gök Tengri'nin gökte 
olduğuna inanırlar. Bununla birlikte göğün dokuz kat olduğuna ve her bir katında yer yüzünü ve insanları idare eden güçlerin 
bulunduğuna inanırlar. Ateşi de kutsal bilip azizlerler. Ateşin üzerine kımız serperek, ona kurban keserek dilekte bulunurlar. 
Kâinattaki çeşitli kültlere de tazimde bulunur onlar vasıtasıyla Gök Tanrı'dan istekte bulunurlar. Ancak ateşe ve tabiat 
varlıklarına tapınmazlar. Bazı Müslüman çevrelerde yatırlara, pirlere ve makamlara kurban kesip dua edilerek dileklerde 
bulunması ile ilgili olsa gerek. 
13 İbni Fazlan, Seyatnâmesi Tercümesi, İstanbul, 1975. Hazırlayan: Ramazan Şeşen, s. 31. 
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obalardan orduya aldıkları Türkleri Irak'a yerleştirecek, hatta burada Türklerin iskânı için Samarra gibi 
şehir ve garnizonlar kuracaklardır. 
Kadim kültür muhitlerinden biri olan ve çeşitli kadim inançların merkezi durumunda olan Horasan, 
İslâmiyetle birlikte tasavvuf hareketinin önemli bir merkezi olur. 9. asırda Herat, Nişabur, Merv 
mutasavvıflarla dolmaya, 10. asırda ise Buhara ve Fergana'da şeyhler görülmeye başlar. Fergana'da 
Türkler şeyhlerine "bab" yani "baba" derler. Türk asıllı şeyhler de dergâhların başına geçer. 
Muhammed Mâşuk Tûsî ile Emir Ali Ebû Halis Türk şeyhlerdir. Eski ozanların yanında "ata" veya 
"bab/baba" unvanlı dervişler, el ve obaları dolaşarak tasavvuf fikrini yayarlar. Ozanların pîri Korkut 
Ata ve Yesevî'nin hocası Arslan Bab (öl. 1166) bunlardandır. Halkın yanında devlet erkânı da 
mutasavvıflara karşı saygı duymaya başlar. Karahanlılar ve ilk Selçuklular, âlimlere ve şeyhlere karşı 
büyük hürmet gösterirler. Bu durum da şeyhlere büyük nüfuz kazandırır. İlk tahsilini, Türk 
menkıbelerinde Oğuz Han'ın başkenti olarak gösterilen (Köprülü, 1978: 210). Yesi/Türkistan'da 
geçirdikten sonra Mâverâünnehr'in büyük İslâm merkezi olan Buhara'ya giden Ahmet Yesevî, Buhara 
ve Semerkant'ta Şeyh Hemedanî'nin14 dergâhında tahsilini tamamlayıp Türkistan'a dönmeden  bölge 
halkı tasavvuf fikri ile tanışır.  
Türk şehir ve kasabalarında yeni dinin icapları yerine getirilirken, kırsal kesimlerde ve göçebe hâlde 
yaşayan Türkler, Müslümanlığı sathî olarak idrak ederler. Eski dinlerine ait ayin, tören, bayram 
ritüellerini hayatlarından tamamen çıkarıp at/a/mazlar. Onların bir kısmını İslâmî görünüme sokarak 
devam ettirirler. Konumuzla ilgili örnekleme yaparsak eski din ve geleneklerinde olan kadınlı erkekli 
ayinlerini büyük bir vecd ve heyecan içinde, müzik ve raks/sema eşliğinde devam ettirirler (Köprülü, 
2007: 62 vd). 
İyi bir medrese tahsili ve tasavvuf eğitimi alıp Yesi'ye dönen Ahmed Yesevî15, irşada başladığı 
sıralarda Hârizmşahlar kuvvetli bir İslâm devleti hâline gelmektedir. Türkistan'da, Yedi-Su havalisinde 
kuvvetli bir İslâmlaşmanın yanında yaygın bir tasavvuf hareketi vardır. Medreselerin yanında kurulan 
tekkeler tasavvuf hareketinin merkezleri durumundadırlar. Bu uygun şartlar altında Ahmed Yesevî, 
Taşkent ve Siriderya yöresinde, Seyhun'un ötesinde bozkırlarda yaşayan göçebe Türkler arasında 
kuvvetli nüfuz sahibi olur. Bir mürşid ve ahlâkçı hüviyetiyle onlara İslâm dinini ve tasavvuf esaslarını, 
tarikatının âdab ve erkânını öğretmeye çalışır. Yesevî ve halifeleri, Gök Tanrıcı, Budist, Maniheist 
mitolojik unsurlarla örülü mistik nitelikli şifahî bir din kültürüne sahip olan ve büyük ekseriyeti konar-
göçer bir hayat tarzı sürmekte olan Türklere İslâm'ı ister istemez yine bir sûfî nitelikle ve değer 
hükümleriyle kabul ettirebileceğini görür. Jandarbek'in (2006: 38) ifadesi ile "Hoca Ahmet Yesevî, 
halkın arasına sûfîlik yolunu yaymak için Müsülmanlığın beş farzınının dışında, zikir ibadetini, açık 
zikri de getirmiştir."16 Horasan Melametiliği'nin cezbeci karakteri, Gök Tanrıcı, Maniheist ve Budist 
cezbeye alışık Türklere hiç de yabancı gelmez (Ocak 1996: 586 vd.). Yesevî, Arapça ve Farsça bildiği 
hâlde, etrafında toplanan bu yerli, köylü ve göçebe halka onların diliyle hitap eder ve yazdığı sade 
Türkçe "hikmet"leri sunar (Eraslan 1989: 161). Müslüman olan göçebe Türkler,  Türk göçebe 
hayatının bir zarureti olarak, eski dinlerinde olduğu gibi, şimdi de kadın erkek bir arada bulunuyor ve 

                                                            
14 Yusuf Hemedanî (Hemedan 1048 - Merv 1140), Irak, Horasan, Mâverâünnehr, Buhara ve Semerkant'ta bulunmuştur. Hoca 
Ahmet Yesevî, ondan Buhara ve Semerkant'ta seyr-i sülûk görmüştür. Merv'de medfundur (Noyan 1998: I/37). 
15 Yedi yaşında Yesi'de Arslan Baba'dan talim terbiye alan, onun ölümünden bir süre sonra Buhara'ya giderek "Şeyh Yusuf 
Hemedânî'ye (öl. 1140) intisap ederek onun irşad ve terbiyesi altına girer. Yusuf El Hemedânî'nin ölümü üzerine irşâd 
mevkiine önce Abdullah-ı Berkî, onun vefatıyla Şeyh Hasan-ı Endakî geçer. 1160 yılında Hasan-ı Endakî'nin de vefatı 
üzerine Ahmet Yesevî irşad postuna oturur. Bir müddet sonra, vaktiyle şeyhi Yusuf Hemedânî'nin vermiş olduğu bir işaret 
üzerine irşad makamını Şeyh Abdülhâlik-i Gücdüvanî'ye bırakarak Yesi'ye döner. Vefatına kadar burada irşada devam eder." 
(Eraslan 1989: 160). 
16 Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Zikiriya Jandarbek, (2006), Yasavi Jolu jene Qazaq Qoğamı, El-Şejire, 2006, Almatı.  
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ayinlerini büyük bir vecd ve heyecan içinde, müzik ve raks (sema) ile yaparlar (Köprülü, 1978: 212; 
Eröz 1992: 10)17. 
Türkler Müslüman olurken yukarıda işaret ettiğimiz gibi bazı ayin ve folklor değerlerini İslâmî ciladan 
geçirerek dinî hayata sokarlar. Bir nevi karşılıklı etkileşim olur. Türklerin -konumuz çerçevesinde- 
İslâmî hayata aktardıkları eski inanç unsurlarının başında "sema" gelmektedir. Türkistan'da sema ilâhî 
cezbenin galebesi hâlinde makbul sayılır. Abdülkadir Geylanî'nin (öl. 1166) de talebelerinden olan 
Mutasavvıf Şahâbeddin Suhreverdî (1145-1234) mûsikîye cevaz verir (Turan 2010: 395). Türkmen 
tayfaları daha Anadolu'ya gelmeden önce mensubu bulundukları Gök Tanrı, Budist veya Maniheist 
eski Türk inanç sistemlerini bu tarikat ve inanç sistemine katmış, syncrétique bir hâlita 
oluşturmuşlardır. Müzik ve sema(raks) bazı Türk tarikatlarına girmiş, dinî bir vecd unsuru olmuştur 
(Köprülü 1929: 1 vd.). 
Ahmed Yesevî, elbette ki ilk Türk mutasavvıfı değildir. Hz. Ömer devrinden itibaren Müslümanlarla 
tanışmaya başlayan Türkler arasından pek çok mutasavvıf çıkmıştır. Kütüb-i sitte müelliflerinden 
İmam Buharî, Müslim, Tirmizî ve Neseî Türk olduğu gibi Abdullah b. Mubarek de Türk muhaddis ve 
mutasavvıflardandır. Ancak bu Türk-İslâm âlimleri, eserlerini o günün ilim dili olan Arapça ile 
yazmışlardır. Fakat Ahmed Yesevî, öncekilerden farkı olarak, Farsça konuşup yazan Yusuf 
Hemedanî'nin öğrencisi olmasına ve kendisinin de Arapça ve Farsça bilmesine rağmen irşad ve tebliğ 
dili olarak Türkçe'yi seçmiş, Türkçe eserler vermiştir. Tasavvuf edebiyatının öncüsü olmuştur (Yılmaz 
1996: 567 vd.). Bunun için de M. Fuad Köprülü "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adlı eserinde 
onu ilk Türk mutasavvıfı olarak değerlendirmiştir. 
3. "Sema"nın Anadolu'ya Gelişi 
Ahmed Yesevî'nin yaşadığı dönem, Büyük Selçuklu Devletini'nin dağılmasından sonra Anadolu'da 
kurulan ve burayı Türk yurdu yapmak için gayret gösteren Anadolu Selçuklu Devleti dönemine rastlar. 
Onlarca Türk tayfası, Anadolu Türklerine yardım için "dâru'l-cihad" denilen bu cihad meydanına 
koşarlar. Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak için gelen bu alperenler arasında kadim 
eserlerde adları "Horasan Erenleri" diye geçen Yesevî dervişlerinin payı çok büyük olmuştur (Yılmaz 
1996: 569). Bu dervişler Kaşgâr İydgâh Dergâhı'ndan, Kafkasya Niyazabad Avşar Baba tekkesinden, 
Balkanlar'da Sarı Saltuk, Bulgaristan Varna Akyazılı Baba tekkesine kadar pek çok merkezde tekke ve 
zaviye kurmuşlardır.18 
 Uzun Firdevsî (Firdevsî-i Rumî), Menâkıb-i Hacı Bektâşî Veli" adlı eserinde, Türklerin, Diyâr-ı 
Rûm'u üç ayrı zamanda fethettiklerini bildirir: İlki Abbasiler zamanında suğur denilen Bizans 
hududundaki askerî kışlalara (Ribat) yerleştirilen Türk askerlerinin Anadolu içlerine düzenledikleri 
akınlarla. Battal Gazi, Abdurrahman Gazi bu dönemde şehid düşen kahramanlardır. İkincisi, Sultan 
Tuğrul Bey ve Alp Arslan zamanında Oğuzların kitleler hâlinde girip Anadolu'yu fethetmesi. 
Üçüncüsü ise Yesevî dervişlerinin büyük kalabalık hâlde Anadolu'ya akıp, fetihlere katılıp fethedilen 

                                                            
17 Ocak (1996: 584 vd.) bu konuda şu tespiti yapar: "Şurası muhakkaktır ki, dünya üzerinde mevcut olmuş dinlerin inanç 
sistemlerinin, ideolojilerin hiç biri, farkı kültür coğrafyalarında yayıldıkça aradan geçen zamana ve değişken kültür ortamına 
paralel olarak bir yandan insanları belirli ölçüde bir değişim içine sokarken, diğer yandan da ister istemez onların bir takım 
niteliklerini uygun bir yapıya bürünmek zorunda kalmışlardır. Başka bir ifadeyle, orijinal biçimlerini tam manasıyla 
koruyamamışlar, yaşanış biçimi itibariyle belli bir değişime maruz kalmışlardır. Bu evrensel sosyolojik bir gerçektir. 
Özellikle kitabî dinler söz konusu olduğu zaman, bu değişim süreci daha da belirgin olarak ortaya çıkar. İşte aynı süreç İslâm 
dini için de söz konusudur. İslâm dini daha Peygamber'in vefatını müteakip Araplar içinde dahi değişik biçimlerde 
algılanmış, Arabistan yarımadasından dışarı çıkarak fetihlerle etrafa yayılıp buralardaki kültürlerle temasa geldikten sonra da 
bu kültürlerin içinden gelen çeşitli toplumların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarına uygun yorum ve uygulamalara 
konu olmuştur 
18 Yesevî Dervişlerinin Kafkaslardan Balkanlara kadar, çeşitli merkezlerde kurdukları tekke ve zaviyelerden belli başlıları 
şunlardır: Kafkasya Niyazabad Avşar Baba, Tokat Gajgaj Dede, Tokat Zile Şeyh Nusret, Bozok Hüseyinova Şeyh Emir Çin 
Osman, Merzifon Pîr Dede, Kırşehir Hacı Bektaş Veli, Bursa Geyikli Baba, Bursa Abdul Musa, İstanbul Unkapanı Horos 
Dede, Filibe Baba Sultan, Bulgaristan Varna Akyazılı Baba, Balkanlar Sarı Saltuk (Yılmaz 1996: 570 vd.) 
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çeşitli yerlere dergâh kurup yerleşmişlerdir (Noyan 1998: I/247). Hacı Bektaş, Sarı Saltuk, Kızıldeli 
Sultan (Seyid Ali Sultan), Balım Sultanlar Yesevî'nin bu fatih dervişlerindendir (Bayram 1996: 533 
vd.). 
Türkün gücünü arkasına alan Müslümanlık, üzerinden bir asır geçmeden Türkistan'dan, coşkun bir sel 
gibi Batı'ya yönelir. Bir kısmı halifelerin hassa ordusunun askerleri olarak, bir kısmı yeni fethedilen 
yerlere yerleştirilmek üzere göçer evli olarak batıya gelir/getirilir. Giderken Arap, Fars kültürleri ile 
renklenen Müslümanlık, geriye dönüşte Türk, Moğol, Çin, Hint unsurlarını da içine alarak batıya 
yönelir. Selçuklu Devletine 985'te adını veren Selçuk Bey (öl. 1007), oğlu Tuğrul Bey19 (ö. 1063), 
yeğeni Alparslan (1033-1072) ve onun oğlu Melikşah (öl. 1092) döneminde Selçuklu Türkleri 
Kâşgar'dan Batı Anadolu'ya, Kafkasya'dan Yemen'e kadar büyük bir devlet kurarlar. İslâmın iman 
kalkanı ve Türklüğün kılıç gücü ile Hıristiyan saldırılarına karşı yüz yıl savaşan Selçuklular, henüz 
toparlanmışken Asya'nın derinliklerinden Moğol tufanı gelir. Bütün kültür, medeniyet merkezlerini 
yakıp, yıkıp talan eder. Moğolların önünden kaçan yüz binlerce Türk obası ve Moğol ordusunda yer 
alan yüz binlerce Türk askeri ve sonradan getirilen göçer evli Türk tayfaları İran, Kafkasya, Anadolu, 
Irak ve Suriye'ye yerleşir. Tabiî ki onlarla birlikte Yesevîlik de bu yerlere nüfuz eder. 
Köprülü (1978: 213), Yesevîliğin Anadolu'ya gelişi hakkında şöyle der: "Bir Türk sûfisi tarafından 
halis bir Türk muhitinde kurulan bu ilk büyük Türk tarikatı, iptida Seyhun havalisinde, Taşkent 
civarında ve şarkî Türkistan'da kuvvetle yerleşmiş, sonra Türk dil ve kültürünün Mâverâünnehr ve 
Harizm sahalarında kuvvetlenmesi ile müterafık olarak onlarda da ehemmiyet kazanmıştır. Seyhun 
vadisinden ve Harezm'den bozkırlara ve Bulgar sahasına yayılan Yesevîlik, galiba Moğol istilası 
neticesinde, Horasan, İran, Azerbaycan mıntıkalarındaki Türkler arasında da mevcudiyetini 
gösterdikten sonra 13. asırda Anadolu'ya girmiştir." 
Yesevîlik sadece kendi adı altında faaliyet göstermemiştir. Ondan doğan veya onun tesiri ile oluşan 
başka tarikatlar vasıtasıyla da faaliyet göstermiştir. Horasan'da 13. asırda Haydarîye tarikatının 
doğmasında müessir olan Yesevîlik, yine bu asrın ikinci yarısında Anadolu'da Babaî ve Bektaşî 
tarikatlarının oluşmasında da etkili olmuştur. Şu da bir gerçektir ki, sema veya semah, Mevlânâ veya 
Hacı Bektaş Veli ile ortaya çıkmış veya onların meydana getirdiği bir ayin değildir. Sema, Mevlâna 
öncesinde Harezm, Horasan ve Rey (Tahran), Tebriz ve civarlarında yapılan bir tarikat ayinidir. Sema, 
Tebrizli Şems tarafından Mevlanâ'ya rağbet ettirilmiştir. (Köprülü 2007: 217 vd.). "Mevlanâ 
kendisinden evvelki tasavvufî geleneği devam ettirmekten başka bir şey yapmamıştır. Mevlanâ'nın 
babası Bahaeddin Veled'in şeyhi olduğu söylenen Necmeddin Kübrâ'nın muhtelif sema meclislerinde 
hazır bulunduğu bildirilmektedir. " (Uludağ, 1976: 365). Mevlana döneminde sema için yer ve zaman 
aranmaz, vecd ve heyecan nerede ve ne zaman  doğduysa, orada ve o zaman sema yapılırdı. 
Mevlana'nın ölümünden sonra izleyicisi Hüsameddin Çelebi, cuma namazının ardından topluca sema 
edilmesini tarikatın kurallarından biri haline getirir. Ama başka zamanlarda da sema yapılmaktadır.  
Diğer önemli bir husus İmam Gazalî (öl. 1111), mubah saydığı sema konusunu, iki önemli eserinde 
geniş bir biçimde ele almıştır. Biri, ilk yazdığı eser İhyâu Ulûmi'd-Din20 (Din İlimlerinin Diriltilmesi) 
adlı kitabının "Sekizinci Kitab"ı olan "Kitabu Âdâbi's Semave'l - Vecd" (Semave Vecdin Âdâbı) 
bölümünde; ikincisi ise "Kimyâ-yı Saâdet"21 adlı kitabının "Vecd ve Sema'ın Edebleri ve Hükmü" 
bölümünde değerlendirmiştir. Gazali, bu eserlerinde çok öncelerden sema yapıldığını, ashaptan 
Abdullah b. Câfer, Abdullah b. Zübeyr, Muğire b. Şu'be ve başkalarının da sema yaptıklarını bildirir. 
                                                            
19 Henüz ikinci nesil Müslüman olan Tuğrul Bey, bütün Orta Doğu'yu ülkesine katıp, halifenin ülkesini hâkimiyeti altına alıp 
halifeliği kendisine bağlar. Ayrıca halife'nin kızını alıp akraba olur. Büyük toy düğün yapılır. Bu düğünde  batılı 
gözlemcilerin anlattığına göre Tuğrul Bey ilerlemiş yaşına rağmen Türk sazlarının eşliğinde oynar. Oyunun tasvirine 
bakıldığında insanın gözünün önünde Bursa kılıç kalkan oyunu, Kars'ta oynanan hançer barı ve Doğu Türkistan'ın 
sama/dolanı canlanmaktadır.  
20 Hüccet'ül - İslâm İmam Gazalî, İhyâu Ulûmi'd-Din, Bedir Yayınları, İstanbul, C. 2, s. 673. 
21 İmam Gazalî, Kimyâ-yı Saâdet, Merve Yayınları, 1985, İstanbul, s. 291. 
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Bunlar bir kenara koyulacak olsa bile Gazalî'nin 11. yüzyılın sonlarında yazdığı bu eserlerinde sema 
meselesini enine boyuna ele alması, semanın Gazalî'nin çevresi olan Tus, Merv, Buhara, Semerkant, 
Horasan, Maverâünnehir, İran, Irak coğrafyasında yaygın olduğunu göstermektedir (Gazali 1985: 
678). Gazalî'nin, Mevlânâ'nın doğumundan yüz sene önce bu eseri yazması semanın çok önceden 
Türkler arasında yapıldığını göstermektedir. 
4. Kafkasya, Anadolu ve Orta Doğu'da "Sema" 
Kısa sürede çok geniş coğrafyaya hâkim olan Müslümanlar, çeşitli inanç ve kültür mensupları ile  bir 
araya gelirler. Hatta bunları Müslüman sosyokültürel hayatı içerisinde kotarmaya çalışırlar. Ancak 
bunlar tamamen kotarılamaz. Müslümanlar arasına katılan bunca din ve inanç mensupları medeniyet 
ve kavmiyet asabiyeti ile çeşitli mezhepler, tarikatlar, cemaatler meydana getirirler. Bu kurumlar 
İslâmiyetin ilk yıllarında Müslümanların sosyal hayatında mevcut değilken sonradan çeşitli din ve 
inançların da tesiri ile unsurlarının ekserisini İslâmdan alan tasavvuf cereyanı bütün İslâm âlemine 
yayılır. Köprülü'nün tespitine göre (2007: 48),  Sûfî adını alan ve Suriye'de ilk zaviyeyi kuran Küfeli 
Ebu Haşim'den sonra Süfyan-ı Servî (öl. 784), Mısırlı Zünnun (öl. 859), Horasanlı Beyazid-i Bestamî 
(öl. 875), Hallac-ı Mansur (öl. 921), Cüneydî Bağdadî (öl. 909), Kuşeyrî (1072), Sühreverdî (öl.1234), 
Geylanî (öl.1166), Gazalî (öl. 1111) ve Tabakât-ı sûfiyye kitaplarını dolduran onlarca mutasavvıf, 
binlerce mürid ile halk arasında nüfuz kazanmaya devam eder.22     
Önce, Kafkasya, İran, Irak ve Suriye'ye daha sonra ise Anadolu'ya gelen, ekseriyeti kırsal kesimin 
insanları olan ve göçebe insanların ağır hayat şartları altında Müslümanlığı benimsemiş bulunan 
Türkler, eski inanç ve geleneklerine ait bazı unsurları İslâm perdesi altında devam ettirirler.23 
Anadolu'da haçlılara karşı savaşırken ölen askerlerin, silahları ile gömülmesi, Selçuklu sultan ve 
vezirlerinin cesetlerinin 13. asırda bile, mumyalı olarak toprağa verilmesi, Barak Baba, Sarı Saltuk 
gibi Türkmen babalarının Müslüman şeyhlerinden ziyade eski Kamların hüviyetinde görülmeleri 
bunun göstergesidir (Turan 2010: 353). Anadolu'da Mevlevî ve Ahi zaviyelerinde, eskisinden daha 
fazla mûsikî ve sema(raks) bir vecd unsuru olarak ayinlere girer (Turan 2010: 395). 15. yüzyılın son 
çeyreğine kadar Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar faaliyette bulunan Türk tarikatları arasında 
fazla farklılık ve mesafe yoktur. 15. yüzyılın son çeyreğinde, Hurûfîliğin, ve Safevîler'in gayreti ile 
Bektaşîliğe nispeten farklı bir görünüm kazandırılır. 1501'de Sultan II. Bayezid'in Dimetoka Kızıldeli 
Dergâhı'nın şeyhi Balım Sultan'ı Anadolu Hacı Bektaş Dergâhı'nın başına getirmesi ile de Bektaşîlik 
"Hak-Muhammed-Ali" tarzında ifade edilen ulûhiyyet mefhumunu ve on iki İmam kültünü 
tarikatlarının esasları arasına alarak bugünkü görünümünü kazanır (Ocak 2009: 374, 378). 
Kafkasya, Orta Doğu, Anadolu ve ötelerini Türk vatanı yapıp halkını Müslümanlaştıran Türkler, 
halkından hakanına kadar müzikle, raksla, sema ile iç içedirler. Henüz ikinci nesil Müslüman olan 
Tuğrul Bey, bütün Orta Doğu'yu ülkesine katıp, halifeliği de hâkimiyeti altına alır. Ayrıca Halife Kaim 
Biemrillah'ın kızını alır. 18 Şubat 1063'te başlayan düğün bir hafta sürer. Yapılan büyük toyda Tuğrul 
Bey yabancı gözlemcilerin anlattığına göre ilerlemiş yaşına rağmen bütün Selçuk Beyleri ile birlikte 
sarayın salonunda Türk sazlarının ahengine uyarak ve Türkçe şarkılar söyleyerek, dizlerini yere vurup 
kalkarak raks ederler (Turan 2010: 353. 140 vd.). Bu kısa tasvir bile insanın gözünün önüne Bursa 
kılıç kalkan oyununu, Ankara Zeybeyiğni, Kars hançer barını veya dolan raksını getirmektedir. Çok 
dindar bir hakan olan Erdebil hükümdarı Muzaffereddin Gökbörü'nün sema yapması da ayrı bir 
örnektir (Turan 2010: 396). 

                                                            
22 Bu tasavvuf, tarikat veya hizipler arasında eski inançlarının asabiyetini güdenler de olmuştur. Türklerin aşırı 
yıpratmasından sonra Arapların yıktığı Sasanîler, Hz. Hüseyin evlâdını kendilerinin varis ve takipçisi sayarak "Ehl-i Beyt'in 
hukukunu müdâfaa" perdesi altında Zerdüştîliği yaşatabilmişlerdir (Köprülü, 2007: 47). 
23 Gustav Mcnsching'den naklen Ocak şöyle yazar: "Yüzyıllar boyu belli bir kültüre sahip olmuş ve onun içinde yoğrulmuş, 
sonra birtakım sebeplerle başka bir kültüre geçmiş insan topluluklarının, bu geçiş sırasında ve hatta çok uzun zaman sonra 
bile, eski kültürle ilgilerini tamamen kesmedikleri, ona ait bazı unsurları olduğu gibi, bazılarını da yeni kültürün kalıplarına 
uydurarak muhafaza ettikleri bilinen sosyolojik bir vâkıadır." (Ocak 2010: 25) 
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Osmanlı padişahlarının tamamı tarikat mensubudurlar. Osman Gazi, Orhan Gazi ve Sultan I. Murat, 
Ahilik; Yıldırım Bayezid ve Sultan  I. Mehmet, Zeyniye; Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed, 
Bayramiye;  Yavuz Sultan Selim Halvetiye; I. Abdühamid Nakşibendî; Sultan III. Selim Mevlevî; 
Sultan Abdüaziz, Bektaşîye... (Güner 1991: 379 vd.). 
Her devirde Türk devletlerinin tarikatlara bakışı aynı olmuştur. Türk devletlerini yönetenler din 
adamlarına, bilginlere, şeyhlere, tasavvuf ehline her zaman saygı duymuşlar, onları korumuşlardır. 
Ancak bunlar büyük güç olduklarında, devlete ortak olmaya kalkıştıklarında veya öyle 
görüldüklerinde her türlü imkânları ellerinden alınmış veya dağıtılmışlardır. Bir zamanlar Osmanlı 
Devleti'nin güzide ordusu Yeni Çeri Ocağı'nın ruhu sayılan ve fetihlere katılan Bektaşîlik, gün gelmiş 
tedip ve takibe maruz kalmıştır. 
5. "Sema"nın Türk Yurtlarındaki Varyantları 
Sema, Türk dünyasının büyük bölümünde aynı adla; bazı yerlerde ise, Doğu Türkistan'da "sama", 
"dolan", "sanam"; Kazakistan'da "Yesevî Zikri"; Harezm'de "Kuştepti"; Horasan  Türkmensahra'da 
"Hançer Zikri/ Zikr-i Hançer"; Anadolu'da ve Balkanlarda "Sema", "Semah" veya "Zamah" gibi biraz 
farklı adlarla ifadelendirilmektedir.  
5.1. Yesevî Zikri24  
Güvenilir kaynaklara göre Müslüman olan Türkler, göçebe hayatının bir zarureti olarak, eski 
dinlerinde olduğu gibi, kadın erkek bir arada bulunup ayinlerini büyük bir vecd ve heyecan içinde, 
müzik ve raks (sema) ile yaparlar (Köprülü, 1978: 212; Eröz 1992: 10). Türkistan'da, bizzat Yesevî 
muhitinde yirmi yıldan fazla bulunan ve gözlem yapan  Zeybek ( 2003: 44), kitabında şöyle yazar: 
"Yesevî yolunda kadın ve erkeğin birlikte oturduğu, birlikte sohbet halkasına girdiği, birlikte ibadet, 
birlikte zikir yaptıkları da yine bilinenlerden..." Devamında şöyle der: Ahmet Yesevî, Türk töresinin 
gereğini yapmak ve Türkler arasında İslâm'ı yaymakta zorlanmamak için İslâmî kurallardan 
sapmamıştır. Tam aksine İslâm'a sokulmuş ve kural durumuna getirilmiş Arap kültürünün etkisinden 
kurtulmuş "saf İslâm"ı uygulama gayretinde olmuştur. 
İslâm dini Hz. Muhammed vasıtasıyla Arap coğrafyasına geldiğinde, o toplum kültürel değerleri 
olmayan, siyasî, sosyal, ekonomik düzeni bulunmayan, çıplak bir toplum değildi. O toplumun her şeyi 
vardı. Aynı şekilde İslâm dini Türkistan'da Türklere geldiğinde de Türklerin dilleri, edebiyatları, 
müzikleri, siyasî, sosyal, askerî, ekonomik düzenleri, hülâsa her şeyleri vardı. Türkler İslâmiyetlin 
muhtevasını aldılar.25 Kuran'ı aldılar. Hadisleri aldılar. Arapların veya onlardan önce Müslüman olan 
başka kavimlerin yaşayış tarzlarını, kılık kıyafetlerini, örf âdetlerini almadılar. Türkler kendi kültürel 
değerlerini İslâm'ın iman, itikat ve ahlâk değerleri ile uyumlu hâle getirerek, İslâm öncesi kültürel 
değerlerini İslâmî ciladan geçirerek yaşatmaya devam ettiler. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki, kadın 
erkek bir arada yapılan dinî folklorik ayinlerdir. 
Sema'nın Türklere has millî kimlik kazandığı mekân olan Yesevî Ocağı, Rusların bölgeye nüfuz 
etmesiyle orantılı olarak hem mekânı hem de mensupları örselenmiştir. 18. yüzyılın başlarından 
itibaren bu ocak plânlı olarak söndürülmeye çalışılmıştır. Sovyetler Birliği döneminde ise bütün 
kurum, kuruluş ve mensuplarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Türkistan'daki merkezî dergâh başta 
olmak üzere bütün dergâh ve tekkelerin mal varlıkları gasp edilmiştir. Yesevî tarikatına mensup pek 
çok kimse "Kızıl Kırgın" ve "Aydınlar Katliamı"nda ya öldürülmüş ya da ülkelerini terk edip 
Afganistan, Pakistan ve İran'a sığınmışlardır. Çok sıkı takibe alınan Yesevî Ocağı kıpırdayamaz hâle 

                                                            
24 Yesevî tarikatında zikir "cehrî"dir. Zikr-i Erre veya Zikr-i Minsarî diye anılan bu zikir sesli olarak yapılır. Bazı şeyhler 
"Ha-Hayy!" bazıları ise "Allah" tarzında icra ederler. Bu sözleri bıçkı sesi gibi çıkardıkları için Zikr-i Erre diye anılmaktadır 
(Kenjetayev 2003a: 39). 
25 10 Nisan 2013, Türkistan, Dosay Kenjetaev Tursunbayulı anlatımı, özel arşivimiz. 
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getirilmiştir. Bir kısım Yesevî Ocağı mensupları Kazakistan'ın Karadağ, Sır Derya bölgeleri ile 
Özbekistan'ın Fergana vadisinde faaliyetlerine devam etmişlerdir.  
Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar bu büyük coğrafyada milyonlarca insanın, özellikle Türk 
insanının İslâm ile tanışmasına vesile olan ve İslâm'ın bu büyük coğrafyada neşvünema bulmasında 
büyük katkısı olan Yesevî Yolu'nun ortadan kaldırılmasında en büyük etken Ruslar olmuştur.  
Yesevîliğin dinî ve ahlâkî değerleri yaşatıp geliştiren, millî ruhu canlandıran özelliği, Müslüman 
Türklere hayat hakkı tanımak istemeyen güçlerin daima dikkat merkezinde olmuştur. Onları rahatsız 
eden en önemli hususlardan biri bu olmuştur. Bunu ortadan kaldırmak için çok çalışmışlardır. Başarılı 
da olmuşlardır. Yesevîliği bir taraftan mekânlarını gasp ederek, bir taraftan mensuplarını ortadan 
kaldırarak yok olmak noktasına getirmişlerdir. Bu yetmiyormuş gibi İslâmî görünümlü bir çok 
"tarikat"  ve "cemaat"a da imkân ve güç vererek Türk halklarını başka yollara yönlendirmişlerdir. 
Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan dört yıl sonra Afganistan'daki Yesevî tarikatına mensup 
Kazaklardan bir grup, 1994'te Şeyh İsmetullah'ın başkanlığında Türkistan'a gelerek Yesevî Ocağı'nı 
şenlendirmeye çalışır. Ne yazık ki Yesevî Ocağı'nın faaliyetleri bu defa da muhtelif endişelerle Astana 
hükümeti tarafından durdurulur. 2011 yılında 82  yaşındaki şeyh tutuklanır ve hapishaneye konulur. 
İki yıldan beridir yaptığımız  alan araştırması ve gözlemlerimizde Yesevî Zikri ve benzeri faaliyetlere 
rastlayamadık. Kazakistan gizli emniyet mensuplarının bile ulaşamadığı bu hareket hakkında bilgi 
edinmek veya görüntü temin etmek imkânı bulunamamıştır. 
5.2. Doğu Türkistan'da Sama, Dolan veya Sanam 
Doğu Türkistan'da üç çeşit sema vardır. Biri "sama", biri "dolan" diğeri de "sanam"dır. Mevlevîlikte 
sema, "devran" adıyla da ifade edildiği gibi Doğu Türksitan'da da "sama", "dolan" veya "sanam" 
adıyla da anılmaktadır. Bu semalar sadece "mürşid" veya gazelhan tarafından veya "mürşid" ile 
birlikte üç, beş veya yedi kişilik bir yönetici grup nezaretinde yapılır. Sema yapanların sayısı çift 
rakamlı çiftlerden oluşur. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört veya on altışar gruplar halinde kadın 
erkek bir arada icra edilir. Yalnız erkeklerden veya kadınlardan ibaret de olur. Samahçıların ve 
yönetenlerin sayısı yörelere göre değişiklik arz edebilir. Şeyh/ler ile tek sayı olur. 
Söz ve müzik eşliğinde yapılır. Mürşid veya gazelhan tarafından okunan ve kopuz, saz, dap, surnay 
gibi çalgıların katkısıyla okunan ilahilerle yapılır. 
Erkekler beyaz renkte sufi kıyafeti giyinirler. Etekleri dizlerinin üzerine kadar sarkan, yakası yeni yok 
düğmesiz üstlük ve beyaz şalvar giyerler. Bellerine siyah, kırmızı veya mor renkli kuşak bağlarlar. 
Başlarında siyah renkli silindir şeklinde siyah kuzu derisinden kalpaklar vardır. Kalpakların üst tarafı 
beyazdır. Mürşidin veya yöneticinin kalpağı tamamen beyaz renklidir. Dizlerine kadar uzanan 
dolamalı çorap ve üzerine mes giyerler. Kolları dirseklerine kadar çelmenmiş olur. 
Sama yaparken genellikle kadın ve erkekler münferid hareket ederler. Figürler ve hareketler benzer ve 
eş zamanlı olmakla birlikte tek başınalık gösterir. Bazı yörelerde erkekler bir grup, kadınlar ayrı bir 
grup şeklinde kol kola tutuşup birlikte hareket ettikleri de olur. 
Dolan ayini, Mevlevî seması veya devranı gibi çok disipline edilmiştir. Mûsikîsi, çalgıları, dolan 
yapanları, mürşid ve yöneticileri ile kompleks bir ayindir. Üç, beş veya yedi kişiden oluşan mürşid 
ekibi üst başta sûfilerden yüksekçe bir yerde ellerinde 40-50 cm. çapında dap (tef) olduğu hâlde ayakta 
dururlar. 
Giriş müziği ve okunan gazelin eşliğinde erkek dolançılar salona girer, mürşidin önünden tazimle 
geçip onların paralelinde tek sıra hâlinde dizüstü otururlar. Gösteri için yapıldığında arkaları mürşid 
ekibine dönüktür. Onların da elinde birer dap vardır. Daha sonra bayanlar salona tek sıra hâlinde dahil 
olurlar. Sağ kolları havada ellerinin ayası semaya dönük biçimde, sol kolları aşağı sarkık elinin içi 
yere dönüktür. Mürşid grubu ile erkeklerin arasında yerlerini aldıktan sonra sağ elleri semaya, sol 
elleri yere bakar şekilde mihverleri etrafında dönerler. Hak'kı selamlarlar. Halk adına Allah'tan talep 
ettiklerini alıp halka sunduklarını ifade ederler. Sonra sağ ellerini yüreklerinin üzerine koyarak ve 
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başlarını öne eğerek önce mürşid veya mürşid tayfası ile erkek dolançıları selamlarlar. Daha sonra 
göğü, yeri ve bütün varlıkları selamlar. Bütün dolançılar müziğin ritmine uygun benzer ve ortak 
hareket ederler. Müziğin ritmine göre hareketler gittikçe hızlanır. Devamlı yükselen bir heyecan ve 
coşku görülür. Coşku, heyecan ve hareketler son hızlarına ulaştığında sonlandırılır. 
Kadınlar ve erkekler iki kat elbise giyinirler. İç elbiseleri beyaz, dıştaki siyahtır. Bayanların etekleri 
yere dokunacak uzunluktadır. Kaftanlar, biri önden, ikisi yandan üç yırtmaçlıdır. Başlarında silindir 
şeklinde yüksekçe kalpaklar vardır. Bayanlar kalpağın üstünden yarısını örtecek şekilde ve 
boyunlarına dolanacak biçimde kırmızı bir yazma bağlarlar. Dolançı erkekler samahçı erkekler gibi 
giyinirler ancak beyaz sûfi elbisesinin üzerine bir de siyah kaftan giyerler. Mürşid tayfası beyaz 
giyimlidirler. Bellerine altın renkli kuşak bağlarlar. Kalpakları siyahtır. Sadece şeyhin kalpağı 
beyazdır. 
Son yıllarda Uygur bilim adamları tarafından yapılan araştırmalara göre  "On İki Makam" mûsikî 
toplusu, adlarını M.S. 480’li yıllarda tahta oturan Cücen hanı Dolon’un adından alan "Dolan" Türk 
tayfası tarafından tasnif edilmiştir. "Dolan" Türk tayfası, bugünkü Yeken nehri boyunca güneyden 
kuzeye doğru Mekit ve Maralveşi ilçesi, sonra Tarım nehri boyunca batıdan doğuya doğru Aksu’ya 
bağlı Avat, Karatal, Şayar, hatta Kuçar’ın güney bölgelerinde yaşamışlardır." Çin kaynakları da 
Dolanların eski Uygur kabilelerinden biri olduğunu göstermektedir (İnayet, 2007: 371: Rahman 1993: 
47 vd.). "12 Makam"ın içinde yer alan "Dolan" makamı 5. yüzyılda adını bu Türk tayfasından aldığı 
ve bu tayfa tarafından düzenlendiğine göre bu makamla yapılan dolanın (sema) da en azından bu 
tarihte var olduğuna hükmedilebilir. Başka bir ifade ile Uygur Türklerinde sema mûsikîsi ve raksı ile 
İslâmiyet öncesi döneme aittir. 
5.3. Özbekistan Harezm, Balkan ve Türkmenistan'da Kuştepdi 
Kuştepdi, genellikle kadınlar arasında yaygın olarak yapılan iki üç figürlü dinî folklorik bir oyundur. 
Bazı yerlerde müzikle bazı yerlerde müziksiz yapılmaktadır. Türkistan'ın pek çok yerinde, 
Özbekistan’ın Harezm Bölgesi, Türkmenistan’ın Balkan ve Horasan Bölgesinde, İran’ın ve 
Afganistan'ın Horasan Bölgesinde, İran'ın Türkmensahra bölgesinde yaygındır. Kadın erkek ayrı 
yaptıkları gibi birlikte de yapmaktadırlar. Türkmenistan'da bazı dinî otoritelerin, İran'da ise Tahran 
yönetiminin baskısı ile kadın erkek ayrı yaparlar. Ancak İran ve Türkmensahra'da yerleşim yerlerinden 
uzak, fundalıklar arasında, bağların, bahçelerin tenha yerlerinde, deniz kıyısında toplanıp bu ayini 
kadın erkek birlikte de yaparlar. Bir gazelhanın yönetiminde yapılır. Sadece gazelhanın okuduğu, dinî 
içerikli türkü veya ilahîlerle yapıldığı gibi muhtelif çalgılar eşliğinde ve bir veya birden çok 
âşık/bahşinin çalıp okuduğu müzik eşliğinde de yapılır. Türkmensahra'da genellikle biri gıcak diğeri 
dutar çalan iki bahşinin çalıp okudukları dinî içirekli Mahdum Kulu koşmaları ile yapılır. 
5.4. İran Horasan Türkmensahra'da Zikri Hançer 
İslamdan önce Türkmenler arasında “Hançer Meşgi” adında bir savaş dansı varmış. Türkmen 
savaşçılar savaşa girmeden önce müzik eşliğinde ellerinde kılıç olduğu hâlde halka olup düşmana 
hamle hareketleri yaparak dönerlermiş. Vücutları ısınıp, güdülendikten sonra savaş safına geçerlermiş. 
İslâmın gelişinden sonra bilhassa Nakşibendî Tarikatı’nın yaygılaşmasından sonra bu meşk, bu raks 
İslâmî renge bürünmüştür. Şahı Nakşibendî’nin takipçileri bu raksı, bu meşgi tarikat zikir halkasına 
teşmil etmişlerdir. Müzik ve hareketler, gösteriler, figürler tamamen Hançer Meşgi’nin, Raks-ı 
Hançer'in aynısı olan ancak Eskiden İslâm öncesi inançlarla ilgili sözlerin/şiirlerin yerine Şahı 
Nakşibendî’nin, Mahdum Kulu’nun veya zamanın bazı şeyhlerinin sözlerinin okunduğu bir şekil alır. 
Adı da değiştirilir, bazı yerlerde Zikri Hançer, bazı yerlerde Kuşdepti, bazı yerlerde de Semah olur. 
Bütün bu meşg veya dansların hayat seyirleri ve anlamları benzerdir. Zikri hançer bir gazelhanın 
okuması ile yönlendirilir. Şahı Nakşibendî halifeleri gittikleri yerlere bu dansı, bu semahı da 
taşımışlardır. Zikri Hançer, Nakşibendî Tarikatı ile birlikte çeşitli Türk tayfaları arasında yayıldığı gibi 
bu tarikata intisap eden Fars, Arap, Beluç, Kürt halklarına da geçmiştir. Tabiî ki bu yayılma sırasında 
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küçük farklılıklar da meydana gelmiştir. Öteden beri semahlar saz, daire, tef, dutar eşliğinde yapılırken 
Nakşibendî Tarikatının Belucistandaki, Pakistandaki, ve Türkmenistandaki,  Seyfiyye gibi bazı tarikat 
kollarında çalgısız sadece sesle yapılmaktadır. Bu muhitteki Kürtler de meşklerini sadece tef eşliğinde 
yapmaktadırlar. Yine bu semahı, Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar pek çok yerde kadın erkek 
birlikte yaparken bazı yerlerde yönetimlerin baskısı veya bazı din hadimlerinin yasaklaması ile kadın 
erkek ayrı ayrı yaparlar. Zikri Hançer’in dinî kimliği olduğu için rahatlıkla törenlerde, düğünlerde, 
derneklerde icra edilmektedir. 
Türkmenlerin müzik ve folklor değerlerinin en önemli figürlerinden biri Zikri Hançer veya Kuştepti 
semahlarıdır. Zikr-i Hançer veya Kuştepti diye adlandırdıkları folklorik dans veya semah Türk mûsikî 
ve folklorunun en kadim değerlerinden olan ve Doğu Türkistan'dan, Özbekistan, Harezm, 
Türkmenistan Anadolu'dan Balkanlar'a kadar hatta daha başka coğrafyalara yayılan semahın tipik bir 
örneğidir. İran İslâm Devrimi'nden önce Doğu Türkistan, Harezm ve Anadolu'da olduğu gibi kadın 
erkek birlikte yaparlarmış. Ancak 1979 Devrimi'nden sonra erkekler ve kadınlar ayrı ayrı kuş tepti 
veya zikri hançer dansı /semahı yapmaktadırlar. 
5.5. Anadolu ve Balkanlarda Sema ve Semah 
5.5.1. Mevlevî Seması 
Devran ve mukabele diye de adlandırılan Semâ', Mevlevilerin müzik eşliğinde vecde gelip, kendi 
çevrelerinde dönerek yaptıkları ayindir. Mevlevî Semâ'sı mevlevihanelerin ortasındaki, topluca namaz 
da kılınabilen yuvarlak meydanda yapılırdı. Buraya semâhane, tevhidhane, mukabelehane gibi adlar 
verilirdi. Mevlevi ayini sırasında semaeden dervişlere semâ'zen denirdi.  Semâ'zenler yakasız, göğsün 
bir bölümü açıkta bırakan, üstü gövdeyi sıkıca saran, belden aşağısı uzun ve oldukça geniş, beyaz bir 
giysi olan tennure giyerlerdi. Tennurenin üstüne elif-lam ya da elifi mened denen, beş parmak eninde 
bir kuşak sarar, ayrıca yakasız, kısa ve gene beyaz bir gömlek olan destegül giyerlerdi. Semâ'da temel 
hareket, çark atma denen dönüştü. Çark atma sırasında, direk denen sol ayak sabit kalır, çark denen 
sağ ayak dönüş için gereken hızı verirdi. Itri'nin Nat-ı Mevlânasıyla başlayan mukabelede karşılıklı 
selamlaştıktan ya da mukabele ettikten sonra semâhaneye dağılan semâzenler, göğüslerinin üzerine 
çaprazladıkları kollarını yavaş yavaş açar ve sağ ellerinin avuç içini yukarıya (Allah'a), sol ellerinin 
avuç içini ise aşağıya bakacak gibi tutarlardı. Yüzlerini sol kollarına doğru çevirir. 'Al' diyerek 
başladıkları her çarkı 'lah' diyerek tamamlarlardı. Böylece semaboyunca Allah'ı zikretmiş olurlardı. 
Semâ'zenlerden biri (semâzenbaşı), semaetmekten çok, aralarında dolaşarak semâ'zenlerin meydana 
dengeli biçimde dağılmalarını sağlar, bir bakıma semâ'yı yönetirdi. (Ana Biritannica 1993a: 240 vd.) 
5.5.2. Alevî Bektaşı Semahı 
Semah/samah/zamah şeklinde de ifade edilen Alevî ve Bektaşîlerde Sema, müzik eşliğinde ve kadın 
erkek birlikte gerçekleştirilen, temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu ayindir. 
Alevîlerdeki ayine "cem" denir. Bu ayinler âlevî dedeleri tarafından yönetilir. Bu ayinde tertipten 
sonuçlandırmaya kadar 12 kişi görev alır. Bunlar: Peyk (ayine gelecekleri davet eder), postçu (dedenin 
önüne postu seren ve düzeni sağlayan), bekçi (ayin yapılan mekan'ı koruyan), ibrikçi (ayine 
katılanların eline su döken), süpürgeci (ayin yapılan mekânın temizliğini yapan), çırağçı (aydınlanma 
işine bakan), ayakkabıcı (davetlilerin ayakkabıları ile ilgilenen), lokmacı (ayine katılanların 
beraberlerinde getirdikleri yemekleri toplayıp onların servisini yapan), zakir (ayin sırasında saz çalıp 
12 imam için yazılan demeleri okuyan), sakka (su işine bakan), delil (teşrifatçı), dede (mürşid). 
Alevîlerin cem ayinlerine kadın erkek birlikte katılır. Evli iken boşanmış, insan öldürmüş, suçu 
ispatlanmış insanlar 'düşkün' adlandırılır ve ayine katılamazlar. Genellikle ocak veya şubat ayı içinde 
üç gün tutulan 'hızır orucu' zamanında yapılır. 
Cemler, küçük  ve büyük  muhabbet diye ikiye ayrılır. Küçük muhabbetlerde samah, toplantının 
sonuna doğru, büyük muhabbetlerde ise toplantı süresince zaman zaman oynanır. Büyük 
muhabbetlerde ayrıca orada bulunan herkesin katıldığı büyük samah da oynanır. Samahlar genel 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

262 
 

olarak üç bölümden oluşur: “Ağırlama” bölümünde kadın ve erkekler müziğin ahengine uyarak 
hareket ederler ve adımlarını iki ileri bir geri atarlar. (Bazı yörelerde bu bölümlerden önce nefes ya da 
deyiş denen parçalar okunur, sonra da en yaşlı kadınla erkeğin, ayakları açık, belleri bir kuşakla bağlı 
oynadığı “Miraçlama” denen samaha geçilir.) İkinci bölüm” yürütme”dir. Bu bölümde oyuncular peş 
peşe halka halinde yürürler, hareketleri gittikçe hızlanır. “Dönme” bölümünde ise tempo daha da 
yükselir. Kadınlar sola erkekler sağa doğru döner. Erkeler bazen tek ayakla, bazen iki ayakla “tartım” 
vururlar. Kadınlar ise ellerini havada döndürürler. Yörelere göre değişiklik gösterebilir. Samah 
sırasında âşıkların saz söylediği nefesler genellikle Hatayî, Viranî, Nesimî, Pir Sultan, Kul Himmet 
gibi Alevî Bektaşi topluluklarında çok sevilen şairlerin deyişlerinden seçilir. 
Semalar mürşidin huzurunda ve mürşide niyaz etmekle başlar. Semahlar iki, dört, altı, sekiz, on ve on 
ikişerli gruplar halinde kadın erkek bir arada icra edilir. Bu sayı yörelere göre değişiklik gösterebilir. 
Semada el ele tutuşulmaz. Karşı karşıya oynanır. Eller kollarla birlikte ileriye doğru uzanır ve tekrar 
geriye çekilerek göğüse kavuşmak suretiyle hareket eder. Ayaklar besteye uygun hareket eder. Sema 
edenler cem bezmi için açılan boşlukta kuralına göre durarak değil dolaşarak daire hâlinde dönerler. 
Mumların yandığı 'çerağ tahtı' denilen yer mukaddes sayılır. Buraya arka dönülerek geçilmez. Buradan 
geçerken yüzleri çerağlara yönelik olur ve hürmet ifadesi olarak  hafif eğilerek ve eller göğse 
bastırılarak  geçilir.   
El, kol, ayak, gövde melodinin ahengine uyar. İlerlerken her adım atışta o ayağın baş parmağı, öbür 
ayağın baş parmağı üstüne basar. Önünden geçerken şemaya (mum) sırt çevrilmez. El göğüs üstünde 
bağlanır, baş hafifçe eğilir. Kadın erkek karışık yapılan semahlarda kadınlar mihverlerinde dönerler. 
Erkekler yarım daire yaparlar. Âşık, nefesin şairin adı geçen 'şah beyit'ini okurken sema yapanlar 
oldukları yerde durup beklerler. Bu hareket, nefesi söyleyen şaire duyulan saygının ifadesidir. Sonra 
ani bir hareketle semaya devam edilir. Yorulan kimse, oturanlardan birinin önünde eğilip, dizini 
öperek kendi yerine onun oyunu sürdürmesini ister. Ama erkekler ancak erkeklere, kadınlar da 
kadınlara yerlerini verebilirler (Ana Biritannica 1993: 37; Güner 1991: 33 Özcan, 2009: 371). 
6. Osyohay, Ünküü, Yesevî Zikri, Sama, Dolan, Sanam, Kuşdebdi, Zikr-i Hançer, Sema ve 
Semah Ayinlerinin Ortak Özellikleri 
Türk dünyasında yapılan "sama"dan "semah"a kadar bütün semalar dinî karakterlidir. Tamamında dil 
ve edebiyat Türkçedir. İslâm öncesi devirde kamların, ozanların kopuz refakatinde terennüm ettikleri 
manzum sözlerden Ahmed Yesevî'nin hikmetlerinden, Ali Şir Nevâî, Hatayî, Füzûlî, Mahdum Kulu, 
Yunus Emre, Mevlanâ, Hacı Bektaş Veli, Pîr Sultan Abdal, Kaygusuz Abdalların şiirlerine kadar 
uzanan nefesler, hem nazım hem de mûsiki olarak son derece ilgi çekici bir güzellik ve zenginlik arz 
etmektedir.  
Doğu Türkistan Uygur Türklerinde olsun, Özbek, Türkmen, Horasan, İran ve Anadolu Mevlevî 
semalarında olsun güfte olarak klâsik şiirler fazla kullanılmıştır. Uygur bilim adamlarından İnayet'in 
(2007: 373) yaptığı incelemeye göre 13. yüzyıldan Şeyh Seidiî'den Ali Şir Nevâî, Fuzûlî, Mahdum 
Kulu, Itrî, Dede Efendi'ye kadar büyük şairlerin klâsik eserleri semalarda güfte olarak kullanılmıştır. 
Uygur sema ve dolan makamlarının da içinde yer aldığı 12 Makam mûsikî toplusunda 2.689 klâsik şiir 
güfte olarak kullanılmıştır. Bunun yüzde 48'i yani 1274 mısrası Nevâî'ye aittir. Türkiye'de Alevî 
Bektaşî semahlarında olduğu gibi halk şiirleri de önemli yer tutmaktadır. Kırsal kesimlerde yapılan 
semahlarda genellikle hece ölçülü ilahî ve nefesler, şehirlerde ise aruzla yazılmış klâsik şiirler 
kullanılagelmiştir. 
Bütün sema/semah türlerinde mûsikî vardır. Ana çalgı dap (def), kopuz ve onun türevleri olan dombra, 
dutar, gıcak, saz, bağlamadır. Bunlarla birlikte ney'den, surnay'a kadar muhtelif Türk çalgıları hatta 
başka milletlere ait çalgılar da yer almaktadır. Tarikat mûsikîleri içerisinde Mevlevî mûsikîsi ile at 
başı giden mîsikî Doğu Türkistan Uygur "12 Makam" mûsikî toplusunun önemli bir bölümünü 
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oluşturan Uygur tarikat mûsikîsidir. Yaygınlık bakımından ise Mevlevî mûsikîsinden sonra Alevî 
Bektaşî mûsikîsi gelmektedir. 
Kültür merkezlerinden uzakta, kırsal kesimlerde yapılan sema/semahlarda temel çalgı olarak 
kopuz/bağlama ve bunların türevleri çavır, çögür, ruzba, irızva, bulgari, cura, tambura ve divan sazı 
gibi çok çeşitleri kullanılır. Mûsikî bir heyet tarafından icra edildiğinde bağlamaya kabak kemane, 
eğit, ud, cümbüş gibi yaylı ve mızraplı sazlar da eşlik eder. Büyük merkezlerde yapılan 
sem/semahlarda ise klasik mûsikî sazlarına daha çok rağbet gösterilir. Türkmen, Uygur Türklerinde de 
durum aynıdır. Onların da şehir merkezlerinde yapılan ayinlerinde klâsik veya  modern mûsikî 
uygulanırken kırsal kesimlerde halk mûsikîsi, âşık mûsikîsi kullanılır. Âyîn-i Cem26 merasimlerinde 
nefes, mersiye, mi'raciye, nevrûziye, devazdeh  imam (on iki imam) besteli manzumeler okurlar. 
Törenlerin sonunda semah  yapılırken de yine bu tür eserler belirli ritim ve melodi ile çalınıp okunur. 
İstanbul ve çevresinde okunan nefeslerde beste ve melodik yapı bakımından klasik Türk mûsikîsine, 
Rumeli ve Anadolu'da okunan nefeslerde ise âşık havalarına ve halk mûsikîsine benzerlik görülür. Bu 
eserler  tamamıyla  mahallî motiflerle meydana gelmiş eserlerdir. Özcan'ın (1992: 372) tespitlerine 
göre semah mûsikisinde curcuna, aksak, düyek, devr-i hindî, devr-i turan, yürük semâî, Türk aksağı, 
sofyan ve nîmsofyan gibi klasik Türk mûsikisinde kullanılan usullere de sıkça rastlanmaktadır." 
Mevlevî ve Uygur mûsikîsinde uzun kompleks makamlar büyük yer tutar. Diğer tarikat mûsikîlerinde 
genellikle birleşik makamlar yok denecek kadar azdır. Genellikle hüseynî, hicaz, karcığar, rast ve 
uşşak gibi basit makamlar kullanılmıştır. Birleşik makamlardan, çok az olarak, sabâ, nihâvend, segah, 
hüzzam gibi makamlar kullanılmıştır (Özcan 1992: 372). 
Mevlevî seması ile Alevî Bektaşi semahının dışında bütün semalarda müridizm karakteri, cenk havası, 
cenge hazırlanış veya zafer coşkusu havası vardır. Semalarda sergilenen hareketlerde de büyük 
benzerlikler vardır. Tamamında, göğe, yer altına ve yer üstü varlıklara mürcaat vardır. Eski Türkler 
gökyüzüne, ay, güneş ve yıldızlara büyük değer verir ve onları  kutlu sayarlardı. Buna Türklerde "Gök 
Kültü" demekteyiz. Gök ve gök cisimleri Türklerin kutsal saydıkları kültlerdendir. Oğuz Kağan'ın 
çocuklarına Gün Han, Ay Han, Yıldız Han; Gök Han, Dağ, Deniz Han adlarını vermesi tesadüfi 
olmasa gerek. İbni Fadlan'ın yazdığı gibi, Türkler bir haksızlığa uğradıklarında, sıkıntıya düştüklerinde 
başlarını göğe kaldırarak "Bir Tanrı" derlerdi.27 Ellerini gök yüzüne doğru açıp, yüz ve gözleri göğe 
çevirerek dua etmek, yakarışta bulunmak, eski Türk inancının izlerindendir. Eski Türklerin inancına 
göre insan iki zıt kuvvetin, ışık ile karanlığın tesiri altındadır. Bunlardan birincisi gökte bulunur ve ışık 
saçar, iyilik saçar. Gündüzleri güneş geceleri ay ve yıldızlar. Bunlar karanlığı azaltırlar. Cennet 
(Uçmak) göktedir. İkincisi karanlıktır. Kötülüğün ve ölümün kaynağı kabul edilir. Dünyayı soğutan, 
karanlığa boğan karanlık. Cehennem (Tamu) yer altındadır. Kötü ruhlar yerin derinliklerindedir. Bu 
ikisinin arasında Yer-Su Kültü vardır. İnsanın bütün maddî ihtiyaçlarını karşılayan nesneleri veren yer, 
su. Dağ, deniz, nehir, orman hepsi Yer-Su kültü içine girer (Eröz 1992: 98). 
Sağ kolun göğe uzatılıp elin ayasının semaya açılması, gökten iyiliklerin beklenmesi ve talep edilmesi; 
sol elin yere uzatılıp elin ayasının yere yöneltilmesi, canlılara ve yere iyiliklerin sunulması; sağ elin 
sol göğsün yani kalbin üzerine bastırılıp baş eğilerek mürşidin ve onun şahsında insanlığın 
selamlanması, kuş tepti oyununda çok açık olarak görüldüğü şekilde ellerle ve ayaklarla yer yüzünde 
ve yer altında bulunduğuna inanılan kötü ruhların, kötülüklerin, kötü nefsin uzaklaştırılması için 
kışelenmesi, kovulması, tepilmesi bütün bunların ifadesidir. 

                                                            
26 Âyîn-i Cem genellikle şöyle yapılır: Muhabbet sofrası kurulduktan bir müddet sonra mürşidin izniyle âşık/zâkir/sazende 
veya gûyende denilen ozan önce üç nefes, ardından "devazdeh imam" (içinde on iki imamın adı geçen manzume) okur. 
Ozana bir veya birkaç kişiden meydana gelen saz heyeti de eşlik eder. Bu heyeti oluşturan kişiler de aynı adlarla anılır. 
Muhabbete başlarken saz/lar/ın çaldığı ilk parçaya "peşrev" denir (Özcan, 1992: 372). 
27 İbni Fazlan Türklerin Tek Tanrıya inançlarını şöyle anlatır: "İçlerinden biri zulme uğrar veya sevmediği bir şey görürse 
başını semaya kaldırıp "Bir Tengri" der. Bu Türkçe "Bir Allah" demektir. Zira Türkçede bir "vahid" ve Tengri ise Allah 
demektir. İbni Fazlan, Seyatnâmesi Tercümesi, İstanbul, 1975. Hazırlayan: Ramazan Şeşen, s. 31. 
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Kamların büyük bir vecd ile  Tanrı'dan alıp insanlara verme ritüelini sema, semah, dolan, kuş tepti gibi 
günümüz ayinlerinde de görmekteyiz. Derviş, semazen veya dolancıların sağ elleri yukarıya, sol elleri 
aşağıya dönük olur. "Bu, Hak'tan alır, halka saçarız; hiç bir şeyi kendimize mal etmeyiz. Görünüşte 
var olan aracılık eden bir suretten başka bir şey değiliz anlamındadır. Bu duruşun başka bir anlamı ise; 
göğe ağarız, yere yağarız demektir." 
Semaların tamamında evrenin dönüşüne teşbih, kesintili veya sürekli dönme vardır. Sema28 ve 
sinonimlerinin anlamları da sema, sama, semah, dolan (dolanmaktan), devran (devretmek/dönmekten), 
tamamı dönmekle, göğe ağmakla ilgilidir. 
Semaların tamamında birlik ruhu ve birlik mesajı vardır. Yine burada evrene teşbih vardır. Bütün 
dönenceler güneşin etrafında döndükleri ve bir uyum ahenk içinde bulundukları gibi sûfiler de şeyhin 
etrafında dönerler. El ele tutuşarak dönme yoktur. Her sûfi münferid hareket eder, tek başına dönerken 
aynı zamanda şeyhin etrafında dönerler. Bu ayinlerde bir'de birleşme vardır. Bir'dirler ancak 
birliktedirler. 
 
Eski Türklerin danslarında halka olarak dönme ve Kamların yaptığı gibi ferdin kendi ekseni etrafında 
dönmesi şeklinde yapılmaktadır. Sema, semah, devran, dolan, sanam ayinlerinde de hem halka hâlinde 
hem de ferdin kendi etrafında dönmesi vardır. Kullanılan ifadeler de tamamen gök ile ilgilidir. "Bu 
dönüşlerde, güneşin ve yıldızların yani evrenin dönüşü simgelenmektedir. Burada evrenle bir 
özdeşleşme, bütünleşme söz konusudur." (Ermetin 1997: 95 vd.). Şaman dansından, semah, dolan, 
sanam, kuş tepti, zikr-i hançer, semah'a kadar bütün bu dinî folklorik ayinlerde madde evreninden ruh 
evrenine yönelme vardır. Kamlar danslarında güneşin yörüngesini taklit etmektedirler. 
 Semalar izlendiğinde özellikle "Sama", "Dolan", "Sanam", "Yesevî Zikri", "Kuşdebdi", "Zikr-i 
Hançer" semaları izlendiğinde Çeçenlerin Zikir Meşgini, Şamilin müridizmini, Bursa kılıç kalkan 
oyununu,  Ankara Seymenlerini, İzmir Zeybeğini, Aydın'ın efelerini görürsünüz. 
 
Sonuç ve Öneriler 
Kökü ve bazı özellikleri eski Türk inanç ve kültür unsurlarına dayanan Sema, Türklerin Müslüman 
olması ile birlikte, İslâmî renge bürünerek devam eden, dinî, felsefî, edebî, ahlâkî ve sanatsal 
özellikleri olan, farklı adlarla da olsa pek çok halk tarafından, büyük ekseriyetle Türk halkları 
tarafından idrak edilen, "ortak değer" olma özelliğine sahip dinî folklorik bir ayindir. 
Bütün büyük tarikatlar, istisnasız olarak semanın, insanı Allah'a yaklaştıran ve yükselten bir özelliğe 
sahip olduğunu kabul etmişlerdir. Tarikat literatüründe sema, ritim ve mûsikî eşliğinde yapılan, sağdan 
sola, kalbin etrafında çark atıp dönerek icra edilen bir nevi ibadet olan sema, bir gök dansıdır. Bütün 
bu dinî folklorik ayinler, gökle ilgilidir. Bu ayinler sadece bir inanç veya etnik grubun; yalnız bir Türk 
topluluğunun veya belirli bir coğrafyanın değeri değildir. Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar 
bütün Türk topluluklarının ortak kültürel değeridir. Bu dinî folklorik "değerin yaşatılması 
Müslümanlığa zarar vermesi bir yana Müslümanlıktan uzaklaşmak isteyenleri Müslümanların içine 
çekecektir. Aksi durum ise milyonlarca Türk insanını İslâm'dan uzaklaştıracaktır." 
Türk kültürünün önemli bir müşterek figürü olan sema, İslâm öncesi varlığı, Gök Tanrı  ve diğer Türk 
din ve inançları içerisindeki yeri, anlamı, özellikleri, İslâmî dönemdeki seyri, bütün Türk devlet ve 
toplulukları nezdindeki durumu ve varyantları bir bütün hâlinde incelenmelidir. Aksi hâlde bu dinî ve 

                                                            
28 "Sema" hakkında Müslüman bilim adamları ve birçok kimseler pek çok eser yazmışlardır. Semanın meşruluğunu veya 
tersini savunmuşlardır. Sema'nın kelime anlamı "dinleme/işitme" olmakla birlikte İslâm tarihi boyunca farklı anlamlar da 
yüklenmiştir. Bunlardan biri sûfilerin ayinlerinde yer alan zikir muhitindeki vokal veya enstrümantal müzik eşliğinde yapılan 
oyunun adıdır (Farukî, 1985: 13, 43). 
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folklorik özellikli Türk kültür hazinesi istenildiği zaman maksatlı mihrakların istismarından hâli 
kalamayacaktır. 
Sema, Türk dünyasının büyük bölümünde aynı adla; bazı yerlerde ise nispeten farklı isimle 
ifadelendirilmektedir. Doğu Türkistan'da "sama", "dolan", "sanam"; Kazakistan'da "Yesevî Zikri"; 
Harezm'de "Kuşdebdi"; Horasan  Türkmensahra'da "Hançer Zikri/ Zikr-i Hançer"; Anadolu'da ve 
Balkanlarda "Sema", "Semah" veya "Zamah" diye anılmaktadır. 
Sema/semahlarda tabiat kültlerinden Gök Tanrı inancına, Şamanist, Budist ve Maniheist unsurlardan 
Anadolu kültür kalıntılarına kadar çok çeşitli motifleri görmekteyiz. Bunların her biri İslamî ciladan 
geçerek ve bir anlam kazanarak yaşamaya imkân bulmuştur. Bunların günümüze kadar canlı olarak 
gelmesinin elbette ki dinî, tarihî ve sosyolojik sebepleri vardır. Bu kültür değerini günümüze taşıyan 
büyük bir sosyal kitlenin oluşu; görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir dinî ve kültürel 
senkretizmin olması ve Türk milletinde kültürel değerlerini her hâlükârda koruma hassasiyetinin 
yüksek olması gibi sebepler vardır. 
Türk dünyasında yapılan "sama"dan "semah"a kadar bütün semaların pek çok ortak özelliği vardır. 
Başlıca özellikleri şunlardır: Dinî karakterlidirler. Tamamında dil ve edebiyat Türkçedir. Şiirler 
Yesevî, Nevâî, Fuzûlî, Mahdum Kulu, Yunus Emre, Mevlanâ, Hacı Bektaş Veli, Hatayî, Pir Sultan 
Abdul gibi şairlerden seçilir. 
Mûsikî ve raks semanın vazgeçilmezleridir. Ana çalgı dap (def), kopuz ve onun türevleri olan dombra, 
dutar, gıcak, saz, bağlamadır. Bunlarla birlikte ney'den, surnay'a kadar muhtelif Türk çalgıları hatta 
başka halklara ait çalgılar da yer almaktadır. Semalarda yapılan hareketlerde de büyük benzerlikler 
vardır. Tamamında, göğe, yer altına ve yer üstü varlıklara müracaat vardır. Semaların tamamında bir'e 
yönelme ve birlik olma gayreti vardır. 
Doğu Türkistan'dan Doğu Avrupa'ya kadar muhtelif Türk halk ve tayfaları tarafından yapılan semalar, 
maksat, işlev, görünüm ve müzik yönünden aynılık arz etmektedir. Hülasa olarak semah sadece 
Anadolu coğrafyası ve Anadolu'da yerleşik bir veya birkaç Türk tayfasının değil, bütün Türk 
dünyasının ortak dinî folklor ürünüdür. 
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BEKİR SITKI ÇOBANZADE`NİN TÜRK HALKLARININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİM 
VE DEĞİŞİMİNDEKİ RÖLÜ 

 
Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu, 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü 
Bakü/AZERBAYCAN 

Özet 
Rusya esaret altına aldığı Türk halklarını assimile etmek için türlü programlar hazırlayarak 

uygular. Sömürge altındaki halkların aydınları ve liderleri de kurtuluş yolları arar. Kültürel etkileşim 
ve değişimden Rusya’nın varisi Sovyetler Birliği’nin yetkililieri de Türk aydınları da yararlanmak 
ister. 
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Bu bakımdan ünlü araştırıcı Bekir S. Çobanzade’nin hayat hikayesi bir örnektir. Onun  hakkında 
onlarca makaleler, kitaplar yazıldı, eserleri basıldı. Yürütülen araştırmalarda esas ağırlık onun ilmî-
pedagojik faaliyetine verildi. Türk halklarının kültürel etkileşim ve değişimini araştıran  Bekir S. 
ÇobanzadeVnin hayatının farklı yönüne uzun yıllar önem verilmedi.  

Şöyle ki, DTN’nin (sabık KGB’nin) arşivleri açıldıktan sonra onun sosyal politik faliyeti, gizli 
teşkilât kurması, SSCB’de mevcut olan gizli gruplaşmalar arasında birlik için çalışmış olması, Birleşik 
Türk-Tatar devleti kurmak isteği hakkında oldukça dikkat çekici belgeler ortaya çıktı. Belirlendi ki, S. 
Çobanzade’nin önderliğini yaptığı gizli antisovyet teşkilât Kazakıstan’da, Özbekistan’da, 
Türkmenistan’da da aktif çalışmalarını sürdürmüştür. Teşkilatın Moskova’da, Leningrad’da, 
Samara’da, Astrahan’da, Saratov’da, Ulyanovsk’da, Orenburg’da,  Donbas’ta ve Sibirya’da şubeleri 
olmuş. 

Teşkilâta Rusya Federasyonu Halk Komiserler Şurası başkanının yardımcısı, milletçe kazak türkü 
Turar Rıskulov, Rusya Federasyonu Merkezi İcra Komitesinin eski kâtibi, milletçe kazak türkü Sanjar 
Asfendiyarov, Ümumittifak Merkezi İcraye Komitesi’nde Başkırdıstan MSSR-in daimi üyesi, milletçe 
başkırd türkü Haris Yumankulov, Özbekistan Kömunist Partisi Merkezi Komitesi kâtibi, milletşe 
özbek türkü Abdolla Rahimbayov, Kırım Muhtar SSC Halk Komiserler Şurasınn başkanı Şuku 
Emirasan, Dağıstan Muhtar SSC Halk Maarif Komiseri Taho Kodi, Karaçay-Çerkez Muhtar SSC 
Merkezi İcra Komitesinin başkanı Ömer Aliyev, Azerbaycan SSC Merkezi İcra Komitesinin başkanı 
Soltanmecid Efendiyev, Zakafkasya (Transkafkasya) Sovyet Federativ Sosyalist Cumhuriyeti Halk 
Torpak Komiseri Dadaş Bünyadzade, Azerbaycan SSC Halk Maarif Komiseri Mustafa Kuliyev, 
Azerbaycan Kömunist (Bolşevikler) Partisi Merkezi komitesinin eski kâtibi Ruhulla Ahundov v.b. 
önderlik eden parti ve sovyet devleti adamları da dahil imiş. 

Maalesef araştırıcılar bu mühim konuya gerektiği dikkati vermemişler. Pekçok kişi bu durumu ya 
inkâr etmeğe, ona atılan bir iftira gibi değerlendirmeğe çalıştı, ya da görmezlikten geldiler. Bu yazıda 
ise biz B. S. Çobanzade’nin ömür yolundan, ilmi- pedagojik faliyetinden söz etsek bile, esas dikkati 
onun sosyal politik aktivitesine yönlendireceğiz. 

Anahtar kelimeler: Bekir S. Çobanzade, Birleşik Türk-Tatar devleti, Turar Rıskulov, Sanjar 
Asfendiyarov, Abdolla Rahimbayov 

 
Giriş 
Bolşevikler darbe ile hükumeti ele aldıktan sonra toplu gözaltına almalar, sürgüne göndermeler, 

kurşuna dizmeler, baskılar başladı. Böylece terrörist bir devlete çevrilir. Hatta bir slogan bile 
oluştururlar: “beyaz teröre karşı kırmızı terör.” İnsanlığa karşı yönelmiş bu suç 1956.yıladek sürdü. 
1956 yılında düzenlenen Sov.İKP’nin 20. kurultayında cemiyetteki bütün noksanları Stalin’in ayağına 
yazdılar. 1920-50 senelerinde tutuklanmış insanların büyük kısmına beraat verildi. Bazı komserleri 
KGB çalışanlarını, yüksek mevkide olanlar, parti-sovyet çalışanları da suçlayarak tutukladılar, işten 
çıkardılar. Hatta yüksek mevi sahibi Lavrenti Berya, Mir Cefer Bağırov, Ruhadzen, Kokelidzen, 
Kabulov, Merkulov ve s. kurşuna dizilenler, tutuklananların da isimlerini saya biliriz. (Memmedov 
Adıgözel, 2012) 

1920-50’li senelerde tutuklanarak cezalandırılanların ekserine sözde beraat verildi. Oysa gerçekler 
tamamen farklıydı.  Bu da bir politik oyundu. Bu yüzden de insanlar bu beraati samimi karşılamadılar. 
Çünkü kurşuna dizilmiş, hapishanelerde türlü işkencelerle öldürülmüş insanların beraatine gerek 
kalmamıştı. Uzun eziyetlerden sonra hapisten çıkaları da ilmi edebi aktiviteyle uğraşacak durumda 
deyillerdi.  

Beraat verildiği ilan edilen insanların eserleri beraat alamamıştı. Onların arşiv belgeleri de her 
kese açılmamıştı. En saygın bilim adamları bile bu belgelerle tanışamazdı. 1920’li 30’lu yıllarda 
yayınlanmış kitapların çoğu imha edilmişti. Köşe bucakta kalmış nadir kitaplar da kütüphanelerde 
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nadir eserler fonuna aktarılmış ve böylece okunması iyice zorlaştırılmıştı. Gazete ve dergilerde de bu 
makalelerin çoğu kesilmiş, yırtılmış ve tamamen okunması güç hale getirilmişti. 

Bütün zorluklara ve yasaklara rağmen, yetişmekte olan yeni nesilde, az bir kısmı bile olsa, Bekir 
S. Çobanzade ve onun gibilerine büyük ilgi vardı. Sovyetler Birliği dağıldı. KGB arşivleri açıldı. 
Soruşturma materyalleri  ile tanışma imkanım oluştu. Bu materyalleri görünce Bekir S. Çobanzade ve 
onlarca alim ve önder mevkiindeki kişilerin “felâketlere uğramalarına sebep olmakla” suçlayanların 
hangi delillere dayandıklarını anladım. 

 
1. Bekir S. Çobanzade’nin sosyal politik faliyetinin ilk dönemi 
Milletinin özgürlüğü ve mutluluğu yolunda ölümden bile korkmayan B. S. Çobanzade şerefli bir 

ömür yaşamıştır. Şöyle ki, bilim aleminde Bekir Vahab oğlu Çobanzade olarak tanınan kişi Kırımda, 
Tavrida vilayeti Simferopol (Akmescit) kazasının Karasubazar kasabasının yakınındaki küçük Argun 
köyünde Abdülvahab’ın ailesinde 1893 yılı Mayısın 15’inde doğar. Çocuğa Abubekir adı verilir ve 
“dinine sadık” anlamını veren Sıdkı sözü de ilâve edilir (Otar İsmail, 1999:13). 

Kırım’da Yusuf Ziya efendinin liderliğiyle 1905 yılında kurulmuş Cemiyyeti-Hayriyye’nin açtığı 
Rüşdiyye okulunu bitiren Bekir Çobanzade’yi 1908 yılında bitirdikten sonra onu İstanbuldakı Kalata-
saray sultaniyesine (liseye) gönderirler. O, okuma, şiir yazmanın yanı sıra toplantılara katılır, 
cemiyetlere üye olur. Şöyle ki, kırımlı öğrenciler 1908 yılı Aralık ayında Kırım Öğrenci Cemiyeti ve 
1909 yılı sonlarında ise “Vatan” cemiyetini kurmuşlar. Bu cemiyetlerin aktif  üyesi olmuş Bekir 
Çobanzade ile müstakil Kırım devletinin kurucusu olacak Noman Cian Çelebi (Çelebiyev) ile beraber 
şiirlerini 1911 yılında kitab halinde yayımlatır  (Fazıl Riza, Nakayev Safter, 2001: 249)    

İstanbul’da ve Budapeç’te okuyan B. S. Çobanzade 1919 yılı Nisan’ında doktora sınavını geçer ve 
18 Mayıs’ta savunmasını yaparak Felsefe Doktoru ilmî ünvanını alır (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 
2001:288). 

B. S. Çobanzade’nin doktora tezini hazırladığı ve savunmasını yaptığı günler, Macaristan’da çok 
karışık günlerdi. Rusya’da bolşeviklerin askeri güçle hükumeti ele geçirmesinden ilhamlanan macar 
komünistleri de Bela Kun’un (1886-1938) başkanlığında 1919  yılı 21 Mart’ta Macaristan Sovyet 
Cumhuriyeti’ni  kurduklarını ilân etmişlerdi. Komünistlerin şirin vaatlerine ve çekici sloganlarına 
aldanan B. S. Çobanzade’de macar komünistlerinin tarafını tutar. Lâkin bu hükümetin ömrü uzun 
sürmez. Sosyalist devrimin Avrupa’a yayılmasını enellemek için ANTANTA devletleri Romenleri 
genç Macar devletinin üzerine yürümesi için tahrik ederler. Macaristan Sosyalist Cumhuriyeti 1919  
yılı Ağustos ayında çöker. 

B. S. Çobanzade 1920 yılı Mart’ın sonlarında Budapeşte’yi terk ederek İsviçre’ye gider. Lozan’da 
muhaceret hayatı yaşayan Cafer Seydahmet’le görüşür. Cafer Seydahmet 1917 yılı Temmuz’da 
kurulan, Kırım Türklerinin millî teşkilâtı Millî Fırkanın başkanlığını yapıyordu. Bekir Çobanzade de 
fırkanın kâtibi olarak çalışır. Bu görüşme ve işbirliği, Türk milletinin talihi üzerine uzun uzadıya 
sohbetleri B.S.Çobanzade’nin dünya görüşünü derinden etkiler. Ömrünün sonuna kadar Cafer 
Seydahmet’le bilgi alış-verişinde bulunur.  Lozan’dan İtalya’nın Napoli şehrine  giderek kısa bir süre 
orada yaşayan B.S.Çobanzade 1920  yılı 17 Temmuz’da yeniden İstanbul’a gelir. Oradan Kırım’a 
dönen Bekir S.Çobanzade Akmescitt’e (Simferopol’da) yaşayarak Kırım Tatar millî demokratik 
cumhuriyeti kurmak isteyen Millî Fırka’nın (Halk Partisinin) saflarında aktiv bir şekilde çalışır (Şamil 
Ali, 2012:80).  

B. S. Çobanzade 1921 yılında Totayköy Pedagoji Teknik okulunun açılışında yer alır ve burada 
tatar dili ve edebiyatı’ndan ders verir. 1922 yılının Mart ayında onu Tavrida Üniversitesi’nde dilbilgisi 
kürsüsünde doçent olarak çalışmaya davet ederler. 

 Veli İbrahimov’un sayı sonucunda Akmescit’te Üniversite açıldığında Bekir S. Çobanzade orada 
çalışmağa davet edilir. 1924 yılında Kırım Üniversitesi’ne profesör olur. Kırım’da Özerk 
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Cumhuriyet’in Halk Maarif Komiserliği’nde Tatar Dili ve Edebiyatı Şubesine, Halk Maarif Komis-
erliği’nin Yüksek İhtisas İlimleri ve Devlet İlmî Şurasına başkanlık eden ve idare organlarına üye 
seçilen B.S.Çobanzade’nin hayatında 1924 yılı bir dönüm yılı olur (Fazıl Riza, Nagayev Safter, 
2001:288). 

Aynı yıl onu rektör seçerler. Latin alfabesini yaymak ve yeni alfabeye geçişi hızlandırmak için 
Kırım’a gelen Azerbaycan SSC Merkezî İcra Komitesi’nin başkanı Semedağa Ağamalı oğlu onu 
Bakü’de çalışmağa davet eder.   

 
2. Azerbaycan’a gelmesinin sebepleri 
Kırım’ı yürekten seven B.S.Çobanzade’nin çevresindeki insanları, başladığı işini, rektörlük 

vazifesini  bırakıp Bakü’ye gelmesini birçok şekilde izah etmek mümkündür. B.S.Çobanzade ile aynı 
yıllarda Kazan’dan Aziz Ubaydullin’in, Taşkent’ten Halit Sait Hocayev’in, Tomsk’tan Abdulla Şerifo-
v’un ve b. da aynı yıllarda Bakü’ye gelmeleri, B.Çobanzade’nin KGB savcıya verdiği ifadede Cafer 
Seyid Kırımer ile daima irtibatta bulunduğunu söyelemesi, Birleşik Türk-Tatar devleti kurmak için 
teşkilâtlanmaları ve başka belgeler bu meselenin dikkatle öğrenilmesinin gerektiğini ortaya 
koymaktadır.  

Milli Fırka üyeleri arasında gerilim, tartışma artar. Lakin bu gerginlik onun partidan 
uzaklaşmasına neden olur. Ukrayna’da Bekir Çobanzade’ye karşı baskılar güçlenir. Kazahıstan’da 
Alaşordacılar’a, Azerbaycan’da Müsavatcılara ve b. bölgelerde de mühalif güçlere karşı baskıların 
arttığı, onların göz altına alınarak uzun süren işgali soruşturmadan sonra ceza evlerine gönderildiği bir 
dönemde latın alfabesini yaymak ve yeni alfabeye geçişi hızlandırmak için Azerbaycan SSR Merkezi 
İcraiyye Komitesi’nin müdürü Semedağa Ağamalıoğlu’nun başkanlığında bir ekip Kırım’a gelir. 
Semedağa Ağamalı oğlu Bekir Çobanzade’yi Bakü’ye işe davet eder (Hocayev H.S., 1929:13) 

 
3. Azerbaycan’da ilk faliyeti 
Bakü’ye gelirken Bekir Çobanzade Arap harfleriyle “Türk-Tatar lisaniyatına methal” kitabını 

bastırır. Bununla o, Azerbaycan’da değil, Türk halkları arasında Genel dilçiliğinin esasını koymuş olur 
(Babayev Adil, 2003:75). 

Bekir Çobanzade ünversitede ders vermenin yanı sıra, Azerbaycan’ı Öğrenme Cemiyeti’nde ilmî 
kâtiplik ve tarih, dilcilik şubelerine başkanlık eder. Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türk, müslüman 
halklarının kullandığı Arap alfabesinin Latin alfabesi ile karşılanması meselesinde elinden geleni 
esirgemeyen alim yalnız Azerbaycan’da faliyet göstermekle yetinmeyerek, 1926 yılında Semerkand’a 
gider, aydınlar ve hükümet adamları arasında yeni alfabenin üstünlüklerini ilmî esaslarla açıklar, 
Özbek dili ve edebiyatına dair mataryeller toplar. Acaba, onun bu seferi sırf bilimsel amaç taşımışsa, 
neden 1937 yılında KGB komiseri B.S.Çobanzade’den gizli teşkilâta Semerkant’ten, Buhara’dan, 
Taşkent’ten kimleri cezp ettiğini soruyordu? 

O, 1926 yılının Şubat sonları ve Mart başlarında Bakü’de yapılan Birinci Türkoloji Kurultay’ın 
aktif organizasyoncularındandır. Kurultayda “Türk-Tatar dillerinin karşılıklı münasebetleri” ve “Türk-
Tatar dillerinin ilmî terminolojinin düzenlenmesinin prensipleri” gibi yüksek ilmî değeri olan tebliğler 
sunar. Bu tebliğlerin ilmî değeri kurultay üyeleri tarafından çok taktir edilmişti. 

Sonralar bilindi ki, kurultayın bir görünmeyen tarafı da olmuştur. Sovyetlerin yerittiği siyasetten 
rahatsız olan Türk aydınları burada gizlin yeni pilanlar da kurmuşlar. Bekir Çobanzade eski arkadaşı 
Cafer Seydahmet’in emri ile Türkiye’den gelmiş Mehmet Fuat Köprlüzade ve Ali bey Hüseyinzade ile 
görüşerek dış bağlantıyı güçlendirmiştir. Bu işte ona Bakü’deki Türkiye konsulosu da destek vermişti 
(Bünyadov Ziya, 1993:91). 

 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

271 
 

4.Bekir Çobanzade’nin gizli faliyetinin sebepleri 
Bekir Çobanzade Milli Fırkanin Merkezi Komitesi adından Azerbaycan’dakı Müsavat Partisi’nin 

Merkezi Komitesi, İttihat Partisı’nın rehberliği, Ümumittifag Kommunist (bolşevikler) Parti’sinde 
Milli Temayyülçü grup üyeleri ve b. teşkilatlar  ile birge faliyet hakkında konuşmalar yapar. Bununla 
yetinmeyerek Sovyet Hükümeti’nin rehber vazifelerini tutan ve cemiyyetin idare olunmasından 
rahatsız olan güçlerle, özellikle trodskiçilerle de hükumette olanlara karşı beraber savaşmak hakkında 
fikir alış verişi yapar (Bünyadov Ziya, 1993:91, Babayev Adil, 2003:77). 

Yaptığı görüşmelerin sonuç vermeyeceğini görünce 1926 yılında Milli Fırka ile ilişkiyi bitirme 
kararı alır (Babayev Adil, 2003:84). 

Mühalif  güçler çar II Nikolay’ı hükümetten devrmeği başardı. Lakin fikir birliğine nail olarak 
demokratik bir yönlendirme sistemi kura bilmedikleri gibi, esaretten kurtarmak isteyen halklar da 
birlikte faliyet göstermediler. Sonuçta ülkede Sovyetler adı altında bolşevik diktatörlüğü kuruldu. 
Bekir Çobanzade geçmişin yanlışlarından ders almak için farklı düşüncelere sahip mühalif güçleri 
birleştirmek yolunu tuttu. 

Bir kaç yıl öncesine kadar çarizmi devirip Sovyetleri kurmak isteyenler neden hükumeti devirmek 
isteyen muhalefete dönüştüler sorusuna 1937 yılı soruşturma mataryellerinde çok açık şekilde cevaplar 
var. Orada bu maddeler açıklanır: 

1.Ülkede ve partide demokrasi neredeyse yok. Başta Stalin olmakla bir grup şahsın diktatörlüğü 
mevcuttur. Partiye demir yiğen giydirilmiştir. 

2.SSRİ-de tekniki bilimlerden başka bilim dalları gelişti. Sosyal ekonomik fenler alanında tam 
durgunluk ve uçurumdur. Tarihciler, filosoflar ve ekonomistler için yaratıcılıkla meşgül olmak için 
durum da yok. Kommunist Partisinin başında duran bir grup rehberin emirlerine karşı fikirler, asıl 
gerçek tefekkür boğulub keyleşdirilir.   

3.Riyakarlık partiye karşı savaşta esas usuldür, sosyal ekonomi fenler alanında bilimsel cephede 
çalışmak için partiye aitliği mecburidir...  

4.Ülke ve parti rejiminin deyiştirilmesine ancak başta Stalin olmakla ÜİK(b)P rehberlerinin 
aradan götürülmesine nail olmak,  

5.Partiye karşı savaşın genişlendirilmesi prosesinde mühalif antidevrim ve antiparti gruplarından, 
hatta antidevrimci milletci teşkilatları kullanmak...” (Bünyadov Ziya, 1993:131). 

 
5. Latın alfabesine geçiti hazırlayan komiteden gizli teşkilat kurmadaki rolü 
1922 yılında Azerbaycan SSR Merkezi İcraiyye Komitesi yanında yaratılan Yeni Alfabe Komitesi 

(AYTAK) 1927 Yıl Mayıs’ın 11’de SSRİ Merkezi İcraiyye Komitesi’nin tasarrufu ile Ümumittifak 
Merkezi Yeni Türk Alfabesi Komitesi’ne dönüşür. Samet Ağamalıoğlu komiteye başkan tayin edilir. 
Önce Moskva’da olan baş ofis 1928’ yılı Mayıs’ın 1’de Bakü’ye göçer. (İsahanlı İsahan,  2006:45). 

Bir yıl sonra Semed Ağamalıoğlu öldüğü ve Ferhat Ağazade’nin hastalığına göre  fiili başkanı 
Bekir Çobanzade olur. Bu da ona Türk Cumhuriyetleri’ni serbest gezmeğe gizli teşkilatlar arasında 
ilişki kura bilmek için imkan sağlar.  

Yorulmak bilmeden Türk bölgelerini dolaşarak tebliğler sunan, mataryaller toplayan alim 1927 
yılı Kasım ayında, 1929 yılı Ekim ayında Kırım’da, 1928 yılı Ocak ayında Azerbaycan’da, 1929 yılı 
Mayıs ayında Özbekistan’da yapılan İmlâ Konferanslarında konuşmaları ile Latin alfabesine geçişi 
hızlandırdı. (İsahanlı İsahan,  2006:45). 

Bu seferlerini deyerlendirerek türk halklarının gizli fealiyyete geçmiş üyeleri ve Sovyet 
rejiminden bıkmış parti, sovyet çalışanları ile görüşür. Mühalif teşkilatlar arasında ilişki yaratmanın 
yanı sıra yeni teşkilat da yaratmağa çaba gösterir. 

Azerbaycan’da milli kadronun sıkıştırılmasında, medeniyetin, dil ve edebiyatın gelişmesinden 
raatsız olan parti, Sovyet çalışanları ve aydınların bir kısmı gizli faliyet ypmış Müsavat, İttihad, Ehrar 
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gibi partilere üye olsa da, bir kısmı da Azerbaycan Milli Partisi’ni (Azerbaycan Milli Firkasını) kurdu. 
Parti aşşağıdakiler partinin maksadını oluşturdu: 

1.Kapitalist ülkeler tarafından SSRİ’ye müdahele zamanı Sovyet hükumeti aleyhine askeri isyan 
hazırlamak yoluyla Sovyet Azerbaycanı’nı SSRİ’den ayrılması ve müstakil milli cumhuriyet 
yaratılması. 

 2.Mevcut kuruluşa karşı savaş vasıtası olarak propogandanın uygulanması, zararverme ve 
casusluk işlerinin yapılması.  

3.Sovyet hükumetine ve partiye karşı beraber savaşmak maksadıyla trodskiciler, müsavatcılar ve 
diğer antidevrimci teşkilatlarla birleşme yoluyla bütün antidevrim güçlerinin toplanması. Azerbaycan 
Milli Partisi hatta trodskici merkez onlara bu işde yardım ederse, yani eğer Azerbaycan SSRİ’den 
ayrılır ve müstakil hükumetini kurarsa onlara petrol sanayisinden güzeştler verilmesini vad eder 
(Bünyadov Ziya, 1993:125). 

Bu odurum bi tek Azerbaycan’da deyil, Türkmenistan, Özbekistan, Kazahıstan, Kırğızıstan 
cumhuriyetlerinde, Tatarıstan, Başkırdistan ve b. bölgelerde de vardı. Bekir Çobanzade ve 
meslektaşları bütün mühalif güçleri birleştirmek ve güçleri birlşetirmek ve geçmiş yanlışları 
tekrarlamamak iin 1930’lu yıldan Vahid Türk-Tatar Devleti yaratmağa girişirler (Bünyadov Ziya, 
1993:94). 

1925-29 yıllarında Azerbaycan Yüksek İlmî İdarisinde Terminoloji Komitesi’ne, 1929 yılından 
sonra Azerbaycan Devlet İlmî Tetkikat Enstitüsü’nün Aspirantura bölümüne, Yeni Türk Alfabesi 
Umum-İttifak Merkezî Komitesi’ne başkanlık eden Bekir S. Çobanzade’yi aynı yıl Moskova Doğu 
Halklarının İlmî Tetkikat Enstitüsü’ne ve 1935 yılının 16 Mart’ta Paris’teki Milletlerarası Dilcilik 
Cemiyeti’ne aslî üye seçerler (Babayev Adil, 1998: 109). 

Britanya ve Erdebil nüshalarına dayalı Hataî divanının mukayeseli metnini hazırlayan, “Türk dili 
ve edebiyatının tedrisi usulü”, “Türk grameri”, “Kumık dili ve edebiyatı tetkikleri”, “Türk-Tatar 
dialektolojisi”, “Türk-Tatar lisaniyatına medhal”, “Kırım-Tatar edebiyatında kurultaycılık ve 
milletcilik”, “Azeri edebiyatının yeni devri, nasyonalizmden enternasyonalizme” ve s. gibi ilmî 
eserleri yayımlatan alim daima Sovyetlerin takip ve baskısı ile karşılaşmıştır. Bütün bunlara rağmen, 
A.Tahirzade ve V.Huluflu ile birlikte üç ciltlik “Azerbaycanca-Almanca-Rusça lügat” üzerinde çalışır. 
Basında devamlı olarak onun eserleri hakkında makaleler de yayımlanır (Gahramanlı Nazif, 1994:24). 

 
4.Birleşik Türk Tatar Devleti kurmak uğrunda mücadelesi 
Bütün bunlar hiç de sebepsiz değildi. Taşkent, Fergane ve Buhara yüksek okullarında türkoloji 

bölümlerinin açılmasında büyük rolü olan, Dağıstan’da, Başkirdistan’da, Tataristan’da tebliğler sunan 
Bekir S. Çobanzade Moskova ve Leningrad’ın yüksek okullarında Türk dilleri, edebiyatı, tarihi 
dersleri vermekle türkologların hazırlanmasına çalıştı, hem de gittiği yerlerin aydınları arasında köprü 
rolünü oynadı. Bu seyahatlerdeki diğer maksadı da Sovyetler Birliği’ni dağıtıp Birleşik Türk-Tatar 
Cumhuriyeti’ni yaratmak isteyenleri bir araya getirmek oldu.  

Sovyet hükümetinin Bekir Çobanzade gibi yetenekli elemana büyük ihtiyacı olduğu için bir 
müddet onun milletcilik faliyetine ne kadar “göz yumsalar” da, dikkatlerini ondan ayırmazlar. Gizlice 
takip ettikleri bilim adamını 1930 senesinden bu yana basında eleştirerek yolundan döndermeğe 
çalışırlar. 1931 senesinde basında ona karşı tehdit ve aşşğılama dolu makalelerin sayı çoğalır.   

Arşiv belgeleri B.S.Çobanzade’nin daima gözlemlendiğini ortaya koyar. Kendisi, bunu bildiği 
halde, yolundan dönmemiştir. 1935 yılı sonunda Moskova’dan, Merkezi Komite’den, Azerbaycan 
SSC Halk Dahili İşler Komiseri (o devirde KGB’ye de o başkanlık ederdi) Y.D.Sumbatov-
Topuridze’ye B. S.Çobanzade’nin haps edilmesi hakkında talimat gelir. Y.D.Sumbatov-Topuridze ise 
elde yeterince delil olmadığından B.S.Çobanzade’nin hapsini uygun görmez. O devrin kanunlarından 
az çok haberdar olanlar Moskova’nın talimatının kolay kolay böyle cevaplandırılamayacağını iyi 
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bilirler. Y.D.Sumbatov-Topuridze de Azerbaycan Kom.  P. Merkez Komitesi birinci kâtibi 
M.C.Bağırov’dan cevap almadan böyle cevap vermeğe cesaret edemezdi. 1920-30’lu yılların belgeleri 
ile tanıştığımızda M.C.Bağırov’un hükumettekilerle tartışmalarda aktif bir şekilde iştirakını görürüz 
görürüz. O, rakiplerine karşı mücadelede millî yönlü, yetenekli aydınları, vatanseverleri kullanmayı 
başarmıştır.  (Hüseynoğlu Ali Şamil, 2012:82) 

İkinci Dünya Savaşının yaklaştığını gören Sovyet hükümetinin ileri gelenleri Bekir Çobanzade 
gibi insanları aradan kaldırmayı planlar. Azerbaycan’dan yeterince delil olmadığı hususunda cevap 
aldıkdan sonra, yüksek mevkilerden gerekli deliller ve talimatlar gelir. Bu deliller de B.Çobanzade’nin 
haricteki (dış ülkeler) antisovyet teşkilâtlarla ve SSCB merkezi kurumlarında çalışsalar da, gizli 
teşkilâtların üyesi olan milletcilerle ilişkileri vardı. Soruşturmalarda özellikle bu konuların altı çizilir. 

 
5. Bekir S. Çobanzade’nin göz altına alınması  
SSCB Bilimler Akademisi Azerbaycan Şubesi’ndeki vazifesinden ve öğretim ocakalrından 

uzaklşatırlan B.S.Çobanzade takip ve baskılardan geçici de olsa, uzaklaşmak isteğiyle,  Azerbaycan 
Opera ve Bale Tiyatrosu’nun solisti olan hanımı Rukiye Kerey (Girey) ile birlikte Kislovodsk’taki 
“Gornyak” (“Maden çalışanısi”)  sanatoryumuna gider. Lâkin onun dinlenmesi uzun sürmez. 1937 yılı 
26 Ocak’ta Azerbaycan SSC Halk Dahili İşler Komiserliği Devlet Güvenlik İdaresi’nin 4. şubesine 
bağlı 4. bölümünün müdür yardımcısı, güvenlik teğmeni Şer’in hazırladığı belgede şunlar belirtilir: 
“1893 doğumlu, Simferopol’lu, Kırım tatarı, SSCB vatandaşı, parti üyesi olmayan, dilci, 1924 yılından 
beri Bakü’de yaşayan, Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü’nde ve Azerbaycan Devlet Ünversitesi’nde dil 
ve edebiyat kürsüsünün başkanı, önemli pantürkist şahıs, Kırım Millî Fırkası’nın eski kâtibi, Kırım 
Kurultayı’nın üyesi Bekir Çobanzade 1926 yılından beri Millî Fırka namına Müsavat Partisi’nin 
Merkezi Komitesi ile görüşmelerde bulunduğuna (sanık Memmedhesen Baharlı’nın ifadesi), anti 
devrimcilerle (Yakub Zeki, Şirinski v. b.) anti devrimci, faşist ve zararlı işler yaptıklarına,  Ruhulla 
Ahundov’la parti ve sovyet hükümeti aleyhine blokda trotskici teşkilâtla birlikte çalışmak hakkında 
sözleştiklerine, eserlerinde ve tebliğlerinde anti devrimci, milletci fikirler yaydığına binaen 
Azerbaycan SSC Cinayet mecellesinin 72-73. maddelerince sorguya alınsın” (Bünyadov Ziya, 
1993:89). 

Bir sene önce B.S.Çobanzade’yi hapsetmek için yeterince delil olmadığını yazan Y.D.Sumbatov-
Topuridze bu defa merkezin emrini yerine getirerek tutuklama kararını imzalar. Karar Bakü’de 
hazırlandıktan iki gün sonra, yani 1937 yılın 28 Ocak’ta B.S.Çobanzade Kislovodsk’taki “Gornyak” 
sanatoryumunda tutuklanarak Pyatigorsk hapisanesine, oradan da Bakü’ye getirilir. Soruşturma 
mataryellerinde onun Bakü’ye hangi tarihte getirildiği gösterilmemiş. 

KGB mensupları Şer ve Ohanesov’un 7 Şubat’ta başlattıkları sorgulama üç gün sürer. Soruşturma 
mataryellerindan belli olur ki, Azerbaycan’daki sosyal politik durumdan pek haberdar olmayan, hatta 
adamların adlarını, soy adlarını, meşgul oldukları işi bile doğru düzgün bilmeyen komiserlerin elinde 
B.S.Çobanzade hakkında geniş bilgi var.  İlk soruşturmada B.S.Çobanzade, üye olduğu gizli 
teşkilâtlarının faaliyeti ve başkanlık ettiği gruplar hakkında geniş bilgi verir. Soruşturma mataryellerini 
okuyan filoloji ilimler doktoru, profesör Adil Babayev şunları yazar: “Birinci sorgulamada onu  her 
şeyi anlatırsa Salı vereceklerine“inandırırlar”. Filologlar saf, her şeğe inanıveren insan olur.  Bu 
yüzden de o, komiserin tuzağına düşüverir” (Babayev Adil, 2003:84).  

Engin bir dünya görüşüne sahip, Avrupa’nın birçok ülkesinde belli aralıklarla yaşamış, onların 
özel hizmet organlarının sorgu suallerine cevap vermiş, gizli ve siyasî teşkilâtların içinde bulunmuş bir 
profesörün böyle saf olabileceği inandırıcı gözükmüyor. Bizce o, soruşturmada verdiği cevapla 
komiserelere açıkca meydan okumuş olmaz, faaliyetlerinin tarihini de yazardı. Bu kanaate gelmemiz 
hiç de tesadüfi değil. 1930’lu yılların soruşturma mataryellerinde komiserlere meydan okuyan, 
cemiyetin noksanlarını belirten mert kişilerin cevaplarını az görmedik.  
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B.S.Çobanzade’yi genelde 2 veya 3 komiser aynı anda sorgulamış. Bu sorgulamaların 11’i 3 er 
gün sürmüş. Herhalde soruşturmadaki gizli teşkilâtta oldukça mühim bir şahıs sayıldığından 17-20, 
23-25 Nisan ve 7 Mayıs’taki sorgulamalarda Halk İç İşler Komiserinin yardımcısı Gerasimov da 
olmuş. Genellikle B.S.Çobanzade’nin sorgulanmasını o devirde gaddarlıkları ile nam salmış 
Kirkoryan, Ohanesov, Zıkov yürütmüş. 1937 yılı 16 Şubat’tan aynı yılın Ekim ayına kadar Bekir 
Çobanzade’nin 57 defa uzun ve işkenceli sorgulanması olmuş. Sonuçta 1021 sayfalık bir suçlama 
dosyası hazırlanmış.               

Soruşturmadan anlaşılıyor ki, gizli teşkilât Azerbaycan’da beş grup şeklinde faaliyet göstermiş.  
Bu gruplardan ikisine Bekir Çobanzade başkanlık etmiş. Gizli antisovyet teşkilâtının Moskova’da, 
Leningrad’da, Samara’da, Astrahan’da, Saratov’da, Ulyanovsk’da, Orenburg’da,  Donbas’ta ve 
Sibirya’da şubeleri olmuş. Teşkilâta Rusya Federasyonu Halk Komiserler Şurası başkanının muavini 
Rıskulov29, Rusya Federasyonu Merkezi İcra Komitesinin eski kâtibi Sanjar İsfendiyarov30, Rusya 
Federasyonu Halk Maarif Komiseri Yumankulov31, Özbekistan Kom.  Partisi Merkez Komitesi kâtibi 
Rahimbayov32, Kırım Muht. SSC Halk Komiserler Şurasınn başkanı Şuku Emirasan, Dağıstan 
Muht.SSC Halk Maarif Komiseri Taho Kodi, Karaçay-Çerkez Muht. SSC Merkezi İcra Komitesinin 
başkanı Ömer Aliyev, Azerbaycan SSC Merkezi İcra Komitesinin başkanı Soltanmecid Efendiyev, 
Zakafkaziya (Transkafkasya) Sovyet Federativ Sosyalist Cumhuriyeti Halk Torpak Komiseri Dadaş 
Bünyadzade, Azerbaycan SSC Halk Maarif Komiseri Mustafa Kuliyev, Azerbaycan Kom. (bolş.) P. 
Merkezi komitesinin eski kâtibi Ruhulla Ahundov v.b. önderlik eden parti ve sovyet devleti adamları 
da dahilmiş (Bünyadov Ziya, 1993:92-93).  

Sorgulanmalarda onların faaliyet programları hakkında yeterince bilgiye rast gelinir. Meselâ, 
Azerbaycan SSC Halk İç İşleri Komiserinin muavini Gerasimov başkanlığında yapılan sorgulamada 
B.Çobanzade Sovyet hükümetine karşı isyanın başlamasının üç şeklinden “1. İsyanı dağlık 
bölgelerden (Destafur’da, Gedebey’de, Kelbecer’de v.b.) başlanması. (1930’lu yıllarda bu illerde 
başlamış isyan ilk etapta başarısızlığa uğramış ve ordunun zoruyla gaddarlıkla bastırılmıştır. – A. Ş.) 2. 
İsyana İran ve Türkiye ile sınırdaki illerden başlanması. Çünkü oradan hem silâh alınmalı, hem de 
eşkiya çeteleri şeklinde adamlar yardıma gelmeliydi, 3. İsyanın Bakü’nün kendisinde başlanması. 
Çünkü teşkilâtın hesabına göre, Bakü’yü ele geçirmek bütün Azerbaycan’ı ele geçirmek demekti.” 
(Bünyadov Ziya, 1993:92).  

 Haziran’ın 25’indeki sorgulamada ise isyan zamanı Azerbaycan Kom.(bolş.) P. Merk. K-nin 
birinci kâtibi M.C.Bağırov’u öldürmek hükumete 1891 yılında Gedebey ilinin Karabulak köyünde 
dünyaya gelmiş, 1920 yılı 28 Nisan’da Bakü şehir ve Kaza Halk Milisi İdaresinin reisi, Moskova’da 
Halk Milli İşler Komiserliğinde şube müdürü, Azerbaycan SSC Halk İçişleri Komiserinin muavini, 
Azerbaycan Kom.(bolş.) P. Laçin Kaza Komitesinin kâtibi, Azerb. SSC Merk. İcra Kom.-nin kâtibi, 
halk içtimaî güvenlik komiseri, Sanayi Şurası İdare Heyetinin başkanı (ASE, 1987:288, H cild) 

                                                            
29Burada sözü edilen kişi milliyeti kazak, 1920 yılında Türkistan Merkezi İcra Komitesinin başkanı, 1921-22 yıllarında 
Rusya Federasyonu Halk Komiserler Sovyeti başkanının millî meseleler konularında muavini olan, 1938 yılının 10 şubatında, 
43 yaşında kurşuna dizilen Turar Rıskulov’dur. 
30Burada sözü edilen kişi milliyeti kazak, AlmatıTıp Üniversitesinin kurucusu ve ilk rektörü, 1920-21 yıllarında Türkistan 
SSC’nin Sağlık ve Yer-Su İşleri Bakanı, Türkistan Komünist Partisinin baş kâtibi, 1927-28 yıllarında Moskova’daki “N. 
Narimanov –Şarkşinaslık İnstitutunun rektörü, 1931-32 yıllarındaKazakistan SSC Sağlık Bakanı v.b. vazifelerde çalışmış, 
1938 yılının 25 şubatında kurşuna dizilmiş Asfandiyar Sanjar’dır.. 
31Burada sözü edilen kişi milliyeti başkırd, 1917 yılındal Başkırd vilayet şurasının ve Başkırd hükümetinin üyesi, 1919 
yıllarında Müvekketi Başkırd Harbi İnkilabi Komitenin başkanı, “İrek” Başkırd Milli Partisinin başkanı, 1921-31 yıllarında 
Ümumittifak Merkezi İçraye Komitesinde Başkırdıstan MSSR-in daimi üyesi ve b. görevlerde çalışmış, 1937 yılda 
Tutuklanmış Haris Yumakulov’dur. 
32Burada sözü edilen kişi milliyeti özbek, 1920 yılında Türkistan MSSC Merkez İcra Komitesinin başkanı, 1934-1937 
yıllarında Tacikistan SSC Halk Komiserler Sovyetinin başkanı v.b. vazifelerde çalışmış, 1938 yılının 7 Mayısında 42 yaşında 
kurşuna dizilmiş Abdolla Rahimbayev’dir.  
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vazifelerinde çalışmış Rehim Memmedcefer oğlu Hüseynov’u getirmek planlandığı anlatılır 
(Bünyadov Ziya, 1993:92-93).  

Soruşturma mataryellerindan gizli milletci teşkilâtın üyeleri ülkedeki rejimden memnun olmayan 
gruplaşmalarla, hatta Trotskici-Zinonyevci gruplaşmalarla da ilişki kurmağa çalışmış, onlarla birlikte 
harekete geçmenin yollarını müzakere etmişler. 

Bir birinden habersiz olarak sorgulanan gizli teşkilât üyelerinin verdiği ifadeler 
B.S.Çobanzade’nin söyledikleri ile  çatışmaktadır.  

Uzun yıllar Azerbaycan Millî Güvenlik Bakanlığının arşivlerinde çalışmış, oradan elde ettiği 
materyallara dayanarak 10-dan ziyade kitap yazmış, filoloji ilimleri doktoru unvanını almış Celal 
Kasımov Azerbaycan Millî Güvenlik Bakanı general-leytenant Namık Abbasov’un baş denetciliğinde 
hazırlanan “Repressiyadan deportasiyaya doğru” kitabında (Kasımov Celal, 1998) şöyle der: “...bazı 
müellifler (sovyet devrinde repressiyaya - zulme maruz kalmış ilim adamlarından ve sosyal politik 
mevki sahiplerinden makaleler ve kitaplar yazan müellifler kast edilir – A.Ş.) herhangi bir şahsiyet 
hakkında makale veya inceleme yazısı yazarken sıksık “güya antisovyet propagandası yapıp”, “güya 
sovyet hükümetini  sevmeyip”, “güya pantürkist olup”, “güya panislamist olup”, “güya milletçi olup”, 
“güya...” gibi ifadeler kullanır ve bununla da “günahsız hükümlü” portresi yaratmağa çalışırlar. 
Aslında ise bu günahsız hükümlülerin büyük ekseriyetinin günahı olmuştur. Aynı günahlar bugünkü 
nesle örnek olabilecek, iftihar edilebilecek, gururlanılacak günahlardır ve onları perdelemek tarihi 
tahrif etmekten başka bir şey değildir. Böyle ifadelerin kullanılması sovyet devrinde makbul sayılsa 
da, bugün çok şaşırtıcı gelir. Elbette, biz repressiyaya maruz kalanların hepsini fark gözetmeden, 
müstakil Azerbaycan uğrunda mücadele etmiş olarak ta taktim etmek istemeyiz. 

...Bolşevikler tarafından “Anti devrim milletci teşkilât”ın üyeleri olarak adlandırılanlar onların 
yürüttüğü siyasete karşı itiraz edenlerdi. “Anti devrim milletci teşkilât” derken sovyet hükümeti 
müsavatcıları, ittihatcıları, turancıları, tek kelimeyle millî kurtuluş uğrunda mücadeleye katılanları göz 
önünde bulundurur. 

Arşiv mataryelleri adlarını bugün de “güya” ibaresi ile kullandığımız teşkilâtların gerçek 
mevcudiyetlerini ortaya koyar. Aynı zamanda muhacerette yaşayan azerbaycanlı mütefekkirler de 
bolşeviklere karşı gizli teşkilâtların faaliyetini inkâr etmezler” (Gasımov Celal, 1998:70-71). 

Mart’ın 3-5’de soruşturmata komiserin “Siz mücadele derken ne düşünürsünüz?” sorusuna 
B.S.Çobanzade: “Bence birincisi, Tataristan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırım, Kazakistan ve 
Azerbaycan anti devrimcilerin faliyetini irtibatlandırıp tek merkezden idare etmek, ikincisi 
emigrasiyada (diasporada) olan pantürkist ruh halindeki dairelerle ilişki kurmak. Bu yönden ben 
C.Seydahmetov ve prof. Köprülüzade’ye ümit ettim” cevabını vermiştir. Komiserin “Bu tedbirleri 
gerçekleştirmek için siz ne yapmıştınız? sualine  ise Bakü’de gerçekleştirdikleri 5 anti devrimci 
gruptan ve bu grubun üyelerinin faaliyetinden söz açar (Babayev Adil, 2003:85-86). 

Bekir S. Çobanzade 100’den fazla kırımlı talebenin Bakı’da okumasını sağlamıştı. Onların hepsi 
aynı dünya görüşünü paylaşan kimseler değildi. Biz Bekir S. Çobanzade’nin açıklamasından onların 
Kırımlı milletci talebeler olduklarını çıkarabiliriz. Bekir S.Çobanzade’nin önderi olduğu ikinci grup, 
yani Kırımlılar grubuna Zeki Yakub, Kürkçü Hüseyin, Akimova Asiye, Toplu Osman, Ametov 
İsmayıl, Rıfatov Reşid, Enan Abdürrehman, Refatov Asan, Tanabeyli Akmolla, Gekarbayev Osman, 
Tarki Zeki, Bayasanov Bilal, Bayasanov Osman, Kasımov Tofik, Şeyhamirov Osman, Celilov Receb, 
Hacı oğlu Mehemmed, Yurkçi Ömer dahildi (Babayev Adil, 2003:85-86). 

KGB arşivinde araştırma yaparken gördüğüm en büyük soruşturma materyalı Bekir 
S.Çobanzade’nindir. Yani 1021 sayfalık bir soruşturma mataryelidır. Bu soruşturma mataryeli bir daha 
1960- 80’li yıllarda söylendiği ve yazıldığı kibi, Bekir S. Çobanzade “hiç sebepsiz yere”, “birilerinin 
yüzüne karşı konuşmasından”, birilerinin ona “iftira etmesinden” hapse atılıp kurşuna dizilmiş 
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olmadığı anlaşılır. Onu bu şekilde savunmağa kalkmak aslında Bekir S.Çobanzade’yi ve 
meslektaşlarını millet ve vatan karşısındaki büyük işlerini küçültmeğe hizmet etmek demektir. 

Bekir S. Çobanzade ve SSCB’nin esareti altında olan halkların yüzlerce milletsever evlâdı 
Sovyetler Birliği’ni dağıtarak Birleşik Türk-Tatar devleti kurmağa çalışmışlardır.  

Büyük alim, coşkun Türkçü, esarette olan Türklerin kurtuluşu için çalışan Bekir S.Çobanzade’yi 
1937 yılı 12 Ekim’de arkadaşları ile birlikte kurşuna dizdiler. 

 
Sonuç 
Bekir S. Çobanzade ve arkadaşları kurşuna dizilse de, onların basılmamış eserleri mahv edilse ve 

ya başkalarının adıyla basılsa da onların düşüncelerini mahv etmek, hafızalardan silmek mümkün 
olmadı. Zaman-zaman gizli milletcı örgütler KGB elemanları tarafından tutuklanarak ceza evlerine 
gönderildiler. Bütün bu baskılar Sovyetler Birliği’ni dağılmaktan koruyamadı. Onların arzularının bir 
kısmı gerçekleşti. Sovyetler birliğindeki Türk Cümhuriyyetleri özgürlüklerine kaviştular. 

  Bekir Çobanzade ve arkadaşalrının örgütlerle gerçekleştirmek istedikleri Vahid Türk-Tatar 
devleti kurma konusundakı fikirler Türk Cümhuriyyetleri ve topluluklarının bakan ve başkanlarının 
toplantılarında gündeme getirildi. Bu yönde ilk adımlar atılmağa başlandı. 
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Özet 
Rasyonalizm 17. yüzyıldan itibaren oldukça hızlı bir şekilde gelişmiş ve geniş bir alanda 

yayılmıştır. Avrupa’da özellikle kilisenin gücüne karşı bir başkaldırı şeklinde tezahür eden bu akım 
zaman içerisinde İslam coğrafyasında da etkili olmuştur. Aklın her şeyin üstünde tutulması prensibini 
benimseyen Rasyonalistlerin etkisi farklı coğrafyalarda benzer şekillerde tezahür etmiştir. 

Osmanlı coğrafyasında Avrupa’ya eğitim görmek için gönderilen öğrenciler ve tercümeler 
aracılığı ile yayılan rasyonalizm, Türkistan coğrafyasında ise Ceditçiler ve Rus rasyonalistlerinin 
çalışmaları ile yayılma imkânı bulmuştur. 

Sosyal alanda meydana gelen değişimleri  eserlerine yansıtan edebiyatçılar, rasyonalist fikirleri de 
eserlerinde işlemişlerdir. 19. ve 20. yüzyılda hem Osmanlı coğrafyasında hem de Türkistan’da büyük 
kültürel değişimler yaşanmıştır. Yeni düşünceler edebi eserlere girmeye başlamış ve hem şekil hem de 
konu yönünden farklılaşma başlamıştır. 

Bu çalışmada Tanzimat edebiyatının önemli temsilcilerinden İbrahim Şinasi’nin “Münacat” ve 
modern Kazak edebiyatının kurucularından Magjan Jumabayev’in “Täñri (Tanrı)” isimli şiirlerinde 
rasyonalist akımın etkileri incelenecek, iki eserdeki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rasyonalizm, Deizm, Türk Edebiyatı, Kazak Edebiyatı 
Giriş 
Edebiyatın ve dolayısıyla edebiyatçının amacının ne olduğu, ne olması gerektiği üzerinde çokça 

durulan, tartışılan ve cevabı bulunmaya çalışılan sorulardır. Başka sanat dallarında görülmeyen bu 
çelişkinin kaynağında edebiyatın kullandığı malzeme bulunmaktadır. Çünkü edebiyat malzeme olarak 
dili kullanmakta dil de düşünceden beslenmektedir. Bu sebeple bir edebî eser sadece sanat 
perspektifinden ya da salt düşünce yönünden değerlendirilemez. Edebî eser, hem yaratıcı dehanın, 
içinde yaşadığı kültür ortamına getirdiği bir yorumdur hem de onun yaratılışında öz ve biçim 
bakımından yaşanılmış ortak bir geçmişin etkisi büyüktür. Yani edebî eser, hem taşıdığı değerler, hem 
de bu değerleri ifade eden dil ve geleneksel biçim bakımından bir edebiyat geleneğinin, bir değerler 
sisteminin parçasıdır. (Kantarcıoğlu, 2009, 1) Bu yönüyle ele alındığında her edebî eser ve edebî esere 
yön veren akım, toplum yaşantısındaki bütün belirleyicilerin hemen hepsinden izler taşıyabilir. Edebî 
eser, bu belirleyicilerin etkisi altında zaman içerisinde form ve içerik yönünden çeşitli değişimler 
geçirebilir.  

Özellikle kültürel hareketliliğin ve geçirgenliğin arttığı dönemlerde bu değişme ve başkalaşma 
daha belirgin bir hâl alır.  Siyasetle en ilgisiz görünen bir edebiyatçı bile eserinde, içinde yaşadığı 
devrin, tarihî hâdiselerin şahididir. Bu sebeple tek bir edebî eserin incelenmesinde onu çerçeveleyen 
sosyal yapıdan ayıklamak, bir metoda göre mümkün hatta zarurî olsa bile; bir edebî şahsiyetin, 
edebiyat grup ve okullarının, edebî türlerin sadece bu metotla alınıp anlaşılması, değerlendirilmesi 
mümkün ve doğru olamaz. Kaldı ki, bazı edebî devir ve şahsiyetleri doğuran şey, siyasi ve sosyal 
hâdiselerdir.(Okay, 1988, 300) 
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Türk edebiyatı perspektifinden baktığımızda bu manzarayı açık bir şekilde görebiliriz. 19. 
yüzyılın ortası ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında Türk dünyasında edebî devirleri şekillendiren ve 
şahsiyetleri doğuran şey de siyasi ve sosyal hâdiseler olmuştur. Bildirimizde Türk edebiyatının farklı 
coğrafyalarında yazılan iki münacatı karşılaştırmalı şekilde ele alarak edebî geleneğe ait bir türün ve 
tür içerisinde ele alınan düşüncenin nasıl benzer bir yönde değişime uğradığını göstermeye 
çalışacağız. 

Türk Edebiyatında Münacat 
Arapçada “tazarruname” , Farsçada “niyazname” adlarıyla anılan “münacat” kelimesi, Arapça 

necv kökünden türetilmiş olup “kulağa fısıldamak, Allah’a yalvarmak ve dua etmek” anlamlarına 
gelmektedir. Yakarış, dua, tevbe, tevbename, istiğfar, dilek kelimeleriyle hemen hemen aynı anlamı 
ifade eden münacat mensur ve manzum örnekleriyle Arap ve Fars edebiyatından Türk edebiyatına 
kadar pek çok örneği görülen bir türdür (Koçin, 2011, 19). Mensur örneklerine tazarruname adı verilen 
münacatların gazel, murabba, mesnevi, rubai, kaside, müseddes, müfret, terciibent, kıta, müsemmen, 
terkibibent, kıta-i mutavvel vb. çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış örnekleri mevcuttur. Klasik Türk 
edebiyatında mensur eserlerde, mesnevilerde ve divanlarda olmak üzere üç yerde rastladığımız 
münacatların tarihi, en az tevhit ve naatlar kadar eskidir (Koçin, 2011, 32). Türklerin İslamiyet’i 
tanımalarından sonra yazılmış ilk mesnevi olan Kutadgu Bilig’de münacat başlığıyla yazılmış her 
hangi bir şiir bulunmamasına rağmen eserde yer alan tevhitte yakarış niteliğinde yazılmış beyitler 
mevcuttur. Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eserindeki  “altıncı hikmet” aynı zamanda bir 
münacattır. Ahmed Fakih ve Sultan Veled gibi şairlerin kaleme aldıkları münacatlar, son derece sade 
ve samimi örneklerdir. Şüphesiz münacat geleneğinin klasik Türk şairleri tarafından benimsenmesinde 
Mevlana’nın çok büyük bir etkisi vardır. Ahmed-i Dai, Şeyhi, Ali Şir Nevayi, , Adlî, Fuzuli, Muhibbi, 
Bahti, Azmizade Haletî, Nabi, Nef’i, İsmetî, Naili, Necib, Esrar Dede, Nevres gibi şairler klasik 
münacat örnekleri vermişlerdir. Münacat türünün en çok mutasavvıf şairler arasında rağbet gördüğünü 
burada ifade etmek gerekir. Yunus Emre, Dede Ömer Ruşenî, Eşrefoğlu Rumi, Kemal Ümmi, Seyyid 
Nizamoğlu, Niyazi-i Mısri, Sezayi-i Gülşeni, Kuddusi ve son dönemde Yenişehirli Avni Bey ve 
Ahmet Remzi Akyürek gibi şairler bu türde manzumeler kaleme almışlardır. (Canım, 2010, 170) 
Ayrıca Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci ve Tahir Olgun bu geleneği sürdüren şairler olarak burada 
hatırlanmalıdır.  

Münacatlar esas itibarıyla günahkârlık ve pişmanlık duygularının dışa vurulduğu manzumeler 
olmakla birlikte zaman zaman bu yakarış ve yalvarışın tatlı bir naza ve hüzünlü bir niyaza dönüştüğü 
de görülür. Hatta, özellikle XIX. yüzyıl sonlarında münacatlarda niyazdan naza ve oradan da isyan 
kokan sorgulamalara doğru gidiş söz konusu olur.   Şüphesiz bunun en önemli örneğini Yenişehirli 
Avni Bey’in Divanı’nda görmek mümkündür (Turan, 1998, 402). Münacat, 

Çünki sen âyîne-i kevne tecellâ eyledin 
Öz cemâlin çeşm-i âşıkdan temâşâ eyledin  
beytiyle başlar ve 26 beyit devam eder. Münacatın doğrudan bir açıklama ifadesi olan  “çünki” ile 

başlamasını kâinatın niçin yaratıldığı sorusuna doğrudan cevap verme endişesiyle izah etmek 
mümkündür. Aslında Avnî Bey’in münacatındaki ilk beyit, Bayezid-i Rûmî’nin 

Kendi hüsnün hûblar şeklinde peydâ eyledin 
Çeşm-i âşıkdan anı döndün temâşâ eyledin 
 beytinin farklı şekilde söylenmesinden ibarettir.  Fakat hemen belirtmek gerekir ki, münacat 

yakarıştan ziyade kâinatın yaratılış felsefesini yoklayan bir niteliktedir ve modern felsefeyle yeni yeni 
tanışan bir 19. yüzyıl divan şairinin şüphe ve iman arasındaki gidiş gelişlerini yansıtır. “Eyledin” 
redifli bu münacat:  

Kanda varsa bir Halîl-i akdesin derhal anı 
Mancınîk-ı aşkla nirâne ilkâ eyledin 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

279 
 

beytinde olduğu gibi yakarıştan ve niyazdan öte “niçin böyle” oluyor şeklinde bir soruyu akla 
getiren nitelikte bir manzumedir. Şüphesiz bütün beyitlerin aynı şekilde devam ettiğini söylemek 
mümkün değildir. Bu ses geleneğin müsaade ettiği ölçüde ortaya çıkar, fakat bu manzumelerde hemen 
hemen daima geleneğin sesi hâkim ses olarak kulağımızda yankılanır. 

Kazak edebiyatında ise türler tasnif edilirken müstakil olarak yazılan münacat türü gibi bir ayrıma 
gidilmemiştir. Ancak özellikle dinî destanların başında ve sonunda “Minajat” başlığı altında söylenen 
şiirler mevcuttur. Bu şiirlerde Allah’ın varlığı, birliği ve kulların Allah’a karşı olan kulluk 
görevlerinden bahsedilmiştir. (Babalar Sözi, 2002, 117) 

 “Kıssa-i Muxammed Rasulallanıñ Därul Päniden Darül Baqiğa Rixlet Etken Mäselesi” 
kıssasından sonra bu türden bir münacat bulunmaktadır. Şiirin başına “Minajat” yazılmış ve “Jusipbek 
Qoja’nın ärkimge ğibrat üşin jazganı” diye açıklama yapılmıştır. Bu münacatın mahlas kısmında şair: 

 
Қожа біліп сөзлегіл мұнда, 
Расулға үмметсің, Құдаға - пенде.  
Халың біліп сөзле, болма шерменде,  
Жүз уа күл ықтияр берген Құдайым. 
 
Dizeleriyle geleneksel formda bir münacat yazdığını göstermiştir. 
 
Değişen Düşünceler, Değişen Türler 
Ortaçağ’da Avrupa’da oluşan dinî düzene bir başkaldırı olarak Avrupa’da 17. yüzyılın ikinci 

yarısıyla, 19. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan ve önde gelen birtakım filozofların aklı insan 
yaşamındaki mutlak yönetici ve yol gösterici yapma ve insan zihniyle bireyin bilincini, bilginin ışı-
ğıyla aydınlatma yönündeki çabalarıyla seçkinleşen kültürel dönem, bilimsel keşif ve felsefi eleştiri 
çağı, felsefi ve toplumsal hareket (Cevizci, 2002b, 111)  olarak tanımlanan aydınlanma sadece Avrupa 
ile sınırlı kalmamış, bu hareketin savunucuları kurdukları aklın dinini yaymak için girişimlerde 
bulunmuşlardır. İngiltere’de başlayan aydınlanma hareketi daha sonra çok geniş bir alana yayılmıştır.  

Aydınlanmayı belirleyen çeşitli tavır ya da eğilimlerden söz edilebilir. Bunlar sırasıyla hümanizm, 
deizm veya ateizm, akılcılık, ilerlemecilik, iyimserlik ve evrenselciliktir. Bunlardan hümanizm, 
Aydınlanmada, her şeyden önce dünyanın, sınırları doğa tarafından değil de, ulusal sınırlar tarafından 
çizilen, insani bir dünya olduğu, anlamına gelir. Dünya Tanrı tarafından yaratılmıştır, fakat o artık 
insanların elindedir. Buna göre, dünya, insanın değerleri, tutkuları, umut ve korkularıyla belirlenen 
insani bir evrede bulunmaktadır. Aydınlanmada hümanizmi tamamlayan tavır ise ateizm veya 
deizmdir. Başka bir deyişle, Aydınlanmanın hemen tüm düşünürleri çoğunluk ateist ya da deist idiler. 
Hıristiyanlıktan nefret eden bu düşünürler, batıl inançlarla, bağnazlık ve dini, insanlığın ilerlemesi 
önündeki en büyük engel olarak görmüşlerdir, İnanç ve dine karşı çıkarken akıl ve bilime sarılan 
Aydınlanma düşüncesi, Tanrı’nın evrene müdahalesine kesinlikle karşı çıkmış ve bilimin gerektirdiği 
kendi içinde kapalı ve düzenli bir sistem olarak evren görüşünü benimserken, Tanrı'yı en iyi durumda 
bir seyirci durumuna indirgemiştir. (Cevizci, 2002b, 112) 

Aydınlanmacıların mücadelesinde en önemli karşıt güç mevcut durumdaki dinler, teist inançlar ve 
bunlar ekseninde meydana gelen hurafelerdir. Aydınlanma filozofları Tanrı’nın varlığına karşı çıkmış 
ve değişmez doğa kanunlarının bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ateizm bu durumda en belirgin 
düşünce olarak ön plana çıkmıştır. Ancak bu noktada Aydınlanmacılar sıradan halk için ateizmin ağır 
geleceğini düşünmüşler, her ne kadar Tanrı’nın varlığına inanmasalar bile, bir Tanrı’nın yaratılması 
gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Voltaire  “Tanrı’nın hiç var olmaması durumunda bile, bir Tanrı’nın 
icat edilmesi gerektiği” (Cevizci, 2002a, 11) düşüncesini ileri sürmüştür. Bu düşüncenin sonucunda da 
Deizm ortaya çıkmıştır. Deizm’le birlikte Tanrı’ya yeni bir biçim verilmiştir. Çağımız artık onun ne 
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gazabını, ne intikamını; ne de onun insanların işine karışmasını istemiyor. Müphem, belirsiz, uzak bir 
tanrı artık kimseyi sıkmıyor; günah duygusu, Tanrı’nın inayetine ihtiyaç, kurtuluştan emin olmamak 
gibi yüzyıllardır nice insanın kalbine ağırlık vermiş olan şeyler artık insanoğluna dert olmaktan 
çıkmıştır. (Hazard 1996, 267)  

Özellikle 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yayılmaya başlayan Aydınlanma hareketinin dalgaları 
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı ve Türkistan coğrafyasına ulaşmaya başlamıştır. Her toplumsal 
harekette olduğu gibi Aydınlanma hareketinin yayılmasında da edebiyatçıların önemli katkıları 
olmuştur. 

Osmanlı coğrafyası, Avrupa ile komşu olması ve özellikle 19. yüzyılın başından itibaren kültürel 
etkileşimin artmasından dolayı Aydınlanma hareketinden doğrudan etkilenmiştir. Özellikle Avrupa’ya 
okumaya giden gençler bu hareketten yoğun bir biçimde etkilenmişlerdir. Bildirimize konu olan 
İbrahim Şinasi de bunlardan biridir. 

  Türkistan’da bu hareket iki yönlü olmuştur. Hem aydınlanma taraftarlarının yaymaya çalıştıkları 
düşünceler hem de bir proje çerçevesinde yürütülen Hıristiyanlaştırma faaliyetleri topluma yol 
gösterici durumundaki düşünürleri ve sanatçıları bir ikilem içerisine sürüklemiştir. Özellikle 20.  
yüzyılın ilk çeyreğinde eser veren yazarlarda bu ikilemi görmek mümkündür. Özellikle Rus düşünür 
ve yazarların etkisinde kalan Türkistan ediplerinin eserlerinin birçoğu bu ikilemi yansıtır durumdadır. 
Kazak toplumu içerisinde Rus yazarlardan etkilenerek yetişen Magjan Jumabayev eserleri ile dönemin 
özelliklerini yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bildirimize konu olan İbrahim Şinasi’nin “Münacat” ve Magjan Jumabayev’in “Täñri” şiirleri 
birbirinden farklı coğrafyalarda ve farklı zamanlarda yazılmış olmalarına rağmen aynı düşünce 
istikametindedirler. Her iki şiirde de ortak birtakım özellikler bulunmaktadır. İki şiirde de ortak olan 
hususlar rasyonalist akım çerçevesinde gelişen aydınlanma hareketinden izler taşımaktadır. İki şiir ele 
alındığında din ile ilgili temel düşüncenin “deizm”e yaklaştığı görülmektedir.   

Lord Herbert Cherbury’ nin (1583-1648) kurduğu ifade edilen deizmin dinî ilkeleri (Kantarcıoğlu 
2009, 75) iki şiirde şu şekilde ifade edilmiştir: 

1. Evreni yaratan dâhi bir güç vardır ve bu güç rahim ve rahman olan Tanrı'dır.  
Daha önce de belirttiğimiz üzere deizm, ateizmden farklı olarak tanrıyı tamamen reddetmemiş, 

yeni bir tanrı algısı oluşturma yoluna gitmiştir. Bu tanrı bütün bu düzeni kuran ve harekete geçiren 
“dâhi matematikçi” ve “büyük usta”dır. Her iki şiir de yeri ve göğü yaratan Tanrı’nın övgüsüyle 
başlar. Şinasi Münacat’ın ilk iki beyitinde:  

 
Hak-taalâ azamet âleminin pâdişehi  
Lâ-mekândır olamaz devletinin taht-gehi 
Hâsdır zâtı ilâhîsine mülk-i ezelî 
Bî-hudûd anda olan kevkebe-i lem-yezelî 
 
Magjan Jumabayev ise Täñri şiirinin ilk dörtlüğünde: 
  

Зор Тəңірі, күштісің сен, сенеміз біз,  Kudretli Tanrı, güçlüsün sen, güveniyoruz. 
Əділ деп, əр ісіңе көнеміз біз.  Adil deyip her işine itaat ediyoruz biz 
Өз құлын өзі еңіретпес тура Ие деп,  Öz kulunu kendi ağlatmaz doğru sahip deyip  
Өзіңе ерік тізгінін береміз біз.  Sana arzumuzun dizginini veriyoruz biz 

 
dizeleriyle güçlü Tanrı düşüncesini dile getirmiştir. Her iki şairin de bu şekilde şiirlerine başlamış 

olmaları dikkat çekicidir. Aslında Şinasi ve Magjan’ın şiirlerine doğrudan övgü ile başlamalarının arka 
planında yaşadıkları toplumun hassasiyetinden çekinme duygusu bulunmaktadır. Zira her iki şair de 
toplumda var olan inancın dışında birtakım görüşler öne sürecekleri için şiirlerin bu kısımları bir ön 
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hazırlık işlevi görmektedir. Şinasi ve Magjan daha sonra ileri sürecekleri fikirlerden dolayı alacakları 
tepkileri azaltmak için bu türden bir yol seçmişlerdir. 

2. İnsan bu üstün güce, bu yaratan, seven ve koruyan Tanrı'ya ibadet etmelidir. 
Deizmdeki ilkelerin ikincisi Tanrıya ibadet etmenin gerekliliğidir. Magjan Jumabayev bu ibadeti 

şu şekilde ifade eder: 
 

 Ауыздан Алла атыңды тастамаймыз,  Ağızdan Allah adını düşürmüyoruz, 
 Алласыз ешбір іске бастамаймыз. Allah demeden hiçbir işe başlamıyoruz. 
 «Əділ хан, бұйрығыңа бойсұндық»,- деп, Adil Han buyruğuna boyun eğdik deyip, 
 Бұйрықсыз бір адым да аттамаймыз. Buyruksuz bir adım da atmıyoruz. 
 

İbrahim Şinasi’nin Münacat’ında da benzer bir şekilde ibadet etme düşüncesi zikredilir: 
 
Neş'e-i şevk ile âyâtına tapmak dilerim  
Anla var Hâlık'ıma gayri ne yapmak dilerim 
 
3. İnsan ruhunun melekeleri arasındaki hiyerarşik sistemde evrendeki düzen vardır ve 

insan Tanrı'yı ilahi melekesi olan aklıyla kavrar. 
Rasyonalizm ve deizmle birlikte gelişen en önemli düşünce insanın aklıyla kâinattaki düzeni 

kavramaya çalışmasıdır.  Rasyonalistler akıl yoluyla elde edilen bilgi dışındaki her türlü bilgiyi 
reddetmişlerdir. Şinasi’nin:  

Vahdet-i zâtına aklımca şehâdet lâzım  
Cân ü gönlümle münâcât ü ibâdet lâzım 
Beytinde bu düşünce açıkça ifadesini bulmuştur. Magjan Jumabayev de şiirinde akıl melekesini 

kullanarak birtakım çıkarımlarda bulunur. Dünyada kurulan düzeni sorgular. Bu sorgu esnasında ciddi 
anlamda yargılamalarda da bulunur. Magjan Jumabayev akılla ilgili düşüncesini ise açıkça “Din 
Üyretkenge (Din Öğretene)” şiirinde dile getirmiştir. 

 
Ақылға, жан-жүрекке кісен салды,  Akıla, can-yüreğe pranga vurdu 
Көрмейтін көзді көр ғып артты-алды. Görmeyen gözü kör kılıp önü arkayı 
Үйретіп дін деп құлдық, қорқақтықты, Öğretip din diye kulluk, korkaklığı 
Қандай құл бізге молда бола қалды?! Nasıl kul bize molla olup kaldı 
 
İbrahim Şinasi denildiğinde akla gelen ilk husus Şinasi’nin edebiyatımızdaki ilklerin temsilcisi 

olduğudur. Şinasi sadece yeni türleri ilk kez kullanmasıyla değil şiire getirdiği düşünceler konusunda 
da ilkler arasındadır. Orhan Okay (1988, 314) bu durumu “Küçük Müntehabat’ında, geleneğin dışına 
çıkarak peygamberimizden hiç bahsetmeyen Şinasi, Münacat’ıyla Allah’ın kudretine, büyüklüğüne 
inanıp hamd ettiğine göre, bir çeşit tabii dinin mümini tesiri bırakır.” sözleriyle ifade etmektedir. 
Münacat’ın son kısmındaki   

Sehvine oldu sebeb acz-i tabii kulunun  
Hem O'dur âlem-i ma'nîde şefi’i kulunun 
dizeleri Orhan Okay’ın görüşünü destekler mahiyettedir. Zira İslâm inancına göre tek şefaatçi, 

âlemlere bir rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V)’dir. Oysa Şinasi bu dizelerinde “şefi’” 
olarak doğrudan Allah’ı zikretmektedir. Burada inanç açısından da bir tenakuz dikkat çekmektedir. 
Zira “şefi’” kelimesi “bir suçun bağışlanması için aracılık eden” anlamına gelmektedir. Burada suçu 
bağışlayacak olanın bir aracıya ihtiyaç duymayacağı bilindiği hâlde böyle bir ifade kullanılması 
oldukça dikkat çekicidir. Bu dizelerde ayrıca başka bir şefaatçiye ve aracıya ihtiyaç duyulmayan tabii 
din düşüncesi de görülmektedir. 
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Bu türden bir tanrıyı Magjan Jumabayev’in “Aqsaq Temir Sözi (Aksak Timur Sözü) isimli 
şiirdeki:   

Тəңірі - көктің Тəңірісі  Tanrı göğün Tanrısı 
Күңіренсін, көгін билесін! Dert edip, göğünü yönetsin 
Жер Тəңірісі Темірмін,   Yer Tanrısı Timur’um 
Жеріме Тəңірі тимесін!»  Yerime Tanrı değmesin (Jumabayev, 2002, 31) 
dizelerinde görebiliriz. 
 
4. Yeryüzündeki bütün kötülükler, pişmanlıkla yok edilebilirler.  
Deizmdeki dördüncü ilke pişmanlıkla bütün kötülüklerin ve günahların affedileceğine 

inanılmasıdır. İbrahim Şinasi de Magjan Jumabayev de şiirlerinin son kısmında duydukları pişmanlığı 
dile getirirler ve affedilmelerini dilerler.  

Magjan Jumabayev önce sitem eder ve inancın sınırlarını oldukça zorlar. Şiirinde Allah’ın 
adaletinden, peygamberlerin gönderiliş şekline kadar birçok hususta şikâyet eden şair, son dörtlükte 
pişmanlıkla affedilmesini ister. 

 
 Кеш, Тəңірім, сорлы құлға каһар етпе,   Affet, Tanrım, zavallı kula kahretme 
 Ракым қыл, біз сорлыны шетке теппе.   Rahim kıl, biz zavallıları kenara atma 
 Сөз шықты жан ашумен, Əділ Тəңірім,   Söz çıktı can acısıyla adil Tanrım 
 Тиген соң ащы таяқ тұщы етке.   Değdikten sonra ete acı dayak 

 
Şinasi de Münacat’ta yazdıklarından duyduğu pişmanlıkla şiirin ikinci bölümünde affedilmesini 

ister. Ancak burada dikkat çeken nokta Şinasi’nin affedilmesini isterken bile akıl yürütmesi ve kendi 
düşüncesinin doğruluğunu ispatlamak için deliller getirmesidir: 

 
Nûr-i rahmet neye güldürmeye rû-yi siyehim  
Tanrı'nın mağfiretinden de büyük mü günehim 
Bî-nihâye keremi âleme şâmil mi değil  
Yoksa âlemde kulu âleme dâhil mi değil 
Kulunun za'fına nisbet çoğ ise noksanı  
Ya anın kahrına galip mi değil ihsanı 
 
Şinasi bu üç beyitte her hâlükârda affedileceğini ispatlamaya çalışmıştır. Bu da affedilmek için 

gereken tek şeyin pişmanlık olduğunu düşünen deistlerin ve dolayısıyla da rasyonalistlerin paralelinde 
gelişen bir düşünce olarak dikkat çekmektedir.  

 
Sonuç 
Her ne kadar ferdî düşüncenin ürünü olsalar da, edebî eserleri dünyada meydana gelen fikrî 

değişimlerden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu sebepledir ki edebî eserleri 
müellifleri kadar yaşadıkları çağın, kitleleri etkileyen büyük düşünce olayları da şekillendirir.  

Türk dünyasının birbirinden uzak iki coğrafyasında ve farklı zamanlarda yazılan bu iki şiir 
arasındaki benzerlikler, edebî eseri biçimlendiren çevre ve zaman faktörünün ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. 18. yüzyıldan itibaren yoğun bir biçimde bütün dünyayı etkisi altına alan 
rasyonalizmin Türk dünyasını ne ölçüde etkilediğini bu iki önemli şairin şiirlerinden takip etmek 
mümkündür. Farklı kaynaklardan beslenen yazarlar birbirlerinden habersiz olarak benzer konularda 
eserler kaleme almışlar ve onlar da dünyayı etkileyen olaylara bigâne kalamamışlardır. 

Özellikle 19. yüzyıl sonrasında Türk dünyasında meydana getirilen edebî eserler karşılaştırmalı 
olarak incelenirse toplumdaki düşünce değişiminin sebepleri kolaylıkla tespit edilebilecektir. Edebî 
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eserlerdeki dış tesirlerin kaynağı ve yönünün tespit edilmesi ise bu eserlerin toplum hayatına yön 
vermede ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. 
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Isparta/TÜRKİYE 

  
Özet 
Bilindiği gibi, ayrı bölgelerde, ayrı tarihi, kültürel ve sosyal şartlar altında yol almasına 

rağmen, Türk dili XI. yüzyıla kadar tek kol halinde ilerlemiştir. Türkçe’nin “Müşterek Orta 
Asya Türkçesi” diye de adlandırılan bu döneminde, tek bir edebi yazı dili vardır ve bu da 
Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi olarak kabul edilmektedir.  Yusuf Has Hacib’in Kutadgu 
Bilig’de kullandığı bu yazı dilinin yanı sıra, aynı dönemde henüz konuşma dilleri 
durumundaki yeni Türk şivelerinin de teşekkül etmiş olduğunu, Kaşgarlı Mahmut’un Divanu 
Lügati’t-Türk adlı eserinden öğreniyoruz.   

Orta Asya’nın XI-XIII. yüzyıllardaki genel durumu, Türk-İslâm ve Harezm bölgesinde 
Türk kavimleri bakımından yeni kaynaşmalara yol açtığından, bunun tabii sonucu olarak Türk 
dilinde de dallanmalar olmuş ve birbirinden farklı yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Orta Türkçe 
diye adlandırılan bu devredeki Türk yazı dilleri, her ne kadar müstakil olsalar da, şive 
özelliklerinin tam bir saydamlık gösterdiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Nitekim batıda 
(Oğuzca) yazılan eserlerde doğu (Çağatay) Türkçesinin, kuzeyde ve Mısır’da (Kıpçakça) 
yazılan eserlerde de batı (Oğuz) Türkçesinin unsurları yer almaktadır.  

Kutadgu Bilig’in söz varlığına bakıldığında bazı kelimelerin “çok şekilli” olduğu ve bu 
kelimelerin “nöbetleşme” hâlinde bir arada kullanıldıkları görülür. Doğaldır ki, bu çok şekilli 
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kelimelerden birisi yazıldığı dili, diğeri ve ya diğerleri ise konuşma dillerini temsil 
etmektedir. 

Bu bildiride “nöbetleşme” kavramı açıklanarak bu bağlamda Kutadgu Bilig’deki “çok 
şekilli kelimeler” incelenecektir. Bahse konu olan kelime varyantlarından hangilerinin 
yazıldığı Hakaniye Türkçesine hangilerinin ise daha sonra yazı dilleri olacak diğer Türk 
diyalektlerine ait olduğu veya olabileceği tespit edilmeye çalışılacaktır.   

1. Giriş: 
Türkçenin günümüze kadar ulaşabilen en eski metinleri, Köktürkçe ile yazılmış olan 

Orhun ve Yenisey anıtlarıdır. Telif tarihleri VIII. yüzyıla kadar indirgenebilen bu eserlerdeki 
dil, o çağda çok farklı diyalektlerle konuşan Türk halkları olmasına rağmen, hepsinin 
anladıkları ve temsil edildikleri ortak bir yazı dili olarak kurulmuştur. Bu ortak yazı dili 
şekillenirken temel aldığı belirli bir diyalekt olmakla birlikte, elbette, o dönemdeki diğer 
diyalektlerin de bazı özelliklerini bünyesine almıştı. Nitekim gerek Oğuz, gerekse Karluk ve 
Kıpçak diyalektlerinin bu ortak eski Türk edebi yazı diline verdiği unsurlar, bilim 
adamlarınca birer birer incelenmekte ve değerlendirilmektedir (Bk. Korkmaz 1972: 433-446; 
Gülsevin 2003; Gülsevin 2004: 119-125; Gülsevin 2006; Ercilasun 1996: 143-149; Bolatova-
Kayra 1997: 179-191; Kaymaz 2004: 204-210 vs.). 

 Bilindiği gibi, ayrı bölgelerde, ayrı tarihi, kültürel ve sosyal şartlar altında yol 
almasına rağmen, Türk dili XI. yüzyıla kadar tek kol halinde ilerlemiştir. Türkçe’nin 
“Müşterek Orta Asya Türkçesi” olarak da adlandırılan bu döneminde, tek bir edebi yazı dili 
vardır ve bu da Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi olarak kabul edilmektedir.  Yusuf Has 
Hacib’in Kutadgu Bilig’de kullandığı bu yazı dilinin yanı sıra, aynı dönemde henüz konuşma 
dilleri durumundaki yeni Türk şivelerinin de teşekkül etmiş olduğunu, Kaşgarlı Mahmut’un 
Divanu Lügati’t-Türk adlı eserinden öğreniyoruz (Bk. Korkmaz 1973: 3-19).   

 Orta Asya’nın XI-XIII. yüzyıllardaki genel durumu, Türk-İslâm ve Harezm bölgesinde 
Türk kavimleri bakımından yeni kaynaşmalara yol açmış, bunun tabii sonucu olarak Türk 
dilinde de dallanmalar olmuş ve birbirinden farklı yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Orta Türkçe 
diye adlandırılan bu devredeki Türk yazı dilleri, her ne kadar müstakil olsalar da, şive 
özelliklerinin tam bir saydamlık gösterdiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Nitekim batıda 
(Oğuzca) yazılan eserlerde doğu (Çağatay) Türkçesinin, kuzeyde ve Mısır’da (Kıpçakça) 
yazılan eserlerde de batı (Oğuz) Türkçesinin unsurları yer almaktadır (Bk. Karaağaç 1997: 
XXI).  

Bir yazı dilinden, farklı nitelikteki bir başka yazı diline geçerken;  önceki yazı dilinin bazı 
özellikleri ile yeni yazı dilini meydana getiren özelliklerin bir müddet için iç içe ve karışık 
olarak bulunması normaldir. Ancak, bize göre, tarihi Türk yazı dillerinde görülen şive 
karışıklığının en önemli sebebi, etnik yapı ile ortak dil arasındaki ilişkidir. Tarih boyunca 
değişik coğrafyalarda, değişik kültürel, sosyal ve siyasal yapılarda ortaya çıkmış eski yazı 
dillerimize kendini kullanan Türk boylarının diyalektlerinden de unsurlar girmiştir.  

Kutadgu Bilig’in dili incelendiğinde, tarihte ve bugün farklı lehçelerin karakteristik 
özelliklerini taşıyan bazı kelimelerin “çok şekilli” olarak bir arada kullanıldıkları görülür. 

2. “Çok Şekilli Kelimeler” Kavramının Açıklanması: 
Öncelikle, “çok şekilli kelimeler” kavramı/terimi ile ne kastedildiğini açıklamak 

istiyorum: 
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Kökenleri aynı olan kelimeler, zaman içerisinde, bir dilin çeşitli diyalektlerinde farklı 
farklı ses yapısına bürünebilirler. İşte bir diyalektte varyantlarıyla nöbetleşmeli kullanılan bu 
türden kelimelere, çok şekilli kelimeler diyoruz1. Bu kavramın/terimin nitelikleri şöyledir: 
 Genellikle, imlası henüz standart hâle gelmemiş yazı ve konuşma dillerinde görülür. 

Söz gelişi standart Türkiye Türkçesinde ana ~ anne (TS 92-93,103), ağabey ~ abi (TS 28, 3), 
merhem ~ melhem (TS 1373, 1365), servi ~ selvi (TS 1738, 1726) vb. tek tük örneğe2 karşın 
tarihî Türk yazı dillerine ait metinlerde ve günümüz Türk konuşma dillerinde bu kavramı 
karşılayan pek çok örnek bulunmaktadır3.  

Tarihî Türk yazı dillerine ait metinlerden örnekler: 
ıd- ~ ıt- “göndermek” (KT.D 6-7), igid- ~ igit- “beslemek, doyurmak” (BK.D 14, 23), 

töri- ~ törü- “yaratılmak” (KT.K 10); ıġla- ~ yıġla- “ağlamak” (İKPÖ  IV-1, X-5), kerek(lig) 
~ kergek “gerek” (İKPÖ LXXIX-4, XIII-3); yalbar- ~ yalvar- “yalvarmak” (AY 169/6, 
106/7); keḍ ~ key “pek, iyice, çok” (AH 18, A334), eşit- ~ işit- “işitmek” (AH 147, AC61); 
min- ~ mün- “binmek” (KT 34/8a2=36:42, 35/69a1=40:79), telbe ~ telwe “deli” (KT 
36/78a2=44:14, 34/25a1=37:36); at ~ ad “ad, isim” (KE 96r2, 166v16), törtünç ~ törtünçi 
“dördüncü” (KE 13v3, 1v15), költür- ~ kötür- “götürmek” (NF 287-1, 8-11), sew- ~ sev- ~ 
söw- “sevmek” (NF 169-8, 8-11, 229-1); açı ~ açıġ “acı” (GT 70/4, 130/7), degül ~ dögül 
“değil” (GT 7/1, 292/10), üzüm~ yüzüm “üzüm” (GT 254/6, 343/12); anlar ~ onlar “onlar” 
(YZ 15b. 430, 6b. 159), çiş- ~ şeş- ~ şiş- “çözmek” (YZ 11a. 288, 21b. 602, 9b. 253); ben ~ 
men “ben” (DKor. 13-5, 44-1), ıldırım ~ yıldırım “yıldırım” (DKor. 43-1, 147-7); beg ~ bey  ~ 
biy “bey” (KK 41a/3-4-6,15b/11, 20a/13), kibi ~ kibik “gibi” (KK 37a/4, 32b/11); il ~ ilig “el” 
(BD 4/25, 131/11), iv ~ öy “ev” (BD 151/2, 182/2); bol- ~ ol- “olmak” (LD 920, 2512), ti- ~ 
di- “demek” (LD 112, 1288) vs. 

Türkiye Türkçesi ağızlarından örnekler: 
öğren- ~ örgen- ~ öyren- “öğrenmek” (EİA 03 009 02, 01 035 01, 01 046 01), acık ~ 

accık ~ aÇık “azıcık” (IMA I-131, XVI-12, XII-49); temir ~ temür ~ demür ~ demir(ci) 
“demir” (TYA 83/68, 98/11, 17/13, 114/38) vs. 
 Bir kelimenin varyantlarıyla birlikte eş zamanlı olarak bir diyalektte kullanılmasına 

nöbetleşme veya nöbetleşe kullanma, nöbetleşe kullanılan bu türden kelimelere ise çok şekilli 
kelime denir. 
 Çok şekilli kelimelerin görüldüğü yerlerde bir kelimenin varyantı ikiden fazla olabilir: 

sáḥip ~ saḥip ~ saḥav ~ sāp (ÇÇYA 247) vb. 

                                                            
1 Bu terimin kullanıldığı bazı çalışmalar: M. Duman (1999: 53-76), A. M. Mektepli (2011) ve V. Kartalcık-İ. 
Gümüş (2012: 179-184). Çok şekilli kelime kavramını tanımlayan Türkçe/Türk Dil Bilgisi kitaplarında, bu 
kavram, genellikle, ikili şekil (Korkmaz 1992: 83-84), nöbetleşe kullanma (Tuna 1986: 26), almaşma (Vardar 
1998:19) ve nöbetleşme (Karaağaç 2010: 84) terimleriyle karşılanmıştır. 
2 Türkçe Sözlük’te yazı dili için aslî olmayan kelime varyantları madde başlarına alınmış ancak kelimeler 
açıklanmadan yazı dili için aslî olan şekillerine bk. (bakınız), esk.(eskimiş) ve hlk. (halk ağzında) kısaltmalarıyla 
göndermelerde bulunulmuştur: makina bk. makine (1332), ısıtma (esk.) sıtma ~ sıtma (s. 915, s. 1760-1761), 
kardaş (hlk.) bk. kardeş ~ kardeş (s. 1084) örneklerinde olduğu gibi. 
3 Bu sahalar üzerine yapılan çalışmaların dizin bölümlerinde, çok şekilli kelimeler, bk. (bakınız) veya krş. 
(karşılaştırınız)  kısaltmalarının yanında ilgili kelime varyantı veya varyantları yazılmak ve birbirlerine 
göndermelerde bulunulmak suretiyle gösterilir. 
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 Çok şekilli kelime varyantlarından sadece biri kullanıldığı diyalekte, diğeri veya 
diğerleri ise aynı dilin başka diyalekt veya diyalektlerine aittir: ben ~ men (ADD 519-520, 
800) nöbetleşmesinde ikinci kelime sadece 6 yerde görülürken eserdeki aslî şekil olan ilk 
kelime birçok yerde kullanılmıştır. 
 Çok şekilli kelimelerin kullanıldığı yerlerde diyalekt tabakalaşması vardır. Söz gelişi 

bol- ~ ol- (LD 384-387, 601-602) nöbetleşmesi bir Çağatay metni olan LD’de Oğuzların 
nüfuzunu ve Oğuz Türkçesinin etkisini gösterir (Bk. Karaağaç 1997: XXII-XXXI). 
 Çok şekilli kelime varyantlarından sadece bir tanesi eski veya eskicil olabilir. Örneğin 

ana ~ anne nöbetleşmesinin görüldüğü standart Türkiye Türkçesinde ana eski; anne aynı 
kelimenin çocuk dilindeki kullanımından doğmuş yeni bir kelimedir (Bk. Ergin 2004: 171). 
 Kavramın görüldüğü yerlerde bazen kelimelerin eski veya eskicil bazen de yeni 

şekilleri aslîdir. Örneğin aġız ~ aġaz (<aġız) nöbetleşmesinden birincisi Budist, ikincisi 
Maniheist Uygurlara ait aslî şekillerdir (Bk. Tekin 1992: 74). 
 Çok şekilli kelimelerde anlam farklılığı veya anlam karşıtlığı görülmez. kışlag > kışla, 

kışlak; otag > otağ, oda gibi aynı kökten geldikleri hâlde hem anlamı hem de şekli değişmiş 
örnekler, ayrılaşma (différentiation) hadisesiyle ilgilidir (Bk. Tuna 1986: 45). 
 Çok şekilli kelimelerde sadece yel ~ yil "rüzgâr", de- ~ di-; güreş ~ güleş örneklerinde 

olduğu gibi (/e/ ~ /i/, /r/ ~ /l/) ses nöbetleşmeleri değil; pek çok fonetik hadise cereyan 
edebilir. Söz gelişi gibi ~ kimi "gibi" (AK 7a. 132, 33b. 733) nöbetleşmesinde, metin için 
ikincil şekil olan kimi (< kim+i+ø < kim+i+n < kib+i+n < kip+i+n) kelimesinde hem 
ötümlüleşme hem genizleşme hem de ünsüz düşmesi vuku bulmuştur.  
 Çok şekilli kelimeler eski Türk yazı dillerinde vezin, kafiye ve aliterasyon gibi edebî 

kaygılar veya müellif-müstensih arasındaki diyalekt farklılıklarının metinlere yansıması 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı kavramın konuşma dillerinde görülmesinin başlıca sebebi 
ise yazı dilinin ağızlara etkisidir. Her zaman günlük, doğal hayatında kendi diyalektini 
konuşan halk, kimi zaman ihtiyaca binaen daha prestijli saydıkları yazı diliyle konuşmaya 
gayret göstermektedirler.     

3. Kutadgu Bilig’de Çok Şekilli Kelimeler: 
Bu yazı hazırlanırken R. R. Arat’ın Kutadgu Bilig III İndeks (neşre hazırlayanlar: K. 

Eraslan, O. F. Sertkaya, N. Yüce, TKAE Yayınları, İstanbul 1979) adlı çalışması esas alındı. 
İndeks'te 57 adet çok şekilli kelime yer almaktadır.  

 
3.1. Kutadgu Bilig'de çok şekilli kelimeler ve kullanım sıklıkları: 
bat (2381, 1 kere) ~ bata (3293, 1 kere) “derhâl, çabuk”, bek (417, 22 kere) ~ berk (283, 

30 kere) “pek, sağlam, muhkem; çâre, tedbir; kilit”, bekit- (1855, 3 kere) ~ bekürt- (1892, 1 
kere) ~ beküt-  (2571, 5 kere), “pekitmek, sağlamlaştırmak”, bekle- (5749, 17 kere) ~ berkle- 
(701, 2 kere) “kilitlemek, bağlamak, muhafaza etmek”, bıç- (811, 5 kere) ~ biç- (2573, 3 kere) 
“kesmek, biçmek”, bıçak (4599, 1 kere) ~ biçek  (788, 5 kere) “bıçak”, bıva(lık) (6603, 1 
kere) ~ bifa (931, 1 kere) “kabalık, terbiyesizlik, küstahlık”, bürkir- (4892, 1 kere) ~ büvkir- 
(98, 1 kere) “püskürmek, serpmek”, çıça (6483, 1 kere) ~ çiçe (5018, 1 kere) “yeter, yetişir, 
kâfi, yeter derecede”,  el (3125, 1 kere) ~ elig  (43, 246 kere) “el”, erte (5940, 7 kere) ~ erti 
(6254, 1 kere) “erte, erken, sabah”, esiz (5834, 1 kere) ~ isiz  (235, 229 kere) “kötü, fena, 
hayırsız; kötülük, fenalık”, ewril- (126, 4 kere) ~ ewrül- (3194, 3 kere) “dönmek, devretmek”, 
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ıḍ (6514, 1 kere) ~ yıḍ (70, 10 kere) “koku, misk”, ıḍış (6045, 4 kere) ~ iḍiş  (2886, 5 kere) 
“kadeh, taş, bardak, içki”, ıt (2047, 8 kere) ~ it (3526, 7 kere) “it, köpek”, ız (4411, 1 kere) ~ 
iz (235, 20 kere) “iz”, ikigü (331, 14 kere) ~ ikigün (1263, 25 kere) “her iki, her ikisi”, ikinç 
(132, 7 kere) ~ ikinçi (788, 19 kere) “ikinci”, ilet-(1389, 12 kere) ~ ilt- (335, 19 kere) 
“iletmek, götürmek, ilişmek”, karı (723, 13 kere) ~ karıg (2855, 2 kere) “yaşlı”, karşı (4246, 
3 kere) ~ karşu (6211, 1 kere) “karşı”, keg (2312, 1 kere) ~ kek (4651, 2 kere) “kin, öç, hınç”, 
keldür- (4423, 11 kere) ~ keltür-  (3842, 1 kere) “getirmek”, kılık (881, 47 kere) ~ kılk (149, 
236 kere) “huy, gidiş, tavır”,  kın (893, 6 kere) ~ kıyın (5415, 5 kere) “ceza, işkence”, kiḍin 
(8, 44 kere) ~ kin (2400, 5 kere) “arka, sonra”,  kor (193, 7 kere) ~ kora (6627, 1 kere) 
“zarar”, kulak (436, 16 kere) ~ kulgak (5272, 3 kere) “kulak”, men (186, 378 kere) ~ min 
(389, 156 kere) “ben”, min- (5803, 19 kere) ~ mün- (4711, 2 kere) “binmek”, oḍan- (C65, 1 
kere) ~ oḍun- (3796, 30 kere) “uyanmak”,  öngdi (1456, 26 kere) ~ öngdü (3077, 1 kere) 
“kanun, âdet”, sawıl- (4888, 2 kere) ~ sawul- (6216, 1 kere) “kaymak, aşağıya inmek”, sogık 
(1060, 6 kere) ~ soguk (3581, 3 kere) “soğuk”,  tamu (917, 12 kere) ~ tamug (4855, 1 kere) 
“cehennem”, tarıglag (1393, 3 kere) ~ tarlag (6555, 1 kere) “tohum ekilecek yer, tarla”, teng- 
(6064, 1 kere) ~ tengi- (1526, 3 kere) “havaya yükselmek, gözden kaybolmak”, tılḍam (3076, 
1 kere) ~ tildem (5651, 1 kere) “haberci, peygamber, iyi konuşan, hatip”, törtinç (134, 2 kere) 
~ törtünç (2062, 2 kere) ~ törtünçi (A30, 2 kere) “dördüncü”, töri- (15, 1 kere) ~ törü- (4459, 
13 kere) “türemek, meydana gelmek”, tusu (4852, 8 kere) ~ tusug (3681, 2 kere) “fayda, 
menfaat”, tutaşı (31, 5 kere) ~ tutşı (324, 1 kere) “devamlı, her zaman, daima”, uḍın- (4694, 1 
kere) ~ uḍun- (4412, 1 kere) “sönmek”, umınç (2812, 22 kere) ~ umunç (1364, 3 kere) “ümit, 
umut”,  utra (3386, 1 kere) ~ utru (137, 31 kere) “karşı”,  yapıl- (4003, 1 kere) ~ yapul- 
(4638, 2 kere) “örtünmek, kapanmak, gizlenmek”, yilgür- (3329, 1 kere) ~ yilkür- (74, 1 kere) 
“uçuşmak, çırpınmak”,  yilkit- (3540, 2 kere) ~ yilküt- (3104, 1 kere) “heyecanlandırmak”, 
yinçge (6082, 1 kere) ~ yinçke (613, 15 kere) “ince”, yinçü (211, 10 kere) ~ yünçü (2935, 1 
kere) “inci”, yiti (927, 15 kere) ~ yitig (329, 3 kere) “keskin”,  yor- (6613, 1 kere) ~ yorı- 
(1583, 253 kere) “yürümek, varmak”,  yor- (2673, 11 kere) ~ yör- (6038, 32 kere) “çözmek, 
yormak”, yölek (3857, 10 kere) ~ yülek (90, 19 kere) “destek”, yuwga (5523, 1 kere) ~ yuwka 
(3351, 3 kere) “zayıf, ince, yufka, aciz”, yügen (?)4 ~ çigen (6110, 1 kere) “yular” 

 
3.2. Karahanlı Türkçesi söz varlığına göre Kutadgu Bilig'deki çok şekilli kelimelerin 

durumu: 
Karahanlı Türkçesinin başlıca eserlerinin5 dizinlerine bakıldığında, konumuzla ilgili 

kelimelerden bazıları tek, bazıları varyantlarıyla birlikte yer alır; bazıları ise hiç bulunmaz. 
3.2.1. Tek şekli bulunan kelimeler: 
biçek (DLT I,384-23; AH -; KT-), erte (DLT I,124-10; AH 184; KT 31/7b2=19:11), 

ewrül- (DLT I, 248-19; AH -; KT 30/53a3=16:48), iḍiş (DLT III,131-1; AH -; KT 
30/3a1=12:79 ), ikigü (DLT II, 45-4; AH -; KT -), ikinç (DLT I,131-25; AH 10; KT 

                                                            
4 İndeks’te çigen maddesinden yügen kelimesine bk (bakınız) kısaltmasıyla göndermede bulunulmuştur; ancak 
yügen kelimesi eserde madde başı olarak verilmemiştir. Bk. (KBİ, 132). 
5 Divan-ı Hikmet yazmaları çok sonra (16. yüzyıldan sonra) istinsah edildikleri için dil bakımından Karahanlı 
Türkçesinin değil; Çağatay Türkçesinin özelliklerini yansıtırlar. (TDT, 340). Bu sebeple, söz konusu eser, 
çalışmamızda mehaz olarak kullanılmamıştır. 
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29/31a1=9:40), iz (DLT I, 80-11; AH 225; KT 31/67a4=20:96), karı (DLT II, 30-17; AH -; 
KT -), kek (DLT I, 44-1;AH -; KT -),kın (DLT-; AH -; KT 33/50b3=34:33), kiḍin (DLT II, 
25-3;AH 114; KT 28/27b2=7:150), kor (DLT III,122-6; AH -; KT 30/90b1=16:109), kulak 
(DLT I, 212-1; AH 266; KT 28/52b2=7:179), oḍun- (DLT I, 200-11; AH 11; KT-), soguk 
(DLT I, 503-16; AH -; KT -), tarıglag (DLT I, 496-11; AH -; KT 36/14a3=42:20), teng- 
(DLT III, 390-3; AH -; KT -), törtünç (DLT I, 132-5; AH-;KT-),törü-(DLT III,262-8;AH-; 
KT-),tusu (DLT III,224-7;AH-;KT 26/3a1=4:24), yapul- (DLT III, 76-24; AH -; KT-), yıḍ 
(DLT III, 48-22; AH 417; KT -) 

 
3.2.2. Varyantlarıyla birlikte yer alan kelimeler ve kullanım sıklıkları şöyledir: 
bek (DLT I, 333-26, 6 kere; AH 131, 2 kere; KT -) ~ berk (DLT I, 349-18, 2 kere; AH 

 262, 3 kere; KT 36/37b2=37:25)6, bekit- (DLT7 II, 309-9, 3 kere; AH -; KT -) ~ beküt- 
 (DLT II, 309-18, 4 kere; AH -; KT 30/16b2=14:27, 3 kere) ~ bekürt- (DLT -, AH -, 
 KT), bekle- (DLT III, 292-26, 6 kere; AH 144, 2 kere; KT -) ~ berkle- (DLT III, 445-
 15, 5 kere; AH -; KT -), bıç- (DLT II, 4-22, 15 kere; AH -; KT  37/71a1=50:9, 1 kere) 
 ~ biç- (DLT -; AH 376, 1 kere; KT 32/43b2=28:70, 1 kere), el (DLT -; AH C92, 4 
 kere; KT 32/22a1=28:32, 1 kere) ~ elig (DLT I,72-14; AH 30, 14 kere; AH 
 27/38b1=5:28 (47 kez),  esiz  (DLT III,161-3, 2 kere; AH 380, 8 kere; AH8 
 31/23a2=19:59, 8 kere) ~ isiz (DLT II, 91-10, 2 kere; AH 146, 10 kere; KT -), ıt (DLT 
 I, 35-11; AH -; KT -)  ~ it (DLT -; AH -; KT 28/50b1=7:176), ilet- (DLT I, 214-4, 5 
 kere; AH -; KT 30/10a3=12:93, 3 kere) ~ ilt- (DLT -; AH -; KT9 27/24a1=5:8, 3 kere), 
 karşı (DLT I, 423-25, 2 kere; AH -; KT -) ~ karşu10 (DLT III, 272-2, 1 kere; AH A 
 462; KT -), keldür-11 (DLT I, 71-18, 11 kere; AH -; KT 27/58b3=5:54) ~ keltür- (DLT 
 II,195-20, 3 kere; AH -; KT -), kılık12 (DLT I, 383-21, 2 kere; AH -; KT -) ~ kılk (DLT 
 I, 383-22, 1 kere; AH 270; KT 35/7b3=39:51), men (DLT I, 25-8, 347 kere; AH 266, 
 19 kere; 28/22b2=7:143) ~ min (DLT I, 60-4, 2 kere; AH A 79, 1 kere; KT -), min- 
 (DLT -; AH -; KT 34/8a2=36:42, 2 kere) ~ mün- (DLT II, 30-22; AH -; KT 
 35/69a1=40:79, 1 kere), sawıl- (DLT II,170-12, 2 kere; AH -; KT -) ~ sawul- (DLT 
 II,125-8, 6 kere; AH -; KT -), tamu (DLT III, 234-6; AH -; KT -) ~ tamug (DLT -; AH 
 -; KT 27/25a2=5:10), tutaşı (DLT I, 423-17, 2 kere; AH -; KT 31/86b1=20:111) ~ 
 tutşı (DLT I, 423- 12, 2 kere; AH -; KT -), uḍın- (DLT III, 26-2, 1 kere; AH -; KT 
- ) ~ uḍun- (DLT I, 200-6, 5 kere; AH -; KT -), umınç (DLT -; AH 212, 1 kere; KT 
 38/79a3=6503, 1 kere) ~ umunç (DLT I, 133-8; AH BC212, 1 kere), utra (DLT13 
 I,125- 23, 5 kere; AH -; KT -) ~ utru (DLT I, 68-11, 4 kere; AH 369; KT 

                                                            
6 Kâşgarlı, bek ~ berk şekillerinden bek'in berk'ten gelmiş olabileceğini söyler. Bk. DLT III, 445-19. 
7 Besim Atalay’a göre, Karahanlı Türkçesi için doğru şekil ‘bekit-’  olmalıdır Bk. DLT II, 309'daki dipnot. 
8 Eserde kelime ésiz şeklinde verilmiştir. Bk. KT, 345-346. 
9 Eserde kelimeler, e/élet-, elt- şekillerinde verilmiştir. Bk. KT, 331-332. 
10 Bk. TDE, 52.  
11 Kâşgarlı, keldür- ~ keltür- şekillerinden keltür-'ün Oğuzlara, değir şeklin ise öbür Türklere ait olduğunu 
söyler. Bk. DLT II, 195-20. 
12 Kâşgarlı: Bazı kere "l" harfi sakin olarak 'kılk' dahi denir (Bk. DLT I, 383-22) açıklamasıyla Karahanlı 
Türkçesi yazı dili için esas şeklin kılık olduğuna işaret eder. 
13 Eserde kelime, otra şeklinde verilmiştir. Bk. DLT IV, 445. 
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 33/32b2=34:9), yinçge (DLT III, 380-16; AH -; KT -) ~ yinçke (DLT -; AH -; KT 
 26/4a3=4:25), yinçü  (DLT I, 31-17, 20 kere; AH -; KT 36/51b2=43:35) ~ yünçü 
 (DLT III, 279-6, 1 kere;AH -; KT -), yitig (DLT14 I, 384-24; AH -; KT - ) ~ yiti (DLT 
 -; AH -; KT 37/74b3=50:22), yor- (DLT I, 456-1, 2 kere; AH -; KT -) ~ yorı- (DLT 
 III,87-3, 12 kere; AH 410; KT15 30/47b1=16:36), yor- (DLT III,125-7, 1 kere; AH -; 
 KT -) ~ yör- (DLT III, 58-6, 6 kere; AH -; KT -), yuwga (DLT II,  6-3, 3 kere; AH -; 
 KT -) ~ yuwka (DLT III, 33-24, 2 kere; AH -; KT  36/87a2=44:53) 

  
 3.2.3. Karahanlı Türkçesinin diğer eserlerinde bulunmayan çok şekilli kelimeler: 
bat ~ bata, bıva(lık) ~ bifa, bürkir- ~ büvkir-, çıça ~ çiçe,  öngdi ~ öngdü, tılḍam ~ tildem, 

yilgür- ~ yilkür-,  yilkit- ~ yilküt-, yölek ~ yülek, yügen ~ çigen 
Kutadgu Bilig'de de genellikle birer yerde görülen bu kelimeler, herhalde, Karahanlı 

Türkçesi yazı diline değil; bu şivenin konuşma dillerine ait olmalıdır. Veya bu kelimeler 
Karahanlı Türkçesi yazı dilinde yaygınlıkla kullanılmayan ve pek rağbet görmeyen sözler 
olmalıdır. Kâşgarlı'nın lügatini hazırlarken temel aldığı şu ölçünün vardığımız sonucu 
destekler mahiyette olduğunu düşünüyorum: “… sözü kısa tutmak dileğiyle artık 
kullanılmayan kelimeleri bıraktım… Türk diline sonradan girmiş kelimeleri yazmadım.” (Bk. 
DLT I, 7, 11, 27-28). 

 
4. SONUÇ: 
İmlâsı standart hâle gelememiş bütün eski metinlerimiz gibi Kutadgu Bilig'de de vezin, 

kafiye ve aliterasyon gibi sebeplerle yazı ve konuşma dillerine ait çok şekilli kelimeler yan 
yana kullanılabilmektedir. İncelememiz sonucunda bazıları şüpheli olmakla birlikte; 

1. Şu kelimeler Karahanlı Türkçesi yazı diline aittir: 
biçek, erte, ewrül-, iḍiş, ikigü, ikinç, iz, karı, kek, kın, kiḍin, kor, kulak, oḍun-, soguk , 

tarıglag, teng- , törtünç, törü-, tusu, yapul-, yıḍ;  bek, bekit-, bekle-, bıç-, biçek, elig, erte, 
ewrül-, ıt, iḍiş, ikigü, ikinç, ilet-, isiz, iz, karı, karşı, kek, keldür-, kılk, kın, kiḍin, kor, kulak, 
men, mün-, oḍun-, sawul-, soguk, tamu, tarıglag, teng-, törtünç, törü-, tusu, tutaşı, uḍun-, 
umunç, utru, yapul-, yıḍ, yinçge, yinçü, yitig, yorı-, yör-, yuwka 

2. Şu kelimeler, Karahanlı Türkçesinin konuşma dillerine aittir: 
 berk, beküt- ~ bekürt-, berkle-, biç-, el, erti, ewril-, it, ıḍış, ikigün, ikinçi, ilt-, esiz, ız, 

 karıg, karşu, keg, keltür-, kılık, kıyın, kin, kora, kulgak, min, min-, oḍan-, sawıl-, sogık, 
 tamug, tarlag, tengi-, törtinç ~ törtünçi, töri-, tusug, tutşı, uḍın-, umınç, utra, yapıl-, 
 ıḍ, yinçke, yünçü, yiti, yor-, yuwga 

3. Karahanlı Türkçesi konuşma dillerine ait kelimelerden bir kısmı, daha sonraki süreçte 
yazı dillerine dönüşecek olan tarihî Türk şivelerinin eserlerinde bolca yer alır. Birkaç örnek 
verelim:  

 bat "derhâl, çabuk" (KE 83; AL 121, DT 144), bıçak (NF 60, KE 98-99; KTS 29; YTS  
 32; DT 182), el (NF 118, KE 184; KTS 71; YTS 80); yiti "keskin" (KTS 325; YTS  
 247); yügen "yular, gem" (NF 492; KTS 331; YTS 253) 

                                                            
14 Eserde kelime, yitik şeklinde verilmiştir. Bk. DLT IV, 794. 
15 Eserde kelime, yorı/u- şekillerinde verilmiştir. Bk. KT, 788-789. 
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TÜRK DÜNYASINDA YAŞNAMELER (Azerbaycan, Kazak, Türkiye, Türkmen, 
Özbek, Kıbrıs Türk, Başkurt, Tatar, Uygur) 

 

Yrd. Doç. Dr. Elmira Memmedova 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü, Türk Filolojisi Bölümü 

Bakü/AZERBAYCAN 

Özet 
Türk Dünyası sözlü ve yazılı edebiyatında, özellikle de âşıkların edebi eserlerinde insan ömrünün 

yıllar üzre betimlenmesinden oluşan şiirler gibi yaşnameler dikkat çekiyor. Türk halkları edebiyatında 
ilk yaşname örneklerine “Manas”, “Edigey”, “Köroğlu” gibi destanlarda ve büyük Türkistan piri 
Ahmet Yesevi`nin “Divan-i Hikmet”inde rastlıyoruz. “Köroğlu” destanının Azerbaycan, Özbek, 
Uygur, Türkmen varyantlarında da yaşname örnekleri mevcuttur.  

Vücüdname, yaşname, yaş destanı, hasbi-hal, senename, yılname gibi değişik adlarla bilinen 
yaşname, genel olarak insan ve yaşam, insan ve ölüm, ruhlar ve ahret dünyası gibi konuları işlemekle 
birlikte bir özgeçmiş niteliğindedir. Bundan başka çeşitli Türk halklarının milli varlıkları, doğum ve 
ölümle bağlı gelenekleri, yas törenleri, etnografyası, İslam’dan önceki ve sonraki inançları, yaşam 
tarzları, hatta savaşları, bulunduğu siyasi ortamları da yaşnamelere yansımaktadır.  Ahmed Yasevi’nin 
yaşnamesi yazılı edebiyatta klasik bir başlangıç niteliğindedir ve sonradan Orta Çağ şiirinde ve XIX-
XXI. yüzyıl edebiyat tarihinde bu gelenek devam ettirilmiştir. Klasik yaşnameler dini kaynakları 
yansıtma, tasavvuftan etkilenme, Kuran’dan izler taşıma açısından ve hacimce çağdaş yaşnamelerden 
farklıdır.  Tabii ki devriyeler de yaşnamelerin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Azerbaycan’da 
Sovyetler dönemini yansıtan yaşnamelere de rastlıyoruz.  

Bildiride Dr. Doğan Kaya’nın “Yaşnameler” kitabından ve bir yılı aşkın sürede derlediğimiz 
yaklaşık 200 örnekten hareketle Türk Dünyasında yaşnamelerin ortak bir şiir şekli olmasına dikkat 
çekilse de bölgelere göre konu ve biçim açısından farklı özellikleri de incelenecektir. İlk defa olarak 
bu kapsamda ele alınacak çalışmada Şal Akın, Dulat, Ebubekr Kerderi Şokanulı, Kurtulma Sarmatulı, 
Madeli Cusipkocaulı, Nisanbay Camankululı, Cambıl Cabayev gibi Kazak şair ve bakşılarının da 
yaşnameleri araştırmaya tabi tutulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşname, Kazak, Âşık, Ahmed Yesevi, Vücudname, Köroğlu, Türk 
Halkları 

 
Giriş 
Yaşname veya vücudname olarak bilinen, insanın bazen ruhlar dünyasındaki ve yeryüzündeki 

hayat hikayelerini, bazense sadece dünya yaşamını anlatan, değişik vezin ve ölçülerde kaleme alınan 
bu şiir türüne Türk Dünyasının hemen hemen bütün coğrafyasında rastlanılmaktadır. Yani hem sözlü 
hem de yazılı edebiyatta yaşname örnekleri verilmiştir. Daha çok koşma tarzında verilen bir şiir şekli 
olsa da yaşnamelere tekerlemelerden başlayarak İslam öncesi destanlarda, aynı zamanda Ahmet 
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Yesevi gibi klasik şiirin büyük üstatlarının kaleminde ve en çok aşık yaratıcılığında rastlanılmaktadır. 
Bu doğrultuda yaşnameleri aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz:  

1. Anonim Yaşnameler 
2. Destanlarda Yaşnameler 
3. Klasik Şiirde Yaşnameler 
4. Âşık Şiirinde Yaşnameler 
5. Çağdaş Yaşnameler 
Görüldüğü üzere en eski dönemlerden günümüze kadar süregelen yaşname yaratıcılığı büyük bir 

geleneğe dayanmaktadır. Tekerleme veya yanıltmac, aynı zamanda bulmaca gibi ilkin örneklerine 
rastladığımız bu şiir şekli aslında değişik türlerde (koşma, geraylı, beyit vs.) Türk Dünyasının çeşitli 
aşık ve şairleri tarafından söylenmiş içerikçe benzerlik gösteren manzumelerdir. Yani yaşnameler 
genellikle yaş şiirleridir. Bir yaştan genelde yüz yaşa kadar insan ömrünü ele alan bu şiirlerde hayat 
felsefesi, dünya hayatının geçici olduğu, insanın asıl manevi değerlere sahip olabilmesi, maddi 
değerlerin, aynı zamanda bunun bir belirtisi olan güzellik, gençlik ve sağlığın da zamanla 
insanoğlunun elinden alınacağı ifade edilmektedir. Bu bağlamda yaşnamelerde ahret dünyasının da 
geniş betimlemesi yapılmakta ve Kurandan hareketle, hadisler ve kutsal rivayetler doğrultusunda 
hikayeler anlatılmaktadır. Bildirimizde çeşitli yaşnamelere değinmekle, genel özelliklerini 
belirlemekle birlikte ayrı ayrı Türk halklarının örneklerindeki yerel hususları da kaydetmek isterdik.  

1. Azerbaycan vücudnameleri. Yaşnameler Azerbaycan edebiyat bilimciliğinde vücudname 
olarak bilinmektedir. Vücudname kelimesinin bu şiir şekline verilmesini vahdet-i vücudla bağlayan 
bilim adamları bunu Vücud-i mutlaktan kopup gelen nurla ilişkide yorumlamaktalar. Hem de bu 
şiirlerde insan vücudunun yaşlar üzre değişen özellikleri de söz konusudur. Yani bebeklik, çocukluk, 
gençlik ve yaşlılık dönemlerinde insanoğlunun hangi fiziksel, tensel değişimlere maruz kaldığı da 
vücudnamelerde dile getirilmektedir. Azerbaycan`da aşağıdaki aşıklar vücudname yazarları olarak 
bilinmekteler: Aşık Abbas, Hasta Hasan, Hasta Gasım, Molla Meherrem, Aşık Şenlik Çıldırlı, Aşık 
Valeh, Haltanlı Tağı, Melikballı Kurban, Aşık Meded, Aşık Mustafa, Miskin Veli, Mikayıl Azaflı, 
Aşık Behmen Göyçeli,  Şair Cavad, Aşık Saleh, Dede Loğman Korkut, Tilim Han, Mahmud Türkman, 
Aşık Müslüm Askeri, Aşık Gafar.   

Bu aşıklardan Aşık Valeh`in vücudnamesini inceleyerek genel bir değerlendirme yapmak isterdik. 
Onun yaşnamesi 31 bentten oluşmaktadır. Burada insanın yaşam yolu daha geniş ve kapsamlı şekilde 
verilmiştir. Yaratılış sürecinde dört unsura ve altı cehetliliğe işaret eden aşık vücudnamenin giriş 
kısmında vücudun ana rahminde oluşumundan (kalp, damag, ciğer, damar, kemiklerin yaranması vs.) 
bahsetmektedir: 

 
Çehar enasırdan, şeş cehatdan,  
Bir qetre meniden olmuşuq peyda,  
Edem deryasında qaldım altı ay,  
Qüdretü qadirü xaliqül-eşya.  
(Aşıq Valeh, 1993: 377-379) 
Yaşnamede 1-100 yaşlar arası ömür yolu ve ölümden sonraki kabir azabı, kıyamet günü, cennet 

betimlenmektedir. Aşık Valeh`in dilinde Arap ve Fars kelimeleri, izafetler (“övsa-fi Mövla, laleyi-
hemra”, “mah-i pürziya”, “bende-yi xuda”, “sehfeyi-ruy”, “leylü nehar”, “aşık-i didar”, “eşq-i 
sevda”, “behr-i üqba”, “xak-i müella”) daha çok kullanılmıştır.  

Aşık Valeh`in vücudnamesinde Azrail`in can alması da etkileyici biçimde ve ayrıntılı şekilde 
verilmektedir:  

 
Çekdi çengelini, saldı ezaye,  
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Tamamen cesedim düşdü lerzaye, 
Aldı mürği -ruhum, çekdi semaye, 
Cismim qefes kimi qaldı müqevva.  
(Aşık Valeh, 1993: 377-379) 
Yukarıda belirttiğimiz üzere Aşık Valeh`in vücudnamesinde Kıyamet gününün de geniş tasviri 

verilmiştir: 
 
Emr oldu İsrafile, çaldı sur,  
Xeberdar eyledi: Ey ehli-qübur,  
Qüm, biizni- Allahı vedeyi- nüşur,  
Tamamen emvatı eyledi ehya.  
 
...Bir heşr qopdu ki, onda, ey xuda,  
Gün tepeden yaxdı, yer döndü oda,  
Oğul atadan, qız anadan cüda,  
Tamam mehşer ehli dedi: “va nefsa”. 
(Aşık Valeh, 1993: 377-379) 
Kaydetmeliyiz ki, Aşığın bu tasvirleri Kuran`dan kaynaklanmaktadır. “Sûra üfürülür. Bir de 

bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler Şöyle derler: "Vay başımıza 
gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru 
söylemişler." Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza 
çıkarılmışlardır.”. (Yasin 51-53) 

 “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı 
bir kitap çıkaracağız. "Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter" denilecektir!” (İsra: 
13-14)  

Bundan başka Azerbaycan şiirinde çağdaş vücudnameler de dikkat çekmektedir. Çağdaş 
vücudnameler dendiğinde, daha çok XX. yüzyıl aşıklarının yaratıcılığında rastladığımız ve dini 
tasavvufi içerikten yoksun veya bu geleneği çok zayıf şekilde yansıtan şiirleri kastediyoruz. Bu 
dönemde kız kadınlarla bağlı olan yaşnameler, aynı zamanda Sovyet döneminde yaşamış aşıkların 
kaleme aldıkları vücudnameler şiirsel olarak geleneğin devamı etkisini bıraksa da, konu, motif ve 
imajlar açısından seçilmektedir. Mesela, XX. yüzyıl aşıklarından olan ve vücudname kaleme alan Aşık 
Behmen Gökçeli`nin şiiri bu açıdan dikkat çekmektedir. Onun vücudnamesi Sovyet ideolojisini 
yansıtan, ameleleri ve “Büyük Oktyabr (Ekim) İnkılabı”nı öven bir şiirdir. Bunlarla birlikte, 
vücudnamede Lenin, Kızıl Ordu, parti, kolhoz gibi Sovyet dönemini yansıtan imajlar ve semboller de 
yer alır.  

Genellikle araştırmamız sonucunda şu kanıya vardık ki, vücudnameler  daha çok aşıklar 
tarafından kaleme alınmıştır, lakin klasik vücudnamelerle Sovyet yönetimi yıllarında yazılmış aynı 
türden şiirler arasında içerik farkı söz konusudur. Yani klasik vücudnamelerde Kuran`dan, İslam`dan 
büyük etkilenme dikkat çekmekte, insanın bezm-i elesteki, ruhlar alemindeki ve  bu dünyadaki hayatı, 
aynı zamanda ahret dünyası betimlenmekte, dünyanın faniliği vurgulanarak manevi değerlere üstünlük 
verilmekte, bununla ilgili nasihat verici düşünceler dile getirilmektedir. Tasavvufla derin ilişkisi olan 
bu şiirlerde “Kitab-i Dede Korkut”tan gelen “Ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı?”, - fikrine 
benzer düşünceler de ifade olunmaktadır.  

2. Türkiye ve Kıbrıs Yaşnameleri 
Türkiye ve Kıbrıs edebiyat bilimciliğinde “yaş destanı” veya “yaşname” terimleriyle ifade olunan 

bu tür şiirler Türk Dünyasında ilkönce Türkiyeli bilim adamları Amil Çelebioğlu ve Doğan Kaya 
tarafından derlenerek kitap şeklinde yayınlanmıştır. Kaydedelim ki, vücudnamelere kıyasla 
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yaşnamelerde doğmazdan önce “bezm-i elest” meclisinin, öldükten sonra defn merasiminin, kabir 
azabı ve ahret dünyasının geniş tasvirine az rastlıyoruz. Ama buna rağmen, Doğan Kaya`nın 
“Yaşnameler” kitabında bazı aşık ve şairlerin (Cemal Hoca, İrfani, Ruhi, Sailoğlu, Yusufelili Kütahi, 
Vartan, Zahmi, Hodlu Nöksani, İbrahim Muradoğlunun şiirleri ve yazarı belli olmayan 78 sayılı 
yaşname) klasik üslupta yaşnameleri yer almıştır. Belirtmek isterdik ki, İrfani ve Vartan`ın koşmaları, 
aynı zamanda 78 sayılı yaşname birbiriyle varyanttır. Bundan başka kitapta sadece bu dünya yaşamını 
anlatan birçok Türkiyeli aşığın da yaşnameleri dikkat çekmektedir.  

D.Kaya “Yaşnameler” kitabında Türkiye aşıkların yaşnameleriyle birlikte bazı Kıbrıs yaş 
destanlarını da bize sunmuştur. Genelde Kıbrıs Türk şiirinde yaşname yazarları olarak tespit ettiğimiz 
şairler bunlardır: Mustafa Gökçeoğlu, Hüseyin Nebih-Nazan Beledoğlu, Oğuz Yorgancıoğlu ve Fikret 
Kürşad. Bundan başka ilk iki yazarın yaşnameleriyle birçok ortak özellikle sahip bir anonim Kıbrıs 
yaş destanı da bulunmaktadır. Kıbrıs yaşnameleri sırasında özellikle Oğuz Yorgancıoğlu`nun şiiri 
dikkat çekmektedir. Genellikle bu şiir en büyük yaşname örneğidir ve kitap şeklinde basılmıştır. 
İnsanoğlunun doğumdan mezara kadar yaşlarını anlatan Kıbrıslı şair en büyük yaş destanının yazarı 
olarak bilinmektedir. Oğuz Yorgancıoğlu diğer yaşname yazarlarından farklı olarak belirli bir yaştan, 
yani ergenlik döneminden sonra cinsler üzre yaş özelliklerini anlatmaya çalışmıştır. Örneğin:  

On üç yaşına varınca erkekler, 
Aileyi olmadık sorunlar bekler, 
Onun için tecrübeli anneler, 
Oğlana “Allahın gazabı” derler. 
 
Kız evladı on üçüne varanda, 
Cinselliği öğrenir büyük oranda, 
Ana esvabını giyer arada, 
“Ana, bak donun bana oldu”, der. 
(Yorgancıoğlu, 1999, 28) 
Genel olarak araştırmalarımız zamanı Kıbrıs anonim yaşnamesiyle “Köroğlu” destanının 

Azerbaycan varyantlarından birinin (1956) ekinde verilen vücudname arasında büyük paralelliğin 
olmasını gözlemledik.  

 
3. Türkmen Senenameleri   
Türkmen edebiyatında da yaşname örneklerine rastlıyoruz ve bu bağlantıda Mahdumkulu Feraki, 

Molla Nefes, Zelili, Molla Murt gibi şairlerin yaşnameleri dikkat çekmektedir. Klasik türkmen şiirinin 
büyük üstadı Mahdumkulu`nun “Geldim”, “Geldin”, “Düşen Günlerim” , “Sene geldin”, “Yettin”, 
“Dördünde, ya Beşinde” başlıklı senenameler vardır. O, en çok yaşname kaleme alan şairlerdendir.   

“Düşen Günlerim” başlıklı senenamenin varyantına “Köroğlu”  destanının Aşkabat (1958: 609-
610) ve Harezm (2004: 446-447) neşirlerinde de rastlıyoruz. Aşkabat varyantıyla Mahdumkulunun 
şiiri arasındaki farklar çok azdır. Aşkabat ve Harezm baskıları arasındaki fark ise sadece birinin 
Türkmen, diğerinin Özbek dillerinde olmasıdır. Kaydedelim ki, “Köroğlu” destanının Uygur 
varyantında da yaşname özelliğinde bir şiir parçası yer almaktadır. 

Belirtmek isterdik ki, “Köroğlu” destanıyla birlikte “Manas” ve “Edigey” destanlarında da 
yaşname örneklerine rastlanılması bu şiir şeklinin arkaikliğinin ve bütün Türk dünyası coğrafyasında 
yayılmasının belirtisidir.  

Mahdumkulunun senenamelerinde özellikle de doğum, yaşlılık ve ölüm ile bağlı ilginç epitetler 
oluşturulmuştur: “yakasız don” (kefen), “ışığı, tünlüyü yok, karanlık han” (kabir), “ağaç at” (tabut ), 
“karanlık yer” (ana rahmi), “kirişsiz kaman” (bükülmüş bel), “cellat herem” (dünya) ve s. 
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XIX. yüzyıl Türkmen şiirinde özel bir yeri olan ve aşk mülkünün sultanı adlandırılan Molla 
Nefes`in “Cahana Geldi” yaşnamesi Karaoğlan Han adlanan bir tarihi kişiye adanmış şiirdir ve savaş, 
kahramanlık sahnelerini yansıtması, XIX. yüzyıl Türkmen hayatından bir kesinti olmasıyla dikkat 
çekmektedir.  

Mahdumkulu Feraki ve Molla Nefes gibi büyük Türkmen şairlerinin kaydettiğimiz şiirleri diğer 
Türk halklarının yaşnameleriyle benzerlik göstermekle birlikte, farklı özelliklere de sahiptir. 
Genellikle, bu tür şiir yazarları arasında yalnız Mahdumkulu değişik ölçüler kullanmıştır: yeddi, sekiz, 
on bir, on dört heceli şiirler dörtlük (“Düşen Günlerim”, “Sana Geldim”, “Yettin”, “Dördünde, ya 
Beşinde”), beşlik (“Geldim”) ve altılıklardan (“Geldin”) oluşmaktadır.  

4. Kazak Yılnamaları 
Ahmet Yesevi gibi ilk yaşname yazarının başlattığı gelenek, sonraki dönemde diğer Türk 

halklarında devam ettirildiği gibi Kazak şiirinde de sürdürülmüştür. Kazak yaşname yazarları sırasında 
Şal Akın, Dulat, Ebubekr Kerderi Şokanulı, Kurtulma Sarmatulı, Madeli Cusipkocaulı, Nisanbay 
Camankululı, Cambıl Cabayev, Bukar Jırav, Turmuğambet İztilevov gibi şairlerin isimlerini 
zikredebiliriz.  

Turmuğambet İztilevov`un “Hayat  Merdivenleri” adlı yaşnamesinde ana rahminden 30 yaşına 
kadar tasvir edilen ömür yolu şairin kendi özgeçmişi özelliğindedir.  

Kazak yaşname yazarları sırasında Şal Akın özellikle dikkat çekmektedir. Onun üç yaşnamesi var. 
Bunlardan biri 9 bentten oluşan koşma (3-100 yaş), diğeri yedilik şeklinde 19 mısradan ibaret 
manzume (15-90 yaş), üçüncüsü ise yine de koşma formasında kısa bir şiirdir (1-90 yaş).  

Ebubekr Kerderi Şokanulı`nın yaşnamesi 1-27 yaş arası ömür yolunu betimlese de, hacimce 
büyüktür. Aşığın kabir azabı ve Ninkir-Minkirin sorgu-sualini hatırlatması onun 27 yaşında ağır bir 
hastalığa tutulması ve ölüm hakkında düşünmek zorunda kalmasına yorumlanabilir: 

 
Yaşım yirmiyedi, tavuk yılım. 
Söyledim dost içinde toy tutup.  
Gücü hastalığımın gitmeyince (azalmayınca) 
Derdimden önceki gibi korkar oldum. 
(Ergün 2002: 293) 
Kurtulma Sarmatulı`nın “Ömür Tuvralı” başlıklı yaşname-koşması da on yaşından  yüz yaşına 

kadar ömür yolunun  tasviridir. 14 bentlik şiirin son kısmı nasihat içeriklidir: 
 
Bu dünyanın düşünülürse direği yok. 
Ufuktaki ölümden başka gerçeği yok. 
Doksanın yaptığı bunlar olursa 
Yüzü sormuyorum, gereği yok. 
 
Geçersin bu dünyadan, bey veya ağa. 
Beş günlük yalan dünyada insan bir konuk. 
Dünya kendi verdiğini kendi alır. 
Can çıkarken bedenin yağ gibi donar. 
(Ergün, 2002: 344) 
Madeli Cusipkocaulı`nın bize iki yaşnamesi bellidir. Bunlardan biri koşma şeklindedir ve kızlar 

hakkındadır. Bir yaşından yirmi yaşına kadar Müslüman-Türk ailesinde büyüyen kız çocuğunun yaş 
özellikleri, daha doğrusu, emeklediği dönemden ana olana kadarki hayat yolu canlandırılmıştır. İkinci 
yaşname hacimce daha büyüktür ve diğer Türk halkları edebiyatındaki yaş destanlarıyla içeriğine göre 
benzemektedir: 
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Başta katıra sudan meydana geldik,  
Nice gün dalgalandırıp yürüdük boyda.  
Bu sudan kan meydana gelip,  
Kemikle ete sahip olduk üç dört ayda.  
 
Çaresiz durumda dar kursakta bulup yemek,  
Dokuz ay on gün yattık orada.  
Tanrının iradesiyle döner felek,  
Gelmişiz dünya denilen geniş saraya.  
(Ergün, 2002: 356) 
Nisanbay Camankululı`nın “Kenesarı - Navrızbay” adlı şiirinde yaşname şeklinin yalnız bazı 

özellikleri yansımaktadır. Başka sözle, şiirde 10-15 yaş arası ömür yolu tasvir edilmiştir: 
 
On yaşıma geldiğimde, 
Elime kopuz almışım. 
On bir yaşına gelince, 
Sözün manasını bilmişim. 
On iki yaşına gelince 
Iyinin önünü görmüşüm. 
On üç yaşına gelince, 
Kendi yurdumda dolaşmışım. 
On beş yaşına geldikten sonra, 
Kenesarı Nevruzbay 
Beni arayıp gelmişim. 
(Ergün, 2002: 386) 
Cambıl Cabayev`in koşma-yaşnamesi 15 bentten oluşsa da, yalnız 1-18 yaş arası ömür yolunu 

kapsamaktadır. Bu yaşnamede peyzaj da vardır. Yani yaşname yazarı boranlı kış gününde doğduğunu 
dile getirmiştir: 

 
Erin gece gündüz korkarak gezdiği zamanda  
Sarı ayaz yol boyunca boran günü, 
Kar katılaşıp ba Cambıl donmuş imiş, 
Yutkunup soğuk havanın çıktığı gün. 
 
Yalnız ben değil, soğuk nefesi de el almıştı, 
Daraltan sıkıntılı zaman çok aydınlıktı. 
Kara kün hanın idaresi kanlı iş, 
Denildiği gibi halk ağzında söz kalmıştı. 
(Ergün, 2002: 504) 
Genellikle, bu yaşname otobiyografik özelliktedir ve Kazak Türklerinin yaşamından bazı 

kesintileri bize sunmakla ilgi doğurmaktadır. Kaydedelim ki, Kazak yaşnamelerinde, adeta, ömrün 
yılları baştan sona kadar sistemli şekilde tasvir edilmez. Bundan başka, ruhlar alemi ve ahret 
dünyasından bahseden yaşnamelere bu örnekler arasında az rastlıyoruz.  

 
5. Özbek, Başkurt ve Kumuk Halk Edebiyatında Yaşname 
Özbek ve Başkurt sözlü edebiyatında rastladığımız yaşname örneklerinin yazarları belli değildir. 

Maalesef Başkurt yaşnamelerinin orijinali elimizde yoktur. “Başkurt Halk Yaratıcılığı” («Башкирское 
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народное творчество») kitabından aldığımız Rus dilindeki iki yaşname örneğinden birisinde her 
mısrada bir yaş aşaması verilmekle, 1-110 yaş arası ömür yolundan bahsedilmiştir. Her iki örnekte 
sadece bu dünya yaşamından söz edilmiş, 105-110 yaştan sonra dünyadan göçmeyin gerekliliği 
vurgulanmıştır.  

Yukarıda kaydettiğimiz gibi “Köroğlu” destanının Özbek varyantında da yaşname örneği 
bulunmaktadır. Özbek sözlü edebiyatında rastladığımız tekerleme-yaşnameler de dikkat çekiyor. 
Kaydedelim ki, Azerbaycan ve Türkiye edebiyatında bu tür yaşnamelere rastlıyoruz. Hatta Türkiye 
yaşnameleri arasında buna benzer bulmaca-yaşnameler de mevcuttur. Her iki Özbek yaşnamesinde 1-
100 yaş arası ömür yolu tek bir sözle ifade edilmişdir: 

Бир-мамак,   
Икки-имак,   
Уч – дил оч,   
Тўртда – қоч,  
Бешда – боқ,   
Олти – ёрғоқ,   
Етти – ел,   
Саккиз – сел,   
Дўққиз – дўқ,   
Ўн беш – суюқ 
(“Хоразм хазинаси”, 1996:32) 
Bundan başka Karakalpak şiirinde hatta Konıratbay isimli bir valiyi öven yaşnameye de 

rastlıyoruz. Onun bir yaşından yirmi dört yaşına kadar hayat yolunu betimleyen şair sonda 
Kazakistan`a da geldiğini kaydetmektedir: 

 
Jigirma tört jasında gezip mestana, 
Moskva, Makariya gözzalstana, 
Barıp kelgennen son Kazakstanğa, 
Keselge griptar bolğan günleri.  
(Karakalpak Folkloru 1980: 270) 
Kumuk sözlü ve yazılı edebiyatında ayrıca yaşname şekline rastlamasak da, birçok yırlarda 

insanın ayrı ayrı yaşlarının özellikleri verilmektedir: 
 
-Hay, aman, alay bolma yaramas 
Şu yerlerde ağalaşıp karayık 
Gel, kartkojak, yaşı ulubuz sorayık   
Çink  giççibiz ongay berıp turayık  
Çink ulubuz onğay alıp turayık   
Yaşı ulusu şonda olar sorağan 
Kartkojağıp barıp otuz yaşına   
Maksumanım gelıp on beş yaşına  
(Аджиев, 2005: 428) 
Tabii ki, bu parçaları vücudname hesap etmek mümkün değildir. Fakat Kumuk yırları arasında 

“Cavadın Yırı” adlı şiirde kahramanın atının yaşı yıllar üzre verilmektedir: 
 
Anan ölsün, Cavatbiyni aygırı:  
Besisinde beşev tutup yerlegen,  
Altısında adam tilin söylegen,  
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Yettisinde, yetip, yavlar qaytargan,  
Segizinde, sermenişip, at bolgan,  
Toguzunda toqsan türlü nal qaqgan,  
Onunda örlep - türlep çul yapgan!  
Anan ölsün, Cavatbiyni aygırı,  
Yarışlarda maladetsge aytılgan!  
 
Göründüyü kimi, şiirde Cavad beyin atı 5 yaşından 10 yaşına kadar övülmekte ve yaşnameler 

arasında hayvana hasrolunmuş bir örnek gibi dikkat çekmektedir.  
 
6. Kırgız ve Tatar Halk Destanlarında (“Manas” ve “Edigey”) Yaşname  
Yazılı edebiyatta yaşnamenin ilkin örneklerine Göktürk anıtlarında, Nizami Gencevi ve Ahmet 

Yesevi`nin yaratıcılığında rastlıyoruz. Bununla birlikte sözlü edebiyat örnekleri arasında, aynı 
zamanda “Manas”, “Köroğlu”, “Edigey”, “Bekçi” destanlarında özellikle kahramanların 
özgeçmişleriyle bağlı yaşnameler dikkat çekmektedir. “Manas” destanında artık 95 yaşında olan Er 
Koşay 25 yaşından başlayarak, ömür yolunu betimelemekte ve gençlik yıllarını arzulamaktadır. Bu 
küçük hacimli şiir yaşnamenin bütün taleplerine cevap vermese de, ilkin örneklerden biri gibi özel 
önem arz etmektedir.  

“Edigey” destanındaki yaşnamede de eserin kahramanı Kobogıl`ın (Edigey) bir yaşından on beş 
yaşına kadar hayatı tasvir edilir. Bir yaşında bastığı yeri oyan, iki yaşında meşhurlaşan, üç yaşında 
ders alan, altısında at binen, yedisinde ok atan Edigey artık on iki yaşında Alpamış gibi bir kahramana 
dönüşür ve on beş yaşında Tohtamış Han gibi hakimiyete gelir. Bu yaşnamede yüksek kahramanlık 
ruhu ifade olunmaktadır ve daha çok biyografik özellikdedir.  

Sonuç 
Genellikle, İslam`dan önceki Türk destanlarında makro ve mikrokozmosun oluşturulması tasvir 

edilmekte ve orta çağ destanlarında ise daha çok kahramanlık ve göç konuları kaleme alınmaktadır. 
Adeta, büyük hacimli manzum eserler gibi dikkati çeken bu destanlarla yaşnameler arasında konu ve 
içerik açısından yakınlık vardır. Bazen büyük destanların da içerisinde yaşnameler bir “özetleyici” 
göreve sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. “Manas” destanındaki “Er Koşay” şiiri buna örnektir.  

Yaşnamelerde insanın yaratılması, ruhlar dünyasından ana rahmine kadar ruhi seyri Kuran`dan 
kaynaklanan motiflere dayanarak tasvir edilmekte, bu dünyaya gelişinden itibaren hayat hikayesi 
anlatılmaktadır. Bundan başka, bazı yaşnamelerde de savaş ve kahramanlık konuları belirgindir. 
Kıbrıslı Oğuz Yorgancıoğlunun yaş destanı (144 dörtlük) hacimce en büyük yaşname olarak dikkati 
çekmekle birlikte, destan geleneğine daha çok bağlılığı ile de önem arz etmektedir.  

Bütün bunları dikkate aldığımızda poetik açıdan yaşnamelerin klasik destanların küçük bir modeli 
olarak araştırılmasına ihtiyaç duyulur. 
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ФИКҺ ІЛІМІНІҢ ТҮРКІ ЖАЗБА ƏДЕБИЕТІНДЕ ЖЫРЛАНУЫ (ХІV-ХVІ ҒҒ.) 

 
Төрəлі Қыдыр 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Almatı/KAZAKİSTAN 

 
Орта ғасырлық түркі жазба əдебиетінде шариғат шарттары мен діннің негізгі ұстындарын 

өлең сөзбен өрнектеу жиі кездеседі. Ауам халықтың діни сауатын ашуды басты мақсат еткен 
түркі шайырлары фикһ ілімінің барлық баптарын бастан-аяқ жырлап шыққан. ХІV-ХV ғғ. 
дүниеге келген «Мұғинул-мурид», «Раунақул-ислам» сияқты т.б. шығармаларда иман негіздері, 
құлшылық амалдары мейлінше кеңінен көтерілген. Бұл үрдістің дəстүрге ұласқаны соншалық, 
Ə.Науаи, М.Бабыр секілді т.б. түркі саңлақтары да фикһ ілімін өлең сөзбен өрнектеген. ХХ 
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ғасырда өмір сүрген Шəді Жəңгірұлының да тек намаз іліміне қатысты «Фикһ Кəйдəни» 
шығармасын жазуы бұл тақарыптың өміршеңдігінен хабар берсе керек. 

 
Түркі халықтарының Ислам дінін қабылдауымен түркі сөз өнері жаңа бір белеске көтерілді. 

«Тоныкөк», «Күлтегін» секілді руна жазулы ескерткіштер мен «Шу батыр», «Алып Ер Тұңға» 
сияқты дастандарды жырлап келген түркі ұландары Ислам өркениетінің аясында тамаша жыр-
жауһарларын дүниеге алып келді. Осы күнде түркі жазба əдебиетінің классикалық дəуірі 
аталып жүрген кезеңінің астарында ислами имани-сенімнің жатқандығы ешбір талас 
тудырмайды. Жаңа өркениет, ортақ мəдениет түркілік сөз өнеріне тың серпіліс, кең өріс ашып 
берді. Хаққа ғашықтықтықты жырлайтын сопылық əдебиет, шариғат үкімдерін насихаттайтын 
діни-танымдық туындылар мен иман негіздерін үгіттейтін дидактикалық сарындағы ислами 
шығармалар дүниеге келді. Шайырлық шеберліктің дамығаны соншалық əдебиет айдынында 
түркі шайырлары өзара сөзсайысына түсті. Бірі жырлаған тақырыпты екіншісі ары қарай 
дамытса, енді бірі ешбір қайталанбас жыр-жолдарымен əдебиет тарихында өз қолтаңбаларын 
қалдырды. Қолына қалам ұстаған ақындар өздерінің бар күш жігерін Жаратқанның соңғы дінін 
насихаттауды басты мақсат санады. Тіпті, шариғат шарттарын, яғни фикһ ілімінің үкімдерін 
жалаң сөзбен емес, өлең сөзбен беруге тырысты. Осындай ізденістердің нəтижесінде тек 
шариғат шарттарын ғана жырлайтын ақындар шоғыры пайда болды. Олар жүректегі имани 
сенімнен бастап, күнделікті атқарылатын амалдар, олардың атқарылу тəсілдері, харам мен 
халалдың айырмасына дейін толық жазды. Ақындардың мұндай ізденістері əдебиеттегі жаңа 
жанрлар мен бағыттардың пайда болуына жол ашты.  

Сондай шығармалардың бірі Алтын Орда тұсында дүниеге келген «Мұғинул мүрид» 
(Мүридке көмекші) атты туынды. Ислам дінінің негізгі ұстындары мен сопылықтың сырлы 
əлемі өлең сөзбен өрнектелген бұл шығарма ХІҮ ғасырда Харезм аймағында дүниеге келген. 
Шығарма һижри жыл санағы бойынша 713-ші жылы Ораза яғни Рамазан айында жазылған. Бұл 
біздің жыл қайыруымыз бойынша 1313-ші жылға сəйкес келеді.  

Шығарма бастан-аяқ төрттаған өлең формасымен жазылған. Əр төрттағанның бірінші, 
екінші һəм төртінші жолдары өзара ұйқасады. Ал үшінші жол бос қалады (яғни, ааба). 
Жəдігердің ұйқасы аруз өлшеміне құрылған. Шығарма авторы Исламның рүкіндері мен 
шариғаттың негізгі шарттарын өлең сөзбен жеткізуге тырысқандықтан да, оны қарапайым 
ұйқаспен беруге тырысқан.  Сол уақыттарда түркі сөз өнерінде кеңінен қолданылып жүрген 
аруздың мұтақариб түрін қолданған. Ғылымда Фердауси «Шаһнамасының» ұйқасы ретінде 
танылған мұтақариб үлгісімен Ж.Баласағұн («Құтты білігі») мен А.Жүйнеки де («Һибəтул-
хақаиқ») қалам тербеген болатын. «Мұиғнул-мүрид» та  «фə'улун фə'улун фə'улун фə'ул» (v-- v-
- v-- v~) яғни «мутəқариб мусəммəни мəқсур» ұйқасының негізінде дүниеге келген.  

 Шығарма 407 төрттағаннан тұрады, яғни 1628 жол. Негізгі төрт бөліктің аясында 
қарастыруға болады. Алғашқы бөлімде Алла мен елшісіне мадақ айтылған (1-48 жолға дейін), 
екінші жартысында шариғат шарттары сөз болса (49-1064 жолға дейін), үшінші жартысында 
сопылықтың сырлы əлемі өлең сөзбен өрнектелген (1065-1508 жолға дейін), соңғы жағында 
Аллаға шүкіршілік етіліп, кітаптың жазылу тарихы мен себебі ашып айтылған (1509-1628 
жолға дейін).  

«Мүридке көмекші» шығармасы негізінен шариғат пен тариқат мəселелерін қамтиды. 
Бастан-аяқ бір ұйқаспен жазылып шыққан бұл жыр жолдарында Исламның негізгі ұстындары 
иман, намаз, ораза, зекет мəселелері кеңінен қамтылған, сонымен бірге əрбір мұсылман пенде 
үшін маңызды болып табылатын аң аулау, сауда-саттық, сыйлық беру, ұйықтау жəне əдеп 
мəселелері де жеке-жеке талданған. Шығарманың екінші бөлімі бүтіндей сопылыққа арналып, 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

303 
 

онда тариқат пен хақиқат мəселелері, кемелдікке жету жолындағы жүрек пен нəпсінің орны, 
сондай-ақ тариқатта жүру əдебі де көтерілген.  

Сондай-ақ, шариғат шарттарын насихаттайтын келесі бірі туынды – «Раунақул-ислам» 
Исламның негізгі ұстындары, иманның негіздері мен шариғат шарттары өлең сөзбен 
өрнектелген бұл көркем жəдігер XV ғасырда жазылған. Автордың «Бабы отыз, бөлімі қырық 
бес дұрыс» де жазғанындай шығарма үлкен отыз бап, іштей қырық бес бөлімнен тұрады. Əр 
бап белгілі бір шариғат тақырыбына арналып, ішкі бөлімдерде сол фиһтық мəселелер кеңінен 
таратылып берілген. Басында иман мəселесі толық талданған, содан кейін ихсан, амал 
бөлімдерінде шариғаттағы əрбір амалдың орындалу барысы ашып айтылған. Бидғат, хасана 
секілді маңызды мəселелермен бірге, құдыққа торғай түсіп өлсе, оның үкімі қандай 
болатындығы, сүтке нəжіс түсіп өлсе ондай қандай шара жасау керектігіне дейін 
қарастырылған. Осыдан-ақ бұл көркем туындының əрбір оқырман үшін арналған амал кітабы 
ретінде жазылғандығы ешбір талас тудырмайды. Себебі араб не парсы тілдерінде жазылған 
шариғат еңбектерін сауатты имам-молдалар болмаса, ауам халықтың ондай ірі еңбектерге тісі 
бата бермейтіндігі белгілі. Осы жағын ескерген автор өз туындысында шариғаттың барлық 
амал-қағидаларын ең ұсақ мəселелеріне дейін талдап беруге тырысқан. Авторы белгісіз бұл 
шығармада фиһ мəселесі Хорасан мен Мəурəннəһір аймағына кеңінен тараған Имам Ағзам Əбу 
Ханифаның ілімі бойынша берілген.  

Əдеби ескерткіш мəснəуи үлгісінде жазылған. Аруз уəзніне түсетінін шайыр шығарма 
соңында «Фəғилəтун фəғилəтун фəғилəт» деп атап көрсеткен.  

Бұ(л) кітап біткенінде ол еді сəнə, 
Тисғə уə ситтунə уə сəмəниə мийə, -  
деп, шығарманың һижри жыл санауы бойынша 869 жылы (1464-65 ж.) хатқа түскені де 

ашып жазылған. Десек те бұл шығарма өзге діни ескерткіштерге қарағанда өте аз 
зерттелгендігімен ерекшеленетінін де айта өту қажет. 

Сондай-ақ, Заһираддин Мұхаммед Бабырдың «Мубəййəн дəр фикһ» («Шариғатты 
түсіндіруші») еңбегінің де ислами əдебиетте алар орны ерекше. Бабыр бұл шығармасында 
Ислам дінінің ұстындарын, иман негіздері мен шариғат шарттарын өлең сөзбен өрнектеген. 
Себебі ақын өмір сүрген орта – Исламның негізгі ағымдарынан саналатын сүнниттік жəне 
шиіттік бағыттардың өзара бəсекелесіп тұрған уақыты болатын. Хорасан мен Мəурəннəһірде 
негізінен, сүнниттік бағытты, соның ішінде, Имам Ағзам мəзһəбін ұстанатын мұсылман 
жамағаты өмір сүргенімен де, Иранға Шаһ Исмаил Хатаидың таққа келуімен, шиттік ағым 
мемлекеттік дін болып жарияланады да, өзге жамағаттарға қысым жасала бастайды. Осындай 
саяси-идеологиялық мəселелерді арыдан түсінген Бабыр дəстүрлі исламның негізгі ұстындарын 
өлең сөзбен жазуға кіріссе керек. Шығарма 1522 –ші жылы (һижри жыл санағы бойынша 928-
ші жылы) жазылып біткен. Əдеби жəдігердің  көлемі – 2258 бəйіт, яғни 4516 жол. Шығарма, 
негізгі бес бөліктен, анығы бес кітаптан тұрады. Олар: Иман, Намаз кітабы («Китəбус-салат»), 
Зекет кітабы («Китəбуз-зəкат»), Ораза кітабы  («Китəбус-сəум»), Хаж кітабы («Китəбул-хаж») 
жəне соңы («Тəммəт»). Əр кітап іштей бірнеше бөлімдерден тұрады.  

Құранның мен əдебиеттің, хадис пен сөз өнерінің байланысы кейінгі кездері əдебиет 
айдынында жиі қарастырылып келеді. Ислами əдебиеттің жанрлары, тематикасы мен ондағы 
образдар мен сюжеттердің түп негізі де зерттеушілердің қызыға зерттейтін нысанына айналып 
отыр. Ислами əдебиеттің ең негізгі бөлігін құрайтын фикһ ілімдерінің өлең сөзбен өрнектелуі 
де əдебиет айдынында зерделенер негізгі мəселелердің бірі екені анық. Себебі орта ғасырларда 
кеңінен жырланған бұл тақырып бүгінгі күнде де өз маңыздылығын жойған жоқ. Əуелі 
тұтастықта, кейіннен əр қайсысы жеке-жеке ұлт ретінде қалыптасқан түркі халықтарының 
жазба əдебиетінде əлі де көрініс беріп келеді. Қазақ халқының арасына имани сенімнің кең 
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тарауына да осы ақындар себеп болған. Осы ордайда қазақ əдебиетін тарихын «Діндар дəуір» 
жəне «Ділмар дəуір» деп екі үлкен кезеңге бөлген А.Байтұрсынұлының: «Қазақтың өлеңді сөзді 
сүйетін мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен. Дін шарттарын, шариғат 
бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді əңгіме түрінде айтып, халықтың құлағына сіңіріп, 
көңілдеріне қондырған», - деп жазуы соны айғақтайды. Əуелі Ислам, Науаи, Бабыр секілді 
түркі саңлақтарының шығармашылығында көрініс берген бұл дəстүр бертін келе қазақ 
əдебиетінде де кеңінен жырланды. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. қазақ əдебиетінің тарихына тереңдей білген 
ізденуші қазақ даласында шариғат шарттарының қаншалықты көп жырланғанының куəсі 
болары анық. Əдебиетімізде «кітəби ақындар» ретінде аталып жүрген бір топ ақындардың 
шығармашылық зертханасын зерделей қарағанда орта ғасырлық дəстүрдің сақталғандығы 
аңғарылады. Жүсіпбек Шайхисламов, Шəді Жəңгіров, Ақылбек Сабалұлы секілді діни 
медреселерде тəлім алған ақындардың бар туындылары Хақ дінді насихаттауға арналған десек 
артық айтқандық болмас. «Ахуал қиямет», «Назым сияр шəриф» секілді діни шығармаларды 
оқырман назарына ұсынған Шəді төренің «Фикһ Кəйдəни» туындысы орта ғасырларда кеңінен 
жырланған өлең сөзбен өрнектелген фикһ ілімінің қазақ даласында көрініс беруі дер едік. 
Ислам əлеміне белгілі факиһ (фикһ ілімінің білгірі) Кəйдəнидің шариғатқа қатысты еңбегін 
Шəді ақын қайта жырлап шыққан. Намаздың ішкі һəм ішкі парыздарын, уəжіптері мен 
сүннеттерін, мəкруһтері мен муфсидтеріне дейін бір сөз қалдырмастан жыр жауһарларын тізіп 
шыққан ақынның бұл шығармасының ерекшелігі де осында. Терістік тарапынан төніп келе 
жатқан бөтен мəдениет қазақ оқығандарын бейжай қалдырмаған. Сондықтан да мəдентеттің 
өзегі дін деп білетін ақындар дінмен бірге ұлттық құндылықтардың бірге жойылатынын жақсы 
сезгендіктен де осы тақырыпқа жиі барды. Тіпті А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы, 
Ы.Алтынсарин секілді арыстарымыздың Ислам рүкіндері мен шариғат шарттары туралы 
арнайы еңбектер жазғанын айтсақ та жетіп жатыр.  

 
 

ТҮРІК ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ФОЛЬКЛОРЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 
 

Садир Хасанов 
Arş. Yaz. 

Şimkent/KAZAKİSTAN 
 

Құрметті ханымдар мен мырзалар! 
Аса қадірлі конференцияға қатусушы достар! Мен бүгін сіздер мен бірге осы 

конференцияға қатысқаныма өте қуаныштымын. 
Қүрметті Хожам Ильяз Доған, Əлибей Кафкасиялы жоғарыдағы көрсетілген тақырыпта 

баяндама жасау сіздер тарапынан маған деген үлкен сенім деп білемін. Соған орай сіздердің 
рүқсаттарыңызбен алдымен түрік халықтарының, фольклорларының үндестігін талдауда 
қандай мақсат көзделіп отыр деген сүраққа жауап іздегенімі орынды болар деп есептеймін. 
Түрік халықтарының ішінде шаңырағы шайқалмаған, іргесі таймаған, туы жығылмаған ел 
Туркия туралы оқулықтар мен монографиялардан, мақалалар мен хабарлардан жылы сөз, эділ 
баға іздеп табу біздер үшін өте болғанын жақсы білесіздер. Əсіресе түркі халықтарының 
көпшілігінің орналасқан жеріндегі Ресей патшалық дэуірінде де соңғы 70 жыл кеңес одағы 
дəуірінде тілі, дəстүрі, əдет-ғүрпы, мэдениеті, салт-санасы бірі-біріне ұқсас халықтардың 
қандай жолмен болса да бірікпеуіне дүниеде теңдесі жоқ эртүрлі ойлар ойланып табылғаны 
бізге мэлім. Ол айла «Хантүрікшілдік» деп аталған. Ол туралы Академик Рахменқүл Бердібай 
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ағамыз «Байқалдан- Балқанға» дейін атты кітабында былай деп жазады: «Пантүрікшілдік» 
сөзінің əлемге жариялануы ақиқаттанда былайша қарағанда онша көңіл бөлуге түратын нəрсе 
емес сияқты көрінеді, бірақ əдейлеп жасалған бүл айла түркі халықтардың арасына іріткі 
салатын ең қиянат үғым екені көрініп түр. 

Мəселен соңғы жылдарға дейін саха деген түркі-халқы бар екенін білгендер кемде-кем 
болған. Оның себебі саха халқы (Якуттар) деп аталып келгенінде. 

Немесе Мурад Аджидің (Европа, Тюрки, Великая степь 6-стр.) кітабында, сібірдегі тайгада 
омір сүріп келе жатқан небəрі 2-3 ауыл 300-400 адам бар, У-УІ ғасырлардағы түркі тілін осы 
уақытқа дейін таза үстанып келген «Тофалар» халқы туралы да осындай себептерге бола 
көпшіліктің білмейтіндей болып қалғаны белгілі. 

Бүлардың басты себебі осындай халықтардың жақтығынан емес, алып күштердің 
саясатының нəтижесінде олардың аттарынынң өзгертіліп айтылып, жазылып келуінен. 
Сахалар-Якуттар деп аталып келді. 

Тағы бір мысал: қай бір баспадан татар, қазақ, əзербайжан, өзбек, қырғыз, түркмен, 
қарашай, малқар жэне басқа да түрік тілдес халықтардың өз тілдерінде кітаптар шығарылып ел 
арасына ескі дастандар, əпсаналар, ертегілер, шежірелер жэне басқа да дүние тарихынан 
хабарлар таралса болды, «міне бүлар түрік халықтарын бірлікке оянуға шақырып жатыр деп 
миссионерлер байбалам салып, талай адамдардың қүрбан болғаны оған дəлел. 

Тағы бір ойлап табылған айла тілі басқа үлыстарды бір-біріне қосып, өзара бəсекелес ету. 
Мəселен тіл бойынша бір топқа жататын черкес, кабардыларды, адыгейді үш халық санатында 
бөлшектеп жіберген. Егер бүл ұлсытар бір экімшілікке біріксе, сан жағынан көрнекті елге 
айналатын еді. Ал қарашай мен малқар бір ұлыс болғанына қарамастан оларды да екіге бөлген. 
Қарашайды черкестермен, малкарларды кабардылар мен біріктірген. Бұлай етіп бөлудің басты 
себебі оларды өзара бəсекелес етіп, орысша сөйлестіріп, аргы тегін ұмыттыру болатын. Кеңес 
үкіметі дэуірінде де түркі халықтары бір-бірімен қатынас жасамау үшін эрдайым «Туркия, 
халықаралық имперализмнің көмегіне сүйеніп Орта Азия мен Қазақстанды бағындырып алуды, 
жэне жалпы түріктік мемлекет орнатуды мақсат еткен, бірақ ондай пиғылдарды жүзеге асыра 
алмаған» деген қиқындарболған (Байқалдан-Балқанға атты кітабы 151 бет). 

Бүрынға кеңес одағында болған түрік тілдес республикалар өз егемендігіне қол жеткізіп 
туркиямен араласқанннан кейін оның бэрі шындыққа зəредей жанасымы жоқ, ақкөңіл 
халықтарды алдаудың амалы екенін уақыттың өзі көрсете білді. Соған орай түрік халықтары 
өздерінің ежелгі рухани туыстығын, фольклорларын, əдебиетін, мэдениетін, дастандарын 
қайтадан жарыққа шығара бастады. 

Ең алдымен сонау У-ҮІІІ ғасырлардың теңдесі жоқ эдеби куэлігі болып табылатын Орхан 
жазуларына түркі тілдес халықтардың барлығы дерлік ортақ екендеріне көздері жетті. 

Бүгінгі монғолияның даласында сақталып түрған Күлтегін, Білге Қаған, Тоныкөк 
ескерткіштеріндегі белгілер өз кезеңінің ақиқатын мэңгілікке қалдырған мүрағаттар екенін 
бүкіл дүние жүзі мойындады. 

Орхан-Енисей жазулары деген мүраны таратудың өзі түрік халықтарының мəдениетінің, 
фольклорларының ерте заманның өзінде-ақ адамзаттың ақыл- ой көшінің алғы легінде 
түрғанын көрсетеді. 

Түрік халықтардың фольклорларындағы ұқсастықтар жүздеген жылдар бойында түрлі 
себептермен ешбір барыс келіс ауыс-жүйісі бомағанына қарамастан жырларының, ертеглерінің, 
эпсаналарының, дастандарының, бір ортақ музыкалық аспаптардың бірдей сақталуы бұл 
ұлыстардың түбі бір халық болғанын аңғартатын куэлік болып табылады. 

Ауыз əдебиетінің тамаша туындысы «Оғызнама», даңқы əлемге белгілі. «Дэдэ қорқыт 
кітабы», «Түрік тілдерінің луғаты» сияқты жаһан мəдениетіне үлес болып қосылған 
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ескерткіштерге іс жүзінде барлық түрік халықтары мұрагер. Түрлі түріктердің 
фольклорларының бір-біріне үндес болуы оған дəлел. 

Мəселен Саха (Якут) халқының ХІ-ғасырға дейін қай жерді мекендегендері туралы 
сауалды шешуге жауап беретін тақпақтан айтылатын «Олонхо» жыры. Қырғыздың манас жыры 
сияқты ежелгі түріктердің тұрмыс- тіршілігін бейнелеген. Бұл музыкасыз тақпақтап айтылатын 
жырлар бір- біріне үндес болып келеді жэне жалпы түрік эпостарының ең көне үлгілері болып 
табылады. Қазақтың «Алпамыс» жырына, алтайлықтардың «Алып- Манаш» жыры үндес болып 
келеді. 

Түрік халықтарының көне жырларының барлығы дерлік халықтардың ғасырлар бойында 
бастан кешірғен оқиғалардың сарыны болып, азаттық аңсары алдан күткен үміттері армандары 
бейнеленгені мэлім, бүл эпостардың əлбетте тəрбиелік эстетикалық мэні орасан зор. 

Түрік фольклорларының бір түрі де «Алғыс», «Тілек» бата халықтардың жыршыларының 
сан түрлі аңыз жырды жадында сақтап ауызша жыр толғайтындары, ертегілерінде кездесетін 
«жеті қат көк, жеті қат жер» деген ұғымдар да бұл халықтардың эпостарының бірі-біріне 
үқсастығын көрсетеді. Мэселен: Алтай эпосы «Алтай бошай», саха фольклоры «Нүрғын батыр» 
сияқты, қазақтың «жыры» мен тувалықтардың «ыры» бір-біріне өте үндес жэне бүл халықтар 
бір-бірінен алыста болса жақын екенін көрсетеді. 

Хакастардың «Алтын арығ», «Алтын ару», тувалықтардың «Ачыты Кезермерген» 
(В.В.Радловтың «Түрік үлыстарының халық əдебиеті 9-том) сияқты эпостардың қүрылысы да 
өзге түрік халықтарының жырларымен типологиялық үндестік табады. 

Бүған батырлардың мінездемесі, жекпе-жек үрыстар, ат шабысы, үйлену тойы сүреттері 
көз жеткізеді. Мəселен Алтай халқының фольклорында басқа түркі халықтарының ежелгі 
поэзиясында бірдейлк көп екеніне таң қаласың. Оған дəлел Алтай тілінің тек қазақ, қырғыз, 
хакас, тувалар мен ғана емес, алыстағы Азербайжан, Түрік, Ноғай, Қарашай, Малқар тілдерімен 
де жанды үндестік байқатады. 

Хакастардың, тувалықтардың алтайлықтардың күні бүгінге дейін жырды, энді көмеймен 
айтушылығы мен қармақшы термешілерінің сазындағы үндестігі ежелгі дэстүрдің жалғасы 
болып табылады. Түркі халықтарының көбіне ортақ «Қозы Көрпеш-Баян Сүлу», «Алпамыс 
батыр», «Едіге батыр» секілді шығармалар тарихи генетикалық нышанды көрсетсе, енді бір тон 
«Сейфілмəлік», «Жүсіп-Злиха», «Таһир-Зухра» секілді шығармалар түркі халықтар арасындағы 
тарихи-мəдени аралас қүраластың нэтижесінде халықтардың ерте дəуірдегі дүниетаным 
фольклорының үқсастығын көрсетеді. 

Қарақалпақтың 20-томдық фольклорында да ауыз əдебиетінің барша түрік фольклорының 
бірлестігі жиі кездеседі. Мэселен, «Едіге батыр», «Көрұлы», «Ашық ғаріп», «Саят-Хамре», 
«Қырық қыз» дастандары да түрік халықтарының тарихи, мəдени қарым қатынастарының 
нəтижесінде туған. 

Ал түркменнің дастандық эпосы 2 томнан түрады. Біріншісі оғыз бүтағын қүрайтындар. 
Олар: «Шахсəнем-Ғаріп», «Əсіл мен Керім», «Таһир мен Зухра», «Көрүғлы», «Саят пен 
Хемре». 

Екіншісі парсы тілді эдебиеттен ауысқан олар: «Шаһбахрам», «Мəлике Диларам», «Гүл 
мен Санабур», «Лəйли-Мəжмүн», « Жүсіп-Зылиха», «Қорлыға мен Хемре», «Гүл мен Бүлбүл». 

Міне осы дастандардың мазмүны мен көркемдік кестесі көп тарапта басқа да түрік 
халықтарының эпостары мен үндестіктер мен бейімдестік қүратыны белгілі. Мəселен: 
«Шаһсэнем мен Ғаріп» көп түстарда «Қозы Көрпеш-Баян Сүлуды» еске алады. Кейде түрік 
халықтарының эпостарының қаһармандары түрлі халықтың өкілі болып келеді. «Əсіл-
Керімдегі» Əсіл-Əрмене қызы, Керім түркмен жігіті. «Саят пен Хемредегі» Саят түркмен қызы, 
Хемре азербайжан жігіті болып келеді. 
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Башқұрт фальклорының көп томдағы кейінгі кезде ғана жарық көрді. Талантты 
фольклоршы Мұхтар Сағитов башқұрт фолыслорының басқа түрік фольклорымен үндестігін 
айқын көрсетті. 

Башқұрттар Жиренше шешендегі оздерінің ұлттық аңызының қаһарманы санайды. Жəнібек 
дэуірінде жасаған басқа да түркі халықтары бір-бірімен əңгімелескенде Жиренше шешен 
айтыпты деген сөздерді көп қолданғаны бұл халықтардың генетикалық жақындығын 
сипаттайды. 

Құмықтардың фольклор жанрларының ішінде жырлар күрделі орын алады. Оларды кейде 
«Батыр ерлердің жыры (батыр эрлери иырлары) деп те атайды, ал «Мункуллу», «Эльдаруш», 
«Қарт Қожақ пен Максуман» секілді шығармалар көне заманның шындығын бейнелейді. 
Құмық тарихшысы Д.М.Шихалиевтің «Құмықтар хақында құмықтық хикаясы» да ерте тарих 
шолуы. 

Құмық фольклорындағы жанрлардың бірі «қазақ жырлары», мұнда өлеңдер, ертегілер, 
бесік жырлары, аңыздар, жоқтаулар, жаналар, жұмбақтар, мақал-мэтелдер халықтың өткен 
өмірін сипаттайды. 

Құмықтардың көрнекті жыршысы қазақ (1830-1879) мынадай мақал- мəтелдер жазған 
«сабыр түбі сары алтын, сабырға зат жетерме?», «жарлыға күн шықпас, жалғызға таң атпас», 
«сіңірге азап біздей шаншылса сілкінбей шыдай тұғын ер керек», «құс қанатты атқа мініп 
шапсақ та, құтылмастай түстік темір тұзаққа», «сары майдай іріді санамыз, сры орысқа байлап 
берген ханымыз», «Асқар таудың биіктігі не керек, басынан балапан ұшып кеткен соң», 
«арғымақтың арулығы не керек, жабыға жолын беріп жаратқан соң». 

Қарашай, малқардағы Нарттар эпосы да көне ескрткіштер (бұл жырдың негізгі сарыны 
халықтың тыныштық үшін күресі). 

Бүлардың ертегілерінде, аңыз əпсаналарында түрмыс- салт өлеңдерінде басқа да түркі ауыз 
əдебиетінде үндестік табады. 

Мақал-мэтелдер: «Ата жүртты қорыған озар, қорымаған тозар», «жерінен айрылған жеті 
жыл жылар, жүртыңнан айрылған өлгенше жылар», «Жүртын сатқаннан өлген игі», «жер 
таусыз болмас, ел жаусыз болмас», «Ғалымнан хат қалар, темірден тат қалар», «Білім ақылдың 
шырағы», «Ерке қыз ерге жарымас». 

(Қарачай нарт сезле деген кітап черкесск 1963 ж) 
Əзірбайжан фольклоры: «Ашык керіп», «шаһисмаил», 
«Аслы мен керім», «Аббас жəне Гулназ», 
«Көруғлы» сынды дастандар эзірбайжан халқының дарындығын сипаттайды. 
Атағы жаһанға белгілі «Дэдэ Қорқыт» кітабы халық даналығының сом ескерткіші болып 

табылады. Бүлардың барлығы басқа да түрік халықтардың фольклорымен үндестік табады. 
Низамидің - «Қысырау - Шырын», «Лəилі - Мэжнүн», «Ескендір намесі» де парсы түрік 

халықтарының ортақ қазынасына айналған. 
Низами жасаған дастан -Хамса, өзбектің Əлішер Науайы, қазақтың Қүрбанғали Халит 

жасаған ескетркіштер ғасырлар бойы үзілмеген. Дəдə қорқыт, көрүғлы ббарлық түрік 
фальклорымен үндесткі тапқан. 

Мəселен «Дэдэ Қорқыт» кітабы мен «Алпамыс батыр» жырының арасындағы үқсастық 
əзербайжан мен қазақ халақтарының ежелгі заманнан келе жатқан тарихи эстетикалық 
жақындығының куэлігі. Бүл түркі халықтарының ежелгі туыстықтың тамырының теренде 
жатқаның аңғартатын куəлік. 

Қырым татарларында - «Қозы Көрпеш-Баян Сүлу» 
осы күнге дейін айтылып келеді. 
Онда тек қана аттары өзгертіліп айтылады. 
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Мақал -мəтелдерде барлық түрік халықтарында үндес: «Ақиқат сөз аққан суды тоқтатады», 
«Өзі жығылған жыламас», «Жел түрмаса, терек теңселмейді», «Істеген тістейді», «Бүгінгі ісінді 
ертенге қалдырма», «Ерте түрғанның ісі тез бітер», «Гөзел гөзел емес, сүйген гөзел», «Ат 
тісінен, ер ісінен белгілі», «Батыр бір, қорқақ жүз өледі». 

Қырым фольклоры: «Тайр-Зухра», «Нарқамыс», 
«Ащык Ғэріп», «Арзы қыз» бүл түрік халықтарына ортақ. 
Мəселен «Ащык Ғəріп» əзербайжан, Туркмен əдебиет қорында ертеден орын алып келеді. 

Ал «Тайыр-Зухраның» таралу ауданы оданда кеңірек. 
«Арзы қыз» аңызы қазақ ақыны Ғ. Молдабаевтың «Қырым Қызы» поэмасымен үндестік 

тапқан. Қазақ, қырғыз,өзбектің «Қожанасыр» аңыздарының түріктегі «Насреддин» энгімесімен 
үндестігін атап көрсетуге болады. 

Түркі халықтардың түбірі бір халық болғанының белгілерін рулардың үндестігімен де 
байқауға болады. 

Мəселен: Алтайлықтарда, Қарашай, малқар, қазақ, өзбек, қырғыз, 
түркімен, Ахысқа түріктерінде де, ноғай, құмық, татар, үйғыр, басқада халықтарда жиі 

кездесетін рулар: 
(қыпшақ, найман, жүз, мəркіт, төлес, үйліп, уранғыт, төлеуіт, кереит, қоңырат, үйліп, 

тоқсабар, Қытай, қырғыз, бүркіт, балықшы деген жиі кездеседі. Көрсетілген рулардың 
бірэзының булгарлармен арласуынан татар халқы болған. 

Мəселен: Ноғай халқы - Ертіс бойын, дешті-қыпшақты, орта Азияны, солтүстік Кавказды 
жайлаған түрік тайпаларының бірігуінің пайда болғаны айқындалды. Бүлардың қыпшақ, 
қоңырат, найман, маңғыт, арғын, кереит, үйсін, үйғыр, қаңлы, дүрменр, қатаған, байүлы, деген 
рулардан қүралғанын тарих дəлелдеп берді. 

Қүмықтар - Дағыстанның ежелгі түрғындары болған. Қазір қүмық жеріндегі түрік 
тайпалары (Сабирлер, басилдер, болғарлар, сияқты Ғүн дəуіріндегі тайпалардан қүралған). Көп 
уақытқа дейін бүл жерді ғүндар жері деп атағандары оған дəлел. Х-ХІ ғасырда бүл жерлерге 
қыпшақ, қимақтар қоныстанған (деректер С.Ж.Гаджиеваның «Кумыки» деген кітабы). 

Қарашай мен малқарлар - этникалық жағынан ежелгі қыпшақтардың алаңдармен, солтүстік 
Кавказдың басқа халықтарымен араласуынан пайда болған. Соған орай бүл халықтардың түп 
тамырларының барлығының күралған тайпалары бір екені көрсетеді. Бүл жасаған ғылым 
баяндаманы марқүм акадкемик Рахманқүл бердібай ағамыздың қалдырған өсиет сөздерімен 
аяқтағанды жөн санадым. 

Ол былай деген: Ертедегі үлы ғалымдарымыз Əбунасыр Əл-Фараби, Хорезимді, Əбу 
Райхан Мүхаммад Əл-Бирунидің басқада ғүламаларды бүкіл түрік халықтары өздерінің үлы 
бабалары санауында ешбір ерсілік жоқ. Өйткені ол заманда түріктер бүтіндей бөлшектеніп 
аталмай, түтас бір саналатын. 

Халықтарымыздың жасаған көркемдік қазынасы «Алпамыс», «манас», «қобыланды 
батыр», «Олонхо», «Қозы Көрпеш - Баян сұлу», «Көрүғлы», «Едіге батыр», эпостарын, сондай-
ақ, айталық Науаи, Физуи, Абай, Насими, Мақтүмқүлы шыгармалрының өзбек, қазақ, 
эзірбайжан, түркмен жеке дара «иеленбей» ортақ қазынамыз десе нүр үстіне нүр болар еді. 

Бір кезде патша үкіметінің одан бергі жерде тоталитарлық жүйенің зүлым саясатының 
салдарынан өзара байланысы жойылып, бөлшектеніп, бір-біріне жат болып кеткен туысқан 
халықтардың, «қайта табысуына», ежелгі жақындықтарын еске түсіруіне фольклор өз септігін 
тигізе алатыны кэміл. Ел арасын алыстатқысы келетіндер қаншама тырысып, бүл халықтардан 
«айырмашылықтар» іздегенімен, ежелгі түбі бірге туысқандық көрінбей, байқалмай түрмайды. 
Ауыз əдебиеті ескерткіштері, түрік халықтарының ондаған томдық фольклорлары оған дəлел. 
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Возникновение таджикско-казахского культурного  обмена относится к более раннему 
времени, о котором написано во  многих работах. Укажем лишь на то, что в многочисленных 
письменных источниках на таджикском языке имеются сведения о географической территории, 
культуре  и  быте  казахов. Среди таких трудов наибольший интерес представляет 
произведение «Худуд-ал-Алам» («Пределы мира»),  написанное неизвестным автором Х века  
на  таджикском  языке.  В этом труде много сведений о Тугуз-огузах, канлы, кипчаках  и других 
племенах, вошедших затем в этнический  состав  казахского народа, об их городах – Отраре, 
Исфаджабе, Суткенте, Таразе, Сыгнаке, озёрах и реках этой территории. 

История связей таджикской и казахской  литератур убеждает нас в том, что этот процесс 
шел от частного к общему: стихийные взаимосвязи двух литерутр постепенно становились 
закономерными. Об этом свидетельствовало расширение экономических и культурных 
контактов наших народов. В то  же  время надо отметить, что казахская литература до 30-х 
годов ХХ века больше переводила или заимствовала из таджикской  литературы. В указанный 
период в силу своего слабого развития  казахская литература не могла предложить своим 
соседям, в том числе таджикам, сколь-нибудь значимого литературного  произведения. А 
творчество великого Абая в печатном виде  еще  не было известно самим казахам. Развитие 
взаимных связей таджикской и казахской литератур пришлось на  советскую  эпоху, когда эти 
литературы получили бурное развитие.  

Однако в силу отсутствия возможностей для таджикских и  казахских читателей 
непосредственного знакомства с оригиналом, такое проникновение осуществлялось через 
русские переводы. 

Но русский язык при всем своем богатстве  и  многозначности не может полностью 
заменить  подлинник. Не всегда возможно представить оригинал по  его  русскому  или  другим 
поэтическим переводам. Общеизвестно, что сама  новая  языковая система перевода, которая по 
своим объективным данным не в состоянии передать всего содержимого оригинала, 
закономерно ведет к утрате определенного объема информации.  

Надо полагать, что в условиях 30-х-40-х г.г., ввиду отстутствия знатоков казахского языка 
в  Таджикистане,  брались за основу русские или узбекские переводы произведений. Но в 
практике таджикских переводчиков не уделялось должного внимания переводу с подстрочника. 
Еще в условиях  советской  действительности исторически сложилась так, что перевод  с  
русского языка стал почти нормой, традицией. Редко кто переводил с использованием 
подстрочника с оригинала. По верному замечанию академика М. Шукурова, в эти годы, в 
период интенсивного развития переводческого дела в Таджикистане с 30-х годов вошло в 
привычку переводить на таджикский язык литературные произведения народов зарубежных 
стран с их русского художественного перевода, а не с подстрочного перевода. «Необходимо 
решительно заявить, что это совершенно не  верно. Когда речь идет о переводах произведений 
в прозе, на  первых порах вред подобного перевода не очень заметен, но в переводе поэзии 
серьезность этой проблемы  проявляется  сразу  же» (Шукуров 1983:119). 
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Оказывается аналогичное положение в отношении оживления переводческого дела, 
решения его проблемы было  характерно и для казахской литературы 30-х годов. Но тем не 
менее мы стремились к сопоставлению переведенных материалов на таджикский язык с их 
казахским оригиналом.  

Первые письменные переводы произведений казахских авторов на таджикский язык 
появились в 30-е  годы, и они были связаны с творчеством великого казахского акына – 
импровизатора Джамбула Джабаева. Джамбул как певец дружбы народов завоевал  искреннюю 
любовь таджикского народа. Его стихи, проникнутые великим пафосом патриотизма и 
человеколюбия, часто переводились таджикскими поэтами. 

Первый перевод стихотворения Джамбула «Учись, дитя  мое» был опубликован в 1936 
году в газете «Чавонони Точикистон» в переводе Э. Алиакбарова. Затем его стихи  
переводились в связи с 75-летием творческой деятельности. С 1939 года и по настоящее время 
стихи Джамбула  включаются  в  школьные учебники и хрестоматии. В 1940 году таджикский 
поэт М. Аминзаде перевел два его стихотворения «К учителям» и «Клим  батыр». В том же 
году некоторые стихи Джамбула переводились поэтом Сухайли Джавхаризода. 

В 1946 году масштабно отмечалось 100-летие со дня  рождения Джамбула. В этой связи 
было переведено несколько его стихов на таджикский язык. Среди переводчиков поэзии 
Джамбула были поэты М. Турсунзаде («На смерть  сына»),  М.  Рахими («Богатыри полюсов»), 
С. Улугзаде («Касыму Лахути») и  др.  В том же 1946 году в ознаменование юбилея поэта издан  
сборник его стихов, подготовленный М. Миршакаром (Джамбул 1946). В биографии, 
помещенной в начале книги,  рассказывается  о  жизни  и  деятельности великого казахского 
акына, и о  популярности  его поэзии на таджикской земле. В книгу были включены также  
некоторые статьи, очерки и стихи таджикских литераторов, написанные в разное время, и 
посвященные Джамбулу. И в последующие годы в средствах массовой  информации  
печаталось  много его стихов. 

Переводческая  работа  значительно  активизировалась  с 1950 г. Этому во многом 
способствовало усиление личных  контактов между ведущими таджикскими и  казахскими  
писателями, поэтами, проведение дней и декад литератур. Именно в этот период многие 
казахские авторы были переведены  на  таджикский язык, широкое  распространение  получили  
произведения Абая, Джамбула, М. Ауэзова, С. Муканова,  С.  Мауленова, Г. Мустафина, Г. 
Мусрепова, С. Сейфуллина, И. Джансугурова,  Г. Орманова, А. Тажибаева и др. Характерно, 
что особенно активно переводились и поэтические произведения. Такие - особые 
традиционные отношения таджиков и казахов – ярко  проявились в их взаимных переводах. В 
1963 году в связи с Неделей  казахской литературы в Таджикистане были опубликованы 
многие переводные произведения. По утверждению  А.  Сайфуллаева,  в этом же году кроме 
некоторых поэтических сборников  на  таджикском языке было издано множество  книг  
казахских писателей и поэтов, большая часть которых является поэтическими переводами. 
Среди них произведения Т. Жарокова «Песни степей», Ж. Молдагалиева «Песня не умирает»,  
А.Таджибаева «Подарок жизни». К. Шангитбаева «Цветы пшеницы» и др., которые были тепло  
встречены  таджикскими  читателями. Этим событиям был посвящен сборник стихов  
казахских  поэтов «Песня золотой долины», переведенных  лучшими  поэтами  Таджикистана 
(Таронаи сарзамини зархез 1963). 

Такие переводы, несомненно, послужили обогащению таджикской литературы 
тематически и, конечно, познанию жизни братского народа.  Анализируя  активную 
переводческую деятельность таджикских авторов, сделавших достоянием своих читателей 
многие произведения  казахской  литературы,  следует отметить, что уровень их переводов 
различен. Наряду с образцами талантливой, вдумчивой, вдохновенной работы  встречаются 
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бесцветные переводы. Причиною тому чаще всего являются переложения с русского или с 
другого поэтического перевода. Думается, что со временем, когда улучшится творческая связь 
между переводчиками наших стран, прерванная в последние  годы, из-за распада СССР, 
появится возможность изучения  языка друг друга. Ведь мы знаем, что сам характер 
переводческого дела таков, что требует постоянных межнациональных и межлитературных 
связей. О подготовке переводчиков из числа молодых писателей и поэтов, владеющих двумя 
языками еще в 60-е годы говорили в Казахстане Р. Бердибаев, а в Таджикистане А. Сайфуллаев. 
Развивая эту мысль и с тревогой размышляя о будущем переводческой  деятельности,  
академик М. Шукуров писал, «что подстрочный  перевод не  ограничивается только 
изложением содержания произведения, но он должен  охватить все необходимое для 
всестороннего понимания сущности конкретного художественного произведения» (Шукуров 
1983:119).  

По мере развития литературного процесса в Таджикистане особое значение приобретают 
переводы из художественной  прозы разных народов, в том числе значительных произведений 
казахских писателей. Перевод в литературной жизни  Таджикистана стновится  частью  общей  
литературной  культуры.  Поэтому взгляды на перевод, принципы выбора  переводимых  
произведений, те или иные стилистические особенности отдельных  переводов отражают ее 
характер. Качество перевода, по нашему мнению, определяется тремя основными факторами: 
идейно-художественным уровнем переводимого произведения, мастерством переводчика и 
знанием языка оригинала. 

Таджикских переводчиков в это время привлекали, в  основном, произведения 
современных писателей. Чаще они обращались к произведениям, повествующим о прошлом 
казахского народа. Таким произведением является «Школа жизни» великого казахского 
писателя С. Муканова. 

     Одним из первых крупных произведений,  переведенных  на таджикский язык была 
повесть Сабита Муканова  «Мои  мектебы», написанная в 40-х годах. Книга С. Муканова 
привлекла внимание литературоведов и читателей. Поэтому перевод автобиографического  
романа  С.  Муканова,  выполненный таджикским писателем Х. Ирфоном и изданный в 1961 
году сразу в двух книгах (Муканов 1961), стал лучшим подарком  для  поклонников таланта 
казахского писателя. Перевод был основан на первоначальном двухтомном варианте. А после  
вторичной  переработки романа третий том, изданный в 1964  году,  остался  до сих пор не 
переведенным. Высокую оценку  перевод  получил  в газете «Маориф ва маданият», откликом 
на него, написаным Р.Мардоновым. 

     Известно,  что  автобиографическая  трилогия  А. М. Горького оказала огромное 
влияние на среднеазиатских писаталей, писавших в этом жанре. В отдельных случаях это 
влияние проявилось при переводе данного произвдения. Так, таджикский писатель - 
переводчик Х. Ирфон, переводивший в 30-е  годы автобиографическую трилогию М. Горького 
и в 50-е годы  «Школу жизни» С. Муканова, также написал произведение в этом жанре, 
которое называлось «В лачугах кустарей». Литературовед А. Камаров пишет, что Х. Ирфон в 
беседе с  ним  говорил:  «Больше всего меня подтолкнул к этому перевод двух книг  
мукановской трилогии» (Камаров 1987). 

Роман «В лачугах кустарей» Х. Ирфона по композиционному построению напоминает 
«Школу жизни». Здесь каждая глава тоже состоит из нескольких рассказов, связанных между 
собой судьбой героя. И хотя влияние мукановской трилогии, а также воздействия М.Горького, 
С.Айни и Ф.Гладкова  на  произведение  Х.Ирфона ощущаются довольно сильно, автор смог 
создать новый образец таджикского автобиографического произведения.  
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Основываясь на вышеизложенном факте можно  считать,  что успех, отмеченный 
критиками, – есть результат творческой близости, художественного родства переводчика с 
автором подлинника.  Воздействие  переводимого  материала  было  настолько сильным, что 
способствовало появлению  нового  оригинального произведения. Это и есть, на наш взгляд, 
наглядное  проявление идейно-эстетического воздействия писателя  одной  национальности на 
писателя другой, через  художественный перевод. О достоинстве самого перевода  необходимо  
сказать, что переводчик «Школы жизни» верно воспроизводит повествовательный характер 
текста на таджикском языке с помощью естественной для читателя перевода интонации. 
Поэтому до сих  пор этот перевод считается одним из лучших в таджикской  литературе. 

Интенсивно переводились на таджикский  язык  произведения одного из ведущих 
казахских писателей Ануара Алимжанова. Его рассказы и повести «Трон Рудаки»,  «Сувенир из  
Отрара», «Караван идет к солнцу», сборник его  рассказов «Шабдан-Кудук» давно знакомы 
таджикскому читателю. Последним  на  таджикский язык был переведен его роман о казахском  
поэте-воине XIX века, одном из руководителей народного восстания  Махамбете Утемисове – 
«Стрела Махамбета». 

Несомненно, литературные декады способствовали и  развитию художественного перевода. 
В 70-е-80-е годы были  переведены произведения М. Ауэзова «Судьба беззащитных»  (1972) 
«Выстрел на перевале» (1977), О. Сулейменова  «Сборник  стихов» (1971), Г. Мустафина 
«После  бури»  (1987),  «Казахские сказки» (1989) и другие, переведенные таджикскими 
поэтами  и писателями Дж. Одинаевым, А. Бабаджаном, Дж. Азизкуловым, К. Киромом, М. 
Шерали, Б. Муртазоевым, А. Зокировым, С. Шохзода и др. Кроме того издательствами 
Таджикистана были выпущены различные сборники, где были помещены и  переводы  стихов 
казахских поэтов. Так в «Книгу  дружбы» вошли  стихи Джамбула, С. Мауленова, К. 
Бекхожина, А. Жамишева, О. Сулейменова, М. Айтхожиной о Таджикистане. 

В улучшении переводческого дела огромное значение  имели различные литературные 
мероприятия, которые способствовали развитию литературных связей. Так, в 1983  году 
журнал «Садои  Шарк»  обменялся  номером  с казахским журналом «Жулдыз». Оба журнала 
посвятили свои номера   переводам из казахской и таджикской литератур. 

 В упомянутом десятом номере журнала  «Садои  Шарк»  за 1983 год в  переводах 
таджикских литераторов представлены стихи 11 поэтов и рассказы 7  писателей  Казахстана.  
Журнал открывается стихами Хамита  Ергалиева  «Память»  и  «Жизнь», посвященными теме 
Отечественной войны. Перевод  этих  стихов выполнен таджикским поэтом Сайдали 
Маъмуром, который  также написал цикл стихов на тему войны. Созвучие творческих 
интересов обеспечило желаемый результат в качестве перевода, и стихи Х. Ергалиева 
прозвучали на таджикском языке на уровне самобытных стихов. Этому способствовало и то, 
что работники журнала «Жулдыз», по мере возможности, представили подстрочный перевод 
большинства стихов. Поэтому стихи Ж. Молдагалиева, С. Мауленова, Г. Каирбекова, К. 
Мирзалиева, Т.  Молдагалиева, Ф. Унгарсиновой, М. Шаханова, Ш. Сариева, Ж. Абирашева и 
Е. Аукебаева в переводах таджикских  поэтов  Гулназара, С. Мамура, У. Раджаба, Р. Назри, А. 
Бободжона, Г.  Сафиевой, А. Хакима, К. Насрулло, З. Абдулло дошли до таджикского читателя. 

Казахская проза в журнале представлена именами  С.  Муратбекова, Т. Алимкулова, Б. 
Тогусбаева, К. Найманбаева,  О. Бокеева, У. Доспанбетова и Б. Тлегенова.  Все  эти  переводы 
также выполнены с русского перевода или же  с  подстрочника, представленного журналом 
«Жулдыз» на русском языке. Наиболее удачным среди них можно считать перевод Дж. 
Акобировым  рассказа «Лебединое озеро» Б. Тогусбаева, где образно  и  лаконично рисуется 
пейзаж  родного  каря.  Такой  тонкий  лиризм свойственен и прозе самого  таджикского  
писателя.  Близость стиля обусловила, на наш взгляд, качество перевода, в  котором Дж. 
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Акобиров старается не упустить ни одного слова, чтобы предложение не теряло своей 
выразительности. 

Уже с первых строк рассказ пленяет  читателя  описанием неповторимой красоты 
казахской долины и  никто  не  подозревает, что он переведен с чужого языка. Такой 
поэтичный  пейзаж, напоминающий чем-то таджикскую  долину,  можно считать удачей и 
переводчика.  

При всех своих  достоинствах  переводы  не  лишены отдельных недостатков. Это касается 
чаще всего имен, названий местностей, национальных обычаев и др., неправильно  
переведенных в русском тексте. В  результате  таджикский  читатель получает искаженное 
представление  о  подлиннике. Например, стихотворение Ф. Унгарсиновой «Песня Майри» 
(пер. Г.  Сафиевой) переведено с русским  окончанием «Суруди Майри». А должно было быть 
«Суруди Майра» (Майранын энi»). Девушку  зовут Майра. Все это происходит, конечно, от 
незнания текста подлинника. 

Бывает, что от незнания обычаев народа происходит искажение слов, имен, традиций. 
Например, в переводе Дж.  Акобирова есть фраза: «Утег-ака, шумо  фарзандони  бисёр  доред?» 
(Утег-ака, детей у вас много?). Читателю  не  пояснено, почему Утегали превратился в Утег-
ака. Ведь  такое  сокращение имен свойственно только казахам. В знак уважения или  по 
признаку старшинства к сокращенному имени добавляется -  еке (аке), что означает брат, отец.  
Но  в  таджикском  переводе сокращение не получилось, вместо Утегали  должно  было  быть 
Утеке (Отеке). 

В большинстве случаев таджикские переводчики по принципу перевода - кальки 
обозначают казахское «юрта», как «юрт», что в последствии вошло в переводческий обиход. 
Но думается, что такой перевод сегодня не устраивает никого. Ведь в переводе для 
правильного познания народа,  его быта,  культуры, обычаев огромную роль играют точные 
определения, каждое верно переведенное слово или фраза. Если хорошо поискать в 
таджикском словаре аналогии к слову «юрт», то найти их можно. Думается, что таджикские 
переводчики,  не имея  адекватного термина и не утруждая себя в  его  поисках,  просто  
приняли русский вариант «юрта». Наверное, часть таджикских  переводчиков не подозревали, 
что в народе таджики называли юрту как и сами казахи: «хонаи сиёх» («черный дом») или 
«хонаи  намадин» («кошмяный дом»), что соответствовало  казахскому  «Кара уй», «Кйиз уй».  

Примечательно, что взаимный обмен литературным материалом в журналах и взаимные 
переводы способствовали  дружбе  между писателями. Подобные дружеские отношения 
приводят к упрочению взаимосвязей таджикской и казахской литератур, к совершенствованию 
творческого сотрудничества между писателями, поэтами. 

Очевидно, что сила литературы, ее актуальность  зависят от того, насколько художник 
слова почувствовал жизнь во  всей ее глубине и сложности, в какой мере он сумел  впитать  
увиденное и услышанное, насколько глубоко  он  проник  в  тайны внутреннего мира человека, 
в сущность его характера, поступков, какими художественными средствами все это выражено. 
Хороший перевод также покоряет читателя, как  и  подлинник,  и это произведение начинает 
жить своей второй жизнью в  инонациональной среде. Отсюда можно считать, что таджикская  
литература обогатилась этими переводами, которые донесли мысли и чувства казахских поэтов 
и писателей до  сердец  таджикских читателей. 

Таким образом, анализируя произведения, переведенные на таджикский и казахский языки, 
мы проследили  процесс обмена лучшими достижениями художественной литературы двух 
дружественных народов, свидетельствующий о неоценимой роли художественного перевода в 
развитии таджикско-казахских литературных связей. Художественный перевод как основная 
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форма литературных связей оказывает определенное влияние  на  развитие таджикской и 
казахской литератур, укрепление дружбы между нашими народами. 
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TÜRK’E AD VEREN TÜRKLERDE (FERGÂNA TÜRKLERİ) AKRABALIK 
ADLARIYLA İLGİLİ TERİMLER  

 

Öğr. Gör. Erdal Aydoğmuş 
Kırgızistan Türkiye  Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Bişkek/KIRGIZİSTAN 

ÖZET 

Akrabalık adları tüm Türk lehçelerinde önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi olarak Türklerde 
çekirdek aile yerine büyük aile modelinin yaşanmasıdır diyebiliriz. Tabii sosyal hayat tarzı, töre gereği 
yapılanan miras hukuku ve benzeri sosyolojik unsurlar da bunda etkilidir. Bu özelliklerden dolayı 
akrabalık adları dile yansıyarak Türk lehçelerinin söz varlığının zenginleşmesini de sağlamıştır. 

Türk lehçelerindeki akrabalık adlarını diğer dillerle karşılaştırdığımızda Türk lehçelerindeki 
zenginlik diğer dillerde görülmemektedir. Buna klasik bir örnek olarak Türkiye Türkçesindeki 
hala/teyze ve dayı/amca gibi adlandırmanın başta batı dilleri İngilizce, Rusça vb. olmak üzere çoğu 
dünya dilinde görülmemektedir.  

Biz bu bildirimizde bilim âleminde yeteri kadar tanınmayan ve çalışma yapılmayan Kırgızistan’ın 
Oş ve Celalabat şehirlerine bağlı ilçe ve köylerde; Özbekistan’ın Fergâna ve Andican şehirlerine bağlı 
ilçe ve köylerinde yaşayan Fergâna Türkleri hakkında bilgi verip akrabalık adlarını ele alacağız. 

Anahtar kelimeler: Dil, Fergâna Türkleri, Akrabalık adları, Sözvarlığı. 
 
ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОДСТВЕННЫМИ НАЗВАНИЯМИ У ТЮРКОВ  
ДАВШИЕ НАЗВАНИЕ ТЮРКАМ  
(ФЕРГАНСКИЕ ТЮРКИ)  
Родственные термины в Тюркских диалектах играет важную роль. Причиной этого может 

служить образ жизни большой семьи вместо маленькой.  
 Конечно, социальный образ жизни, законы для соблюдения традиций и обычаев и 

другие похожие социальные элементы также имеют влияние. Из-за этих особенностей 
родственные термины в Тюркских диалектах обогащает словарный запас. 

 При сравнении родственных терминов Тюркского диалекта с другими языками, можно 
увидеть обогащённый запас терминов. Например, “hala / teyze” – “тётя” с отцовской и 
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материнской линии, “dayı / amca” – “дядя” с отцовской и материнской линии, такие термины не 
встречаются в западных языках, как в английском, русском и др. мировых языках. 

 В этой работе представлены родственные термины Ферганских Тюрков, проживающих 
на территории сёл и районов Ошской и Джалалабадской областей Кыргызстана и городов 
Ферганы и Андижана Узбекистана. 

Ключевые слова: Язык, Ферганские Тюрки, Родственные термины, Словарный запас.  
 
Fergâna Vadisi Türkleri (Diğer Bir Deyişle) Türk’e Ad Veren Türkler 
Bölge tarihine yönelik eski Sovyet tarihçilerinin araştırmalarında söz konusu yörenin 

Türklerinden bahsedildiğini görmekteyiz. 20.yy. başlarında, Tarihi Etnografik Bilgiler başlığı 
altındaki, Vinnikov, Y.R (Vinnikov, Y.R – 1956) ile Karmışeva, B.H. (Karmışeva, B.H 1960)’nın 
araştırmalarında bahisleri geçmektedir. 

 Sovyet kaynaklarında daha çok Özbek etnografyası çerçevesinde ele alınmaktadırlar (Selçuk, 
Işın Bilge Kağan- 2005). Bu çalışmalardan sonra adeta unutulma süreci yaşayan Fergâna Türkleri, 
Türkistan’a Türkiye’den gelenlerle yeniden hatırlanmaya başlanır. 

Fergâna vadisi Türkleri hakkında Sovyet kaynakları daha çok Özbek halkının temelini 
oluşturanlar arasında görmektedirler. Karluklar, Barlaslar, Kaltataylar, Musabazarîler ve Mugullar 
(Mugal, Mogol) gibi etnik gruplar içerisinde Türkler de sayılamaktadır. Ancak, bunların hepsinin 
genel literatürde ve bazı halk arasında Türk olarak sayıldıkları belirtilmektedir (Karmışeva, B.H 1960, 
3-13.s). Aynı kaynakta verilen dipnotta (Yukarıda belirtilen kavimlerin arasında biri “Türk” adını 
kendi kavminin adı olarak kabul etmekte ve başka bir ad kullanmamaktadır) açıklaması verilmektedir. 

Karmışeva, ana hatları ile söz konusu Türkler hakkında 1924-1925 nüfus sayımı sırasında Yah-su 
ve Kızıl-su nehirleri ovalarında, Hanaka Derya ovasında, Kafirnigan’ın üst bölgelerinde ve Zeravşan 
dağ zincirinin Şahrud dağ geçidinde ve Buhara civarlarında 6845 kişi olarak kayda geçmiştir  
(Karmışeva, B.H 1960, 32.s). 

Türklerin nüfusları hakkında Soyuz Gazetesi 1990 Nu. 12 sayısında Sovyet nüfus sayımı 
sonuçlarında da bilgi bulunmaktadır. Bu sayım 1979 ve 1989 sayımlarını mukayeseli olarak 
vermektedir. Buna göre Türklerin 1979’daki nüfusları 92.689, 1989’da ise 262.199 kişidir. Tabi bu 
sayım zamanın siyasi durumu göz önüne alındığına sağlam bir bilgi olarak görülmez. 

Fergâna vadisi Türklerinin asıl nüfuslarının Özbekistan’da olduğu ve 7 milyonun üzerinde sayıya 
sahip oldukları da zaman zaman ifade edilmektedir. 

Bizim gerek sahadaki tespitlerimiz gerek sözlü kaynaklardan öğrendiğimiz kadarı ile Kırgızistan 
sınırları içerisinde 350.000 civarında Özbekistan’da ise Türk olarak kayıtlı 180.000 nüfusun dışında, 
Özbek kayıtlı olmasına rağmen Fergâna vadisi Türklerinin muhtemel nüfuslarının 2 milyon civarında 
olduğunu söyleyebiliriz . 

Türklerin etnik ve siyasi yapılanmaları uruk esasına dayanması ve büyük aile hayat tarzının 
devamı aralarındaki akrabalık bağlarını da güçlü kılmıştır.  

Bu sebepten tebliğimizde Türkler arasındaki akrabalık adlarını ele aldık. 
Daha önce Türk akrabalık adları üzerine muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda ‘Türk 

Dillerinde Akrabalık Adları’ adlı çalışmasında Yong-Song Li (Yong-Song Li - M. Ölmez-1999.15-
17.s) genişçe bir kaynakça göstermiştir. Bu kaynakça dışında Donuk (Donuk. A- 2000. A: B), 
Emiroğlu (S. Emiroğlu- 2012): Gömeç (S. Gömeç-1999: 2001): Tölökova - Nasirov (Tölökova, E.T.- 
Nasirov, Ş.H. – 2004) gibi muhtelif çalışmalar da yapılmıştır. 

 Önceki çalışmalarda adlar muhtelif tasniflerle ele alınmıştır. Biz Tölökova – Nasirov’un 
incelediği tasnifi esas alacağız. Burada öncelikle kan bağıyla ilgili adlandırmalar ve nikâh bağını esas 
alan adlandırmalar ölçü alınmıştır. Adlandırılmalarda verilen örneklerin Türkiye Türkçesi karşılıkları 
sözlük kısmında verilmiştir. 
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  I. Kan Bağına göre adlandırmalar: Soy ve genetik devamlılıkta kan bağı birinci dereceden 
ölçüttür. Bu sebeple akrabalıkta da kan bağı ayırt edici bir unsurdur. Kan bağı anne ve baba yoluyla 
geçmektedir. Mitolojik dönem sonrası ata erkil aile sisteminin geçerli olduğu Türklerde birincil değer 
babadır.  Daha çok kültür taşıyıcısı olarak bilinen anne ise ikincildir.  

1. Baba esaslı akrabalık terimleri: Burada diğer Türk boyları arasında da ortak kullanılan Türkçe 
kaynaklı adlandırmalar ile daha çok Farsça yoluyla geçmiş isimler bulunmaktadır. Bunlar, ‘ånэ,  åtэ- 
båbå,  åtэ- enэ,  åtэ, ķız,  oğıl, эkэ, эpэ, urıķ- эymэķ, yettı åtэ, эmmэ, nevэrэ, çevэrэ, åvэ’   
kelimeleridir. 

2. Anne esaslı akrabalık terimleri: Anne tarafının ikincil olduğunun göstergesi adlandırmalara da 
yansımaktadır. Annenin, ana ve babaları ortak terimlerle adlandırılırken erkek ve kız kardeşi 
belirtmede ayrı bir adlandırma yapılmıştır. Dayı karşılığında tåğa, kullanılırken, teyze kavramını hålэ 
kelimesi karşılamaktadır. 

3. Ortak terimler: Hem anne hem de babadan kan bağı olan adlandırmalar ise bölэ ve ciyэn 
kelimelerinden ibarettir. 

4. Kardeşler arasındaki akrabalığı anlatan terimler: Kan bağı esaslı adlandırmalardan biri de 
kardeşler arasındakilerdir.  эkэ, эkэ- ükэ, tuğışkэn-bır tuğan, ükэ, tuğışkэn, siynı, эkkız, эpçэ, ecэ- 
siyin 

5. Kan bağı olmadan akrabalığı anlatan terimler: Aslında buna yarım kan bağı olarak da 
adlandırabiliriz. Eski Türkçe ‘anne’ karşılığında olan ög kelimesi bu adlandırmada temel kelimedir. 
Bu kelime aslında ek alarak ‘ögey- annesiz’ kavramı olarak kullanılmaktadır. Türklerde babasız 
karşılığı ‘yetim’ kelimesi sadece şahsa yönelik kullanılır. Aynı aile bireylerini oluşturmalarına rağmen 
eşit derecede kan bağına sahip olamadığından ayıt edici unsur olarak ögey kelimesi kullanılır. Bu 
kelime ata, anne, kız ve oğul kelimeleri ile birleşik isim olarak kavramları karşılar. ögey, ögey åtэ, 
ögey enэ, ögey bålэ, ögey ükэ, ögey ķız, ögey oğıl. 

II. Nikâh Bağına göre terimler: Aile oluşturmada nikâh esastır. Kız evlendikten sonra doğruda 
erkeğin ailesi ile birlikte anılır ve aynı sorumluluklara sahiptir. Baba evinden ayrılırken verilen ‘kalın’ 
aslında kızın baba tarafından maddi olarak da ayrılmasının göstergesidir. Kalın ile başlığı ayırt 
etmeliyiz günümüzde anlaşılan başlık ile kalın aynı fonksiyonda değildir muhtemelen başlık kalın 
kavramını olarak gelmiş ancak uygulamada değişmeler olmuştur. Evlenen kız artık hukuken erkeğin 
ailesi içerisinde yer alır.  

Hem erkek tarafının hem de kadın tarafının akrabalarını isimlendirmede ‘kayın’ kelimesi ortak 
kavramdır. Bu kelime Çobanoğlu tarafından (Ö. Çobanoğlu- 2010) mitolojik devirlere kadar 
indirgenmekte bugün Karaimler gibi bazı Türk boylarında kutsal ağaç olarak da adlandırılan ‘kayın’ 
ağacı ile kavram olarak birleştirilmektedir. Bu ağaç etrafındaki kutsallaştırma Türkler yoluyla Rus 
kültür ve inancına da geçmiştir. Rusların ‘kutsal ağaç olarak adlandırdıkları beryuza (huş ağacı)  ve 
bundan elde ederek içtikleri (beryuza voda) ‘kutsal su’ inancı da Türklerin ağaç kültüyle ilgilidir. Orta 
Amerika’da özellikle Meksika, Belize ve Guetemala yerli halkları arasındaki ‘kutsal ağaç’ seybal 
kültü de dikkat çekici ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Nikâh bağına göre adlandırmalar erkek (damat), kadın (gelin) merkezli ve onların taraflarına göre 
adlandırmalardan oluşur. 

1. Gelinin kocasını ve akrabalarını bildiren terimler : ķayın, ķayınэğэ- ķayınükэ, ķayınэtэ, 
ķayınэnэ,  ķaynı siynı (küçük), ķaynecэ (büyük), küyåv, er. 

2. Damadın hanımını ve akrabalarını bildiren terimler: ķayın, ķayınэğэ- ķayınükэ, ķayınэtэ, 
ķayınэnэ, ķaynı siynı, båcэ, ķayın yürt, kelınçek, baldız. 

3. Damat ve gelinin küçük kardeşleri tarafından damat ve geline söylenen terimler: påççэ, yэngэ 
4. Gelin ve damat olmak üzere onların akrabalarını bildiren terimler: kelın, ķudэ, ķudэlэşış, 

küyåv. 
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Kan ve nikâh birlikteliği dışında dini ve millî ritüellerde rol alan (yani sünnette sağdıç, düğünde 
yenge gibi) kimseler de artık aile fertlerinin yakınlarından sayılmakta, onlar da birer akraba gibi 
adlandırılmaktadır. Sözlük kısmında her türlü akrabalık adlandırmaları Türkiye Türkçesi karşılıkları 
ile verilmiştir. 

Sonuç itibarıyla hayatla iç içe bulunan milletlerin kelime hazinelerinden onların yaşadıkları 
coğrafya, iklim, inanç sistemi ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgileri de öğrenmemiz mümkündür 
diyebiliriz.  

Türklerin dışındaki kavimlere kısaca göz attığımızda aile fertleri ile akrabalık kavramlarını 
oluşturan kelime hazinesinin darlığını görürüz. Bu sosyolojik olarak bu milletlerin birey olarak adlanıp 
öyle düşünüp ve yaşadıklarını gösterir.  

Türklerdeki akrabalıkla ilgili kelime ve kavram zenginliği bireyden topluma, benlik merkezinden 
bizliğe teamülü göstermektedir. Çekirdek aile yerine büyük aile hayat tarzı Türklerin bizlik 
çerçevesinde bir hayat yaşadıklarını da gösterir 

Tebliğimizin sonucunda toplam yüz üç akrabalık adı belirlenmiştir. Bu sayı bizim tespitlerimizin 
göstergesidir. Tabii ki daha fazla ve çeşitli adlandırmalar bulunabilir. 
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8. Ogılhan ŞERKULOVA, 1936 Oş İli Karasu İlçesi  Aktaş Köyü doğumlu, okuryazar değil.  
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III. FERGÂNA TÜRKLERİNİN AKRABALIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 
åķ såķål, çål: yaşlı erkek    
åtэ- båbå: ecdat  
åtэ- enэ: ana- baba    
åtэ: baba     
 åtэ: dede     
åtэlik fэrzi, åtэlik bürçı: babalık görevi  
åtэsı båşķa enэsı bır: babadan ayrı anneden bir kardeş  
åtэsı bır enэsı båşķa: babadan bir anneden ayrı kardeş  
åvsın: elti  
åvэ: amca     
åylэ: aile  
åylэlik: evli  
båcэ: bacanak     
baldız: baldız  
bålэ båķıp ålış: evlatlık almak 
bålэ- çэķa: çoluk- çocuk  
bålэ- çэķali: çoluk -çocuklu   
bålэ: çocuk     
bålэlik böliş, cicılэş: çocuk sahibi olmak 
bölıp ķöyılgэn: nişanlı   
bölıp ķöyış: nişanlanmak   
bölэ: kuzen     
böydaķ: bekar 
ciyэn yeğen: 
ecэ- siynı: abla- kız kardeş  
enэ: anneanne     
enэ: babaanne 
enэlık  fэrzı, enэlık bürçı: annelik görevi  
er: koca 
er: koca     
ergэ tegış, türmışkэ çıķış (kızlar için): evlenmek 
 erı yoķ: dul kadın 
эcrэşış: boşanmak  
эcrэşkэn: boşanmış 
эkkız: ikiz     
эkэ- ükэ: ağabey- kardeş (erkek kardeşler için) 
эkэ: ağabey 
 эmmэ: hala     
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эpçэ: abla  
эpэ,ånэ: anne 
эpэlik fэrzi: annelik görevi 
эvlåd: nesil 
эyэl, håtın: bayan; eş 
håtın: eş er (erkek için)   
håtını yoķ: dul erkek 
iç küyåv iç güveyisi 
ķarındåş: akraba    
ķayın yürt kız tarafı (damat için)  
ķayın: kayın     
ķayınükэ: kayın birader (küçük kayın) 
ķayınэğэ: kayın birader (büyük kayın) 
ķayınэnэ: kayın ana  
ķayınэtэ: kayın baba     
ķaynecэ: görümce (büyük görümce) 
ķaynı siynı: görümce (küçük görümce) 
kelın ålış, kelın tüşırış: gelin almak  
kelın bölış:gelin olmak 
kelın: gelin  
kelınçek: genç gelin    
ķız: kız     
kindik enэ: bebeğin göbeğini kesen ebe 
ķudэ: dünür, hısım 
ķudэlэşış: dünür olmak 
kündэş: kuma 
küyåv cörэ: sağdıç  
küyåv: damat      
küyåvbålэlik bölış: kız verip damat sahibi olmak   
kэmpır: yaşlı kadın  
nevэrэ: torun     
ögey åtэ: üvey baba    
ögey bålэ: üvey çocuk  
ögey enэ: üvey anne  
ögey ķız: üvey kız  
ögey oğıl: üvey oğul    
ögey ükэ: üvey kardeş   
ögey: üvey  
ökıl åtэ: vekil baba (düğünde gelin ile damada vekaleten babalık yapan kişi) 
ökıl enэ: vekil ana (düğünde gelin ile damada vekaleten babalık yapan kişi) 
ökıl ķız: vekil kız (gelin) 
ökıl oğıl: vekil oğul (damat)   
påççэ: enişte  
såvçı: dünürcü    
såvçılikkэ bårış: dünürlüğe gitmek  
siynı: kız kardeş(kız için de, erkek için de) 
tåğa- ciyэ: dayı- yeğen 
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tåğa: dayı 
teyze: hålэ 
tuğan- uruķ: akrabalar  
tuğançılik: akrabalık 
tuğış: doğmak     
tuğışkэn: öz kardeş  
tuğışkэn-bır tuğan: kardeş   
tэgı- tügı: soy     
urıķ- эymэķ: sülâle    
uruğı bır: soydaş 
uruķ: boy     
uzэk tuğan: uzak akraba  
ükэ: küçük erkek kardeş   
üylэnış, türmış ķurış (erkekler için): evlenmek 
yetım: yetim  
yettı åtэ: yedi nesil    
yэngэ: yenge 

  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА АХМАДА ЯССАВИ В 
ФОЛЬКЛОРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Маматкул Жураев 

доктор филологических наук, профессор 
Taşkent/ÖZBEKİSTAN 

 
Основоположник суфийского ордена “Яссавия” Ахмад Яссави был великим поэтом, 

создавшим классические образцы тюркской поэзии XII в. Его “хикметы” отличались своей 
близости к народным песням. Стихи поэта, в которых  нашли его отражение нравственные и 
просветительские воззрения, воспевались любовь, истинно человеческие чувства, идеи 
справедливости, добра, милосердия, были очень популярны у тюркских народов. Ахмад Яссави 
пользовался большим авторитетом среди народа не только как талантливый поэт, но и мудрый 
религиозный деятель, что стало причиной зарождения в фольклоре тюркских народов Средней 
Азии эпических сюжетов, связанных с его именем. 

Фольклорные материалы, народные предания, легенды и устные рассказы о великом 
мыслителе Ахмаде Яссави, известном в Центральной Азии как “пири Туркистон” (наставник-
покровитель Туркестана), “ҳазрати султон”, “Султон ул-орифин” (“предводитель мудрецов”), 
нашли широкое распространение  среди тюркоязычных народов нашего региона. В связи с 
этим, начиная со второй половины XIX в., была проведена большая научно-изыскательская 
работа по сбору и публикации легенд и преданий об Ахмаде Яссави. Воспитанник азиатского 
отделения Оренбургского кадетского корпуса, писатель и краевед А.Хорошхин в 1876 г. в 
своем “Сборнике статей, касающихся до Туркестанского края”, опубликовал один из вариантов 
узбекского народного исторического предания о судьбе потомков Акмана и Карамана, которые 
по воле святого Ахмада Яссави перекочевали из окрестностей Туркестана через пески 
Кызылкум в предгорье Нуратинского хребта. Данное предание объясняет причину 
происхождения очень интересного этноисторического понятия – “аксак-туксак” (Хорошхин А., 
1876: 513-514.). Кстати, по данным полевых материалов, собранных известным сказителем-
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бахши и собирателем фольклора Рахматуллой Юсуф оглы, в этнографической лексике 
нуратинских узбеков встречается словосочетание “оқсоқ-тўқсоқ тарокима”, обозначающее 
наименование рода, в составе которого зафиксированы племена “козоёкли”, “қўйчибой” и др 
(“Фольклорный архив”.  Инв.№1443/ III). 

Ю.Казбеков в своем этнографическом очерке о народном гулянии – сайил-томоша у мазара 
известного святого Занги ота приводит народное предание о постройке Амиром Темуром 
мавзолея в Туркестане (Казбеков Ю., 1875: 110-111.). В 1890 г. в газете “Туркестанские 
ведомости” автор под псевдонимом “Степняк” в рубрике “Легенды Средней Азии” 
опубликовал народные легенды и предания “Айша биби”, “Алангсар алиф”, “Бибихоним”, 
“Искандар Зулкарнайн”, “Искандаркул”, “Исмоил ота”, Иссиккул”, “Кампир девор”, “Килич 
Бурхонуддин”, “Шохи Зинда” и “Ахмад Яссавий” (Степняк., 1890). 1894 г. вышла книга 
М.Айдарова и П.А.Комарова “Ходжа Ахмад вали. Легенда” (Айдаров М., Комаров П.А., 1894.).     

С установлением независимости в Узбекистане усиливается интерес к изучению 
национального художественного наследия. На основе проведения широкомасштабных 
исследований впервые были опубликованы многочисленные рукописные источники 
религиозно-дидактического характера, осуществлен всестронний научный анализ 
произведений Ахмада Яссави, Имама ал-Бухори, Хакима Термизий, Нажмиддина Кубро, 
Бахоуддина Накшбандий, Бурхануддина Маргилоний, ал-Мотуридий и др., обоснована их роль 
в развитие духовной культуры народов Востока. Особое внимание отечественных ученых была 
направлена на публикацию произведений народной прозы, посвященной представителям 
классической поэзии и религиозным деятелям. В 1993 г. в фольклорном сборнике “Легенды 
шелкового пути” нами была опубликована легенда “Акман и Караман” (“Ипак йули 
афсоналари”., 1993: 97-98.).  

Хотя народные легенды и предания о великом поэте и основоположнике направления 
“яссавия” в суфизме до сих пор не были объектом специального углубленного 
фольклористического исследования, казахским ученым Б.Қорганбековым была проведена 
определенная работа по изучению и публикации фольклорных материалов, посвященный 
Ахмаду Яссави. Ученый, многие годы занимавщийся сбором казахских легенд, преданий и 
устных рассказов, связанных с именем Ахмада Яссави опубликовал их в 2011 г. в виде 
отдельной книги (“Қожа Аҳмет Ясауи есiмiмен байланысты аңыз, əпсана, хикаялар”., 2011.). 
Впоследствие в научном журнале Евраазийского университета им. Л.Гумилева вышла его 
статья, посвященная трактовке образа ходжа Ахмада Яссави в его произведении “Дивани 
хикмет” и в казахских преданиях (Қорғанбеков Б.С., 2011). В многотомное издание “Боболар 
созi”, подготовленное на основе произведений казахского устного народного творчества, 
вошли легенды и предания “Кожа Ахмет Яссави”, “Кожа Ахмет и Арсланбап”, “Кожа Ахмет и 
Бобо Машин”, “Смерть Кожа Ахмета”, “Кожа Ахмет перед смертью”, “Постройки Амиром 
Темуром мавзолея над могилой Кожа Ахмет”, широко бытующие в репертуаре казахских 
сказителей (“Бабалар сөзi”.,2012: 62-71, 129-130.).  

Как мы полагаем, первоначальные образцы народных преданий об Ахмаде Яссави 
появлялись еще при жизни великого мыслителя. На основе устных рассказов о чудесах и 
добродетельных поступках, совершенных Ахмадом Яссави и нравоучительных повествований, 
отражающий первозданную суть учения “Яссавия”, возникли первые мемораты – праобразцы 
изначальных эпических сюжетов, которые впоследствии с развитием художественной памяти 
народа и историко-фольклорного процесса нашли широкое распростанение в виде преданий и 
легенд.  

Известный казахский фольклорист, профессор С.А.Каскабасов считает, что казахские 
народные предания и легенды об Ахмаде Яссави, “по освещаемым в них событиям и 
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действующим лицам” относяться к XII в”. Согласно его классификацию, такие фольклорные 
материалы относятся к “огузско-кипчакской эпохе казахской истории” (Каскабасов С.А., 1990: 
159-160). Если первые образцы произведений народной прозы по тематику и историческому 
обусловленностью, характеризовались отображением в сюжетной структуре огузско-
кипчакских отношений, то классические предания и легенды, рассказываемые и доносимые из 
уст в уста, из поколения в поколение, как устная история поэта, передавали события, 
происходившие в начале XIII в. Поэтому в многотомнике “Боболар созi” эти образцы устной 
народной прозы классифицируются как “предание и легенды, рассказывающие о событиях 
времени монгольского нашествия и Золотой Орды”. 

Процесс распространения произведений устной народной исторической прозы о 
мусульманских святых происходил:   

а) в виде рассказов-повествований, вошедших в “Маноқибах” (“жития святого”), 
посвященных тому или иному представителю сложного пути духовного совершенствования – 
”тарикат”;  

б) устной передачей народных сказителей, сказочников, суфийских повествователей, 
маддахов, каландаров и других исполнителей фольклорных произведений.  

Первыми творцами и исполнителями устных рассказов об Ахмаде Яссави были 
проповедники учения “Яссавия” и поклонники самого поэта-мыслителя. Основу сюжета самих 
ранних преданий составляли реальные факты из жизни ходжа Ахмада и исторические данные, 
связанные с его эпохой. При устной передаче произведений народной прозы первооснова – 
ядро мемората утрачивая той или иной элемент и обогащась новыми мотивами, 
трансформировались в эпический сюжет, постепенно меняло свой изначальный вид. Так 
появлялись новые многочисленные варианты исторических и топонимических преданий, 
связанных с именем Ахмада Яссави. Средневековые авторы при составлении “маноқиб” или 
трактатов, при описании жизни и творчества Ахмада Яссави, помимо реальных исторических 
фактов, подробно излагали народные легенды и предания, что послужило основой зарождения 
фольклоризованного жизнеописания исторического лица. Например, при написании “Насоимул 
мухаббат” (Алишер Навои), “Рашахот айнул-хаёт” (“Протекание источника жизни”) (Али 
Сафий ибн Хусайн Воиз Кошифи), “Миръот ул-кулуб” (“Зеркало сердец”) (Суфи Мухаммад), 
“Музаккири ахбоб” (Хасанхожа Нисорий ал-Бухари), “Манокибнома” (Хожи Бектош вали), 
“Жавохирул-аброр мин амвожил-бихор” (Хазиний), “Тазкираи ул-Накшбандия Тохир эшон” 
(Тохир эшон), “Хазинат ул-асфиё” (Гулом Сарвар Лохурий),  “Насабнома” (Сайфуддин 
Куйлокий) и других письменных памятников широко использовались фольклорные эпические 
сюжеты, описывающие с привлечением сказочных мотивов жизненный путь и творческое 
своеобразие Ахмада Яссави.       

По тематике и содержанию произведения устной народной прозы о хазрате Султоне 
условно подразделяются на следующих два типа:  

а) исторические предания и легенды об Ахмаде Яссави; 
б) топонимические предания и легенды об Ахмаде Яссави. 
Среди тюркоязычных народов широким распросстранением пользовалось предание о 

чудесной хурме, т.е. эпический сюжет о передаче “аманат” – тайного поручения пророка. 
Главный действующий персонаж этого предания – учитель и духовный наставник Ахмада 
Яссави – Арсланбаб, известный по всей Центральной Азии как легендарный святой. Его 
мавзолей, рассположенный на берегу реки Сырдарьи, на руинах древнего города Отрара, с XII 
в. является одним из самых почитаемых мест среди паломников. По преданию, изложенному в 
трактате “Музаккири ахбоб” Хасанхожа Нисори,  пророк Мухаммад по воле Аллаха заранее 
знал о рождении великого мудреца Ахмада Яссави. Однажды он со своими сахоба – 
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сподвижниками сидел в уютном саду и захотел есть. В это время ангел Жабраил принес им 
целый поднос свежей хурмы. При передаче подноса одна хурма упала на землю. Тогда пророк 
услышал откровение: “Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмада, который родится 
на 500 лет позже Вас”. Услышав это, пророк обратился к своим сподвижникам с вопросом: 
“Кто из Вас сможет передать эту хурму своему хозяину?” Сподвижники в ответ молчали. Тогда 
пророк трижды переспросил, кто может выполнить это поручение. Наконец, отозвался 
Арсланбаб, сказав: “Если Аллах даст мне долгую жизнь, то я передам Ваш аманат”. Взяв 
хурму, Арсланбаб спросил у пророка, как узнать будущего владельца этой хурмы. Тогда 
пророк сказал: “Придет время, он сам найдет вас”. Арсланбаб с аманатом пророка отправился в 
долгий путь, хурму все время хранил в своем рту. Прошли годы, однажды Арсланбаб, став 
святым отшельником, приехал в город Сайрам и во время охоты повстречал семилетнего 
мальчика, пожелавшего стать его учеником. Мальчик был очень умным и талантливым, 
наизусть знал “Куръон” и прекрасно толковал хадисы. Узнав об этом, Арсланбаб спросил: 
“Мальчик мой, чему же я могу тебя научить?” Тогда тот мальчик ответил: “Дедушка, отдай мне 
то, что тебе передал пророк”. Этот мальчик был юный Ахмад, впоследствии ставший великим 
учителем суфизма и основоположником направления “Яссавия” (Садриддин Салим Бухорий., 
1993: 12-13).  

В казахском и узбекском фольклоре зафиксированы своеобразные вариации и эпические 
трактовки этого традиционного сюжета. Например, в казахской легенде “Кожа Ахмад и 
Арсланбаб” рассказывается, что, когда юный Ахмад встретил святого Арсланбаба, он попросил 
отдать “аманат” , т.е. хурму, переданную самым пророком. Тогда Арсланбаб попросил 
мальчика открыть рот и положил ему туда божественный плод. Получив долгожданный дар, 
Ахмад решил вернутся назад и продолжить свой путь. Арсланбаб с удивлением спросил: “Я 
столько времени искал тебя и бережно хранил этот чудесный плод, сейчас я выполнил 
поручение пророка и гора свалилась с моих плеч, а ты даже не поблагодарил меня”. “Пусть 
паломники ночуют и молятся у вас, а я благословляю их сокровенные намерения и добрые 
дела”, – ответил Ахмад (“Бабалар сөзi”., 2012: 64). Историческая основа казахской народной 
пословицы “Ночуй у Арыстанбаба, проси у ходжи  Ахмада” (“Арыстан бапқа туна, Қожа 
Ахметтен тiла”) (“Бабалар сөзi”., 2012: 353) связана с этим преданием. Поэтому среди 
паломников существует традиция, согласно которой они по четвергам  и  пятницам ночуют у 
могилы Арсланбаба и утром продолжая свой путь, посещают мавзолей Ахмада Яссави и после 
чего зиярат считается завершенным (Турсункулова Л.А., Турсункулов Э.Т., 2008). В процессе 
сложения эпического сюжета о чудесной хурме и его художественной эволюции 
отслеживаются следы анимистической мифологии и влияние народных воззрений, связанных с 
культом предков.  

В исторических преданиях повествуется о чудесных способностях Ахмада Яссави, его 
добросовестности, необычайной широкомасштабности знаний, честности и душевной доброте. 
По данным письменных источников, учителями-наставниками будущего основателя учения 
“Яссавия” были  такие известные “пиры”, как легендарный святой Арсланбаб, Саид Ваккас, 
Шахобиддин Исфинжоний и Юсуф Хамадоний. Необычайный божественный дар и 
поэтический талант Ахмада Яссави удивили даже много повидавших на белом свете самых 
талантливых мудрецов. В предании рассказывается, что однажды знаменитый шейх 
Шахобиддин собрал всех своих учеников-муридов, и отдав каждому по одной курице, поручил 
зарезать птицу в укромном, вдали от чужих глаз месте. Все ученики ушли в укрытие: кто за 
деревья-кустарники, кто в безлюдное место, и, зарезав курицу вернулись к наставнику. Только 
молодой мурид Ахмад вернулся с живой курицей и, прочитав на лице учителя удивление, 
сказал: “Простите, учитель, не мог найти места вдали от глаз, везде чувствовал присутствие 
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бога”. После этого шейх Шахобиддин благославил Ахмада и отправил его в добрый путь” 
(Садриддин Салим Бухорий., 2006: 97).  

В цикле народных преданий и легенд об Ахмаде Яссави, зафиксированных в фольклоре 
тюркоязычных народов Центральной Азии, встречаются эпические сюжеты, повествующие о 
вымышленных историях, связанных с такими образами, как Хизр, Арсланбаб, Сулаймон 
Бокиргоний (Ҳаким ота), Занги ота, Абдухолик Гиждувоний, Сузук ота и др. Например, в 
легенде “Сулаймон Бокиргоний” (“Ҳаким ота китоби”., 1999: 9-10) описывается следующая 
история: “Однажды святой Хизр пожаловал в дом ходжа Ахмада Яссави. Мудрец ходжа Ахмад 
радушно принял своего гостя и попросил мюридам-ученикам принести немного дров для 
приготовления ужина. В тот день шел сильный дождь, поэтому ученики-мюриды один за 
другим вернулись с сырыми дровами, и только дрова самого молодого ученика Сулаймона 
были сухими, так как он, укутывая своим чапаном сухие ветки, спас их от дождя. 
Восхищенный способностями Сулаймона, святой Хизр сказал: “Ты сделал мудрое дело, пусть 
отныне твое имя будет “Хаким”, т.е. “Мудрец”, – и благословил его.   

Узбекские народные топонимические предания связывают возникновение названия одной 
из древней махалли города Ташкента Сузук ота с “генеалогическим древом” – “шежере” 
Ахмада Яссави. По преданию, Сузук ота – это младший сын дочери Ахмада Яссави Гавхари 
Хуштож бегим. Настоящее имя Сузук ота было Мустафокул. Он родился в 1140 г. в городе 
Сайрам. Когда Мустафокулу исполнилось три года, Гавхари Хуштож бегим решила навестить 
отца и со своим сыном прибыла к нему в гости. Увидев внука, мудрый дед очень обрадовался и 
с любовью произнес такие слова: “Мой сузук (т.е. “любимый”), добро пожаловать!” С этого дня 
его стали называть ласковым именем “Сузук” (Муҳаммадкаримов А., 2009: 11). Как известно, 
расположенный в Сайраме мазар Сузук ота, как и мазари Иброхим ота и Корасоч она, считается 
самым чтимым и почитаемым священным местом паломников.  

В туркменских народных преданиях, записанных этнографом В.Н.Басиловым, образ Сузук 
ота трактуется как один из учеников-мюридов ходжа Ахмада Яссави. В предание, посвященное 
своеобразному спору двух великих мудрецов-суфиев ходжа Ахмада Яссави и Шейха Ганджий, 
в образе Сюзюк (Сузук) ата отображен спаситель своего пира от неминуемой смерти. 
Туркменские сказители из племени “ата”, связывая происхождение своих соплеменников с 
именем Гёзли ата (т.е. “отец всевидящий”), рассказали В.Н.Басилову следуюшее предание: 
“Шейх Ганджи подозревал Ясави в колдовстве. Чтобы утвердиться в своих догадках, он послал 
своего послушника – “сопы” с какой-то вешью. Яссави должен был узнать, что принес гонец, 
поэтому он поручил это мюруду Гёзли ата. Гёзли ата вышел из дома, огляделся и сказал: “Все в 
мире на своем месте, только у одной змеи нет пары”. В действительности, в ящике, который 
принес гонец Шейха Ганджи, была спрятана змея. Затем Ахмад Яссави отправил Шейху 
Ганджи пиру сосуд, в котором были вместе вода, горящий уголь и кусок хлопка. Хлопок не 
воспламенился, горящий уголь не погас от воды. Это окончательно убедило Шейха Ганджи в 
том, что он имеет дело с колдуном, и приказал своим мюридам пустить в ходжу Ахмад Яссави 
невидимую стрелу – “батыл ок”. Яссави, узнав об этом, обратился к Гёзли ата: “Гёзлим, гор!” 
(“Мой всевидящий, посмотри!”). Гёзли ата доложил о приближающейся стреле. Тогда Яссави 
сказал другому мюруду по имени Сюзюк ата: “Мой Сюзюк, процеди!” ( В этом предании 
значение слова “сузук” толкуется как “процеживающий”). И Сузук ата передвинул пира, 
сидящего на молитвенном коврике, в другое место. Туда, где только что сидел Яссави, 
вонзилась стрела. После этого ходжа Ахмад Ясави сказал: “Мне нужен мой Гёзли, чтобы 
увидеть, и мой Сюзюк, чтобы отодвинуть” (Басилов В.Н., 1976: 155). 
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В этом предании отражены суфийские концепции о всевидящих святых  и отголоски 
домусульманских шаманистических представлений, а также народные верования, связанные с 
культом змеи.     

В туркменских народных легендах и преданиях об Ахмадн Яссави, записанных учёным-
этнографом А.Джикиевым у родов човдур и абдал, нашли свое отражение исторические 
события, связанные в передвижением древних огузских племен, которые ранее жили в районе 
верхнего течения Сырдарьи, на территорию нынешнего Хорезмского оазиса и Туркменистана. 
Своеобразие данной легенды характеризуется тем, что, во-первых, в сюжетной структуре этого 
образца эпической прозы фигурируют мифические персонажи Ақман и Гараман, во-вторых, в 
нем на основе “народной этимологии” объясняется происхождение топонимических названий 
“Донгаджа” и “Гапакли”. Историк-этнограф А.Джикиев в поселке Гызыл-озен со слов Сарсен 
Нурхаджаева записал следующую легенду:  

“В Туркестане, в местности ходжа Ахмед, когда-то насчитывалось 70 – 100 хозяйств – 
кибиток абдал. Там жил также святой человек по имени ходжа Ахмад Яссави. Среди абдалов в 
то время жили два брата – Акман и Гараман…Они подумали зарезать одну корову и бросить ее 
в дом ходжу Ахмада с целью обвинения его в краже. На следующий день на рассвете оба брата 
якобы по следу пропавшей коровы пришли к ходже Ахмаду и сказали ему о своих подозрениях. 
Ходжа Ахмад, не подозревавший о коварных замыслах братьев, разрешил им осмотреть свой 
дом и убедив их в своей честности. 

Братья же обнаружив у него корову, обвинили его в краже. Тогда ходжа Ахмад, 
разгневавшись, проклял братьев, сказав им следующее: “Акманын ак копек бол, Гараманын 
гара копек болуп, бири-бирин этыны ий!” (“Пусть Акман превратится в белого пса, а Гараман – 
в черного и подерутся между собой!”)  

Это проклятие святого сбылось. Они превратились в собак и, вернувшись к народу своему, 
стали убивать и поедать своих сородичей. Абдалы были вынуждены бежать, каждый день 
оставляя преследовавшим собакам одну связанную девушку. Когда очередь дошла до девушки 
по имени Донгаджа, то ее брат, не желая мириться с тем, чтобы его сестру съели псы, решил 
убить их. Для этого он прибег к хитрости: связав сестру, оставил ее на дороге, а сам устроил 
засаду. Едва псы приблизились к девушке, он убил их. И ныне на пути в Хиву имеются 
местности, носящие название Донгаджа и Гапаклы в честь этих событий” (Жикиев А., 1963: 
198-199). 

Еще один вариант данной легенды был записан учеными-этнографами К.Тайжановым и 
Х.Исмаиловым в кишлаке Карамурт Сайрамского района Чимкентской области. В легенде 
рассказывается, что “два человека – Акман и Караман зарезали свою лошадь и положили ее в 
конюшню ходжи Ахмада Яссави, а затем привели людей, показали им убитую лошадь и 
обвинили святого в краже принадлежащего им животного. Святой сказал: “Если они лгут, 
пусть превратятся в собак!” Клеветники мгновенно стали собаками и люди бросились их 
преследовать. Акман был настигнут и убит почти сразу, а Караман убегал быстро в южном 
направлении. Один усатый человек в это время ехал на охоту, увидел, что люди преследуют 
собаку, и убил Карамана. Ходжа Ахмад Яссави спросил у вернувшихся с погони: “Обе собаки 
убиты?” – “Да, причем одну убил усатый мужчина”. “В каком месте?” – спросил святой. Люди 
не знали названия этого места, и святой сказал: “Пусть оно называется Карамурт, т.е. “черные 
усы” (Тайжанов К., Исмаилов Х., 1986: 111-112).  

Анализ показывает, что туркменская историческая легенда, связанная с именем поэта 
Ахмада Яссави, именуемая “Акман и Караман”, воплотила в себе следы тотемистических 
представлений, занимавших важное место в мифологии древних тюрков. Другой вариант этого 
сюжета распространен в виде топонимической легенды в узбекском фольклоре. Если 
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историческая легенда об Ахмаде Яссави  описывает события, связанные с переселением 
огузских племен вдоль Сырдарьи к западу, то данный сюжет в виде топонимической легенды 
поясняет происхождение названия села Карамурт, находящегося вблизи города Туркестан. И в 
этой легенде сюжет описания приключений Акмана и Карамана тесно связан с эпическими 
традициями фольклора древних тюрков.  

Генезис эпического сюжета народных легенд об Акмане и Карамане непосредственно 
связан с архаическими историческими преданиями и устными рассказами, отображающими 
реальные исторические события о миграции древнеогузских племен, проживавших по 
верхнему течению Сырдарьи. Кстати, этнограф А.Жикиев, опираясь на данные исторического 
фольклора, пишет, что “при продвижении тюрок из Центральной Азии и Семиречья на запад, 
по историческим преданиям, спутниками их была собака, которая вела на новые земли и 
всячески покровительствовала им” (Жикиев А., 1963: 199).  

Действительно, в сюжете этой легенды отчетливо сохранились следы древнетюркских 
тотемистически-мифологических воззрений, связанных со священными животными. В 
фольклоре древнетюркских племен широко известны сюжеты мифов о волке-вожатом, о 
священном олене, указавшем путь новому месту пребывания племени, о “предводителе-быке” – 
главном зооморфном символе в искусстве “звериного стиля” (Кузнецова З.С., 2003: 321-330). В 
башкирской, татарской, туркменской, азербайджанской и узбекской мифологии в роли 
предводителя-вожака племени выступает сивогривый священный волк (Урманчиев Ф., 1978: 
20-26). Образ волка-предводителя известен и в древнеогузском эпосе “Огузнаме” (Щербак 
А.М., 1959: 37, 46). Таким образом, подытоживая сюжетный материал, можно констатировать, 
что сюжеты древнетюркских тотемистических мифов сыграли важную роль в формировании 
легенды “Акман и Караман”.  

Топонимическая легенда “Лангар ота”, зафиксированная среди населения 
Кашкадарьинского оазиса, связывает происхождение одноименного  сакрального места с 
именем известного шейха Ахмада Яссави.  По рассказу старожилов, однажды великий пир 
Хазрати Султан (т.е. Аҳмад Яссави) прибыл в это место и начал читать свои “хикметы”, 
воспевающие истинную сущность ислама. Когда окружающие отказались принять эту веру, 
Хазрати Султан  набросил огромную сеть на жителей кишлака и схватив их, выбросил в небо. 
По воле Аллаха, святой Лангар-ота чудесным образом поймал их. С тех пор это святое место 
получило название “Лангар ота” (Исмайлова Р.Н., 2007: 175-192).  

Образ Ахмада Яссави встречается в таких жанрах узбекского фольклора, как “бадик”, 
“олқиш” (“благословления”), народная песня, причитания-заклинания. Если в жанрах “бадик”, 
“причитания-заклинания” образ поэта воспроизводится как “пир” (духовный наставник, 
покровитель) шаманов-бахши, то в “благословлениях” он выступает в качестве святого старца, 
излучающего добро. В поэтическом тексте шаманской обрядовой песни, записанной 
этнографом О.Мурадовым из уст известной шаманки Кори Кулмурод Садриевой, проживавшей 
в селении Тутак Уратепинского района Ходжендской области, встречается  строка “Хожа 
Ахмади Яссавий валиларнинг тили билан сиздан мадад тиларман” (“Именем святого Ходжа 
Ахмад Яссави, прошу вашей помощи”) (Муродов О., 1976: 103). Этот факт доказывает ту 
истину, что среди шаманов-бахши, образ великого мудреца, поэта и основателя учения 
“Яссавия” ходжа Ахмада Яссави воспринимался как пир-покровитель.   

В  репертуаре народных сказителей-бахши, относящихся к школе сказителей дастанов 
Южного Узбекистана, имелись народные дастаны о жизни и творчестве Ахмада Яссави. В 
частности, исторический дастан, содержащий описание детства, отрочества и юности  Ахмада 
Яссави, записан из уст Каххара бахши Кадыр оглы, проживающего в Дехканабадском районе 
Кашкадарьинской области. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

327 
 

Таким образом, можно утверждать, что в результате широкого распространения устных 
рассказов о добрых делах великого мыслителя и поэта ходжа Ахмада Яссави стали слагаться 
народные предания и легенды, которые, благодаря усилиям сказителей – “ровий”, “қиссахон” и 
бахши, веками передаваясь из уст в уста, сыграли определяющую роль в развитии эпической 
мысли народов Центральной Азии. 
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KAZAK VE AHISKA TÜRKLERİNİN TARİH, DİL VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ 

 
İbrahim Türkî 
Araştırmacı Yazar 

Şimkent/TÜRKİSTAN 
Özet 
Malümki, tarih ve kültür milli gururdur, dil ise her ikisininde manevi esasıdır. Onlar millete 

iftiharlık duygusu olarken gelecek evlad içinde terbiye mektebidir. Her üçüde yazılar yoluyla 
mühürlenirken mazılara iz atıyor ve geçmiş ecdat hayatını gelen evlatlarımıza miras kaldırıyor. 

Türk dilinde konuşan halkların o cümleden Kazak ve Ahıska Türklerinde kadim tarihi ve manevi 
mirası, kültürü olmasaydı bugünkü hayatımızın da böyle güzel anlamı olmazdı. Zira, bugünkü hayatı 
anlamak için insan geçmişini anlamında kendini milletini tanımak ve onu hürmet etmeye lazım. Bu 
konuşmada Kazak ve Ahıska Türklerinin kadım tarihi. Bu tarihin ilk şekillenmesinde Türk halklarının 
birliği. Her iki halkın ilk ecdatları Sak, Hun, ve soraki "Daştı kıpçak" Mamlüklar hemde Türklerin bin 
yıllık tarihi, dili, dini, manevi hayatı, örf-adetleri ve bugünkü kültürü hakkında bayan ediliyor. 

Tarih ve kültür milli gururudur, dil ise her ikisinin de manevi esasıdır. Onlar millete iftiharlık 
duygusu olarken, gelecek evlat içinde terbiye mektebidir. Her üçü de yazılar yoluyla mühürlenirken 
mazilere iz atıyor ve geçmiş ecdatlar hayatını gelen evlatlarımıza meras kaldırıyor. Onun içinde “Her 
işin evveli sözdür”, demişler büyük alimlerimiz. 

Türk dilinde konuşan halkların, bu cümleden Ahıska ve Kazak Türklerinde tarihi, manevi mirası, 
kültürü olmasaydı bugünkü hayatımız da böyle bir güzel anlamı olmazdı. Zira, bugünkü hayatı 
anlamak için, insan geçmişini bilmek, geçmişi anlamında kendini, milletini tanımak ve onu hörmet 
etmesi lazım. Tek sözle diyende köksüz ağaç olmaz. Ağacın kökü ne kadar uzansa o kadar göğe boy 
atar yükseklenir ve çiçeklere sarılır. Ahıska Türkleri ağız folklorunda böyle bir rivayet var. 

Ağaçlar sultanı - koca çınara sormuşlar: 
-  Niye bu kadar yukarıya doğru büyüyorsun? 
-  Nura, ışığa doğru hareket ediyorum. 
-  Niye bu kadar ömür sürüyorsun? 
-  Sıcak, soğuğa, işkencelere karşı durarak yaşıyorum 
-  Peki neden bu kadar güçlü ve sertsin? 
-  Çünkü köküm çok ama çok derindedir,- demiş koca çinar. 
Eskiden tarihlere iz koyan Kazak ve Ahıska Türklerini de aynen böyle bir çınar ağacına 

benzetmek doğrudur. Çünkü onların ilk evlatları Orta Asya’dan kök atan Türkler asırlara bastığı her 
adımını tarihlere koyarken İlmi - İrfan ışığı ile nurlandırmışlar. Nerede yaşamasınlar o toprağa iman, 
itikat ve sadakat ağaçlarını ekip bostana çevirerek, dostlarına sadik düşmanlarına ise şefkatsiz olup 
yaşamışlar. Yüzden fazla devlete sahib olarak adalet tahtlarını kurmuşlar. Bu sahiplik tac-ı-tahtlar 
onların kökünü Orta Asya’dan, Yakutya’nın karlı dağlarına, Orta Avrupa’ya; Sibirya’ya, Hindistan’a, 
Mısır’a hatta Afrika’ya kadar ulaştırdı. Bundan malum oluyor ki onların iki dalı, Kazak ve Ahıska 
Türklerinin de tarihi, dili, kültürü nice nice sınavlara uğrayıp bizim de damarlarımızda akan kanımızda 
ve canımızda yer almıştır. Bu kan ve canda Orhon Yenisey yazmaları tasdik eden yazma tarihlerimiz, 
tabiyat, tıbbı, estatik çalışma, aile ve başka milli an’ane, milli duygularımızda ecdatlarımız sayılan 
Skifların - 500, Hunların - 400, Türklerin ise bin yıllık tarihi var. Gene de bulunmuş ve hala 
bulunmakta olan abideler, geçmişten haber veren bitik taşlar, göklere boy atan kayalara çekilmiş 
resimler, Orta evlad, “Korkıt Ata”-“Dede Korkut”, “Oğuz Kağan”- “Oğuz Hakan” dastan ve bilgeleri, 
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doksan tallı Kıpçaklar, soraki Mamlüklar ve yinede bundan çok alimler Hakanlar, sultanlar o 
abidelerin, bitik taşların ve yazıtların muallifleri, sahipleri Kazak ve Ahıska Türklerinin ezel-ezelden 
kardeşliğinin timsalıdırlar. Dede Korkut kitabında Ahıska Türkleri Hakkında böyle bir yazılar var: 

- “Ak-Sika” (Ak kale), 481 yılında, “Aksağa”, 
adıyla anlanan Eski Oğuzlar bölgesi olan Ahıska, Ak kale (yeni kale)anlamma gelmektedir, ilk 

İslam fatihleri sırasında Hazreti Osman’ın halifatı döneminde Şam Valisi Hazreti Muaviye’nin 
kumandanlarından Habib Bin Mesleme tarafından ele geçirilmiştir. 

1118-1120 yıllar arasında Kartlı yönetici III. Kuzey Kafkasya’dan Yaklaşık 250 bin Kıpçak 
Kağan Türklerini Ahıska bölgesine getirtti ve iskân etti. Böylece bölgede Türk etnik üstünlüğü 
sağlanmış oldu. 1267 de Ahıska, Ardağan, Artvin bölgesinde Atabek adlı bir sülale ile “ATA 
BEKLER BEYLİĞÎ”devri başladı. Ana dilleri Kıpçak Çağatay Türkçesi olan atabeklerin beylik devri 
310 yıl sürmüştür. Bu Anadolu’nun en uzun ömürlü Türk beyliğidir. Kartlı (Gürcü) Prensliği’ne 
düşman olan Atabeklerden iki, Beka (1364-1391) ile oğlu Akboğa (1351-1451) Timur’a bağlı kaldılar 
ve Ahıska’yı başkent edindiler. Ahıska Türklerinin Kıpçak Oğuz tayfasında yer alması ve Kazak 
Türklerine yakınlığı da bundandır. Bu haberlerin hakikate yakın ve doğruluğuna Kartlı (Gürcü) ve 
ermeni tarihçileri de ispat ediyor. Sonraki 250 yıl Osmanlı İmparatorluğunda olan Ahıska Türkleri 
1828-1829 yıllarından 1944 yılı sürgüne kadar nece nece işkenceler, sürgün acılarını çeken Ahıska 
Türkleri bir Kazak kardeşleri ülkesinde mutluluk buldular. Bugün Kazakistan Cumhuriyetinde kırktan 
fazla okul, lise hem de üniversiteler Ahıska Türklerinin yarınki evlatlarına öz ana dillerinde ilim 
terbiye verir. Devlet televizyon ve radyolarında çıkışlar ediyorlar. “Ahıska” gazeti Ahıska Türklerinin 
sesi olarak yazma, edebiyatı, tarihi, kültürü ve adet ananelerinden söz açarken halkın manevi hayatını 
zenginlendiriyor. Aralarındaki öğretmenler, ilim adamları doktor-profesörler milletvekilleri, şair-
yazarları, sporcular kardeş Kazak Halkının, Ahıska Türklerine takdim eden gurur ve iftiharlığıdır. 

Kazak ve Ahıska Türklerinin kültürü çok köklü ve derin bir kültürdür. Bu kültür birinci ve ikinci 
Kağanlıklara bağlı olan dört tayfayı yeni tele (oğuz), aşma (Türkü), Enisey Kırgız ve Kıpçaklardan 
bahsediliyor. 

1)  Ertis Sahili 
2)  Kıpçaklarm Kültürü 
3)  Altay dağları ve şimdiki Monğolistan, Ydisu Doğu Türkistan yerindeki tele (oğuz), aşma 

(Türkü) Kültür merkezlerinden başlanarak bugüne kadar zenginlenerek geliyor. 
Ahıska Türklerinin kültüründe Kazak Türklerinin kültürü gibi çok köklü ve derin olduğu için 

“Aynı ağacı dallarına” benziyor. Her iki halkın kültüründeki bu sayısız ortaklık onların bir birine çok 
yakınlığını, ezelden kan - kardeşliğini bildiriyor. Bu yakınlık ve kardeşlik onların manevi hayatına, 
işbirliğine zemin olarak yinede zenginlenmesine yol açıyor. 

 
I. KAZAK VE AHISKA TÜRKLERİNDE AİLE 
Erkek, kadın, onların babası, evlatları ve yakın insanları birlikte aile adlanıyor. Vatan sevmek, 

büyüğe hörmet, küçüğe izzet, mehir - muhabbet, halka sadıklık ilk terbiye ocağı aileden başlandığı 
için her iki halktada ona itebarlığı unutmuyorlar. Onlar aileyi camaatın küçük esası sayarken, orada 
terbiye bulan evladlarını sağlam, ilimli her tarafleme fikirli olub terbiyenlenmesine hareket ediyorlar. 
Resulullah (s.a.v.) sünnetine göre İslam dinindeki tüm kardeşlerimiz gibi aileyi mukaddes ocak 
sayırlar. Ona göre de ecdatlarımızın her bir hayırlı işleri aileden başlanıyor. Bunda baba aile direği ve 
taminatçısı, anne hayatm başı, insan esasçısı sayılırken, yarınki evlatların behtini, tahtmı, geleceğini 
aile bereketini ta'min ediyorlar. Evvelden her iki halkta da başka Türki halklari gibi gelen misafire 
yemek ikram edip, duasını, alkışmı almağı, sebep kazanmağı, hoş görülür. Onun içinde bu davranış 
evlattan evlada milli meras ve anane sıfatında ulaşıyor. 
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Aileye gelen gelin kaynata, kaynane, kayın ve onların yaşlı akrabaların yanında yeri gelmeyince 
konuşmaz. Konuşsa da çok sakin konuşur. Adet saklarken, söze katılmaz, onların yanında kocasına iş 
buyurmaz. Yinede Tabiyat ve halk tababatı ile bağlı, sanat ve estetik, ailevi, çalışma ve başka örf-
adetler, an’aneleler. Ailenin esası, evlattan evlada geçen milli merası sayılır. Kazak türklerindede, 
Ahıska türklerindede babadan oğula miras gelen ata sözleri’nin yeri umumludur. 

•  Javğa canındı bersende sırındı berme, 
Düşmana canını versen de sırını verme, 
•  Atannın balası bolma, adamnın balası bol. 
Babanın oğlu değil, insan oğlu ol, 
•  Jaman yetikşı biz tandaydı. 
Kötü terzi iğne seçer. 
•  Taumen tastı su buzar, adamzattı söz bozar. 
Dağla taşı su bozar, insanlığı söz bozar ve başkaları 
Kazak Türklerinin hiç bir düğünü, bayramı dombrasız geçmeyen gibi Ahıska Türklerinde düğün 

bayramları dombraya benzeyen, sazsız geçmez. Çünkü her iki çalgı aleti de bu iki halkın çok 
kullanılan milli çalgısıdır. İki halkta da bu çalgılar hakkında çok sayıda şiir ve şarkılar mevcuttur. 
Yine de ilk önce savaş davulu olarak yapılmış ve savaş sefer sıralarında bayrakla birlikte ön sıralarda 
ön almış olsa, bugünkü günde milli müzik sanatında da yer almıştır. Her halkın milli sofrası o halkın 
yaşam tarzına, örf - adetlerine bağlı olarak gelişir. Bunda da bağlılıklar var. Cümleden, Kazak 
Türklerinde misafir geldiğinde onun hörmetine koyun kesilir. Aynı bu anane Ahıska türklerinde de 
mevcuttur. Zira et çoğu yemeklerin temelidir, asıl etli yemekler sofranın süsü olur ve har iki halkta da 
etli yemeklerin çeşitliğine göre sofranın zengin ve güzel olup olmadığına karar verilir, kavurdak - 
kavurma, palov - pilav, sorpa - çorba. 

Unlu yemekler: Külşe - kulça, taba nan - tava ekmek, orama - sarma, kattama - katmer, aluva - 
halva ve başka sofra yemeklerinin birbirine benzemesi ile adlarıda, bir türki dilde konuşulması bu iki 
kardeş halkın yemeklarmmda çok kadımlığmdan haber verir. 

Kazak ve Ahıska Türklerinin düğün merasimlerinde de çok yakınlık var. Doğum düğünü, isim 
vermek düğünü, beşik düğünü, evlendirmek düğünü ve başkalar. Onlarda gençlerin yaşlarına önem 
veriliyor. Evlilik düğününde erkeklerin 20 - 25, kızların ise 16 - 19 yaş aralığında olmaları şarttır. 
Yinede elçi gönderme ve söz kesme, düngür olma düğünü, gelin ziyareti (Ahıska Türklerinde - 
sabahluğ), başlik parası. Toy harcı - düğün parası, süt haki - süt parası, kız uzatu - kız düğünü, jenge - 
yenge, toy bastama - düğün başlama, nikah kiyu, nikah kesma, kelin şayi - gelin çayı, betaşar - 
duağaçar. Onlar hiçbir zaman boş oturmamışlar çalışma, ustalık, terzilik, dokumacılık hünerleri de 
birbirine çok yakındır. El sanatlarından sırga - küpe, cüzük - yüzük, zencir, ustalıkta balta bıçak. Ağaç 
ustalığında esile - kapı, tereze -pencere ev cihazlarıve başkalar. Ahıska Türklerinde de Kazak Türkleri 
gibi yılın dört mevsiminde de milli bayramlar kutlanıyor. Yeni yıl düğünü, Nevruz Bayramı, Ramazan 
Bayramı, Kurban Bayramı, Mevlüt Kandili ve başkalar. 

II. BATIL HALK İNANÇLARI. 
Her iki halk arasında da birbirine yakın ve adet halini almış bir çok inanma şekiller mevcuttur. 

Bunların bazıları eskiden kaynaklansa, İslam dininden ilham alarken sayılır. 
•  Çocuk ilik yemez, çünkü sümüğü olacağına inanılır. 
•  Çocuk ekmek kırıntısı yerse zengin olur. 
•  Avuç içi kaşındığında bir yerden para geleceğine inanılır. 
•  Hayatta olduğu halde vefat haberi duyulan şahıs için çok yaşayacak derler. 
•  Birisi konuşurken diğeri hepşirirse, onun doğru söylediğine inanılır. ve başkaları. 
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III. MATEM MERASİMLERİ 
Ölüm, kaçınılmaz bir gerçektir. Kime erken kime gec gelir. O, hayatta kalanlar için bir ibret ve 

imtihandır. Kazak Türklerinde de Ahıska Türklerinde de cenaze merasimlerine çok önem verilir. Her 
iki halkta İslam dinine mensup olmalarından dolayı cenaze konusunda da dini unsurlara bağlı 
kalmıştır. Halelleşme, talkın, cenazeyi hazırlamak. Ölüm haberini duyurma, taziye cenazeyi yıkama, 
cenaze namazı, defin, ölünün üçü, yedisi,kırkı,yılı ve yemek yedirme. Bir fark Ahıska Türklerinde elli 
ikisi okunur. 
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Грифон (griffon) – қазірге дейінгі анықтамаға сай жартылай арыстан, жартылай құмай 

немесе басы, қанаты құс, денесі арыстан аңыздық мақұлық (狮鹫). Біреулер грифонды 
жауыздықтың символына баласа, енді біреулер оны ізгіліктің (тіпті Христостың) нышаны деп 
біледі. «Этимология» атты еңбекте: «Христос бір арыстан, өйткені онда теңдессіз парасат жəне 
қүш-қуат бар, Христос əрі бір құзғын, өйткені ол қайта тірілген соң аспанға көтеріліп, 
ұжымаққа шығады» деп жазылады.   

Грифон көбіне грек аңыздарында жолығады. Оның арғы жəне кейінгі заманғы мəдениет, 
этнос, т.б. танудағы орны маңызды. Ол қиыр шығыстың айдаһары сияқты бір дəуір 
мəдениетінің стимулы. Десе де грифон грек аңыздарында ғана сақталып қалмастан, басқа 
аймақтарда да кеңінен таралғандығы байқалады. Əсіресе оның археологиялық дерегі Орталық 
Азия өңірінен көп байқалады. Байырғы Еламдықтар оны архитектурада кеңінен пайдаланған. 
Геродоттың «Тарих» атты ұлы еңбегінде griffon бірнеше жерде жолығады, барлығы сақтарға 
байланысты. Геродот жəне сақтар жерінде грифонның əйкелілері болғандығын да жазады 
(IV.79). Тарихи деректерге, аңыздарға негізделгенде грифон Украинадан Орта Азияға дейінгі 
скиф даласында болған деп қаралады. Сақтардың грифон əсемөнері туралы сақ молаларында 
бар. Берелдіде, Пазырықта, Есікте, Алагуде, тіпті ғұндардың көші жəне жойқын жорығымен 
бірге Қиыр Шығыс жеріне дейін жеткендігі байқалады. 

Шындығында, алуан қырынан үңілер болсақ Грек аңызындағы бұл əйгілі қияли 
мақұлықтың арғы авторы баба сақтар, кейінгі мұрагері терістіктегі түркі тілді көшпелілер 
екендігін білеміз. 

Бұл арада грифон туралы талдау жасаудан ілгері, грифонға қатысты жалғыз көзділер мен 
грифонның алтын қоруы сияқты мəселелерге аз да болса тоқталып өтудің жөні бар. 

Геродот (IV.13): Исседондардың жоғарғы жағында аримаспи, яғни жалғыз көзділер тұрады. 
Ал олар тұрған жерде алтынды қорып жатқан грифон болады десе, ол тағы исседондардың 
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аримаспи жағынан ығыстырылып, одан скифтер исседондар жағынан ығыстырылғандығын 
жазады. 

Геродот (IV.27): бұл арадан шалғайдағы жағдайлар туралы білімдерді, тек исседондардың 
айтқандарынан ғана білеміз. Олар жалғыз көзділер мен алтын қорып жатқан грифон туралы 
əңгімелейді. Скифтер бұл əңгімелерді исседондардан естиді. Одан скифтер оны гректерге 
жеткізеді. Сонымен біз оларды жалғыз көзділер деп атадық. Скифтер Arimaspi  дейді. «Arima» 
бір дегенді, «spu» көз дегенді білдіреді”. 

Демек, грифон туралы да, жалғыз көзділер туралы да деректерді (немесе аңыздарды) 
гректер скифтерден естиді, ал скифтер исседондардан естиді.  

Бір ғажабы Геродот жазған бұл дерек, сонау Қиыр Шығыстағы Қытай деректерінен де 
байқалады. Қытайдың Жанго дəуіріндегі (б.з.б. 475ж - б.з.б. 221ж) тарихи-жағрапиялық 
шежіресі - «Тау-теңіз шежіресінде» (山海经) де ғұндардың арғы атасы ретінде қаралып келе 
жатқан сол дəуірлердегі терістіктің азулы көшпелі этносы киерлердің (鬼方) жалғыз көзділігі 
жазылған. Сондай-ақ осы өңірде «тəңір итінің» болатындығын айтқан. 

Қытайдың əйгілі терістік ұлттарын зерттеуші ғалымы Иү тайшан Байырғы Қытайдың «Тау-
теңіз шежіресі» (山海经), «Хуай нан зі» (淮南子) сияқты тарихи-жағрапиялық 
ескерткіштеріндегі терістіктегі «ақ тəнділер елін» ит ном (伏戎), киер (鬼方) сияқты 
ұлыстармен байланыстырады. Одан батыстағы тарихшылар жазып қалдырған Орта Азия 
тұрғындарына талдау жасап, ондағы жалғыз көзділерді (Arimaspi: 独目人) киерлермен (鬼方) 
байланыстырады. Жалғыз көзділер – бетіне бір тесік қана шығарып бүркеніш қаптаған ел. 
Киерлердің (鬼方) Киер (鬼) атануы олардың өң-тұрқының басқаларға ұқсамауынан деп 
шешеді ( Йү тайшан: «Байырғы ұлысты тыңнан зерттеу», 99-103-бет.) 

Жоғарда айтқанымыздай, тарихи аңыздарға негізделгенде, грифон Украинадан Орта 
Азияға дейінге скиф (сақ) даласында болған. Геродоттың жазуынша: Европаның терістігіндегі 
жерлерде басқа əрқандай жерге қарағанда алтын мол [1]. Алайда олардың оны қалай қолға 
келтіретіндігі белгісіз. Бір айтылымда, оны аримаспилер яғни жалғыз көзділер грифоннан (Грек 
ертегісінде айтылатын мақұлұқ) ұрлап алатын көрінеді. Геродот айтып отырған Европаның 
терістігі біріншіден, алтынды алқап; екіншіден, жалғыз көзділер мекендеген жер; үшіншіден, 
грифон бар жер. Демек ол – Еділден шығысқа қарай Алтай атырабын қамтыған өңір. Жалғыз 
көзділердің жерінде алтын ерепайсыз көп, оны грифон қориды.  

Сақтардың тотемі, қорғаушысы ретінде олар барлығын грифонға аманаттайды, барлық 
байлығы мен бақыты соның есіркеуі мен сақтауында деп біледі. Сондықтан олардың алтынын 
(дəулетін) қорушы грифон болады. Геродот сақтар туралы: “Найзаның, жебенің, айбалтаның 
ұшы мен жүзін жезден жасайды да, бас киімін - дулығасын, белбеуі мен шығыршығын 
алтынмен аптайды. Олар аттарына жезден өмілдірік-қап кигізеді. Жүгенін, ауыздығын 
алтынмен жалатып, өрнектеп қояды. Олар темір мен күмісті тұрмыс-тіршілігі үшін 
қолданбайды, өйткені оларда бұны елден кездестіре алмайсың. Оның есесіне алтын мен жездің 
көптігінде есеп жоқ”, – деп жазады [2]. Гередот жазғанындай, археологиялық деректерден сақ 
қабірлерінен алтын тым молынан шығады. Есік, Берелі, Пазырық, Ысыққкөл, Алагу, Тұрпан, 
т.б. барлығының саны бар. Олар барлық бұйымдарын алтынмен аптауға əуес. Сонымен бірге 
бұл алтын əшекейлердің арасында қанатты барыс немесе итқұс (Грифон) кездеседі. Бұл да 
алтын қорыған Грифон екендігі, алтын бұйымдарды, қасиетті қабірді сол грифон қориды 
дегенді білдіреді. Демек, гректер басқалардан естіген болса да Геродот дұрыс жазған. Осыған 
қарағанда, Геродот тек басқалардан естіген ғана емес, өзі де осы өңірлерге келгені анық. 

Алтайдың алтын мекені екендігі тарихтан көп айтылып, көп жазылып келе жатқан жай. 
Тіпті, оның «Алтай» деген аты да алтынмен байланысты қалыптасқан деп қаралады.  
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Бұлардан грифонның баба сақтарға жəне олардың ұрпақтары сақ, ғұндарға тəн мəдениет 
құбылысы екендігін байқаймыз. Төмендегі талдаулар негізінде, сақтардың грифонның ғұн, 
үйсін, қаңлы, түркі жəне олардың ұрпақтарының бөрі тотеміне ұласатындығына ішкерлей көз 
жеткізе алатын боламыз. 

Жазба деректерде, грифонның денесінің үлкендігі сегіз арыстандай, бойының биіктігі жүз 
құзғындай, ұзын құлақты, барыс ауызды, сиырдың мүйізіндей тырнақты екендігі айтылады. Бір 
суреттеулерде, оның басы алтын сары, денесі ақ түсті келгендігі айтылады.  

Аңыздарда, грифон жартылай арыстан, жартылай құмай (құс) делінгенімен, алайда оның 
иттілігі де жолығып отырады. Бруссел грифон иті (brussels griffon dog) – осының бір айғағы 
(The southland farmer who killed the brussels griffon dog when he threw it against a tree stump 
''should have known better''judge dominic flatley said). Сақ əсемөнерінде де грифондар түгелдей 
жартылай барыс, жартылай құмай (құс) деуге келмейді. Онда жартылай бөрі, жартылай құс 
деуге болатындары да бар.  

Грифон итінің сақтармен (немесе ғұндармен) батысқа ғана емес, шығысқа қалай 
таралғандығының із-дерегі тіпті де айқан аңғарылады. Оның қазақта «итқұс», моңғұлда «тəрір 
нохай» (тəңір иті), қытайда «тиянп-гу» (天狗: аспан иті, тəңір иті), жапонда «тəңір иті» немесе 
«тəңір түлкісі» деген атпен белгілі.   

Бөріні қазақтың «итқұс», моңғұлдың «тəңір нохай» (тəңір иті) атауы – оны сыйлағандығы, 
атын тергегендігі немесе оның əуелгі тотемдік атына мұрагерлік еткендігі. Моңғұлдарда бөріні 
атаудың тағы «шыңғыс нохай», «шіна» сынды екі түрі де бар. Ал қазақта «итқұстан» тыс 
«қаракөк», «көкжал», «көксерік» т.б. түрлерінде жолығады (қасқыр, бөрі - тіке атауы). 

“Тəңір иті” немесе «аспан иті» (天狗) қытай жазбаларында ең əуелі Геродоттың «Тарих» 
атты еңбегімен қарайлас “Тау-теңіз шежіресінде” жолығады. Онда батыста Шұғай тауында 
(阴山)  “тəңір итінің” болатындығы баяндалады. [3] Шұғай тауы (阴山: Иншан) – тарихта сол 
“Тау-теңіз шежіресінде” айтылған жалғыз көзділер – Гүрлер (鬼) мен одан кейінгі ғұндардың 
мекені. “Тау-теңіз шежіресінде” тəңір иті жақсылықтың нышаны ретінде бейнеленеді. Алайда 
кейінгі қытай жазбаларында оны жамандықтың нышаны ретінде суреттейді. Мысалы, «Тарихи 
жазбалар. Тəңір ордасында» тəңір итін қаскөй жұлдыз ретінде көрсетеді. [4] 

Бұл терістік көшпелілері арқылы орта жазыққа барған “тəңір итінің” алғашқы мезгілінде өз 
байырғы мағынасы бойынша жақсылықтың нышаны болғандығын ұғындырады. 

Қытайда тəңір иті туралы халық аңыздары көп таралған. Оның ең əйгілісі тəңір итінің 
“күнді жеуі” немесе “айды жұтуы” сияқтылар. Ерте заманда айдың немесе күннің күйуін тəңір 
итінің “күнді жеуі” немесе “айды жұтуы” себебінен болған деп қараған. Бұндайда, ел-жұрт 
дабыл ұрып, қағаз оқ атып “тəңір итін қуатын болған”. Тіпті аңыздағы батырлар күнді жеуге 
ұрынған тəңір итіне садақ тартады. Тəңір итінің күн мен айды жеуіне байланысты аңыз Терістік 
Европа елдерінде де сақталған. Онда да тəңір иті тектес мақұлық сөз болады: Skollh жəне Hati 
атты екі алып бөрі соңынан қалмай күн мен айды қуады. Оны жұтқысы келеді. Бəлкім осы 
аңызды шығысқа да, батысқа да таратқан сақтар болуы мүмкін.   

«Тəңір иті» аталымы мен аңыздары жапондарда да кең тараған. Онда ол жауыздықтың да, 
ізгіліктің де нышаны ретінде байқалады. «Тау-теңіз шежіресінде» де, жапон аңыздарында да 
тəңір итінің түлкіге ұқсайтындығы сөз болады. Онда да оның бетінің қызылдығы, денелі, алып 
күштің иесі екендігі, қос қанатымен аспан астын еркін самғайтындығы айтылады.  

Əрине, жапон тəңір итінде «найзағай тəңір иті», «қарға тəңір иті», «ақ бөрі тəңір иті» 
сияқты түрлі-түсті тəңір иттері болған.  

Сақ өнерінде де грифон бірде барыс басты, бірде бүркіт басты, бірде бөрі басты 
бейнеленеді. Батыс аңыздарында да бірде жартылай барыстылығы айтылса, бірде иттігі 
айтылады. т. б.  
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Геродот «грифон» атын оңтүстіктегі иседондар арқылы естіген. Соған қарағанда ол атау 
түркі тілді сақ атауы ма емес пе белгісіз. Ол оңтүстік жақтағы парсы немесе басқа тілдер 
арқылы қабылданған болуы да мүмкін. «Грифон» атының этимологиясын батыс жəне 
түркі-моңғұл тілдерінен қуалау қиын. Ал, парсы тілінде «бөрі» (қасқыр) сөзі «грг» (گرگ) 
түрінде жолығады. Алдыңғы буындағы бұндай үндестік, басқа да қисындармен қоса, грифонды 
бөрімен байланыстыруға тіпті де дем бере түседі. 

Түріктердің “тəңгір” сөзіндегі “таң” - аспан. Таң атты, таң жарық болды, арайлы таң, т.б. 
Ол баба түркі тілі арқылы қытай тіліне “тиян” (天) болып жеткені де белгілі. 天 иероглифі 
аспан, көк деген мағына береді. Ол қытайдың бейнелі жазуынан келген. Оның астындағы 大 
адам бейнесін, үстіндегі сызық 一 адам төбесіндегі аспан дегенді білдіреді; ал, тəңгір дегендегі 
“гір” не мағына береді? Бұл туралы қазірге дейін анық тұжырым көре алғамыз жоқ. Бұл бəлкім 
парсышадағы бөріні білдіретін “грг” сөзімен де байланысты болса керек. Олай болса, тəңгір 
“аспан бөрісі” болады. Тіпті белгілі мағынада гректердің “грифон” сөзінің де алдыңғы буыны 
“гр” осы бөріні білдіретін “грг”-ге байланысты болуы да мүмкін. Егер осылай болса, тəңгір 
«аспан бөрісі» болады. Тəңір сөзі ең əуелі шумерлерде «діңгір» түрінде жолығады. 

Қытайша «тиян-гу» (天狗) сөзі «тəңгір»-мен байланысты ма бұл жағы белгісіз. Бəлкім 
қытайшадағы итті білдіретін 狗 (гу) иероглифі арғы ерте заманда “гр”-ге жуық дыбысталуы 
мүмкін. Егер осылай болса, қытай тіліндегі аспанды білдіретін “тиян” (天) да, итті білдіретін 
“гу” (狗) да  баба түркі тілінен барған сөздер болады (қытай тілінің негізгі сөздік қорында баба 
түркі тілінен барған сөздер молынан жолығады).   

Моңғұлша “тəңір ноқай” да, қытайша «тиян-гу» (天狗) да сақ өнерінде бейнеленген 
қанатты мақұлықтың өзін қазақ тіліндегі “итқұстай” дəп басып бейнелей алмайды. Қазақта 
жəне “көк бөрі” деген сөз бар: бұл көктен келген бөрі дегендік. Моңғұлдың “тəңір ноқайы” мен 
қытайлардағы “тиянгу” (天狗) осыған сəйкес келеді. 

Əрине “итқұс” немесе “тəңір ноқай” мен жай “бөрі” бір нəрсе емес. Ол – бөрілердің тəңірі, 
киелісі, ұша алатын, көкке шыға алатын қанаттысы. Ғұн, үйсін, түркі аңыздарындағы “бөріден 
туылу”, “бөрінің жол бастауы” сияқтылардың барлығы жай бөрі емес дəл осы “итқұс” немесе 
«көк бөрі» (көктің бөрісі) болса керек. 

«Ханнамада» баяндалған Жаң чияның (张骞) елден естіген əңгімесіндегі үйсін күнбиі 
Елжаудың нəресте кезінде далада қалып, қаншық қасқыр емізіп, аузына ет тістеген 
қарғалардың аспанда ұшып жүруіндегі, қасқыр мен қарға екі жануар емес, бір ғана қанатты 
бөрі - итқұс. Ондағы аңызда итқұстың ет беріп, сүт емізіп асырағандығы айтылған да, кейінгі 
айтылуында немесе түсінікте жаңылыс болған. 

Бұндай баяндау жоғарыдағы «Христос бір арыстан, өйткені онда теңдессіз парасат жəне 
күш-қуат бар, Христос əрі бір құзғын, өйткені ол қайта тірілген соң аспанға көтеріліп, ұжмаққа 
шығады» дегенмен бірдей.  

Қазақтың бөріні де, үкіні (құс) де сыйлауы осы итқұстан келген, үкі тағу да осыдан келген; 
үйсіндегі бөрі емізіп, қарғаның ет тістеп ұшып жүруі де осы; қазақтың үкі тағуы да осыдан 
келген. Əрқандай халық өзі табынған, тотем көрген нəрселерін ең əуелі өз əсемөнерлерінде 
бейнелеген. 

Грифон батыс дүниесінде тəңір иті Қиыр Шығыстығы Қытай мен Жапонияда тотемдік түс 
алмаған. Ол тек ғұн, үйсін, қаңлы, түркі-моңғұлдарда ғана тотемдік түс алады. 

Грифон көбінде жылқы немесе бұғы жейді. Бұлар да сақтардың ең аяулысы, күн тəңіріне 
арнайтын ең киелі де, сыйлы тасаттық малы. Сақтар оны ендігі жерде грифонға арнайды, ол 
жай алтын қорушы емес, тотем, барлығын қорушы, сақтаушы. 
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Тарихи аңыздарда, грифонның қызылдығы айтылады, осыған сəйкес, ғұннан түркі, тіпті 
қазақ, қырғыздарға дейінгі көшпелілеріде қызыл итке қатысты тотемдік аңыз молынан 
жолығады. 

«Тарихи жазбалардың» «Бес бабалық шежіресінде»: «Терістікте хүнүктерді қуды» деген 
сөз жолығады. [5] Таң дəуірінің тарихшысы Сымажын (司马贞) 《史记索隐》атты еңбегінде: 
«Хүнүк (葷粥) ғұндардың бұрынғы аты, олар Таң, Иү (唐虞: бес бабалықтың екі бабалығы) 
заманында (бес бабалық: б.з.б.26ғ. - б.з.б.22ғ.) таулық ном (山戎), хүнүк (熏粥), шия заманында 
(б.з.б.22ғ. - б.з.б.17ғ.) Зү ну-й (淳维), шаң заманында (б.з.б.17ғ. - б.з.б.11ғ.) гүр (鬼方), жоу 
заманында (б.з.б.11ғ. - б.з.б.256ж.) хамрүн (玁狁), хан заманында (б.з.б. 206ж. - б.з. 220ж.) ғұн 
(匈奴) аталған деп жазады [6]. 

Қытайдың Чиң династиясы кезіндегі əйгілі тарихшысы Уаң Гуоуй (王国维) (1877ж. – 
1927ж.) таяу заман қытай тарихындағы ғұндардың тегі туралы ең алғашқы зерттеу саналатын 
еңбегінде түрлі деректерді ақтара отырып, шаң заманындағы киер (鬼方), шаң, жоу 
аралықтарындағы кун (昆夷, 獯鬻), батыс жоу заманындағы хамрүн (猃狁), чүнчиуден кейінгі 
ном (戎), тиек (狄), жауласқан бектіктер (战国) заманынан кейінгі хулардың (胡) барлығы 
түгелдей ғұндармен тамырлас, бір ұлттың түрліше аталуы деп жазады[7]. Міне, осы 
көзқарастарды қытайдың осы заманғы əйгілі батыс терістік этностарын зерттеуші Иү Тайшан 
(余太山) сияқты ғалымдары құптап келеді. Сондай-ақ телі (қаңлы), одан арғы ғұн жəне одан да 
арғы киер (鬼方)-лердің төркіндестігін дəлелдейді [8]. 

Мамандар жалпы ғұндардың осы түрліше дəуірдегі түрліше аталуларының 
иероглифтерінде парық болғанымен, дыбысталуының өзара жақындығын көрсетеді.  Бұларды 
жинақтағанда: «ғұн», «хұн», «гүн», «күн» жəне «кер» бірнеше түрге тұрақтайды. 

Қытайдың орта жазығында ең бұрынғы гүлденген патшалық құрған Шаңдар (б.з.б.16ғ. ــ 
б.з.б.1066) тегі терістіктегі көшпелілерінен болып, астанасын сегіз рет көшіріп, орта жазыққа 
ішкерілей еніп қоныстанған [9]. Осы Шаңдардың ру таңбаларында ＋ таңбасына бір ит немесе 
бөрінің бейнесі қосылып жасалған ру таңбасы кезігеді. Шаңдардың ру таңбаларында ит немесе 
бөрінің жалғыз өз бейнесі арқылы да жасалған ру таңбасы да бар. Қытайдың байырғы 
түсіндірме сөздігі «Шуо-уын»-да: «鬼 (киер)-дің басы сайтанға ұқсайды. Ит номдар да Киер 
(鬼) делінеді, Киер (鬼) деп таңбалануы олардың бет пішінінің бөтен болғандығынан болса 
керек» (“鬼部”: “象鬼头”。犬戎又被称之为“鬼”，应是以“鬼”字形容其人面目之异形) деп 
түсінік беріледі [10]. Шаң дəуірінен бастап кейінгі Чүнчю-Жанго (б.з.б. 770ж. - б.з.б. 221ж.) 
замандарында да орта жазық тұрғындары (қытайлар) терістіктіктерді көбінде ит-құспен атап, 
ит-құс бейнелі иероглифтермен таңбалап көрсетіп келгендігі белгілі. Мысалы, Шаң дəуіріндегі 
Ит ном (犬方), Чүнху-жанго заманындағы Тиек (狄) сияқты терістік этностары кейінгі ғұн 
сияқты терістік көшпелілерінің арғы атасы ретінде дəлелденеді. Кейбір ғалымдар ру-тайпа 
аттарын осындай итқұс аттарымен атауды оларды кемсітіп атаудан келген деп біледі. Іс 
жүзінде бұл кемсіту емес, қайта тотем аттары. Морганның еңбегіндегі Америка үндістерінің ру-
тайпа аттарының көбінің итқұс аттарымен байланысты болуы да осыны растайды. Шаңдарда да 
итқұс атымен аталған рулар болған. Мысалы, Шаң (商) əулетінің тотемі құс, барыс сияқтылар 
болған. Шаңдарда торғай руы, ит руы, барыс руы, қой руы, самұрық руы, тасбақа руы, піл руы, 
жылқы руы сияқты рулар болған [11]. 鬼(киер) иероглифі Шаң заманындағы сүйек жазуында 
негізінен басында 田 таңба жалғанған адам бейнесі болған.  

 Жоғарыда Иү тайшан Байырғы Қытайдың «Тау-теңіз шежіресі» (山海经), «Хуай нан зі» 
(淮南子) сияқты ескерткіштеріндегі терістіктегі «ақ тəнділер елі»-нің ит ном (伏戎), киер(鬼方) 
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сияқты ұлыстармен байланыстырғандығын, оның Гедодот жазған Орта Азиядағы жалғыз 
көзділерге (Arimaspi: 独目人) сəйкес, «Тау-теңіз шежіресінде» (山海经) де тарихшылар 
ғұндардың атасына балаған киерлердің (鬼方) жалғыз көзділігі жазылғандығын баяндағамыз.  

Қытай жазбаларында «Тиектің (狄) тегі Киер (隗) делінеді» (狄，隗姓也) жəне Киердің (隗) 
тегі Қызыл тиек (赤狄) делінеді (隗姓赤狄也) [12]. Бұл да айналып келіп киерлердің қызыл 
түске бейімділігін растайды. Қытай ғалымдары 犬 (ит) тайпасы мен Киер (鬼) тайпасын бір деп 
таниды (犬与鬼的相同性) [13]. Бұл арада Итном (犬戎) киерлердің (鬼) құрамында екендігі 
айтылады. Қытайдың байырғы түсіндірме сөздігі «Сөздерді түсіндіріп, əріптерді шешу»-де 
(说文解字) «Тиек (狄), Қызыл тиек (赤狄), иттің бір тұқымы» (狄，赤狄，本犬种) деп 
түсіндірген. Осы арадағы 赤 – қызыл немесе кер; ал, 狄 – этнос аты «тиек». Оның «тиек» 
аталуы осы қытай иероглифінің арғы ерте заманғы оқылуы бойынша оқудан пайда болған. Біз 
оның ертеде қалай оқылғандығына емес, осы иероглифтің сүйек жазуындағы бейнесі адам мен 
иттің қатар тұрған бейнесі болғаны. Бұл тиек (狄) аталған осы тайпаның атының ит пен 
адамның бейнесінің бірігуінен жасалғандығын көрсетеді. Сонымен Қызыл тиек (赤狄) «қызыл 
ит» немесе «кер ит» болады. «Итномдар (犬戎) өздерінің арғы аталарын екі ақ ит деседі, олар 
итті өз тотемі етеді» [14]. 

Осы тарихи баяндар мен зерттеу нəтижелерінде таңғажайып сəйкесетін құбылыстың бірі, 
қырғыздар өздерін қызыл тазының (қызыл тайған) ұрпағымыз деп есептейді, өйткені бекзада 
қыз бен оның 40 нөкер қызы сол Қызыл тазымен көңіл қосқан екен. Қырғыздың тағы да басқа 
бір аңызы бойынша, сол бекзада қыз бен оның шашбауын көтерген қырық қыз Ыстықкөлдің ақ 
көбігінің дəмін татып, бəрі жүкті болыпты. Сірə, Ит қырғызша «ак көбік»- ақ кобок. Тобыл 
татарларының қаҺарман арғы тегі Ак-кобок (Ақ Төбет) аталады. Ак-ноғайлар өздерінің арғы 
тегін - ақ кобок (Ақ Төбет) деп санайды. Оғыз-қарлық диалектілерінде - «кабок» (көбек, кобяк) 
- төбет, ит [15]. 

Ал, Абақ керейдің құрамында «Ителі», Абақ керейдің бір үлкен руы Жəдіктің тармақ 
руларында жəне найманның қызай елінде Итемген деген ру бар, т.б. Сəбит Мұқанұлы: 
«Керейдің атасы кер жорға ит”, ... түріктер қасқыр қаншығынан, қырғыздар - ит қаншығынан 
туды дейтін аңыз бар» деп жазады [16]. Осы арада, шежіредегі «Ителі - керейдің ноқта ағасы» 
(бас руы) деген айтылым мен «Керейдің атасы - кер жорға ит» айтылымы өзара сəйкеседі. 

Ел аузында «Ителі – керейдің ноқта ағасы» делінетін аңыз бар. Бұндай айтылу Ителі 
аталған Көкбұлақ (Ақыметəлі) Қойлаудың марқа əулеті болып, ерте отау көтеріп 
шыққандығынан болса керек [17]. Бұл бұлай болуы екіталай, қайта, керейдің руларының 
арасында ителінің тарихы ұзақ немесе ол көшбасшы ру болуы мүмкін. Тағы бір қызығы 
керейдің ноқта ағасы саналатын ителі - Қойлаудың марқа əулеті. Ал, Қойлау - тағы айналып 
келіп, 7 ғасырдағы кереймен байланысты сеп, шеп тайпаларымен қатар аталатын тайпалардың 
бірі екендігіне назар аударуға тура келеді. 

Тым ерте заманда ит пен бөрі бір тұқымдас саналған. Тіпті Бөріні тотем тұтқан кей халық 
бөрінің атын тіке атамай ит деп атағандығы туралы деректер де бар. Қазақта да бөріні тіке 
атамай "Итқұс" дейді. Бұған жоғарыдағы ғұнның арғы тектерінен болған Киерлердің (鬼), Теле, 
қаңлылардың қызыл ит аталғандығына назар аударсаңыз, «Керейт»-ті тағы бір жағынан 
«Керит» (қызыл ти) деген атаудан келген бе деп те қаласыз. 

 «Уйнамада»: «Қаңға (高车) – тегі қызыл тиектердің (赤狄) жұрнағы. Басында олар деглек 
(刺勒 diek liek) деген атпен аталды. Солтүстікте оларды теглек (敕勒 t‘iek lək), қытайлар қаңға 
(高车), деңлең (丁零) деп санайды» делінеді [18]. Жоғарыдағы «Киердің (隗) тегі Қызыл ит 
(赤狄)» жəне ««Қаңға (高车) – тегі қызыл ит (赤狄)» дегендердің барлығы, біріншіден, керей 
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кері түспен байланысты, екіншіден, керейдің тотемі итпен (керит немесе кершулан) 
байланысты деген көзқарасымызды растай түседі.    

Арғы заманда орта жазықтың терістігіндегі ұлттардың жалпы аталуы Тиек аталып, 狄 
иероглифімен таңбаланған. Бұл иероглиф сүйек-сауыт бейнелі жазуында   көріністе болған. 
Осы иероглиф сөздерді түсіндіріп, əріптерді шешуде (说文解字): «Қызыл ит, иттің бір тұқымы» 
(狄，赤狄，本犬种) деп түсіндірілген, оны кейінгі мамандар да осылай оқыған.  

Аталған тиектер кейінгі телі, телектермен байланысты. Ал, сұй-таң дəуірлеріндегі керейге 
қатысты сүбек (阻卜) жəне айналып келіп, осы тиектерге (狄) байланысты. Осы арадағы батыс 
түріктің «шеп» (摄) тайпасы, байырғы ғұндардың Сұбұк (须卜氏) тайпасы жəне телілердің 阻卜 
(zug buk) тайпаларының арасында байланыс бар. 

Олжас былай баяндайды: «Егер «испакая» гуздардың тілінде де «ит» дегенді білдірсе, онда 
бір кезде көсемдерді де Ит атаған дəстүр болғаны ғой. ... ... Семиттер де, үндіевропалықтар да, 
угрофиндер де Итке табынбағанын білеміз. Ал ежелгі көшпелілер, түркілер, осы таяудағы 
уақытқа дейін итті пір тұтқан, аңыздарда өздерінің шыққан тегін итпен байланыстырады; ұлы 
əмірлер халыққа билік жүргізе алатын дəрежеге жеткен соң, ата-анасы қойған атын лауазыммен 
алмастырып, Ит деп аталатын болған» [19]. 

Геродот парсылар барлық скифтерді сақтар деп атайтындығын жазады. Ал сақтардың 
атының қайдан келгендігі, оның нендей мағына беретіндігі туралы тарихтан бері 
оқымыстылардың арасында түрлі көзқарастар өмір сүріп келеді. Біреулер оларды 
патшаларының аты десе, біреулер «ит» деген сөзден келген дейді. Тағы біреулер олардың 
көшпелілігіне сай қойылған ат, біреулер бұғы тотеміне сай қойылған ат десе, енді біреулері ол 
«күшті, мықты» деген сөз деседі.  

Қытайдың шығыс терістігіндегі Чиң хайдан жаңа тас дəуірінің Ма жиаяу мəдениетіне 
(马家窑文化) тəн реңді қышы табақ табылған. Оған үш топ бес-бестен өзара қол ұстасып би 
билеген көріністегі адам суреті салынған. Олар жеңі тар, денеге нығыз қапталған, етегі тізеге 
дейін түскен киім киген. Бастарына орауыш ораған. Киімдерінің етегінен артына қарай құйрық 
шығарылған [20]. C14 бойынша саралағанда, осыдан 5000 жылдың алдындағы туынды екендігі 
анықталған.  

 “Тау-теңіз шежіресінде” Шиуаңмудың арыстан тіс, қабылан құйрықтылығы айтылады. Ал, 
ғалымдар Шиуаңмуды батыс терістіктегі көшпелі сақтардың көсемі ретінде таниды. 

Қазақстанның Арпаөзен таңбалы тастары мен тамғалы тастарындағы жартас суреттерінде 
4000 жылдың алдындағы құйрығы бар ит басты адамдардың суреттері байқалды. Қазақ 
неліктен қасқырды (бөріні) немесе даланың жыртқыш аңдарын итқұс (итқұс) атайды. Ол иттің 
қанаты бар, ұша алатын құс мпа? Жоқ, қасқыр мен басқа да жыртқыш құстардың қосынды 
атауы ма? Олай болса, кезінде қасқырды “ит” атаған ба? Сақ əсемөнеріндегі қанатты жыртқыш, 
қазіргі айтылымдағы - “Грифон” дəл сол итқұстың өзі болуы мүмкін. Өзі ит, өзі құс болса, ол 
ұшатын ит, қанаты бар ит деген сөз.  

Итқұс (үй-құс) – дəл сақ нанымы мен сақ əсемөнеріндегі қанатты барыс, қанатты бөрі, 
Грифон. Сақтар заманында жыртқыш аң-құстардың малға шабуы жамандық саналмаса керек. 
Сондықтан бүгінге дейін қазақта «қасқыр шапқан мал өседі» деген наным бар. Ғұндар, 
үйсіндер, түріктер заманында бөрі көбінде құтқарушы ретінде символданады. Қазақта 
қасқырды тіке атамайды, тілдемейді, қарғамайды.   

Сақ əсемөнерінде итқұс көбінде жылқыға, бұғыға шабады. Ол – сақтардың ең аяулы, 
қасиетті, табыну малы (жануары). Демек, сақтар өзінің ең киелі тотемін - итқұс атаған. Кезінде 
сақтар күн тəңіріне арнап күндей зулап шабатын жылқы малын құрбандыққа шалатын болған.   

Қазақ бөріні (қасқырды) көргенде оны итқұс деп атамай, өз атын айтады. Барысты көрсе 
барыс, ілбіс, қабыланды көрсе де өз атымен атайды. Итқұс тек бұлардың сырттай атауы. 
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Сондықтан итқұс бəлкім ертедегі қазақта дəл сол Грифонның аты, не жыртқыш жануарлардың 
жалпы атауы, не болмаса өзі көрмеген, бірақ басқа жануарды жеген жыртқышты итқұс атаған 
болар. 

Бір айтылымда: сақ «ит» деген сөз делінеді. Ал, қазақта «сақ құлақ», «сақ» - сезгір, 
секемшіл, қағілез мағынасында. 

Бөрі тотемінің Арғы дəуірлердегі тамырлас тайпаларда (халықтарда) үзілмей жалғасып 
келгендігі адамды қайран қалдырмай қоймайды. Мысалы, бөрі сонау екі мың жылдың 
алдындағы шежірелік аңыздарда ғұндардың, үйсіндердің ата-тегі ретінде баяндалса, одан мың 
жылға жуық кейінгі түріктерде аңыздық шежірелерінде бөріні ата-тек ретінде əңгімелейді. 
“Таңнамада”: «Түркілердің бөрі иесі қолдасын!» деген баяндар жолығады. Оғыздарда 
Оғызханға көк бөрі қол бастайды. Ал, одан мың жылдан астам кейінгі қазақ тайпалары бөріге 
сиынады, текті асылзадаларын “қаракөктің” (бөрінің) тұқымы деп атады. Қабанбай, Жəнібектей 
алып батырлардың “бөрі иесі” болады. Міне бұдан тотемдік ата-тек туралы шежірелік 
аңыздардың арғы тарихының қаншалық арыдан келе жатқандығын, оның үстіне бұндай тотем 
ұғымының қазақ шежірелерінде қаншалық бекем, терең, баянды орын алғандығын ұғына 
аламыз.   

«Тарихи жазбаларда»: «Көктің ұлы Бактрия жəне басқа елдердің жағдайын Жаң Чяннан 
бірнеше мəрте сұрады. Жаң Чян осы кезде бек мəртебесінен айырылған еді. Ол: “Пақырыңыз 
Ғұнда жүрген кезінде Үйсін ханының “күнби” деп аталатынын естіген еді. Күнбидің əкесі 
Ғұнның батыс жағындағы шағын елді билеген екен. Ғұндар шапқыншылық жасап, күнбидің 
əкесін өлтіріпті. Жаңа туған нəресте күнбиді иен далаға тастапты. Кейін көрсе, ет тістеген 
қарғалар оның үстінен шарлап ұшады екен. Көк құртқа келіп оны емізіп тұрады екен. Бұған 
қайран қалған Тəңірқұт оны киелі бала екен деп танып, оны өз қолында бағып ер жеткізіпті» 
делінеді [21]. 

«Сүйнамада»: «Түріктің арғы аталары Пиңляңда тұрған кірме ғулар еді. Олардың Əулет 
есімі – Ашна. ... Олардың арғы аталары Батыс теңіздің жоғарғы жағында мемлекет құрып еді. 
Кейін оны көршілес мемлекеті талқандады да, адамдарын ер-əйел, кəрі-жас демей түгел қырды. 
Тек бір ер баланы өлтіруге қимай аяқ-қолын кесіп иен далаға апарып тастады. Бір қаншық 
қасқыр үнемі ет əкеліп беріп тұрды, соны өлжал еткен бала өлмей аман қалды. Кейін келе, ол 
қасқырмен жақындасып, оны буаз қылды. Көршілес мемлекеттің ханы бұл баланы өлтіруге 
қайта жіберген адамы баланың қасынан шықпайтын əлгі қасқырды байқап, оны да өлтірмекші 
болды. Сол тұста əлгі қасқыр құдіретше қалықтап отырып теңіздің шығыс жағына келіп 
тоқтады да бір тауға келіп түсті. ... Осыдан кейін қасқырдан он ұл туды. Солардың біреуінің 
əулет есімі Ашна еді. Өте ақылды болғандықтан елі оны хан көтерді. Тегін ұмытпайтындығын 
білдіру үшін, ол бөрі басы айшықталған туын қақпасына іліп қойды» делінген [22], Осындай 
баян «Солтүстік əулеттер тарихы», 99 бума, 87 баян, Түрік, Батыс түрік, Телекте де баяндалған. 

Түріктердің бөрі туралы үш нəрсесі айтылады: бөріден туған; бөрі басты ту ұстанған; əскер 
басын, батырын бөрі атаған; əскерін бөріге теңеген. 

«Уйнамада»: «қаңға – ежелгі Қызыл тиектің жұрнағы. Басында олар деглек деген атпен 
аталды. Солтүстікте оларды теглек, хуашялықтар қаңға, деңлең деп санайды. Олардың тілі 
азырақ айырмашылығы болғанымен Ғұндарға ұқсайды. Олардың арғы аталарын Ғұндарға жиен 
келеді дейтіндер де бар. Олар жалпы Тиек, Янғыр, Құқри, Қоғыр, Игекін деген тектерден 
тұрады. Олар мынадай аңыз айтады: ғұн тəңірқұттың ай мен күндей екі сұлу қызы болған. 
Халқы оларды перизатқа есептеген. Тəңірқұт: “Мұндай асылзада аруларды жай адам баласына 
қоссам келіспес, бұларды көкке қосайын” дейді. Сөйтеді де елінің солтүстігіндегі бір иенге 
мұнара тəрізді үй салғызып, “Көк тəңірі өзің қабыл ала гөр” деп екі қызын сонда 
орналастырады. Арада үш жыл өткенде қыздардың анасы оларды қайтарып əкелуге тілек 
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білдіреді. Оған тəңірқұт: “Жоқ, олай істеуге болмайды, əлі уақыты жетпеді” деп көнбейді. 
Арада тағы бір жыл өткенде, бір жасамал арлан қасқыр келіп, мұнара үйдің астынан ін қазып 
алып, оны күндіз-түні ұлып күзететінді шығарды. Мұны көрген кіші қызы “Бізді əкеміз көкпен 
зауықтас болуға осында орналастырды. Қазір міне бір қасқыр келді. Бұл да бір тегін емес, 
көктің құдіреті шығар” деп оған баруға оқталады. Зəресі ұшқан апекесі: “Бұл айуан ғой, 
мұнымен шатылып ата-анамызды масқараласаң бола ма?” – дейді. Сіңлісі оның тілін алмай, 
қасқырға барып жақындасып, одан ұл туады. Сол ұлдан өнген ұрпақ өсе-өсе өз алдына 
мемлекет құрады. Сол себепті олардың елі əнді ұлыған қасқырдай əуендетіп созып айтқанды 
ұнатады» делінеді [23]. Бұл аңыз ғұндар арқылы Европаға басқа бір вариантта жетеді. 

Европаға Атилланың Иттен туғандығы туралы аңызды ғұндар əкелген. Аңыздың 
мадьярлық нұсқасы итальяндарға жетеді. А. Н. Веселовский [24] келтірген итальян нұсқасы 
бойынша, мадьярлардың падишасы өзінің қызын Византия тағының мұрагеріне бермекші 
болғанда, басына төнген қауіп-қатерден сақтану үшін мұнараға қамап қойыпты. Ақырында 
ханша мұнарада өзімен бірге болған иттен жүкті болып Атилланы табады. Осы хабарға сəйкес 
итальян суретшілері ғүндардың көсемін Иттің құлағымен бейнелейді. Келеңдер Атилланы 
итбастылардың көсемі Гога мен Магоға деп таныған. Келе-келе ит туралы ұғым өзгеріп, оның 
орнын қасқыр басады. [25] 

 «Жоунамада» былай деп те айтады: “Түріктердің арғы аталары Ғұндардың солтүстігіндегі 
сақ (索国) елінен шықты. Олардың ұлыс бабасы Абам бек деп аталды. Олар он жеті ағайынды 
еді. Оның бірі Іді Нышида еді, ол қасқырдан туды. Абам бектер тумысынан өте ақымақ болды 
да, мемлекеттері жойылып кетті. Ал Нышиданың табиғаттың өзгеше құбылысын сезетін 
қасиеті бар еді. Ол күнді жауғызып, жел соқтыра алатын еді. Ол екі əйел алды. Оларды жаз бен 
қыс тəңірінің қыздары дейді. (Оның бірі) бір құрсақ көтеріп төрт ұл тапты. Оның бірі аққуға 
(白鸿) айналды; біреуі Абасу (Абақан өзені) мен Кем өзендері арасынан Қырғұр деген 
мемлекет құрды; енді бірі Чатша судың бойынан мемлекет құрды; тағы бірі Бас чатшаш 
тауында мекендеді» [26]. 

Қытай жылнамашылары түріктердің арғы ата-бабаларының кім екендігін дəп басып айта 
алмағанымен, өз жылнамаларына түрік тарихының бастау бұлағы болып саналатын бес түрлі 
мифтік аңызды енгізу арқылы көптеген тарихи мəселелерге жауап беруге мүмкіндіктер жасады. 
Сол мифтердың бірінде ашына əулеті қасқырдың ұрпағы ретінде сипатталады. Бұл бізді ежелгі 
үйсін елінің екінші ұрпақ күнбиі Лəпкөк (Елжау) би жөніндегі əдемі аңызға жетелейді. Усүн 
деп хатталған этнонимнің арғы ерте заманғы қытай тілінде Асин болып оқылуына негіздес 
жасалған бір тұжырымда Евразия даласындағы көшпелі ұлыстардың билеуші тайпасының 
ашына, алтан (моңғұлдардың), айсын (манжулардың) деп айтылуы “алтын əулет” деген бір ғана 
мағынаны аңғартады деген көзқарасты тілге тиек етіледі. Тіпті, бірлі-жарымдап болса да, 
ашынаны үйсін билеушілерінің ұрпақтары деп қарайтындар [27] да, көне үйсіндердің қытай 
жылнамаларында сақталған тайпа атауы [28] деп санайтындар да бар. Түріктердің жаралуы 
жөніндегі бес түрлі аңыздың енді бірі ғұн қағанатының солтүстігінде тұратын со (сақ  索国) 
деген елден түріктердің таратылуы. Мұндағы бірінші иероглиф ежелгі қытай тілінде «sɑk» 
болып оқылады, ал екінші иероглиф мемлекет. Иямада нобуо бұл елді сиянбилердің мемлекеті 
болар [29] десе, Шуе зұңжың тигра-хауда (шошақ төбелі) сақтарының шығысқа қоныс аударған 
топтары [30] деп көрсетеді. Бұдан тыс Жу шуейуан ғұн елінің солтүстігіндегі со (сақ) елі 
жайындағы бір пайымында үйсін күнбиі Нəнду би қайтыс болғанда ғұндарға кірімтал болған 
үйсіндердің Жетісуға көшпей қалған топтары болуы мүмкін дейді. Бұлардың бəрі де тарихи-
деректану тұрғысынан анықталмаған, жекелеген көзқарастар саналғанымен, алайда тарих 
қойнауындағы көмескі сырларды ашуға өзіндік септігін тигізер тамаша ізденістер деуге татиды.   
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Ашына руы жөніндегі пікірталастар да күні бүгінге дейін толастаған жоқ. Оның 
этимологиясы жөнінде мынадай болжамдар бар: 1. Қытайша құрмет мағынасын білдіретін “а” 
мен моңғұлша “чино” - бөрі сөзінен жасалған (Лев Гумилев); 2. Arčino - он бөрі деген моңғұл 
сөзімен қатысты (П. А Будберг), 3. Хотан-сақ лектсикасындағы көк түс деген мағынадағы 
Аššena, Aāšna сөздерін білдіреді (С. Г Кляшторный, Қаржаубай Сартқожаұлы); 4. Asana - тохар 
тілінде ақ сүйек деген мағынада (Ли мейсұн), 5. Ačina - манжу тілінде ит деген мағынада 
(Шадыман Ахметұлы). [31] 
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Özet 
Türkçe-Gürcüce edebi ilişkilerin tarihi çok eskilere gitmiyor.  Bunun farklı nedenleri olabilir ama 

biz sadece iki neden üzerine duracağız. Edebi ilişkiler çeviri kapsamına almaktadır. Türkçe-gürcüce 
edebi ilişkiler de  çeviri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tiflis Devlet Üniversitesinde Türkoloji 
bölümünün kurulması akademik düzeyde  Türk kültürü araştırma  imkanı sağladı. Gürcü Türkologlar 
Türk edebi eserleri çevirmeye başladılar. Gürcü kökenli Türkleri ise değişik kültürel ve bilimsel  
dergileri yayımlayarak Gürcü edebiyatın ve kültürün Türk okuruna yakından tanıtma fırsatı sağladılar. 
Hem gürcü hem Türk edebiyatında orta çagın önemini göz önüne bulunarak o çağın dunyaca ünlü 
şairleri Şota Rustaveli ve Yunus Emre’yi  seçerek şairlerin aşk anlayşı konusunda benzerliği üzerinde 
durmaya çalıştık. 

Giriş 
 Çağdaş kültür ülkelerin edebiyati iki temel unsurdan ibarettir. Birincisi herhangi bir ülkede 

yazılmış edebi eseridir, ikincisi ise bir edebiyatindan diğer edebiyata girmiş edebi eseridir. Bilindiği 
gibi herhengi bir edebiyatin edebi eseri başka edebiyatina girince az da olsa o edebiyatina aıt olur. Bir 
edebiyatina  sadece o ülkenin toplusal hayatını, düşüncelerini ,edebi durumu iyi yansıtan edebi eseri 
ait olabiliyor. 

 Son zamanlarda  bir edebiyatindan diğer edebiyatina edebi eserlerin girme süreci bütün kültürel 
dünyayı kapsadı. Bu çatışmalarla, çelişkilerle dolu  zor bir süreçtir.Georg Brandese  göre “bir milletin 
dehasi  diğer milletin dehasina mutlaka temas etmelidir”.(Брандес,1985.1) Bu tür işikiler her iki 
milletin  gelişmesini güçlendirir. Edebi ilişkiler genel anlamında bir edebityatin  başka edebiyatin 
dünyasina girme sürecidir. Girme süreci  ise değişik biçimlerle belli oluyor. Bu biçimlerden birisi 
yabancı eserin orijinal  şeklide, anadıldeki gibi  bir ülkenin edebiyatina girmesidir.  XIX yüzyıl edebi 
ilişkiler bakış açısından en önemli dönük noktasıdır. Bu dönemde gelişen  kültürel ve edebi sürece  
doğu Ülkeler de katıldı. Avrupa ile ilişkileri  yeni ufukları açtı.Fransada eğitim gören  Türk aydını ve 
gençler  Fransızca bildiği için  her türlü edebi eseri orijınal dilde okuyabilirdi çeviriye gerek  yoktu. 
Batılılaşma denilen  süreç bütün edebiyati etkiledi. Bu tür etkilemeler  Türkçe ve Gürcüce edebiyatları 
arasında izlemektedir. Örneğin roman türü ne Gürcü ne de Türk edebiyatına özgü değildir. Avrupa 
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edebiyatıyla  sıkı etkileşim  roman türün  edebiyatımıza oturtmasını sağladı. Batılılaşmanın olumsuz 
taraflar üzerine konuşsak da  edebiyat dünyasında roman türün olması edebiyatı daha da zenginleşti. 

 Yakın doğunun edebiyat dünyası her zaman ilgimizi çekmektedeyidi. Ilgi çektiğimizin en az iki 
nedeni vardır. İlk önce doğu edebiyatin estetik fenomen olarak algılanması  çok ilginçti. Bunun büyük  
tarihsel ve kültürel önemi vardı. İkincisi ise, ülkemizin kültürel  ve ruhasl hayatının  gelişmesinde 
doğu ülkelerin rolü büyüktü. Bu yüzden  estetik ya da edebi düşüncelerin gelişme işinde  birbirlerine 
benzer modeller,olaylar karşımıza çıkmaktadır. Komşu ülkelerin sosyal-kültürel hayatın  iyice bilmesi 
kendi  ülkemizin zengin kültür mirasin bilim araştırma işlerinde önemli yer almaktadır. Fransız 
edebiyatçi’nin Pol Van Tigemin belirttiği gibi “ Her milli edebiyati kendine ait  geleneklere sahip.bu 
gelenekler edebiyata    farklılığını ,özelliğini sağlar.”( Конрад. 1966.312) 

 Türkçe-Gürcüce edebi ilişkilerin tarihi çok eskilere gitmiyor. Ülkelerimiz arasında tarih 
sürecinde  her türlü ilişkiler olmuştur. Siyasal ilişkiler olsun, ekonomi ilişkiler olsun, kültürel ilişkiler 
olsun. İki milletin  birbirlerine   nasıl bir etkileşim olduğunu  edebiyata, sanata ve dilde en güzel 
yansıtmaktadır. Dilsel ilişkiler bakış açısında  çok zenginiz. Gürcü dilinde Türkçceden girmiş kelime 
hazinesi çok  ve bu konu üzerine çalışan  bilim adamları da az değil. Ama edebi ilişkiler hakkında 
konuştuğumuzda   dilsel ilişkilerdeki gibi zengin değiliz demiş olursam yanlış olmayacaktır.  Bunu 
farklı nedenleri olabilir ama ben iki temel nedeni  üzerine duracagım.   

1. Fars ve Arap dillerin etkisi. Bilindiği gibi orta çağlarda Türklerin Fars kültürünü benimeseyerek 
ondan yoğun şekilde etkilenmişleri ,Selçuklu sultanların  saraylarında Farsçaya büyük ilgi ve itibari 
göstermeleri  Türk şairleri tarafından Farsça diliyle klasik  eser yazma akımına yol açmıştır.  Divan 
edebiyati çizgisinde  Türkçe eser yazan  şairlere  rastlamıyoruz. Türk Dili sadece konuşma dili olarak 
kullanıp edebiyat alanında ayırıma uğratılmıştı. Bu durumu  o dönemin ünlü şairi Aşık Paşa’nın 
sözleri   güzelce ifade etmektedir: 

 “Türk Diline kimse bakmaz idi 
Türkler hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dilleri 
İnce yolu ol ulu menzilleri ”   
O dönemin Gürcistanın edebiyat hayatında  Farsçadan ya da Arapçadan  çevirilmiş eserleri 

bulunmaktaydı. Bu yüzden  o dönemin Gürcü okuru  Türk edebi eserleriden zıyade  arap ve fars edebi 
eserleri tanıyordu. Burada altını çizmemiz gereken bir durum mevcut . Türk Edebiyatı yakın doğunun 
kültürel bölgesine girmektedir. Bu bölgede ise Arap, Fars ve  Türk edebiyatları bir araya gelmektedir. 
Eğer bu edebiyatların bir metadilde yazılmış olduklarını kabul edersek o zaman bir tip edebiyatın 
meyadana gelmesini görmüş oluyoruz.  Yanı  bu edebiyatlarından birisinden  örneğin Türk 
edebiyatından ampırık bilgileri kullanarak  elde edinilmiş değişmeyen (envaryant)  biçimler  diğer 
edebiyatlar için de ortak olacaktır. Ama ayını zamanda   ayını tip edebiyatların meyadana gelmesinin 
sebebi sadece  edebi ilişkiler değildir. Ayını tip edebiyatların oluştuması  milletlerin  
toplumsal,tarihsel ve kültürel gelişme   açısından  ayını seviyede olduklarına bağlı olabilir. 

2. Akademik düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı üzerine çalışmaların ancak 20 yüzyıldan başlaması. 
1945 yılında Tiflis Devlet Üniversitesinde Doğu bilimleri fakültesi kuruldu. Onun arsında 

Türkoloji bölümü de mevcuttur. O günden beri Türk  Dili ve Edebiyatı, Tarihi ve coğrafiyası  üzerine 
bilimsel çalışmalar yapılmya başladı.  Türkçe – Gürcüce edebi ilişkiler hakkında konuştuğumuda  
çeviri kast etmekteyim. Türk dilinin akademik düzeyde öğrenilmesi ve  öğretilmesi  Türk edebi 
eserlerin  çevirme imkanları sağladı.  

Edebi ilişkilerin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini konuştuğumda  bir edebi eserin diğer 
edebiyat dünyasında orijinal dildeki gibi girmesini söylemiştim. Ama edebi işikilerin tek bu türü 
yoktur o  çeviri de kapsamına alır. Çeviri Kültürel ararsı iletişimin  vazgeçilmez bir oğesi olduğunu  
kabul edilmesiyle bağımısız bir dalı olmuştur.Çevirinin fonksyonu  bugün yalnızca bir edebiyat işlevi 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

343 
 

değil, ayını zamanda bir dil işlevi olarak da görülmektedir. Çeviriye değişik insaların bir araya 
getirmek,onları birbirine yakınlaştırmak  gibi sorumluluk  yüklenmiştir. Adeta diller ve kültürel 
arasında bir iletişim aracıdır .Yanı bir köprü bir uzlaşma aracıdır. Gürcisatanda çevirebilimin zengin 
gelenekleri var. Gürcü   bilim adamın Korneli Kekelidze ‘nin belirttiği gibi  “Gürcüler çeviri işleriyle 
uğraşırken yabanci eserinde  önemli  ve yaşamsal sorulara cevap bulabilmesine büyük ilgi 
gösterirlerdi. Ayırıca  yabanci bir eserin  çevirilmesi otomatik  algılama süreç değildi yaratıcı bir 
süreçti.”(Gaçeçiladze,1959:75) Edebiyat eserleri bir miletin tarihinin, kütlürünün yansıdığı alandır. Bu 
alanın başka dil okuruna kaynak dildeki  şekliyie aktarabilmesi çok önemli. Edebi çeviri ana 
edebiyatin gelişmesinde yer alan önemli bir süreçtir.  

 İlk önce Türkçeden çeviriler yapılıyordu. Gürcüceye çevirilen ilk edebi eseri Namik Kemalin  
“Gülnihaldı”  (çeviren Memed Abaşidze). Zamanla Acarada yaşayan yazarlar Türk motiflerele 
ilgileniyorlardi. Ünlü Gürcü yazarı Parmaen Loria  Türkiye’de yaşayan gürcüler hayatı hakkında 
yazıyordu.   İntensif çalışmalar  1921-22 yıllarda başladı.1921 İstanbulda basılmkta olan  “Özgür 
Gürcistan” adlı dergisinde Gürcü kültürü ve edebiyati üzerine söz ediliyordu. 1977  İsveçte  yaşayan 
Gürcü kökenli Türkler tarafından  “Çveneburi” adlı dergisi kuruldu, sonra  “Çveneburi” kültüre dergisi 
İstanbulda basılıyordu. 1997 yılda yeni “ Mamuli” adlı  dergisi de çıkarmaya başladı. Gürcistanda ünlü 
bilim adamı Magalı Todua “Armağani” adlı dergisi yayılmaktaydi. Adı  geçen  dergisinde doğu 
edebiyat eserleri basılıyordu. 

  Birinci baskısında yedi Türk yazarın Gürcüceye çevirilmiş esrleri yer almaktadır. Ikincisinde  on 
Türk yazarın , üçüncü baskısında sekiz Türk yazarın eserleri, en son ,dördüncü dizisinde ise beş Türk 
yazarın eserlerle karşılaşıyoruz. 

 Türkçeden Gürcüceye çevirilmiş  yazarlar şunlardır İsa Necati, Mıhrı-Hatun, Yunus Emre’nin 
şiirleri Nassredin Hocanın ve Bu adamın fikraları, Abdulhak Hamidin  “Makberi” Sabahattın Alı 
,Orhan  Hançerlioğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfeddin, Orhan Kemal, Aziz Nesin,  Fahri Erdanç 
,Yakup Kadri,Orhan Veli,  Fazil Husnu Dağlarca, Nazim Hikmet,Yaşar Kemal, Ahmed Haşimin 
şiirleri ,Fakır Baykurt, Ayşe Kulın ve Orhan Pamuk’un eserleri.Gürcüeye “dede korkut” de çevirildi 
çevirmenler Giorgi Şakulaşvili ve Elizbar Cavelidze.1979yılında Elizbar Cavelidze tarafından  
Mevlana Celaleddin Rumı üzerinde yazıldığı monografı Türkolojiyle ilgili bilimsel çalımalarında 
seçkin bir yer almaktadır. 

  Gürcüceye çevirilmiş Türkçe edebi eserleri periodik basında da yer almaktaydı. Fazil Husnu 
Dağlarca’nın şiirleri  “Edebi Gürcistan” adlı periodik basında  yayımlandı.Yunus  Emre’nın şiirleri 
(çevirmen  İmre Mamedli) “Arili” gazetesinde basıldı, sonra kitap olarak da çıkarmışlar. Bekir 
Yıldızın öyküleri ise “Bizim Edebiyatimiz”  gazetesinde yayımlandı. 

  Tifilis Devlet Ünüversitesinde doğu bilimler fakültesini kurulduktan sonra çeviri ile ilgil  
çalısmalar daha yoğunlaştı.Gürcüceden Türkçeye  yapılan çevirilerin saysı da coğaldı.Türkoloji 
bölümün  kurucusu ve başkanı Sergi Cikia çeviriye büyük önem vermekteydi.Gürcistanda 
Türkolojinın büyük gelenekleri var. Abdulhak Hamidin “Makbere” gürücü okuru Sergi Cikia’nın  
çeviriyle tanıştı. Çeviri yapma işinın gelişmesinde  Türkoloji  bölümünde  ve Doğu bililler 
enstitüsünde çalışan türkologların rolü büyüktür. Onların yaptığı çevirilerle Gürcü okuru Türk milletin 
kültürü, tarihi, yaşam tarzi,folklorü daha yakın tanımaktadır. 

Gürcüceden  Türkçeye çevirilmiş yazarlar şunlardır. Rustaveli, Kaplan Postlu Şövalye, Bakradze 
Eka, Çeviri Şiirleri, Barataşvili Nikoloz – “Gürcü Romatizmin Öncüsü”, Cavakhişvili Mikheil,” 
Şeytanın Taşı”, öyküler, Çavçavadze İlia, “Bir Yolcunun Notları” ,Çiladze Otar, şiirler. Çiladze 
Tamaz Çeviri Şiirleri, Dumbadze Nodar “ Güneşi Görüyorum”, “Sonsuzluk Yasası”, “Kukaraça”. 
Falcı Hoço’nun Masalı – Gürcü Masalları, Tembel Adam, Gürcü masalları, Köroğlu’nun Gürcü 
Versiyonu,  Gürcü Edebiyatı, Kaynak: Ana Britannica, Halvaşi Pridon, Çeviri Şiirleri, Eninde 
Sonunda, . Kalandadze Ana, Çeviri Şiirler, Kazbegi Aleksandre, “Elguca ile Mzağo”, Kvariani Simon 
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,” Giorgi Saakadze”, . Leonidze Giorgi, “Dilek Ağacı”, Maçavariani Muhran, “Çeviri Şiirleri”, 
Nişnianidze Şota, “Çeviri Şiirleri”, Tabidze Galaktion, “çeviri şiirleri”,Vaja Pşavela “ Gürcü 
Edebiyatından Portreler”, Yusuf Pağava, “Sönmeyen Ocak”.  

 Günümüzde yayılmakta olan “Pirosmani” kültürel dergisinde Gürcü kültürü.tarihi,edebiyati  
üzereni makalleler yazılıyor,çeviriler yapılıyor.Gürcü Türkologlar ise ünlü Türk  yazarların eserleri  
çevirilierek Gürcü okuruna Türk edebi Dünyası yakından tanıtıyorlar.  

Yukarıda dedğimiz gibib Türkçe – Gürcüce edebi işikiler genel olarak çeviri  yaparak 
gerçekleşmektedir. Çevirilmiş eser eserdeki halkın , kültürün , tarihin , toplusal yapısının  hakkında 
biligi vermektedir. Orta çağlar edebi eserlerin ve halkın dünya görülşeri bakış  açısından çok 
önemlidir. O dönemin  esetetik koşuları ve dünya algılama perpektifleri farklıydı. Orta Çag hem  
Gürcü hem Türk edebiyatı için çok önemli  dönemdir. Edebiyat felsefi ve din unsurları birleştirerek  
dinsel ve felsefi  doktrinlerden farklı  edebi eser ortya koyuyordu. Orta çağda yakın doğu ve sadece 
yakın doğuda değil batı felsefi dünyasında  önemli etkisi olan  sufizm akımı Gürü edebiyatına da 
etkilenmiş.16 

Gürcü edebiyatının en büyük temsilcisi Şota Rustaveli  dünyaca ünlü bir şairdir.  Rustavel’in 
“Kaplan Postlu Şovaliyesi” hemen hemen bütün dillerde çevirilmiştir. Destanin Türkçe çevirisi de var. 
Çeviren sayın Bilal Dindar. Sayın Dindar 1990 yılında Gürcistana gelmiş. Tiflis Devlet Üniversitesi ve 
Rustaveli adına yapılmış bir odası gezdiğinde Kaplan Postlu Şövaliyesinin Türk Dilinde çevirmediğini 
fark etmiş.  Sayın Dindar  destanı çevirmeye karar vermiş ama gürcüce bilmediği için fransızca ve 
azerice çevirilieri kullanmış.   Bu tabii ki eseri doğru  algılama işinde engel olmuştur. Ama Türk 
okuruna Rustavelin ölümsüz edebi eserin tanıtma imkanı sağladığı, çok emek isteyen işi yaptığı için 
çevirmene minettariz.  Türk edebiyatın büyük temsilcisi Yunus Emre hakkında akademik düzeyde 
yapılmış bilimsel çalışmaya sahibiz. Şairin şiirleri Gürcücede bulunmaktadır. Gürcü doğu bilmiciler 
sayın Elizbar Cavelidze  ve sayın Şalva Gabeskiria  Yunus Emre’nin hayatı, dünya görüşü ve dil  
üzerine  bilimsel çalışmalar yapmışlar. Bu iki dunyaca ünlü şairlerin edebi eserlerinde konu  ve dünya 
görüşü açısında benzerlik söz konusudur ama tabii bu herhengi bir farklılığın olmaması  
dememektedir. 

Şota Rustavelin ve Yunus Emren’nin hayat öyküsü de benzerliği taşımaktadır. Her ikisinin 
efsaneleşmiş hayatları var. Şota’nın nereli  üzün süre tartışmanın konu olmuş. Rustaveli şairin ünvani 
olarak değerlendirmişti. Yunus Emre’nin  Türkiyenin farklı şehirlerde mezarin olduğunu halk 
tarafında şairin sevilmesini altını çizmaktadır. Biz Şairlerin hayatı hakkındaki farkli görüşleri 
incelemeyeceğiz sadece onların aşk anlayşı hakkında konuşacağız. 

Orta çağlarda yaratılmış eserlerin incelemesinde dönemim tarihi, felsefi, edebi koşulları göz 
önüne bulundurmak lazim. O dönemim şiirlerin direkt algılanması şiirlerin yanlış incelmesine yol 
açmaktadır. Orta çağlarda  aşkın  kavramı  dönemim dunya görüşü yansıtmaktayd. Felsefi, dini ve 
estetik  sorunları  aşk kavramı etrafında dönüyordu. Orta çağların şairlerin eserleriden  merkezi yer 
aşka verilmiştir.  Aşk bir felsefi kategori olarak kabul edip onsuz ontoloji ve gnoseoloji sorunların 
çözülmesini  imkansızdı. Aşk   ahlak açısından insanın temiz olmasının ve mükemmeleşmesinin  
yoludur. Genel olarak  hem Şota Rusatveli hem Yunus Emre mecazi aşk hakkında söz etmektedirler. 
Şairler aşk hakkında konuştuğunda onun faklı türleri üzerine durmaktadırlar. Yunus Emre’nin dediği 
gibi  birisi  kadınları seviyor, birisi erkekleri, birisi zenginliği sever , birisi sermayeyi  ama  önemli 
olan mecazi aşktır. Ayını  bakış açşı Rustaveli’de  de rastlıyoruz. Şairin dediği gibi    Sevmek  çok 
ince bir sanattır, anlamakta  güçlülükler var ve sensuel aşka hiç ilgisi yok.  Her iki şairin  
kosmolojinde  merkezi yer insan almaktadır . İnsanın  trajedi   Tanrıdan ayırmakla başlıyor   yeniden 
Tanrıya ve ebediliğe  birleşmek için  zor ve  engellerle dolu yolu geçmek lazım. Tanrıya birleşmesi ise 
                                                            
16 Hegel “ Estetik” adlı eserinde Rumı’nın şiirleri kullanmaktadır . Goethe  “Doğu- Batı divanında”  Zuleyika 
olarak adlandıran Mariana Yunga  Mevlananın  beyti söyletmiştir. 
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aşkla mümkün oluyor. Tanrı arayan insan  bu dunyanın  nimetlerinden vaz geçmeli. Kendi beniliğini 
yenilmeli   ve derin buhranları geçerek Tanrıya birleşmelidir. 

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni 
Ben yanarın  dün ü günü bana seni gerek seni 
Ne varlığa sevinirim  ne yokluğa  yerinerim  
 Aşkın ile  avunurum  bana seni gerek seni... 
 Aşkın  şarabında içem  Mecnun olup  dağa düşem  
Sensin dün ü gün  endişem  bana seni gerek seni 
Sufilere  slhbet gerek  ahılere  ahret gerek  
Mecnun’lara  Leyli gerek  bana seni gerek seni..(Gölpınarlı,2006:139)  
Şota Rustaveli destanında başkahramanın Tariyeli’nin  hikayesini anlatarak onun aşkın arayışını 

altını çizmektedir. Ayrıca şair destanin ilk bölümünde ilahı aşk konusudan  yoğun şekilde 
konuşmaktadır. 

Söz açayım ilk sevgiden, o tarısal mutluluktan 
 Onu yazmak  çok çetindir, yüksektedir bu sanattan  
göktedir yerde değil yüce duru kaf dağındadan 
Ona varmak isteyenler  çekinmesin her çabadan.... 
Sufızm akımı Yunus Emer’nin dunya görüşü oluşturmasında çok etkili olmuştur. Orta çağın 

Gürcü edebiyatına sufzımın etkisi söz konusudur.17 Şota Rustaveli fars dili çok iyi biliyordu dönemin 
felsefi doktirnleri orijinal dilinde okuyabiliyordu. Ayını zamanda  orta çağın estetik fenomenı 
oluştruran neoplatonik akımı da unutmamamız gerek. Hırıstyan neoplatonizm ve  sufizm   insanın 
sevmesinde Tanrının sevmesini kast etmektedir. Orta çağda felsefi düşüncenin temelinde iki önemli 
unsur vardı. Tanrı ve İnsan: Tanrı ve İnsan arasındaki ilişkileri  bütün ontoloji ve gnoseoloji sorunları 
çözümleme  zemini  oluşturuyordu. Dervişlik ezoterik sisteminde  bu iki  kavramın dialektik düzeyde 
koyması her ikisinin ayını düzeyde kavramasını sağlıyordu.  Arasındaki   fark ise Tanrının  hiç 
ispatlamadan  var olmasıdır, yanı  Tanrı bütün gerçekliğin ölçüsüdür insan  relatif değerlere  sahip 
olduğu için onun olumlu özellikleri hakkında sadece  Tanrıyla  karşılaştırmasıyla mümkün olabiliyor. 
Ayını zamanda   aşk objesi olarak  Tanrının kavrayışı  insanların  kabiliyetlerine bağlıdır. Ontoloji 
bakış açısından Tanrı   mutlak bir gerçek, iyilik ve  güzellik ise  gnoseoloji açısından  insan  
yaratıcılığın bütün bu niteliği algılayan bir varlıktır.  Tanrı ve İnsan kavramı birbirlerine bağlı olup 
onarlın kavrayışı sadece bütünlükle mümkün. Tanrı ve insanın bu şekilde algılayışı estetik  dünya 
görüşünde  bu fikrinin oluşturmasında neden oldu  “O  bütün gerçektir  O suz  hiçbir  gerçeği yok”. 

Sonuç 
Türkçe-Gürcüce  edebi  ilişkilerin tarihi 20 yüzyıldan başlayıp günümüze kadar devam 

etmektedir. Edebi ilişkilerin güçlendirmesi çeviri işlerine bağlı olmaktadır. Bu alanda  ileride Türkçe - 
Gürcüce edebi ilişkilerin  daha zengin oldugunu rahat söyleyebiliriz. Çeviri yaparak Türk halkın 
kültürü, örf ve adetleri, toplumsal yapısı , edebiyat alanında  ilerlemesi yakından tanıma fırsatı 
sağlamaktadır. Ayını şekilde Gürcü edebi eserlerin Türk okuru tarafından okunması  bizim tarıhimizin, 
edebiyatimizin kültürümüzün tanıtılması sağlar. Bu tür edebi işikiler ise iki millet arasındaki kültürel 
ilişkileri daha derinleşeketir.  Orta çagın dunyaca ünlü şairlerin edebi eserlerdeki konuların benzeyişi 
edebi ilişkilerin sonucu olarak değerlendirebilriz. 

Kaynakça 
İ. Genç. Eski Türk Edebiyatı Tarihi .İzmir.2005 
A.Gölpınarlı  Yunus Emre Hayatı ve Bütün şiirleri. İsatnbul 2006 

                                                            
17 Gürcü Bilim adamı Korneli Kekelidze  sufizmin etkisi hakında konuştuğunda  sufizmin hiristyan özeliği 
hakkında söz etmektedir ama  Sufizmin hırıstyan özelliği  mezhep olarak herhangi bir hırıstyan akımın açısından 
değil  ezoterik açısıdan anlamamız gerektiğini söylemektedir. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

346 
 

B.Dindar   Şota Rustaveli, Kaplan Postlu Şövaliye çeviri. Samsun 1991  
O.  Önertoy, Türk Romanı ve Öyküsü, Cumhuriyet  Dönemi. Ankara.1984 
Н.Н.Конрад. Запад  и  восток. Mосква.1966 
E. Cavelidze . Türk poetikası ,Tiflis 1988 
A.Canelidze    Türkiye’nin  büyük halk şairi  −  Yunus Emre , Yeni Köprü dergisi №1 (25) Tiflis 

2008 
Э. Джавелидзе. У истоков  Турецкой литератури . Юнус Эмре . Тбилиси.1985 
 Z. Gamsakhurdia Kaplan Postlu Şövaliyenin simgeseliği. Tiflis 1991 
Г.Брандес.Литература XIX в.в ее главных течениях.СПб.1985 
G.Gaçeçiladez Edebi çevirinin kursamsal sorunları. Tiflis 1959 

 

ЖҮСІП  БАЛАСАҒҰН  ЖƏНЕ АБАЙ, ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫ 
 

Өтеген Күмісбаев 
Қазақтың əл-Фараби атындағы ұлттық университеті 
Шығыстану факультетінің ирантану жəне арабтану 

кафедрасының профессоры 
Almatı/KAZAKİSTAN 

 
«Құтадғу білік» дастаны ХІ ғасырдағы түркі əдебиетінің шығармаларының шыңы. Кезінде 

оған «Түрік Шахнамасы» деген атақ тағылды. Бұл киелі кітапта бəрі бар, шоқтығы биік 
шығарма екендігі талас тудырмайды. Түркі поэзиясының  төрінде отыратын туынды. Жүсіп 
Баласағұн дастаны қазақтың рухани мəдениетіне, əдебиетіне  жақын тұрған дариядай  дүниелік 
қазына.  

«Құтадғу білік» қазақ ақын-жыраулары  жəне Абай поэзиясымен үндесіп келеді. Нағыз 
энциклопедиялық, эстетикалық, эпикалық биікте тұрған түркітілдес халықтарға  ортақ əдеби  
ескерткіш екендігінде шəк болмаса керек.  Мұнда қазақ халқына да тəн  ұлттық мінез, сыр-
сымбат, сипат, сана сəулесі, дəстүр болмысы бар. Жомарттық, қайырымдылық, ізеттілік, үлкен-
кішіні  сыйлау, əдет, əдеп, иман, тəрбие тақырыптары қазақ халқының  табиғатымен 
тамырласып жатады.  

Халқымыздың  бойына ана сүтімен енген  қадірлі қасиеттер, бабалар ұлағаты, өнер, білімге 
баулу, ізгілік жолымен жүру, сұлулыққа сыйыну, махаббатты қастерлеу, əйелді əспеттеу 
«Құтадғу білікте» жыр тілімен айтылып,  жүректе қалады. Сонау Орхон-Енисей Күлтегін 
жазбаларынан басталатын құт, бірлік, татулық, ерлік туралы түйінді ойлар  осы кітапта  сан 
салаға, тарауларға  бөлініп, теңізге құйған  бұлақтай əсер  етеді. 

Сабырға, қайсарлыққа, өжеттілікке, өрелі істерге баруға шақырады.  Өзіңді толғантқан  
мəселенің  қайсыбірі болса да жауабын осынау жауһар жəдігерден табасын, дəмді сөздері 
даналыққа, арайлы мақал-мəтелдері ақылнамаға айналып кеткен.  «Құтадғу білік» бүтін 
болмысымен, поэтикалық  парасатымен, шырайлы тілімен, астарлы айшықтарымен  бүгінгі 
түркілердің төлтумасына, төлбасына айналғаны айқын. Өнегелі өсиет, көсем сөздер, мың 
тіркестер  бұл ғажайып кітапты ғасырдан ғасырларға есен-аман алып келді. Мысалы:  «Құлқын-
өңеш билемесін адамды», «Құлқынның құлы болма», «Тіршілікке алданбағын өшеді. Дүниеге 
алданбағын  көшеді», «Жамандыққа жақсылық қыл, жеңесін»  секілді саналуан ойды ақтаратын  
ажарлы сөздер алты мың алты жүз қырық бес бəйіттен тұратын  «Құтадғу білікте»  молынан 
ұшырасады. 
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Ой мен сөздің ұтымды жарасуы, сөзбен сөздің бірігіп сəуле шашысуы, данышпан даналық 
мəйегінің мəуеленуі, шешендік сөз шеңберлерінің шендесуі, тобықтай ойдың таудай түйінге 
тірелуі «Құтадғу білік»  дастанының  дархан жетістігіне жатады. Жалпы, өткен, ежелгі  
ғасырларда туған түркі  толғауларына осы қасиеттері тəн  дер едім. Солардың ішкі астарында 
қоғамдық, əлеуметтік, этикалық мəселелер тоғытылып, табысып жатады.                         ХV-XIX 
ғасырлар арасындаға қазақтың ауызша, жазбаша мұраларында жоғарыда айтылған өрісті ойлар 
өркен жайып, біздің заманымызбен, мазасыз ғасырларымызбен  жалғасып кете барады. 
Ғибратында керемет кен сөздері, дидактикасында  сырлы саздар,  сарындар үйлесімін табады. 
Шешендік сөздер шешімі, ағартушылық ойлардың өрнегі, ғақлия ғанибеті, мəтел, мысал 
мəнерлері бірін-бірі толықтырып тұрады. Абайға дейінгі, Абайдан кейінгі  ақын- жыраулардан  
«Құтадғу біліктен» басталған бейнелі соқпақ бар. 

Баласағұн мен Абай арасындағы үндестіктен үлкен кесек ойларды  ажыратып алуға 
болады, бұлардың рухани үндестігі, жақындығы тереңде жатса керек.  Бұқар, Шал,  
Ақтамберді, Үмбетей, Көтеш, Тəтіқара, Əсет,  Əріп, т.с. сөз зергерлерінің  шығармаларындағы  
толғамдар, көркемдік көкжиектері, тіршілік пернелері, философиялық афоризмдері Жүсіп 
Баласағұн жəдігерлерімен жақындасып,  тамырласып барып тарайды.  Мемлекеттік, елдік  
жайлардан бастап, өз тағдырының өрі, еңісіне дейін баяндайтын Баласағұн салт-дəстүрді, 
халық тірлігін, бала тəрбиесін отбасы ошақ отының жай-күйін назардан тыс қалдырмайды.  Өз 
дəуірінің  кемел суреткері ретінде эпикалық құлашын кеңге жайып, түркі заманының зор 
панорамасын жасайды. Осы орайға келгенде Баласағұнның биік шыңы Данте, Петрарка, 
Шекспир шыңдарынан төмен деп ойламаймын. 

«Құтадғу білік»  сол замандағы  түркі  əлемінің тұтас бір энциклопедиясы секілді оқылады. 
Кейіпкерлерінің есімдерінің өзі күн мен аймен, жұлдыздармен араласып отырады. Фирдауси 
«Шахнамасы» кейіпкерлерінің аттары да аталады. Бұл жағынан да биікті кітап қазақтың 
ауызша, жазбаша аңыз дастандарына жақын тұр. Дидактикалық сарыны жағынан араб, парсы, 
үнді мифтерімен, дастандарымен үндесіп кетеді.  

Айтулы, атышулы дастанның авторы біліп сөйлейді, тіліп сөйлейді, қарапайым сөйлейді, 
бірақ қазып сөйлейді, мақал-мəтелге айналады, ең құдіретті жері – тілінде. Көркем ойдың 
қуатын тіл ғана жеткізеді. Сөз бен ойдың өрнегі бір бүтін бітімді сұлулық тапқан. Əр жолы 
өнеге, өсиет, өжеттікке толып тұр. Бүгінгі түркітілдес халықтардың фольклорінде, жазбаша 
жəдігерлерінде кездесетін кесекше көрікті ойлардың тізбегі сонау түркі əлеміндегі дастанның 
дариясындай шалқыған «Құтадғу біліктен» басталған сияқты көрінеді. Тіпті бүгінгі түркі 
поэзиясымен  де қанат қағысады. 

Мұншалықты бас айналатын Гималай сынды сөз бен ой заңғарына, ғарышына көтерілген 
даналық кітабының кез-келген бетінен, жолынан өмірдің қандайда болсын  сауалына жауап  
табасын, толқисын, дамылдайсын ізгілік, кісілік туын қолыңнан түсіргің келмейді. Тіл жөнінде 
кітап былай депті: 

    Ақыл, білім тілмашы – тіл, бұл кепіл, 
    Жарық төгіп, елжіретер тіл деп біл. 
    Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар, 
    Қор қылар тіл, кететұғын бас болар, 
 
    Тіл – арыстан есік баққан ашулы,  
    Сақ болмасаң, жұтар ерім, басыңды! 
    Не дейді ұққын, тілден жапа шеккен ер, 
    Құлақ салып, амал қылып, ес,есті елер 
        (Аударған А.Егеубай) 
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Бұқар жырау:        Бірінші тілек тілеңіз 
    Пиғылы жаман залымның 
    Тіліне еріп азбасқа – деуші еді ғой. 
    
    Малым бар деп мақтанба 
    Боран соқса қайтесін?! 
    Тілім бар деп мақтанба 
    Тіл байланса қайтесін?! – деген қазақтың шешендік сөзі емес пе! 
    Мəлім болған халыққа, 
    Өтірік емес, анық та. 
    «Өнер алды – тіл» еді, 
    Өзбекте өткен Науаи 
    Тілдің гаусар гүлі еді, 
    Парсыда өткен Фирдоуси, 
    Заманында дүр еді, 
    Не жүйрік келіп дүниеге 
Аяқтарын тіреді – дейді Майлықожа Сұлтанқожа ұлы.  
Заңғарлардың, заманалардың үндесуі, иықтасуы ғой бұл жыр жолдары.  
 ХІ ғасырда Шу бойында туған кітап бүгінде ғасырлар жүгін арқалап, арқалы ағысқа 

айналды. Батыс, Шығыс ақылмен ғалымдары көне түрік кітабының тереңіне сүңгіп, сөз бен 
ойдың отты маржандарын саралап танытты. Г.Вамбери, В.Радлов Жүсіп Хас Қажыбтың 
алдында бекерге тізе бүкпеген. Венгр мен неміс  түркі сөзінің қасиетіне бас иген. Бұл жалпы 
жалпақ дүниені тойындатқан бақыт  кітабы ғой, оны оқыған ғалым, етікші, аңшы, əскери адам, 
қарапайым күзетшіге дейін өзіне керектісін тауып, таңдап алады, өміріне пайдаланады, үлгі 
тұтады, ұстаз тұтады, өкінішке қалмайды. 

       Білімді – аз, білімсіздер қаптаған 
    Ақылсыз көп, ақылдыны таптаған 
    Білімсіздер білімдіге жау болды, 
    Надандардың аңсағаны дау болды. 
    Біліп сөйле, сөзіңде сөл, өң болсын 
Сөздің түпсіз қараңғыға көз болсын – дейді. 
 Жүсіп Баласағұн бір сөзінде, тап кеше ғана ХХІ ғасырдың  мінбесінен айтылған 

айшықты сөздей естіледі, түсініктеменің керегі шамалы. Тас болаттай түйін сөз. Адам жақсысы 
білімсіздерден зəбір-жапа көреді. Кейде тегеурінді  ойлардың табан астында тапталып 
жататыны рас. «Түпсіз қараңғыға көз болсын» деп қандай керемет айтылған десеңізші. 

    Ғылым таппай мақтанба, 
    Орын таппай баптанба. 
Құмарланып шаттанба, 
Ойнап босқа күлуге ... деп асыл Абай бүкіл қазақ даласын жаңғыртқан жоқпа.Ұл ақынның 

тағы да бір айтатыны бар ғой: 
Түбінде баянды еңбек егін салған,  
Жасынан оқу оқып, білім алған. 
Би болған, болыс болған  өнер емес 
Еңбектің бұдан өзге бəрі жалған. 
 Абайдан кейінгі қазақ ақындарында да білім жайы аз айтылмайды, Шəкəрім, 

Сұлтанмахмұт Торыайғыров, Ыбырай Алтынсарин, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, 
Мағжан Жұмабаев, Қадыр Мырза əлі, Мұқағали Мақатаевтарға дейін білім-ілімді жырлап кетті. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

349 
 

«Құтадғу білік»  елдікті, ерлікті, мемлекет қамын, қоғамның кемелдігін кең жырлайтын 
ізгілік ниеттен туған шымыр да шынайы  шығарма. Егер дүниеге ежелгі түркі елінің тілін, 
тұтастығын, тарихын, тағдырын таныту керек болса «Құтадғу білікті» ту ретінде көтеріп 
апаруға  болар еді. Осынау өрісі кең ұлы кітаптың түркі тілдес халықтарының ауызша, жазбаша 
əдебиетіне жəне қазақ поэзиясына тигізген игі ықпалы əлі талай айтылатынында, 
жазылатынында шəк болмаса керек.    
 

19.YÜZYILIN SONU – 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRK DİLİ RUSYA’DA 
 

Yrd. Doç. Dr. Kemale Elekberova 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

Bakü/AZERBAYCAN 
 

Rusya ve Türkiye arasında tarih boyunca bitmez, tükenmez savaşların yapılmasına rağmen, 
birbirini öğrenme merakı hiç azalmamış. Bu isteğin tarihin derinliklerine uzayan kökleri vardır. Aynı 
ve komşu coğrafilerde yaşama koşulu da burada önemli etkendir tabii ki… 

Rusya’da Türk dilini öğrenme tarihi I Petro zamanından başlamaktadır. Doğal olarak ilkin amaç 
güçlü rakibini yakından tanıma isteğidir. Bizim amacımıza burada sizlere Rusya’da Türk dili ve 
kültürünün tarihini anlatmak değildir. Nitekim Rusya’da Doğu bilimleri günümüze kadar da hep 
araştırılmış ve ilgi odağı olmuştur. Kononov’un (Kononov 2006) Türk dillerinin Rusya’da öğrenilesi 
tarihi hakkında yazdığı kapsamlı eserde bu tarih derinden ve kapsamlı şekilde 18. yüzyıla kadar olan 
dönemden başlayarak Sovyet dönemini de içine alarak araştırılmıştır. Tabii ki de Kononov bu 
kitabında Türkiye – Osmanlı Türkçesine de değinmiştir.  

Bu bildiriyi hazırlarken amacımız Türkiye’deki Türkoloji camiasınca az bilinen ve 1854, 1857, 
1858, 1908, 1913 ve s. yıllara ait Türk dili hakkında Rus bilim adamlarının kitaplarını, onların yazılma 
nedenlerini, yapılarını, içeriklerini tarafsız konumdan araştırılması ve tanıtımıdır. Bazı kitaplarda 
politik düşünce yansımaları açık görülse de biz milli düşünce ve duygularımızı devre dışı bırakmayı 
deneyerek, bu kitaplara sırf bilimsel açıdan yaklaşmaya çalıştık. Bu kitaplar Moskova, Petersburg, 
Tiflis ve s. gibi şehirlerde ve bazıları da Rus İmparatorunun yayınevinde basılmıştır. Kitapların dili de 
bugünkü Rusçadan farklıdır tabii ki. 150 yıl önceki eski Rusça, eski terim ve sözler, az da olsa alfabe 
değişiklikleri işimizi zorlaştıran nedenlerden. Fakat elimizde bir hazine var dersek, yanılmayız. Eserler 
genellikle 18.yüzyılın sonlarına ait ve kapsamlı çalışmalardır. Bu da Rusya’nın Türklere olan 
merakının göstergesidir zannımızca. Biz burada Türkçe derken, Türkiye Cumhuriyeti henüz 
kurulmadığından, Osmanlı Türkçesini kastediyoruz. Onu da belirtmemiz gerekir ki o dönemde ister 
Türkiye’de, isterse Kazan’da, ister Kırım’da, isterse Azerbaycan’da ve s. konuşulan dil Türkçe ve ya 
Tatarca olarak adlandırılıyordu.   

Ruslara – özellikle de askeri okullarda okutulması için yazılan bu kitaplar genelde Türk dilinin 
öğretilmesi amacını taşımaktadır. İlginç olan şu ki bu kitaplar genelde direk olarak imparator 
tarafından onaylanmış, onun desteği ve isteği üzerine basılmıştır. Kitaplar genellikle askeri okullarda 
okutulmak için yazılmıştır. Hatta Mirza Kazım Beyin sınıfında 50 askeri okul öğrencisinin olduğu bile 
anılmaktadır. Yani anlaşılan, bu kitapları hazırlamakta amacın hiç de dostça bir yaklaşım olmadığını 
seziyoruz. Zaten bu kitaplarda Türkleri hazmedememe – Türk düşmancılığı açıkça görülmekte. Bu 
makalede o dönem ne yazık ki Rus bilim adamlarının bazılarında görülen Türklere karşı kibirli 
yaklaşımlarına değinmeden kalamadık. Nitekim elimizdeki kitapların bazılarında Ermeni etkeni açıkça 
görülmekte. Vladimir Gordliyevski Egliç’kanın (Egliçka: 1908) kitabını yeniden basına hazırladığı 
zaman kendisine Türkçe hocalığı yapan bu konuda ona yardımcı olan S.G.Cerunyan adında, canlı 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

350 
 

Türkçeyi çok iyi derecede bilen Ermeniye borçlu olduğunu, bu baskı için alıştırmaları onun 
hazırladığını ve yeni baskının görüntü olarak iyi olmasa bile, eskisinden daha mükemmel ve 
orijinalinden daha üstün olduğunu yazıyor (Egliçka 1908: IV). Gordliyevski Egliç’kanın yaptığı bazı 
hataların çeviri zamanı kaldırıldığını, fakat baskı hatalarının olabileceğini de yazıyor (Egliçka 1908: 
III ). Onu da belirtmemiz gerek ki Egliçka’nın kendisi bu kitabı 1895 yılında Viyana’da bastırmıştır. 
Derslik gramer ve konuşma dili için malzemelerden oluşan iki bölmeden oluşmaktadır. Yazar ikinci 
bölümde Arap ve Fars dillerinden etkilenen nefis dil adlandırdığı Osmanlıca metinler sunmuştur. İlk 
bölüm Türkçe öğeleri belirleyen, diğer Müslüman dilleri ile tanışmayanlar için kılavuzdan 
oluşmaktadır. Yazar burada Müslüman dilleri derken, büyük ihtimal, o coğrafide yaygın olan Türk 
lehçelerinden bahsediyordur. Yöntem açısından bu kılavuzun önemi gramer konularıyla paralel 
araştırmaların yapılmasıdır. Konular gidince zorlaştırılıyor. Yazar henüz Türkçenin bilimsel yazı 
dilinin olmadığını ve zaten amacının bu olmadığını da belirtiyor (Egliçka 1908: III ). O çok sayıda 
kitapları kullandığını, fakat Türkler tarafından yazılmış gramer ve canlı Türkçe bulmak onun için 
imkânsız olduğunu yazıyor. Metinlerdeki fonetik kurallara uymazlıkları gören Gordlevski buradaki dil 
örneklerinin İstanbul ağzına değil, her hangi bir ağza (örneğin, Rumeli Ağzına) ait ola bileceğini de 
belirtiyor (Egliçka 1908: III ). Döneminde kullanılan Osmanlı Türkçesinde şiir yazan şairlerden 
örnekler veren ve onların dillerinin zorluğuna değinen Lazarev de Mirza Kazım Beyle aynı fikri 
paylaştığını belirterek: “Mirza Kazım Bey “Türk Dilinin Kısa Kursu İçin Ders Kitabı” adlı eserinin 4. 
sayfasında adilce belirtmiş ki, tüm bu şairler gibi şair Fuzuli Bağdadi’nin de yaşadığı Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde, Türk edebiyatının en güzel çağıydı ve dil kurallarını ve arı Türkçe öğelerini 
yaşatıyor, şimdiki kadar Arap ve Fars kelimelerle bozulmamıştı” diye yazıyordu (Lazarev L.M. 1886: 
3). Bu arada onu da belirtmemiz gerek ki Lazarev Fuzuli’nin şiirlerini Azerbaycan şairlerinin şiirleri 
bölmesine almış ve buna neden olarak da Kanuni döneminde yaşamış Fuzuli’nin şiirlerinin 
Azerbaycan’da daha tanınıyor ve ünlü olmasını gösteriyordu (Lazarev 1886). 

İşte Gordlevski’nin eserini sunduğu Viyana Doğu Bilimleri Akademisin eski doçenti Egliçka’nın 
kendisinin de pek Türk aşığı olmadığı görülmektedir. O Turan adının Türklerle ilgisinin olmadığını, 
yalnız coğrafi ad gösterdiğini yazıyor. O Turan kelimesinin Fars milli kahramanı Ferudun’un oğlu 
Tur’un adına bağlıyor ve Fars divanı Şahname’ye dayanıyor (Egliçka 1908: VI).  

Ruslar Türkleri her yönleriyle öğrenmeye çalışmışlar. Bu yüzden de Türk adları da Ruslar 
tarafında öğrenilmeden geçmemiştir. Gordlevski Türklerde rastladığı insan adları üzerine yazdığı 
kitapta ilgisini çeken birçok konuya değinmiştir. Çocuğunu erken yaşta kaybeden ebeveynlerin 
çocuklarına Yaşar, Durmuş, Satılmış gibi adlar vermesi veya ayların adlarıyla (Recep, Şaban, 
Ramazan, Muharrem ve s.) adlandırılmaları onu şaştır (Gordlevckiy 1913: s.3). O İstanbul’daki hocası 
Ahmet Rasim’e de ad verilirken ebcetle harflerin toplamının doğum tarihiyle aynı olmasına dikkat 
edildiğini yazıyor (Gordlevckiy 1913: s.4). 

Tüm yukarıda sözünü ettiğim kitaplarda sunulan dil örnekleri arasında  bir de özel bir konuma 
sahip atasözlerine özellikle değinmeden olmaz. Adı geçen eserlerde atasözleri ve değimler olmazsa 
olmazlardan. Bu eserlerin bazılarında atasözlerinin Rus dilinde karşılıkları, bazılarında anlamları, tek 
tek kelimelerin anlamları altlarına yazılarak verilmiştir. Kitapların genelinde tekrarlanan atasözleri 
arasında bazıları dikkatimizi çekti. Nitekim onları araştırsak da çağdaş Türkçede bulamadık 
(http://tdkterim.gov.tr/atasoz/; Püsküllüoğlu 1998).   

Bazı eserlerde atasözleri çok az (15 atasözü) sayıda verilse de (İzdanie Kanselyarii Namestnika 
E.N.V. na Kafkaz. Samouçitel tureçskogo yazıka 1908: 298 – 299), bazılarında daha çok (253) sayıda 

                                                            
 Yazı dili olarak Osmanlıcayı göz önünde bulunduran çoğu Türkolog, canlı dil derken halkın konuştuğu Öz 
Türkçeyi belirtmek isterler – K.E.  
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(Lazarev 1886: 283 – 296) atasözüne yer verilmiştir. Ama bu atasözlerinde çoğu zaman Azerbaycan 
Türkçesine ait öğeler gözlenilmektedir.  

Muhlinksi de küçük hacimli oku kitabında atasözlerine geniş yer vermiştir. Onun kitabındaki 
atasözleri çağdaşlarının eserlerinde derlediklerinin hemen aynısıdır denilebilir. Daha sonraki bazı 
Türkologlar onun eserini kaynak olarak kullanmışlar (Muhlinskiy 1858: 2 – 5).   

Bu yüzden de yalnız Türkçe, Farsça, Kırgızca ve Özbekçe oku metinleri kitabındaki (Terentev 
1876) atasözlerine ait düşüncelerimizi sizlere sunmak, konuya açıklık getirebilir kanısındayız. Bu 
atasözleri arasında Türkiye Türkçesinde bugün sık kullanılanlar olduğu gibi pek 
rastlayamadıklarımız: İt ürer, kervan geçer (Terentev 1876: 5), İnsaf dinin yarısıdır (Terentev 1876: 
7), Elma kendi ağacından irak düşmez (Terentev 1876: 7), Tiz giden, tiz yorulur (Terentev 1876: 11), 
Maslahatlerin (önerilerin) hayırlısı: urtası (Terentev 1876: 19), Yürekten yüreğe yol var (Terentev 
1876: 21) ve s.; Değişik şekline rastladıklarımız: El eli yuvar (yıkar), iki el yüzü (Terentev 1876: 7), 
Bir çiçek ile yaz (bahar) olmaz (Terentev 1876: 10), Bir mıh – bir nalı, bir nal – bir atı, bir at – bir eri, 
bir er – bir memleketi kurtarıyor (Terentev 1876: 10), Müft sirke baldan tatlıdır (Terentev 1876: 19), 
ve s.; ve sonradan değiştirilenler: Türk aklı sonradan geliyor (Terentev 1876: 11), Tembele her gün 
bayramdır (Terentev 1876: 11). Bu iki atasözü Azerbaycan Türkçesinde değişik şekilde görülmektedir. 
İkinci atasözü bugün dilimizde “Deliye her gün bayramdır” şeklinde ve sık kullanılmaktadır. Birinci 
atasözünün üzerinde özellikle durmak isteriz. Bu atasözü çağdaş Azerbaycan dilinde “Müslümanın 
sonraki aklı” şeklinde kullanılmaktadır. Atasözünün politik amaçla değişime uğradığı 
düşüncesindeyiz. Nitekim Sovyet döneminde “Türk” kelimesi yasaklanmıştı. Ne yazık ki bu da halk 
edebiyatına etkisini göstermeden kalamadı.  

Araştırma konumuz olan kitaplarda bugün pek rastlanmayan atasözleri, bazı Osmanlı şehirlerinin 
tasviri, Kıpçak Nogay ve diğer Türk halklarına ait kısa bilgiler, mektup ve sultan fermanlarının 
kopyaları, hat örnekleri ve onlar hakkında bilgiler, Rusça – Türkçe sözlükler, tarihi şahısların ve yer 
adları hakkında bilgiler, Osmanlı Türkçesinin grameri hakkında bilgiler vardır. Kitapları yapısına göre 
iki kısma ayırabiliriz: 

1. Yalnız oku metinlerinden, 
2. Gramer ve ödevlerden oluşanlar. 
3. Sözlükler. 
Onu belirtmemiz gerekir ki araştırdığımız konu ve elimizdeki malzemeler o kadar geniş, o kadar 

çok, o kadar enteresandır ki bir bildiri değil de, bir doktora tezine malzeme olabilir. Bu yüzden 
araştırmamızda sözlüklere yer vermedik. Nitekim söz konusu olan dönemdeki sözlükleri araştırmak 
uzun zaman ve araştırma isteyen bir çalışmadır.  

Bir de ilgimizi çeker, en çok şaşırtan o ki Ruslar yazdıkları kitapların önsözlerinde hemen hemen 
aynı sorundan yakınıyorlar: Türkçeyi öğrenmek için ders kitapları çok azmış... Ruslarda Türkçeye 
olan merakı görmemek imkânsız. Hem de bu kadar kitap yazmışken. Kitapların öğretim tarzları da 
değişik ve ilginç. Araştırdığımız Türkçe öğretim kitaplarının çoğu dil öğretimine önce Rus – Kiril 
alfabesiyle başlar. Yazarları genelde hep Arap alfabesinin zorluğunu göz önüne alarak bunu 
yaptıklarını yazarlar. Bu açıdan Rusya İmparatorunun Kafkasya valisinin yayınlarına ait derslik 
(İzdanie Kanselyarii Namestnika E.N.V. na Kafkaz: 1908) ilgimiz çekiyor. Sırf ders kitabı olarak 
yazılmış hiçbir politik düşünce yansıtmıyor. Kısaca bir önsöz kitabın içeriği hakkında bilgi 
vermektedir. Tek amacı Türkçeyi öğretmektir. Yeni başlayanlar için genel konuşma dilini ve kolay 
metinleri öğretmeyi hedefliyor. Doğu dillerinin eğitimi zamanı en zor okuma olduğunu, bu yüzden de 
gramer şekilleriyle tanıştıktan ve kelimelerin anlamlarını öğrendikten sonra okurlarını yazıyla 
tanıştıracaklarını yazıyor. Kitap iki bölmeden oluşmaktadır.  

1. Gramer ve alıştırmalar; 
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Bu bölmede bir tek Türk gramerinin göz önünde bulundurulduğunu, Fars ve Arap gramerine 
değinilmediği – nitekim sonuncunun Türkçede çok etkili olduğun yazıyor (İzdanie Kanselyarii 
Namestnika E.N.V. na Kafkaz 1908: V). Burada da yazı dilinin Türkçeden fazla Arapça kelime 
içerdiğini, fakat konuşma dilini öğrenmek için Arapçanın fazla önemli olmadığı vurgulamaktadır. 

 Gramer konularından sonra çok sayıda alıştırmalar ve onların sonunda da sözlüğü veriliyor. 
Bu da zaman kaybını önlemektedir. Sözlükte Osmanlı kelimesinin karşılığı olarak Türk kelimesinin 
yazılması ilgimizi çekti. Gramer terimleri yabancı dilde veriliyor.          

2. Oku ve çeviri için metinler.  
Oku ve çeviri metinleri verilen kısmı mükemmel adlandıra biliriz. Buraya önemli kelimeler 

başlığı atılmıştır. Bu başlık altında evren ve din, zaman, devlet, şehir ve bölgeler, ev ve bölgeleri, 
mutfak malzemeleri, sofra malzemeleri, insan ve aile, beden azaları, hastalık ve ilaç, giyim kuşam, 
sanat ve zanaat, okul, boyalar, yiyecek ve içecekler, bitkiler, hayvanlar, mineraller ve s. gibi dil 
öğretimi zamanı gereken tüm ayrıntılar düşünülmüş. Osmanlı Türkçesine pek değinmeyen bu kitabı 
Öz Türkçenin öğretimi için mükemmel bir kitap olarak nitelendirebiliriz. Yine de metin sonlarında 
transkripsiyon ve kelime anlamları veriliyor. Bir veya daha çok sesi belirten harflere ait örnekler, bir 
veya daha çok heceli kelimelerin yazılışına aşamalı olarak geçiliyor. Kelimelerden sonra cümleleri 
okuma öğretiliyor. Sayılar ve kitabın sonunda sözlük ve atasözleri bölümü geliyor. Kitapta bazı hatalar 
(kelime anlamlarında ve okuma hataları) görülse de günümüzde bile kullanılabilinecek bir kitap 
olduğu düşüncesindeyiz.              

Oku metinlerinden oluşan kitaplardan birisi Ord.Prof. Anton Muhlinski (Muhlinskiy A. 1858) 
tarafından düzenlenmiş olandır. Türkçeyi geliştirmek için hazırlanan bu kitabın kendisi ince de olsa 
yelpazesi geniştir. İlk olarak Öz Türkçe atasözlerinden başlayan kitapta hikâye, Muhammet Eyüp’ün 
“Şam Şehrinin tasviri”, Kâtip Çelebi’nin “Türklerin Kazaklara Karşı Deniz Savaşları”, Hayrullah 
Efendinin Kıpçak Nogay ve diğer Tatarların tarihine ait eserinden bir parça, Muhlinski’ye İstanbul’da 
Türkçeyi öğretmiş Hoca Aynı’nın şiirleri, Nabi Efendinin İstanbul methiyesi yer almaktadır. Okuma 
kitabının sonunda mektup ve ferman örnekleri veriliyor. Ferman suretine gelince o savaş sırasında esir 
alınan kişilerden İslam dini seçmemiş olanlarının iadesi hakkında Rumeli’deki kadı ve subaylara 
yazılmış bir hükümdür. Mevcut tarihi 1156 (yırtıldığı için tam net okunmuyor ama) yani 1743 ya da 
1744 tarihlerine tekabül ediyor. 1736-1739’lu yıllardaki Osmanlı – Rus ve Avusturya savaşı var 
muhtemelen bu savaşta alınan esirlerle alakalı bir hükümdür. Bir de İstanbul’da olan kralın elçisinin 
durumu belirtilmiş, fakat kralın nereli olduğu yazılmamış. Buradan da böylesine sonuca varılıyor ki 
Ruslar hazırladıkları subaylara Türkçeyi mükemmel eğitmeye çalışmışlar.      

L.Budagov’un yazdığı “Rus – Tatar Azerbaycan Lehçelerinin Öğretimi İçin Pratik Rehber” kitabı 
(Budagov 1857) Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinin benzerliklerinin ve kökeninin öğrenilmesi 
açısından ilgi çekmektedir. Genellikle Azerbaycan ve Osmanlı (Öz Türkçe) arasındaki benzerlik 
Ruslar için bir avantaj olmuştur hep. Bir dili öğrenmekle onlar hem Anadolu’da, hem de Kafkasya’da 
araştırıyorlardı.  

Tüm söz konusu kitaplar arasında en çok ilgimizi çeken de zaten L.Budagov (Budagov 1857) ve 
L.M.Lazarev (Lazarev 1866) tarafından yazılan eserlerdir. Nitekim bu eserler Osmanlı ve Azerbaycan 
Türkçelerinin hem pratik, hem de kıyaslamalı öğretimine aitler. Yazarlar burada her iki dili lehçe 
olarak adlandırmışlar. Lazarev’in yazdığı kitapta hem de yazarın Türklere – Türk tarihine, diline, 
kültürünü çok iyi derecede öğrendiği anlaşılmaktadır.  

Eserin önsözünde bilim adamı Türkçe hakkında: “Türk dili derken biz, Avrupa Asya, Azerbaycan, 
Rusya ve İran yönetiminde olan Türklerin dilini anıyoruz. Bu dil birçok İran eyaletlerinde, hatta Şah 
                                                            
 Ruslar Rusya İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan Türk dilli halkları, özellikle Azerbaycan Türklerini 
“Tatar” adlandırmışlar. O dönem kaynaklarında da Azerbaycan Türkleri genellikle hep “Tatar”, dilleriyse 
“Tararca” olarak anılır.   
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sarayında da kullanılmaktadır. Avrupa Türkleri kendilerini ve dillerini 1300 yılında ilk Türk 
İmparatorluğunu kuran Osman’ın adıyla adlandırmaktalar. Onu da belirtmemiz gerekir ki Türk dili 
Avrupa Türkiye’sinde, aynen de tüm Asya’da Fransızcanın Avrupa’da kullanıldığından daha çok 
kullanılmaktadır. Nitekim sonuncuyu (Fransızcayı – K.E.) Fransa’da sosyete ve orta tabakanın kısıtlı 
çevresi kullandığı halde, Asya’da Türkçeyle tüm halkın nüfusu daha çocukluğundan konuşur. Böylece 
de bu dille tüm Asya ve Avrupa Türkiye’sini dolaşmak olur ” (Lazarev L.M. 1866: 1). Yazar bazen 
Türkçe derken hem de, tüm Türk lehçelerini göz ününde bulundurmaktadır. O daha sonra Türkçenin 
İslam dinini ve diğer etkenlerden Arap ve Fars dillerinin etkisinde kaldığını, böylece de zorlaştığını 
belirtiyor. Daha sonra Lazarev bir kitapta Osmanlı, Azerbaycan (Kafkasya için) ve Çağatay 
Türkçeleriyle yazılmış birkaç metni kıyaslamalı olarak vermeye çalışmış. Buradaki amacını yazar bu 
lehçeler arasındaki farkların ne denli büyük olduğunu göstermek olduğunu yazıyor (Lazarev L.M. 
1866: 2). Lazarev kitabının ilk bölümüne Sultan Babur’un “Baburname”, Abul Kadı Bahadur Hanın 
tarihini, Navai divanından, Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış eserlerden – “Derbentname”den, Fuzuli 
divanından gazeller, Zerbiya’nın ve Askeri’nin kitaplarından parçalar, Nebati’nin şiirleri almıştır. İkici 
bölümde Lazarev Osmanlı lehçesiyle yazılmış hikâye, uzun hikâye ve şiirler adlandırmıştır. Bilim 
adamı buraya Muhammet Efendinin, Raşit Efendinin, “Binbir Gece” masallarından, “Kabusname”den, 
Prof. Muhlinski’nin oku kitabından, İstanbul’da basılan mektuplardan ve Prof. Kazım Beyin 
dersliğinden alınmış iki mektup, Baki, Caferi, Ahmet Paşa, Muhibbi, Nicati, Hemdi, Hayali, Nihali, 
Sadri, Ebedi ve Fuzuli divanından birer gazel, Türkçe konuşma metinleri çevrileriyle, atasözleri 
Türkçe çevrisiyle vermiştir. Onu da belirtmemiz gerekir ki Osmanlıca metinler arasında yazar 1812 ve 
1826 yıllarında Paris’te, 1854 yılında Berlin’de basılmış kitaplardan da parçalar verilmiştir. Yazar 
çocukluğundan Azerbaycan’da yetişen ve Türkçe konuşan birisi olarak burada hem de Osmanlı ve 
Azerbaycan Türkçelerinin gramerlerine yaklaşımını da sergilemiştir. Ermeni asıllı olduğu söylenen 
Lazarev Türk lehçelerini “Tatar lehçeleri” adlandırıyor ve onları şöyle sıralıyor: “Sibirya, Çağatay, 
Şamhal, Nogay, Hive, Buhara, Orenburg, Türkmen, Kırgız, Astrahan (Heşterhan), Azerbaycan, 
Mozdok – Kızılyar, Kumun, Kırım, Kazan, Türk - İstanbul”(Lazarev 1866: 5). Lazarev eserinde 
Kazan, Osmanlı ve Azerbaycan Türkçelerindeki kelimeleri kıyaslıyor. Burada Kazan Türkçesi ile 
Osmanlı – Azerbaycan Türkçeleri arasında fark görülse de, Osmanlı ve Azerbaycan Türkçesi arasında 
(yazarın sunduğu kelimelere bakılırsa – K.E.) tek fark “iyi – yahşi” kelimelerinde görülüyor. Türk 
lehçeleri arasında farka ve Türklerin birbirilerine anlamamalarına gelince bu lehçelerin bazılarını 
birbirinden büyük, bazılarının daha az, sonuncularınsa yalnız harflerin söylenilmesi zamanı ortaya 
farkların çıktığını vurgulayan Lazarev yazıyor: “İlklere Hive, Buhara, Kazan, Çağatay, Kumun, 
şamhal, Orenburg, Simbir (Sibirya? – K.E.), Türkmen, Kırgız lehçeleri aittir. Onlar arasındaki ilişki 
Kazan veya Çağatay lehçelerinin Azerbaycan veya Osmanlı Azerbaycanlıların konuştukları lehçeler 
gibidir. Onlar ne Kazan, ne Çağatay lehçelerini anlamazlar. Tam tersi Azerbaycan, İstanbul, Astrahan, 
Kırım lehçeleri bazı yerel kelime ve deyimler dışında birbirilerinden fazla farklı değiller” (Lazarev 
1866: 5). Bununla da Lazarev Kazan ve Çağatay, Azerbaycan ve Osmanlı Türkçelerinin yakınlığının 
altını çizmek istiyor.     

Sonuç olarak şunu belirtmek isteriz ki amacı ne olursa olsun, kendi kültürünün, dilinin, 
edebiyatının, tarihinin ve s. başka başkaları tarafından öğrenilmesi hep hoş olur. Bu hem de bir 
milletin başka milletlere tanıtılmasıdır. Bu zaman milletler arasında bir sıcaklık, dostluk ilişkisi oluşur. 
İnsanlar birbirilerini yanlış tanımazlar. Birbirilerin kültürüne, diline, tarihine, edebiyatına sevgi ve 
saygı gösterirler.   
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ҒАЛАМДАСУ ДƏУІРІНДЕГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІ 
(Əлеуметтік-тілдік сараптама) 

 
Дандай Ысқақұлы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор 
Almatı/KAZAKİSTAN 

 
Тілдері фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жағынан бір-біріне жақын, ұқсас, 

туыстас түркі əлемі Тынық мұхитынан Атлант мұхитына дейінгі аралықта созылып жатыр.  
Қазір  түркі əлемінде  40-тай (кейбір зерттеушілер – 25, енді біреулері – 49 деп, көрсетеді) тілде 
сөйлейтін 200 миллиондай адам өмір сүріп жатыр. Түркі əлемінің тілдік көрінісін көру үшін 
алдымен, цифрларға сөз берейік. Сол 200 миллион халықтың 40 пайыздайы бір, 70 пайыздайы 6 
тілде де қалған 30 пайызы 34 тілде сөйлейді екен. Халқының саны жағынан алғашқы ондықты  
80 млн. түрік, 35 млн. əзірбайжан, 30 млн. өзбек, 12 млн. қазақ, 9 млн. ұйғыр, 7 млн. түркімен, 
6,5 млн. татар, 4,5 млн. қырғыз, 2,2 млн. башқұрт, 1,5 млн. қашқай тілдері құрайды. Саны ең 
азы - 2 500 адамдық шұлым, 5 000 адам сөйлейтін долған жəне жұғыр,  7 000 адамнан тұратын 
айну    тілдері. Қарайым мен тофа тілдерін бірде есепке алып, енді бірде өлі тілге жатқызып 
жүр.  

Қырықтай тіл дегенімізбен, бұлардың түбі бір, бір-бірімен түсінісе алатындай жақын; 
көршілері өзара сөйлескенде, еркін ұғыныса алады да, тұрағы қашықтаған сайын түрлі 
жағдайлардың əсерінен болған айырмашылықтар сезіле бастайды. Сол жақын-қашықтығына 
қарай түркі тілдері негізінен қыпшақ, оғыз, ұйғыр, Сібір топтарына бөлінеді. Бұларға Ресейде 
тұратын 2 миллиондай халқы бар шуаштар мен Ирандағы 42 мыңдай Һалаж қосылмайды. 
Осылардың ішінде қазақ, əзірбайжан, қырғыз, өзбек, түрік, түркімен ұлттары өздерінің 
мемлекеттігін құрып, тілдеріне мемлекеттік тіл мəртебесін беріп, дамуына жан-жақты 
жағдайлар жасап отыр. Мемлекеттік тұрғыдан қорғалып отырған бұл тілдерге дəл қазір төніп 
тұрған қауіптің жолы біршама жабық деуге болады.  

Ал екінші топқа  алтай, башқұрт, балқар, қарашай, құмық, саха, татар, тыуа, ұйғыр, шуаш, 
хақас тілдері жатады. Бұл халықтардың ұлттық тəуелсіздігі жоқ, сондықтан да тілдерінің 
тіршілік еркіндігі шектеулі. Ресей мен Қытайдың құрамындағы бұл елдердің саяси хұқы 
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автономиямен шектеліп, тілдеріне жергілікті ресми тіл дəрежесі берілген. Бұл тілдер жергілікті 
автономиялық облыс, аудан аумағында ғана, онда да сол мемлекеттің мемлекеттік тіліне 
қосымша ретінде ғана қолданылады.  

Ресми тіл болғанымен де бұл топтағы тілдердің болашағы жарқырап тұрған жоқ; тіпті оның 
дамуына кедергілер, қыспақтар көбеюде. Ресми жағынан тіл еркіндігіне қарамастан іс жүзінде  
қоғамдық өмірде қолданылу аясы тарыла түсуде. Осындай жағдайлардың салдарынан аз санды 
халықтар түгілі,  8 миллиондай татар мен 3 миллионнан астам башқұрт халықтары да ұлттық 
даму жағынан қысым көріп жатыр.  

 «Бүгінде Ресей Федерациясының құрамындағы автономиялық республикалардың ана 
тілінің жағдайы мəз емес. Жалпы бүгінге дейін Ресей Федерациясының құрамында болған 
ұлттардың біразы фузиялық əрекеттің құрбаны болды. Ең алдымен тілі, ділі, діні жоғалып, 
кейіннен ұлттың өзін толығымен сіңіріп жіберді. Ендігі кезек татар мен башқұртқа келген 
секілді. Қазіргі кезде башқұрт, татар ұлттары өз ана тілін сақтап қалу үшін күресіп жатыр. Бұл 
ұлттардың зиялы қауымының күн тəртібіне қойып отырған мəселесі – ана тілдерінің қолданыс 
аясын барынша кеңейту, еңбектеген баладан еңкейген кəріге дейін ана тілін үйрету. Олар ана 
тілін сонау балабақшадан бастап дамытып, оны қарапайым кітап шығарудан бастауды, кешкі 
тегін тіл курстарын ұйымдастыруды, телеарналарды барынша ана тілінде сөйлетуді қолға алу 
керектігін ескертті. Алайда тіл мəселесіне келген кезде кейбір татар журналистерінің бір 
мəмілеге келе алмай жатқан тұстары да бар. Оған себеп: мектеп қабырғасын бітірген түлектің 
өз ана тіліне емес, өзге тілге мұқтаждығының басым болуы. Егер университетке тапсырғанда, 
біріншіден, орыс тілінен, екіншіден, математика секілді пəндерден орысша емтихан тапсыру 
міндетті болғандықтан, татар тілінің қажеті аз деген сауал қояды. Осы мəселені шешу жөнініде 
Ресей өкіметіне арнайы хат жолдап, ЖОО-ға түсу үшін талапкерлерге ерік беруін, таңдау 
хұқығын алдыға шығаруды, өз ана тілдерінде емтихан тапсыруды сұрамақшы» (Татар, 
башқұрттардың ана тілі үшін жанталасы. «Қазақстан-Заман», 28.02.2013). Бұл жолдардан татар, 
башқұрт тілдерінің бүгінгі хал-жағдайы, тыныс-тіршілігі  анық көрінеді.  

Ал автономиялы шуаштардың ұлттық жағдайы сын көтермейді. Патшалы Ресей кезінде 
күшпен жаппай шоқындырылып, христиан дінін қабылдаған халықтың ана тілі тек ауылдағы 
аға буынның ғана тіліне айналған. Мектептегі оқудың, барлық іс-қағаздарының, ресми 
жиындардың  орыс тілінде жүруі салдарынан, яғни өмірлік қажеттілігі жоқтықтан шуаштардың 
бүгінгі ұрпағы ана тілінен айрылып қалған.  Жағдай осылай жалғаса беретін болса, енді екі, үш 
ұрпақтан соң шуаш тілінде сөйлейтін адамды табудың өзі қиынға айналуы мүмкін.  

Ресейдің құрамында автономиялы республика саналатын Якутияда миллионға жуық  халық 
тұратын болса, соның 462 492-сі, яғни жарымы - сахалар. Жеріне бес Франция сыйып 
кететіндей ұлан-ғайыр, табиғаты қатал  өңірде тұрып жатқан сахалар сан жағынан аздап өсіп 
жатқанымен де тілінің қолданылу аясы тарылып бара жатыр. Түркі тектес халықтардан 
қашықта, оның үстіне христиандық мəдениеттің аясында өмір сүріп жатқандықтан да ұлттық 
болмысының түркілік сыпаты кеми түскен.   

Негізінен Қытайда (8,2 млн), Қырғызстанда (500 млн), Қазақстанда (300 млн) өмір сүріп 
жатқан жалпы саны 9 миллионнан асатын ұйғырлардың да тілдік жағынан дамуы ойдағыдай 
емес. Негізгі диаспорасы Шығыс Түркістанда тұратын ұйғырлардың ресми түрде 
автономиялық хұқы бар болғанымен де өлкеде қытайлардың үлесі салмағы жергілікті ұлттан 
көп болғандықтан да ұйғыр тілін қоғамдық өмірдің барлық саласында қолдануға келгенде, 
белгілі бір қиындықтар туындап отыр. Мұның аяғы кей кездерде ушығып, қарулы 
қақтығыстарға да апарып соқтырды. Ал Қазақстанда ұйғырларға біршама жағдайлар 
жасалынған; автономиялы ауданы бар, мектептерінде оқу ана тілінде жүреді, мəдени дамуына 
көңіл бөлінген.  
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Жоғарыдағылармен салыстырғанда, Өзбекстанның құрамына кіретін 400 мыңнан асатын 
қарақалпақтардың жағдайы мүлдем өзгеше. Өзбек тілінің де қарақалпақ тілі секілді түркі 
тілдері тобына жатуы бұлардың арақатынасында агрессияшылдық туғызбай, керісінше бір 
бағытта үйлесімді дамуына жағдай жасауда. Мұның өзі екі тілдің көбіне жат сөздермен емес, 
бірінде жоқ болса, екіншісінде  бар түбірі ортақ сөздермен толығып, түркілік негізде жақындаса 
түсуіне мүмкіндіктер беріп отыр.          

Алтай, балқар, қарашай, құмық, тыуа, хахас халықтары Ресейдің құрамында ұлттық 
автономия мəртебесінде өмір сүріп жатқанымен де саны бар да көпшілігі өз тілінде 
сөйлемейтін, ұлттық болмысы əлсіреген халықтарға айналып барады. Мемлекеттік мəртебедегі 
орыс тілінің тықсыруымен басқа аз халықтардың тілдері тұрмыстық деңгейде ғана қалып, 
мектептегі, жоғары оқу орындарындағы  оқудан бастап, қоғамдық, саяси, ғылыми, 
экономикалық өмірдің барлық саласында дерлік  қолданылудан шығып қалуы олардың 
тамырына балта шапқанмен бірдей болып отыр. Ұлттық автономия аясында ұлттық тілдерді 
дамытуға арналған түрлі шаралар қолға алынып жатса да онда тіл дамуының басты мəселесі 
шешілмегендіктен де оң нəтижелер беріп жатқаны жоқ; керісінше аз ұлттардың тілдік 
дамуының  құлдырауы күшейе түсуде.   Мысалы, 75 мыңнан асатын алтайлықтардың шамамен 
2 пайыздайы ғана ана тілінде сөйлей алады. Дағыстанға кіретін 500 мыңдай құмықтың, бірі 
шеркестермен, енді бірі кабардиндермен қосылып, автономия құрған 250 мың қарашай-
балқардың, 65 мыңдай хахастың, 260 мың тыуаның тілдік жағдайлары да осы деңгейден алыс 
емес.  

«Жалпы Ресей мемлекетінде тіл жағдайы аса мəз емес. Ғылыми негізде əлем тілдері 
пайдаланылу дəрежесіне қарай 6 топқа топтастырылатынын ескерсек, Ресейдің қолданыстағы 
тілдерінің «қауіпсіздер» тобына орыс, татар, украин, «жоғалуы мүмкін» деген болжам қатарына 
20, «өте қауіптілерге» 29, «нашар жағдайдағыларға» 22, ал «жоғалғандар» санатына 20 тіл 
жатады» (А. Құлтай. Қазақ тілінің қауқары қандай? «Жас қазақ үні», 29.03.2011-04.04.2011).     

Қырықтай түркі тілдерінің ішінде алтауының  ғана мемлекеттік тіл, он екісінің  мемлекет 
ішіндегі автономиялық тіл мəртебесі бар болса, мұның өзі мүмкіндігіне, заңдық күшіне орай 
сол тілдердің қалыпты өмір сүруін əрқалай қамтамасыз етіп отырса, қалғандарын қорғансыз 
тілдер қатарына жатқызуға болады. Бұлардың кейбіреулерінің əлсірегені соншалық, сол тілде 
сөйлейтін санаулы адамдар ғана қалған. Мысалы, қарайым тілінде Литвада 20, Украинада 10, 
Польшада 10 адам ғана сөйлейді. Осы қырықтай адам өмірден өтсе, қарайым тілі де өледі. 
Демек, қарайым тілі қазір хал үстінде. Мұның өзі ертеңгі күні қарайым тілі ғана емес, сол тілде 
сөйлеген тұтас бір халық, яғни бір кездері Еуразияның Тынық мұхиттан Атлант мұхитына 
дейінгі аралығында ат ойнатып, билік жүргізген көк түрік ұрпақтарының бір əулеті,  сол тілде 
жасалынған тұтас бір рухани əлем де бұл өмірмен қоштасады деген сөз. 

Қарайым тілі сияқты Иранда тұратын 7 мыңдай айналлы, Қытайдағы 5 мың жұғыр мен 7 
мың айну, Ресейдегі 5 мыңдай долған, 2 жарым мыңдай шұлым, 10 мыңдай шор тілдеріне де 
қауіптің қара бұлты үйіріліп тұр.  Ал   тофа тілін ғалымдар қазірдің өзінде-ақ өлі тілге 
жатқызып қойған.  

Украинада (200 000), Өзбекстанда (190 000), Қырғызстанда (40 000) тұратын 500 мыңдай 
қырым татарының, Молдавияда (170 000), Балқанда (130 000), Украинада (20 000),  Болгарияда  
(10 000), жалпы саны 330 мыңдай гагауыздың, Ирандағы 400 мың хорасанның, 1,5 миллиондай 
қашқайдың, 42 мың һалаждың,  Ауғанстандағы 300 мыңдай афшардың, Қытайдағы 55 мың 
салардың, Солтүстік Кавказдағы 70 мыңдай ноғайдың ресми түрде тəуелсіздіктері 
болмағандықтан да ұлт ретінде даму мүмкіндіктері шектеулі қалпында қалып отыр. Мұның өзі 
олардың тілдерін өмір сүріп отырған мемлекеттеріндегі ресми тілдердің қысымына ұшыратып, 
қолданылу аясын тарылта түсуде.  
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Өмірде мəңгілік ешнəрсе жоқ, бəрі де - өткінші. Сол сияқты ұлт та, тіл де мəңгілік емес. Тіл 
де өмір заңдарына сəйкес пайда болып, өсіп-өркендеп, əлсіреп, жоғалып, немесе басқа тілге 
айналып отырады. Кейбір зерттеушілердің анықтауынша, тіл орта есеппен бір жарым мың жыл 
жасайды екен. Міне, осы тұрғыдан келіп, ғалымдар түркі халықтарының тарихында бұлғар, 
ғұн, хазар, абар, көне түркі, айни, шағатай, құман, қыпшақ, печенег, ежелгі татар, қырымлы, 
османлы тілдері болды деп, бұларды өлі тілдерге жатқызып жүр.  

Бəсекелестікке негізделген қоғамдық өмірдің даму заңы аса қатал, оған ешкім қарсы шыға 
алмайды  десек те, мынадай жағдайларға назар аударған жөн секілді. Өмірге келген əрбір 
адамның өмір сүруге хұқы бар, одан оны бір алладан басқа ешкімнің айыруға хақы жоқ. Сол 
сияқты сол адамдардан тұратын ұлттар мен  сол ұлттағы адамдар сөйлейтін тілдер де өмір 
сүруге  хұқылы. Тіл майданында жүріп жатқан мəңгілік  майданды ешкім тоқтата алмайды, 
оған ешкім де қарсы емес. Қарсылық осы бəсекелестік барысында жасанды түрде 
опасыздықпен қолдан жасалынған кедергілерден, зұлымдықпен қасақана  істелінген 
қастандықтардан, арам ниетпен қазылған орлардан,  жалпы жеке дара билеп төстеушілікке  
ұмтылған тілдердің өктемдігінен туындайды.  

Жоғарыда біз қарастырып өткен кейбір түркі тілдерінің мүшкіл халі ең алдымен, олардың 
өздерін заманға орай, ұлт ретінде сақтап, қорғап, қоғамдық дамуға ілесе алмағандықтарынан, 
шамалары келмегендіктерінен,  ең бастысы бəсекелестікке төтеп бере білмеген 
қабілетсіздіктерінен десек те көпшілігі түрлі саяси озбырлықтардың салдарынан екендігі  де 
анық.  

Десек те салмақтың ауыры сол ұлттың өзіне түседі. Тілді сақтай білу негізінен сол тілде 
сөйлейтіндердің санына емес, сапасына, яғни ұлттық сана-сезімінің қаншалықты дəрежеде 
екендігіне байланыстылығын өмір көрсетіп отыр. Халқының саны миллионнан сəл-ақ асатын 
эстон, латыш, литовтардың өздерінің тілдерін көзінің қарашығындай сақтап, еш тілден кем 
қылмай мəпелеп отырғаны - бұл айтқандарымызға дəлел.  

Ал ұлттық сана, ұлттық  рух  күшті болса, оның алмайтын қамалы жоқтығын еврейлер 
əлемге паш етті. Олар өліп қалған иврит тілін он тоғыз ғасырдан соң қайта тірілтіп, Израильдің  
мемлекеттік тіліне айналдырды. Иврит тілін жандандыруды профессор Бен-Иехуде 1881 жылы 
қолға алып, бұл тілді алдымен балаларына оқытудан бастап, содан кейін өзгелерге насихаттап, 
нəтижесінде жаппай үйрену басталды.   ХХ ғасырдың басында санаулы-ақ адам сөйлеген иврит 
тілі 1918 жылы еврей халқының 40 пайызының ана тіліне, 1921 жылы ағылшын, араб 
тілдерімен бірге Палестинаның ресми тіліне айналды. 1949 жылы Израиль мемлекеті 
құрылғанда, оның мемлекеттік тілі болып жарияланды. Қазір Израильде бар тіршілік иврит 
тілінде тыныстап тұр. Мемлекеттік тілді білмеген адам ол елде өмір сүрмек түгілі,  азаматығын 
да  ала алмайды. Иврит тілі əлемнің 500-ден астам университетінде шет тілі ретінде 
оқытылады.  

Қазір бүкіл əлемде табиғатты қорғау қозғалысы өріс алуда. Мұның мəні - табиғатқа біліп, 
немесе білместікпен жасалынған зиянкестіктердің салдарынан құрып бара жатқан  фауна мен 
флораны сақтап қалу. Қозғалыс қазір бүкілəлемдік қолдауға ие болып, жер-жерлерде тұқымы 
құрып бара жатқан аңдар мен өсімдіктерді жойылып кетуден құтқару, сақтау үшін оларға 
барлық жағдайлар жасалынуда. Олардың аттары «Қызыл кітапқа» жазылып, мұны орындау 
əрбір адамның азаматтық парызына айналып отыр. Сонда аң-құсқа, өсімдіктерге, ескінің көзі 
тарихи ескерткіштерге жасалынып жатқан қамқорлық неге адам баласына, сол адамдардан 
тұратын аз ұлттарға, олардың тіліне жасалынбайды деген сауалдардың туындауы да заңды.  

Табиғат жер бедерімен, сол жер бетінде жайқалып өсіп тұрған қызылды-жасылды 
құлпырып тұрған көгеріш көрпесімен, тау-тастың, орман-тоғайдың арасында, өзен-көлдің 
жағасында мыңғырып жатқан аң-құсымен, малымен  сұлу болса, адамзат қоғамы да сол жер-
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ананың үстінде өмір сүріп, түрлі тілде ойлап, сөйлеп, əн салып, той тойлап, өзінше тіршілік 
жасап, тату-тəтті   ғұмыр кешіп жатқан əр түрлі ұлттарымен - көркем. 

Ауруды емдейді. Қоғамдық, əлеуметтік теңсіздіктер салдарынан ауыр халге түскен тілдерге 
қол ұшын созып, қоғамдық кеселдерге қарсы шара қолданса, олардың  сауығып, табиғи даму 
жолына түсіп кетері анық.  Бұлай істеу - ХХ1 ғасырда демократиялық жолмен  əділетті қоғам 
орнатамыз деп жатқан адамзат қоғамына – үлкен сын. 

 
YEMEN’DEKİ TÜRK İZLERİ  

 
Arş. Gör. İsa Yılmaz 

Sana’a Üniversitesi Türk Dili ve Tercüme Bölümü 
Sana’a/YEMEN 

 
Özet 
Bu çalışma, Yemen’de Türk varlığının ve kültürünün yaşayan izlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Arap yarımadasının güneyinde yer alan Yemen sahip olduğu stratejik konum 
bakımından önemli bir ülkedir. Osmanlı ile münasebetleri yıllar süren adına türküler söylenen 
ve iki ülke arasındaki arşiv bilgilerinin ciddi bir yekûn tuttuğu Yemen yakından bilinmesi 
gereken bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Osmanlının inşa ettiği hamamların Türk gelenekleri çerçevesinde varlığını sürdürmesi, 
Yemen’in sosyal yaşamında önemli bir yeri olan cembiye ile birlikte Osmanlı hançer 
formunun devam etmesi uzun bir dönem devam eden iki kültürün tabii etkileşiminin 
sonucudur. Yemendeki camilerden mimari bakımdan ayrılan Bekiriye Camii, Osmanlı 
mimarisini yansıtması bakımından önemlidir. Osmanlı’nın Haremeyn’e, İslam'ın iki 
mukaddes şehri olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye giden yolları korumak 
amacıyla Kevkeban ve Thula (Sula) yerleşim birimlerindeki hâkimiyet kurduğu kaleler ve 
burada yaşayan insanların hâlâ Osmanlı paralarını saklamaları ve bayanların bunları takı 
olarak kullanmaları dikkate değerdir. Ülkede mevcut ekmek çeşitlerinden ayrılan, Osmanlı 
askerlerinin yediği ekmeğin Yemen’in birçok bölgesinde günümüzde bilinmesi ve Frenk 
inciri diye bilinen meyvenin Beles Türkî (Türk inciri) olarak nitelendirilmesi de iki ülke 
arasındaki kültürel etkileşimin boyutlarını göstermektedir. Çalışmada ayrıca, Yemendeki en 
önemli Türk izlerinden biri olan soyadları “Türkî” olan “Beyt-el Türkî” yani Türk Evi 
anlamına gelen köyden ve buradaki insanların kültürel değerlerinden de ayrıca 
bahsedilecektir.  

 
Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Yemen, Türk kültürü, Beyt-el Türkî (Türk köyü) 
 
Giriş 
Arap yarımadasının güneyinde yer alan Yemen stratejik konumu bakımından önemli bir 

ülkedir. Yemen’i Türk toplumu açısından önemli kılan çok uzun yıllar süren ilişkiler ve bu 
ilişkilerin yansımalarıdır. Her iki toplumun da birbirini daha yakından tanıması geçmişten 
gelen kültürel birikimin geleceğimizi aydınlatması bakımından önemli olduğu bir gerçektir. 
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Sadece iki ülke arasındaki arşiv kayıtlarına bakmak bile “Niçin Yemen?” sorusunun cevabı 
olmaya yetecektir.  

Yemen’in kuzeybatı ve batı bölgeleri, aralıklı olarak, toplam yaklaşık 200 yıl boyunca 
Osmanlı egemenliğinde bulunmuştur. Yemen’deki ilk Osmanlı mevcudiyeti 16’ncı-17’nci 
yüzyıllarda; ikinci Osmanlı mevcudiyeti ise 19’ncu-20’nci yüzyıllarda olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu isyanlar ve Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Yemen’de 300 bin civarında şehit 
vermiştir http://sana.be.mfa.gov.tr/Mission.aspx (12.03.2013).  

Osmanlı Devleti’nin Memlûk idaresindeki Mısır’ı topraklarına kattıktan sonra 
Hindistan’a giden yolun Kızıldeniz’den geçmesi ve yabancı gemilerin özelliklede 
Portekizlilerin Kızıldeniz ve Hint Okyanusundaki adalara saldırılarda bulunup ticaret yollarını 
ele geçirme isteği Osmanlı’yı rahatsız etmiştir (Özbaran 2004; Akt:Yeşilyurt 2007). Osmanlı 
Devleti’nin Yemen üzerinde ısrar etmesi, ne geniş topraklara sahip olmak ve ne de oraları 
sömürmek arzusundan dolayı idi. Bunun iki sebebi vardı: 

1.  Osmanlı Devleti’nin Haremeyn’i muhafaza etmek vazife ve mükellefiyeti, 
2. Hint Okyanusu’nda ve Kızıl Deniz’de Müslüman hacıları ve tüccar gemilerini tehdit 

eden Portekiz tehlikesi (Yavuz 1984: 162).  
Dönemin Karakolları Kevkeban ve Thula(Sula) 
Osmanlı Devleti’nin dönemin en büyük siyasal İslam kuruluşu olması hasebiyle 

Hindistan ve Yemen’deki Müslümanları ve özellikle de Hicaz bölgesindeki Mekke ve Medine 
gibi kutsal beldeleri Hıristiyan Portekizlilere karşı koruma isteği Osmanlıların bölgeyle 
ilgilenmelerini sağlayan bir diğer sebeptir (Sırma 1986; Akt: Yeşilyurt 2007). Osmanlı bu 
amaç uğruna geldiği bölgede birer geçiş noktası konumundaki Kevkeban ve Sula’da kaleler 
ve gözetleme kuleleri (Fotoğraf 1) inşa ederek yolların güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. 
Aradan yıllar geçmesine rağmen dönemin Osmanlı paraları hâlâ saklanmakta ve paralar 
delinerek veya kulp takılarak bayan takısı olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 2). 

 
Fotoğraf 1. Thula(Sula) Kalesi                   Fotoğraf 2. Osmanlı paraları 
 

Beles Türkî ve Osmanlı Asker Ekmeği 
Dünya nebatları arasında yaprağı en kalın ve şişman olan dikenli bitkiye biz Frenk inciri 

deriz. Yemenliler ise Beles Türkî (Türk İnciri) derler. Belki Asımî üzümü( Asım Paşa adında 
bir zatın Yemen’e götürdüğü üzüm türü) gibi onun da fidanı Türkiye’den gitmiş de 
Sana’a’nın havasında bu derece irileşmiştir ( Ehiloğlu 2001:95). Bunun yanında bu meyvenin 
yenilebilir olduğunu öğretenlerin Türkler olmasından dolayı bu ismin verildiği de 
düşünülebilir. Yemen sokaklarında özellikle el arabalarının üzerinde satılan bu meyve farklı 
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tadıyla meşhurdur. Yemenliler buna Beles Türkî (Fotoğraf 3) derler. Öncelikle dikenlerinden 
ayrılan bu meyve bıçakla ortadan yarılarak tane işi olarak satılır.  

 

 
Fotoğraf 3. Beles Türkî (Türk İnciri) 
Yemen’de farklı türlerde ekmek bulmak mümkündür ancak bunlardan en gözde olanı 

Osmanlı askerlerinin yediği ekmektir. Yemenin birçok bölgesinde “kudem” veya “taâmiyye” 
(Fotoğraf 4) adlarıyla anılan bu ekmek pişirilmektedir. Yemeklik, yemek parası anlamlarına 
gelen taâmiyye (Devellioğlu 2007: 1008) doğal görünümüyle ve tadıyla da tercih 
edilmektedir. Sıcakken katıksız yenildiği gibi arasına peynir ve patates konularak da 
tüketilmektedir.  

 
Fotoğraf 4. Osmanlı asker ekmeği  
Hamamlar ve Osmanlı Hançeri 
Osmanlı temizliğe verdiği önemi inşa ettiği çok sayıdaki hamamla göstermiştir. Al-Ordi 

ve Bab’ül Yemen içindeki hamamlar hâlâ günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. 
Yemen için çok büyük bir önemi olan özellikle cuma günleri erkeklerin taktığı cembiye ile 
birlikte Osmanî adı verilen hançerlerin yan yana satılıyor olması da dikkat çeken bir unsurdur.  
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Fotoğraf 5. Askıdaki cembiyelerle birlikte Osmanî denilen hançerler görülmektedir. 
 
Bekiriye Camii 
Bekiriye Camii Türkler tarafından yapılmış şirin bir camidir. Bekiriye Camii Hicri 1005 

yılında Yemen valilerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşanın çok sevdiği kölesi 
Bekir, Sana’a’da öldüğünden o kölenin adına izafetle Cami-i Bekiri adını vermiştir. Köle 
Bekir bu caminin avlusundaki türbede yatar ( Ehiloğlu 2001:83). Bekiriye Camisi Osmanlının 
Yemen’de inşa ettiği ilk cami olması bakımından önemlidir. Osmanlı mimarisiyle inşa 
edilmiş cami süslemeleriyle de dikkat çekmektedir. Cami duvarlarının köşelerine nakşedilmiş 
kalem süslemesi Osmanlı’nın ilme verdiği değerin bir göstergesidir.  

 

 
Fotoğraf 6. Bekiriye Camii 
Al-Ordi (Ordu) 
19'üncü yüzyılda Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa edilen ve günümüzde Al-Ordi 

olarak anılan kışla binası, Osmanlı Devleti döneminde 7. Kolordu Karargâh binası olarak 
kullanıldı. Dört tarafı binalarla çevrili kışla binasının ortasında, zamanında askerî talim 
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yapılan büyük bir avlu bulunmaktadır. Kompleks içinde, hâlen hizmet vermeye devam eden 
küçük bir cami, bir hamam ve caminin yanında üç Osmanlı paşasının mezarı bulunmaktadır 
http://www.tccb.gov.tr/ziyaretler/yemen/ozel/tarihimekanlar (10.03.2013).  Al-Ordi, Türk 
şehitliğinin hemen yanında eski Sana’a’nın güneybatısında yer almaktadır. Yemendeki en 
önemli askeri tesislerin başında gelen Al-Ordi “urdu” kelimesine dayanmaktadır 
http://www.tccb.gov.tr/dosyalar/2011-01-10-YemenOzel-AlOrdi-Dergisi.pdf (10.03.2013). 

 

 
 Fotoğraf 7. Al-Ordi (Fotoğraf, Al-Ordi dergisinden alınmıştır.) 
Al-Ordi gibi önemli bir mekânın yakınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 10-

11 Ocak 2011 tarihli Yemen ziyaretinde 7. Kolordu Komutanlığı emrinde görevliyken şehit 
düşen Türk askerlerini temsilen inşa edilen anıt açılmıştır. 

 Beyt-el Türkî (Türk Köyü) 
Ellerindeki evraklara göre 350-400 yıldan beri Yemen’in Mahvit şehrine bağlı Beyt-el 

Türkî (Türk Köyü)’de 400 civarında hanede yaşayan Türk kökenli Yemenlilerin nüfusu 3 bine 
yaklaşmaktadır. Köyün ileri gelenlerinden Ali Ali Muhammed Türkî: 

“Biz büyük bir aileyiz. Şimdilerde tarihte (gündemde) yer almaya başladık, önceden 
unutulmuştuk. Bizim aslımız Türkiye’den gönderilen askerlere dayanıyor, biz onların 
çocuklarıyız. Onlardan birkaç asker Mahvit’e yerleşmişlerdir ve bugün onlardan büyük bir 
aile teşekkül etmiştir.  Dedelerimizin yaşadıkları dönemden beri biz ziraatla uğraşıyoruz.” 
sözlerine yer verdi. Ayrıca köylerinde yaşayanların hepsinin Türk olduğunu belirten Türkî, 
köylerinde şu anda hayatta olan en yaşlıların Ahmed Muhammed ve Ahmed Hüseyin 
olduğunu da belirtti (Ali Ali Muhammed Türkî 08.03.2013) 
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Fotoğraf 8. Osmanlı dönemine ait bir mektup 
 
 

 
Fotoğraf 9. Türk Köyü’nde köy odasından bir kare 
Adetlerinin, geleneklerinin komşu köylere göre farlı olduğunu ve bunları korumaya ve 

yaşatmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Türkiye’deki köy odalarını andıran 
misafirhanelerinde köyün sıkıntılarıyla ilgili düzenli olarak istişare toplantıları yaptıklarını 
belirtiyorlar. Bu büyük salonun duvarlarında Türk büyüklerinin fotoğraflarına ve Türkiye’den 
manzaralara rastlayabiliyorsunuz. Köyde evlenmek isteyen ve hasta olanların tedavileri için 
kendilerini yardım etmekle yükümlü gördüklerini de söylüyorlar. Lise son sınıfta eğitim gören 
gençler bizim için“Yemen Türküsü”nü söylüyorlar. Gençlerin hepsinin ortak amacı 
Türkiye’de eğitim görmek. Kendi geleceklerinin daha iyi olacağını düşünüyorlar. Erkekler 
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kadar kızlara da Türkiye’de eğitim fırsatı verilmesini istiyorlar. Kendilerini ziyarete gelen 
Türklerden dolayı gurur duyduklarını ve diğer köylerin kendilerine gıpta ettiklerini de 
ekliyorlar. 

 

 
Fotoğraf 11. Türk Köyü’nün ileri gelen iki yaşlısı 
 
Görüştüğümüz insanlar Türkiye’yi “ana ülke” olarak nitelendirerek Türkiye’den çok şey 

beklediklerini belirttiler. Kendilerini hem Yemenli hem Türk olarak nitelendiren bu insanlar 
en büyük amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak olduğunu da heyecanla dile 
getiriyorlar. Köydeki okulda görev yapan öğretmenler ve diğer kişiler kendilerine Türkçe 
öğretilmesini de istediklerini ekliyorlar. İki ülke arasındaki gelişen ilişkilerin yansıması 
birçok alanda kendini göstermektedir. Burada değinilmesi gereken en önemli nokta Yemen’de 
Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısındaki artıştır. 1998 yılında Yemen’de eğitim-öğretime 
başlayan Uluslararası Türk Okulları Sana’a, Taiz ve Aden’de eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam etmektedir http://www.tisyemen.com/director.html (17.03.2013). Okul bünyesinde 
ayrıca Türkçe kursları düzenlenmekte ve talep giderek artmaktadır. Sana’a Üniversitesi 
bünyesinde altı yıl önce açılan Türk Dili ve Tercüme Bölümü de ikinci mezunlarını vermiş 
olup 100 öğrencisiyle öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2012 yılında iki ülkenin müşterek 
açtığı Yemen-Türk Eğitim Enstitüsü Türk kültürüne ait sanatsal ve kültürel etkinliklerin 
yanında Türkçe kursları da düzenlemeye başlamıştır.  

Sonuç  
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun son çekildiği topraklardan 

biri olan Yemen’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1988 yılında Yemen Arap 
Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) nezdinde açılmıştır. 1990 yılında, Kuzey ve Güney Yemen’in 
birleşmesinin ardından, Büyükelçiliğin görev bölgesi “Yemen Cumhuriyeti” şeklinde 
genişletilmiştir http://sana.be.mfa.gov.tr/Mission.aspx (12.03.2013). Çok güçlü tarihî 
bağlarımızın olduğu bir ülkede büyükelçiliğimizin 1988’de açılmış olması da iki ülkenin 
birbirlerini tanımada geç kaldıklarının bir göstergesidir. 2013 yılı itibariyle Yemenle gelişen 
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ilişkiler, atılan adımlar umut vericidir. Sosyal hayatta birçok alanda Osmanlı-Türk etkilerinin 
görüldüğü Yemen kapsamlı bilimsel araştırmalar için önemli bir coğrafyadır. Ayrıca Beyt-el 
Türkî (Türk Köyü)’nin varlığı da unutulmaması gereken konulardandır. Türkiye ile tanışmaya 
ve kaynaşmaya çalışan bu insanların Türkiye’yi “ana vatan” olarak nitelendirmeleri de 
sevindiricidir. Türkçeyi unutmuş olmalarına rağmen Türk kültür ve geleneklerini kısmen de 
olsa uygulamaya çalışmaları takdire değerdir. Köyden birisi polis akademisi, ikisi lisans 
eğitimi ve birisi de yüksek lisans eğitimi için Türkiye’de bulunan öğrenciler gelecek adına 
ümit vericidir. Yemen genelinde Türkiye’ye ve Türkçeye olan ilginin artması, Yemen’e 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ayırdığı eğitim burslarındaki artış gelişen ilişkilerimizin ivme 
kazandığının da bir kanıtıdır. 
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Özet 
 Başta Ukrayna olmak üzere Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Ermenistan’da 

yaşamakta olan Urumların, menşei hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir. Bir görüşe göre, Urum 
nüfusunun ana merkezini oluşturan Kuzey Karadeniz coğrafyası Kıpçak, Peçenek ve Hazar 
Türklerinin yaşam alanına tekabül etmektedir. Urumlar da sözü edilen Türk unsurlarının 
Hıristiyanlaşan kalıntıları olarak kabul edilmektedir. Deşt-i Kıpçak coğrafyası olarak da bilinen 
Karadeniz’in kuzeyi, bu coğrafyada yaşamış olan Urumların Hıristiyan Ortodoks mezhebini 
benimsemesinde önemli bir yere sahiptir. Bir diğer görüş de Urumlar ile birlikte Rumeylerin iç içe 
girmiş Grek-Tatar unsurlar olduğu yönündedir.  

     Genelde Urumlar (coğrafya olarak daha çok Ukrayna Urumları) hakkında son dönemde 
birtakım çalışmalar yapılmışsa da, özelde Kentav Urumlarıyla ilgili herhangi bir inceleme 
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bulunmamaktadır. İşte tam da bu noktada bu çalışmayla yapılmak istenen, Kazakistan’ın Kentav 
şehrinde yaşamakta olan ve literatüre Kentav Urumları olarak geçen Urumların, Ukrayna 
Urumlarından tarihi süreç içerisindeki ayrılışını ve göç yollarını ortaya koymak, ayrıca Kentav’da 
görüştüğümüz Dimitri KARAKÖZİDİ isimli kaynak kişisiyle yaptığımız mülakattan edindiğimiz 
bilgileri de ilim alemine kazandırmaktır. Yine tarihi süreç içerisinde Anadolu Türk kültüründen izler 
taşıyan içtimai hayatlarıyla Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebini harmanlayarak ilginç bir yoruma imza 
atmaları da ziyadesiyle dikkate şayandır.  

Kentav Urumlarında Papaz’a imam, kiliseye camii denilmesinin yanı sıra, çocukluktan itibaren 
oynanan oyunların şekilleri ve adlandırılmaları da Türk kültüründen izler taşımaktadır. Kentav 
Urumları, doğumdan başlayan ve yaşam alanlarının tamamına sirayet eden kültürel özellikleriyle yine 
Kentav’da yaşayan Rumeylerden ayrılmaktadır. Hatta bu durum, kendilerini Helen olarak tanımlayan 
Rumeylerin, Urumları Türkçe konuşmak ve Türk gibi yaşamakla itham etmesinin bir vesilesidir. 
Bunun, Urumların kimlik tanımlamasını, daha güçlü bir biçimde ‘Ponti’ olarak yapmasında kısmi bir 
etkisinin olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kentav Urumları, Ponti, Helen, Deşt-i Kıpçak.        
Giriş 
Kültür, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. 

Bireylerin kökleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlayan kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır. Bu 
yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkindirler. Sosyal yapı, ait olduğu toplumun kültür öğeleriyle 
şekillenir. Sosyal yapı, bir değerler ve kurumlar bütününün meydana getirdiği, gelişme özelliği 
gösteren, kişileri ortak noktalarda birleştiren bir sosyal yaşam biçimidir (Tural, 1994: 14).  

 
Uzun bir tarihi geçmişe ve çok geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Türk kültürüne, İslam dininin 

yanı sıra Gök tanrı, Şamanizm, Musevilik, Budizm ve Hıristiyanlık gibi inanışlar da tesir etmiş, 
Türklerin yaşam biçimleri üzerinde etkin bir rol oynamışlardır. Bununla birlikte Türkler, pek çok 
kültürün etkisiyle zengin bir içtimai hayata sahip olduğu gibi yine pek çok farklı kültüre yapmış 
olduğu katkılarla da dünya sahnesinde önemli bir yere sahiptir. Kültürel etkileşim çerçevesinde ele 
alacağımız çalışmamızın konusunu ilim alemi tarafından da son zamanlarda bilinmeye ve 
araştırılmaya başlanılan Urumlar (Kentav Urumları) oluşturmaktadır. 

      Urum adı Göktürkler zamanından bu yana kullanılmıştır. Göktürkler Doğu Roma 
İmparatorluğu’na ‘Purum’ adını vermekteydiler. Oğuz Kağan Destanı’nda da ‘Urum Kağan’ adı 
geçmektedir (www.toredergisi.com/osman-albayrak/urumlarin-uzerine- degerlendirmeler.html-
16.02.2013). Daha sonra da coğrafya ve kişi adları olarak kullanılagelmiştir. Eşrefoğlu Rumi, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, Diyar-ı Rum, Baciyan-ı Rum ve Abdalan-ı Rum buna gösterilebilecek belli başlı 
örneklerdendir. 

Haklarında değişik görüşler bulunan Urumların adlandırılması konusunda da çeşitli görüş ve 
yorumlarda bulunulmuştur. Urumlar üzerinde belirli bir politik çıkara sahip olan Yunanistan ve Rusya 
gibi ülkeler kendilerine göre bir adlandırmada bulunmuşlardır. Yunanlılar Urumlara Yunan ve Grek, 
Gürcüler Berzen, Ruslar ise Grek demişlerdir. Bugün hala Yunanistan ve Rusya, Türk kültüründen 
esintiler taşıyan Urumları radyo, televizyon ve dergi gibi araçlar vasıtasıyla desteklemekte, 
kimliklerinin tayini ve tanımı noktasında birtakım yönlendirmelerde bulunmaktadırlar. 

Günümüzde merkezi yaşam alanları Ukrayna’nın Donetsk eyaleti olan Urumların, yaşadıkları 
coğrafyaları, ana hatlarıyla göçten önce ve göçten sonra olarak iki zamanlı bir şekilde 
değerlendirebiliriz. Göçten önceki coğrafyaları yoğunlukla Kırım bölgesi, Doğu Karadeniz ve Doğu 
Anadolu olan Urumların, göçten sonraki yoğunluklu olarak yaşadıkları coğrafyalar ise Ukrayna, 
Gürcistan’ın Tsalka rayonu ve Kazakistan’ın Kentav şehridir. Yukarıdaki coğrafi tanımlamaya göre; 
göçten sonraki Ukrayna ve civarında yaşayan Urumlar, kendileri hakkındaki en eski bilgileri II. 
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Katerina zamanında Kırım’dan çıkarılıp göç ettirilmelerine dayandırırken, yine göçten sonraki Tsalka 
ve Kentav Urumları da kendileri hakkındaki en eski bilgileri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan 
göç etmelerine dayandırmaktadır (www.toredergisi.com/osman-albayrak/urumlarin-
uzerinedegerlendirmeler.html-16.02.2013). Anadolu’nun Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 
bölgelerinden gerçekleştirilen göçler iki ana hat boyunca cereyan etmiş ve bu göç yollarının ilki 
Gürcistan’ın Tsalka rayonuna, ikincisiyse Kazakistan’ın Kentav şehrine kadar uzanmıştır. 

1828 -1829 Osmanlı-Rus savaşının sonunda yapılan Edirne Antlaşmasındaki bir madde Osmanlı 
topraklarındaki Hıristiyanların eğer istedikleri takdirde Osmanlı topraklarından göç etmelerine izin 
vermekteydi. Bu maddeye dayanarak Ruslar Osmanlı topraklarındaki Hıristiyan unsurları birtakım 
vaatlerle ve hayallerle kandırıp, Osmanlı topraklarını terk etmelerinde teşvikçi bir rol üstlenmişlerdir.  
Bu maddeye dayalı yürütülen kampanyalar çerçevesinde Türkiye’nin Doğu Karadeniz ve Doğu 
Anadolu bölgelerinden önce Gürcistan ve civarına oradan da Kazakistan’ın Kentav şehrine doğru uzun 
ve meşakkatli bir göç yaşandığı bilinmektedir. Urumlar için II. Katerina ve Osmanlı Devleti’nin 
Ruslarla yaptığı Edirne Antlaşması’nın daha önceki tarihi hakkında elde pek veri bulunmasa da dil, 
kültür ve coğrafi özellikleri değerlendirilerek tahmini bir takım görüşler sunulmaktadır. 

Urumlar hakkında dillerinde bulunan Arapça dini terimleri dikkate alan görüşe göre şu 
tahminlerde bulunulmuştur: 

a-) Urumlar önceden İslam dinini kabul etmiş sonraları ise çeşitli nedenlerden ötürü din 
değiştirmiş Türk topluluğudur. 

b-) Türk kültür ve dilinin hinterlandı olan bir coğrafyada yaşadıkları için kendi dillerini unutmuş, 
dini terimleri de Müslüman Türklerden almış Türk olmayan topluluklardır. 

c-) Daha önce Hıristiyanlığı benimsemiş, Müslüman Türklerle birlikte yaşamaya başladıklarında 
da kendilerinden olmayan misyonerlerin terimlerini terk edip ırkdaşlarının terimlerini kullanan Türk 
topluluklardır. 

ç-) Kıpçakların, Anadolu Selçukluları ile bağlanan kollarıdır. 
d-) M.S. II.-V. yüzyıllar arasında ve daha sonra XIV. yüzyıla kadar Süryani ve Yakubi 

misyonerlerden Hıristiyanlığı öğrenen Türklerin bakiyeleridir (Altınkaynak 2005: 13). 
Urumların, tarihte yaşadıkları coğrafyaya Grek kolonilerinin yerleştiği bilinmektedir. Fakat bu 

coğrafyada İslam’dan önce Avarlar, Hunlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Uzlar, Bulgarlar ve Hazarların 
devletler kurduğu ve bazılarının da Hıristiyanlık dinini kabul ettiği bilinen bir gerçektir. Daha sonra 
aynı coğrafyaya Altınordu, Kırım Hanlığı, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Müslüman Türkler de 
yerleşmiş ve bu siyasi teşekküller de Türk kültürünün devam etmesini sağlamışlardır. Bu Türk 
coğrafyasında yaşayan ve çeşitli nedenlerle Hıristiyanlığı veya başka dinleri tercih edenlerin içine 
sonradan gelerek yerleşen başka gruplar da olmuştur. Ancak bunlar bir etnik grubu temsil edecek 
nitelikte değildirler. 

Urumların menşeiyle ilgili önemli bir olay da Hıristiyan Bizanslılar ile Müslüman Türkler 
arasındaki savaşlarda önceden beri Hıristiyan veya sonradan Hıristiyanlaştırılmış olan Türklerin 
durumudur. Oğuzlar tarafından Anadolu’ya yapılan akınları kesintiye uğratmak ve önlemek için bu 
Hıristiyan Türk tebaa Bizanslılar tarafından çok kez kullanılmıştır. Hıristiyan Türkler Anadolu’nun 
Doğu ve Kuzey Doğusuna getirilip, Müslüman Türklere karşı Bizanslılar tarafından bir ara bölge 
oluşturulmuştur. Malazgirt ve Miryakefalon savaşlarında Bizanslılarla aynı saflarda savaşan paralı 
asker konumundaki Uz, Peçenek ve Kuman birlikleri taraf değiştirerek Müslüman ırkdaşlarının 
saflarına geçmişlerdir. Bu saf değiştirme Rusların aklından çıkmamış olacak ki XVIII-XX yüzyıllarda 
Anadolu’dan yapılan Hıristiyan göçlerini, Stalin döneminde, Türkiye sınırlarını Türksüzleştirme 
politikaları gereği daha içerilere sürmüşlerdir (http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/84/12_.pdf -
27.02.2013). Buradan Rusların, Türklerle Urumlar arasında bir ilgi kurduğunu ve Urumlar hakkındaki 
politikalarını buna göre belirlediğini söyleyebiliriz. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

368 
 

Urum Türkçesi’nde kelime sayısı ve ses bilgisi açısından kısmi bir Kıpçak etkisi görülse de Urum 
Türkçesi, Türk Dili’nin Oğuz Dil sahasında yer almaktadır. Bu konuda Osman Uyanık tarafından 
Urum Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ses özellikleri karşılaştırılmış; Urum Türkçesinin Talat Tekin’in 
yapmış olduğu Türk Dili sınıflandırmasında XII. dağlı grubunun yeniden düzenlenmesi ve bu gruba 
Urum Türkçesi’nin de dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir 
(http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s27/3uyanik.pdf -21.02.2013). 

Ferhat Bektaş’ın özellikle Kentav Urumları Türkçesinin grameri üzerine yaptığı yüksek lisans 
tezinde de (2007) yukarıdaki bilgileri destekleyici sonuçlara ulaşılmıştır. Bu tez çalışmasından 
aldığımız ve aşağıda gösterilen, Urum Türkçesindeki kişi zamirlerinin isim hal ekleriyle çekimi 
hakkındaki bilgiler buna örnek olarak gösterilebilir. 

              1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 
 Teklik Çokluk Teklik Çokluk Teklik Çokluk 
Yalın Ben Biz Sen Siz O(A)                  Onlar(Anlar) 
İlgi 

Benim Bizim Senin  Sizin Onun(Anın) 
Onların(Anlar
ın) 

Belirt
me 

Beni Bizi Seni Sizi Onu (Anı) 
Onları 
(Anları) 

Yönel
me 

Baa (Bağa) Bize Saa(Sağa) Size Oa(Oğa) Onlara 

Bulun
ma 

Bende Bizde Sende Sizde Onda (Anda) 
Onlarda 
(Anlarda) 

Ayrıl
ma 

Benden Bizden Senden Sizden 
Ondan 
(Andan) 

Onlardan 
(Anlardan) 

Vasıta 
Benim(i)nen Biziminen Seninen Sizinen 

Onunan 
(Anınan) 

Onlarınan 
(Anlarınan) 

Yine aynı çalışmada Kentav Urumlarının Türkçesine ait çalışmada şu tespitlere ulaşılmıştır. 
Kentav Urumcasının fonetik açıdan karakteristik özellikleri:  
1. Kelime başı ḳ->ḡ- değişimi  
ḡaz “kaz”, ḡız “kız”, ḡırh, “kırk”, ḡalır” kalır”, deliḡanlı “delikanlı”, ḡalh “kalk”, ğaç “kaç”, ḡoca” 

koca”.  
2. Orta ve son hecede görülen k->ḥ- değişimi  
uşaḥ “çocuk”, dohuz “dokuz”, çaluştuḥ “çalıştık”, yaşaduh “yaşadık”, çocuhlarımız 

“çocuklarımız” , gocaduh “kocadık”.  
3. Ön seste t->d- değişimi  
Dayfa “tayfa”, depe “tepe”, dapmıycah “ tapmayacak”, dutdula “ tuttular”, dahtıla “ taktılar”, 

durna “ turna”, dahılı “takılı”.  
4. Kelime başında görülen g->k- değişimi  
Kazakçanın tesiriyle meydana geldiğini düşündüğümüz bu fonetik olay, az sayıda sözcükte 

görülmektedir. Kemi “gemi”, ketti “gitti”.  
5. Kelime sonunda bulunan düz dar ünlülerin, yuvarlak dar ünlülere dönüşmesi  
çalu “çalı”,alduh “aldık”, aryu “ ayrı”, “gelürdüler “ gelirlerdi”, gendü “kendi”, sevgülüsü 

“sevgilisi”, geçtü “ geçti”, delünün “ delinin”, değül “ değil”.  
6. Yok olmakta olan r sesi(ŕ)  
Gettüleŕ “getirdiler”, bilmiyolaŕ “bilmiyorlar”, vaŕlaŕ “varlar”, urumlaŕ “ urumlar”.  
7. Kelime başı i->e- değişimi  
get “git”, ehdiyaŕ “ihtiyar”, eyi “ iyi”, eşitti “ işitti”, heç “ hiç”, geydiriyoŕ “ giydiriyor”  
8. ṅ->ğ- dönüşmesi  
değiz “deniz”, bağa “bana”,buğa “ buna”, sağa “sana”, yeği “yeni”, yalğız “yalnız”, buğaldı “ 

bunaldı”.  
9. Metatez( göçüşme)  
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aryuluh “ayrılık”, sorna “ sonra”, irelide “ ileride”, devrüş “derviş”, Arhanları “akranları”, 
maksara “ maskara”.  

10. Kelime başı ses türemesi  
irazı, “razı”, eklise “ kilise”, yengin “ engin”, örüzgara “rüzgara”, hen “en”.  
11. Ünsüz yumuşaması  
ufaḡıdın “ufak idin”, yoğudulaŕ “yokidiler”, ayağına  
12. Kelime sonu ses türemesi  
Keren “kere”, şindik “ şimdi”, giderkene “ giderken”.  
13. Hece düşmesi  
ottu ğocarı istiyosaz dermene  
      Urum Türkçesinin yazılı eserleri Grek alfabesinde yazılmış, kitaplar halinde de günümüze 

kadar gelmiştir. Fakat bu eserler neredeyse hiç araştırılmamıştır. Bunların haricinde XIX. yüzyılın 
sonlarında Mariupol ağzında yayımlanan Urumca tekstler ve yine kısmi olarak Starokrımsk, 
Manguşsk, Beşevsk, Karansk, İgnatyevsk ve Yanisolsk ağızlarında yayımlanmış olan Urum folkloruna 
ait kayıtlar mevcuttur (Muratov 1997:  450- 459). Fakat Grek harfleriyle yazılan ve Urumlara ait 
olduğu söylenen Türkçe Mariupol yazmalarının izine ne yazık ki henüz rastlanmamıştır. Bu yazmalara 
ulaşılabilirse Urumların XVIII. yüzyıl öncesi tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşabilmek mümkün 
olabilecektir. 

Kentav Urumları 
Kentav Urumları, önce Osmanlı topraklarındaki Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden 

Gürcistan’a gitmiş, oradan da zorunlu bir şekilde Kazakistan’ın iç bölgelerindeki Kentav şehrine göç 
ettirilmişlerdir. Kentav, Kazakistan’ın güney bölgesinde yer alan ve Ruslar tarafından inşa edilen 
yaklaşık 50.000 nüfuslu bir şehirdir. Urumlar bu şehre yapılan göçler sırasında pek çok hastalık, soğuk 
ve açlıkla boğuşmuş, önemli sayıda kayıplar vermişlerdir. Her iki göçte de verilen vaatler yerine 
getirilmemiş ve Urumlar varlıklarını hiçbir destek görmeden bugüne kadar sürdürmüşlerdir.  

Urumlar, resmi kayıtlara Grek unsurlar olarak geçse de Greklerden çok farklı olduklarının 
bilincindedirler. Yine Urumlarla birlikte bu şehirde yaşayan Rumeyler Greko-Tatar olarak 
adlandırılabilir. Fakat dilleri başta olmak üzere örf, adet, gelenek-görenek ve aile kurumunun yapısı 
bakımından Urumlar Rumeylerden ayrılmaktadır. Ukrayna’daki Rumey ve Urumların nüfusu, 
1989’daki SSCB döneminde yapılan nüfus sayımına göre 98.578’dir. Bunun ise 45.000’inin Urum 
olduğu belirtilmektedir (Çengel 2004: 59). Bizim Kentav şehrinde görüştüğümüz ve Kentav 
Urumlarının lideri konumundaki Dimitri Karaközidi adlı kaynak kişisine göre Kentav’da bulunan 
Urumların sayısı yaklaşık 1000 civarındadır (Karaközidi: 25.02.2013).  

Kentav Urumları üzerine Kentav şehrinde yaptığımız araştırmalar çerçevesinde ulaştığımız 
Kentav Urumlarının soyadlarına ait bilgiler oldukça dikkat çekicidir. Türkiye Türkçesiyle benzerlik 
gösteren Urum soyadları şu şekildedir: kazancidi, aslanidi, gabayidi, kartasidi, karasidi, karpuzidi, 
karaközidi, tiftikidi, purpuridi, pehlivanidi, naçaridi, kusidi, tohumov, halkidi, muftiadi, çatalbaşidi, 
kalayçidi, karaşidi, çangalidi, karasavidi, topalidi, çolaridi, mamişidi ve tengelidi.  

Kültürel özellikleri 
Yaptığımız derlemelerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Kentav Urumlarında nişanlanma 

geleneği olmamasına rağmen, söz kesme âdeti mevcuttur. Söz kesildikten sonra kız erkek açıkça 
gezebiliyorlar ve aileler birbirlerine her konuda yardım edebiliyorlar. Kız kaçırma ve başlık parası 
görülmemektedir.  

Kız isteme ritüeli olgun, saygın ve yol yordam bilen bir çift tarafından gerçekleştirilir. Ancak kız 
istenilmeden önce durum kız evine kemençe eşliğinde söylenilen komik ve imalı şarkılarla 
hissettirilip, niyetin açığa çıkmasıyla birlikte kız, ebeveyninden ciddi bir şekilde istenir. Kızın fikri 
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sorulmadan karşı tarafa cevap verilmez. Damatla gelinin, nişanda ve hatta düğünde bile öpüşmesi 
uygunsuz olarak kabul edilir.  

Kına gecesi karşılığında bir eğlencenin varlığı tespit edilmiş ancak keyfe keder olduğu 
anlaşılmıştır. Erkekler ve kızların ayrı kutladığı bu gecede, erkeklerin kız elbiseleri giyerek misafirleri 
eğlendirmesi gibi ilginç oyunların var olduğu da bilinmektedir.  

İçki içip sarhoş olmuş olan bir Urum delikanlısı, olayın üzerinden yedi yıl geçmedikten ve 
Urumlarca tasvip edilmeyen bu nahoş fiili kati surette tekrarlamadıktan sonra kimse ona kızını 
vermez.  

Düğünde damadın her isteği yerine getirilir, ona karşı gelinmez. Örneğin; damat, konuklar 
arasından kasten seçtiği en yeteneksiz kişiden şarkı söylemesini rica eder. Ricaya uyulmaması halinde 
damadın vereceği her türlü alaycı cezaya rıza gösterilir.  

Damat, konuklar tarafından çalınan gelinin ayakkabısını satın almak zorundadır. Bu satın alma ise 
parayla değil, şarkı söylemek ve şiir okumak gibi bir hüner gösterilerek olur. Ayakkabı satın 
alınamazsa, damada sofra altına girip horoz gibi ötme cezası verilir.  

Düğünde çeyiz hususunda kız tarafından gelen yorgan, yastık, kazan, kaşık ve çanak alt tarafa; 
erkek tarafından gelen bıçak, balta gibi aletler de üst tarafa istif edilir.  

Dua, yani tanrıya yakarma, onların tabiriyle ‘namaz vakti’ kilisede yapılır. Kilisenin papazı da 
‘imam’ olarak adlandırılır.  

Cinsel ilişki sonrası çiftler yıkanırlar.  
Bebek doğduktan kısa bir süre sonra anne baba tarafından komşular için verilen yemeğin ardından 

çocuğun cinsiyeti öğrenilir ve konuklar yine Urumların ifadesiyle bahşiş verirler. Bebek, akrabalara 
genellikle kırk gün sonra ve elbette bahşiş karşılığında gösterilir. Urum erkekleri, yeni doğum yapmış 
eşlerinden, yavrularını kendileri için en az on iki ay emzirmelerini talep ederler.  

Çocuk oyunları içerisinde yakan kayış, birdirbir, bıçak oyunu, çelik çomak, beş taş, uzuneşek ve 
ip sekirme (ip atlama) gibi oyunlar yer almaktadır. Sapanla kuş da vurmaktalar; fakat eti yenilmeyen 
kuşu öldürmek günah olarak değerlendirilmektedir. Yetişkin erkeklerin oynadığı oyunlar arasında yüz 
bir iskambil oyunu da bulunmaktadır.  

Urumlarda süt ḡardaşlığı (süt kardeşliği) mevcut olup, kendi aralarında yedi göbekten kız almaz, 
onları kardeşleri olarak kabul ederler.  

İnsan öldürmek, yalan söylemek, hırsızlık ve yardım etmemek gibi fiillerin günah olarak kabul 
edildiği gibi ḡaybetin (gıybet) büyük günahlar arasında yer alması da dikkate değerdir.  

Urum mutfağı; imam (imam bayıldı), sarmades (lahana dolması), koftades (kara lahana sarması), 
üzüm yaprağından dolma (yaprak sarması), kete, turşu pahlava (baklava) gibi yiyecekler Türk 
mutfağıyla benzerlik göstermektedir.  

Mevtalarını, yıkayıp kefenledikten sonra tabutla veya tabutsuz gömmekteler. Ölü aşı komşular 
tarafından verilirken, cenaze evinde kırk gün boyunca kandil yanar ve kandilin yanında su 
bulundurulur. Mevta, bir gün kendi evinde tutulur, sonraki gün defnedilir. Cenaze sahipleri kırk gün 
süreyle yas tutar. Ölen kişinin adı o anda anne karnında olan torunlarına herhangi bir korku 
duyulmadan konulurken, elbiseleri yoksullara dağıtılır. Ölünün dokuzu ve kırkı haricinde bir merasim 
söz konusu değildir.  

Kazakistan’ın Kentav şehrinde Urum halkından başka azınlık şekilde Rumeyler olarak bilinen bir 
halk daha yaşamaktadır. Rumeylerin nüfusu da bin (1000) küsur civarındadır. Tıpkı Urumlar gibi 
Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinden olan Rumeyler, pek çok açıdan Urumlardan farklılık 
göstermektedir. Urumlar Türkçe konuşmakla beraber, dinleri başta olmak üzere doğumdan ölüme 
kadar var olan bütün yaşam alanlarını Anadolu Türk-İslam kültürünün tesiriyle yaşamaktadırlar. Bu 
sebeple de Rumeyler tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadırlar. Söz konusu farklılıktan ötürü 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

371 
 

Rumeyler kendilerini ‘Helen’ olarak nitelendirirken Urumlar ise ‘Ponti’ kökenli olduklarını iddia 
etmektedirler. 

Sonuç olarak geçmişlerini tarihte belirli bir noktaya kadar götürebildiğimiz Urumlar, merkez 
Ukrayna olmak üzere Gürcistan ve Kazakistan gibi pek çok ülkede yaşamaktadırlar. Kentav Urumları 
gerek inançları olan Hıristiyanlık dininin Ortodoks mezhebini, gerek içtimai yaşam şekillerini Anadolu 
Türk kültürünün terminolojisi ve unsurlarıyla birlikte yaşamaktadırlar.   
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На протяжении многих столетий башкирский и казахский народы поддерживали 
многосторонние связи. По мере изменения социально-экономической, политической 
обстановки в Башкортостане и Казахстане менялся характер и уровень этих связей. К 
сожалению, этот многогранный, сложный процесс до сих пор не стал объектом специальных 
монографических исследований.  

События, связанные с переходом трех казахских жузов под протекцию России, стали 
переломными в истории башкирско-казахских отношений.  В XIX – начале XX века, в условиях 
проживания башкирского и казахского народов уже в едином экономическом и политическом 
пространстве, усилились не только торгово-экономические, но и культурные связи. В эту эпоху 
г. Оренбург превратился в один из крупных центров науки, образования и культуры, 
способствующими развитию в светском, народно-демократическом направлении духовной 
жизни башкир, казахов, татар и других народов, населяющих обширный одноименный край. 
Особенно большую роль в этом процессе сыграло Неплюевское военное училище, созданное в 
1825 г. (с 1844 г. – кадетский корпус). К середине 40-х годов по 8-летней программе в нём 
обучалось около 60 детей нерусской национальности (башкиры, казахи, татары, мишари и др.). 
Именно из среды  выпускников этого учебного заведения вышли крупные творческие деятели 
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(М.Биксурин, И.Алтынсарин, М.Уметбаев, А.Диваев и др.), ориентирующиеся на передовую 
европейскую и русскую культуру, выступающие против средневековой идеологии, духовно-
мыслительного застоя, за обновление  общества на демократической основе, за развитие 
экономических и культурных связей народов. В этом отношении заслуживают внимания идеи 
первых башкирских просветителей Мартиниана Иванова (1812-?, крещеный башкир Кумрык-
Табынского рода), Салихьяна Кукляшева (1811-1863), Мирсалиха Биксурина (1819-1903). В 
период работы в качестве преподавателей вышеуказанного военного училища (кадетского 
корпуса) впервые в истории отечественной тюркологии они поднимали вопрос о 
реформировании старого письменного языка тюрки, игравшего в течение многих веков 
функцию общего литературного языка для тюркских народов, искали пути теоретического 
обоснования и практического решения этой проблемы. Они хорошо понимали, что без 
сближения этого старого письменного языка с народно-разговорным языком трудно обеспечить 
нормальное развитие национального самосознания, национальной культуры и литературы, 
отвечающих требованиям современности. Так, в своём труде «Татарская грамматика» (1842) и 
литературном сборнике «Татарская хрестоматия» (1842) М.Иванов, подразумевая под понятием 
«татарский», как он сам писал, языки представителей «оренбургского наречия» – башкир, 
татар, казахов, весьма настойчиво высказал мысль о необходимости создания понятного этим 
народам письменного литературного языка. Основу создания нового, понятного широким 
народным массам языка он видел в фольклоре. Преследуя цель создать именно на понятном 
народным массам языке книги, он глубоко интересуется фольклором башкирского, татарского 
и казахского народов, стремится показать сходства и различия их языков на фонетическом и 
морфологическом уровнях, включает образцы их устного творчества в свою хрестоматию. А 
его коллега С.Кукляшев в своём учебно-популярном сборнике «Татарская хрестоматия» 
(«Диван хикаяте татар» – 1859) идёт  дальше: изучив языки тюркских народов, как он писал, 
«известных под общим названием тюрки» (Кукляшев 1859:2) делит их на три группы – 
чигатайская, татарская и турецкая. В татарскую группу тюркских языков он включает 
татарский, башкирский, казахский, ногайский, кумыкский, карачаевский, каракалпакский и 
мишарский языки, в сравнительном плане даёт общую оценку состоянию языковой культуры 
тюркоязычного населения Оренбуржья – башкир, казахов и татар. В своих творческих поисках 
С.Кукляшев во многом следует идейным устремлениям раннего российского просвещения. В 
частности, опираясь на теорию «трёх штилей» М.Ломоносова, он делит язык тюрки того 
времени, выполняющего и для представителей «оренбургского наречия» – башкир, казахов и 
татар функцию письменного литературного языка, на простой, канцелярский (деловой) и 
научный (книжный) стили. В своей хрестоматии фольклорные и литературные материалы этих 
народов, а также персидского, арабского и русского народов он  располагает в соответствии с 
этим делением.  

Большую лепту в укрепление культурных и литературных связей двух родственных 
народов, в развитие  их общественно-политической, научной и художественно-эстетической 
мысли, в пропаганду их духовного богатства внёс учёный-педагог, публицист, сотрудник 
Русского географического общества, действительный член его Оренбургского отделения 
генерал-майор Мирсалих Биксурин, награжденный за свою многогранную деятельность пятью 
орденами и медалями России. Он первым среди коллег-современников перешагнул 
традиционные рамки официальной науки, вынеся понятия «башкорт», «казах» на титульный 
лист своей книги «Начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского 
языков с кратким объяснением существующих в Оренбургском крае наречий башкир и 
киргизов (казахов – К.Г.) и с приложением к нему русско-персидско-татарских слов, разговоров 
и прописи» (1859, 2-е изд. 1869). В ней, наряду с алфавитами арабского и персидского языков, 
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учёный-педагог даёт в арабской графике алфавиты татарского, башкирского и казахского 
языков, правила их орфоэпии; в разделах «Примеры для чтения на башкирском наречии», 
«Примеры для чтения на киргизском (казахском – К.Г.) языке» размещает образцы фольклора и 
литературы этих народов, впервые с сохранением особенностей башкирского разговорного 
языка публикует произведение «Сказка о смелом царе». При этом к произведениям фольклора 
он подходит дифференцированно, с учётом их жанровой природы: в качестве примеров 
башкирского, татарского языков приводит в основном сказания, сказки, пословицы и 
поговорки, а казахского языка – иртяк (героическое сказание, эпос) (Биксурин 1859:49-53). Во 
второе издание своей книги, переработанное им после участия в качестве переводчика в походе 
русской армии в Туркестан, М.Биксурин добавляет «наречия» и образцы фольклора «бухарцев 
… и жителей Туркестана».  

     Укреплению многосторонних контактных связей башкирского, казахского и других 
тюркоязычных народов М.Биксурин способствовал и своими публицистическими статьями на 
социально-экономическую, политическую и культурную темы, написанными им во время 
работы переводчиком в 1856, 1866-67 и 1871-73 годах в Средней Азии. В 1872 году он издал их 
в Казани отдельной книгой под названием «Туркестанский край». В ней М.Биксурин критикует 
религиозный фанатизм, схоластическую систему обучения, считая их  главным  злом  на  пути  
общественного,  экономического  и  культурного развития края, ратует за обучение 
мусульманских девочек наравне с мальчиками, за распространение среди народных масс 
светских знаний, выступает за внедрение достижений науки в промышленность и сельское 
хозяйство. Развитие торговли, укрепление и расширение экономических и культурных связей 
между народами, по его мнению, являются одним из главных факторов в повышении их уровня 
культуры и благосостояния. М.Биксурин выступает за капиталистическое развитие, призывает 
подготовить народ к восприятию новых общественных отношений, для чего необходимо 
усилить культурно-просветительскую работу, пропаганду светских знаний. 

Следует сказать также, что М.Биксурин, будучи преподавателем восточных и родных 
языков (1844-1878) Неплюевского кадетского корпуса и одновременно преподавателем 
русского и казахского языков (1850-1969) школы, открытой для казахских детей при 
Оренбургской пограничной комиссии,  внёс значительный вклад и в подготовку казахских 
национальных кадров. Он был устазом-наставником будущих видных башкирских и казахских 
просветителей М.Уметбаева, И.Алтынсарина, А.Диваева. 

В истории башкирско-казахских литературных связей неизгладимый след оставил видный 
башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла (1831-1895), жизненная и творческая 
судьба которого теснейшим образом связана с казахской действительностью. В Казахстане он 
оставил добрый след не только как талантливый поэт-сэсэн, поэт-акын, но и как прогрессивный 
мулдаке (учитель) и мулла, поборник обучения и воспитания казахских детей на родном языке, 
стремящийся объяснить им, как писал в одном из своих стихотворений, «смысл на языке 
родном». «Простые казахи полюбили правдивого учителя, искреннего поэта, признали его 
высокопочитаемым образованным человеком», дали ему имя Акмулла (Харисов 1973:283). 
Следует сказать, что демократические взгляды поэта и учителя в вопросах языка обучения 
детей нашли непосредственное отражение и в его творчестве. Большинство своих 
стихотворений он написал на тюрко-башкирском письменном языке, а произведения, 
созданные в Казахстане,  написал на тюрко-казахском языке. В «Оде в честь Шигабутдина 
Марджани» об этом поэт скажет так: 

              Написал я на казахском вполне ясно, 
                Заставляя сердца завистников огорчиться  (Акмулла 2006:36).                                                             
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   В своих стихотворных посланиях-мактубах, стихотворных обращениях-хитабах и 
айтышах  «Исангильде Батучу», «Обращение к друзьям», «Карагызу Барлыбаю», «Нуржану», 
«Открытое письмо Нургали-хазрету», «Ибраю Теляву», «Сырским кипчакам», «Поэтическое 
состязание с Нуруч-акыном» и других поэт, «наставляющий свой язык к правдивому пути» 
(«Язык»), призывает братский казахский народ к просвещению, экономическому и 
культурному прогрессу, с рвением освоить научно-технические и духовные достижения других 
народов. В них зазвучал голос нового героя, борющегося за гуманизм и справедливость, 
интеллектуально-нравственное и культурное совершенство людей, за дружбу народов. 
М.Акмулла по-настоящему превратил поэтическое слово в мощное орудие для дальнейшего 
роста национальной культуры и самосознания башкирского, казахского и других тюркских 
народов России, в важнейший источник идейно-эстетического, нравственного воздействия на 
них. 

    В конце XIX – начале XX века в укреплении и развитии контактных культурно-
литературных связей мусульманских народов, в т.ч. башкирского и казахского, большую роль 
сыграли медресе повышенного типа,  открытые в Оренбурге («Хусаиния»), Троицке 
(«Расулия») и Уфе («Гусмания», «Галия») и  снискавшие большую известность не только в 
Урало-Поволжье, но и за его пределами. Учиться приезжали не только башкиры и татары, но и  
казахи, киргизы, узбеки, туркмены, азербайджанцы, черкесы, крымские татары и др. Они 
получали добротные по тем временам знания по точным и гуманитарным наукам. Многие из 
них принимали активное участие в общественной жизни, после завершения учёбы становились 
видными деятелями национальной культуры и науки. Например, казахские шакирды  медресе  
«Галия» настойчиво требовали организации газет и журналов на родном языке, выражали 
протест против обучения их по татарским учебникам. В своих воспоминаниях о казахском 
писателе Баимбете Майлине профессор К.Д. Джумалиев приводит слова бывшего шакирда 
Майлина:  «Учился я в медресе «Галия». Вместе со мной учились Г.Мустафин, Н.Манаев и др. 
Решили мы выпускать рукописный журнал «Садак» («Лук»). Кто написал стихи, кто очерк, всё 
переписали набело и сдали в библиотеку. Был такой порядок: сначала читали библиотекари, и 
если одобряли написанное, рукописный журнал скреплялся библиотечной круглой печатью и 
выставлялся для всеобщего обозрения и чтения. Конечно, мы волновались. «Садак» наш  
понравился библиотекарям, и вскоре, к нашей радости, мы его увидели на стенде. Узнав об 
этом, мы возликовали, прибежали в библиотеку. А там нас ждало большое огорчение. Два 
студента-татарина, занимавшие националистические позиции, подняли большой скандал. 
«Зачем, –  говорят, –  в татарской школе издавать казахский журнал? Пусть, – говорят, – и 
казахи  пишут по-татарски!»… 

… Майлин и его друзья уберегли журнал от наскоков националистов» (Каратаев 1965:209).   
В этот период и казахская земля была и материальным, и духовным источником для 

многих башкирских творческих деятелей. Хорошие всходы дало на этой обширной 
благодатной земле многогранное научное и литературное творчество выпускника 
Неплюевского кадетского корпуса, уроженца дер. Тугай Стерлитамакского уезда Уфимской 
губернии Абубакира Диваева (1855-1933), научно-педагогическая и литературная деятельность 
уроженца Минзелинской волости Уфимской губернии Кашшафетдина Шагимарданова (1840-
1910). Они собирали и публиковали на родном и русском языках многочисленные образцы 
фольклора казахского, узбекского, каракалпакского, киргизского народов, на их основе и на 
основе творческой обработки произведений восточной литературы создавали десятки 
оригинальных произведений (например, К.Шагимарданов) (Кунафин 2010:222-224). 
Значительным событием на творческом пути башкирских писателей М.Бурангулова, М.Гафури, 
Д.Юлтыя, Т.Янаби, С.Кудаша, Ш.Бабича были годы их работы в качестве мулдаке в 
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Казахстане. Например, первый свой роман Д.Юлтый написал среди казахов, там же родились 
некоторые стихи С.Кудаша. Знакомство с казахским фольклором, творчеством поэтов-акынов, 
общение с ними оставили заметный след в творческом росте М.Бурангулова и Ш.Бабича. Так, 
еще молодой, начинающий поэт Ш.Бабич сильно интересуется народным творчеством, слушает 
состязания казахских акынов, записывает в свою тетрадь  их остроумные и мудрые выражения, 
меткие слова, а также народные пословицы и поговорки, впервые знакомится с творчеством 
Ибрагима  (Абая. – Г.К.)   Кунанбаева  и  с  переведенными  им  на  казахский язык  стихами 
М.Лермонтова, которые были включены в сборник «Стихи Ибрагима Кунанбая» («Ибрагим 
Кунанбай уляндары”). В своих дневниковых записях он с радостью пишет, что «ночь напролет 
выжимал из Муртазы-муллы пословицы и поговорки, число их достигло 79», что у башкир, и у 
казахов «есть пословицы, подобные изречениям Корана», что увидев на листочке бумаги, 
подобранной  на земле,  пословицу,  «обрадовался как ребенок, нашедший игрушку, вернулся и 
переписал ее в тетрадь». Далее он сообщает, что прочитав «уляны Ибрагима Кунанбая получил 
истинное наслаждение, … приравнял его про себя татарскому Тукаю, арабскому Имрялю-
каисе» (Бабич 1995:272,274).  

   Таким образом, все приведенные выше факты ярко показывают, что XIX – начало XX 
века являются одним из этапных моментов в истории башкирско-казахских культурно-
литературных связей. Проживание двух родственных народов в одном социально-
экономическом, политическом и культурном пространстве привело к укреплению и 
активизации этих связей. 
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AHMED YESEVİ’NİN ÇİN’DEKİ UYGUR EDEBİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Arş. Gör. Mehmet Ali Abliz 
Çin Merkezi Milletler Üniversitesi, Azınlık Milliyetler Dili ve Edebiyatı Fakültesi 

Pekin/ÇİN 
 Özet   
Ahmed Yesevi Orta Asya Türk felsefesinde yaygın bilinen isimlerden biridir. Onun 

felsefe sistemi sadece Türk dünyasında değil tüm doğu felsefe sisteminde çok önemlidir. 
Günümüzde Çin'de yaşayan Uygurlar ve onların kültürü, edebiyatı üzerinde Yesevi'nin çok 
büyük etkisi vardır. Fakat, bu konuda yapılan araştırmaların sınırlı olması, günümüz Türklük 
araştırmalarında önemli bir boşluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Çin'deki Uygurlar arasında Ahmed Yesevi ve onun fikirleri Uygur Yaşamı'nın bütün 
alanlarında etkili olmuştur. Günümüze dek, bu alanda bazı kitap ve makaleler yayınlanmış, 
fakat Ahmed Yesevi ve onun etkisi üzerinde ciddi sistematik bir çalışma yapılamamıştır. 
Uygur sahasında yapılacak Yesevi çalışmalarının derinleştirilmesi, özellikle Yesevi veya 
Yeseviliğin Uygurlar arasındaki etkisinin işlenmesi ise bu alanda yapılmakta olan araştırma-
incelemeleri muhakkak zenginleştirecektir. Bildirimizde Çin'deki Uygur Edebiyatı alanında 
yapılmış olan Ahmed Yesevi ve Yeseviliğin etkisi üzerindeki çalışmalar üzerine genel bir 
değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Çin, Ahmed Yesevi, Uygur, Uygur Edebiyatı   
1. Ahmed Yesevi'nin hayatı 
Türkoloji sahasında geniş ve derin bir konu. Tasavvufçular arasında bölgesinde ‘Pir-i 

Türkistan’, ‘Hazreti Türkistan’, ‘Türkistan’ın Piri’ lakabıyla anılan, Karahanlı Edebiyatı'nın 
tipik temsilcilerinden biri Hoca Ahmed Yesevi ve onun Divan-ı Hikmet adlı eserinin, Türk 
klasik Edebiyat tarihinde önemli bir yeri vardır. O Yesevi Tarikatı'nın lideridir. Şimdiye kadar 
onun hayatı üzerinde çok çalışma yapılsa da onun hayatı hakkında kesin bir bilgi elde 
edilememiştir. Ahmed Yesevi'nin meşhur eseri Divân-ı Hikmet'te onun Türkistan'da doğmuş 
olması hakkındaki bilgiler dışında diğer bilgileri bulamadık. Şimdiki Türkologlar arasında bu 
konu hakkında iki türlü görüş vardır. Onlardan biri Hoca Ahmed Yesevi'nin bugünkü 
Kazakistan’ın Çimkent Şehrine bağlı Sayram kasabasında doğmuş olduğu kanaatidir.1 Diğer 
görüş ise Prof.Dr.Fuat Köprülü'nün Ahmed Yesevi'nin bugünkü Çin Xinjiang Uygur Özerk 
Bölgesi Aksu Eyaleti'nin 176KM Kuzey doğusundaki Sayram kasabasında doğmuş olduğu 
fikridir.2 O ancak bir tasavvufçu değil bir mütefekkir, bilgindir. Onun Hikmetleri'nin Orta 
Asyanın İslamlaşmasında büyük katkısı olmuştur. Onun bugünkü Çin'in XUÖB yaşayan 
Uygur Halkı'na Folklor, Dini inanc, Dil ve Edebiyat açısından çok etkisi olmuştur.  

2. Divân-i Hikmet--Divân-i Hikmet Hoca Ahmed Yesevi'nin Hikmetlerini içeren  
Edebiyat tarihimizde Kutadgu Bilig’den sonra ayrı bir öneme sahip olan şahane eserdir. O ilk 
12.Yüzyılda kitap haline gelmiş olsa bile onun ilk elyazma nüshası şimdiye kadar 
bulunmamıştır. Bu kitabın şimdiki nüshaları 19.Yüzyılda Kazan'da basılmış taş basması 
esasında neşre hazırlanmıştır. Bu eser son İki Yüz yıl içinde bilindiği kadarıyla  on yedi kez 
Taşkent’te, dokuz kez İstanbul’da, beş kez Kazanda yayınlanmıştır. 1984 Yılında Türkiye'de 
"Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler" adı ile yetmiş adet hikmetten müteşekkil ve Prof. Dr. Kemal 
Eraslan tarafından hazırlanan bir eser T.C. Kültür Bakanlığı tarafından iki kez basılmıştır. 
Dr. Hayati Bice tarafından hazırlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ilk kez 1993 
yılında yayınlanan Divan-i Hikmet’te ise yüz kırk dört adet hikmet yer almaktadır.3 Çin'in 
XUÖB de "Divân-i Hikmet"teki hikmetler halk tarafından çok sevilmesine rağmen ÇKP 
döneminden sonra 80'li yıllarda "BULAQ" dergisinde ilk Modern Uygurca ile parçalar 
halinde yayınlanmıştı, 2012 senesinde Dr.Abdureşit Celil Qarluq tarafından "Divân-i 
Hikmet" neşre hazırlanmıştır. Bu nüshada yüz bir adet hikmet yer almaktıdır.  

 Divân-ı Hikmet'in çeşitli nüshalarında yer alan hikmetlerin sayısı farklıdır. Bu 
nedenle Ahmed Yesevi'den sonraki Yesevi Tarikatına bağlı kalan Yesevi talebeleri ve diğer 

                                                            
1 «Divan-I Hikmet», Abdureşit Celil Qarluq, Merkezi Milliyetler Neşiryatı Pekin 2012 Yıl, 1-Sayfa  
2 Prof.Dr.M, Fuat Köprülü, «Türk Edebiyatında İlk Mutevessuflar», AKÇAĞ Neşiryatı, 2003-Yıl,85-Sayfa 
3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Divan-%C4%B1_Hikmet 
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halklar tarafından icâd edilmiş hikmetlerin de Yesevi'ye ait olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
yüzden Hikmetlerin net sayısını bilmek biraz zor iştir. "Divân-i Hikmet"e değeri bakımdan 
baktımığızda onun halk tarafından çok sevilmesinin nedeni hikmetlerin dinle ilgili olması öte 
yandan dilinin sade, milli kültüre bağlı olması kabul edilen bir kannattir.4  

 Günümüzde Çin XUÖB yaşayan halklar arasında Sûfizm Tarikatın'daki bazı sûfilar 
kendilerinin Yesevi tarikatına bağlı kaldığını söylemiştir. Divân-i Hikmet Uygur kültürünün 
çeşitli yönlerini çok etkilemiştir. Bu bildiride konuyla ilgili olan Ahmed Yesevi'nin Uygur 
Edebiyatı'na olan etkisi üzerinde durulmuştur. Bu etkiler Halk Ağız Edebiyatı ve Yazı 
Edebiyatı açısından ele alanacaktır.  

 3.Ahmed Yesevi'nin Uygur Halk Ağız Edebiyatına olan etkisi  
 3.1- Divân-i Hikmet Halk canlı dilinin korunmasında çok önem taşımıştır. Divân-

i Hikmet'in elimize ulaşan nüshası 19.Yüzyılın son yarısında yazılmış olmasına rağmen onun 
dili zamanında Karahanlı Türkçesi yada Kaşgar Türkçesi diye adlandırılan Türk dilidir. 
Divân-i Hikmet uzun süreli tarihi gelişme süresinde ağızdan ağıza yayılmıştır ve bu esnada 
farklı dönemlerin dil faktörlürünü kendinde toplamıştır. Ama onun dilinin omurgası 
zamanındaki Kaşgar Türkçesidir. Bu yüzden Divân-i Hikmet o dönemin dil araştırmasında 
çok önem taşımıştır.  

 11,12.Yüzyıllarda Kaşgar Türkçesi Doğu'da Kaşgar'dan başlayarak Fergane, Taşkent, 
Semarkent bölgelerinde yaygın kullanılmıştır. Türk Dili Orta Asya'ya hükmetmiştir. Kaşgarlı 
Mahmud'un söylediği gibi “Türk Dili Arap Diliyle yarışır” bir durumdaydı. Lakin, bu 
dönemde bazı Bilginler, Yazarlar kendi eserlerini ana diliyle değil belki de Arap, Fars 
dillerinde yazmıştır. Ahmed Yesevi buna karşın kendi ana dilini korumayı teşvik etmiş ve 
böyle demiştir:  

Huşlamaydur Âlimlar siz söylegen Türkini, 
Ariflardin işitsek açar könñül mülkini.  
Ayet-Hadis me’nisi Türki bolsa muvafiķ, 
Menasiġa yetkenler yerge ķoyar börkini.5  
Ahmed Yesevi burda kendi ana dili ve milli kültürü hakkındaki fikrini ortaya koymuştur. 

Burada şunu görmek mümkün ki Ahmed Yesevi'nin bu Hikmetleri söylemedeki amacı İslamı 
yaymak ve halkı eğitmektir. Bu yüzden bu eseri sade dille anlaşılan bir biçimde beyan 
etmiştir ve daha çok Türk halklarının islamlaşmasını ileri sürmüştür. Divân-i Hikmet farklı 
dönemlerdeki Uygur dilini bağlayan bir köprü gibidir. Bu yüzden günümüz Türkoloji 
araştırmasındaki Dil bilgisi ve Ağız bilgi araştırmasının önemli bir parçasını teşkil etmiştir.  

 3-2. Divân-i Hikmet'in Uygur On İki Makamına olan etkisi: Uygur Halkının Türk 
Kültürüne armağan ettiği önemli eserlerden biri de Uygur On iki Makamı'dır. Uygurcada 
"Muķam" olarak telaffuz edilir. O bir Büyük Müzik sistemini gösterir. On iki Makam ve onun 
şiirleri 12 vakit 24 saatte söylenir. O Uygur halkı'nın uzun süreli Edebiyat ve Sanat Tarihi'nin 
şahididir. Ahmed Yesevi'nin Hikmetlerinin Dili sade, anlaşılır, Parmak vezinde yazılı olması, 
halk arasında daha yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden bazı hikmetler Uygur On iki 
Makamıda kendi yerini bulmuştur ve etkilemiştir.  

 

                                                            
4 " Divân-i Hikmet ve Ahmed yesevi", "xinjiang ijtimaiy penler munbiri", Abdureşid Celil Qarluq, 2008-5-44 
5 «Divan-ı Hikmet», Abdureşit Celil Qarluq, Merkezi Milliyetler Neşiryatı Pekin 2012 Yıl, 8-Sayfa 
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Ķudret bilen berding can  
Kim yahşidur kim yaman 
Barçe yahşi biz yaman  
Barçe buġday biz saman  
Candin keçmey iş pütmes 
Ķest qilmay nefes ölmes 
Ķuruq dava söz ötmes  
Yalġan guvah bermesmen 
Yalġançining sani yoķ  
İşiqsiz tenning cani yoķ  
Dertmenlerge dava yoķ 
Tebibimdin sorsam men 
Tebibimsen dava ķil  
Hajitimni rava ķili  
Fezling bilen ada ķil  
Yolğa ķedem ķoysammen 
Bu şiir şair Qurban Barat tarafandan derlenmiş «Uygur On İki Makamı»  adlı  kitabın İraķ 

Makamı'na ait olup bu şiir Hoca Ahmed Yesevi'nin diye yazılmıştır.6 Bu kitaptaki Çebbiyat 
Makamında da Ahmed Yesevi'ye ait böyle bir şiir vardır.  

Çilten çilten emesmu 
Çilten derviş emesmu  
Çiltenlerin duasi  
Müşkül asan emesmu  
Hacitimni rava ķil  
Fezling birle ada ķil  
Yolğa ķedem ķoysammen  
Çiķsam bağnıng başiġe  
Çiltenlerning ķaşiġe  
Uygur On İki Makamına baktığımız an bunun başka versiyonunu da bulabiliriz: 
Çiqsam tağning başiġe  
Çiltenlerning başiġe  
Çilten çilten emesmu 
Çilten dermiş emesmu  
Çiltenlerin duasi  
Müşkül asan emesmu  
Burdan belli oluyor ki Hoca Ahmed Yesevi Uygur On iki Makamı'nın zenginleşmesine 

katkıda bulunmuştur. Bildiğimiz gibi Divân-i Hikmet'in Hoca Ahmed Yeseviye ait olan ilk 
elyazması hala bulunamamıştır. Aksi halde hikmetler Vahizlar, Sufilar, Halk Sanatçıları 
tarafından daima söylenmiş bide sanatı zenginleştirse bide kendi varlığını korumuştur. XUÖB 
güneyindeki köylere baktığımız an halk tarafından çok sevilen «Hökmet» adı verilen 
hikmetlerin içerik, vezin, ve söyleniş üslubu bakımından hepsinin Ahmed Yeseviye ait 
olduğunu gördüğümüz de bir gerçektir.  
                                                            
6 «Uygur On İki Makamı Metinleri», Qurban barat , xinjiang Halık Neşiryatı. 1985-yıl 
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20.Yüzyıldaki Ünlü Uygur Kültürü araştırmacısı Abduşkür Muhemmed Emin'de Uygur 
On İki Makamı'nın şiirlerinin Hoca Ahmed Yesevi gibi tarikat atalarının şiirlerinden 
beslendiğini söylemiştir.7 Bundan öyle sonuça varabiliriz ki Divân-i Hikmet yalnız Uygur 
Halk Kültürünün dini inancını değil Sanat yönünü de  çok etkilemiştir. Onun Uygur On İki 
Makamı'nın kendi varlığını korumada, zenginleşmede gösterdiği katkıları küçümsemek 
olmaz. Divân-i Hikmet'in uslübü ve Uygur On İki Makamı'nın üslubu arasında çok benzerlik 
var.     

3.3- Divân-i Hikmet'in Uygurların dini inancı ve defne merasimlerindeki etkisi. Biz 
yukarda söylediğimiz gibi Yesevi Tarikatı Orta Asya Bölgesin'deki halkları çok etkilemiş 
sufizim tarikatından biri. Tarikat atası kimliğiyle Hoca Ahmed Yesevi bu bölgedeki Halklar 
tarafından çok sevilmiştir.  Bu bölgedeki sufilerin çoğunluğu kendilerini Yesevi tarikatına 
bağlı görüyorlar, bu tarikata bağlı olmayan diğer halklarda Hökmet denilen bu hikmetleri 
islamla ilgili anlamak kolay olan bilgi hazinesi gibi görüyorlar. Bu bölgedeki sufilerin dini 
toplantılarında hikmet söylemek onların toplantısının önemli bir parçasını teşkil etmiştir. 
Burdaki yaşlılar çocuklarını eğitirken hep Hökmet söylerler. Bayanlar da kendi aralarında 
hikmetleri çok söylemiştir. Sufilar hikmetleri halkın anlayabiliceği bir biçimde halka 
ulaştırmıştır. Bu tür üsul kişilere dini eğitim vermede hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bu türlü 
hikmetler önemi hakkında Sufilar böyle demiştir.  

Hikmet ķuran emes  
Ķurandin ġeyri emes  
Tabi, Halkın okuduğu bu tür hikmetlerin hepsi Ahmed Yeseviye ait değildir. Ahmed 

Yesevi'nin hikmetlerinden beslenmiş diğer yazarlardan Sufi Allah Yar, Ķul ġeribi, Huveyda, 
Şah Meşrep gibi ünlü yazarların hikmetleri de okunmuştur. Lakin böyle dini toplantılarda 
kesin söyleyebiliriz ki gerek hacim bakımından gerek  Frekans bakımından Yesevi hikmetleri 
çok yer almıştır. Uzak tarihi hikmet söyleyiş kültüründe halk Hoca Ahmed Yesevi'ye öyle 
alışmış ki başka klasik yazarların şiirleri okusa bile «Aya Dostlar» , «Anglang Dostlar», «İ 
Yarenler» gibi Ahmed Yesevi'nin Hikmet söyleyiş üslubunu kullanmışlar. Biz Uygur Sufilari 
arasında çok sevilen hikmetlerden örnek veriyoruz. 

Adem oġli ölgüsi, yer astıġa kirgüsi, 
Kim yahşidur kim yaman anda me’lum bolġusu. 
Munda özin bilgenler, heķķe ķulluķ ķilġanlar, 
Heq yoliġa kirgenşer yaruġ yüzlüg bolġusu.  
Ķulluq qilğil quliġa, kirgil heqning yoliġa, 
Yarlıķ alġil ķoliġa, hörler ķarşu kelgüsi.  
Ta’et ķilġil ķişu yaz, Ķuş Hoca Ahmed bol gudaz, 
Yüzi ķara binamaz anda resva bolġusi. 
Halk arasındaki Hikmet Münacaatların çoğunluğuda Ahmed Yesevi'nin adının 

zikredildiği yaygın görülmüştür. Bu hikmetler'in hepsi Ahmed Yesevi'ye ait dersek yanlış 
olmaz. XUBÖ Turpan eyaleti Yalquntağ köyündeki Ayşemhan Helpet söylemiş bu hikmete 
baktığımızda:  

Ķul Hoca Ahmed tekbir aytıp sözü başla, 
Havayi-heves menmenlikni yiraq taşla. 

                                                            
7 Muhemmed Emin Abduşkür, Uyġur Muqam Ĥezinisi, Xinjiang Univirsitit Neşiryatı, 1997 
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Seherlerde çarzar urup tinmay yiġla 
Ul sebeptin heqtin ķorķup ġarġa kirdim.8 
Bu hikmetin Dr.Hayatı Bice Divân-i Hikmet neşrindeki 9.hikmete benziyor ama tam 

kendisi değil. Böyle Hikmetler sadece erkekler arasında değil, bayan Büvümlerin de 
hikmetleri çok sevdiği bir gerçektir.  

 Hoca Ahmed Yesevi XUÖB deki bazı Sufisizme bağlı olan insanların Cenaze 
Törenin'deki olması şart olan bir faliyettir. Bunu dinyeleyn diğer halklarda bundan çok 
etkilenmiştir. Bu bölgede yaygın olan hikmetlerden «Büvi Fatma vefatnamesi», «Büvi 
Meryem Vefatnamesi», «Peygamber Efendimiz Vefatnamesi» gibileri Divan-i Hikmet'te 
bulunmamış ama halk arasında Hoca Ahmed Yesevi'ye ait görülen hikmetlere örnektir.  

 Tarikat ehli'nin toplanması Hikmetsiz geçmemiştir. Onlar bu hikmetlerle yeni neslin 
böyle güzel bir felsefeden zevk almasını sağlamış ve onları bu mefkureyle eğitmiştir. 
Hikmetleri Uygur Halk Kültüründe en yaygın kullanan sahanın Dini saha olduğunu net 
söyleybiliriz. 

3.4 - Divân-i Hikmet'in Uygur Halk Destanlarına olan etkisi: Destan Milliyetlerin 
hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal 
(yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş 
uzun manzum eserlerdir. Çindeki Uygur Halkı arasında yaygın olan destanlardan « 
Peygamber Efendimizin Vefati», «Zeyid Ensar»,«Padişahi Höccaz», «Baba Roşen», 
«Zeydali», «Fatma'nın Nikahı», « İftarname», «Cennet İle Cehnenem'in Münazarası», 
«Ķurbanname», gibi destanlarda Hoca Ahmed Yeseviye ait olduğuna dair beyanlar vardır. 
XUÖB Hotan'daki Ünlü Destancı Obul Hesen efendi söyleyen «Cennet İle Cehnenem'in 
Münazarası» Destanı «Bulaķ» Dergisin'de yayınlanan Hikmet'in tam aynısıdır. Bu da 
hikmetler'in Uygur Halk Destanlarına gösterdiği etkilerin delilidir.  

Destan ile Hikmetler'deki fark ise Hiktmette her hangi bir olay olmuyor, ama destan 
malum bir olay çevresinde devam ediyor. «Bulaķ» dergisinde yayınlanmış Divân-i 
Hikmet'teki «Hikmetul Sultanul Arifeyin» Hikmetiyle Hotan ve Kamul eyaletinde çok 
söylenen «Ķurbanname» Destanı benziyor. Uygur Halk Destanları halkın derin duyguları, 
Tarihi Özgeçmişlerini Sanatın yardımıyla anlatıyor. Bundan başka diğer destanlarda da 
Divân-i Hikmet'in izlerini bulmak kolaydır. Bildirinin hacmi nedeniyle burada verilecek 
örnekler kısaltılmıştır.  

XUÖB deki Ünlü Destancı Obul Hesen Efendi Böyle diyor «Halk Ķul Hoca Ahmed'in 
Hikmetlerini dinlemeyi çok seviyorlar. Onları biz Destan olarak söylüyoruz, Hafizlar 
Hökmeti, Münacat olarak sölüyor Yesevi Ğojam Bir Evliyadır, o dört bin dört yüz destan 
yazmıştır. Destanları  Har olmasın diye bize ancak dört yüz destan bırakmış diğerini kendi 
götürmüş. Ben de onlardan sadece ondan fazla destan biliyorum» 

Obul Hesen söyleyen«Peygamber Efendimizin Vefatı» Destanında:  
Ķul Hoca Ahmed her ne yangliğ hikmet ayıtti, 
Hizmet ķilġan erenlerge oķup yaydı. 
Dört yüz miñ hikmet aytıp destan ķildi, 
Datan ķilip bostan içige kirmek üçün. 9 

                                                            
8 Qadir Aynur, Ahmed Yesevi Şiirlerin'in Uygur Folkloru'na Olan Etkisi, Xinjiang İjtimaiy Penler Munbiri, 
2010-6, 97-Sayfa. 
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Divân-i Hikmet'teki Paygember Efendimizin vefati hakkındaki beyanlar bu destandan 
daha kısadır. Bu destandaki «Dört Yüzbin»  sayısı Divân-i Hikmet'in Türkçe nüshasında 
«Doksan Dokuz Bin», Uygurca Nüshasında «Üçyüz Altmış» diye yazılmıştır. Kısacası, 
Destanlarla Hikmetler farklı olsa bile destanların Ahmed Yesevi'nin Hikmetlerinden 
etkilenmiş olduğu kesindir.   

  4.Ahmed Yesevi'nin Uygur Yazı Edebiyatına olan etkisi 
  Ahmed Yesevi'nin Uygur Edebiyatına olan etkisi onun yazı diline olan etkisidir. Ahmed 

Yesevi'nin Uygur yazı edebiyatına olan etkisine baktığımızda Yesevi'nin vefatından sonraki 
yazarlardan başlayarak 20.Yüzyılın başlarına kadar olan uzun bir sürede XUÖB de yaşamış 
olan yazarların felsefe sistemini çok etkilemiştir.  

  Ahmed Yesevi yaşayan dönem Merkezi Asya'nın İlim-Marifet beşik'i olmuştur. Bu 
bölgede yaşayan halklarda kültür, Edebiyat ve Sanat bakımından çok ileri gitmiştir. Ahmed 
Yesevi Karahanlılar dönemindeki ünlü Edib, filozof sıfatıyla tüm Orta Asya halklarının edebi 
gelişmesinde önem taşımaktadır. Ondan sonra bu coğrafyada yaşayan yazarların bazıları 
Ahmed Yesevi'nin derin fikirlerinden faydalanırken bazıları onun şiirinin vezinlerinden örnek 
almıştır. Böyle örnek almakla sonuçta yesevizim tarikatını şekillendirmiştir. Biz bu yazarların 
eserleri ve Divan-i Hikmeti karşılaştırdığımızda benzerlikleri görüyoruz.   

  Uygur Edebiyatın'da Ahmed Yeseviden sonra yaşamış edibler eserleri Hikmet denilmese 
bile onlar içerik bakımından İnsanperverlik, Yaşama olan sevgi, Halk'a olan şefkat, sevgi dolu 
fikirlerle dilinin sade olması bakımından gösterişli satırlarıyla Ahmed Yeseviden çok 
etkilenmiştir. Ahmed Yesevi döneminden sonraki yazarlar eserlerinde Ahmed Yesevi'yi direk 
söylemese bile onların eserlerine bir şekilde Ahmed Yesevi'nin fikirleri yansıyor. Burada 
onların eserlerini ayrı ayrı dile getirmek imkansızdır. Bu yüzden genelleme yapma prensibi ile 
Ahmed Yesevi'nin Uygur Edebiyatına olan etkisine göz atacağız.  

 4.1-Klasik İslam Edebiyatı'nın eser yazma üslubu: İslam Dinine girmiş milliyetler 
arasında yazarlar eser yazarken öncelikle Allah'a, Peygamber Efendimize ve Dört Halifeye 
medhiye okuyorlar. Ondan sonra kendi amacını beyan ederler. Ahmed Yesevi de Hikmetlerini 
bu biçimde söylemiştir.  

Aya dostlar ķulaķ salıñ ayduġumġa, 
Ne sebebdin altımış üçde girdim yere. 
Mi’raj üzre hak mustefa rohum kördi, 
Ol sebebdin altmış üçde girdim yere.  
Ümmed digey Muhemmed, çin sözlese ķul Ahmed, 
Tangla bolsa ķiyamet mehrum ķoymas Muhemmed. 
Körgen zeman inanġan Ebubekri Siddiķtur, 
Üstün bolup tayanġan Ebubekri siddiķtur.  
İkkinçisi yar bolġan edaletliġ Ömerdur, 
Mu’minliġde yar bolġan edaletliğ Ömerdur.  
Üçincisi dosti yar bolġan osmani baheyadur, 
Her nefeste yar bolġan baheyadur.  
Törtinjisi yar bolġan Şiri Ĥuda elidur, 

                                                                                                                                                                                          
9 Qadir Aynur, Ahmed Yesevi Şiirlerin'in Uygur Folkloru'na Olan Etkisi, Xinjiang İjtimaiy Penler Munbiri, 
2010-6, 97-Sayfa. 
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Hem mirajida yar bolġan şiri Ĥuda elidur.10 
Gerçi bu tür İslam geleneği Ahmed Yesevi'nin önceden Uygur Edebiyatına girmiş olsa 

bile Ahmed Yesevi döneminden sonra daha da gelişmiştir. Çünkü Ahmed Yesevi hikmetleri 
halka daha yakın bir biçimde beyan etmiştir ve İslamın bu bölgede yayılmasını 
hızlandırmıştır. Bu uslübün Uygur Edebiyatında daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu 
yüzden bu açıdan Ahmed Yesevi'nin etkisi daha derindir diyebiliriz.  

4.2-Sufisizim hakkındaki görüşlerin etkisi: Sufizmin Divan-i Hikmet Felsefisi'nin 
temelidir. Yesevi Tarikatı'nın Tüm Orta Asya Bölgesine hızlıca dağılmasındaki temel 
nedenler önceki parçada söylenmiştir. Hikmetin sade dili şu dönem halklarının İslam'ı daha da 
iyi anlamasını sağlamıştır. Ahmed Yesevi Hikmetlerin'de insanları Allah aşkının insanların 
Dünya'nın Asıl tabiatı olduğunu defalarca söylemiştir. Gerçek aşığın Hakk'a tapan aşık 
olduğunu onun simgesi'nin Mütevazi, Sadık Olması gerektiğini tek bir Allaha bengü bağlı 
kalması gerektiğini böyle beyan etmiştir: 

Arif Aşiķ bolay diseñ elem tartķil, 
Heķ veslige yitey diseñ tünler ķaķķil. 
Bu dunyanniñ işretini taşlaġ etkil, 
Taşlap atsañ menmenlik kiter dostlar.  
 
İşiķ baġini mihnet tartip kökertmiseñ, 
Harliķ tartip şum nefsiñni öltürmiseñ. 
Allah de içke nuri toldurmisañ, 
Vallah-billah sende işiķniñ nişani yoķ  
Tabi, burda zikredilen İlahi aşk olsa da, yazarın diğer hikmetlerinde insanları kendileri 

aralarında sevgiyle bakmaya, iyi kalpli olmaya çağırdığını hep görüyoruz. Uygur 
Edebiyatındaki diğer yazarlarda eser yazarken bir taraftan Divan-i Hikmetteki sufizim 
felsefesine sahip çıkmıştır, öte yandan Milli Kültürün Edebiyatta yansımasını sağlamıştır. Bu 
şekilde kendi Edebiyatını geliştirmiştir. Onlara örnek olarak Hirqiti(17-Yüz yıl), 
Harabati(1638-1730), Baba Meşrep(18-Yüz yıl), Zelili(1676-1755)gibi yazarları saymak 
mümkündür. Mensur Hellaci Sufisizim Dünyası'nın tipik vekillerinden biridir. Divanı 
Hikmette Şah Mensur Hellaci  hakkında böyle demiştir: 

Aşiķ Mensur «Enel Heķ»ni tilge aldı, 
Cibriil kilip «Enel Heķ»ni birge ayıttı. 
Cibriil kilip başiñ ber dep yolġa saldı, 
Darġe asılıp didarini kördüm mana11 
Bu Hikmette Ahmed Yesevi Mensur Hellaci'na  olan yüksek saygısını göstermiştir. 

Ondan 400 sene sonra yaşayan meşhur edib, ünlü sufi Baba Meşrep'te Mensur Hellaci 
hakkında böyle demiştir: 

Mensur Hellacidek içip şarabi entehur, 
Qerih urup yiğlap turarmen oşbu dem dar aldıda.12  

                                                            
10 «Divan-I Hikmet», Abdureşit Celil Qarluq, Merkezi Milliyetler Neşiryatı Pekin 2012 Yıl, 28, 132, 
136,138,140 Sayfa 
11 «Divan-I Hikmet», Abdureşit Celil Qarluq, Merkezi Milliyetler Neşiryatı Pekin 2012, 58-Sayfa 
12 Teklimakaniy, Abdureop, Esli Yėzilişi Bilen Uyġur On İki Muķam Tėkistliri, Merkizi Milletler Neşiryatı, 
2005, 52-Sayfa 
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Burda meşrep Hakka tapmak için kendini bağışlama ruhuna olan saygısı ve Mensur Hellaci gibi 
ünlü Sufiların kendi nefsinden geçmesine olan ruhundan çok etkilenmiştir. Bu tür fikirleri de Ahmed 
Yeseviden alma olasılığı büyüktür. Divan-i Hikmetteki diğer Hikmetlerdeki komedi uslübte Mekkar, 
Yalancı, Dini kıyafete saklanmış sahte sufiları tenkit etmiştir. Halka zülum salan Yalancı Dindarlara 
karşın dimdik ayakta durmuştur. Örneğin:  

Talibmen dep ayturlar vellah billah nainsaf,  
Namehremge baqarlar közleride yoq insaf.  
Kişi malin yiyürler çun dillari emes saf, 
Arslan babam sözin iştinğiz teberrük.  
Uygur Edebiyatında Ahmed Yeseviden bin yıl sonra yaşamış Molla Bilal(1825-1902), Abdurehim 

Ötkür(1923-1995), Tiyipçan Eliyof(1930-1989) eserlerinde de böyle tür kişileri tenkit eden nadir 
eserleri yazmıştır. 

4.3-İlim öğrenmenin ve Ahlaklı olmanın önemi hakkındaki eserlere olan etkisi: İlim 
öğrenmek gerek Türk kültünde olsun gerek islam kültüründe olsun her dönemin bilginlerinin 
yüksek derecede ehemiyet verdiği bir konudur. Divan-i Hikmeti'n en önemli amacı da halka 
İslami anlaşılan bir biçimde ulaştırmaktır.  Cahillik her dönemin gelişmesini engelleyen en 
büyük engeldir. Ahmed Yesevi İnsanları Cahillikten uzak durmaya ilim öğrenmek için çaba 
göstermeye teşvik etmiştir. Bilgisizliğin zararı hakkında böyle demiştir:  

 Nadan birle ötken ömrüng nari süfer,  
 Nadan bolse dozah andin qilğay hezer. 
 Nadan birle dozah sari qilmang sefer,  
 Nadan içre hazan yangliğ soldum mana.  
 Cahillik  bir halkı viran edici büyük düşmandır, Onun zararından kurtulmanın tek yolu 

ilim öğrenmektir. İlim öğretmede halka yakın olan dille anlaşılan bir biçimde öğretmektir. 
Ahmed Yesevi'nin bu bakımdan çok ileri gittiğine herkes şahittir. 20.Yüzyıldaki XUÖB deki 
ünlü bilgin Abduqadir Damolla(1862-1924) bölge halklar'ının Hırıstiyanlar tarafından 
aklılarının çelinmesine karşın dik durmak, Bilgisizliğe son vermek, İslamı daha iyi bir 
biçimde halka anlatmak için «Tecvid türki», «Eqaide Zörüriye», «İbadet İslamiye» gibi 
eserleri yazmıştır.  Bu tür eserler halkın hürafattan kurtulmasını hızlandırmıştır. Bu eserleri 
Divan-ı Hikmet ile karşılaştırdığımız an o ikisini esas amacı'n benzemiş olduğunu görmek 
zor değildir.  

 4.4-Şiiriyete olan etkisi: Klasik Uygur Şiiriyeti Edebiyattaki geniş ve derin olan bir 
zenginliktir. Ahmed Yesevi bir de Ünlü Filozof ve şairdir. O tüm türk boylarının Milli 
Kültürünü zenginleştirmede büyük katkıda bulunmuştur. Onun Hikmetleri Uygur, Özbek 
Dilleri'nin gelişmesini çok etkilemiştir. Ahmed Yesevi isterse Arap, Fars dillerinde Şahane 
Eserleri yazabiliyordu, çünkü Ahmed Yesevi sülük hayatı'nın önemli bir kısmını İslam-Ecem 
Fikir Merkezinde geçirmiştir. O önceden  o bölgede yaşayan tasavvuf eserlerini iyi biliyordu. 
Lakin, İslami Dine yeniden girmiş, Dini bilgileri derinleşmemiş, üstelik kendi geleneğinden 
kolaylıkça vaz geçmeyen Türklere anlatmak gerekçesiyle onların kolay anlayabileceği bir 
dilde onların alışmış bir vezinle beyan etmeye ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle Ahmed Yesevi  
Hikmetleri Aruz vezinde değil parmak vezinde söylemiştir. Bu vezin türü Halk Ağız 
Edebiyatı'nın eski şekillerine daha yakındır. Onun vezin türü:  

AAAA BBBA CCCA DDDA  
AA BB CC  
AB BB CB  
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Şeklinde yazılmıştır. Eseri baştan sonuna kadar aynı kafiyede yazmak bile yazardan 
yüksek bir seviye ister. Sonraki dönemlerde yazılmış şiirler de bu tür üslubu yaygın 
kullanmıştır. 20.Yüzyılda yaşamış yazarlardan Abdurehim Ötkür, Lütfullah Mutellip(1922-
1945), Ķutluk Şevki(1876-1937) gibi Şairler Ünlü Şair Abduhaliq Uyguri(1901-1933) 
Şiirlerini böyle kafiye şeklinde şiir yazmıştır. Onların sadece şekil cihetinde değil fikirlerine 
baktığımızda onların şiirleriyle Ahmed Yesevi Şiirlerindeki benzerlikleri görüyoruz. Örneğin:  

 İlimning iltihatiġa köngül ķoymuduķ bizler, 
 Oķurmiz-oķuturmiz siğiz çaynâşimiz bardur.  
 Umumning paydisiġa yüz yılda hem esla çüşenmeymiz, 
 Ziyan ķilmaķ üçün bolsa eceb çaķķânimiz bardur.13 
Bu tür şiirlere çok sayıda örnek verebiliriz, tabii bu şiirlerin hepsini Ahmed Yeseviden 

Örnek aldı diyemeyiz, ama onların fikirlerine bakarak Ahmed Yesevi gibi meşhurların 
eserlerinden etkilenmiş olduğu kesindir. 

 Büyük Mütefekkir Alişir Nevâi  «Nesaimul Muhebbet» adlı Tezkiresinde  611-evliyalar 
tertipinde Ahmed Yesevi Hakkında«Hoca Ahmed Yesevi Yüce Allah onun sırları mukaddas 
eylegey-Türkistan Ehlini'n Şeyhuş-Meşayihidur. O zatın mevki makamı meşhurdur. 
Karametleri derin ve Aşıkardır, Murid-Muhlisları pek çoktur. Onun Mezarı Türkistan'nın 
Yessi Şehrindedir. O Türkistan ehli'nin dua tavapgahıdır.»14 demiştir. Bundan görebiliriz ki 
Ahmed Yesevi'nin Orta Asya Halklarını Ne kadar etkilediğini görmek mümkündür.  

Yukarda söylediğimiz gibi Ahmed Yesevi Sufisizim Edebiyatı başta olarak diğer 
Edebiyatta da çok etkisini göstermiştir. Divan-ı Hikmet'ten sonra Tezkiretul Evliya, Mirac-
Name, Behtiyar Name, Divan-ı Sadayi, Meşrep Destanları, Çangmoza Yüsüphan gibi nadir 
eserler Çağatay Dilinde(Uygur Lehçesi) Meydana  Gelmiştir. Bu da Türk dilinin ehemmiyet 
kazandığının delilidir. Bu eserlerin çoğunluğu halkları İlim öğrenmye, cahillikten 
uzaklaşmaya, kötü ahlaklardan kaçınmaya çağırmıştır. Bu cihetlerde XUÖB de yaşamış 
halkların Milli Kültürü ve yazarlar Ahmed Yesevi'nin derin fikirlerinden çok etkilenmiştir.  

5. Çin'de yapılmış Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet ile İlgili Araştırmalar. 
Çin'de bu konu üzerindeki araştırmalara biraz geç başlanmıştır. Divân-i Hikmet'in 

Modern Uygurca Nüshası ilk 1980 yıllarda «Bulaķ» degisinde parça parça olarak 
yayınlanmıştır. Ancak 2012 senesinde Dr.Abdureşit Celil Qarluq tarafından «Divân-i 
Hikmet» kitap olarak neşredilmiştir. Ünlü Sufizim araştırmcısı Hörmetcan Fikret'in 
«Tasavvuf Felsefesi» Adlı kitabında Hoca Ahmed Yesevi ve onun Uygur Kültürüne olan 
etkisi üzerinde durulmuştur. Hoca Ahmed Yesevi hakkındaki bilgiler içeren kitaplar ve Onun 
Hakında Yazılmış Makaleler Bibliografiyası şunlardır.  

Divan-i Hikmet, Hazırlayan: Abdureşit Celil Qarluq, Merkezi Milletler Neşriyatı, Pekin, 
2012 

Sabit, Abdurehim, Uygur Kilassik Edebiyat Tarihi(Uygur Divan Edebiyat Tarihi), Birinci 
Kitap 1-Cild, Kaşgar,1982 

Ömer, Şeripidin, Uygurlarda Kilassik Edebiyat(Uygurlarda Divan Edebiyatı), Xinjiang 
Yaşlar Ösmürler Neşriyatı, 1988 

                                                            
13 İnayet, Alimcan, Abduhaluk Uyghur ve Şiirleri, Türk Dil Kurumu, 2007,38-Sayfa 
14 İslami Hemidhan(Özbekistan), Sultanul Ârifin Hoca Ahmed Yesevi, Bulaķ Jurnili, 2011-1, 64-Sayfa 
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Fikret. Hörmetcan Abdurahman, Tesevvup pelsepisi(Tasavvuf Felsefisi), Xinjiang 
Üniversitesi Neşriyatı, 2001  

Muhemmed Emin, Abduşükür, Uyğur Pelsepe Tarihidin Bayan (Uygur Felsefe Tarihi'den 
beyan ), Xinjiang Heliq Neşiryatı, 1995 

Osman,Ğeyretcan, Uyğur Kilassik Edebiyat Tarihi(Uygur Divan Edebiyat Tarihi), 
Xinjiang Marip Neşiryatı, 2002 

Uyğur Edebiyat Tarihi, Hazırlayanlar: İmincan Ehmidi Utuq, Muhemmetturdi Mirza 
Ahmet, Hebibullah Abdusalam, Şavket İlahun, Mehmutcan Muhemmed, Milletler Neşriyatı, 
2006  

Se’dullah(Özbekistan), Divan-ı Hikmet, Modren Uygurcada Hazırlayan: Ezizi, Xinjiang 
Heliq Neşriyatı, 2008 

Ahmed Yesevi ve Divân-i Hikmet üzerinde yazılmış Makaleler 
Şemşidin Muniridin, Ahmed Yesevi Ve Divan-i Hikmet'in Edebi Qimmiti Heqqide 

Tehlil(Divân-ı Hikmet'in Edebi Kıymeti Hakkında Tahlıl), 2012 
Muhlis, Nicat, Divân-i Hikmet, Bulaq Jurnili (Bulak Dergisi) 14-, 16- Sayı, 1980  
Muhemmed Emin, Abuşükür, Uygur Edebiyatida Ahmed Yesevi ve Yeseviçilik(Uygur 

Edebiyatında Ahmed Yesevi ve Yesevizim), Qeşqer Pidagogika İnistituti İlmiy Jurnili, 1998 
Heqquluf İbrahim, Ahmed Yesevi ve Ahmed Yesevining Divan-i Hikmet Namliq Eseri 

Heqqide(Ahmed Yesevi ve Ahmed Yesevini'n Divan-ı Hikmet Eseri Üzerinde), Xinjiang 
İjtimaiy Penler Munbiri, 1998  

Abdurahman, Ablet, Ahmed Yesevi bilen Birginsunning İidaiyti Üstide Silişturma 
Tetqiqatı(Ahmed Yesevi İle Birgunsun'un İjadiyeti Üzerinda Karşılaştırma), Xinjiang 
Univirsititi İlmiy Jurnili, 2004-12  

Nurimangul, Ahmed Yesevi Şiilirining Uyğur Folklorida İşlitilişi(Ahmed Yesevi 
Şiirlerini'n Uygur Folklorında Kullanılışı), Bulaq Jurnili, 6.Cild, 2010  

İslami Hemidhan(Özbekistan), Sultanul Arifin Hoca Ahmed Yesevi, Modren Uygurcada 
Hazırlayan: Muhemmed, Abdusalam, Bulaq Jurnili, 1.Cild, 2011 

Qahar Tahir(Özbekistan), Ahmed Yesevi, Modern Uygurcada Hazırlayan: Dilaram 
Bahavudun, Bulaq Jurnili 5.Cild 2011 

Şükri Abdubesir, Şeriq Edebiy Oyğiniş Devrining Meşhur Tesevvup Şairi Ahmed Yesevi 
ve uning Pelseğe Qaraşliri(Doğu Edebiy Uyanış Dönemini'n Meşhur Tesavvuf Şairi Ahmed 
Yesevi ve Onu'n Felsefe Görüşleri), Xinjiang Pedagogika Univirsitit İlmiy Jurnili, 2.Cild 
1994  

Mevcut şartlarda elde ettiğimiz araştırmalar yukarıda verilmiştir. Bu araştırmaların 
çoğunluğu Ahmed Yesevi ve Divân-i Hikmet hakkında yorum yapmıştır, ya da onun felsefe 
görüşleri üzerinde tahlil yapmıştır. Bunların hepsi günümüz Modern Uygurcasıyla 
yürütülmüştür, Çinli Araştırmacıların bu konuda yapılmış araştırmaları bulunmamıştır. Bunun 
nedeni ise Onlar'ın Dil bilmediği için bu konu üzerinde araştırma yapamamış olduğuna 
bağlanmıştır. 

Sonuç  
Çeşitli Kaynaklarda söylendiği gibi Ahmed Yesevi İslam Dininin bu bölgeye 

yayılmasında Özellikle Sufisizimi'n hızlı bir biçimde yayılmasında önem taşımıştır. Onun 
taşıdığı önem günümüzde Uygur Kültürün zenginleşmesinde kendini göstermektedir. 
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Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet geniş bir konudur. Uygur Edebiyatı yaklaşık uzun 
sürdir onun etkisi altında yaşamıştır. Böyle derin etkileri bir bildiri yada bir kitapla anlatmak 
mümkün değildir. Bu bildiride ancak Ahmed Yesevi'nin Etkileri'nin günümüz kültüründe de 
yaşamış olduğunu anlatmaya çalıştık. Uygur Halk Ağız Edebiyatın'daki Ahmed Yesevi'nin 
etkileri 4 cihetle sınırlanmamıştır, onun üzerinde daha araştırma yapılması gerekmektedir. 
Uygur Yazı Edebiyatına olan Etkileri Ahmed Yesevi döneminden sonraki zamanlardan 
20.Yüzyılın ilk yarısına kadar olan uzun süreli bir dönemde yaşayan çok sayıdaki yazarları 
çok etkilemiştir. Özellikle sufizim edebiyatına olan etkisi daha yaygındır. Burda tüm 
yazarların Ahmed Yeseviden Etkilenmiş eserlerini sırayla yorumlamak imkansızdır.  

Ahmet Yesevi üzerindeki Çin'de yapılmış araştırmalara baktığımız anda ÇKP 
döneminden sonra bazı araştırmalar yapılmış olsa bile bunların çoğunluğu Ahmed Yesevi ve 
Divan-i Hikmeti Yorumlamakla yetinmiştir. Divan-ı Hikmetin Fikir sitemi ve Uygur Kültürü 
ile olan etkileşimi üzerinde araştırmalar esasen yapılmamıştır. Çince Kaynaklarda bu 
konudaki araştırmalar bulunmamıştır. Divan-ı Hikmet'in Çinceye Tercüme edilmesi ciddi 
önem taşımaktadır. Yabancı yerlerdeki Divan-ı Hikmet ile ilgili Araştırmaların Çin'de 
tanıtılması Çin içinde yapılmış olan araştırmaların dışarıya yansıması ciddi bir ihtiyaçtır. Bu 
tür Hizmetlerin Günümüz Türkoloji Sahasındaki Ahmed Yesevi üzerindeki araştırma'nın 
zenginleşmesinde büyük katkısı olacaktır.   

Kaynakça 
Abdureşit Celil Qarluq, Divân-ı Hikmet, Merkezi Milliyetler Neşiryatı Pekin 2012 
Bice Hayatı, Divân-ı Hikmet, Ankara,1993. 
Köprülü. M. Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,  Ankara, 1976 
Osman Ğeyretcan, Uyghur Kilassik Edebiyat Tarihi, Urumçi, 2002 
Muhlis Nicat, Divân-ı Hikmet, Bulaq Dergisi  Urumçi,1984 Sayı:14, 1985 Sayı:16  
Qadir Aynur, Ahmed Yesevi Şiirlerin'in Uygur Folkloru'na Olan Etkisi, Xinjiang İjtimaiy 

Penler Munbiri, 2010  
Hesen Ahmatcan, Ehmed Yesevi ve Onun Divân-ı Hikmet adlı Eseri Üzerine, Xinjiang 

İltimaiy Penler Munbiri, 2000, Sayı:4 
Osman İsmail Tarimi, Uyghur Ĥeliķ Ėġiz Edebiyati Heķķide Omomi Bayan, Xinjiang 

Univirsitit Neşiryati, 1998  
Muhemmed Emin, Abduşükür, Uygur On İki Muķam Ĥezinisi, Urumçi, Xinjiang 

Univirsitit Neşiryati, 1997 
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МИФОПОЭТИКА ЯКУТСКИХ КЛАССИКОВ КАК СВОЕОБРАЗИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗНОСТИ В СВЕТЕ  ВОСТОЧНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ 

ТРАДИЦИЙ 
 

Прасковья Васильевна Сивцева-Максимова 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 
В истории якутской литературы имена Өксөкүлээх Өлөксөй – А.Е. Кулаковский, Алампа – 

А.И.Софронов, Былатыан Ойуунускай – П.А.Ойунский занимают особое место. Значимость их 
творческого наследия заключается в самобытном видении мира, отраженном в оригинальных 
образных системах поэтических произведений, подтверждающих наличие истоковых 
восточных начал в национальной художественной культуре самого северного ответвления 
тюрков – народа саха. В рамках заявленной темы мы представляем три поэмы, которые можно 
приравнивать с определенной точностью к абсолютным произведениям классиков якутской 
литературы. В этом плане «Сон Шамана» («Ойуун түүлэ») А.Е.Кулаковского, «Разговор 
Священных гор» («Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ») А.И.Софронова и «Красный шаман» («Кыhыл 
ойуун») П.А.Ойунского объединяем по художественно-эстетическим и тематическим 
особенностям в один ряд. Во-первых, произведения написаны в форме национального 
аллитерационного стиха с соблюдением структурной градации эпической поэзии якутов, где 
мифопоэтическое начало осуществляется в оригинальной культурологической ретроспекции 
образов архаического порядка. Во-вторых, эти произведения, датированные с 1910 по 1925 
годы, объединяются раскрытием в них особенных креативных начал по отношению к событиям 
первой четверти ХХ века: надвигающейся революционной ситуации (А.Е.Кулаковский), 
революции и гражданской войне (А.И.Софронов, П.А.Ойунский). Философская глубина 
проблематики поэм подтверждается отношением к ним официальной критики советского 
периода. Авторский текст поэмы А.Е.Кулаковского дважды претерпевал редакторские 
вмешательства. По единственному прижизненному изданию поэта был восстановлен в 1990-е 
годы. В этот период якутские читатели получили возможность впервые прочитать 
запрещенные поэтические произведения А.И.Софронова, в том числе, представленную поэму. 
Глубинная тема и самобытность образов П.А.Ойунского, реабилитированного в 1950-е годы, 
так же дошли до читателя в конце ХХ века. Таким образом, в этих произведениях размышления 
о времени раскрываются в форме особых утонченных иносказаний, способных представить 
поэтический универсум, равный постижению истины в динамическом переплетении  деталей 
окружающего мира с символическими образами, способными находиться за рамками реальной 
действительности. 

В поэтике произведений раннелитературной традиции присутствие фольклорного начала,  
как особый национальный ракурс мировидения любой литературы в целом, доказывается в 
ряде специальных исследований. Например, изучению различных аспектов литератур народов 
Сибири в трудах профессора С.Ж. Балданова уделяется особое внимание, где одним из главных 
выводов выступает представление сходных мотивов в анализе своеобразия фольклорных 
истоков поэзии. В этом плане национальные контексты проявляются на уровне 
художественных форм в композиционных  приемах, организующих изобразительно-
выразительные средства, где «фольклорно-этнографический материал проникает в 
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художественную ткань произведения, образуя вместе с другими элементами и компонентами 
художественной формы целостную эстетическую систему» (2001: 191). 

Однако представление и восприятие поэм классиков якутской литературы только в этом 
ракурсе недостаточно, ибо по масштабности идеи и проблематики эти произведения стоят на 
порядок выше художественных опытов, основанных только на фольклорной образности. 
Относительно данного тезиса, мы основываемся на фундаментальный труд «Великие лики и 
литературные памятники Востока» одного из крупных исследователей тюркской словесности в 
контексте особенностей восточной литературы – профессора Р.Н.Баимова. Одним из 
характерных особенностей в развитии восточных литератур он называет «роль мифологии и 
устного народного творчества в духовной культуре в целом». В динамическом переплетении 
«фантастики и реализма, аллегории, мистической символики и невыдуманной конкретики» он 
подчеркивает «черту восточных литератур всех времен и “возрастов”», а именно, «синтез 
реального и мифологического в поэтике произведений » (2005: 11-12). 

В данном ракурсе представим поэму А.Е.Кулаковского «Сон шамана», где наиболее полно 
выражены социальные и философские взгляды автора в архаическом образе, позволяющем 
преодолевать пространственные и временные дистанции. В поэме шаман выступает и как 
реальный, размышляющий о своем конкретном историческом времени мудрый старец, в его 
образе мифологическое начало органически сливается с действительным содержанием, не 
нарушая фабульной стройности сюжета произведения.  

Шаман раскрывает истоки и причины бедственного положения народов, описывает войны 
как последствия экономического кризиса стран, размышляет о колониальных войнах и мировой 
войне и видит в них своего рода стадии в историческом самоутверждении государств. Поэт в 
образе шамана-провидца доводит до современников свои мысли о нелегкой судьбе 
малочисленного народа, населяющего огромное географическое пространство. Проблема 
территории рассматривается с точки зрения интересов Америки, Японии и Китая в их 
отношении к Якутии. Раскрывается перед шаманом и «блистательная сердцевина Земли», 
«высокое чело всей планеты» — Европа, именно, глобальность европейского влияния на 
цивилизацию в описании Англии как великой колониальной державы и Германии как центра 
европейской и мировой социальной и политической мысли. 

В поэме, датированной 1910 годом, детально описывается шаманом революционная си-
туация, нарастающая с невиданной силой и угрожающая коренным переломом духовных и 
культурных устоев всего общества. Он предупреждает слушателей также о том, что 
гражданская война по отношению к народу равна самоуничтожению. Все эти явления истории 
он воспринимает вне конкретных политических и идеологических ситуаций: его переживания 
выражены в духе народных верований и носят общечеловеческий, гуманистический характер. 
Однако относительно деятельности партии большевиков шаман уточняет в форме совета 
«объединить помыслы многих – в один», предугадать «горе и нужды людей», а главное – 
«учения своего узко понятые места» исправлять, остерегаясь «пустопорожних слов» и умея 
«отступать чуток» (Кулаковский 2009: 223). 

Таким образом, в начальных четырех периодах видения шаман размышляет об 
экологических и социальных закономерностях цивилизации: обернувшись гигантским орлом, 
достигнув «вечных небес», обозревает «весь круг земной». Здесь проблема родной земли 
становится частью проблемы мирового единства стран и государств, где Якутия и Европа 
«сопоставляются» в ракурсе «края» (крайней, начальной точки) и «центра». С другой стороны, 
большая территория и малочисленность населения противопоставляются европейской 
проблеме нехватки земли. В последующих периодах видения эта система в виде всеобщего 
закона переносится на Россию, и шаман размышляет о судьбе родного народа в реальных 
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временных и пространственных масштабах. Отсюда его обращение к «слушателям» 
приобретает не только исторический, но и философский смысл, в том числе, и предсказание о 
начале второй мировой войны «через тридцать лет», т.е. в начале 1940-х годов (Кулаковский 
2009: 208).   

В поэме А.И.Софронова авторский дискурс, существенно отличается углубленным 
психологизмом восприятия мира и реальной общественной среды. Его образы представляют 
единство динамичного художественного слова с авторским началом на уровне образов-мотивов 
и топосов. Для читателя это целостное понятие тесно переплетается с восприятием 
исторического времени как времени автора.  Датированное также 1921 годом, стихотворение 
«Судьба священных гор» воспринимается прологом к поэме «Разговор священных гор». В них 
А.И.Софронов обращается к образности эпических сказаний, а реально историческая тематика 
перекликается с обрядовыми представлениями о судьбе, мире природы, что придает 
иносказательному содержанию произведений эпическую монументальность. Поэтому нелегкие 
думы автора в годы гражданской войны в Якутии обретают смысловую весомость в духе «Сна 
шамана». Но аналогичная проблематика раскрывается в поэме А.И.Софронова в ином 
композиционном решении, а именно, в форме диалога двух персонажей, не исключающего 
действенного «присутствия» авторского «я». Монологи Священных гор раскрывают суть 
гражданской войны, когда друг на друга идут с оружием братья по крови, и в этой невиданной 
доселе горести Гора-Хотун (Госпожа, охранительница Прекрасной Туймаады) упрекает своего 
старшего брата Гору-Тойон (Господина, Защитника долины предков), открывшего дорогу 
пришельцам с южных сторон. Вот здесь пафос поэмы А.Софронова перекликается с идеей 
обращения шамана А.Кулаковского: гражданская война воспроизводится неминуемым 
историческим продолжением революционных событий в России. Но в раскрытии основной 
темы произведения А.Софронова решающую роль играют слова автора. Во вступлении 
«Разговора Священных гор» функция авторского слова заключается в представлении 
«персонажей», а в финале «недосказанность» завершает художественную реальность 
произведения вторичным эпизодом ожидания (перевод наш – П.С-М.): 

  Действительно настало, дети мои, 
  Время, особенность которого 
  В том, что об известном молчат, 
  Размышления свои прячут, 
  Об услышанном не говорят… (Софронов 1996: 54) 
Таким образом, авторское начало обрамляет диалоги композиционным тождеством начала 

и конца, тем самым углубляет образную систему поэмы в качестве единого эстетического 
представления экзистенционального сверхсобытия (эйдоса). Внутри основного текста 
орнаментальная повторяемость наблюдается в диалогах, в чем уточняется циклический 
характер мотива иносказаний.  

В драматической поэме «Красный Шаман», завершенном П.А.Ойунским в 1925 году, царит 
напряженная интеллектуальная атмосфера противостояния идей, в которой поэт раскрывает 
также глобальные проблемы конкретного времени. Во-первых, он раскрывает духовную и 
социальную неизбежность рождения (появления) «облеченного могучей тайной разума» нового 
молодого шамана. Это подтверждается в песнях Эбэ Хотун (Духа Природы), духов деревьев и 
трав, называющих его своим «праведным шаманом», а также в диалогах главного персонажа с 
косарями, видящими в нем своего защитника и спасителя от гнета Оруос Бая. Однако его 
клятва перед огнем во втором действии раскрывает суровый дух свирепого и грозного Шамана: 
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Девичьей кровью, красной и жаркой,  
Вдоволь свое напою божество – 
Вольную птицу, орла моего, 
Алым напитком насыщу с избытком, – 
Алчность и злость 
Да пробудятся в нем!.. (Перевод В.Корчагина) (Ойунский 1975: 231). 
 Так, знамением победы над Оруос Баем выступает в поэме гибель Айыы Куо, дочери 

Бая. По отношению к ней противоборствующие силы становятся носителями неизбежной 
роковой судьбы, а их время и их мир  символизируются в поэме образом «разгоряченного коня, 
сажей, кровью, потом отягченного». Однако Красный Шаман, «новых восходов крыло», не 
радуется победе, ибо знает, что его «жестокое, кровожадное» время обречено. Светлая идея 
олонхо, основанная на спасении девушки Айыы Куо, в поэме проявляется в «перевернутой» 
образной системе. В заключении поэмы перед главным героем «сопровождаемая грохотом и 
сверканием, появляется Кутурган Куо». Это третий женский образ в развитии сюжета 
драматической поэмы – «дух, олицетворяющий народную скорбь и мудрость Вселенной». 
Финальный монолог Духа Огня символизирует уход (смерть) Красного Шамана и становится 
прощаньем с ним: 

   Жил здесь шаман… Нет больше здесь шамана… 
   Жертв и даров не будет небесам… 
   От ложной мудрости, 
   От жгучего дурмана 
   Отрекся сам он… 
Он отрекся сам… (Перевод В.Корчагина) (Ойунский 1975: 251). 
Так неоднозначно, но мудро завершается произведение П.А.Ойунского, которому он 

придавал особое значение. Целый ряд статей и выступлений он посвятил «Красному Шаману», 
защищая его от критики, и, бесспорно, веря в долгую жизнь своего неповторимого создания. 

 Таким образом, представленные поэмы посвящены художественному «осмыслению 
реальных социальных и нравственных противоречий современной поэтам жизни, то есть с 
точки зрения родовой природы человека, в системе общезначимых субстанциональных начал 
бытия» (Спивак 2005: 290). В этом плане их проблематика основана на традиционных 
художественных началах глубинной идеи эпических сказаний народа саха. Естественно и 
жанровое определение произведений, которые  воспринимают динамику логического контекста 
как художественное представление семантически открытого образа. Ибо образ как основа 
художественного творчества входит в поэму со своим изначальным статусом диктующего 
начала, а идея его изоморфна идейно-смысловой структуре произведения. Это подтверждается 
особой значимостью заглавия поэм, где заключается укрупненная идея произведения, 
получающая авторское воплощение в систематизации содержательной структуры 
произведения: позиция автора на актуальную проблему времени раскрывается в содержании и 
реализуется в сопереживании читателя. Отсюда можно заключить, что в заглавиях поэм 
якутских классиков дается символическая авторская модель мира. В ракурсе представленной 
темы национальное мировидение как особенность устойчивости духовного опыта народа 
диктовало авторам стремление вносить субъективную оценку времени. В творчестве 
А.Е.Кулаковского – это обращение к жанру поэмы-предсказания, равному автохтонным 
открытиям новых контекстов. Его произведение – это эпическое сказание мудреца о будущем. 
А.И.Софронов  в лирической форме раскрывает свои тяжкие думы в монологах Священных 
гор. А в названии драматической поэмы П.А.Ойунского «Красный Шаман» неклассический 
эпитет изначально определяет и динамику сюжета, и драматизм противопоставлений в 
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контексте реального времени, чтобы образно представить трагический конец идеи, которую 
приравнивает ритуальному отказу от «ложной мудрости». 

В этом отношении А.Е.Кулаковский подтверждает последовательность и целостность 
народной философии в уникальном поэтическом персонаже, гордо убеждающего вот уже 
несколько поколений «своих слушателей» в незыблемой закономерности развития общества. А 
его последователи подтверждают традиционализм в жанрах философской поэзии в образах-
иносказаниях, основанных на представлениях противоречия поистине сложного времени в 
ракурсах, создаваемых целой системой метафорических персонажей.  
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ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАУ МЕЛОДИЯЛАРЫ ЖƏНЕ 
ОНЫҢ ОРНАЛАСУ ТƏРТІБІ 

 
Сарыгул Бахадырова  

филология ғылымдарының докторы, профессор 
Өзбекстан Ғылымдар Академиясының Қарақалпақстан Бөлімінің ғылыми қызметкері 

     
  Қарақалпақ дастандарының ең басты ерекшелігі оның тек музыка мен атқарылуы. Түркі 

халықтары эпостарында музыка мен бастан аяғына атқарылу ерекшелігі барлық халықтарда 
бірдей емес ( Мысалы, якут олонхолары  музыкасыз атқарылады).  

Қарақалпақ фольклор зерттеушілері қарақалпақ дастандарын қаһармандық, ғашықтық, 
ертегілік-фантастикалық, социалдық-тұрмыстық, тарихи деп жүйелеп келді. Осы жүйелеу оның 
атқарылуына қарап емес, ал мазмұнына қарай жүйеленген.  Ал, атқарылуы бойынша да 
дастандар жүйленеді. Мысалы, қаһармандық  дастандарды тек ғана жыраулар, қобызда, өз 
алдына манерада, көкті күркіреткен қырылдаған дауысы мен атқарады, ал ғашықтық 
дастандардың атқарылуы басқаша. Оны бақсылар дутар мен атқарады, оның музыкалық 
инструменті, атқарылуы, мелодиялары жыраулар репертуарына мүлде басқа. Ал, тарихи 
дастандар, тарихи жырлар да  жыраулар репертуарында атқарылады. Ал, қалған дəстандар 
жырау мен бақсы репертуарында араласып келеді. Мысалы, тарихи дастан «Едіге» жырау 
репертуарында, тарихи дастан «Дəулетиярбек» бақсы репертуарында атқарылады. Бақсы мен 
жыраудың атқарыу манерасы, мелодиялары бір-біріне ұқсамайды. Қарақалпақ жырауларының 
репертуарында 25 ке жақын дастан болған /мысалы, Қурбанбай жырау репертуарында/, сол 
дастанды атқарғанда қанша мелодия пайдаланған екен деген сұрақ туады. Проф. 
Қ.Мақсетовтың пікірінше қарақалпақ жырауларының намалары 40 тан астам болған [Қ. 
Мақсетов 1964].  

Біздің ата-бабаларымыздың музыканы адамдағы, адамгершілік, жақсылық сезімдерін 
оятатын  дерек ретінде қараған. Ата-баба мұрасына осылай қарасақ жырау музыкалар сұлулық 
пен адамгершіліктің музыкасы. Қарақалпақ жырауларының тамақты қырып кең бір қырəтте 
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күркіреген дауысы мен жер-көкті күңірендіріп жырлауында терең мазмұн барлығын өзбек 
музыка зерттеушісі проф. Ф. И. Караматлы дұрыс анықтады. Ол «Бұл дауыс адамзат пайда 
болғаннан келе жатқан музыканың ең ежелгі нұсқасы» екендігін айтады. [Ф. И. Караматлы  
2000].   

Біз соның  жырау репертуарындағы дастандардан «Алпамыс» дастанының (Қыяс жырау 
варианты бойынша) музыкалық безелуін сөз етеміз. «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау 
вариантының сюжеті негізінен 16 бөлімнен тұрады: 

1) Биперзент екі байдың ақтай құда болуы. 2) Алпамыс пен Гүлпаршынның дүниеге келуі. 
3) Байбөрінің баласына той беруі. 4) Тойда кокпар ойынында Байсарының Байбөріге  өкпелеуі. 
5) Байсарының қызын алып қалмақ еліне көшуі. 6) Алпамыстың ер жетуі, оның қалыңдығын 
іздеуі. 7) Қалмақ елінде Гүлпаршын үшін жарыс өткізілуі. 8)Алпамыстың  аты Байшұбардың 
жарыстан озуы. 9) Гүлпаршынды алып еліне келіп той беруі. 10) Қалмақ елінде қалған 
Гүлпаршынның ата-анасын əкелу үшін келуі. 11)Алпамыстың қалмақ елінде зінданға түсуі. 12) 
Зінданнан шығуы. 13) Алпамыстың еліне келуі. 14) Алпамыстың əйелінің тойының үстінен 
шығуы. 15)Алпамыстың құлдарды жеңіп баласы Жəдігер, əйелі Гүлпаршын мен табысуы. 16) 
Алпамыстың мақсатына жетуі мен сюжет аяқталады. Осы сюжеттік мотивті тыңдаушыға 
жеткізуде тек оқиғаның мазмұнын  қырықтан астам мелодияларды пайдаланып жырлап берген.    

 «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау варианты  14.000 жол өлеңнен тұрады, осыншама 
жол өлең  қанша мелодия мен атқарылған деген сұрақ туады. Дастан атқарылатын мелодиялар 
басқа дастанды атқарған мелодияларға мүлде ұсамайды.  

Біздің қолжазба фондымызда (Өзбекстан Ғылымдар Академиясының Қарақалпақстан 
бөлімі) жазып алынған дастандардың арасында  «Едіге» дастанының Өтенияз жырау 
вариантында «Дəулетбай толғауы», «Ерман намасы», «Айтуар намасы», «Шанкот намасы», 
Нұрабылланың «Ерман намасы», Айтуардың «Ылғал намасы»,  жыраудың «Шер бейіт 
намасы», «Айтууар толғауы», «Айтууардың Ылғал намасы», Айтууар жыраудың «Жан-жан 
намасы», Айтуардың «Дадай намасы», Дүйсенбай жыраудың «Толғау намасы», «Сын толғау», 
Нұрабылла жыраудың «Яббар намасы», Кепе жыраудың «Ярман намасы», яки «Я керим 
намасы», Айтуар жыраудың «Дадай намасы», «Ырза намасы», «Айтуар толғауы», 
«Дүйсенбайдың ылғалы», Кепе жыраудың «Хей-яр», Кепе жыраудың «Түменбай намасы», 
Кепе жыраудың «Дауылбай намасы», Кепе жыраудың «Ерман намасы», «Шанкот намасы», 
Кепенің «Ылғал намасы», «Кепе толғауы», «Түменбай намасы», «Сыбан толғауы», Кепе 
жыраудың «Толғау намасы» пайдаланған. Ал, бұл мелодиялар «Алпамыс» дастанының Қыяс 
жырау нұсқасында кездеспейді.  

 «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау вариантында пайдаланған мелодиялар «Жолшы», 
«Нама басы», «Қайырым», «Жортулы», «Толқын», «Шаңқай», «Алпамыс», «Жанажан», «Келте 
зибан», «Шарбайыт», «Келте толғау», «Ноғайлы», «Ағылым», «Аудан», «Уллы зибан», 
«Ылғал», «Қəнигул», «Гулпаршын», «Көз айдын», «Айға шап», «Ерман толғау», «Тууысқан 
ел», «Асырым», «Дилим», «Дийдар», «Хаужар», «Сайқылы», «:йге кир», «Яғлы бəүəр» 
намалары берилген. Бұл мелодиялар Өтенияз жырау мелодияларынан бүтіндей ерекше. 

 «Алпамыс» дастанының Қыяс жырау вариантының 40-қа жақын  мелодия жазып алынған. 
Бұл мелодиялар қандай жерде пайдаланылады, музыкалық жақтан безелуі қандай деген 
мəселеге көңіл бөлгенде төмендегі жағдайды көреміз: 

Байбөрі мен Байсарының өкпелесуіне себепші  көкпар ойынына арналған көрініс «Жолшы» 
мелодиясы мен берілген. Өлең 7-8 буынды өлең мен беріледі. Өлеңде көкпар ойынында 
Байсары мен Байбөрінің тартысы, Байбөрінің Байсарыға қамшы мен ұрғаны суреттенеді. Енді 
Байсарының қалмақ еліне көшер кезінде əйеліне Байбөріге өкпелегенін баяндап тұрған жерін 
«Нама басы» мелодиясы  мен береді. Дастандағы сюжеттің басты конфликті осы жерден 
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басталады. Дастандағы ең əсерлі эпизодтың бірі адамның туылған жерін, қатар-құрбысын 
тастап жат-жұртқа көшу қайғысын берген жері. Осы қайғылы оқиғаны Байсарының қызы 
Гүлпаршынның ел мен хоштасу өлеңі мен берген. Бұл Гүлпаршынның өз елі мен хоштасу өлеңі 
«Қайырым» мелодиясы мен берілген. Бұл мелодия 10-12 буынды өлеңге құрылған. 

Дастандағы Қаражанның атының Алпамыстың кележатқанын білген жеріндегі жағдайын 
«Не көрдің қара ат, не көрдің» өлеңі «Жортулы» мелодиясы мен беріледі. Бұл мелодия басқа 
дастандарда аттың шабысына, батырдың узақ жолда бара жатқан жерін суреттегенде беріледі. 

«Алпамыс» дəстанының ең күшті берілетін суреттеудің бірі Гулпаршынның сұлулығын 
беретін жері. Бұл  суреттеу «Толқын» мелодиясы мен беріледі. Мелодия толқын сияқты, 
мелодиядағы музыкасының желісі бірінен соң бірі толқынданып, бір-біріне жалғасып келеді. 

«Алпамыс» дастанында ең көп пайдаланатын мелодия  «Шаңқай». Бұл мелодияны 
жыраулар көбінесе 10-12 буынды өлеңдерге пайдаланады. Дастанда бұл Тайшаханның 
жасауылдарының Гүлпаршынға таласқан шопандар мен сөйлескен жеріне пайдаланған. 

Алпамыс пен Қаражанның кездескен жерінде, Алпамыстың келбетін Қаражанның тілінде 
суреттенуі «Алпамыс» мелодиясы мен беріледі, өлең II буынды, бұл өлеңнің мелодиясы мен 
дастан мен бірге келе жатқан көне жырау мелодияларының бірі. 

Алпамыс пен Қаражанның күрескен жері тез-тез айтылатын мелодия мен беріледі. Бұл 
жерде жырау батырлардың күресі  қалай болып жатқанын суреттейді жəне осы эпизотты 
жеткізетін «Жанажан» мелодиясын пайдаланды. 

                  Бир-бирине ат қойды, 
                  Ат кетинен қарады, 
                  Бир-бирине ат айдап, 
                  Жағаға қоллар салады. «Алпамыс». Қыяс жырау. 
Өлең у-8 буынды болғаны мен ол  толғау берілетін мелодиялардан ерекше, ритм  үсті-

үстіне  төніп, күрестің тездігін беруге құрылған Қыяс жырау «Жанажан» намасы мен «Едіге» 
дастанындағы Едігенің атының дүрсілдісін берген жерге пайдаланады. 

                    Таң  сəүəрдиң уағында, 
                    Дүбир-дүбир сес келди, 
                   Əзиз жаны сескенди. «Едіге» Қыяс жырау. 
Дастандағы Байсарының қызын айттырған жаушыларға не жауап айтарын білмей қиналған 

атасына Гүлпаршынның «Атажаным не жерлерің ауырды» деп айтылатын өлеңі «Келте зибан» 
мелодиясы  мен беріледі. Осы мелодия  Алпамыстың Қаражанға Гүлпаршынды іздеп келе 
жатқандығын айтқан жерінде де  пайдаланылады. 

Дастандағы Байсарының Тайшаханның Гүлпаршынды айттырған жаушыларға не жауап 
берерін білмей қызынан ақыл сұраған жерінде «Шер бейит» мелодиясы пайдаланылады. Өлең 
жеті сегіз буынды, бір қəліпте атқарылады, бұнда кейіпкердің ішкі толғанысы, өкініші беріледі.  

                      Алды бийик, арты жар, 
                      Айналурға жери бар, 
                      Сен болмасаң шырағым, 
                      Байбөридей атаңның, 
                      Қəуендери ким болар. «Алпамыс». Қыяс жырау. 
«Ағылым» мелодиясы көбінесе аттың шабысын суреттеуге пайдаланады. Мелодияда 

ағылып тұрған ырғақ, толғаныс беріледі, ол дəрияда аққан судың  сылдырлаған дыбысына 
ұқсайды.  

                       Сауирден аққан қара тер, 
                        Жумалап жерге тамады, 
                        Оқ жыландай атылып, 
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                        Аққан суудың жарысын, 
                        Қыя майдай далада, 
                        Қус пенен жарысып, 
                        Шөллерге сегбир қылады.«Алпамыс». Қыяс жырау. 
 
Дастандағы «Ағылым» мелодиясында музыка мен толып-тасып ағып тұрған дəрияны , 

бұрын мінбеген тұлпар аттың үстіне адам мінгенде кең даладағы шабысы суреттеуге 
пайдаланған. Дастанда «Ылғал» мелодиясы көп жерде пайдаланылады. Осы мелодия Тайшахан 
мен Қаражанның жаушыларының Байсарыға сөйлеген сөзі  осы мелодия мен беріледі.  

             Ханға берсең қызыңды, 
            Хан атасы боласаң, 
            Алтын таққа минесең,... «Алпамыс». Қыяс жырау. 
Дастанда «Гүлпаршын» мелодиясы мен Гүлпаршынның Тайшаханның жаушыларының 

алдына өзі шығып берген жауабын суреттеген жерде пайдаланылады. Бұл мелодия 
пайдаланатын өлең  екі бөлімнен тұрады. Біріншісінде қыздың ғажайып келбеті, əдемі киімдері, 
қыз салтанаты суреттенеді. Екінші бөлімі толғауға жақын, алты ай мүддет сұрап, «Жарыста 
озғанға тиемен» деген өлеңге пайдаланылады. Бұл мелодияда Гүлпаршынның келбеті толық 
суреттенеді. 

Дастанда «Айға шап» мелодиясы Мыстан кемпірдің Алпамысты қолға түсіретін жерінде 
пайдаланған. Бұл мелодия «Қоблан» дастанында Қыдырбайдың əйелі жолбарыстың жүрегіне 
жеріген жерінде Қыдырбай жолбарысты қолға түсіру үшін оны мақтап, айға қарай шаптырып 
ең күшті хайуанды əйле мен қолға түсіруін беруде пайдаланған. Алпамыста жолбарыс сияқты 
күшті батырды Мыстан кемпірдің алдап əйле менен қолға түсірген жерінде пайдаланған. 
Бұннан біз мелодиялардың пайдалануының өзінде ішкі бір-біріне жақын келетін  заңы бар 
екендігін көреміз. Əр бір мелодия тосыннан пайдаланылмайды, жəне ол мелодиялардың аты, 
мазмұны, орны, бəрі бір-бірінен туылған өзінің тəртібіне ие. 

«Алпамыс» дəстанындағы ең күшті эпизодтардың бірі Алпамыстың аты Байшұбардың 
жарыстан озып келгенде Гүлпаршынның атқа айтқан алғысын «Көз айдын» мелодиясы мен 
беріледі. Бұл мелодия «Алпамыс» дастанының мазмұнынан туылған мелодиялардың бірі. 
Дастанда бұлардан басқа «Аудан толғауы», «Ерман толғауы», «Қəнігул толғауы» т.б. авторы 
белгілі мелодияларда  пайдаланылады.     

Əрбір мелодия  дастанның мазмұнын тыңдаушыға терең  жетуі үшін қызмет етеді, өлеңнің  
тексті, дастандағы оқиға, оның атқарылуы, мелодияның мазмұны бір-біріне жауап берген 
жағдай да ғана халыққа дастан толық түрде жетеді. Біз дастандарды оқығанда оның бізге 
жеткен тек бір тарапын ғана, яғни сөзін білеміз, ал онда пайдаланған мелодияларды, сол 
мелодиялардың орналасу тəртібін, атқарылуын білмейміз. Қарақалпақ дастандары көркем 
сөздің жинағы, болған оқиғаны суреттейтін шығарма ғана емес, ол музыка мəдениятінің 
жиынтығы, ол өзінше театр, симфония, оркестрі жоқ болғаны мен екі тарлы қыл қобызда 
атқарылған бай дүние, даланың симфониясы, дала театры. 

«Алпамыс» дəстанын атқарыушы ең ири қарақалпақ жырауларында мына намалар көбирек 
пайдаланылады. 

Жалпы біздің қолымызда 150 жақын жырау мелодияларының аты белгілі. Бұл  
мелодиялардан «Ылғал», «Ырза», «Шанкот», «Хей яр» мелодияларының 7-8 варианттары бар 
(Кепе жырау жолы, Дүйсенбай жырау жолы мен, Жиен жолы мен, т.б.). 

      Қарақалпақ жырауы-халқымыздың ең ежелгі  дəуірде пайда болған жəне бір неше жүз 
мың жылларда қобыз арқалы бізге жеткен көркем өнердің ерекше түрі. Жырау  дастанның 
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жыршысы, атқарушысы ғана емес, бұл бізің ескіден бар өнерімізді бізге жеткізуші архивіміз, 
энциклопедиямыз, ежелгі цивилизациядан қалған тарихи мұра.  
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Изустная литература как авторская словесное искусство индивидуального характера 
сочинялась и распространялась изустным путем и выражала личное мировоззрение 
конкретного автора, его этическую оценку действительности.  

Башкирскую изустную литературу представляют сохранившиеся в народной памяти и 
находившиеся в архивных хранилищах рукописные или опубликованные импровизации йырау 
Хабрау, Асана Кайгы, Казтугана, Шалгииза, сэсэнов Еренсе, Кубагуша, Акмурзы, Караса, 
Баика, Махмута, Салавата Юлаева, Буранбая Котдосова, Ишмухамета Мурзакаева, Габита 
Аргынбаева, Фарраха Давлетшина, Саита Исмагилова, Мухаметши Бурангулова. 

Процесс расчленения  изустной поэзии на жанры в словесности тюркских народов начался 
на самом раннем этапе ее бытования. В обрядовой поэзии каждое поэтическое слово (или 
пение) имело свое предназначение: колдовало, лечило, бодрило, позорило (врага) и т.д. В 
дальнейшем приверженность изустных авторов к каким-либо жанрам определяла их роль в 
обществе. Например, деятельность друидов, аэдов, йырау и сэсэнов резко отличалась от образа 
жизни и природы творчества жонглеров и скоморохов. Изустная литература тюркских народов 
имеет сильно развитую систему жанров и жанровых форм: эпос, кубаир, толгау, ундеу 
(воззвание), мактау (мактоо – восхваление), арнау – (арноо – посвящение), айтыш, улен, йыр 
(жыр – песня), терме, айтыш (айтыс – поэтический спор), каим, шешендик сюз, каргау (кордоо 
– заклинание), васыят (насихат – завещание), гошма, баяти,  сынсу, кара сулен, кубаир, баит и 
др. Но относительно творчества йырау и сэсэнов можно вести речь лишь о некоторых из них – 
об эпосе, айтыше, кубаире, песне и баите. Жанры с теми же названиями имеются и в 
поэтическом репертуаре фольклора. Однако между одноименными жанрами фольклора и 
изустной литературы невозможно ставить знак равенства. 

Эпос мы привыкли  считать исконно фольклорным жанром. Тем не менее некоторые более 
поздние из башкирских эпосов, появившиеся в эпоху йырау и сэсэнов, сохранили заметные 
следы индивидуальности. В них, наряду с другими героями первого плана, действует образ 
изустного творца. Как известно, в мировом фольклорном репертуаре таких эпических 
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повествований довольно много. «Герои позднего эпоса в большинстве своем 
идентифицируются как персонажи, имеющие реальных прототипов, реально соотносимые с 
конкретным временем и реальными местами, – пишет Б.К.Путилов. – ...Выдвигаются на первый 
план моменты поэтизации социальных, психологических, личностных признаков, значительное 
место занимают лирические характеристики – все это вдвигается в рамки относительной 
хроникальности» [Путилов 1989:209 – 210]. Но в башкирских текстах этот образ непременно 
выступает свидетелем и активным участником повествуемых событий; а главное,  он же – 
конкретное историческое лицо, один из самых знаменитых йырау или сэсэнов эпохи. В данных 
эпосах, как правило, речам героев отводится  основная часть объема текста, а их действия и 
события описываются весьма кратко. Здесь монолог или обращение сэсэна, йырау к другим 
персонажам становится как бы «лирическим отступлением», «авторским словом», где дается 
строгая оценка происходящим событиям и действиям главных героев, выражается личное 
отношение явлениям эпохи, которые им же описываются в эпосе. Наделенное образом 
лирического героя повествование приобретает дополнительные черты индивидуальности, 
каких нет в фольклорных эпосах: избавляется от мифических элементов, фантастических 
эпизодов, вместо них усиливаются историческая конкретность, дух времени, дидактические и 
философские мотивы, главными героями выступают конкретные исторические лица – 
современники автора. Таковыми являются «Юлай и Салават» и башкирская версия 
общетюркского эпоса «Идукай и Мурадым». 

 Айтыш – это жанр чисто изустной литературы, «вершина искусства импровизации» 
[Исмаилов 1962:113]. В процессе поэтического спора стороны интенсивно мыслят, полностью 
раскрывают свои творческие возможности, мировоззрение. Корни поэтического спора уходят в 
древность. В шумерской литературе стремление мастеров слова выявить большее значение или 
полезность одного из двух «антагонистических» явлений и вещей («зима и лето, скот и зерно, 
птица и рыба, дерево и тростник, серебро и бронза, мотыга и плуг, скотовод и земледелец») 
влекло их «к жанру литературного спора, или диспута, созданного наиболее одаренными из них 
специально для этой цели. Основную роль в таких диспутах играют доводы противников, 
каждый из которых «возвышает» себя и «принижает» своего противника. Все это излагается в 
форме поэтического произведения, ибо шумерские авторы являлись прямыми наследниками 
еще не знавших грамоты певцов более ранних эпох» [Самюэл Н.Крамер 1991:114].  
А.Н.Веселовский появление жанра агон (поэтический спор), возникшего в результате 
состязания поэтов, возводит к XIII – V векам до новой эры, общеиндоевропейскому этапу 
словесности [Веселовский 1989:363]. В учении великого восточного пророка Заратустры (конец 
VII – первая половина VI вв. до н.э.) Авесте отражен диалог его самого и «бога добра и света 
Ахуры Мазды; Заратустрой проповедуется «идея борьбы двух начал – добра и зла, 
утверждается необходимость постоянной борьбы в зороастризме за добро» [Баимов 1999:64, 
68]. В основе жанра танка японской поэзии раннего средневековья элементы спора, ее 
функционирование «мыслилось прежде всего как диалог (обмен стихотворными посланиями) 
или песенная перекличка с большим числом участников» [Ермакова 1988:65]. Разновидностью 
поэтического турнира двух участников в западной провансальской  лирике XII в. была тенцона. 
Первые образцы тюркского айтыша зафиксированы в письменном памятнике «Диван лугат ит-
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тюрк» М.Кашгари [Divanu Lugat it turk. 1992:170]. Арабский путешественник Аль-Гарнати, 
посетивший в первой половине XII в. Восточную Европу, пишет об устроении в Сарае айтышов 
тюркских изустных поэтов [Гарнати (Путешествие) 1971:49]. Его расцвет в башкирской 
литературе приходится на XIV – XVIII вв. Лучшими образцами данного жанра являются 
поэтические споры Хабрау йырау с батыром Идукай, Кубагуша сэсэна  с сэсэном Акмурзай, 
Караса сэсэна с казахским батыром Акса, Байыка сэсэна с казахским акыном Бухаром, 
Салавата со своей любимой девушкой Зюлейхой. В зависимости от места рождения и 
личностных качеств спорящих, айтышы йырау и сэсэнов преследовали следующие конкретные 
цели: 1) решение важных общественно-политических, социальных проблем; 2) урегулирование 
междоусобиц мирным путем; 3) определение степени мудрости, остроты ума, уровня 
импровизаторского мастерства напарника; 4) моральное уничтожение противника перед 
решающими сражением; 5) выявление отношений между влюбленными парами. Во всех 
случаях стороны «заботились» об объекте спора – давали оценку, бросали вызов, осуждали, 
советовали, учили. А дидактика и нравоучение в словесном искусстве всегда связаны с 
авторской индивидуальностью.  

Слово «кубаир» в башкирской филологической науке известно в двух значениях – эпоса и 
изустного лирического поэтического произведения философского или дидактического 
содержания. В последнем значении он бытует и в фольклоре, и в изустной литературе, но 
создается преимущественно профессионалами. Значит, фольклорные кубаиры стали таковыми 
лишь из-за забытости имен авторов. Их тексты сохранили черты индивидуальности и по сути 
являются анонимными произведениями изустной литературы. Кубаир, как и айтыш, рождается 
перед публикой, собравшейся, как правило, по поводу важных событий. Не каждый мастер 
изустного слова осмеливается обратиться к данному жанру, даже если обладает способностью 
сочинить во всех его канонах, а лишь тот, кто имеет моральное право говорить от имени 
народа, давать оценку самым сложным явлениям времени, деятельности правителей. 
Тематический диапазон кубаиров несколько отличается от других жанров, он охватывает 
весьма широкий круг проблем человеческой жизни – от бессрочно вечных до безотлагательно 
повседневных. Но и вечное в кубаире преподносится как настоящее, выражающееся в призыве 
к верности обычаям, традициям, морально-этическим нормам предков. Р.Амиров видит в этом 
жанре яркие черты письменной публицистики, считает самым подходящим средством 
общения, рассчитанным на массовую аудиторию: «Стихотворная форма закрепляла актуальное 
содержание, облегчала ее передачу на расстояния и во времени» [Амиров 1985:15-16]. 
Г.С.Кунафин отмечает содействие кубаира рождению жанра хитап в письменной литературе 
[Кунафин 1999:23]. Кубаир – любимый жанр народных масс, кодекс философского познания 
жизни.  

Песня, древнейший популярный фольклорный жанр, в репертуаре изустной башкирской 
литературы появилась лишь во второй половине XVIII в. Башкирская  народная песня всегда  
функционировала в единстве трех ее компонентов: слов, мелодии и истории создания 
(легенды). Они сохранились и в авторских песнях. Это означало, что сэсэн нового поколения 
стал выступать и в роли композитора, так как песенный жанр требовал соотношения 
содержания текста с мелодической формой и  отличался от речетативного исполнения кубаира 
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или айтыша разнообразием музыкальных мотивов. А легендарный компонент способствовал 
закреплению в памяти имени ее автора при распространении в массах: каждый новый 
исполнитель заранее непременно рассказывал, кем, когда и по какому поводу была сложена та 
или иная песня. Смена основных жанров изустной поэзии эпоса, айтыша и кубаира песней была 
обусловлена упомянутыми выше социально-историческими условиями. Потеряв массовую 
аудиторию, сэсэны прибегли к ней как к менее оперативному, зато подходящему для 
распространения из уст в уста жанру. В песне затрагивались в основном те же проблемы 
изустной литературы, но до основной массы слушателей доходили гораздо медленнее. Через 
авторскую изустность она проникла также и в письменную поэзию: «именно в изустной 
литературе, в творчестве йырау и сэсэнов сложились субъективные факторы формирования 
литературной песенной лирики и ее жанров» [Кунафин 1999:15]. В изустной среде этот  жанр, 
несмотря на тенденцию к лиризации, из-за особой популярности в массах легко подвергается 
изменению. Песни сэсэнов второй половины XVIII–XIX вв. Байыка, Махмута, Салавата, 
Буранбая, Ишмухамета, Габита давно уже бытуют в фольклорном репертуаре. Вынужденный 
переход к песенному жанру приблизил постепенный конец профессиональной  изустной 
литературы в башкирском словесном искусстве.  

Баит преимущественно сочиняется письменным путем, а распространяется, как правило, 
изустно и, по дружному определению башкирских и татарских ученых, «рождается на точке 
пересечения фольклора и письменной литературы» [Урманчеев 1974:9], вбирает в себя многие 
их черты и поэтические традиции. В таком случае, казалось бы, его законное место должно 
быть в изустной литературе. Однако в творчестве йырау и сэсэнов XIV – XVIII вв. этот жанр 
вовсе отсутствует. Дело в том, что, во-первых, в его содержании преобладают вопросы 
частного характера; во-вторых, сочиняются они не профессионалами; в-третьих, сфера 
распространения баита ограничена, не достигает массового масштаба. К жанрам изустной 
литературы он имеет определенное касание лишь потому, что во второй половине XIX – XX вв. 
некоторые (и не именитые) сэсэны часть своих произведений называли «баитами».  

Итак, естественное расчленение изустной словесности на жанры началось еще в древности. 
Формирование системы жанров и жанровых форм протекало в зависимости от социально-
исторических условий, процесса изменения вкусов, духовных потребностей аудитории. 
Башкирские йырау и сэсэны чаще всего обращались к айтышу, кубаиру, эпосу, песне, отчасти – 
баиту. При одноименности названий, жанры изустной литературы отличались от фольклорных 
осознанным авторством, творческой индивидуальностью, близостью объектов изображения к 
реальной действительности, устойчивостью текстов, преобладанием в них философии и 
дидактики.   
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ОЛЖАС – ТҮРІК РУХЫ, ДƏУІР СИМВОЛЫ 
 

Сейдулла Садықов 
Филология ғылымдарының докторы, 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
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 Қазақ публицистикасы өзінің алғашқы пайда болуынан бастап, бүгінгі күнге дейін қазақ 

этносының қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарып келеді. Оның бай дəстүрі 
қалыптасты, ол мемлекеттік жəне қоғамдық істерді шешуде үлкен тəжірибе жинақтады, 
шынайы шындықты бейнелеуде өзіндік стилі мен əдісін, «қолтаңбасын» қалыптастырды. Оның 
ұлттық сана мен ұлттық рухты, ұлттық салт-дəстүрді дамытудағы атқаратын теңдессіз рөлін 
тілмен айтып жеткізу қиын. Қазақ қоғамының кезең-кезеңдерінде публицистка саласында аса 
талантты да дарынды, өз ісіне жан-жүрегімен берілген адамдар шоғыры қызмет етті. Олар өз 
халқының тұрмыс-тіршілігіндегі оқиғалар мен құбылыстардың жылнамалары ғана болып 
қалған жоқ, сонымен бір мезгілде қалың бұқараның сана-сезіміне жаңа идеяларды сіңіре білді, 
олардың мүдделерін нағыз қорғаушылар болды. Солар арқылы қазақ этносының абырой-даңқы 
Ұлы Даладан тысқары жерлерде де асқақтай түсті. Олардың жанкешті шығармашылықтары 
ғана емес, тау тұлғалары арқылы да күллі əлем қазақ деген халықты танып-білді. 

 Ұлттық публицистика шарықтау мен құлдырау кезеңдерін бастан кешірді, əрдайым 
шынайы шындықты айта алмады. Əсіресе коммунистік тоталитаризм кезеңінде ауыр жағдайда 
болды. Алайда оның сол дəуірде ұлттық мемлекетті, қазақ этносының интеллектуальды рухани 
жəне мəдени потенциалын қалыптастыру мен дамыту жолындағы атқарған қызметін жоққа 
шығаруға болмайды. Ол əрдайым өз халқымен бірге болды, оның мүддесін қорғай білді. 
Өмірлік аса маңызды тақырыптарды орынды көтерумен бірге, ол республикада мекендейтін 
өзге ұлттар мен ұлыстардың ар-ожданы мен абыройына нұқсан келтірген жоқ. Қазақ 
публицистикасы қазір де өткенді мұқият саралап, байыптылықпен ой елегінен өткізе отырып, 
алғы шепте келеді. Өкінішке орай кеңестік құрылыстардағы бодандық кезеңнің кейбір 
жағымды деген құбылыстарының өзін мүлдем теріске шығаруға бағытталған үндердің ауық-
ауық есітіліп қалатынын да жасыра алмаймыз. 

 Ел Тəуелсіздігі мен егемен Қазақ мемлекетінің дамуы ұлттық публицистиканың 
гүлденіп-өркендеуіне жаңа серпін берді. Республика өміріндегі демократиялық нормалар мен 
стандарттардың орнығуы публицистердің шығармашылық шарықтауына кең жол ашып, өз 
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халқына лайықты қызмет етуіне, оның мемлекеттілігінің нығаюына мол мүмкіндік туғызды. 
Қазіргі таңда публицистердің алдында аса маңызды міндеттер тұр: басты мақсат – 2050 жылға 
қарай мықты мемлкеттің, дамыған экономиканың жəне жалпыға ортақ еңбектің негізінде 
берекелі қоғам құруға [1] əлеуметтік статусы мен ұлттық тегіне қарамастан республиканың 
барлық азаматтарын жұмылдыру. 

 Қазақ публицистикасы көптеген жаңа есімдермен өрнектеледі, олар сөз өнеріне 
өздерінің тың идеяларымен келді, Қазақ елі мен оның халқының игілігі жолында жан аямай 
қызмет етуде. Олардың қай-қайсысының болмасын өзіндік асқақ үні бар. Бұл сапта қазақ 
публицистикасының өткені мен бүгінін сарабдалдықпен ой елегінен өткізе алатын қазіргі 
дəуірдегі сөз зергерлері айырықша орын алады. Осы тұрғыдан келгенде ақын-публицист, 
Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, көрнекті қоғам жəне 
мемлекет қайраткері Олжас Сүлейменовтың бейнесі жарқырай көрінеді. Оның айрықша 
таланты, хас шеберлігі, ақындық жəне публицистикалық шығармашылығы қай кезде, қай 
дəуірде де өзіне табынушылардың шоғырын молайта түсіп, тəнті етуде. Оның қандай бір 
шығармасы болмасын қалың көпшіліктің назарынан тыс қалған емес, терең ойларға жетелеп, 
жаппай қоғамдық пікір туғызумен, кең қолдауға ие болумен келеді. Ұлы Даланың перзенті – 
Олжас Сүлейменов жеке тұлға, сөз зергері, қайраткер ретінде қазақ əдебиеті мен 
публицистикасында ғана емес, əлем аренасында да танылып, мойындалған дара құбылыс. 
Оның шығармаларын орыс тілінде жазуы əлемдік кеңістікке кең жол ашқанын ашық айтуға 
тиіспіз. Алайда, бұл оның ақындық һəм публицистік, зерттеушілік шығармашылықтарының 
шынайы қазақтық мазмұн-маңызын теріске шығара алмайды. Ол өз халқына күллі 
шығармашылық талантымен адал қызмет етіп келген жəне ете беретін бітім-болмысы шынай 
қазақ зиялысы болып саналады. Осы орайда Елбасы, ұлт көшбасшысы Н.Назарбаевтың Олжас 
Сүлейменовтың 70 жылдық мерейтойына орайластыра жазған «Менің досым Олжас туралы 
сөз» деген жазбасынан төмендегі жолдарды келтіре кетуді жөн көрдік: «...Біз бəріміз жарыса 
оқыған оның өлеңдерінде лирика да, туған жердің бейнесі де, өз халқының мұң-мұқтажы мен 
толғақты мəселелері, адамзат тағдыры туралы  ойлар да болды. Олар əрдайым серпінді өзгеріс 
үстіндегі əлемнің пафосына толы болатын. 

...Олжас Омарұлы өз халқы үшін, біздің еліміз бен біздің халқымыз əлемдік тарих пен 
өркениетте лайықты орын алу үшін өте көп іс тындырды деп есептеймін» [2].  

«Олжас Сүлейменов – қазақ, орыс тілінде жазады, - деп атап көрсетеді ақын Леонид 
Мартынов, О.Сүлейменовтың «Арғымақтар» деген өлеңдер жинағына жазған алғысөзінде.. – 
Жалпы айтқанда, белгілі бір ұлтқа жататын жазушының өз тілінде емес өзге тілде жазуында 
тұрған ешқандай да оғаштық жоқ, тарихта мұның мысалдары аз емес. Молдаван билеушісі 
Дмитрий Кантемирдің ұлы Антиох Кантемир жаңа орыс поэзиясы бастауларының бірі болды.  
Поляк Юзев Теодор Конрод Коженевский Джозеф Конрод есімін қабылдап, ағылшын 
прозасының хас шеберіне айналды. Тегі поляктық жасөспірім Гийом Альберт Владимир 
Александр Аполлианарий Костровицкий Гийома Апполинера есімімен француз поэзиясының 
даңқын асқақтатты. Алайда, егер Конрад экваториалды теңіздердің жаршысына айналса, ал 
Аполлинер бабаларының мекені болған Европаның шығысына немесе түрік сұлтанына хат 
жазған запорожьеліктерге сирек те болса арман жетегінде соғып отырады. Жырларын орыс 
тілінде жазатын қазақ ақыны Олжас Сүлейменов бүкіл болмысымен қазақ ақыны болып, өзінің 
мұңы мен мұқтажын атам заманнан бері орыс халқының мұң-мұқтажымен байланыстырып келе 
жатқан халықтың туған перзенті болып қала береді. Олжас Сүлейменовтың құбылысы сол бір 
байланыстардың бəрін – тұрмыстық, географиялық, саяси, этникалық, эстетикалық 
байланыстарды жандандыра қамтиды» [3]. 
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Олжас Омарұлы Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында дүниеге келді. 
Қазақ Мемлекеттік университетінің геология факультетін, М.Горький атындағы əдебиет 
институтын, Əдебиет институты жанындағы Жоғары əдебиет курсын бітірді. Еңбек жолын 
1961 жылы «Простор» журналында поэзия бөлімінің меңгерушісі қызметінен бастады. 1964 
жылдан бастап ол «Қазақфильм» киностудиясы сценарий-редакциялық алқасының бас 
редакторы қызметін атқарды. 1971 жылы Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, ал 1980 
жылы Қазақстан Кинематографистер одағы басқармасының бірінші хатшысы болып сайланды. 
1981 жылы Қазақ КСР кинематографиясы бойынша Мемлекеттік комитеттің төрағасы болып 
тағайындалды. 1983 жылы оны Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының хатшысы етіп 
сайлады. 1989 жылы ақпанда «Невада-Семей» халықаралық антиядролық қоғамдық 
қозғалысының президенті, ал 1991 жылғы қазаннан оның тең төрағасы болды. 1992 жылғы 
маусымнан осы қозғалыстың төрағасы. 1994 жылдан бастап қазірге дейін мемлекеттің 
қызметтің əртүрлі басқыштарында қызмет етіп жүр [4]. 

«Қазақ даласынан қалықтай көтеріліп əлем аренасына шыққан қайраткер көптеген үлкен 
істерге мұрындық болуда, - деп жазады ақын, əдеби сыншы Ə.Балқыбек, - солардың бірі 
Халықаралық «Диалог Евразии» Платформасының қалыптасуына үлкен үлес қосқанын бүгінгі 
жұрттың бірі білсе, бірі білмейді. Иə, бейбіт өмірді аңсаған, қазақтың тартқан азабына қол 
қусырып қарап қалмай, атом полигонының жабылуын талап етіп күрескен Олжекең көптің 
көңілінде» [5]. 

Олжас Сүлейменов өзінің 25 жылдығынан сəл ғана бұрын «Адамға табын, Жер, енді!» 
поэмасын жария етті. Бұл планетаның тұңғыш ғарышкері Юрий Гагариннің көкке самғаған 
1961 жылдың 12 сəуірі еді. Дəл осы күні асқақ жырлар мəтіні басылған парақшалар Алматы 
көшелеріне ұшақтан тасталынды. Олжастың ғарыштық поэзиясы тұрғысында əдебиет 
сыншысы, профессор Асқар Егеубай былайша толғанады: «...Байқоңырдан бастау алған ұлы 
құбылыс сезім серпінін ғаламат бір қуатпен ағытып жіберді. Сол арқылы қазақ ақынының 
аузынан өркениет тарихының ренесанстық аңсары адамды асқақтату, адамды ұлықтау, 
адамның төбесін көкке қайта бір жеткізу ниеті естілді. «Адамға табын, Жер, енді!» Мифтік 
түйсік пен поэтикалық түйсіну пернелері күй сазындай үйлескен тұс. Бір сəт ғана. Бір сəттің 
шындығы. Ақиқаттың қас-қағымы!» 

Символдық ұғыммен, азаматтық пафоспен оны өзгеге ұқсамайтын өзгешілікпен айтқан кім 
еді? 

Олжас Сүлейменов. 
Иə, «Адамға табын, Жер енді!» - ақынның қаламгерлік символы. 
«Адамға табын, Жер, енді!» - ақынның космодромы Байқоңыр. 
«Адамға табын, Жер, енді!» - жырдың жаңа бір дəуірінің таңы, жаңа поэтикалық кезеңнің 

белгісі. 
Осылайша ғарыш ақынның төл поэзиясына айналды. Кейін журналистикада жүрсін, кино 

саласында істесін, мемлекеттік, қоғамдық қызмет атқарсын,  əр жылдың 12 сəуірінде ақынның 
да ғарышпен іштей бір жақындығы сезілді де тұрды... 

Олжас Сүлейменовтың «Адамға табын, Жер, енді!», «Арғымақтар», «Шапағатты шақ» 
жинақтарынан кейін алуан-алуан пікір тудырған «Қыш кітабының» өз жұмбағы бір басына 
жетерлік. «Қыш кітап» бүгінде қазіргі күннің кітабы... 

Орыс тілінде жазатын ақынның таза қазақы өмірбаяны, тірлік-тұрмысы, өлеңдерінде 
ауыздықпен алысып, күмбір-күмбір кісінеген қазақы рухтың қайнар көзі тамаша сезіледі. 

«Орыс тілінде жазатын» демекші, осы мəселені тілге тиек еткенде «Егемен Қазақстан» 
бетінде бес жыл бойы жарияланып келген «Жиырмасыншы ғасыр жырлайды» атты авторлық 
антологияның Олжасқа арналған ұсынымындағы мына бір ой орамы оралады: «Əлемде бір ұлт 
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өкілінің екінші тілде жазып, сол ұлт əдебиетінің өкілі болып кеткен мысалдары аз емес... 
Алайда, ұлттық əдебиет ұғымын екшеудің классикалық өлшемдері солай сөйлей тұрғанмен, 
ешкім де орыс тілінде жазатын Олжас Сүлейменов жырларын орыс əдебиетіне теліп көрген 
емес. Олжас Сүлейменов – орыс тілінде жазатын қазақ ақыны деген байламға жұрттың бəрі тақ 
тұрады. Тақ тұрғызған – Олжас өлеңдеріндегі көне дəуірлерден жетіп жатқан қыпшақты қағым-
қағыстар, ұлттық қанық бояулар, , жер-жаһандағы құбылыстың қай-қайсысына да тек қазақтың 
көзімен қарайтын қымбат қасиеті,  ең бастысы -  қай кезеңде де алтын басының азаттығын 
сақтай алған алаштың асқақ айбыны, өршіл рухы. Ұлы ақын, ұлы редактор Твордовскийді 
«Новый мирден» кетіріп, бір жылдан кейін көрге тығып тынған сұр кардинал Сусловтың өзі 
Сүлейменовтың сағын сындыра алған жоқ. Ақын досы Андрей Вознесенскийге арнаған 
өлеңінде: «Аз и Я» - Азия деп оқталып, Жаңылдым ба? Жатпаймын мен ақталып... Танып-біліп 
өзімізді өзгеден, Көшеміз де өзімізді бетке алып», деп жазғанындай, Олжас жырының көші 
өзімізге өзімізді  бетке алдыртқан күйі бір ғасырдан бір ғасырға ауысып барады. Олжастың 
кешегі кеңестік кезеңде, бір одаққа біріккен халықтар арасындағы дабырайтылмағанымен 
байқалмай да тұрмайтын бəйге-бəсекеде алғашқы «Арғымақтарымен»-ақ арындап шығып, 
«Қазақтар осындай болады екен ғой» дегізген, ұлтымызды мойындамасқа, құрметтемеске 
қойғызбаған еңбегін біз ешқашан ұмытпауға тиіспіз» [6]. 

1975 жылы Олжас Сүлейменовтың «Аз и Я. Книга благонамеренного читателя» атты 
кітабы жарыққа шықты. Бұл шығармасында автор публицист-прозашы, ежелгі түркі жəне 
славян жазба ескерткіштерін зерттеуші-əдебиетші ретінде танылды. Еңбек қалың оқырманның 
үлкен қызығушылығын оятып, филолог-ғалымдар арасында қызу даулы пікірталас туғызды. 
О.Сүлейменовтің кеңестік ғылымдағы қалыптасқан стереотиптердің негізін шайқалтып, 
қабырғасын қақырата сөгуі ежелгі орыс жазбаларын зерттеуші елге танымал  ғалым-
филологтардың шамына тиіп, дау-дамайды өршіте түсуге əкеліп соқты. Ол «Жазушы» 
баспасынан шыққан кітаптың алғысөзінде былай деп жазды: «Мен бұл кітапта болашақта 
қорытындысы «1001 сөз» этимологиялық сөздік болуы тиіс «Сөзде» өзімнің оқырмандық 
тəжірибемнің  негізгі жайларын ортаға салғым келеді.» [7]. 

Бұдан əрі автор былай деп атап көрсетеді: «Қателесуге жəне мойындауға, жаңа шешімдер 
іздестіруге құқым бар. 

Қордаланған проблемалар бойынша өзімнің талқылауларымды айтуға мүмкіндігім бар. 
Мұнда тек маған ғана қатысты емес белгілі бір артықшылықтар орын алады. 

Мен «Сөздегі» «түркіліктен» бас тарттым, тар ауқымды маманданудың математикада ғана 
жемісті болатынын түсіндім, ал адамтануда «Сөзді» ұжымдық «Біз» (славяндық, түрколог, 
тарихшы, ақын жəне т.б.) емес, ұжымдық Мен-мен оқу қажет. Бір тұлғаға біріккен сол 
кейіпкерлер. «Сөзді» оқуға маған табиғи қостілділігім, Русь пен Даланың мəдени өзара 
байланыстарын білуім, этимологиямен айналысуым жəне мүмкін жаттығулар арқылы пайда 
болған сөз бен образды сезінуім көмектескен болар. 

... «Сөз» шынтуайтына келгенде əдебиет пен ғылым секілді құралға айналмауы керек. 
Сенің қалай оқуың, кімнің көзқарасын қолдайтының не теріске шығаруың өмір сүру ортаңа 
тəуелді болмауы керек. Сен өз ұстаздарыңның еңбектерін бағалауда еркін болуға міндеттісің. 
Бұл əр сағат сайын дəлелдеуді талап ететін практикалық шығармашылық өмірдің аксиомасы» 
[8]. 

О.Сүлейменов бұл сөздерді ашық түрде адал айтып отыр. Мұнда оның өмірлік позициясы, 
шығармашылық ауқымы өрнектелген. Ол шындықты іздейді, осы жолға құлай беріледі. Осы 
арқылы оның адам ретінде, сөз зергері ретінде асқақ гуманизмі жарқырай көрінеді. 
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Сонымен, «Аз и Я» кітабы шығысымен-ақ қалың оқырманды еліктіреді, оның төңірегінде 
сан қилы əңгімелер айтылумен болды, тіпті дүкендерден таптырмай қойды. Осы тұста бұл 
еңбек жайлы ең алғашқы дерлік үнқосу материал «Қазақ əдебиеті» газетінде жарияланды [9]. 

«Олжас Сүлейменов кітабында көтерілген жəне ол бұған дейін де сөз етіп келе жатқан 
мəселесінде, - деп жазды мақала авторы, профессор Мұсатай Ақынжанов,  - кейде есітіліп 
қалатындай дау туғызатын да, талас шығаратын да шытырман дүние жоқ. Үлкен ақынның 
зерттеушілік көзбен, өте ұқыптылықпен жазып отырған бұл еңбегінде монғол 
шапқыншылығына  дейінгі, тіпті оның ар жағында бірнеше ғасырлар бұрынғы түрік-қыпшақ 
халқының елдігі мен ерлігін көрсететін деректер қамтылған. Автор бұл елдің ілгеріден-ақ өзіне 
тəн төл мəдениеті, дербес тілі, нақтылы тарихы болғаны алға тартады. Осыған орай ол шығыс 
славян жазба ескерткіші – «Игорь полкі туралы сөзді» зерттеу, ой түйіндеу мақсатының өзегі 
етіп алған..» 

Бұдан əрі профессор «Жазушы» баспасының кітап аннотациясында айтқан, сондай-ақ 
«Вечерняя Алма-Ата» газетінде емеурін болған: талас туғызады, дау шығарады дейтін 
сақтануы осыдан жүз жылдар бұрынғы тарихшылардың  түрік-қыпшақ ескерткіштеріне 
жасаған күдігі кейбір реттерде  əлі күнге дейін сақталып отырғандығының  салдарынан 
туғандығын ашып айтады. 

Профессор М.Ақынжанов аталмыш үнқосу мақаласында сыншылардың «Орхон-Енисей», 
«Жетісу-Талас», «Қаңлы-Сақ» жазба ескерткіштерінде, тіпті жазбаның өзін де түрік-
қыпшақтардың  төл ескерткіштері емес, сыртқы елдерден қабылдаған дүниелігі, сондықтан ол 
жазбадағы сөзді де, терминді де тарихи деректерді де түрік-қыпшақтардың өзіне тəн мүлкі 
ретінде қарауға болмайды деп қаралай үркітіп келгенін жасырмайды. Олжас еңбегі осы күдікті 
біржолата көңілден шығару қажеттігіне арналғанына, шындықты шын деп таниық, барды 
барынша пайдаланып, тарих қадесіне жаратайық деген адал ниетті көздейтініне оқырман 
назарын аударады. 

«Ақын-жазушы, талапкер зерттеуші, байсалды сыншы Олжастың он бес жыл бойы тыным 
алмай Қазақстан, Россия, Скандинав жерлеріндегі шаң басып жатқан архивтерді көтеріп, кітап 
қоймаларын ақтарып, сан-салалы ғылыми мақалаларды жариялай келіп, ақырында осындай 
тұтас кітап етіп шығарған бұл еңбегі өте маңызды жəне халықтық, ұлттық мəдениет игілігіне 
арналған құнды дүние дейтініміз осыдан», - дейді мақала авторы. Бұл еңбекте əңгімеленген 
көкейкесті мəселе тек қазақ, қырғыз тарихы емес, бүкіл түрік қауымының тарихын, 
этнографиясын, мəдениетін, тілін, əдет-ғұрпын, салт-санасын, дінін, мемлекеттік құрылысын, 
көрші мемлекеттермен ара-қатынасын,  ол мемлекеттер мен түрік қауымдарының ара-салмағын 
тайға таңба басқандай ашып айтып, осынау тамыры терең байланыстың тарихи маңызын биік 
сатыға көтереді.  

Сонымен бірге бұл халықтар өте ерте заманда да, Ассирия-Вавилон (Шумер) тұсында да, 
көне грек, ескі Иран тұсында да біздің дəуіріміздің ерте орта ғасырларында да, оның бер 
жағындағы кенже орта ғасырда да көне парсы жұртымен, ескі Шығыс-Рим, Византия 
патшалығымен, өте-мөте Шығыс славян жұрттарымен (ежелгі Русь) қатар ел болып, мəдени 
мұралар жасағанын көрсететін деректер баршылық. Соған қарамастан əлдеқалай «қалыптасып» 
кеткен теріс түсініктер алдымызды кес-кестей береді, - деп қынжылады автор. Олжас 
Сүлейменов бұл тəрізді стереотиптік пікірге наразылық білдіріп қана қоймайды, сөйтіп бұған 
қарсы өзінің тиянақты да байсалды ғылыми жүйелерін алға тартады. 

Автор мұнда мынадай негіздерге сүйенеді. Оның бірі – елімізде ашылып отырған 
археологиялық материалды мəдениет жұрнақтары. Олардың алды осыдан жүз жылдар бұрын 
табылса, соңғыларының ашылғанына он-он бес жылдай ғана болған. Бұлар – ғылым дүниесіне 
қосылған зор олжа. 
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«Аз и Я» кітабы төңірегінде Мəскеудегі мүйізі қарағайдай ғалымдар мен партиялық 
функционерлер арасында дау-дамай басталып, енді ушығуға бет алған кезде қазақтың тарихшы 
ғалымы М.Ақынжановтың осындай мақала жазып, өрелі ой-пікірлер айтуы, кітап авторын 
жанын сала қорғауы ерлікпен пара-пар болды. Иə, О.Сүлейменовтың бұл еңбегі сол кезде  
Кеңес Одағының қоғамдық-саяси жəне мəдени өмірінде  аспаннан жай түсіргендей еді.  

Сол тұста жоғарғы эшалонда орын алған жайлардан толығырақ хабардар болу мақсатымен 
халқымыздың аяулы перзенті, аса ірі мемлекет қайраткері, үш мəрте Социалистік Еңбек Ері 
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың «Ақиқаттан аттауға болмайды» деген естелік-эссесінде 
Олжас Сүлейменовты Сусловтың құрған торынан аман алып қалу жолында бас хатшы Леонид 
Брежневтің қолдау-көмегіне сүйенгенін нақты фактілермен ашып жазғанын айта кету керек. 
Димекеңнің бұл жазбаларында Кеңестік дəуірдегі партиялық құрсаудың қаншалықты болғаны 
айқын көрсетілді [10].  

Осы орайда 1940 жылдардың екінші жартысы мен 1991 жылдар аралығындағы 
Қазақстанның мəдениет саласындағы мемлекеттік саясат мəселелерін зерттеген ғалым 
А.Қапаеваның жазбалары назар аударады: «Сол жылдары О.Сүлейменовтың «Аз и Я» кітабы 
қоғамдық-саяси жəне мəдени өмірде үлкен дау туғызды. «Звезда», «Москва», «Молодая 
гвардия» журналдарында қатаң да бітіспес сын айтылды. Кітап «Ұлтшылдыққа тұнып тұр» 
делінді. СОКП Орталық Комитетінде идеологиялық мəселелерді бақылайтын М.А.Суслов оны 
«ешбір бүкпесіз антиорыстық жəне ұлтшылдық бағыттағы» кітап деп атады. М.А.Сусловтың 
ұстанымы О.Сүлейменовты диссидентінке айналдырып жібере жаздады. Сол жылдары ақыр 
соңында «Аз и Я» кітабының тарихы сəттілікпен аяқталды да О.Сүлейменов Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің мүшелігіне сайланды. Сталиндік мұрагерлердің бірі 
М.А.Суслов арадан 30 жылдай уақыт өтсе де 1940 жылдары кеңестік тарихнамада қалыптасқан 
славян жəне түркі халықтарының өзара қатынастарының тарихын жазуда өзгеше ой-пікірлерге 
жол бермеді» [11]. 

О.Сүлейменов шығармашылығы, оның ішінде публицистикасы да суреткерлікпен жəне 
психологизммен өрнектеледі, бұл қасиет оның шығармашылығының алғашқы жылдарынан-ақ 
аңғарылған болатын. Тіпті, ол КСРО Жоғарғы Кеңесі халық депутаттарының бірінші съезінде 
сөйлеген сөзінде-ақ поэтикалық теңеуі арқылы көпшіліктің назарын өзіне аудара білді. 
Еліміздің тарихы жөнінде айта отырып, қайта құрудың жаңа лебінің, «қара дауылға айналып 
кетпеуіне, егер тарих сабақтарынан жағымды нəтиже шықпаған жағдайда оның ешбір 
мағынасыз қайталанатынына» зер салды. Сонау отызыншы нəубет жылдарында 4 миллионнан 
астам, ал 1941-1945 жылдардағы қан майданда 350 мың қазақтардың құрбан болғанын еске 
салды. 

О.Сүлейменов ұлттық əдебиеттің қазақ халқының өміріндегі рөлін ой елегінен өткізе 
отырып, «халықтың тарихи романдарға қызығушылығының арта түсуін немен түсіндіруге 
болады?» деген сауалға жауап іздейді. Оны əдеби сыншылар ұлттық сана-сезімнің өсуімен 
байланыстырады. Алайда, ол өкінішпен былай дейді: «Біздің кез-келгеніміз орыс халқының 
тарихындағы жүздеген есімдер мен оқиғаларды атай аламыз. Біз, Азия, Америка, Испания, 
Араб жəне Қытай тарихын білеміз. Енді өзіңе эксперимент жасап көр – қазіргі қанша қазақ 
интеллигенті қазақ тарихынан, айталық таяудағы ХІХ ғасырдан есімдер мен оқиғаларды есіне 
түсіре алады? Ондаған. XVIII? Бірлі-жарым. XVII? Бос кеңістік, одан əрі қарай қараңғылық» 
[12]. 

Бұдан əрі ол қазақ этносын былайша идентификацияландырады: «ХХ ғасырға дейін 
мыңдаған жылдар бойы күрделі де қайғы-қасіретті, жеңіс пен жеңілістің жолынан өтіп, қытай, 
мұсылман жəне монғол императорларының басқыншылығына төтеп бере біліп, ұлы даланы 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

405 
 

сақтап қала алған, бұл халық өз өмірбаянын білуге лайықты. Бұл өмірбаян құрметтеуді талап 
етеді». 

«Россия, Қытай, Америка, Грекия, Франция, Грузия, Иран тарихын білгеніммен, - дейді ол 
күйініп, - қазірге дейін қазақтар тарихын білмеймін. Көшпенділер дəуірі айқындалмаған. 
Кітапты халықтар тарихының көптеген күңгірт тұстарын түркілер тарихын білмей тұрып 
түсіндірудің мүмкін емес екендігін  қазір батыл түрде айта аламын. Түптің-түбінде «Ақиқат 
тарихы» кітабының пайда болатынына сенімдімін, оның тууына  біздің де міндетті 
болатынымызға сенімдімін». 

Қазақ тарихын зерттеп, алдына ол жөнінде шындық кітабын жазу мақсатын ол 1954 жылы 
М.Шолоховтың «Өз тарихы бар əрбір халық ұлы» деген сөзін естігеннен кейін қойғанын 
жасырмайды. Бұл оның ғұмырлық ұстанымына айналды. 

Кезінде ол ұлтаралық қатынастар тұрғысындағы өткір мəселеге тоқтала келе «ұлттық жəне 
əлеуметтік қанағаттанғысыздықтың қою жанар-жағар майы балалар отырған поездың 
жолдарында ағып жатыр» деген еді. Оның пікірінше, балаларымыз бен немерелерімізге 
олардың бабаларының жауласуы жұғып кетпеуі үшін қолдан келгеннің бəрін де жасаған жөн. 
Адамдар бір-бірімен дəйімі ниеттес болуы керек. Мұнсыз жеккөрушілік пен жауласудың 
көріністері біртұтас елдің халықтарын бірге тату-тəтті өмір сүруге емес, амалсыз күн кешуге 
итермелейді. «Тесік құбырлары жетерлік елімізде қысымды күшейте түсуге болмайды» деген 
қорытындыға келеді. 

О.Сүлейменов кеңестік қоғамның қайта құру кезеңінде ешбір қаймықпастан-ақ ұлт 
мəселесіндегі шетін де сүреңсіз жайларды айта алды. Осы орайда оның одақтың бас басылымы 
саналған «Правда» газетінің тілшісі Г.Дильдаевқа берген сұхбатында айтқандарын келтіре 
кетуді жөн көреміз: 

«Оқырмандарды бүкіл көп ұлтты еліміздің өмірімен, мұң-мұқтажымен таныстыруды 
бастайтын уақыт жетті-ау деймін. Өйткені орталық басылымдардың байланысы дəстүр 
бойынша орталық арқылы жүзеге асырылып келеді. Мəдени байланыстарда да осылай. Бізде 
өзара тікелей байланыс қалыптаспаған. Көрші республиканың өмірінде не болып жатқанын, 
үлкен өкінішке орай,  біз бұл күнде негізінен Москва баспасөзі арқылы ғана білеміз.  Сайып 
келгенде біз бір-біріміз жөнінде не білеміз? 

Мен сентябрь айында Киевте «Эврика» атты пікірталас клубында  сөз сөйледім. Сонда 
мынадай жағдайды байқап көрдім. Əйтеуір бір республиканы атап, сол өлкенің тарихынан, 
бүгінгісінен кез-келген билеушінің, басшының, ақынның, жұмысшының, спортшының, 
артистің есімдерін айтуды сұрадым. Өзбекстанды атадым. Залдан – Рашидов... Адылов... деген 
дауыс естілді. Басқа ешкім де түспеді, немесе білмеді. Ал кісі аттарының өзі халықтың образын 
құрайды ғой. Ұлы ақындардың, математиктер мен философтардың, диқандардың мыңдаған 
ұрпақтарының ғажайып еңбексүйгіштігімен жасалған байырғы мəдениеті  бар халыққа аты 
шыққан жексұрын тұлғалар бойынша баға беріледі. 

Тəжікстан туралы – шығыс жəне батыс ренессансының ежелгі мекені туралы – аудитория 
тіпті түк білген жоқ. Ең болмаса парақорлардың атын да атай алмады. 

Грузияға келгенде Шота Руставели мен Тбилисидің «Динамо» командасының бұрынғы 
құрамы құтқарды. Қазақстан жөнінде сұрау қонақжай залды одан əрі тұйыққа тіреді, жауаптар 
тіпті əлгіден де мардымсыз болды. 

Осы жайды біздің өлкеміздің кез-келген жерінде, кез-келген аудиторияда сынап көруге 
болады. Нəтижесінің осыдан тым алшақ кетпейтініне мен сенімдімін. Ал мұндай лажсыз 
білімсіздікті ондаған жылдар бойы жүргізіліп келген ұлт саясатының нағыз көзге ұратын 
салдарының бірі деп бағалауға болады. Əділдік үшін айта кетейін, соңғы жылдары шығыс 
республикаларының біршама аты шыға бастады. Бірақ жақсы жағынан емес. Тіпті сирек 
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айтылатын жақсы жақтарының өзі де басқаша беріледі. Кешірім өтінемін, өткен жылғы 31 
октябрьде «Правдада» «Əйелді сайлады» деген даурықпа хабар жарияланды. Онда Хорезм 
облыстық партия комитетінің бірінші секретары болып Рамиджон Худайбергенованың 
сайланғаны айтылды. Кіріспенің өзі қызық: «Құпия қылып қайтеміз: Орта Азияда əлі күнге 
жауапты іс əйелге сеніп тапсырыла бермейді. Худайбергенова елімізде бүгінгі таңда облыстық 
партия комитетінің бірінші секретары болып істейтін бірден-бір əйел». Осы нақты фактіден 
шығарып, былай деп жазса дұрыс болар еді:» «Құпиялап қайтеміз: біздің елімізде...» Одан əрі 
текст бойынша кете берсе.  Мен мұны хабар авторының жіберген жай бір стильдік 
орашолақтығы емес, қайта саналы түрде əдейі жіберген біржақтылығы деп есептеймін. Өйткені 
«Кім кінəлі?» деген сұраққа жауап табу əлдеқайда жеңіл» [13]. 

Еске түсірейік. Кеңестік жүйенің түп-тамырын шайқалтқан қайта құру жылдарында оны 
ғылыми тұрғыда қамтамасыз ету публицистикалық тұрғыда алғандағыдан артта қалды. Мұны 
басқалай айтсақ, журналистер көп жағдайда өздеріне экономистердің, тарихшылардың, 
философтардың жəне заң қызметкерлерінің міндеттерін алуға мəжбүр болды. Келеңсіз 
құбылыстар туралы хабарлардың саны сапаға – қоғамның экологиялық санасына айналып 
үлгерді. Сын тұрғысынан талдау кезеңін жасанды түрде жалғастыра түскеннен гөрі жинақтау 
кезеңіне өту əлдеқайда маңыздырақ еді. Сол жылдары О.Сүлейменов осы тұрғыдағы ой-
пікірлерін алғашқылардың бірі болып, батыл айтты, республикааралық өзара байланыстардың 
қалыптасқан, дəлірек айтсақ, қатып қалған құрылымын түпкілікті өзгерту қажеттілігіне үндеді. 
Бұл процесс ұлттық мүдделердің қайта қозғалуымен күшейе түсті. 

Осынау кеңістіктегі əрбір түркі халқы түрлі түркі тілдес халықтарға жатқанымен де Əл-
Фарабиді, Ахмет Ясауиді, Əлішер Навоиді, Махмуд Кашгариді өздерінен ортақ ұлылар 
санайды. О.Сүлейменовтың айтқандарынан оның ұлттық өзгешеліктеріне қарамастан жұмыр 
жер бетіндегі барлық ұлы жазушылармен ойшылдарының гуманистік идеяларын бойларына 
терең сіңіре білген халықтарды өзіндік идентификациялық сипатқа ие деп есептейтінін 
бағамдауға болады. Ұлылардан бізге мұра болып қалған жалпыадамзаттық құндылықтар 
рухани өмірдің ажырамас бөлшегі бола отырып, кез-келген халық секілді қазақтарға да өзіндік 
ерекшеліктерін терең сезіне отырып, көп ұлтты əлемде өзінің орнын алуға мүмкіндік береді.  

О.Сүлейменов тілдің дамуына, сөздің этимологиясына үлкен мəн береді. Осы тұрғыдан 
келгенде оның 1998 жылы Римнің (Италия) «San Paolo» баспасынан орыс тілінде 1000 данамен 
шыққан «Язык письма. Взгляд в доисторию – о происхождении письменности и языка малого 
человечество» кітабы əлемдік ғылымда ойып тұрып орын алған теңдессіз дүние болып 
табылады [14]. Автор «Бұл кітап 70-жылдардың соңында шығуы тиіс болатын. Жиырма жылға 
кешігіп шығуына 1975 жылы «Аз и Я»-ның жарыққа келуі себеп болды» дей келе, екінші 
кітапты басуға бірде-бір баспаның келіспегенін, өлеңдерді шығаруға рұқсат берілмегенін 
айтады. Уақыт келгенде əйтеуір бір мүмкіндіктің туатынына үміт артқан зерттеуші-публицист 
сөздіктермен жұмысты жалғастыра береді. Осындай мүмкіндік туды. 

-«Кезінде ғылыми, ол аз десеңіз, суреткерлік қоғамдастығын өзінің ақындық əрі 
пайғамбарлық «Аз и Я» туындысымен дүр сілкіндірген Олжас Сүлейменов тылсым шабытқа 
толы көп жылдық еңбегінің арқасында  «Таңба тілі» атты кітабын дүниеге əкелді, - деп, тамсана 
жазды тəжік жазушысы Тимур Зұлфықаров. - ... Осынау бұрын-соңды құлақ естіп, көз көрмеген 
кітапты оқып-тамсанып отырғанымда менің есіме таяуда ғана айтылған біреудің қанатты сөзі 
келе берді. ХХІ ғасыр филология мен гуманитарлық ғылымдар ғасыры болады, əйтпесе ол 
мүлде болмайды».  

Сонымен, мінеки, алдымызда ХХІ ғасырдың кітабы. 
...Олжас Сүлейменовтың кітабы адамзаттың тілі сияқты ұшан-теңіз, автор өзін ұлық эрудит 

əрі тіл білгірі ретінде көрсеткен, сонымен бірге елдер мен халықтарға ұшып барып 
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қыдырыстаумен шектелмеген, жойылған мəдениеттердің қуарған арналарын да аралап, 
олардың бір қайнар көзден бастау алып аққанын көкірегінің көзімен болжай алған саяхатшы. 

Алғашқы сөздер тамыр жайған бақшадағы көреген аңшы! 
Осынау ойда жоқта аспаннан түскендей болған, академиялық жəне ақындық шабытпен 

суарылған Пирамида-Кітап біздің іргетасы шайқалса да, дымын шығармай, құрдымға құлдырап 
бара жатқан қоғамдастығымыздың заңды қызығушылығын оятады деп ойлаймын жəне отандық 
ой мен ғылымның қайта өрлеуіне жан бітірер, сірə. 

Тəңірі біздің авторымызды Ұлы Құпияға осыншама жақындығы үшін кешірер ма екен?.. 
[15]. 

«Таңба тілі» кітабының кіріспесінде айтылғандай, бұл туынды «1001 сөз» этимологиялық 
сөздігіне əзірлік болып табылады. Мұнда сөзді талдау əдісі түсіндіріледі, оның дəстүрлі 
зерттеулерден айырмашылығы сөздің шығу төркінінің графикалық белгілер – ежелгі 
иероглифтермен генетикалық байланыста қарастырылуында жатыр. Ғылыми-көпшілік 
əдебиетке жататын аталмыш зерттеу еңбек қазақ этносының өзіндік ерекшеліктерін күллі 
əлемге танытты десек артық айтқандық болмас. 

О.Сүлейменовты қазақ халқының тарихы ғана толғандырып қойған жоқ. Кеңестік қайта 
құру жылдарында Семей ядролық полигонын жабу жөніндегі қозғалыс жақтастарының 
жағында болып, оны басқарды. Осы орайда Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан 
Республикасының ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
ақын Олжас Сүлейменовтың 70 жылдығына арналған салтанатта оның омырауына «Отан» 
орденін тағып тұрып айтқан сөздері оралады: «Биыл біздің жаңа тарихымыздағы айшықты 
оқиғаға – Жер шарындағы ең бір қуатты ядролық полигонның – біздің халқымызға көп қасірет 
əкелген Семей ядролық полигонының жабылғанына 15 жыл толады. Біздің тұстастар, сіздер 
жастар да, оның қалай болғанын білесіздер. Мəскеулік орталықпен, Орталық Комитет 
басшылығымен жəне əскери өнеркəсіптік кешенмен қатал күресте жүзеге асты. Біз халықтың 
үніне құлақ асуға тиіс болдық. Бірақ, біз ештеңе істей алмадық, бəріне Мəскеу өктемдік етті. 
Осы кезде Олжас Омарұлы Сүлейменов басқарған «Невада-Семей» қоғамдық қозғалысы 
жұртшылықты көтеріп, қоғамдық пікір тудырды, сол полигонның үнін өшіру үшін халықтың 
атынан Орталыққа шын мəнінде айтарлықтай қысым жасады. Бұл маған зұлым полигонды 
жабу туралы Жарлық шығаруға көмектесті. 

...Қайта құру жылдарында саяси аренаға шыққан қоғамдық қайраткерлердің ішінде Олжас 
Сүлейменовтің айырмашылығы оның үлкен саясатқа əйгілі есіммен келгендігі болды. Бұл есім 
1976 жылы Үлкен Советтік Энциклопедияға енгізілген кезде онда кеңестік дəуірдің соңғы 
көшбасшысы болған Михаил Горбачев əлі жоқ болатын» [16]. 

Олжас Сүлейменовтің публицистикасы, тұтас əдеби шығармашылығы жөнінде шалқар 
шабытпен көп жазуға болады, əр кезде ол жаңа қырымен ашыла түседі. Оның қандай бір 
дүниесі болмасын оқырманның жан-жүрегін жаулап алып, терең ойға батырады, абыроймен 
бірге тебіреніп, толғанасың. Олжастың қазақ этносының өткені, бүгіні жəне болашағы 
жөніндегі материалдарын оқи отырып, өз халқыңның ұлы қасиеттеріне бас иесің, ұлтыңды 
өресі биік тұрғыда идентификацияландырасың, шексіз мақтан етіп, ұлы Даланың қадір-
қасиетіне тағзым етесің. Оның əлем мойындаған ұлттың ұлы ақыны, ғалым-зерттеуші ретіндегі 
ең ұлы қызметі сол, ол өз шығармашылығымен қазақтарды қазіргі əлемдік қауымдастыққа 
түсінікті етіп, жақындастыра түсті. 

Оның есімі Шоқан Уəлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Мұхтар Əуезов 
жəне тағы да басқа қазақ ойшылдары мен ақын-жазушыларымен қатар тұр десек, қателесе 
қоймаспыз. Иə, ол орыс тілінде жазады. Шынайы сөз зергері өзінің туған халқының арасынан 
шықты, бір күннің астында саф ауамен тыныс алып келеді, өз ұлтының тарихын, 
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психологиясын, ой-арманын, қайғы-қасіретін... тереңнен толғайды. Оның шығармаларының 
өзегі Дала перзенттерінің жан-жүрегі, олардың түп-тамыры, олардың күш-қуаты. 

Əлемдік əдебиет пен ғылымға тосын құбылыс ретінде енген Олжас Сүлейменов 
шығармашылығы жете зерттеліп болған жоқ. Заманымыздың қайсар ұлы өзінің отты өлең-
жырларынан бөлек ауқымды зерттеу кітаптарында түркі дүниесінің əлемдік мəдениетке 
жасаған ықпалын, адамзат өркениетіндегі мəдениеттер сабақтастығын тарихи лингвистика 
арқылы айқын дəлелдеп келеді. Сонау 1975 жылы  жарық көрген «Аз и Я» кітабы зерттеу 
еңбектерінің көш басында тұр. Түркі жəне славян халықтарының ежелгі жазба ескерткіштеріне 
арналып, көне замандағы ұлт пен ұлыстардың тілі, əдет-ғұрпы сөз болған кітап ақын 
туындыларының ішіндегі шоқтығы биік еңбек десек те болады. 1998 жылы жарыққа шыққан 
«Таңба тілі» кітабы майя тілі мен қытай тілі арасындағы байланысты зерттесе, «Тарихқа дейінгі 
түркілер» кітабында славян жəне түркі тілдерінің өзара байланысы қарастырылған [17]. 

Олжас шығармашылығы халқымыздың қуанышы мен қайғы-қасіретінің компасы іспеттес. 
Оның тұлғалық кеңістігінің ауқымы шырқау көкпен астасып жатыр. Олжас Сүлейменовтің тау 
тұлғасы Мұстай Карим, Расул Гамзатов, Шыңғыс Айтматов, Субхадж Мукерджи, Эдуард 
Межелайтис, Булат Окуджава, Ахмад Фаиз, Фазиль Искандер, Борис Пастернак, Владимир 
Высоцкий, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Гауфур Гулям жəне тағы басқа 
заманымыздың белгілі ақын-жазушылары мен ғалымдарының сапынан берік орын алды. 
Осынау «ұлылар шоғырында» Олжас қайталанбас асқақ үнімен əрдайым ерекшеленіп тұрады. 
Павел Косенко «Ұлы Мұхтар Əуезов жас ақынның есімін сол кездің өзінде –ақ елге кеңінен 
танымал сөз суреткерлерінің қатарына кездейсоқтықтан қойған жоқ» десе, Сорбонна 
профессоры, ақын-аудармашы Леон Робел «Мəдени туыстықпен халықтардың бір-бірін байыту 
идеясы Олжасқа бұрыннан жақын, ұлы Олжас ғұлама тарихқа сансыз таңбалардың өзгеруі мен 
қоныс аударуының үлкен кітабы тұрғысында қарады» деп жазды. Ал, ақын, досы Андрей 
Вознесенский «Біз тіріміз, Олжас! Біз мəңгілік аттан түспейміз!» деп жар салды. 

Халқымыздың дауылпаз ақыны, ойшыл-ғалым, мемлекет жəне қоғам қайраткері Олжас 
Омарұлы Сүлейменовтің тұлғалық кеңістігін толық түсіне қою қиын. Дегенмен оның қазақ 
халқының тарихында өз жазбаларымен мəңгілік орын алатын айтулы тұлға екендігіне ешкім де 
дау айта алмайды. Осы тұрғыдан келгенде жастарды қазақстандық патриотизм мен 
толеранттық этникаралық рухта тəрбиелеуде Олжас өнегесінің алар орны ерекше. Сондықтан 
да болар соңғы жылдар осынау маңызы аса зор игі шараның қолға алына бастауы қуантады. 
Айталық, өткен жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Олжас Сүлейменов 
тұлғасының үлгісі арқылы жастарды [18]. 

Олжасқа арналған шаралар жалғасын табуда. Заманымыздың заңғар ақыны, көрнекті 
ғалым-дипломанттың қатысуымен Ұлттық кітапхананың үлкен залында «Олжас кітапханасы» 
Баспа үйі шығарған «Қазақ əдебиетінің классиктері, қазақ прозасының жəне поэзиясының 
шеберлері» атты кітап сериясының таныстырылымы өтті. Олжас Омарұлы құрған «Олжас 
кітапханасы»Баспа үйінің қызметі əлем əдебиетінің, соның ішінде, қазақ əдебиетінің ең озық 
шығармаларын қазақ жəне орыс тілінде шығаруға бағытталған. Бүгінгі əлем қоғамның 
адамгершілік жəне рухани дамуына үлесін қоспақ. 

Ашығын айтайық, түркі тілдес халықтар əдебиеті тарихында, əлем əдебиетінде Олжас 
Сүлейменовтің заңғар биігі мойындалып келеді. Кезінде Олжастың отты үні Мəскеудің, 
Париждің, Римнің, Нью-Йоирктің, Шығыс елдерінің залдарын тікесінен тік тұрғызды. 
Планетарлық сана Адамына айналған жан-жүрегі қазақ болып қала беретін Олжаспен 
мақтануымыз керек [19]. 

«Олжас есігінің өмірі ашық болатынын көзім көрді, - деп толғана жазады шығыстанушы 
ғалым, ақын Ө.Күмісбаев. – Олжасқа адамдар əр тұстан, əр жақтан ағылып келіп жататын. 
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Олжастың есігі жабылмайтын, жабылып та көрген жоқ. Ол ешкімді ұлтқа, ұлысқа, нəсілге 
бөлмейді. Ол ең алдымен қазақтың ұлы Азаматы. Жүрегі, жаны, жыры қазақ. Жасай бер, 
Олжас!» [20]. 

Мұндай жүрекжарды сөзге қосыла қол соғасың! 
 
ƏДЕБИЕТТЕР 
1. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
жолдауы // Егемен Қазақстан. 2012. 15 желтоқсан. 

2. Нұрсұлтан Назарбаев: Менің досым Олжас туралы сөз // Егемен Қазақстан. 2006. 17 
мамыр. 

3. Олжас Сүлейменов. Аргамаки. Стихи. – Семей, 2001. – С.9. 
4. Булеков С. Знатные и деловые люди Казахстана: историко-позновательный и 

энциклопедический справочник. – Алматы: «Зерде», 2003. – С. 432. 
5. Балқыбек Ə. Түріктің текті ақыны // Да Қазақстан. Халықаралық мəдени-

интеллектуалды журнал. 2011. № . – 69 бет. 
6. Егеубай А. Ғарыш поэзиясы // Егемен Қазақстан. 2006. 17 мамыр. 
7. Сүлейменов О. Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. – Алматы, 1975. –  
С. 8. 
8. Сүлейменов О. Аз и Я. Книга благонамеренного читателя. – Алматы, 1975. –  
С. 8-9. 
9. Ақынжанов М. Батыл да байымды ойлар. Тарихшы ақын зерттеуі туралы // Қазақ 

əдебиет. 1975. 26 сментябрь. 
10. Қонаев Д. Ақиқаттан аттауға болмайды (Естелік-эссе) (Ауд. С.Əбдірайымұлы). – 

Алматы: «Санат», 1994. – 398-400 беттер. 
11. Капаева А. Культура и политика (Государственная политика в области культуры в 

Казахстане во второй половине 1940-х – 1991 гг.) – Алматы: Атамұра, 2004. – С.82. 
12. Сүлейменов О. Собрание сочинений в 7 томах. Публицистика. – С.299. 
13. Тауларды аласартпай, даланы асқақтатайық. О.Сүлейменовтің «Правда» газетінің 

тілшісі Г.Дильдяевке берген сұхбаты // Правда. 1989. 27 январь. (Қазақ əдебиеті. 1989. 3 
февраль). 

14. Сүлейменов О. Язык письма. Взгляд в доисторию – о присхождении письменности и 
языка малого человечества. – Рим: «San Paolo», 1998. – 497 с. 

15. Зұлфықаров Т. Олжастың пирамида-кітабы // Жалын. 2004. №1. – 3-4 беттер. 
16. Есали А. Елбасы ақынды асқақтатты // Егемен Қазақстан. 2006. 12 мамыр. 
17. Түркі дүниесінің классиктері. Олжас Сүлейменов // Жалын. 2004. №1. 
18. Сəдірқызы Г. Жастардың жалауы – Олжас // Егемен Қазақстан. 2012. 19  
19. мамыр; 

  Əнуарбек Ə. Арынды ақынмен кездесу // Түркістан. 2012. 24 мамыр. 
20. Махин В. Главная книга – впереди! // Казахстанская правда. 2006. 12 мая; Малахова О. 

Без вас нет революции в душе // Казахстанская правда. 2006. 23 мая; и др. 
21. Күмісбаев Ө. Ірілік // Егемен Қазақстан. 2006. 20 мамыр. 

    

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

410 
 

 

UKRAYNALI ALEKSANDR NİKOLAYEVİÇ GARKAVETS’İN 
TÜRKLÜĞE HİZMETİ 

Okt. Mustafa Said ARSLAN 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 
Bişkek/KIRGIZİSTAN 

 
Özet 
Türkoloji bilimi aynı zamanda farklı milletlere mensup ilim adamlarının Türklüğe farklı 

yollarla hizmetini de sağlamıştır.  
Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg’in Orta Asya’dan yazdığı notlar bilimlik 

hizmetlerin de sistemli olarak başlamasını sağlamıştır. Wilhelm Radloff, Wilhelm Thomsen 
Orhun Yazıtlarını okumayla, Aleksandır Nikolayeviç Samoyloviç, Martti Rasanen, Andrey 
Nikolayeviç Kononov, N. A. Baskakov diye ardı ardına Türkoloji bilimine ve dolayısıyla 
Türklüğe katkı sağlamış olan onlarca farklı millete mensup yüzlerce ilim adamını sayabiliriz. 

Günümüzde de bilimlik çalışmalarıyla Türklüğe hizmet eden farklı milletlerden yüzlerce 
bilim adamını söyleyebiliriz. 

Musevi Türk dünyasının temsilcileri Karaim ve Kırımçak Türklerinin sesi S. Shapshal, 
Czajkowski gibi bilginler olmuştur. Leonid Kızlasov, A. N. Kononov, Şerbak Orta Asya, 
Sibirya Türklerine ses vermişlerdir. Hıristiyan Türklerden Gagavuzlar dışında Gregoryen 
mezhebini tercih edip Ermeni yazısını kullanan Türkler ile Urumlular olarak adlandırılan 
Grek diye tanıtılmaya çalışılan Urum Türklerinin ses bayraklığını ise A. N. Garkavets 
yapmıştır. 

 Tebliğimizde Türklüğe hizmet eden, 19 Ekim 1947 yılında Ukrayna’nın Donetz 
Eyaletinin Starobeşev Bölgesinde doğan ilim adamı A. N. Garkavets tanıtılmaya 
çalışılacaktır. 

Giriş 
Aleksandr Nikolayeviç Garkavets 19 Ekim 1947 yılında Ukrayna’nın Donetz Bölgesinin 

Svetlıy Luç Starobeşev ilçesinde doğdu. Babası Nikolay Alekseeviç Garkav tarım uzmanı, 
annesi Darya Aleksandravna Garkavets öğretmendi. 

1970 yılında Harkov Devlet üniversitesinin filoloji fakültesinin Ukrayna dili ve edebiyatı 
bölümünü bitirdi. 

1975 yılında SSCB Bilimler Akademisinin Doğubilimi Enstitüsünde “16- 17 Asırlara Ait 
Kamentza – Podolckogo’da bulunmuş Kıpçak Türkçesi: Ermeni Yazılı Anıtlar” konusunda 
Türk lehçeleri uzmanlığı savunmasını yaptı. 

1987 yılında SSCB Bilimler Akademisinin Dilbilimi enstitüsünde Ermeni – Kıpçak ve 
Urum Lehçeleri konusunda doktora savunmasını yaptı. 

1988 – 1989 yıllarında Ukrayna eğitim bakanlığının isteğiyle 7-8.sınıf öğrencileri için 
Kırım – Tatar Lehçesinde 4 okul kitabı yazdı. Şevket Alyadinoviç Asanov, Seyran 
Memetoviç Usenov’la birlikte Ukrayna’dan sürgüne gönderilip 44 sene sonra geri dönen 
Kırımlı Tatarlar için Kırımtatarca - Rusça sözlük hazırladılar. Bu sözlüğe Ukraynaca kısmı 
eklenerek daha sonra tekrar yayınlanmıştır. 
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1988 yılından itibaren Kazak ve Kazakistan’daki başka dilleri geliştirme programlarına 
aktif olarak katılmaya başladı. “Kazak SSR’indeki dil” konusundaki kanun projesini 
gerçekleştirdi. 1994 yıldan 2000 yılına kadar ( yayın yeri Almatı’dan Astana’ya taşınana 
kadar) Kazakistan Cumhuriyetinin hükümet gazetesi olan "Українські новини"  (Ukrayna 
haberleri) gazetesine redaktörlük yaptı. Bu gazetede kendi şiirlerini ve Taras Şevçenko’nun 
(Ukrayna şairi) şiirlerinin çevirilerini yayınladı. 

Bütün bu yıllar boyunca yoğun bir şekilde Türkçenin lehçelerini öğrendi, konuşulan 
dilleri kaydetti, folklorlar malzemelerini ve yazılı kaynaklarını topladı. Özellikle Kıpçak 
Türkçesi, Kıpçaklar ve onlarla ilgili temel kaynakları yayınladı.  

Son dönemlerde yayınlanan Kıpçak Türkçesi, Kırım Tatar Türkçesi ile Urum olarak 
bilinen Hristiyan Türkler hakkında yapılan dil, folklor araştırmaların kahhar ekseriyetine 
katkılarda bulundu veya kendi eserleri kaynak alındı. 

Aldığı Görevler: 
Çilingir 1964-1965 (Harkov’daki türbin Fabrikası), Stajyer gazeteci edebiyatçı 1970-

1971 (Соцiалiстична Харкiвщина Sosyalist Harkivşina Gazetesi),  Redaktör 1971-1972 
(Harkov üniversitesinin yayın evi ), Araştırma Görevlisi 1975-1988 (Kiev Devlet 
Üniversitesi), Öğretmen 1978-1981, 1984-1985 (Kiev Devlet Üniversitesi), Bölüm Başkanı 
1988-1992 (Kazakistan Bilimler Akademisinin Dilbilim Enstitüsünün Rus Dili ve Dilbilimi), 
Başkan Yardımcısı, Başkan 1992-1994 (Kazakistan Milli kültür Vakfı), Baş Redaktör 
1994-2000 (Kazakistan Cumhuriyeti hükümetinin "Українські новини"  (Ukrayna haberleri) 
adlı gazetesinde), Milletvekili 1994-1995 (Kazakistan Cumhuriyetinin 13. Dönem Yüksek 
Kurulu), Başkan Yardımcısı 1994-1995 (Kültür, Medya ve Toplumsal Örgütler Komitesi), 
Müdür 2000 ("Deşt-i Kıpçak" Avrasya Araştırma Merkezi), Baş Bilimsel Görevli 2001-2009 
(Kazak Devlet Hukuk Akademisi), Bölüm Başkanı 2001 (Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet 
Müzesinin Tarih Bölümü), Baş Bilimsel Görevli 2001-2008 (yarı zamanlı) (Kazak Sosyal – 
Hukuk Üniversitesinde 2003 yılında yeniden düzenlenen Uluslararası Kıpçak diline giriş 
merkezi), Baş Bilimsel Görevli 2001- … (Kazakistan Cumhuriyetinin Eğitim Bakanlığı 
altındaki Tarih ve Etnoloji Enstitüsünün Eski ve Ortaçağ Tarihi bölümü) 

A.N.Garkavets Eski ve Modern Kıpçak Lehçeleri - Kuman-Polovtsian, Ermeni-Kıpçak, 
Urum – Kıpçak Türkçesi yazılı eserler; Türk lehçelerini geliştirme, Kazakça dâhil olmak 
üzere, Türk Lehçelerinin başka dillerle ilişkisi, dil politikası, dil ile iletişim, dil yapısı, modern 
Kırım Tatar Lehçesinin yapısı, Kırım Tatar yazıları ve yazı reformu konularında çalışmalar 
yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. 

A.N.Garkavets’in aldığı ödüller: USSC  Eğitimde Mükemmellik (1988), Makarenko 
Madalyası (1989),Madalya “50 рокiв звiльнення України”  ("Ukrayna’nın  Kurtuluşunun 
50. Yılı") (1994), Ukrayna  Emektar gazetecisi  (1997), Cumhurbaşkanlığının  Barış ve 
Ruhsal Uyum  Ödülü (1997, Kazakistan), Bağımsız  "Tarlan" ödülü (2003), "Kazakistan  
biliminin  gelişimine kattığı hizmetler için madalya" (2006), Türk Dil Kurumunun şeref nişanı 
(2010) 

Eserleri: 
1. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI-XVII вв. 

(Ermeni – Kıpçak Lehçesinin 16. ve 17. Yüzyıllarda Slav Diline Yakınlaşması)  
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Eser  1979 yılında Ukrayna Bilimler Akademisinin A. A. Potebni Yüksek Hizmet Kırmızı 
Bayrağını almış Dilbilim Enstitüsü bünyesinde “Naukova Dumka” yayınevinde basılmıştır. 
Eserin dili Rusçadır. 100 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü E. N. Nadcip, eleştirmenleri 
ise A. N. Baskakov ve O. F. Savrançuk’tur. 

Kıpçak Lehçesinin şekil bilgisi ve söz diziminin Polonya ve Ukrayna dillerinin etkisiyle 
büyük değişiklikler geçirdiğini savunan Garkavets kaynak olarak 16. ve 17. Yüzyıllara ait 
Kıpçak Lehçesiyle yazılmış Kamenets – Podolsk yazılı anıtlarını kullanmıştır (Garkavets 
1979). 

2. Розвиток дієслова в тюркських мовах на Україні (Развитие глагола в 
тюркских языках на Украине), (Ukrayna’da Türk Lehçelerinde Fiil Gelişimi) 

Eser 1986 yılında Ukrayna Bilimler Akademisinin A. A. Potebni Enstitüsü bünyesinde 
Kiev’de basılmıştır. Eser Ukraynaca yazılmıştır. 193 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü E. 
N. Nadcip, eleştirmenleri ise G.A.Gaydarci ve V.S. Rıbalkin’dir (Garkavets 1986). 

3. Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский (Kıpçak Lehçeleri: 
Kumanca ve Ermeni – Kıpçak Lehçesi) 

 Eser Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilim Akademisi Dilbilim Enstitüsü 
bünyesinde, Almatı Nauka Yayınevinde, 1987 yılında basılmıştır. Eserin dili Rusçadır. 224 
sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü Akademi Üyesi A. Kaydarov, eleştirmeni ise Dr. A. 
Beletskiy’dir. 

Bu kitapta Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarında bulunan Kıpçak 
Lehçelerinden bahsedilmektedir. Verdiği bilgiler açısından çok değerli olan “Codex 
Cumanicus” Eski Kıpçak yazıtı, ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu yazıtın keşfedilmesinden 
sonra Kıpçaklar – Kumanlar – Polovetsler olarak adlandırılan halka Avrupalıların merakları 
artmaya başlamaktadır. Ermeni – Kıpçak yazıtlarında bulunan dilin tasvirinde 16.-17. asırlara 
ait Ermenice üzerine yazılan Kıpçak kitaplar da dikkate alınmıştır (Garkavets 1987:2). 

4. Тюркские языки на Украине (Ukrayna’da Türk Lehçeleri) 
Eser 1988 yılında Ukrayna SSC Bilimler Akademisinin A.Potebni Dilbilim Enstitüsü 

bünyesinde “Naukova Dumka” yayınevinde basılmıştır. Eserin dili Rusçadır. 176 sayfadan 
oluşmaktadır. Eserin editörü E. N. Nadcip, eleştirmenleri ise N.Klimenko, V.Rıbalkin’dir. 

Monografide sıkı bir dil iletişimi dönemindeki Ukrayna SSC topraklarında yaşanan Türk 
Lehçelerinin sosyolinguistik ve dil içi sorunları çok sayıdaki tarihi ve çağdaş materyallerin 
yardımıyla anlatılmıştır. Bu koşullarda Türk Lehçelerinin yapısal gelişiminin yönünü 
belirleyen en önemli etkenlerin bütünü tespit edilmektedir. Diğer türden diller,  akraba diller 
ve lehçeler ile temas sonucunda gerçekleşmiş olan karşılıklı zenginleşme ve kendi gelişimi 
arasındaki eğilim oranı somutlaştırılmıştır (Garkavets 1988a). 

5. Ана тили, пособие по крымскотатарскому языку для 7 класса (Ana Dil, 
7.sınıflar için Kırım-Tatarca rehberi) 

Eser 1988 yılında Ukrayna SSC eğitim bakanlığı izniyle Kiev Radyanska Şkola’da 
basılmıştır. 168 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü S.M. Useinov, T.E.Severina’dır 
(Garkavets 1988b). 

6. Ана тилинде, хрестоматия по крымскотатарскому языку для 7 класса (Ana 
Dilinde, 7.sınıflar için Kırım-Tatarca okuma kitabı) 
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Eser 1988 yılında Ukrayna SSC eğitim bakanlığı izniyle Kiev Radyanska Şkola’da 
basılmıştır. 184 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü S.M. Useinov, N.G. Snitsaruk’tur 
(Garkavets 1988c). 

7. Ана тили, пособие по крымскотатарскому языку для 8 класса (Ana Dil, 
8.sınıflar için Kırım-Tatarca rehberi) 

Eser 1989 yılında Ukrayna SSC eğitim bakanlığı tarafından Kiev Radyanska Şkola’da 
basılmıştır. 192 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü S.M. Useinov, A.S. Kurbatov’dur 
(Garkavets 1989a). 

8. Ана тилинде, хрестоматия по крымскотатарскому языку для 8 класса (Ana 
Dilinde, 8.sınıflar için Kırım-Tatarca okuma kitabı) 

Eser 1989 yılında Ukrayna SSC eğitim bakanlığı tarafından Kiev Radyanska Şkola’da 
basılmıştır. 311 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörü S.M. Useinov, A.S. Kurbatov’dur 
(Garkavets 1989b). 

9. Крымскотатарско-русский словарь (Kırım–Tatarcası – Rusça Sözlük) 
Eser 1988 yılında Ukrayna SSC eğitim bakanlığı tarafından Kiev Radyanska Şkola’da 

Aleksandr Nikolayeviç Garkavets, Şevket Aledinoviç Asanov ve Seyran Memetoviç Useinov 
tarafından hazırlanarak basılmıştır. 240 sayfadan oluşmaktadır. Eserin editörleri S.M. 
Useinov, V.P. Rijko’dur (Garkavets vd. 1988). 

Kırım – Tatarca Rusça sözlükte yedi binden fazla kelime bulunmaktadır. Sözlük Rus 
okullarında okuyup Kırım – Tatarcası öğrenen öğrenciler için hazırlanmıştır. Sözlük Kırım – 
Tatarcası ders ve okuma kitaplarındaki kelimeleri içermektedir (Garkavets vd. 1988:5). Eserin 
giriş bölümünde Kırım – Tatarca Lehçesi hakkında genel bilgiler ve sözlüğe dâhil edilen 
kelimelerin yazımı ve seçilmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin giriş bölümü Kırım – 
Tatarcası ve Rusça olarak iki dilde yazılmıştır. 

10. Принципы национальной политики и языкового строительства. (Dil Yapımı 
ve Milli Politikanın İlkeleri) 

Eser 1990 yılında Kazakistan SSC Bilimler Akademisi Kazakistan’da Rusçanın 
incelenmesi ve işlevi enstitüsü bünyesinde Almatı’da basılmıştır. 76 sayfadan oluşmaktadır. 
Eserin dili Rusçadır (Garkavets 1990).  

Eser önsöz, ulusal sorunun önemi, ulus kavramı ve uygulama alanları, ulus ve sınıf 
kavramları, uluslar arası ulussuzluk değildir, Lenin ulusal politikasının prensipleri, dil yapımı 
ve yazar hakkında bilgi bölümlerinden oluşmaktadır.  

11. Вiрмено-кипчацькi рукописи в Українi, Вiрменiї, Росiї: Каталог (Ukrayna, 
Ermenistan, Rusya, Ermeni – Kıpçak elyazmaları Katalogu) 

Eser 1993 yılında Ukrayna Bilimler Akademisi bünyesinde Kiev’de basılmıştır. Eserde 67 
elyazması eser hakkında; yazarları hakkında bilgi, bulundukları yerler, saklandıkları 
kütüphaneler ve metinler hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin dili Ukraynacadır. Eser de el 
yazmalarında geçen isimler dizini de bulunmaktadır (Garkavets 1993). 

12. Уруми Надазов’я. Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, приказки, 
писемні пам’ятки (Kuzey Azak Urumlarının Tarihi, Dili, Folkloru Ve Eserleri) 

Eser 1999, 2011, 2012 Ukrayna Kültür Merkezi tarafından Almatı’da basılmıştır. 624 
sayfadan oluşmaktadır. Eserin dili Ukraynacadır. Ayrıca bu eser İrina Logvinenko, Ainur 
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Mayemerova, Hülya Kasapoğlu Çengel ve Aleksandr Garkavets tarafından Ukraynacadan 
Türkçeye çevrilmiş ve bu çeviri Türk Dil Kurumunda basım aşamasındadır. 

Eserde öncelikle Kuzey Azak Urumlarının yaşadığı yerler, sayıları vb., Urum Lehçeleri 
ve sınıflandırılmaları, Urum folkloru, Urumca yazılı eserler, Urum Türkçesinin üslubu 
konularında ayrıntılı bilgiler verilmiştir (Garkavets 1999). 

13. Урумський словник (Urumca Sözlük) 
Eser 2000 yılında Avrasya Araştırmaları Merkezi “Deşt-i Kıpçak” bünyesinde Almatı, 

Baur’da basılmıştır. 632 sayfadan oluşmaktadır. Bu sözlük İrina Logvinenko, Yuliya 
Romanenko ve Aleksandr Garkavets tarafından Ukraynacadan Türkçeye çevrilmiştir. Bu 
çeviri Türk Dil Kurumunda basım aşamasındadır. 

Eserde kısa bir önsözün ardından sözlüğün yapısıyla ilgili temel bilgiler verilmiştir. Daha 
sonra Urum alfabesi ve kısaltmalar listesi verilerek sözlüğe başlanmıştır. Urumca sözcüklerin 
anlamları Ukraynaca verilmiş bazı kelimelerde ise örnek cümleler kullanılmıştır. Eserin son 
sayfasında ise yazar hakkında bilgi bulunmaktadır (Garkavets 2000). 

14. Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv (Lvivli Diyakoz 
Lussing tarafından yazılmış Ermeni – Kıpçakça Zebur) 

Kazakistan’daki Ermenistan büyükelçiliği “Deşti Kıpçak” Avrasya araştırmaları merkezi 
bünyesinde, A.N.Garkavets ve Aduard Hurşudyan tarafından hazırlanan, Lvivli diyakoz 
Lussing tarafından 1575 – 1580 yıllarında yazılmış olan Ermeni – Kıpçakça Zebur kitabı 
2001 yılında Almatı’da basılmıştır. Lvivli Lussing’in yazmış olduğu Zebur Ermeni harfleriyle 
Kıpçak Lehçesinde yazılmış olmasından dolayı önemlidir. Ermeni – Kıpçakça Zebur’un 
incelendiği eser 656 sayfadan oluşmaktadır. İngilizce, Rusça ve Ermenice olarak yazılmış 
olan önsöz ve teşekkür bölümünden sonra Ermeni harfleriyle yazılmış Zebur ve 
transkripsiyonu verilmiştir (Garkavets vd. 2001). 

15. Кыпчакское письменное наследие Том I. (Kıpçakça Yazılı Miras I. Cilt) 
Katalog ve Ermeni – Kıpçakça anıtlardan oluşan bu eser Kazak Cumhuriyeti Ulusal 

Bilimler Akademisi Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Kazak Edebiyat – Hukuk 
Üniversitesi Uluslar Arası Kıpçak Bilim Merkezi Avrasya Deşt-i-Kıpçak Araştırmaları 
Merkezi bünyesinde Almatı’da 2002 yılında basılmıştır. 1084 sayfadan oluşmaktadır. Eserde 
Rusça yazılan önsözün ardından kaynaklar verilmiş ve Ermeni – Kıpçakçası tarihi yazmaların 
transkripsiyonu verilerek eser oluşturulmuştur (Garkavets 2002). 

16. Торе бітігі (Töre Bitiği) 
Eserin hazırlanması, transkripsiyonu, Rusçaya aktarılması, uyarıları, Kıpçakça – Rusça 

sözlüğü ve girişi A.N. Garkavets tarafından, Kazakçaya aktarılması ve Kazakça sözlüğü 
Gayrat Sapargaliev tarafından, Latince metin, Ukraynacaya aktarılması ve Ukraynaca 
bölümleri Miron Kapral tarafından yazılmıştır. 792 sayfadan oluşan bu eser Deşt – i Kıpçak 
Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı, Baur’da, 2003 yılında basılmıştır 
(Garkavets vd 2003). 

17. Крепость Эребуни (Erebuni Kalesi)  
Eser A.N.Garkavets ile Margarita Ervand tarafından hazırlanmıştır. 192 sayfadan oluşan 

bu eser Almatı, Baur’da 2005 yılında basılmıştır. 
 Ermenistan hakkında tarihin babalarının (Heredot, Ksenofon ve Movses Horenatsi) 

çalışmalarından alıntılar verilerek başlanan eser, arkeoloji ve paleografi açısından Erebuni, 
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Urartu ve Ermeni eski eserleri ve günümüzdeki teknolojilerden birkaçı, önemli şahıslar olmak 
üzere dört bölümden oluşmaktadır (Garkavets vd. 2005).   

18. История Казахстана в произведениях античных авторов (Antik Yazarların 
Eserlerinde Kazakistan Tarihi) 

Eser 2 cilt olarak hazırlanmıştır. I. cilt Astana, Foliant yayınevinde 2005 yılında, II. cilt 
ise yine aynı yayınevinde 2006 yılında basılmıştır. 

Eser temel olarak A.N.Garkavets’in Великая Степь в произведениях античных и 
византийских авторов (Garkavets 2005) eseriyle içerik olarak aynıdır. 

19. Великая Степь в произведениях античных и византийских авторов (Antik ve 
Bizanslı Yazarların Eserlerinde Büyük Bozkır) 

Eser Deşt – i Kıpçak Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı, Baur’da, 2005 
yılında basılmıştır. 1298 sayfadan oluşmaktadır. 

Bu bilgi kitabı “Dünya Kültür Mirası” Devlet programının kurucuları tarafından 
Kazakistan ve Kazak halkın tarihi hakkında Eski Roma ve Eski Yunan yazarlarından mesajlar 
kitabı olarak tasarlanmıştır. Bunun planlı adı “Kazakistan tarihinin antik kaynakları” idi. Ama 
yazılı kaynaklar toplandıktan ve daha ayrıntılı incelendikten sonra, sunulan fikirden daha 
ileriye gidilmiştir. Bu sebeplerle eserin oluşturulmasına karar verilmiştir (Garkavets 2005:V) 

20. Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII-XIV веков. 
(Codex Cumanicus:XIII. – XIV. Yüzyıllarda Polovets Duaları, Bilmeceleri, İlahileri) 

Eser Deşt – i Kıpçak Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı, Baur’da, 2004 
yılında 60 sayfa olarak, Moskova; Nalçik: Rus Köyü’nde, 2006 yılında 84 sayfa olarak 
basılmıştır. 

21. Кыпчакское письменное наследие Том II (Kıpçakça Yazılı Miras II. Cilt) 
Eser Deşt – i Kıpçak Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı, Baur’da 2007 

yılında 912 sayfa olarak basılmıştır.  
 Eser Karaimce Dua Kitabı, Codex Cumanicus, Doktor Anton’un Kıpçakça Vaazları, 

Ermeni – Kıpçakçası İncil Sözlüğü, Ermeni – Kıpçakçası Zebur Sözlüğü, Dilbilgisi, Teoloji, 
Felsefe Üzerine Diyaloglardan oluşmaktadır (Garkavets 2007). 

22. Караимский молитвенник (Karaimce Dua Kitabı) 
Eser 2002 yılında Deşt – i Kıpçak Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı’da, 

2008 yılında Moskova’da basılmıştır. 65 sayfadan oluşmaktadır.  
Eserde ne zaman ve nasıl dualar okunduğu ve duaların sözleri vardır. Duaların konuları 

Karaimce yazılmıştır. Ama dualar Rusçaya çevrilmiştir (Garkavets 2002).  
23. Кыпчакское письменное наследие. Том IIІ (Kıpçakça Yazılı Miras III. Cilt) 
Eser 2010 yılında Deşt – i Kıpçak Avrasya Araştırmaları Merkezi bünyesinde Almatı, 

Baur’da basılmıştır. 1802 sayfadan oluşan bu eser Kıpçakça Sözlük olarak hazırlanmıştır. 
Eserin başında önsöz ve sözlüğün yapısı hakkında bilgiler vardır. Ayrıca bu sözlük 

Kıpçakça Sözlük adıyla değişiklik yapılmadan “Almatıkitap Baspası” yayınevinde 2011 
yılında tekrar basılmıştır. 

Ukraynalı Aleksandr Nikolayeviç Garkavets’in çalışmalarına bakıldığında Kıpçak 
Türkleri ve Urum Türklerinin eserlerini gün ışığına çıkararak bilim dünyasının ilgisini bu 
alana çekmeye çalışan, kendisini Kıpçak ve Urum Türklerini araştırmaya adamış bir bilim 
adamı görmekteyiz. A.N.Garkavets gibi eserleriyle Türklüğe hizmet eden bilim adamlarının 
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tanıtılması ve tanınmasının Türklük bilinci olan her insanın vazifesi olduğunu 
düşünmekteyim. 
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КҮЛТЕГІН ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ҚЫТАЙ ПАТШАСЫНЫҢ ТӨЛ АРНАУЫ 
 

Тоқболат ЕҢСЕГЕНҰЛЫ 
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік  университетінің  профессоры, 

филология ғылымдарының докторы 
Türkistan/KAZAKİSTAN 

 
 Қытай патшасының  Күлтегін ескерткіші бетіне түсірілген төл арнауы біздің ата-

бабамыз көне түркілер азаттығы үшін ұлы жорықтарға аттанып, түркі империясын құрған тұста 
жазылды. Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасының сипаты бабаларымыз орнатқан бұл 
айбынды мемлекетке кезінде үстемдік жасап келген табғаштардың көзқарасы қандай болды 
екен? Сол жағдайларды танытатын мына қытай жазбасы өз тілімізге толық аударылып, арнайы 
зерттелініп, бағасы берілген емес. 

Расында, Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасы бүгінгі күнге дейін сыр-сипаты 
ашылмаған жұмбақ жазбалардың бірі. Нақтысын білдірсек, Орхон жазбаларын зерттеген 
түркітанушы ғалымдардың барлығы сол қабырға тастағы көне түркі руна жазбасы жөнінде сөз 
қозғайды да, Күлтегін ескерткішінің бір жалпақ бетіне түгел түсірілген қытай жазбасы жөнінде 
анықтама беретін бір ауыз сөз айтпайды, тіпті сондай жазба бар екенін атап та көрсетпейді. 
Қысқасы, Шығыстанушы ғалымдардың бəрі дерлік Орхондағы Күлтегін, Білге қаған 
ескерткіштеріндегі қытайша жазуды аударып, соның мəн-мағынасын ашып, тиянақты ой 
білдіруге барған емес. 

Əділінде, Күлтегін жазба ескерткішіне қытай жазуы неге түсірілген? Оны жаздырған, 
жазған кім? Кез-келген нəрсенің туындауына, іске асуына бір немесе бірнеше себеп болады. 
Ендеше, Күлтегін ескерткішіне қытай жазуы қандай мақсатта жазылған, онда не айтылған, 
қандай мəселе көтерілген? Сол жазба қашан тасқа түсірілген, жанры қандай? Осындай самсаған 
сұрақтардың туындауына түрткі  болған мынадай жағдай: біріншіден, дəу қабырға тасқа 
арнайы түсірілген, ерекше назар аудартатын көне жазба еріккеннен істелмейді. Солай жасауға 
уақыт ағымы, заман өктемдігі итермелейді. 

Екіншіден, əлемде тұңғыш рет түркі империясын орнатуда даңқы шыққан қолбасшы, батыр 
Күлтегінге орнатылған ескерткіштің бір бетіне қытайша жаздыру  түркілік рухы мықты, 
азаттығы үшін сол елмен шайқасып жеңіске жеткен түркілердің намысына сын болары сөзсіз. 

Үшіншіден, қытай империясына елу жыл күң, құл болған түркілерді азаптан құтқарып, 
айырылған жеріне қайта қоныстандыруда Күлтегін үстем елге қарсы талай жорық жасап, зор 
жеңістерге жетті. Соның бəрі батырға арналған тас бетіне түсірілген. Білге қаған баяндауынша, 
Күлтегін болмаса түркі халқы қанауда қалып, жойылып кетуі мүмкін еді. Күлтегіннің мұндай 
жойқын ерлігіне сол тастағы екінші жазба бөлімнің 31 жəне 32-ретпен орналастырылған 
циклындағы: 

Табғаштағы Оң-тұтықтың 
Елу мың əскері келді, біз соғыстық. 
Күлтегін жаяу əскерімен шабуыл жасады. 
Оң-тұтықтың қарулы қолын 
Көсемімен қоса бағындырды, – 
деп əрі қарай оның ерлігі онан сайын өрбіте баяндалған жазба жолдары дəлел (1, 228-б.). 

Сол жыр-дастан түсірілген тастың қарсы бетіне қытай жазуының орналасуы оқырманын еріксіз 
ойландыруы анық. 
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Төртіншіден, Күлтегінге арналған ескерткіштің бір бетіне түсірілген қытай жазуы  сол 
мемлекеттің атынан айтылған ресми сөз тарихи маңызы бар жазба болып есептелінеді. 
Сондықтан, бұл мəтінге назар аудармау, оның қандай ниет, мүддемен жазылғанын анықтамау, 
елемеу, екі ел өміріне тигізер маңызын ұқпау жəне көрші елдің көне жазба мəдениетінің куəсі 
болатын бұл мəтінді бағаламау орны толмас кемшілік болып табылады. 

Осы таратып айтылған нысанаға жетуде Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуын оқып, 
түсініп, ой таразысына салып қорытынды жасау керек. Ұзақ зерттеуден кейін шығыс тілінің 
маманы М.Е.Х.Паркердің бұдан біршама уақыт бұрын Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуын 
ағылшын тілінде жасаған аудармасы табылды. Өткен ғасырдың соңғы онжылдығында Орхон 
жазбаларын түрік тіліне аударып, арнайы жинақ етіп шығару тұсында ағылшын тілінің маманы 
Хадис Ертүркан əлгі М.Е.Х.Паркер аударған Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасын түркі 
тіліне тəржімалады (2, 81-б.). 

Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуының осы екі тілдегі аудармасын бір-бірімен 
салыстырып пайдаланып, оны қазақша тəржіма жасадық. М.Е.Х.Паркер əлгі қытай жазбасын 
сөзбе-сөз емес, мағынасын сақтап аударған, сол аударманы пайдаланған түрік азаматы 
Х.Ертүркан да солай жасапты. 

Бұл ескерткіштегі қытай жазбасы мəтінінің қолдағы көшірмесіне үңіле қарасақ, онда қытай 
таңбасының (иероглиф) кейбірі түспей қалғаны анық байқалып тұр. Бұл жəйт атқарылатын 
істің айқын, нақтылығына ептеп нұқсан келтіретіндей болып сезіледі. Тағы да қосымша 
деректер, материалдар жинастырылды. 

2003 жылы қытайда тұратын қандасымыз, тарихшы Тілеуберді Əбенайұлы Күлтегін 
ескерткішіндегі көне қытай жазуын тұңғыш рет қазақ тіліне аударып,  “Қазақстан  zaman” 
газетіне жариялады. Ол бұл құнды еңбегін қайта қарап толықтырып, қосымша түсініктеме 
беріп келер жылы тағы сол басылым арқылы жария етті (3). Бұл жұмбақ жазбаны оқуға жол 
ашқан елеулі еңбек болды. 

Оған дəлел келтірсек, Күлтегін ескерткішіндегі əлгі жазу табғаш  көне қытай тілінде 
жасалынған. Соған сəйкес, бұл тастағы мəтінге кез-келген қытайша оқыған адам түсіне 
бермейді. Тастағы көне қытай мəтіннің құрылысы қысқаша мынадай: осы жазу оң жақ 
жоғарыдан басталып төмен қарай оқылады, сонда мына жазба сол жақ төменнен аяқталады. 
Барлығы бұл жазба 14 бағанадан тұрады. Сол аударманы газетке жариялау кезде редакция 
автордың “су” сөзін “бағана” деген сөзбен алмастырған. 

Расында, осы көне қытай жазуы əр бағана бойынша тасқа түсірілген. Т.Əбенайұлы мəтіннің 
мəні мен мағынасы жəне оны оқу жұртшылыққа түсінікті болуы үшін, əр бағанадағы жазуды 
санмен номерлеп шыққан, əрине, одан бұрын Ғ.Айдаров солай номерледі, бірақ ол аудармаған. 
Санап қарасақ, мəтіндегі əр бағана 36 қатар жазудан тұрады. Бұл соларды жүйелеп ұстап, бір-
бірімен шатастырмас үшін жасалған əдіс. 

Қысқасы, автор əр бағанадағы жазудың тұсына қазіргі қытайша жазумен түсініктеме беріп, 
соған жалғастыра қазақша оқылуы мен аудармасын орналастырған. Осылайша автор Күлтегін 
ескерткішіндегі мəтіннің қытайша-қазақша сөздігін жасапты (Оныншы суретте: Сөздіктің 
алғашқы бағаналарының көшірмесі назарға ұсынылды). Бұл ұзақ ізденіп, тынымсыз 
еңбектенуден туған маңызды жұмыс. 

Қытайдың бұл көне жазуы алғашқы тасқа түсірілгендегі айтпақ ой түгел сақталып, мінсіз 
аударылған деуге онша ауыз бармайды. Оған айғақты бірнеше себептер бар. Біріншіден, сол 
тастағы табғаш жазуы өткен аласапыран заманның ықпалынан жəне табиғат дүлейінің əсерінен 
кейбір əріптер сынып жоғалған. 

Бұған Т.Əбенайұлының: “Айналасы 437 əріптік жазылымда 34 əріп мүлдем өшіп қалған. 18 
əріп түрліше дəрежеде бүлінгендіктен, тануға қиындық келтіріп тұр. Тағы бірнеше əріп осы 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

419 
 

заманғы өлшемді нұсқаға сызық саны, сызық үлгісі жағынан толық сəйкес келмейді. Аударуға 
ең бір ауырлық келтірген нəрсе  өшіп қалған 34 əріпті ойша қалпына келтіру болды. 

Мұнда мəтіннің баяндалу ерекшелігіне, ой желісінің қабысуына талдау жасадық. Одан соң, 
жазылымның сөз саптау мəнеріне, қытай əріптерінің тіркесу, екпін, ырғағына зерделеу 
жүргіздік. Бірақ, əлгі нұсқаны айна-қатесіз қалпына келтірдік десек астамшылық болады. Олай 
ету мүмкін емес те”, –деген тұжырымы негіз (3, 27, 02, 04.). 

Екіншіден, мұндай ежелгі дəуірден жеткен жазбаларды аударғанда сол елдің бағзы 
заманнан қалыптасқан дəстүрін, наным-сенімін, мəдениетін, дінін, əлеуметтік жағдайын жəне 
көне тарихын білу керек. Сондай жан-жақты біліктілікпен, жеткілікті дайындықпен кіріспесе, 
зерттеу, аударма жұмыстары көңілге қонатындай болып шықпайтыны белгілі. Əсіресе, 
бұрынғы дəуірде дін мəдениеттің, дүниетанымның ең биік сатысы болып есептеліп, барлық 
атқарылар іс, алдағы мақсат тек көне дін мен сол халықтың өзіндік табынған нанымы желі 
болуы арқылы жүзеге асты. 

Соған сəйкес, табғаштардың елді билеу, басқару саясаты жəне өмір сүру ережелері 
олардың атам заманнан бекем қалыптасқан ұлттық дəстүрі, нанымы  негізінде жүргізілді. Көне 
түркілер мен ежелгі қытайлардың наным-сенімі өте ұқсас. Түркілер көктегі жалғыз жаратушы 
Тəңірге табынса, көне қытайлар негізінен, көкке, ондағы табиғат бөлшектеріне,  табиғат 
заңдылықтрына бағынады. Лао-Цзы жасаған Дао ілімі  көне қытайлар табынар наным-сенім 
болып қалыптасты. 

Бұл айтқанымызды Ф.С.Быковтың: “В надписах на металле персонифицированная высшая 
сила в равной степени называлась “ди” – владыка и “тянь” –небо с добавлением, как правило, 
эпитетов –“верховный” “величественный”. Управление страной рассматривалось как 
осуществляемое по велению неба. Поэтому правителя называли “тяньцзы”-“сыном неба”, –
деген байламы нақтылай түседі (4, 32-б.). Түйіп айтқанда, көне қытайлықтар үшін ең жоғарғы 
құдірет Көк-“Тянь”, соған табынды. 

Мысалға, Т.Əбенайұлы аударма жасау барысында кездескен қиындықтарды атап көрсете 
келіп: “Бұлардан сырт 2-жолмен 12 қатардың қиылысында бір белгі бар. Оның бейнесіне жəне 
жалғасындағы  “атаның” деген сөз бен байланысына қарап “үш бағыттан” дегенді білдіретін 
таңба болса керек деп межеледік”, –деп өз болжамын білдіріпті (3, 27, 02, 04.). 

Осы түсініксіз сөздің түйіні қытайлықтардың көкке табыну наным-сенімінде жатыр. Дао 
ілімі бойынша əлемдегі ең құдіретті күш  Көк жəне Жер, екеуінің ортасын Адамұлы жалғап 
тұр. Даожол деген ұғымды танытады, демек, Көктің де, Жердің де, Адамұлының да өз жолы 
бар. Солай болғанымен, барлық жаратылыс тек көкке бағынады. 

Т.Əбенайұлы еңбегінен келтірілген үзіктегі “үш бағыт” деп аударған сөз  Көк жолы-Жер 
жолы–Адамұлы жолы деген ұғымды алға тартады, бұлар өзара мəңгілік байланыста. Ал сол 
үзіктегі “Атаның” деген сөз – барлық нəрсе түгел бағынатын құдіретті күш ататип  “Көк” 
деген қағиданы танытады. 

Сондықтан, барлық іс-əрекеттің орындалуы, тіршілік ету, мақсат, міндетке жету 
КөкАспанның еркінде. Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасының өзегі –көкке табыну 
нанымы. Соған орай, табғаштар қандай ойды, істі жүзеге асыруға ұмтылар алдында Көкке 
табынады. Мына тастағы қытай жазуы да  сондай дəстүрде жасалынған. 

Көне түркілер мен көне қытайлардың наным-сенімі мəңгі тозбайтын философияға құрылып 
жасалуы  олар табиғат заңдылығына сүйене отырып, өздерінің діндік қағидаларын 
қалыптастырған. Ал  табиғат заңдылығы мəңгі жасайтыны анық. Сол табиғат 
заңдылықтарының сырын ұғып, халқына нанымды түрде жеткізген адам  нағыз дана, 
кемеңгер. Əрине ондай тұлғалар сирек кездеседі. 
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Тарихшы Т.Əбенайұлының “Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуы” деген осы мəселе 
жөнінде бірінші ұсынған мақаласындағы:”Арнау сөздің 12-желісінің 11-қатарында бір белгі 
қойылған. Оған жалғас “аттану” деген сөз жазылған. Осыған қарап бұл белгіні “үш бағыттан” 
дегенді білдіруі мүмкін деп межеледік”, – деген болжам пікірі (3, 18 шілде, 2003) жоғарыда 
оның екінші жазған мақаласынан келтірген үзікпен сəйкес келеді (3; 27 ақпан, 2004). Соған 
орай, мына үзіктегі “аттану”, “үш бағыттан” деген сөздер жоғарыдағы үзікте арналған сөздер 
білдірген мағынаны танытады деп түсіну керек. 

Т.Əбенайұлы Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасын аударуда қиындық туғызғын 
бірнеше сөздерді жобалап тəржімалағанын айта келіп: ”Тағы бір –“таң-ли” деген атау. Бұл –тұз 
алмұрты, алмұрт дарағы деген сөзге тура келеді. Өкініштісі, оның соңындағы бір əріптен 
кейінгі екі əріп мүлде өшіп қалған. Сондықтан бұл сөйлемде текст мазмұнына қарап межемен 
аударуға тура келді. 

Оны “алмұрт ағашының саясында” деп аударуға болар еді. Бірақ, осы сөздің алдындағы 
“зұн” (қадірлі, ардақты, құрметті, мəртебелі) сөзі адамнан басқаға қарата айтылмайтындығын 
ескеріп, “Тəңір” сөзінің қытай тіліндегі дыбыстық аудармасы болуы мүмкін деп қарадық. 
Арнау сөздің жалпы мағынасына қарағанда да, олардың “қасиетті тəңірдің атымен” анттасуы 
қисынға келеді”, –деп өз ойын білдіреді (3, 18, ҮІІ.03.). 

Автор “таң-ли” атауын тура сөзбе-сөз күйінде дұрыс аударған жəне сол атаумен тіркес 
сөздердің мағынасын қарап, бұл атау адамға арналғанын ұғып, өзінше ой қорытып 
тəржімалағаны да жобаға соғады. Осы тұста автордың қытайлықтардың көне дін, наным, 
дəстүрін  толық есте сақтамағаны айқын танылып тұр. 

Қытайлықтардың көне нанымы бойынша ең жоғарғы жаратушы күшті олар гүлденген 
жеміс ағашына теңеп табынады. Себебі, олар өздерін жоғарғы жаратушыдан туып, тарап, өніп 
өскен есебінде санайды, яғни, бір атадан жаратылып көбейгенге санайды. Соған сəйкес, көне 
қытайлар ең жоғарғы жаратушы күшті гүлденген жеміс дарағына балап тағзым етеді. Бұл 
айтқан сөзіміздің орнықтылығын Ч.Омүралыуулуның  қытайлықтар: “Бұтақ гүлдеп өседі, ұрық 
тастайды, көбейеді. Дəл соның сыңары “Ди”басты құдайдан, түп бабадан біз де ұрықтап, өніп-
өсіп тарағанбыз дейді”, –деп жазған сөзі бекемдей түседі (5, 189-б.). 

Демек, мына келтірген үзіктегі “таң-ли” сөзі ең жоғарғы жаратушы күш “Тянь”–Көк” деген 
атауды танытады. Еске саларымыз, көне қытайлар алғашқы кезде ең жоғарғы жаратушы күшті 
“Ди” деп атаған, кейін Көкке–аспанға табынатын болған. Кез-келген елдің көне рухани 
мұраларын зерттеу үшін əуелі сол елдің ежелгі нанымын, дəстүрін, тарихын жете білу қажет. 
Бұл талаптарды ескермеген шетел саяхатшылары мен ғалымдары дəу тасқа түсірілген көне 
түркі руна жазба ескерткіштерін қандай мақсатта орнатқанын түсінбей, оған мəн де бермей, 
ойларына келгендерін істеп қирата берген. 

Ақиқатында, қытайлықтар бағзы заманнан қалыптасқан дəстүрі мен нанымын, қытайлық  
рухын қатаң сақтап, кейінгі ұрпаққа ұсынып отырады. Мысалға, қытай халқының қазіргі зор 
мəдени жетістіктері олардың ежелгі Дао ілімімен тікелей кең тұрғыда жалғасып жатыр. 
Сондай-ақ, олардың өздерін жоғарғы  жаратушыдан, түп бабадан ұрықтап өсіп тараған 
санауықытай халқының бəрін бір туған, қандас, бауырлас деген ұғымда тəрбиелеп, бірлікте, 
татулықта ұстаудың көрінісі, намысты оятудың тиімді түрі. 

Мұндай ар мен намысты оятып, жұдырықтай жұмылып өмір сүруге жетелейтін, ежелгі 
бабалар қалыптастырған ортақ ту етіп ұстайтын басты ұранға айналған атаулы сөздер көне 
түркілерде бағзы заманнан бар. Ескі аңыздарда түркілердің арғы тегі қаншық қасқырдан 
тараған етіп көрсетеді. Осы бір ауыз сөзді кейбір сəуегей зерттеушілер мен жағымпаз 
саясаткерлер тура мағынасында пайдаланып, көне түркілерді жабайы, жыртқыш сияқты бүлік 
салушы есебінде түсіндіріп, бар даусымен жар салады. Бұл мүлде дұрыс емес. 
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Түркілердің Тəңірлік дін қағидасында жарылқаушы күштерге күн, ай, жер, от, су жəне ата-
баба аруақтарын жатқызумен бірге ерлік, табандылық, қайсарлық жəне мейрімділік дарытар 
жебеушілерге қасиетті аңдардың таңдаулысын қосады. Мысалға, қасқыр  ештеңеден 
қорықпайтын, ештеңеден жасқанбайтын, қулық, сұмдықтан ада, табанды, күшті, əрі намысшыл 
хайуанаттың бірі болса, аққу  жұбын жазбас татулығымен жəне сұлулығымен сүйсіндірген 
құс. 

Мəселен, “Оғызнама” шығармасында: “Біздің таңбамыз береке болсын, ұранымыз көк бөрі 
болсын”, –деп жазылған (6, 44-б.). Мұнда береке-бірлік түркілердің өшпейтін мəңгілік 
таңбасына айналса, олардың күш-қуаты, қайсарлығы, ерлігі көк бөрідей болса алға қойған 
мақсаттар сөзсіз орындалады деген берік байлам жатыр. 

Күлтегін ескерткішінің екінші бөліміндегі 15-ретпен орналастырылған циклда Білге 
қағанның əкесі Елтеріс: “Бастының басын игізді, Тізелінің тізесін бүктірді” деп жазылған. 
Ондай зор жеңіске жетудің себебін Білге қаған “Əкем қаған əскері бөрідей болыпты” деп өзі 
түсіндіреді. Шынында да солай. Қысқасы, көне қытайлардың “Гүлденген жеміс ағашы” да, 
түркілердің “Көк бөрісі” де, символ. Ал символ көркем шығармада бой көрсететінін ұмытпау 
керек. 

Қытайдағы қандасымыз Т.Əбенайұлы “Күлтегін жазба ескерткішіне жаңаша көзқарас” 
деген мақаласында сол ескерткіштегі қытай жазуын аударуда мағынасын түсіну оңайға 
түспейтін таңба, сөздер жайлы ой қозғай келіп: “Ішінара əріптердің бір мағынасы жақсылықты 
бейнелесе, екінші бір мағынасы оған мүлде кереғар түрде жамандықты, не болмаса 
анайылықты бейнелейтін кезі болады”, –деп жазып, ондай сөздердің мағынасын айқындау 
қиынға соғатынын білдіреді (3, 27, 02, 04.). 

Қытай жазуындағы осындай жұмбақ сөздердің шешуін табуға тағы да сол халықтың көне 
наным-сенімінің қағидалары көмекке келеді. Табғаштардың ежелден қалыптасқан дəстүрі 
бойынша табиғат заңдылығындай, өмір сүру барысы да бір-біріне кереғар, қарама-қарсы 
қайшылықтан тұрады. Мысалға, қытайлықтардың ежелгі замандағы наным-сенімі жазылған 
алғашқы еңбек “Ицзин” атты даналық  кітабында жақсылықты жарыққа, жаманшылықты 
қараңғылыққа теңеп, күнді–“Ян”, айды–“Инь” деп символдық түрде көрсеткен, яғни, жақсылық 
əкелушіні –“Ян”, оған қарсы кері тартуды–“Инь” деп атаған. 

Бұл айтылған тұжырымның айқындылығын Ф.С.Быковтың: “ Согласно древнейшему 
словарю “Шовэнь”, найболее раннее значение иероглифов “ин” и “ян”  темный и светлый 
склон горы, мрак и свет. Дуализм связей “ян” и “инь” выражает взаймодействия неба и земли, 
солнца и луны, жары и холода, света и тьма, мужского и женского начал и.т.д”, – деген 
байламы бекемдей түседі (4, 44, 165-б.). 

Түйіп айтқанда, Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуына олардың көне наным-сенімі өзек 
болып, сол жазбада айтпақ болған кейбір ойлар табғаштардың дəстүріндегі қалыптасқан қағида 
бойынша берілген. Соған сəйкес, кейбір сөздер тура мағынасында емес, символизм арқылы 
берілген. 

Əрине, бұл қытайдың ежелгі ойшылдары жасаған философия, сол елдің кемеңгерлері бұл 
даналық тұжырымдарын табиғат құбылысына, өмір сүруде көрініс берген  қажеттіліктерге  
сүйене отырып қалыптастырған. Көне түркі философиясы да осы халықтың философиясымен 
туыстас. Мұны еліктеп көшіру демей, əр халық даналарының табиғат заңдылығын түсіне 
отырып, тіршілік етуде қалыптасқан тəжірибеге сүйеніп туындатқан философиялық ой 
тұжырымдары деуге келеді. 

Бұл бағытта кəсібі ұқсас көрші халықтардың өмір сүру ережелері де сабақтас болатынын 
ескеру қажет. Мысалға, мал шаруашылығымен тікелей айналысатын елдер ауа райын еріксіз 
бақылап өмірге қажетті жаңалықтарды ашатыны сөзсіз. Атап айтқанда, көшпенділер, соның 
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ішінде қазақ халқы ежелден мал өсірумен айналасуына орай табиғат құпияларын жете ұғып, 
соған орай өз даналық ойларын қалыптастырып, оны тіршілік ету барысында еркін 
пайдаланады. Қазақ халқының тозбайтын дəстүр-салттары да сондай құнды жетістіктердің 
нəтижесінде пайда болған. 

Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасын аудару барысында автор тағы бір түсінуі 
қиындау, əзіл сөзге келмейтін, келеке, қағытпалап айтуға жақындайтын, бұлдыр мағыналы 
сөздердің кездескенін білдіріп: “Бірақ, дипломатия болған соң кейбір сөздерінде ілгіш те жоқ 
емес. 

Мысалға: “ол екеуміз” дегенге “жəй жын” деген сөздерді қолданған. Мұндағы “жын” тек 
патшалар ғана қолданатын “мен” деген сөз. Мəселе алдыңғы “дəй” деген əріпте.Ол “барымта”, 
тұтқын” дегенді білдіреді. Бұдан, екі түрлі мүмкіндікті қарастыруға болады: бірі, табғаштар сол 
тұста Қағанатпен санасса да, бағы бас санап кеміп бара жатқанын білген. Енді бірі, хаткер 
иесіне “əнімен жағудың” қарызын қылып, осындай сөз қолдануға əуестенген”, –деп жазады (3, 
27, 02, 04.). 

Аудармашы Т.Əбенайұлының қытай жазбасындағы мына тырнақшаға алынып көрсетілген 
сөздердің төркінін өзінше ой елегінен өткізіп білдірген болжамы да біршама көңілге қонады. 
Кезінде үстемдік жасап қалған қытай империясы сол екпінін əлі баса қоймағаны Күлтегін 
кешенін орнатуға көмек көрсеткенінен жəне ескерткіш тастың бір бетіне өз жазбасын еркінсіп 
түсіруінен-ақ танылып тұр. 

Солай десек те мына құбылмалы сөздердің негізгі шешімі мынау: ежелгі дəуірде қытайлар 
бірнеше рет көне түркілердің жойқын шабуылына ұшырап жапа шеккен, бұл жəйт тарихи 
деректерден белгілі. Сондай жеңілісте қапаланып күйінген табғаштар көне түркілерді “Варвар”, 
“Жабайы” деп атаған. Сол кемсіту сөзге аузы үйреніп кеткендіктен болар, табғаштар ертеректе 
көне  түркілерге өздерінше “жабайы” деген атау жапсырыпты. 

Соған орай, түркілерді “жабайы” деп атау табғаштар арасында қалыптасқан əдетке 
айналған. Бұған Л.Н.Гумилевтің қытайлар мен көне түріктер арасындағы жағдайды баяндай 
келіп:”618 жылы тек қытай үшін ғана емес, бүкіл Азия үшін шұғыл бетбұрыс датасы болды. 
Ұлы қолбасшы Ли Ши-минь “өркениетті” қытайды жабайы көшпелілерге қарсы қоятын ежелгі 
түсінікті тығыз ынтымақтасып бірлесу ұғымымен алмастырып, осынау мəдениеттерді 
туыстырғысы келді. Империялық саясатқа оң қабағымен қараған Бо Цзюй-и бəрі де орны-
орнына келіп, көрші жабайылармен бейбіт өмір қалпына түсетініне кəміл сенді”, –деп жазғаны 
айқын дəлел (7, 173, 174-б.). Табғаштар аузы үйренген сол мұқату сөзді Күлтегін 
ескерткішіндегі қытай жазбасына да қосып жібергені танылады. 

Т.Əбенайұлы Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасын аударуда тағы бір бұлыңғыр 
жазылған жəйттерді атап көрсетіп, сол мəселе жөніндегі өз тұжырымын ортаға салады. Бұл 
орайда айтпақ ойын ол: “Ескерткіштегі қытай жазуында, Күлтегін деген есімге сəйкес сөз жоқ. 
Онда құлпытас иесінің аты “Ты-лы” деп жазылған. Мұны баламалайтын болсақ, Төре, Торы, 
Төле, Иолы не Телі болып келуі мүмкін. Біз бұл есімді Төре деп баламаладық. Өйткені, бұл атау 
біздің Шыңғысхан дəуірінен бергі тарихымызда көп кездеседі. 

Оған қосарымыз түркі жазуындағы “төрүг” сөзі төңірегінде болмақшы. Ғалымдар осы сөзді 
“заң” деп аударған екен. Соған қарап, “төре” сөзі де, “төрүг” сөзі де “төр” деген түбірден 
туындаған деп қарауға əбден болады. Егер осы сөзіміз дəйекті болса, қаған тұқымынан шыққан, 
халқына қалаулы болған Күлтегін батырдың да "төре" атанбай қалуы мүмкін емес", –деп 
білдіреді (3). 

Бұл келтірілген үзікте көтерілген жəйт жөнінде айтарымыз мынау: Күлтегін 
ескерткішіндегі қытай жазбасын сол кездегі ел басқарушы Таң Шүан зоң түркі билеушісі Білге 
қаған атына арнап жазып, оның туған інісі Күлтегін қазасына қайғырып, Білге қағанға көңіл 
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айтқан, соған сəйкес, Күлтегін есімі аталмай қалуы ықтимал. Сосынғы айтарымыз, Шыңғысхан 
шапқыншылығынан кейін қазақ халқына билік жүргізген солардан шыққан адамдарды “төре” 
деп атағаны да рас. Соған сүйеніп, Күлтегінді “төре” деп атау қисынға келмейтін тəрізді. 

Қысқасы, тарихи нақты дерек бойынша Күлтегін  Ашина руынан тарап, түркі қағандығын 
орнатқан текті тұқымнан шыққан атақты тұлғалардың бірі, яғни хан тұқымының ұрпағы. Түркі 
дəстүрі бойынша хан тұқымынан шыққан мұрагер атқарған қызметіне қарамастан “тегін” деп 
аталған. Мəн-маңызы төменірек шендерді Ашина тұқымына жатпайтын кісілер алған (7, 52-б.). 

Ашина – текті тұқымнан шыққан, түркі империясын орнатқан, Күлтегін жазба 
ескерткішінде жыр-дастан арналған қағандарға мəдени ескерткіштер бақа тас үстіне 
орнатылған. Мысалға, Күлтегін, Білге қаған ескерткіштері бақа тас үстіне орнатылған. Бұл 
құрмет өзгелерге жасалмай, жай оларға арналған мəдени ескерткіш жəй жалпақ тас үстіне 
орнатылады. 

Қытай жазбасында тергіштей берсе əлі де осындай мағынасын ұғуға қиындық соқтыратын 
сөздер кездесері анық. Аудармашы Т.Əбенайұлы мұндай тосқауылдарды біле тұра, талай 
ғасырлардан бері ешкім тиянақты түрде аударып, əр сөзіне мəн беріп, мəтіндегі əр таңбаның 
жазылу сырына үңіліп жұмыс жасамағанына көзі жетсе де, үлкен істі бітіруге бел байлап 
кірісіп, бұл жазбаның мағыналы аудармасын жасады. 

Айрықша айтарымыз, оның көне қытай жазуын меңгеріп, сөздің көбейтпе нұсқасын 
қалыптастырып, соның тұсына қазіргі таңбамен жазылу тəртібін беріп, содан кейін қытайша 
жəне қазақша транскрипциясын орналастырып, сосын мағынасын сақтап өз тілімізге аударуы 
айрықша  бағалауға тұратын елеулі еңбек. Бұлай айтуымыз, осы қытай жазбасы  екі елдің 
ежелгі қарым-қатынасының деңгейін танытатын, тарихи жəне саяси маңызы зор жазба. Сол 
құпиясын ішіне бүккен тастағы мəтінді қазақша сөйлеткен оның еңбегін дер кезінде бағалау 
керек. 

Енді Күлтегін ескерткішіндегі қытай көне таңбасымен түсірілген мəтінді аударып оқуға 
қиындық тудырған сөздерге берілген түсініктемелер мен ой-тұжырымдарды есте сақтай 
отырып, бұл құпиясы ашылмаған жазбамен жете танысу үшін Т.Əбенайұлының көне қытай 
жазбасына жасаған аудармасын оқиық. Түсінікті болу үшін білдіреріміз, автор бұл қытай 
жазуын үш жікке бөліп аударыпты. Жобалап аударған сөздер жақшамен қоршалып берілген. 
Бірінші желі, яғни жазбаның басындағы атауы 9 таңбадан тұрады, ал алғашқы бес таңбаның 
аудармасы –“марқұм төренің мəңгі тасы” деген ойды білдіреді.Немесе осы жазбаны «Марқұм 
азаматтың мəңгі тасы» деп аударса да жобаға соғады. Мұнда «төре» сөзі құрмет үшін алынғаны 
айқын. Одан соңғы төрт таңбаның тəржімасы “патшаның төл арнауы” деген ұғымды танытады. 
Сонда, қытай жазбасы “марқұм төренің мəңгі тасы” деген атаумен тасқа түсірілген, одан соң 
бұл жазба патшаның арнау сөзі екені мəлімденіп, сол да көрнекті етіліп берілген. 

Аудармадағы келесі жікке автор жазғандай “Екінші желіден 13 желіге дейінгі жазудың 
негізгі мəтінінің аудармасы” берілген. Онда: “Өзекті жанның озбасы болмас. Пəни мен бақи 
ұлы бірлікте болмақ. Жазмыштың еркі жарық пен қараңғының арасынан бөлініп, асыл заданы 
үкіміне іліктіреді. Марқұмның тегі (қаған) нəсілінен еді. Ол ту баста қытайдан түлеп ұшып, 
терістікке сахарадағы “Шырын бұлаққа” тауап етті. Орданы оңдап, елді жөнге салды. Сөйтіп 
шексіз алғысқа бөленді. (Түріктер кезінде) ата-бабамның патшалық құру ісіне атсалысқан. 
Осылайша, Тай-зоңның сахараға деген ықыласы оңынан тұрып, Қағанат тағлымының төңірекке 
танылуына түрткі болды. Əскери жақта өзара екі жақтылы сенімділік нығайды. Құт-береке 
таралуына түрткі болды. Кедергілер, ақыры (келісімге айналды). (Қағанзаданың) шекараны 
ашудағы қосқан еңбегі өлшеусіз. Біз əкелі-балалы болуға ант байласып едік. Сөйтіп, бұлан-
талау тиылды, найза-садақ жиылды. Ендігі жерде біз оларды арбамайтын болдық та, олар бізді 
алдамайтын болды. 
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Ел іргесі тыныш (қарашаның қамсыз болуы) түсінудің арқасы еді. Марқұм Төре, Құтлығ 
қағанның екінші ұлы, қазіргі Білге қағанның ардақты інісі болатын. Олардың бауырласқан 
сүйіспеншілігі төңірекке тез таралып, (айбаттары жұрттан асып еді). Бүгінгі күнде бұлай болар 
деп кім ойлаған! Ата-бабасыЕстемій, ағалардың алдынан өтпейтін, үлкендерге ізетті жан 
болған. Кеше өткен əкесі Құтлығ, керісінше кейінгілерге көңіл бөлгіш, мейірімді кісі болды. 
Солардың тұяғы (Төре де) мейлі қандай кезде болмасын, тумасынан дегдар өтті. Сондықтан да, 
ол достықты нығайта да, заң-жосанды бекемдей де білді. 

Шекара батысындағы көркімен көз сүріндірген көрші қала – Сұябтың іргесінде, ұлы 
тəңірдің (атымен) “балам” деп ықыласымды төгіп едім. Ондағым, оның адалдығына алдын 
аршып, ауқымының аяқ алысын тездету үшін еді. Ендігі жерде, аза тұтып күйінішімді 
білдіруден басқа қайран бар ма! Марқұм төре, қағанның інісі болғандықтан, қаған да менің 
балам іспетті. Сондықтан да біздің арамыздағы өкіл əке мен балалық мейір ұзаққа дейін 
үзілмей жалғаса бермек. Өйткені, аға-іні арасындағы бауырластықты ажал да ажырата алмақ 
емес. Балама деген сүйінішім мен күйінішімді алыс-жақынға əйгілеу үшін басына еңселі 
ескерткіш орнаттым. Марқұм мəңгі ұйқының құшағында күн өткен сайын күй есітіп, (жыл 
озған сайын жыр тыңдап алаңсыз жата бергей!). 

Құм елінің отағасылары мен орда жасауылдары, үш бағыттан аттанып, ханы мен бектері 
салтанатты түрде тоғысты. Олар маған жақын тартып, қамқорлығыңызға келіп қалдық дейді. 
Мен (қалай ғана) кіжігу тартып, кешеуілдемекпін. Міне, осылайша мəңгі тас 

маңғаздана бой созып, байыпты қалпымен баянсыз уақыттың құшағында қала бермек”, –
деп қытайдың сол кездегі патшасы Таң Шүан зоң атынан жазылған (3, 18, 07, 03.). 

Бұған жалғаса түсірілген үшінші жікте, яғни 14-желіде, Күлтегінге көңіл айтуға арналған 
жазбадағы уақыт мерзімі “Ірі Таң патшалығы Кай Юан жылнамасының 20 жылы, қой 
жылының шығысы, мешіннің кірісі, 10-ай. Желдінің жеті жаңасында, бесін кезінде байыды” 
деп мəлімденген. Осында көрсетілген уақытты білдіретін атаулардың мəнісін аудармашы 
Т.Əбенайұлы: “Бұл қазіргі жылнаманың 732 жылынан басталады”, –деп түсіндіреді (3, 27, 02, 
04.).  

Бұл көрсетілген уақыт шындыққа, тарихи дерекке сəйкес келеді. Күлтегін 685 жылы 
дүниеге келіп, 731 жылы қайтыс болған. Оған арналған ескерткіш кешені келер жылы біткені 
жайлы мəліметтер бар. Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасы да 732  жылы тасқа түсіріліп 
болған.   Өйткені, қытайдың ел билеушісінің төл арнауында: “Міне, баянсыз уақыттың 
құшағында қала бермек” деп жазылыпты. Демек, қытай жазуын тасқа түсірген адам Күлтегін 
ескерткіш кешенінің құрылысы толық біткенін көріп тұрып сол мəтінді тасқа ойып жазған. 

Осы аударманы оқып шыққаннан кейін ой елегіне салып саралағанда көкейге түйгеніміз 
қайсы? Бұл мəселе жайлы қысқаша айтсақ, біздің түркілік-ұлттық рухпен қуаттанып, азаттығы 
үшін жорыққа аттанған бабаларымыз ақырында көне қытай империясын сасқалақтатып, 
өздерімен есебін тауып сыйласып, санасуға мəжбүр еткен. Ақиқатында, бұл қытай жазбасы – 
шағын мəтінге келелі мəселелерді сыпайы сөзбен сыйғызып жеткізген, көп қырлылығы, терең 
мағыналығымен ерекше танылған жазба. 

Атап көрсетсек, бұл жазбада қытай билеушісі көңіл айту, азаға қайғырудағы төл арнау 
сөзіне орап көкейіндегі күрделі, қомақты түйінді ойларын білдіріп, əйгілі  тұлға Күлтегін 
ескерткішіне арнайы жаздырған, түркілер өмірбақи оқып отырсын, келісімді ұмытпасын  деген 
болар. Мына қытай жазбасы “Өзекті жанның озбасы болмас. Пəни мен бақи ұлы бірлікте 
болмақ. Жазмыштың еркі жарық пен қараңғының арасынан бөлініп, асыл заданы үкіміне 
іліктіреді” деген даналық тұнған ой толғауынан басталады. Осы келтірілген үзік сөз қытай 
халқының көне нанымы қағидасының бірі. 
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Расында, жанды заттың бəрі мəңгілік емес, өтпелі, тіршілікте бірі туып жарықта өмір 
сүреді, екіншісі тозып, бақилыққа, қараңғылыққа аттанады, жарық пен қараңғы, жақсылық пен 
жамандық осылай алмасуда, қарама-қарсы əрекетте. Бұл қытай халқының философиясы. Көне 
түркілердің Тəңірлік нанымы да осыдан айнымайды, содан туындаған философиясы да соған 
өте ұқсас. Себебі қытайлар да, көне түркілер де өздерінің табынар наным-сенімдерін табиғат 
заңдылығына сүйеніп жасаған. 

Бұл жазбада қытай патшасы жаратушы күштің құдіреттілігіне бас иіп, тағзым етіп алып, 
айтпақ   ойын:     “Марқұм  тегі  (қаған)   нəсілінен  еді.  Ол  ту  баста қытайдан түлеп ұшып, 
терістікке сахарадағы “Шырын бұлаққа”  тауап етті”, –деп Күлтегіннің арғы тегімен 
байланыстырып сабақтайды (3, 18.07.03). Мұнда ол Білге қаған мен Күлтегіннің арғы тегі текті 
тұқым – Ашина руынан екенін білдіріп, сол ашиндер ертеректе қытайға қараған жерде 
тұрғанын еске салады. 

Негізінде солай, ашиндер табғаштардың үстемдігіне көнбей, қарсылық əрекеттер жасап, 
сол өштесудің себебімен бұрынға ата қонысына көшіп кеткен. Бұл деректерді сөз арасында 
бұрын атап өтсек те, қажетті тұста қысқаша ұғындыру үшін Л.Н.Гумилевтің: “439 хундарды 
жеңіп, Хəсиді Вэй империясына қосып алған кезде, Ашин бес жүз үймен жужандарға қашып 
барды да, Алтай тауының күнгей бетіне қоныстанды”, -деген сөзін келтіріп, ойымызды 
нақтыладық. 

Күлтегін ескерткішіндегі қытай билеушісінің төл арнауына қарағанда, табғаштар түркі 
империясын орнатуға қарсы емес, қайта тілектес болып, қолдау білдірген сияқты. Бұған 
жазбадағы қытай патшасының “осылайша, Тай-зоңның сахараға деген ықыласы оңынан тұрып, 
қағанат тағлымының төңірекке танылуына түрткі болды. Əскери тақта өзара екі жақтылы 
сенімділік нығайды. Құт-береке таралуына түрткі болды. Кедергілер, ақыры (келісімге 
айналды). Біз əкелі-балалы болуға ант байласып едік. Сөйтіп, бұлан-талау тиылды, найза-садақ 
жиылды. Ендігі жерде біз оларды арбамайтын болдық та, олар бізді алдамайтын болды”, –деген 
сөзі дəйек (3, 18.07.03). 

Осы келтірілген үзікті оқығаннан кейін Күлтегін ескерткішіндегі көне түркі руна 
алфавитімен тасқа түсірілген жазбаларға еріксіз қайта үңілуге мəжбүр болдық. Енді 
ескерткіштегі екінші жазба бөлімнің 9-ретпен орналастырылған циклға назар аударайық, оның 
мəтіні мынау: 

 

 [13,33-б. ]. 
 
  Бұдан кейін бүкіл түркі халқы былай десті. 
“Мен одақтас тайпалы халық едім, сол тайпаларым қайда?  
Кім үшін ел-жұртты бағындырамын?!” десті. 
“Қағанды халық едім, қағаным қайда?! 
Қандай қағанға күш, еңбегімді беремін?!” десті. 
Осылай деп табғаш халқына жау болды, – 
деген жазба жолдарын оқуға болады.  
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Суретте: Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуы. В.В.Радлов тарапынан жасалынған 

фотокөшірме («Труды Орхонской экспедиций». Санкпетербургь, 1892~1899, стр.38,95), 
кішірейтіп берілді. Келесі суретте: Күлтегін ескерткішіндегі көне қытай жазуын қазақшаға 
аударған Т.Əбенайұлы жасаған сөздік бағаналардан көрініс  («Қазақстан zaman». 18.07.2004 
ж.). 

      
Күлтегін ескерткішінің қырларына түсірілген екі ел жазбаларынан келтірілген мына 

үзіктерде айтпақ ойдың түйіндері бір-біріне сəйкес келмейді. Байқап қараса, жауабы 
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оңайлықпен табылмайтын жұмбақ та қызық мəселе енді туындады. Бұл орайда, мына екі ел 
жазбаларында сөз болған жəйттердің түп-төркінін шынайылықпен анықтау үшін сол 
кезеңдердегі тарихи деректерді сұрыптап, соның оңтайлысын тауып, ондағы əрбір 
мəліметтердің елеусіз қыртыстарын ашып, өмір оқиғаларының өрісінен дəуір талабын 
айқындау керек.  

Осылай зерттесек, қытай жазбасынан келтірген үзіктегі “сахараға деген ықыласы оңынан 
тұрып, Қағанат тағлымының төңірекке танылуына түрткі болған” зор тұлға “Тайзоң” деген кім? 
Олкезінде қытай империясына əмірін жүргізген патшалардың бірі екен. Таратыңқыратып 
айтсақ, Тайзоң – Күлтегін ескерткішіндегі арнау сөздің мəтінін жазған қытайдың сол кездегі 
патшасы Таң Шуан зоңның атасы болып есептелінеді, яғни екеуінің тұқымы бір. 

Бұл келтірген дерегіміздің орнықтылығына тарихшы Т.Əбенайұлының: “Оның “ата-бабам” 
“Тай-зоң” деп отырғаны  өз əулетінен, яғни Таң əулетінен шыққан ІІ патша Таң Тай-зоң (599-
649ж). Оның билік құрған кезі 626-649 жылдар аралығы. Деректерге қарағанда, 626 жылы Таң 
Тай-зоң тақ таласының шешуші кезеңінде тұрғанда оның мықты əріптесі түріктер Чін бектігіне 
шабуыл жасайды. Осы орайда түріктермен селбелесе кеткен Таң Тай-зоң жауын біржолата 
жойып, патшалық таққа отырады”, –деп айтқан мəліметі біршама негіз болады (3, 18, 07.03.). 

Осы арада мынадай сұрақ туындайды. Таң Тай-зоң 626-649 жылдар аралығында қытай 
империясының патшасы болып, əмірін жүргізген болса, тарихи нақты дерек бойынша, дəл сол 
кезеңде түркі қағандығы құлап, табғаштарға қайтадан бағынып, солардың боданына айналғаны 
бұлтартпас шындық. Онда келтірген үзікте жазылғандай, “Тай-зоңның сахараға деген ықыласы 
оңынан тұрып, құт-береке тарауына түрткі болып, əкелі-балалы болып ант байласқанына” 
қалай түсінуге болады? 

Ақиқатында, түркі қағанатының құлауына жəне мына келтірген деректердің туындап, 
тарихи мəліметке айналуына ең бірінші, Таң Тай-зоңның қытай империясын басқаруға билік 
басына келгені тікелей себеп болған. Осы мəселенің сыр-сипатын ашып түсіндіру барысында 
сол тұстағы кейбір айқындалмаған деректерді қоса нақтылай түсуге мүмкіндік  туды. Əуелі 
соған тоқталсақ, көне түркілердің қағандық дəуірін зерттеушілердің ортақ тұжырымы 
бойынша, б.д. 630-680 жылдары аралығында көне түркілер қытай империясына қайта бағынып, 
аяусыз езгіге түскен. 

Ал шындығында, көне түркілердің қайтадан қытай империясының боданына айналуы б.з. 
630 жылдан əлдеқайда бұрын, дəлдеп айтқанда Таң Тай-зоңның патшалық құрған кезінен 
басталады. Жетінші ғасырдың басында қытай империясының ішкі жағдайы жəне оларға 
бағынатын елдер арасы басқаруға оңай соқпай тұрған еді, нақты айтсақ, 624 жылдың аяғында 
табғаштар бүкіл қытайға иелік жасады. 

Сондай-ақ, түркі ханы Кат Елхан өзінің немере інісі Шибобимен бірлесіп шабуылға 
шығып, табғаштар əскерін тықсырып тастап, оларды бой тасалауға мəжбүр етті. Қытай 
империясының қолбасшысы Ли Юань елдегі буырқанған жағдайды сабасына түсіретіндей 
алысты болжайтын саясаткер емес еді, соған орай оның билікке деген ынтасы төмендеді. Бұған 
Л.Н.Гумилевтің: “626 жылы 4 қыркүйекте Ли Юань өз ұлының пайдасына, тəж-тақтан бас 
тартады, Ли Ши-минь-Тайцзун лауазымын қабылдайды. Істің тап осылай бағыт алуы Шығыс 
түркіттің Кат Елханның басына түскен бақытсыздықтың ең үлкені еді”, –деген тұжырымы 
дəлел (7, 188-б.). 

Империяны билеуді  қолына алған Таң əулетінен шыққан Тай-зоң сол кездегі жағдайға 
орай өз жоспарын жасап, мемлекетті басқарудың жаңа реформасын енгізді. Ең бастысы ол 
елдің ішкі, сыртқы жағдайына тыныштық орнатуды, əскерді іске берілген адамдармен 
толықтыруды, өзіне тірек болатын ақсүйектерге қолдау білдіруді қолға алып жəне қарапайым 
халықтың жағдайын жақсартуда біршама жеңілдіктер жасады, боданындағы елдерді 
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бейбітшілікте ұстау үшін оларды өздерін өздері басқаруға мүмкіндік беріп, көтеріліс, бүлік 
жасағандарға кешірім жасады. Т.Əбенайұлының бұл патша жайлы айтқан дерегін осындай 
мəліметтермен толықтыруға болады. 

Қысқасы, ол империяны əмірден көрі айла-шарғымен басқаруға көбірек барды, атап 
айтқанда, тыныштықты сақтау мақсатында үсті-үстіне жасаған жорықтармен зəресін ұшырған 
түркілердің көңілін табуға, олармен санасып, талап-тілегін орындауға өзі бастаушы болды. 

Мысалға, 626 жылы 23 қыркүйекте Кат Елхан жүз мың қолды бастап Чань-анға бет алады. 
Император қалың əскерді бастап Вэй өзеніне жақындап барып, қарсы жақ ханын жекпе-жекке 
шақырады жəне шабуыл жасамау жөніндегі бұрынғы уəдені бұзғанын айтып, бұл шайқаста 
жеңіске жетуің қиын деп оның екпінін айламен басып, ақыры соғыспауға келіседі. Бұл 
оқиғаның айқындылығын Л.Н.Гумилевтің: “Тап сол күні олар өзара бітім жасайды, соның 
құрметіне көпір үстіне апарылып, ақбоз ат құрбандыққа шалынады. Сосын түркіттер 
қоныстарына қайта оралады да, императордың өтініші бойынша, қолға түскен тұтқындардың 
бəрін қайтарып береді”, –деп жазған дерегі бекемдей түседі (7, 189-б.). 

Император айтқанына көнген тайпаларға тегін сый-сияпат көрсетеді, түркі жұртының 
назарын өзіне бұру мақсатында барша халыққа қытайдың жібек маталары мен асыл 
бұйымдарын таратып беріп қызықтырады, осылай, бүкіл елдің ынта-ықыласы қытайға қарай 
ауа бастайды. Императордың сенімді адамының бірі одан қанды қырғын жасауға 
бармағанының себебін сұрағанда: “Алдияр, олай етуге болатын, бірақ соғыс көздеген мақсатқа 
жеткізе алмас еді, қатты өшігуден олардың күші өсер еді. Ал, енді қазір олар қымбат мүлік пен 
жібек алғанына масаттанып, асып-тасыды, “ал астамшылық ажалға апарады”, – деп жауап 
қатады (7, 190-б.). 

Қытай патшасының бұл айлалы саясатына түркілердің бірсыпыра хандары мен бектері, 
əміршілері мен ақсүйектері, қара халық оп-оңай алданып қалып, солардың жағына үдере 
шығып, тəуір қызмет алып, империяның шылауында қала берді. Бұл айтқанымыздың 
айқындылығына Л.Н.Гумилевтің: “Алғашқы сəтсіздіктің өзі Кат Елханға зауалдай тиді. Оның 
бодандары, туған-туысқандары, тіпті қарулас  серіктеріне дейін, өздерінің пікірінше, қытай 
императоры қызметін “Қатар атқарушы” “табғаш ханның” қарауына қашып кетеді”, –деген 
тұжырымы дəлел (7, 202-б). Əлгі Кат Елхан тұтқынға түсіп, күйініп өледі. 

Соған орай, көне түркілердің қайтадан қытай империясының боданына айналуы Таң Тай-
зоңның қытай империясына билік еткен тұстан басталып (626ж), Күлтегіннің əкесі Елтерістің 
(Құтлығ) түркілердің басын қосып, қалың қол жасақтап 683 жылы қытай əскерін тас-талқан 
етіп жеңген кезге дейін созылды деген тұжырым жасаған дұрыс. Осылай Таң Тай-зоң түркі 
қағандығын мүсіркеген оңай тəсілмен құлатты. Сонда табғаш езгісіне 57 жыл болған екен. 

Сонымен, жоғарыдағы қытай жазбасынан келтірген үзік сөзқытай империясының 
патшасы Таң Тай-зоңның айлалы саясатынан туындап жүзеге асқан жоспарлы іс-əрекеттің 
жинақталып берілген түйінді көрінісі екен. Түйіп айтқанда, түркілердің қайтадан табғаштардың 
боданына айналуына сол тұстағы патша Таң Тай-зоңның тура билігі жəне оның өзге елдермен 
ортақ тіл тапқыш, ақылды да айлалы саясаты тікелей себеп болды. 

Сондай-ақ, түркі бектері мен əміршілері жəне одақтас тайпалар арасындағы билікке 
таласушылық, алауыздық түркі қағандығының құлауына тікелей əсер етті. Бұған қоса, түркі 
жұрты    үстем елдің алдауына көніп, жылтырақ дүниесіне қызығып, табғаш еліне қарай 
шұбырып барып, ақырында солардың күңі мен құлына айналды. Олар ауыр азап, қорлық 
көргеннен кейін барып ойланып, оянды. Бұл жасаған байламды Күлтегін ескерткішіндегі 
екінші жазба бөлімнің 6-ретпен орналастырылған циклдағы: 

Табғаш жұртының арандатушылығы салдарынан,  
Олардың өтірік алдағанына көнгені салдарынан,  
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Бек пен халықтың  оңышпағаны салдарынан 
Түркі халқы елдігінен айрылды, – 
деген жыр жолдары бекемдей түседі (1, 221-б.). 
Қысқасы, қағандықты құлатып, түркілердің тентіреп, тоз-тоз күйге түсуіне, кейін қағаным 

қайда, халқым қайда деп еңіреуіне үстем елдің алдау, айла-шарғасы мен ел ішіндегі алауыздық, 
бірліктің жоғалуы тікелей əсер етті. Сонда алдау-арбау, ымырасыздық айбынды жаудан 
əлдеқайда күшті екен. 

Таң Тай-зоң соғыс жорығына аттанбай-ақ, бейбіт жолмен көптеген түркі тайпаларын өзіне 
бағындырды. Бұл тұжырымды Л.Н.Гумилевтің: “Тайзуннің өкімет билігі енді батыста – 
Хамиге, солтүстікте – Сібір тайгасының шетіне дейін жайылып барады, жеңістегі шешуші 
нəрсе – қарудың күшімен емес, көшпелілердің императорды өз еркімен хан деп мойындауында 
жатыр”, –деген пікірі нақтылай түседі (7, 203-б.). 

Қытай жазбасында Таң Шүан-зоң атасы Таң Тай-зоңның елді оңай бағындырудағы 
ептілігімен, халықты ырқынан айырып өзіне қарай тартудағы əдіс-тəсілімен қытай шекарасын 
едəуір кеңейтіп, бодан елдердің басқарушыларымен ағалы-інідей сыйластықпен өмір сүріп, 
нəтижесінде көшпенділерді жылы пейіл, қымбат, жылтырақ бұйымдарымен есінен 
жаңылыстыра тұтқында ұстаған кезін айрықша дəріптеп, өзі де сондай мақсатты көздейтінін, 
түркілерді мына ұсынған жолмен, айтқанға көніп, тыныштықта өмір сүруге шақыратынын 
сездірген. 

Түркі қағандығын өз ырқына көндіргеннен кейін империя патшасы мына төл арнауында: 
“Ендігі жерде біз оларды арбамайтын болдық та, олар бізді алдамайтын болды”, –деп жазыпты 
(3, 18.07.03.). Бұл империя патшасының келтірген дəлелі. Табғаш жазбасында бұдан кейін 
Күлтегіннің əкесі, атасы, ағасы жəне өзі жөнінде қысқа лебіз білдіреді. Күлтегіннің 
тұқымдарындағы атақтыларының есімдерін атап көрсетуде текті жерден шыққанын білдіру 
арқылы сол тұстағы түркі билеушісі Білге қағанды көзінше мадақтау, сөйтіп, оның жүрегін 
жаулап алып, уысында бəз қалпында ұстау. Екіншісі, Күлтегін тұқымдарының ел билеудегі 
табғаштықтар талаптарына сəйкес келетін игі істерін атап көрсету. 

Расында, қытай патшасының төл арнау сөзі Күлтегін тұқымдарының түркі қағандығын 
орнатудағы қаһармандық жорықтарын, жасаған ерліктерін айтуға емес, олардың болмысы мен 
атқарған жұмысындағы өздеріне ұнаған жəне қалайтын игі жəйттер мен мінез-құлықтардың 
кейбірін ауызға алған. 

Көне қытай жазбасындағы реті бойынша сөз етсек, онда:”Марқұм төре, Құтлығ қағанның 
екінші ұлы, қазіргі Білге қағанның ардақты інісі болатын. Олардың бауырмалдық 
сүйіспеншілігі төңірекке тез тарап, айбаттары жұрттан асып еді. Бүгінгі күнде бұлай болар деп 
кім ойлаған”, –деп жазылған (3, 18.07.03.). 

Осы үзікте патша Күлтегін мен Білге қағанның түркі қағандығын орнату үшін жасаған 
жорықтарындағы ерлік шайқастарын емес, Құтлығтың қос перзенті ел билігі қолдарына 
тигенде, алдымен халықтың қамын, солардың тыныштығын  тұрмыс-жағдайын жақсартуды, 
аш, жалаңаш тентіреген жұртты тойындырып, киімдерін бүтін етуді көздеп, ортақ мақсатта 
ойласып, бірлесіп, жанқиярлықпен жұмыс атқарғанын айтар сөзіне арқау еткен. Расында солай, 
бұл екеуі бар күш-қайратын қара бастарының мансабы үшін емес, түркі жұртын ауқатты, 
айбынды ел ету үшін жұмсады, сол бағытта татулығымен дараланды. Күлтегіннің сол тұстағы 
хандық үшін таласта тақты ағасына ұсынып, өзі соның айтқанымен жүруі – түркі дəстүрін 
сақтап, адамгершілікті, туыстықты ардақ тұтқанының шынайы белгісі. 

Осы айтқанымызға Күлтегін ескерткішіндегі екінші жазба бөлімнің 26-ретпен 
орналастырылған циклдағы Білге қағанның: 

Мен (малға) бай халықтың 
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Тағына отырмадым. 
Мен, тіпті ішер асқа,  
Үстіне ілер киімге мұқтаж 
Аянышты, мүсəпір халыққа 
Қаған болып отырдым. 
Інім Күлтегін екеуміз ақылдасып 
Түркі халқы үшін түн ұйқы көрмедім, – 
деп баяндағаны негіз болады (1, 226-б.). 
Көне қытай жазбасында империя патшасы Күлтегінге арналған азалы сөзін одан əрі 

жалғастыра келіп:”Ата-бабасы – Естемій, ағалардың алдынан өтпейтін, үлкендерге ізетті жан 
болған. Кеше өткен əкесі – Құтлығ, керісінше кейінгілерге көңіл бөлгіш, мейрімді кісі болды“, 
–деп жазғанында да айқын шындық бар. 

Естемій – алғаш түркілерді жинастырып, өз алдына ел етіп, қағандықтың негізін қалаған, 
сол үшін оны халқы ұнатып, “Елхан” атаған Бумынның інісі. Ол да түркі жұртын жақсы 
тұрмыс, тыныш өмірге жеткізудегі атқарған игі істері үшін “Есті-ми” – ақылды, білгір хан 
атанған. Бұл екі тұлға да түркі мемлекетін орнатудағы ұлы жорықты бастаушылар. Империя 
патшасы олардың тек халық тұрмысын жақсартудағы игі істерін ғана еске салып отыр. Бумын 
мен Естемій түркілерді жинастырып, хандық құрып өмір сүруге жеткізуде қара халықпен де, 
бек, ақсүйектермен де бірлесіп жұмыс жасап, тұтас бірліктің, кішіпейіл, үлкен-кішіні 
сыйлаудың үлгісін көрсетті. Оған Күлтегін ескерткішіндегі екінші жазба бөлімнің 3-бөлігіндегі: 

Олар білгір қаған болды. 
Олар ержүрек қаған болды. 
Бектері мен халқы қағанға адал болды. 
Сондықтан да олар ел-жұртын ұзақ биледі. 
Елді ұстап, заң қалыптастырды, – 
деген жазба жолдары айғақ. 
      Сондай-ақ, империя патшасының төл арнауындағы Күлтегіннің əкесі Құтлығ жөнінде 

білдірген лебізі де бұлтартпас шындық, бұған да Күлтегін ескерткішіндегі екінші жазба 
бөлімнің 13-ретпен орналастырылған циклдағы Білге қағанның: 

Ол елдігінен айрылған халықты,  
Қағанынан айырылған халықты,  
Күң болған, құл болған халықты,  
Түркі болмысынан айырылған халықты,  
Менің ата-бабам орнатқан заң бойынша,  
Оларды тəртіпке келтірді, – 
деп баяндағаны дəлел (1, 223-б.). 
Империя патшасы төл арнауында айтар ойын одан əрі жалғастырып Күлтегін 

жайлы:”Солардың тұяғы (Төре де) мейлі қандай кезде болмасын, тумысынан дегдар өтті. 
Сондықтан да, ол достықты нығайта да, заң-жосынды бекемдейде білді”, –деп жазғаны да 
шындыққа сəйкес келеді. Күлтегін түркі қағандығын орнатудағы ұлы жорықтарда зор 
жетістіктерге жетіп, даңққа бөленумен бірге үлкен жүректі адамгершілігімен де танылды. 
Бұған Күлтегін ескерткішіндегі екінші жазба бөлімнің (үлкен жазу) 30-ретпен орналастырылған 
циклдағы Білге қағанның: 

Сенімді одақтас тайпа, қағандарға 
Мен жақсылық, кешірім жасадым. 
Оларды өзара тату еттім. 
Менің інім Күлтегін біз үшін 
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Үлкен елді қалыптастыруда 
Ісін, күшін аямай жұмсады 
Өзі о дүниеге ұшты, – 
деп баян еткені негіз (1, 227-б.). Осы қытай жазбасын оқып, оның сыр-сипатын ұққаннан 

кейін, Күлтегін ескерткішіндегі көне түркі руна жазбасын əр қырынан алып зерттеп, талдауға 
болатынын айқындадық, солай жасалды. 

Қытай патшасы төл арнауының соңын: “Марқұм төре, қағанның інісі болғандықтан, қаған 
да менің балам есепті. Сондықтан да, біздің арамыздағы өкіл əке мен балалық мейір ұзаққа 
созып, байыпты қалпымен баянсыз уақыттың құшағында қала бермек»!–деп түйіндеуінде зор 
мəн, тарихи шындық жатыр (3, 18.07.03.). Өйткені, Білге қаған таққа отырғаннан кейін “əкеміз 
бен ағамыз құрған халықтың аты мен даңқы жоғалмас үшін” деп солардың ісін əрі 
жалғастырып, түркі жұртының елдігін нығайтып, оларды шұрайлы жератамекендерге 
орналастырған соң бейбіт өмір орнатып, халық тұрмысын жақсарту үшін қытай империясымен 
тату, сыйластықта тұрудың жолын жатпай-тұрмай қарастырды. Ақыры көздеген мақсатына 
жетті. 

Бұл тұжырымның айқындылығын Л.Н.Гумилевтің:”Тамаша жеңісінен кейін ол бірден 
“Аспан ұлы баласы əкесін сыйлағандай қадірлейтініне уəде беріп”, императорға сөз салды. 
Император келісті. Бұл өзара көнісуден туған келісім еді”, –деген байламы нақтылай түседі (7, 
23-б.). Білге қаған бастаған бұл келісім түркі халқын 722 жылдан 741 жыл аралығында бейбіт 
өмір сүруін қамтамасыз етті. Қытайдың сол кездегі патшасы Таң Шуан-зоңның төл арнауы 
Күлтегін ескерткішінің бір бетіне əдейі жазылуының төркіні сол Білге қаған жасасқан келісімде 
жатырған болса керек. 

Көне қытай жазбасында жер, мекен атаулары кездесетіні соған жасалған аудармалар 
арқылы байқалады. Мысалға, Т.Əбенайұлы жасаған аудармада: “Шекара батысындағы 
көркімен көз сүріндірген көрші қала – Сұябтың іргесінде, ұлы тəңірдің (атымен) “балам” деп 
ықыласымды төгіп едім”, –деген жазба жолдары бар. Осында келтірілген атау жөнінде 
Т.Əбенайұлы:”қытай жазуында тағы үш атау кездеседі. Соның бірі – “Чу-ие” деген қаланың 
аты. Оны аудармада “Сұяб” деп баламаладық”, –деп жазады (3, 18.07.03.). 

Ал  қытай жазбасына аударма жасаған М.Е.Х.Паркер мен Х.Ертүркен сол шекарадағы 
мекенді Тарбағатай (Тazbafatay) өңіріне жатқызады (2, 81-б.). Бұл мəселе алда тиісті мамандар 
зерттеуімен тиянақты шешуін табар. Осы атаулардың өзі қағандық дəуірдегі қытай мен көне 
түркілер арасындағы бітім жасасқан жер қазақ халқы ежелден мекендеген аймақ екенін 
танытады. 

Осы орайда айтарымыз, Қытай жазбасына қатысты үш аударманы бір-бірімен салыстырып 
оқығанда байқалғаны, М.Е.Х.Паркер мен Х.Ертүркен көне қытай жазбасындағы əр сөздің 
мағынасын сақтауды көздеп, нақтылыққа баса көңіл бөліп, қосымша түсініктеме беріп аударма 
жасапты. Қытайдағы қандасымыз Т.Əбенайұлы бұл жазбаға тыңғылықты аударма жасау үшін 
əр түрлі тиімді тəсілдерді пайдаланып, жинақы тəржіма жасаған. Осы жазба арнаулы 
мамандардың қатысуымен əлі де зерттелері сөзсіз. 

Күлтегін ескерткішіндегі көне қытай жазбасының жанры қандай? Осы мəтінді оқып, талдау 
жасап, сыр-сипатын ұққаннан кейін, мұны қандай жанр қатарына жатқызуға болатынын 
ойланғанда, осы Күлтегін ескерткішінің бірінші бетіндегі көне түркі руна алфавитімен Білге 
қаған атынан айтылып, түркі халқына арнап қабырға тас бетіне түсірілген үндеу-гимн жазбасы 
(кіші жазу атанған) бірден еске түседі. 

Түйіп айтқанда, көне қытай жазбасы тек көңіл айту, қазаға ортақтасу үшін ғана 
айтылмаған, ондағы көңіл айту – дипломатия. Бірталай зерттеушілер “көңіл айту” деп ұйғарым 
жасайды. Мəселен, Қ.Сартқожа:”Императордың атынан Білге қағанға көңіл айту хатын беріп 
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жіберді”, –деп жазса (8, 149-б.), Н.Базылхан: “Екінші бетінде қытайша көңіл айту мəтіні 
жазылған”, –деп баяндайды (9, 60-б.). Əрине, бұл білместік емес, сол қытай жазбасының бүгінгі 
күнге дейін қазақшаға аударылмағандықтан, сол жазба жайлы толық мағлұматтың 
жетімсіздігінен, арнайы зерттеп, ғылыми тұжырымы берілмегендіктен болып тұр. 

Күлтегін ескерткішіндегі түркі тілінде, түркі алфавитімен жазылған үндеу-гимн сияқты, 
көне қытай жазбасы да – сол  ел тілінде, көне қытай таңба жазуымен тасқа түсірілген, түркі 
халқына арнап жазылған үндеу-новелла. Осы жасаған байламымыздың дұрыстығын қытай 
жазбасының жоғары жағына көрнекті етіп ойып түсірген “Патшаның төл арнауы” деген атауы 
да айғақтай түседі. 

Қытай императоры көңіл айтқан желеуді сылтау етіп:”Біз əкелі-балалы болуға ант 
байласып едік” деп Білге қағанның өзімен солай бітім жасасқанын, сол міндеттің орындалуын, 
тиімді нəтижесін баса айтып, сол мақсат пен келісілген талаптар өзгеріссіз жалғаса беретінін 
айғақтап, Күлтегін ескерткішінің жалпақ қырына арнайы ойып жаздырды. Қытай империясы 
осылай үстемдік пиғылын жасырмады. Жазбада империя патшасы Білге қағанның билік құрған 
тұқымдарының есімдерін риза көңілмен атады. Ал Тоныкөк есімін ауызға алмады, бұл да 
саясат. 

Көне қытай жазбасы аз сөзге көп мағына сыйғызылған, айтпақ мақсатты сұлу сөзге, көркем 
ойға орап берген, кейбір күрделі мəселелер түйінін символмен көңілге жұмсартып, жылы 
жеткізген, соның бəрін көңіл айту лебізіне орап берген, сөйтіп, саясат астауына шомылдырған 
үндеу-новелла деген дұрыс. Бұл жазбада сөз құдіреті бірінші орынға шыққан, арнайы зерттеуге 
де жарайды. 

Осы орайда арнайы айтар мəселе мынау: Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуы сол 
империяның қай патшасының төл арнауы? Бұл сұраққа нақты жауап қайтару əзірге қиындау 
болды. Қысқасы, Күлтегін қайтыс болған кезде қытай империясының патшасы кім? Қытай 
жазбасының Күлтегін ескерткішіне түсірілуі сол патша есімімен тығыз байланысты. 
Зерттеушілердің бұл бағытта келтірген мəліметтері көбіне бір-біріне сəйкес келмей жатады. 

Мысалға, Ғ.Айдаров: “Ескерткіш бетіндегі қытай жазуы 732 жылы қытай императоры 
Хиуен-Цунг тарапынан бедерленген”, – деп жазған (10, 9-б.). Белгілі түркітанушы Қ.Сартқожа 
осы саланы зерттей келіп: “Тан империясының императоры Сюань Цзун Күлтегіннің түркі 
қағанатының лауазым орнына сай Тан империясының армия қолбасшысының бірі Люсяньды 
қосшы етіп жəне Орда шеберлерінен алты адамды қосып, императордың атынан Білге қағанға 
көңіл айтқан хатын беріп жіберді”, –деп мəлімдейді (8, 149-б.). Мұнда да император есімі 
өзгешелеу. 

Қытай жазбасын көп зерттеген Т.Əбенайұлы:”Ескерткішгтегі арнау сөздің мəтінін жазған 
қытайдың сол кездегі патшасы Таң Шуан зоң”, –деп дəлелдейді (3, 18.07.03.). Осылай, тізе 
берсе жалғаса береді. Салыстырып қарағанда, Л.Н.Гумилев келтірген деректерде 
Т.Əбенайұлының айтқан мəліметімен сəйкес келеді. Осы мəселені зерттеу барысында біз соңғы 
мəліметті нақтылау деп есептеп, пайдаландық. Бұл тарихи деректі анықтауда арнаулы 
мамандар өз тұжырымын айтары анық. 

Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазуын зерттеп, талдау жасағанда туындаған ғылыми 
тұжырымдардың негізгілерін түйіндеп білдірсек, мынадай: Күлтегін ескерткішіндегі қытай 
жазбасының əр тілге аударылуы, сол аудармалар сапасы, бұл жазбаны аударудың қазақ халқы 
үшін маңызы, яғни көршімен қарым-қатынасқа тигізер əсері, аударма жасау тəсілдері, сол 
бағыттағы жетістік пен кемшілік, міне осындай мəселелер аудармаларды бір-бірімен 
салыстырып талдау жасау  арқылы ғылыми тұрғыда негізделді. 

Сондай-ақ, ежелгі жазба мұраларға аударма жасағанда сол халықтың өзіндік дəстүрін, 
табынған дінін, нанымын, сол  жұрттың мəдени жетістіктерін, тарихын, кəсібін, өзге елдермен 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

433 
 

қарым-қатынас  деңгейін білмей толық қанды тəржіма жасау мүмкін еместігін нақты 
дəлелдермен көрсетіліп, жинақталған тұжырым жасалынды. Сонымен бірге, Күлтегін 
ескерткішіне табғаш жазбасын орналастырудағы көзделген мақсаттар мен міндеттер, солай 
жасауға қандай тарихи жəне саяси жағдай себеп болғаны айқындалды. 

Бұған қоса, көне қытай жазбасынан табғаштардың түркі империясын орнатудағы 
жорықтарға көзқарасы анықталды. Көне қытай жазбасында түркілердің өз мемлекетін құрудағы 
қаһармандық жорықтары емес, керісінше, түркі қағандығы құлаған тұста екі жақта тыныштық 
орнап, бейбіт өмір сүруге жол ашылғаны дəріптеледі. Табғаш патшасының төл арнауында 
түркілердің империяға бағынышты болғанын қалайтыны, сонда тыныш, бірлікте тіршілік 
құруға мүмкіндік туатыны көңіл айту сылтаумен білдірілген. Зерттеуде сол мəселелердің сыры 
ғылыми түйіндеулермен көрсетілген. 

Көне қытай жазбасында түркілердің қытайға қайта бағынышты болған кезі – бейбіт өмір 
сүрудің үлгісі есебінде түсіндірілді. Зерттеуде алғашқы түркі қағандығының құлауына сол 
тұстағы империя билеушісінің ортақ тіл тапқыш сияқты, түркілерді жібек мата, əсем 
бұйымдарымен қызықтыруы жəне түркі бектері, хандары, халқы арасындағы алауыздық 
тікелей себеп болғаны дəлелденіп тұжырымдалды. 

Сонымен, Күлтегін ескерткішінің бірінші бетіне түркі қағандығының өз халқына арналған 
үндеу-гимні жазылған болса, сол ескерткіштің артқы бетіне қытай империясы патшасының 
көңіл айтуды желеу етіп, түркі халқына арнаған үндеуі жазылған. Бұл жасаған байламымыздың 
орнықтылығын қытай жазбасының “Патшаның төл арнауы” деген атаумен жария етілуінің өзі 
бекемдей түседі. 

Күлтегін ескерткішіндегі қытай жазбасын сол тұстағы империя патшасының түркі жұртына 
деген көзқарасын, оның бұл ел қағанымен қарым-қатынасын, елді басқарудағы өзара жасасқан 
келісімін жəне белгіленген мақсат, міндеттерін танытатын көркем тілмен жазылған, саясатқа 
суарылған үндеу-новелла деуге болады. Сол мəселелердің бəрі көңіл айту лебізіне жұқалап 
орап берген. Зерттеуде қытай жазбасында сөз болған жəйттерге терең талдау жасалынып, 
шынайы тұрғыда түсініктеме берілді. 

Орхон жазба ескерткіштері жайлы тұжырым.  Монғол  Халық Республикасындағы Орхон 
өзені бойынан ерте заманда көне түркі руна жазуымен биік қабырға тастарға ойып түсірілген 
бірталай мəдени ескерткіштер табылды. Соның ішінде тоғыз ірі тасқа түсірілген жазудың 
маңызы өте ерекше. Өйткені, түркі тайпалары біздің дəуіріміздегі  VI ғасырдың ортасында 
тəуелсіздікке жету жолында бірігіп, өздерін езгіде ұстаған ортақ жауына қарсы күресіп, жеңіске 
жетіп, қағандық құрды. Одан кейін де азаттық үшін қанды шайқастарда бірде жеңіліп, қайта 
бірігіп жауына қарсы тұрды. Сөйтіп ұлы түрік қағанатын қалыптастырып, мемлекет болып, 
дүние жүзіне таныла бастады. Сол кезеңдердегі аласапыран көрініс, негізінен  Орхон жазба 
ескерткіштерінде айқын, нақты күйінде сөйлеп тұр. 

Атап айтсақ, біріншіден, жужандардың қанауында болған көне түркілер ақыры оларға 
қарсы шайқаста қарсыласының əскерін ойсырата талқандады. Жужан қағаны Анхуан өзін-өзі 
өлтіріп, көтерілісті ұйымдастырған түркі көсемі Бумын (Елхан) 551 жылы қаған титулын 
иемденді. Тарихи дерек бойынша түркі халықтарының бірлесуі Бумын билік еткен кезден 
басталады. 

Екіншіден, түркілердің азаттық жолында күш біріктіріп,  ұлы түрік мемлекеті атануына 
үлес қосқан ел басқарған билердің, батырлардың, бірлік тұтқасын ұстаған түркі даналарының 
есімдері жəне сол кездегі аласапыран тарихи оқиғалар осы Орхон жазба тастарында шынайы 
қалпында жазылған. 

Мысалға, Орхон өзені бойындағы Бумын қаған, Құтлығ қаған, Күлтегін, Тоныкөк, Білге 
қаған, Күлі Чұр, Ел Етміш Йабғұ (Онгин), Мойын Чор жазба ескерткіштері осындай құнды 
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тарихи мəлімет беретін жазбалар. Осы түркі жазба ескерткіштері өзінің көлемді жазуымен де, 
аса маңызды деректерімен де айрықша дараланып екі ғасырға жуық уақыттан бері əлем 
шығыстанушы ғалымдарының,  жалпы жұртшылықтың, назарын өзіне аударып отыр. 

Үшіншіден, қағандық дəуір VI-IХ  ғасыр аралығындағы түркілердің ішінен шыққан ірі 
тұлғалар, Ашиннен тараған текті ұрпақтар: Бумын (Елхан), Естеміхан, Құтлығ (Елтеріс),  Білге 
қаған, Күлтегін, Иоллығ тегін жəне Тоныкөк, Мочур (Қапаған)  есімдерін, олардың халқына 
сіңірген еңбектерін шынайы қалпында бізге жеткізіп тұрған осы Орхондағы көне түркі жазба 
ескерткіштері, иə, қағазға жазылса жоғалып қалуы да ықтимал. 

Төртіншіден, Орхон өзені бойындағы аса биік жалпақ тастарға ойып түсірілген көне түркі 
руна жазбалары – тарихи дастан ретінде маңызы зор. Мұндай елдік пен ерлікті, тарихи құнды 
деректерді жырға орап, көлемді эпостық шығармаларды жақпар тастарға тұтастыра жазу əлем 
мəдениетінде сирек кездесетін құбылыс. 

Бесіншіден, Тəңірлік дəуірде дүниеге келген авторы бар жазба мұраларды осы Орхон 
мəдени ескерткіштерінен ұшыратып отырмыз. Алтыншыдан, Еуропалық бірсыпыра 
ғалымдарының түркілер мəдениетке жетпеген, өркениеттен кейін қалған, жабайы, бүлдіруші 
деген сəуегейлік тұжырымдарын жоққа шығарып, бұл халықтың өзіндік жазба алфавиті 
ежелден қалыптасып, өріс тапқандығын осы Орхон жазба ескерткіштері нақты айғақтап беріп, 
түркілердің əлем мəдениетін дамытуға өз үлестерін қосқанын дүние жүзіне көз жеткізе, қолына 
ұстата танытты. 

Жетіншіден, көне түркілердің тарихы, мəдениеті, дəстүрі, ерлігі, бірлігі, батырлығы, 
жауынгерлік келбеті, түркілік рухы, тағы басқа өзекті жəйттер бір тас бетіне сыйғызылып, 
тұтастыра көлемді шығарма жазылған ескерткіштердің Орхон өзені бойынан табылуының 
мəнісі – моңғол жеріндегі Өтүкен аймағы ұзақ жылдар бойы түркі қағанатының астанасы 
болды. Демек, жоғарыдағыдай құнды мұралардың жасалуына Орхон бойындағы түркі 
қағандығы астанасының ықпалы жəне оңтайлы жағдайлар себепші болғаны сөзсіз. 

Орхон жазбалары жайлы сөз қозғау, жария ету, аудару, зерттеу жұмыстары Енисей, 
Турфан, Алтай, Талас бойындағы көне түркі руна жазба ескерткіштерін тауып, қарастырып, 
зерттеу істерімен қатарласа жүргізілді. Сондай-ақ, көне түркі жазба ескерткіштерін мəлім етіп, 
сыр-сипатын ашуға түркітанушы ғалымдардың бірталайы жаппай араласты.  Солай десек те, 
көне түркі руна алфавитімен дəу тастарға жəне қағазға түсірілген жазбаларды түгел қамтып 
жинау, зерттеу жəне талдау жасау түркітану ғылымында бірінші рет жүзеге асып отыр. 

Күлтегін жазба ескерткішіне қысқа түсініктеме. Бұл батырға  орнатылған жазба ескерткіш 
Монғол Халық Республикасы жерінде,  ондағы Орхон өзенінің саласы Кокшин-Орхон 
алқабының Кошо-Цайдам таулы жотасындағы Карабалгасун деп аталатын ескі қорғаннан 40 
шақырым жердегі Эрдени-Цэу монастыры маңынан табылды. Күлтегін (684-731) – текті ұрпақ 
Ашиннен тараған Құтлығ (Елтеріс) қағанның кіші ұлы. Ол Қапаған жəне Білге қаған дəуіріндегі 
түркі мемлекетінің көрнекті əскер қолбасшысы. 

Бұл жазба ескерткішті алғаш тауып, мұны зерттеуге қозғау салған орыс ғалымы 
Н.М.Ядринцев. Ол 1889 жылы Орхон өзені бойынан көне түркі жазба ескерткіштерін 
тапқаннан кейін Россия археологтарының ҮІІІ конгресінде жұртшылық назарын осы мұраларға 
аударды. 1890 жылдың көктемінде фин ғалымы А.Гейкель басқарған, 1891 жылы С-
Петербургтен В.В.Радлов жетекшілік еткен экспедиция Монғолияға келеді. 1892 жылы əуелі 
Фин сосын Ресей ғалымдары жасаған Орхон жазба ескерткіштерінің атласы дүние жүзі 
ғалымдарының назарын көне түркі руна жазба ескерткішіне еріксіз бұрды. 

Күлтегін кешенінің көлемі шамамен 80х40 метр жерді алып жатыр. Археологтар кейін 
Күлтегін батырдың бас мүсінін тапқанын жариялады. Мүсіндегі бес тісті бас киімде айбарлы 
құстың суреті салынған, оны жұртшылық “Онгин құсы” деп атап кеткен. Күлтегін 
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ескерткішінің маңында Цайдам тұзды көлінен бастап үш шақырымға созылған 160-тан астам 
балбал тастар самсай орналасқан, археологтардың мəлімдеуінше ертеректе балбал 
ескерткіштердің саны бұдан да көп болған көрінеді. 

Күлтегін жазба ескерткішінің биіктігі 3, 15 метр, ені – 1, 24 метр, қалыңдығы 0, 41 метр. 
Бұл жазба ескерткішке əлемнің көптеген елдерінің ғалымдары қызыға қарап, бірсыпырасы 
аударма жасады. Бұлардың ішінде Ресей ғалымдарының еңбектерін айрықша атау керек.  
Күлтегін ескерткішінің  бір бетіне 14 қатарға жететіндей қытай жазуы түсірілген.  Ескерткіштің 
ең жоғары жағындағы бұрышты қырына айдаһардың суреті мен жуас аң бəдізделген. 

 
ƏДЕБИЕТТЕР 
1. Еңсегенұлы Т.Көне түркі руна жазба поэзиясы.Екінші кітап.Алматы: Білім, 2008,409 б. 
2. Orkun H.N. Eski turk vazitlari. Ankara, 1994, 571 б 
3. «Қазақстан zaman». 18 шілде, 2003; 27 ақпан 2004. 
4. Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в китае. М:    
    Наука, 1960, 240 с. 
5. Өмүралыуулу Ч. Теңирчилик. Б: Крон, 1994, 286 б. 
6. Оғыз-наме, Мұхаббат-наме. Алматы: Ғылым, 1986, 200 б. 
7. Гумилев Л.Н. Көне түріктер. Алматы: Білім, 1994, 502 б. 
8. Сартқожа Қ. Орхон мұралары. Бірінші кітап. Астана: «Күлтегін», 2003, 392 б. 
9. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. ІІ т. Алматы: «Дайк-пресс», 2005, 250 б.  
    Дайындаған Н.Базылхан. 
10. Айдаров Ғ. Күлтегін ескерткіші. Алматы: Ана тілі, 1995, 210 б. 
 

ФОЛЬКЛОР КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Л. Х. Самситова  
кандидат филологических наук, доцент 

БГПУ им. М. Акмуллы 
г. Уфа 

 
Кризис духовности и нравственных ценностей современного общества привлек внимание к 

проблеме сохранения культурных традиций. В начале XXI века особенно актуальным 
становится вопрос возрождения национального начала в образовании.  

Нравственные категории как ответственность, долг, честь, совесть, терпимость, любовь, 
сопереживание, доброта являются необходимым условием воспроизводства общества и 
самоутверждения человека. Народные традиции обеспечивают особую психологическую среду, 
выступая важнейшим средством воспитания подрастающего поколения.  

В последнее время в лингвистике все больше внимания уделяется этнолингвистике и 
лингвокультурологии. Большое количество работ, так или иначе затрагивающих проблему 
«Язык и культура», свидетельствует об актуальности изучения явлений языка в их 
соотнесенности с его кумулятивной, культуроносной функцией. Это предполагает выявление 
национально-культурной специфики языковых единиц и, прежде всего, слова как комплексной 
единицы языка и культуры. Общими чертами языка и культуры являются связь с человеческой 
личностью, ее деятельностью и с историей развития общества [5; 3]. 

Изучение языка невозможно в отрыве от культуры и истории, психологии и образа жизни 
народа, носителя языка, т.е. лингвокультурологический аспект изучения языковых единиц в 
настоящее время является в языкознании одним из наиболее перспективных. В отечественном 
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языкознании появилось большое количество научно-методических изданий по 
лингвокультурологии, но в башкирском языке этнолингвокультурологический аспект слова 
является малоизученным. 

С учетом актуальности проблемы доктором филологических наук, профессором, 
акдемиком АН РБ М.В. Зайнуллиным создана научная школа по проблемам 
лингвокультурологии, где защищены более 50 кандидатских и докторских диссертаций, 
аспиранты и докторанты которого продолжают работать по данной теме. 

Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику языковых единиц во 
всей полноте их содержания и формы, в степени, максимально приближенной к восприятию 
этих единиц носителями данного языка и данной культуры. При таком подходе 
лингвокультурология – раздел языкознания, изучающий проблемы отражения национальной 
культуры в языке и речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации. 

В центре внимания лингвокультурологии находится человек (с точки зрения она является 
важным направлением «человековедения»), рассматриваемый как носитель языка и культуры, 
его фоновые знания, поведенческие нормы, делающие конкретного индивидуума 
представителем данной культуры. 

Одним из основных единиц лингвокультурологии является концепт  (единица, 
совмещающая в себе лингвистику, мышление, знание, культуру). Понятие концепта открывает 
новую парадигму лингвистических исследований. 

Содержание концепта как единицы языковой картины мира всегда национально 
специфично, т.е. отражает особенности культуры и мировидения конкретной лингвокультурной 
общности, а потому исследование любого концепта представляет ценность для реконструкции 
языковой картины мира. 

Заслуживает внимания культурологический подход к концепту. Ю.С. Степанов понимает 
под концептом сгусток культуры в языковом сознании человека. «Концепты – это то, 
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – 
сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее…» [6; 76]. 

Концепты суть своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры и вероятно 
определяющие феноменологическую поверхность культуры, ее фенотип… [4; 16].  

Активное изучение культурных концептов связано с общей антропоцентрической 
направленностью научной парадигмы и способствует выявлению универсальных 
закономерностей отражения в наивной картине мира разных аспектов человеческого сознания. 
Культурные концепты «выполняют функцию своего рода посредников между человеком и той 
действительностью, в которой он живет» [1; 11].  

В лингвистике культурный концепт является основной единицей, интегрирующей в себе 
язык и культуру в их взаимопроникновении. Культурные концепты – имена абстрактных 
понятий, где культурная информация прикрепляется к понятийному ядру. Ключевые 
культурные концепты – ядерные единицы картины мира, обладающие экзистенциальной 
значимостью как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в 
целом (совесть, судьба, воля, доля, грех, закон, свобода, интеллигенция, родина и т.п.) [7; 247]. 

Лингвокультурный анализ культурных концептов позволяет уточнить степень влияния 
языка на мировосприятие конкретного этноса. Исследование культурных концептов 
представляет собой способ моделирования национальной (в данном случае башкирской) 
языковой картины мира. 

Современное языкознание характеризуется возрастанием роли культурологического и 
когнитивного подходов к изучению языка, который выступает источником сведений о 
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концептуальных структурах сознания. Вербализация концептов в языке осуществляется при 
помощи слова, словосочетания, предложения, текста.  

Взаимодействие языка и культуры особо ярко прослеживается через функционирование 
слова-концепта в пословицах и поговорках, фразеологических единицах, художественных 
текстах, фольклоре. Культурологическое изучение концептов связано с изучением текстов, в 
которых эти концепты закреплены и вербализованы как отражение национальной культуры и 
сознания. В связи с этим, изучение концептов культуры на материале фольклорных текстов 
представляется особенно актуальным.  Выбор материала и методики для описания содержания 
концепта не может быть произвольным. Фольклорный материал отражает конкретные аспекты 
содержания концепта (его синхронный или диахронный пласт или же стороны концепта, 
актуальные для народа). Дополнительные возможности для описания содержания концептов 
предоставляют экспериментальные методики. Словари разных типов, безусловно, отражают 
многие стороны содержания концепта, тем не менее часто важная для понимания содержания 
концепта информация эмоционального и оценочного плана остается за пределами словарной 
статьи. Результаты психолингвистических экспериментов позволяют дополнить представление 
о содержании концепта, сложившееся при изучении материалов фольклорных источников, 
текстового материала, а также конкретизировать это представление относительно 
определенной группы носителей языка. 

Фольклор – хранилище национальной культуры. Фольклорные тексты составляют 
неотъемлемую часть словарного состава языка, отражающую специфические особенности 
материальной и духовной культуры народа, его национальный менталитет. 

Фольклорная картина мира как разновидность общей картины мира, трансформировалась и 
создавалась в результате семантической перекодировки нефольклорного материала 
(мифологического и этнографического) через систему фольклорных кодов путем обобщения, 
типизации и перевода культурных смыслов на язык поэтической символики. 

В фольклорной картине мира можно увидеть связь с ментальностью и языком, отражение 
культурных и психических особенностей этноса, стереотипы сознания, имеющие истоки в 
мифологии (культурно-исторический аспект). 

Учитывая все те аспекты, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, 
стереотипами, мифологемами и прямо (в денотате) или опосредованно несут в себе культурную 
информацию о мире, социуме, мы исследовали культурные концепты в башкирском фольклоре. 
Нами составлен лингвокультурологический словарь «Концептосфера башкирского фольклора» 
(– Уфа: Китап, 2013. – 410 с.). Словарь посвящен описанию и объяснению культурных 
концептов башкирского фольклора, где определяется место этих ментальных образований в 
системе понятий лингвокультурологии. Рассматриваются ключевые культурные концепты 
башкирской языковой картины мира, выявленные из башкирского фольклора, которые 
формируют основу духовного самосознания человека и отражают его видение мира.  

Фольклорные тексты составляют неотъемлемую часть словарного состава языка, 
отражающую специфические особенности материальной и духовной культуры народа, его 
национальный менталитет. Будучи ключевым компонентом национальной культуры, концепты 
отражают важнейшие категории и установки жизненной философии башкир, являются 
значимыми для понимания национального характера этноса другими народами. Вместе с тем 
до настоящего времени специальные комплексные исследования концептов башкирского 
фольклора в словарях не предпринимались. Опыт анализа концептов в языковом сознании 
народа раскрывает новые перспективы исследований в русле современной антропологической 
парадигмы. Через концепт у человека возникает образ родного языка, формируются его 
тезаурус и концептосфера. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 
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восприятия и осмысления концептов, изучения языковой репрезентации концептов 
башкирского фольклора. 

Научная новизна словаря заключается в том, что впервые анализируется концептосфера 
башкирского фольклора, выявленная из разных жанров устного народного творчества (эпос, 
песня, сказка, легенда, предание, пословица, поговорка, загадка). Словарь посвящен 
исследованию вопросов лингвокультурологии, в частности концептосферы башкирского 
фольклора. Характеризуются базовые понятия лингвокультурологии: язык, культура, 
ментальность, языковая картина мира, языковая личность, концепт, культурный концепт. Книга 
адресована лингвистам, культурологам (студентам, аспирантам, преподавателям), широкому 
кругу читателей, интересующимся теоретическими и практическими проблемами 
лингвокультурологии. Выявлены и описаны концепты, входящие в общий понятийный базис и 
понятия, свойственные лишь башкирской языковой картине мира. В работе впервые 
предпринимается попытка ментального описания концептов башкирского народа и анализа 
концептуализации действительности в них. Анализ языковых способов выражения 
башкирского менталитета, зафиксированных в концептах фольклора, будет способствовать 
более глубокому изучению системы мышления, которой обладают носители башкирского 
языка. 

В словаре культурных концептов рассмотрены: 1) структурно-смысловая схема словаря; 2) 
структура словарной статьи (аргументированы принципы объективации лексического фона 
исследуемых единиц и предоставлено системное описание слов-наименований концептов).  

Исследованы понятийные, образные, аксиологические характеристики культурных 
концептов в башкирском языке; изучено лексико-семантическое поле ключевых культурных 
концептов башкирского фольклора; описана национально-культурная специфика исследуемых 
концептов; обозначено место культурных концептов башкирского фольклора в башкирской 
концептосфере в целом. 

В словаре освещены средства языковой концептуализации культурных концептов в 
башкирской языковой картине мира по четырем тематическим группам (человек, общество, 
природа, мифические образы). Рассматриваются концепты, относящиеся к обществу (алтын, 
байлыҡ, ваҡыт, белем, донъя, тыныслыҡ, тормош, ғүмер, икмəк, ҡан, курай, ҡараңғылыҡ, 
тыуған ил, ут, йəшəү, үлем, хеҙмəт и т.д.), внутреннему миру человека (бəхет, шатлыҡ. 
ҡайғы, йəн, йөрəк, мөхəббəт, нəфрəт, намыҫ, гонаһ, оят, ҡурҡыу, асыу, ғəйеп, бурыс, түҙемлек, 
өмөт, ышаныс, һағыш), отношениям (ғəҙеллек, хаҡлыҡ, дөрөҫлөк, дуҫ, дошман, дуҫлыҡ, 
дошманлыҡ, яҡшылыҡ, яуызлыҡ, ҡунаҡсыллыҡ, хөкөм, ялғанлыҡ, хəйлə), природе (ай, ел, ер, 
йондоҙ, йылға, һауа, күл, ҡояш, тау, таш, һыу), мифическим образам (аждаһа, аҡбуҙат, дейеү, 
ен, һыуһылыу, һыу эйəһе, шайтан, шүрəле и т.д.). 

Мифы являются одним из самых древних жанров устного народного творчества. Они 
появились еще во время родового строя, когда люди не различали небо и землю и представляли 
все это как единое целое. Мифологическое мировоззрение персонифицирует силы природы и 
видит активные силы вне человека, приписывая их духам. Мифологические рассказы 
выражают борьбу человека с природой и признание его зависимости от неё. В фольклоре 
отразились различные комплексы земледельческих, скотоводческих, промысловых и других 
верований. В народных песнях и сказках мы находим в той или иной форме пережитки культа 
солнца, земли, воды, растений и животных. Мифологические существа упоминаются в 
различных жанра фольклора: в пословицах и заговорах, песнях, сказках и преданиях, легендах. 
Например, мифический образ шайтан является злым духом. Шайтан, вселяясь в человека, 
всячески вредит ему, и, как правило, лишает разума:  Бер башҡорт ҡарты шулай урманға 
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һунарға китə. Шунда ул кеше ҡиəфəтендəге шайтанды  осрата. Тəү күреүҙə уның шайтанмы, 
кешеме икəнен дə айырғыһыҙ икəн. Шайтан быға:  

– Əйҙə киттек минең менəн, – тигəс, ҡарт уны-быны уйлап тормай тота ла китə. Шул ике 
арала ҡараңғы ла төшөп өлгөрə. Шайтан тағы: 

– Əйҙə йоҡларға ятайыҡ, - тигəс, был да ҡарышып тормай. Яталар былар. Тик ҡарт, 
йоҡлаған кеше булып, шайтанды аңдып ята. Бер саҡ шайтан ауыҙынан ут сыҡҡанын күреп 
ҡала был. Шунда эштең ниҙə икəнен һиҙеп ала ла тороп, сытыр-сатыр өйөп, сəкмəне менəн 
ҡаплап ҡуя. Үҙе бер яҡҡараҡ китеп, ни булыр икəн, тип күҙəтə башлай [2; 111-112].  

Таким образом, культурные концепты в башкирском фольклоре представляют интерес не 
только в плане структуры, лексико-семантического состава, стилистической характеристики, 
но и в лингвокультурологическом, так как фольклорные тексты являются носителем 
национально-культурной информации народа. Культурные концепты совмещают в себе черты 
общеязыковой концептуализации, сложны по структуре (включают в себя ряд подконцептов). 
Персонаж в фольклорной картине мира не индивидуализирован; почти нет характеристики 
внутренних свойств личности, часто его единственной характеристикой является действие, 
которое производит, или рассказ о конкретных ситуациях. Человек, который формируется на 
основе родного языка, культуры и фольклора, способен и готов понимать суть иных культур и 
принимать полифоничность (многоголосие) мирового культурного наследия, что особенно 
важно сейчас, в эпоху разжигания межнациональных конфликтов.  
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18. YÜZYIL KLÂSİK DÜŞÜNCE MİMARLIĞININ TÜRKMEN AİLE ÖRNEĞİ 
ÜZERİNE: AZADÎ VE OĞLU MAHTUMKULU 

 
Doç. Dr. Berdi Sarıyev 

Türkmenistan 
 

Değerli dinleyenler! 
Sunacağım tebliğin konusunun düşünce ile ilişkili olduğundan dolayı “Kültürel Etkileşim ve 

Medeniyetler İttifakı” ana temasıyla düzenlenen kongrede kültürle düşüncenin ilişkisi hakkında bir 
cümle söylemeyi isabetli buldum. Çünkü kültür ayrıntılı bir düşüncedir, bu düşüncenin üç yöntemle 
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derin, detaylı ve ana hatlarıyla anlatımıdır, başka bir deyişle milli düşüncenin sözlü, yazılı ve el 
emeğiyle anlatımıdır.  

Bu anlatımın toplumların kimliklerinin oluşmasında da önemli bir payı bulunmaktadır. Derin bir 
şekilde incelediğimiz zaman bu pay onu diğer toplumlardan farklı kılan özelliklerinden birisi olarak 
karşımıza çıkacaktır.  

Değerli katılımcılar!  
Ele aldığımız konunun 18. yüzyıldan günümize kadar devam ettiğinin ve bundan sonra da devam 

edeceğinin bir örneği olarak kendi özgeçmişimle ilgili olan şu cümle ile başlamayı uygun gördüm. 
Öğrencilik yıllarımdan beş senesini ayırarak oğlunun adını taşıyan üniversiteyi bitirdim, meslek 
hayatıma da babasının adını taşıyan üniversitede başladım. Evet, Türkmen ailesinde yetişen ve eskide 
her biri birer mektep olan baba ile oğul, günümüzde de her biri birer üniversite olarak devam 
etmektedir. Biraz sonra onların kimler olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Bilindiği gibi, 18. yüzyıl Türkmen klâsik düşüncesinin baş kaynağını sözlü halk edebiyatı 
eserlerinden ve bunun yanısıra klâsik edebiyat temsilcilerinin eserlerinden aldığı bir gerçektir. 18. 
yüzyıl Türkmen klâsik şairlerinden baba ile oğul: babası Devlet-Mehmet AZADİ ve oğlu Mahtumkulu 
FIRAKİ bu konuda büyük katkılarda bulunmuşlardır.  

Türkmen klâsik düşüncesinin baş kaynağını sözlü halk edebiyatı eserlerinden ve bunun yanısıra 
klâsik edebiyat temsilcilerinin eserlerinden aldığı bir gerçektir.  

Bu konuda büyük katkılarda bulunan 18. yüzyıl Türkmen klâsik şairleri Devletmehmet AZADİ ve 
oğlu Mahtumkulu FIRAKİ hakkında Türkmen edebiyatçılarının bu güne kadar üstü kapalı bir şekilde 
dile getirmeye çalıştıkları fakat kesin bir cümle ile net olarak söyleyemedikleri hassas bir konuyla 
ilgili cümleleri apaçık şekilde söylemek istiyorum.  İşte o cümlelerden bazıları… 

Evet, bütün dünya halklarından sadece Türkmenler 18. yüzyılda bir aileden iki büyük bilgini 
yetiştirebilmişlerdir.    

Dünya klâsikleri listesine girebilmeyi hak etmiş olmalarına rağmen bu konuda Sovyetler 
döneminde gerekli adımların atılmaması çok üzücü bir durumdur. Çünkü onlar sadece Türkmen 
şairleri değil, bütün Türk ve dünya klâsikleridir.    

Bir asırı (18. yüzyıl) eşit bir şekilde paylaşabilen baba ile oğlun her biri birer Türkmen millî 
düşünce klâsiğidir. Onların her biri birer millî ekoldür, Türkmenler için.  

Onların her birinin adına birer üniversite bulunmaktadır bugün Bağımsız Türkmenistan 
Devletinde… 

Millîliğin yok edildiği zannedilen Sovyetler döneminde bile, Türkmenlerin her gün 
Mahtumkulu’nun sözlerinden oluşan en az 4-5 türküyü dinlediği de bir gerçektir.  

Evet, Türkmen klâsik düşüncesinin kaymak tabakasıdır, Azadi ve Mahtumkulu…  
Sadece Mahtumkulu’nun eselerinden ibaret olmak üzere, bir sene içinde (1949 senesinde), 3 

profesörlük tezinin savunulması da şairin önemini vurgulamaktadır. Bu tezlerin sahipleri; Prof. Dr. 
Baymuhammet Garrıyev, Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova ve Prof. Dr. Geldi Orazoviç 
Çarıyev gibi mahtumkuluşinas âlimlerdir.  

Türkmen Akademisyeni B. Garrıyev “Mahtumkulu” adlı eserinde şair hakkında şu bilgileri 
veriyor: “Mahtumkulu’nun hayatına, onun devrine ilişkin tarihî belgeler kalmamıştır. Bu nedenle 
büyük şairin yaşamını yazmak için biz onun kendi eserlerine ve halk rivayetlerine başvuruyoruz. 
Mahtumkulu’nun eserleri güvenilir kaynaklar olsa da, onlar da yazar hayatını tüm yönleri ile ortaya 
koymamış, kendi hakkında bazı destansı malumatlar vermiştir. Halk söylencelerine ve rivayetlerine 
baktığımızda, onların da şairin hayat hikâyesini tam manasıyla ortaya koymadığını görüyoruz. 
Bundan başka da o rivayetlerin hepsinin tüm yönleri ile doğru olmadığını düşünüyoruz” (Garrıyev 
1975: 71). 
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Babası Devletmehmet Azadi de (1700-1760) Mahtumkulu Firaki gibi (1724-1807), Türkmenlerin 
Göklen boyunun Gerkez aşiretindendir. Ailede iki özel ad tekrarlanmaktadır. Başka bir deyişle sözünü 
ettiğimiz bilginlerin her ikisi de 18. yüzyılda yaşamış olan soylu bir Türkmen ailesinden 
gelmektedirler.  

Ailenin birkaç kuşak önceki reisi hakkında pek bilgi olmamasına rağmen adı bilinmektedir. Onun 
adı Devletmehmet Molla’dır. Türkmenlerin Göklen boyunun Gerkez taifesindendir. Halkın arasındaki 
rivayetlere göre Göklenlerin önde gelen bilgili, takva insanı imiş Devletmehmet Molla. Devletmehmet 
Molla’dan bir oğul, Mahtumkulu Yonacı (1654–1720) dünyaya gelir.  

Mahtumkulu Yonacı, babasının vefatından sonra doğan oğluna babasının adını verir. Böylece 
Türkmen ailesinde hâlen devam etmekte olan “eski adı yaşatma” geleneğine uyarak Yonacı, kendi 
oğluna babasının adını, yani Devletmehmet adını koyar. Bu geleneği sonra Devletmehmet Azadi’de 
devam ettirir. Azadi ise kendi oğluna Mahtumkulu ismini verir. 

Bizim sözünü ettiğimiz kişilerden, ilk Devletmehmet Molla, Türkmen klâsik şairleri 
Devletmehmet Azadi’nin DEDESİDİR, Mahtumkulu Firakı’nın ise BÜYÜK DEDESİDİR.   

Mahtumkulu Yonacı ise, Devletmehmet Azadi’nin BABASIDIR, Mahtumkulu Firakı’nın ise 
DEDESİDİR.  Kuşaktan kuşağa aynı ismin verilmesi Türkmenlerde günümüzde de devam etmektedir. 
Başka bir deyişle bu baba mektebinin devam ettirilmesidir. 

Mahtumkulu Yonacı’nın oğlu Devletmehmet Azadi (1700–1760) ilk olarak köy okulunda eğitim 
görür, Arap ve Fars dillerini iyi öğrenir. Sonra dayılarının yardımıyla medreselerin birinde temel 
eğitimini alır. Onun başlıca eserleri şunlardır: Vağz-ı Azat, Behiştname, Hikayet-i Cabir Ensar, Rubai-
et- az-ruyı-zarı.  

Devletmehmet Azadi’nin bize miras bıraktığı en önemli eseri Vaaz-ı Azad (Hürriyet 
Vaazları/Bağımsızlık Hakkında Söylevler) adlı eseridir. Dört bölümden oluşan bu manzum eserde 
yaklaşık altı bin mısra bulunmaktadır. Eserde Arap, Fars ve Çağatayca sözcükler çok kullanılmıştır. 
Edebî lakabını (mahlasını) Farsça azad sözcüğünden alan Devletmehmet Azadi yukarıda adı geçen 
eserinde Türkmen bağımsız devleti ve onun yönetimi hakkındaki meseleyi ilk olarak gündeme 
getirmiştir. Şairin görüşünün dinî ağırlıklı olması onun yaşadığı dönemle ilgilidir.  

Devletmehmet Azadi’nin oğlu Mahtumkulu Firakı (1724–1807) ilk olarak “aile mektebinin 
öğretmeninden”, yani babasından çok şeyleri öğrenir, sonra köy okulunda eğitim görür, daha sonra 
Halaç’taki İdris Baba Medresesine devam eder, ondan sonra Buhara’daki Gögeltaş Medresesinde ve 
son olarak ise üç yıl yatılı ve devamlı ders gördüğü Hive’deki “Şir-Gazi” medresesinde eğitimini 
tamamlar. 

Mahtumkulu, baba mesleğini devam ettiren bir şairdir ve Türkmenlerin halk arasında 
kullandıkları “Ata kesbi oğla halal” (Baba mesleği oğul için en değerli ve helal meslektir anlamındaki) 
deyminin doğru olduğunu tam delilleriyle ispat etmiştir. 

İlmi ilk babasından öğrenir Mahtumkulu. Bunu kendisi şiirlerinde de dile getirir. Devletmehmet 
Azadi, Mahtumkulu’nun babası olmanın yanı sıra onun bilimsel sahadaki ilk ve en büyük hocasıdır. 
Bu durumu Mahtumkulu, kendi bazı şiirlerinde “üstat kıblem” deyimiyle açıklamıştır:   

 
“Doga kılsam, cebri-cepam ekserdir, 
Ilm övreden ussat kıblam – pederdir” (G53) 
Dua kılsam cebr-i cefam ekserdir, 
İlim öğreten ustad kıblem – pederdir 
 
18. Yüzyıl klâsik düşünce mimarliğinin Türkmen aile örneği üzerine yapılan araştırmaya göre ele 

alınmış olan konulardan başlıcaları şunlardır:  
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KONULAR: 
 Sosyal Yaşam  Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Birlik ve Beraberlik Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Boylararası Tek Sofrası  Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Bağımsız Devlet Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Anayasa Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Devlet Başkanlığı Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Emniyet  Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Ordu Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Ekonomi Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Adalet Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Eğitim Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Bilim  Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Sağlık Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Din ve İnanç Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Gelenek ve Görenek Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 Kültür Devlet-Mehmet Azadi / Mahtumkulu Fıraki 
 ve başkalar…  
 
Türkmen bilim adamlarının bu güne kadar üstü kapalı bir şekilde dile getirmeye çalıştıkları fakat 

kesin bir cümle ile net olarak söyleyemedikleri hassas bir konuyla ilgili cümleleri apaçık şekilde 
söylemek istiyorum.  İşte o cümlelerden sadece bir tanesi: Bütün dünya halklarının içinde sadece 
Türkmenler, 18. yüzyılda bir sade Türkmen ailesinden iki büyük deha diyebileceğimiz bilginleri 
yetiştirebilmişlerdir. Günümüzde de onların her biri birer meşhur üniversite, yüksek düşünce merkezi, 
çağdaş eğitim ocağı olarak devam etmektedir. 

Yaptığımız araştırma sonucu 18. yüzyıl klâsik düşünce mimarliğinin Türkmen aile örneğinin 
aşağıdaki gibi bazı özelliklerini göstermektedir:   
Türkmen Türkçesinde Türkiye Türkçesinde Özellikleri 
Maşgala Mekdebi Aile Mektebi Soylu aile, 

Eğitime önem veren aile, 
Çocuğuna yurtdışı eğitim için izin 
veren aile … 

Atalı – Oğul Mekdebi Baba ile Oğul Mektebi Ata Mesleği Oğla Helal, Anne 
Mesleği Kıza; Anasına Gör (Bak), 
Kızını Al, Kenarını Gör (Bak), 
Bezini; Atalar Sözü / Ata Sözleri 
(Darbımesel); Kabem – Annem, 
Kıblem – Babam; “İlm Öğreten 
Üsad Kıblem Babamdır”… 

Şahırlar Mekdebi Şairler Mektebi Türkmen klâsik edebiyatının ünlü 
şairleri listesinde ön sıradan yer 
alır…      

Klassik Düşünce Mekdebi Klâsik Düşünce Mektebi   Kaynağını Doğu klâsik 
düşüncesinden alan ve bunu da kendi 
yaşadığı döneminde milli mektebe 
dönüştürebilen bir Türkmen örneği; 
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Arap, Fars ve bazı Batı ülkeli 
düşünürlerin dünya görüşünün 
kesiştiği noktalar...  

Övrülişik Mekdebi Dönüşüm Mektebi  Divan edebiyatından halk 
edebiyatına, Kitabî usulden yeni 
günlük usule, Aruz ölçülü 
kalıplardan basıt koşuk öçülü 
kafiyeli dörtlüklere,  Doğu Türkçesi 
yazı dili olan Çağatayca etkisinden 
Oğuz temelli Türkmenceye 
dönüşmesi...  
 

Aydınlık Mekdebi Aydınlık Mektebi  Aydınlanma döneminin başlangıcı, 
Boylararası birlik beraberlik ve tek 
sofra ilkeleri, Bağımsız devlet, 
Adalet, Devlet Başkanlığı, Ordu, 
emniyet,  Sağlık, Eğitim…  

Milli Miras Mekdebi  Milli Miras Mektebi  Bir mekdebin kendinden sonra gelen 
mekdebe bıraktığı düşünce; Klâsik 
düşünce mektebinin çağdaş düşünce 
üniversitesi olarak devam etmesi…    

 
Böylece bir asırı oluşturan yüzyılı (18. yüzyıl) eşit bir şekilde paylaşabilen, ortak hayat hikâyeleri 

ve mesleki açıdan benzer olan dünya görüşleriyle yaşadıkları dönemdeki halkının milli haykırış sesini 
eksiksiz bir şekilde ortayakoyabilen, dönemin karanlık yollarını aydınlatmaya çaba gösterebilen ve 
aynı ailede yetişerek “Ata kesbi ogla halal” (Babanın mesleği oğla helaldır) gerçeğine şahitlik 
yapabilen ve 18. yüzyıl klâsik düşünce mimarlığının Türkmen aile örneğini babalı oğul olarak 
ispatlayabilen iki dehadan söz açmayı göz önünde tuttuk. Onların düşüncelerini, dünya görüşlerini 
sizinle paylaşmak istedik.  

Devlet-Mehmet Azadî’nın eserlerindeki düşünceleriyle ilgili yaptığımız araştırmanın sonucu 
Türkmen düşünce mimarlığının aile yapısında babaya büyük sorumluluk düştüğünü göstermektedir. 
Devlet-Mehmet Azadî, 18.yüzyılda eğitim konusunda sorumlu bir eğitmenin yanı sıra bir bilgin olarak 
da karşımıza çıkar. 

“Oğlum – Azadî’m” şiirsel diyaloğunun uzun süre devam etmesine rağmen neticede 
Türkmenlerin arasında 18. yüzyılda yurdışında eğitim almak için ilk defa bir eğitmen, öğretmen veya 
bir baba olarak Devlet-Mehmet Azadî kendi oğlu Mahtumkulu’ya izin verir: 

“Azadî der, beraberce safa sürelim,  
Tamam, gönderelim, deneyip görelim,  
“Âmin” de, kalk oğlum,  dualarla uğurlayalım, 
Bir Tanrı yâr olsun sana, tamam, git, oğlum!”(Mahtumkulu I, 1992: 21)  
18. yüzyıl Türkmen düşüncesi hakkında kısa bilgi.  
İnsanın olduğu yerde onun düşüncesinin de olduğu ve olacağı bir gerçektir. Ayrıca düşünceyi Batı 

Düşüncesi, Rus Düşünce Tarihi olarak ayırmak mümkün oluyorsa o zaman Doğu Düşüncesi olarak da, 
Türkmen Düşüncesi olarak da ayırmakta sakınca yoktur.  

Andrzej Walicki’nin “Rus Düşünce Tarihi” adlı eserinin tanıtımi için şöyle cümlelere yer 
verilmektedir: “Batı Avrupa geleneğine bağımlı 18. / 19. yüzyıl Rus düşüncesinin özgün yanını ortaya 
koyan Rus Düşünce Tarihi, konuya ilgi duyan tüm okuyucuları doyuracak nitelikte bir çalışma. 
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Walicki'nin sunduğu arkaplan, Rus aydınların Batılalaştırma ile geleneği yaşatma arasında gidip 
geldikleri sancılı, ama toplumun kaderini bütünüyle değiştirecek olayları besleyen dönem. Kitabın her 
bölümünde, yaşanan tartışmaların bambaşka bir dünya görüşü ve Rusya'ya özgü bir düşünme 
sistematiği doğuruşunu izliyoruz. Walicki, bu kadar kalabalık bir toplumun hızla çağdaşlaştırılmasını 
hedefleyen bu harekette eski ve yeni fikirlerin nasıl yan yana gelebildiğini; Avrupa felsefesinin Rus 
aydınların gözünde geçirdiği değişimi ve birbirinden farklı tüm gelecek kurgularını ayrıntısıyla ele 
alıyor. Rus düşüncesinin tarihsel bir çerçevede incelenmesi sayesinde, tartışmaları yaratan 
gerçeklerle, toplumun gidişatına dair öngörülerinin şaşırtıcı sürekliliğini keşfediyoruz. Andrzej 
Walicki, on sekiz yıllık ayrıntılı araştırmalarının birikimiyle yazdığı çalışmasında, geleneklerinden 
kopmaksızın ve toplumsal koşullarını unutmaksızın yepyeni bir ulusun temellerini atan Rus aydınların 
savaşımını etkileyici bir biçimde öykülüyor. Tarihsel-felsefi sorunlar, siyasal ve dinsel tartışmalarla 
toplumsal düşünce ve hatta edebiyatla temellenen Rus düşüncesini en geniş perspektiften sunan bu 
klasikleşmiş eserde, kendilerini Rusya'nın geleceğinden sorumlu tutan aydınların modernleşme 
tutkusuyla giriştikleri hareketin, 20. yüzyılın başında yaşanan tarihsel kırılmayı adım adım yaratışına 
tanık olacaksınız.” (Walicki, 2009). 

Biz de bu bildirimizde 18. yüzyılda Türkmen düşüncesinin ana hatlarını bir ailede yetişen Devlet-
Mehmet Azadî ile Mahtumkulu Firkaî’nın eserlerindeki örneklerle anlatmaya çalışacağız.  

Türkmenler, 18.yüzyılı Devlet-Mehmet Azadî ve Mahtumkulu Firakî gibi büyük aydınları vermiş 
olan şanslı asır olarak bilirler.   

Bağımsız Türkmenistan devletinin değerli Cumhurbaşkanı, Türkmen edebiyatı, dili, kültürü ve 
milî mirasının büyük destekçisi Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov bu asıra dikkatı çekerek şöyle 
der: “Türkmen halkının tarihinde derin felsefe, keskin ferasetle yoğrulmuş harika eserleri armağan 
eden söz ustaları az değildir”. (Berdimuhamedov, 2007:126). 

Meşhur Kırgız yazarı ve ünlü söz ustası Cengiz Aytmatov Türkmen aydını Mahtumkulu’nun 
önemini şöyle dile getirir: “Orta Asya’da 18. yüzyıl Mahtumkulu’nu adı ile anılmaktadır”. 
(Mahtumkulu-250, 1989: 37). 

Dünyada 18. yüzyıl Aydınlanma Düşüncesiyle de anılmaktadır. “Batı Düşüncesi. Felsefî 
Temeller” kitabının yazarları K. Küçükalp-Ahmet Cevizci Aydınlanma düşüncesini şöyle tanımlarlar:  
“Klasik kozmolojinin yıkılmasına paralel olarak klasik felsefe anlayışının yerine geçen, geçmişten 
tamamen kopma iddiasındaki modern felsefe anlaışı, XVI. yüzyıldan itibaren bilimde ortaya konmuş 
olan başarılarla birlikte, XVIII. yüzyılda Aydınlanma düşüncesine vücut vermiştir. Bununla birlikte 
Aydınlanma, salt düşünsel bir hareket olmayıp bilimsel, kültürel ve toplumsal boyutları olan bir 
kavramı ifade eder. Aydınlanma Avrupa’da XVII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIX. yüzyılın ilk çeyreğini 
kapsayan bir döneme gönderme yapar. Ayrıca bu dönemi temsil eden birtakim düşünürlerin, akıl ve 
bilimi yegâne referans noktası sayan bir yaklaşım içerisinde, insanı bilginin ışığıyla aydınlatma 
çabalarıyla seçkinleşen kültürel bir dönemi, bilimsel keşif ve eleştiri çağını ve bu doğrultuda teşekkül 
eden felsefî ve toplumsal hareketi ifade eder.” (Küçükalp vd. 2009: 134). 

Tuncay İmamoğlu’na göre, “Aydınlanma felsefesi”, modern düşünceye kaynaklık eden 
etmenlerden biri olarak açıklanmaktadır.  Micheal Faucault’nun “Modern felsefe nedir?” sorusuna 
“Modern felsefe, ikş yüz yıl önce arsızca ortaya atılan “Aydınlanma nedir?” sorusunu yanıtlamaya 
kalkışan felsefedir” şeklinde cevap vermesi Aydınlanmanın modern düşünce için ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi Aydınlanma, 18. yüzyılda, aklın işlevsel kılınmasının 
sağlandığı bir ortamda, bir grup filozofun, var olan değerler ve toplumsal kurumların eleştirisini 
amaçlayan bir felsefe hareketinin adıdır. Aydınlanma felsefesinin en belirgin özelliği, insan aklına 
duyulan sonsuz güven ile desteğini büyük ölçüde bilimden alan ilerleme düşüncesidir…. Bu yüzden 
Aydınlanma aynı zamanda akıl çağı olarak da adlandırılmaktadır.” ( İmamoğlu, 2013:31). 
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Biz de AKIL kavramından yola çıktık, FİKİR kavramında mola verdik ve sonunda GÖNÜL 
kavramına ulaştık.  

18. Yüzyıl klâsik düşünce mimarliğinin Türkmen aile örneği üzerine yapılan araştırmaya göre 
“AKIL”, “FİKİR”, “GÖNÜL” kavramlarıyla ilgili sonucu aşağıdaki tabloda görebiliriz: 
 AKIL FİKİR GÖNÜL 
1 Alettir. Kesici bir alettir. Kazandır. Bitkidir. Güldür. 
2. İnsandır. İnsandır. İnsandır. 
3. Maddedir. Varlıktır. Bostandır 
4. Gemidir. Ormandır. Nakıştır. 
5. Hazinedir. Baskıdır. Ordudur. 
6. Dumandır. Gündüzdür. Deryadır. 
7. Kapıdır. Deryadır. Şehirdir. 
8. Kuştur. Banrıdır. Sandıktır. 
9. Mülktür. Laydır. Avdur. 
10. Numinedir. Batgadır. Kuştur. 
11.   Aynadır. 
12.   Şahtır.  
   Tahttır. 

 
Yaptığımız araştırma sonucu 18. yüzyıl klâsik düşünce mimarliğinin Türkmen aile örneğine göre 

Ahmet Yesevi ile ilgili bazı görüşler:   
Türkmen Türkçesinde Türkiye Türkçesinde Özellikleri 
Medinede Muhammet  
Türküstanda Hoca Ahmet  
Hanı, din pederi, geçti Muhammet,  
Türkistan evladı, geçti Hoca Ahmet,  
Bilmenem, bu felek ne kıldı niye…,      

Medine’de 
Muhammet, 
Türkistan’da Hoca 
Ahmet  

Türkistan  
Türkistan evladı 
Hoca Ahmet 

Rustem dağ sürerdi bir afi ile, 
Devler titreşirdi gürz havfi ile, 
Hoca Ahmet Yesevi yüz sofu ile  
Kiştisiz deryayı şöyle geçtiler. 

Yesevi ve 100 sofu 
hakkında hikâye 

Halkın arasında Yesevi’nin 
100 sofu ile birlikte nehri 
gemisiz geçtiği söylenir. 

Hacı Bektaş, Abdülkadir, 
Hoca Ahmet, İmam Rizadır, 
Ferudin bir evliyadır, 
Tümünden hümmet isterim.  

Doğu Düşünce 
Klâsikleri  

Halka Doğu düşünce klâsikleri 
hakkında bilgi verir.  

Kıldı ona Hak rahmet, 
Nur-ı tecelli kudret, 
Hırka giyen Hoca Ahmet, 
Sayram’dadır, Sayram’da. 

Hırka ve Sayram Halk arasındaki rivayete göre 
Peygamberimizden sonra gelen 
hırkayı şerif törenle Sayramda 
bulunan Hoca Ahmet 
Yesevi’ye giydirilmiştir.  

Çektiğimdir kaygı-hasret, 
Bu ne hadıs, bu ne ümmet, 
Türkistan’da Hoca Ahmet, 
Onun adı yitip gidecek?!... 

Vakıf ve Üniversite 
Görüşü 

Temeli XX-XXI. yüzyılda 
atılan Vakıf ve Üniversite 
hakkındaki görüş aslında ilk 
olarak XVIII. yüzyıldaki klâsik 
düşünce Türkmen aile örneği 
tarafından ortaya atılmıştır.  

Hazreti Ali etti âlemde davı, İklim Sahibi İslam mistisizminde büyük 
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Kaf’tan Kaf’a düştü Hazretin çavı, 
Ya iklim iyesi Ahmet Yesevi, 
Benim sahipcemalımı gördün mü? 

makam, önemli değer.. 

 
SONUÇ OLARAK, 
Bizim ata-babalarımız, sevgili analarımız “Türkmen ak evi”, “Türkmen halısı”, “Türkmen bedev 

atı”, “Türkmen tamdırası / dutarı”, “Türkmen pilavı”, “Türkmen üzümü”, “Türkmen kavunu” … gibi 
dünyaca ünlü ürünlerinden başka da feraset ile yoğrulmuş ve diğerlere benzemeyen TÜRKMEN 
MİLLİ DÜŞÜNCESİNİ üretmişlerdir.   

Tarihte ünlü şöhretli ve silinmeyecek iz bırakmış yüce Türkmen halkının yaşamını, hayatını, 
tarihini, kültürünü, edebiyatını, sanatını, dilini, dinini, sağlığını, tarımını, gelenek göreneğini, komşu 
ilişkilerini, insan severliğini ve genel dünya görüşünü, kısacası Türkmen’e has olan bütün özelliklerini 
onun MİLLİ DÜŞÜNCESİ ile dolu ve doğru değerlendirmek mümkündür.  

 TÜRKMEN DÜŞÜNCESI → ÖZEL BİR YETENEKTİR.  
 TÜRKMEN DÜŞÜNCESI → TÜRKMEN ZEKÂSININ YETENEĞİDİR.  
 TÜRKMEN DÜŞÜNCESI → TÜRKMEN HALKININ MİLLİ YETENEĞİDİR.  
 TÜRKMEN DÜŞÜNCESI → HER BIR TÜRKMENİN ŞAHSI YETENEĞİDİR.  
 TÜRKMEN DÜŞÜNCESI → TÜRKMENİN BİLİMSEL TARLASINDA YETİŞEN MİLLİ 

ÜRÜNÜDÜR.  
Zahmeti kendine yeterli olan bu milli ürünü üretmek için Türkmen düşüncesine has olan bütün 

unsurlar canlanıyor ve harekete geçiyor. Başka bir deyişle ses de, söz de, fikir de, gönül de göz, akıl, 
gerçek TÜRKMEN’E dönüşüyor.  

 TÜRKMEN SESİ İLE DÜŞÜNCENİN ÇUKURU KAZILIR.   
 TÜRKMEN SÖZÜ İLE DÜŞÜNCE TOHUMU KONULUR. 
 TÜRKMEN FİKİRİ İLE DÜŞÜNCE TOHUMU GÖMÜLÜR. 
 TÜRKMEN GÖNLÜ İLE DÜŞÜNCE FİLİZİ TOMURÇUKLANIR. 
 TÜRKMEN GÖZÜ İLE ONA BAKIM YAPILIR. 
 TÜRKMEN AKILI İLE O OLGUNLAŞIR. 
 TÜRKMEN ZEKÂSI İLE TOPLANIR. 
 TÜRKMEN FERASETİ İLE HARMANLANIR.  
 TÜRKMEN DİLİ İLE DAĞITILIR. 
DÜŞÜNCE tartılabilen bir ağırlıktır. Tabii ki AKIL TERAZISIYLA tartılacaktır.   
DÜŞÜNCE pişirebilen bir yemektir. Tabii ki FİKİR KAZANIYLA pişirilecektir. 
 DÜŞÜNCE görülebilen bir nesnedir. Tabii ki GÖNÜL AYNASIYLA görülecektir. 
DÜŞÜNCE ifade etmede kullanılabilen bir silahtır.  
OKU sözdür. Yayı DİLDİR. Hedefi İNSANDIR.  
DÜŞÜNCE dünyaya yapılan bir gezidir.  
Mahtumkulu’nun sözleriyle ifade edersek FİKİR Deryasından geçen AKIL Gemisiyle Söz 

Pazarına alış-verişe çıkmaktır.  
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БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай» 

 

В современном обществе, когда рушатся традиционные и духовные ценности, снижается 
культурный уровень населения, происходит мировоззренческая дезориентация, особую остроту 
приобрела проблема сохранения «культурной памяти», воспитания духовно богатой личности. 
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В начале ХХI века появилось поколение, неинтересующееся родным языком и 
литературой, обычаями, историей и культурой народа, неосознающее свою национальную 
принадлежность, что в свою очередь привело к упадку духовности общества, к нивелировке 
нравственных человеческих качеств.  

В связи с этим последнее десятилетие ознаменовано всеобщим интересом к возрождению 
национального самосознания, сохранению культурного духовного наследия народа. Во многих 
республиках Российской Федерации разрабатываются концепции этнокультурного 
образования, в которых ставится задача воспитания школьника как носителя и продолжателя 
культурно-духовных ценностей народа, формирования у подрастающего поколения 
ценностных ориентаций. 

Создание этнокультурной среды на ступени общего образования является необходимой 
предпосылкой формирования этнического самосознания у обучающихся.  

В системе образования Республики Алтай в 
общеобразовательныхучрежденияхсрусским(неродным)иродным(нерусским)языкомобученияо
дним из важных и обязательных компонентов является изучение учебных предметов 
«Алтайский язык», «Алтайская литература». 

Современные образовательные программы по алтайской литературе включают не только 
произведения алтайских писателей, а также переводы тюркской, русской и зарубежной 
литературы.  

Включение древнетюркской литературы, произведений тюркской литературы (тывинской, 
хакасской, якутской, казахской, киргизской, айзербажанской, турецкой и др.) в программы по 
алтайской литературе приобщает обучающихся к тюркскому миру, повышает мотивацию к 
обучению родного языка и  литературы, способствует формированию этнического 
самосознания.  

Изучение русской и зарубежной литературы способствует расширению кругозора 
обучающихся, выявлению национально-специфического и общечеловеческого в литературах. 

Знакомство с литературой тюркских литератур начинается в начальных классах. В 
образовательной программе учебного предмета «Литературалыккычырыш» («Литературное 
чтение») в тематическом разделе «Телекейле мен» / «Я и мир вокруг меня» изучается 
литература других народов. В 3 классе предлагается сопоставительный анализ басен «Аспан ла 
Чымалы» / «Кузнечик и Муравей» турецкого писателя Назыма Хикмета и «СебискелеЧымалы»/ 
«Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова. Анализ двух произведений раскрывает особенности 
тюркского и русского мировосприятия.  

В основном общем образовании рабочие программы по алтайской литературе состоят из 
четырех разделов: устное народное творчество, древнетюркская литература, алтайская 
литература, литература других народов. В системе изучения алтайской литературы знакомство 
с литературой народов России  начинается в средней  ступени образования. В V-VIII классах 
переводная литература изучается параллельно с алтайской литературой.  В данном концентре 
предполагается подробный текстуальный анализ нескольких  произведений литературы 
народов России и мировой классики, переведенной на алтайский язык. 

В процессе преподавания алтайской литературы обращение к древнетюркской литературе 
и литературам тюркских народов является важной составляющей, которая дает возможность 
выявить общность литературного процесса в национальных литературах, осмыслить единство 
историко-литературного пространства, а также вводит изучение произведений  родной 
литературы в контекст тюркской и мировой культуры.  

Изучение древнетюркского периода начинается с 5 класса. Древнетюркский период в 
школьной программе представлен орхонскими памятниками. В 5 классе учащиеся получают  
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общие сведения об орхонских надписях; в 6-7 классах – изучаются отрывки памятника в честь 
Кюль-тегина, в честь Тоньюкука и «Ырк-Битиг» / «Бельгебичик»; в 9 классе знания, 
полученные в средних классах, обобщаются, учащиеся знакомятся с теоретическими статьями 
отдельных исследователей (И.В. Стеблева, С.С. Суразакова, Н.М. Киндикова).  

На уроках алтайской литературы  древнетюркские тексты изучаются на родном языке.  В 
настоящее время отрывки из  текстов орхонских памятников переведены на алтайский язык 
фольклористом С.С. Суразаковым,  писателями  А.О. Адаровым «Куль-тегингеэземкереес», 
«Тонйукуккеэземкереес», К.Д. Кошевым «Йолыг-тегинниҥадазыБильге-кагангаучурлаганташ-
бичигинен», журналистом А.А. Сабашкинным. 

На современном этапе вопрос об изучении древнетюркской литературы, в частности 
орхонских памятников в школе принадлежит к числу сложных и фактически не разработанных 
в школьной методике. 

В методических пособиях по алтайской литературе профессор Н.М. Киндикова 
акцентирует внимание  на изучение жанровой специфики орхонских надписей и поэтики 
поэтических переводов (Киндикова1998: 11). 

Следует выделить несколько приемов работы над орхонскими текстами в средних классах: 
пересказ, сопоставление алтайского и русского перевода, работа над образами, историко-
культурологический комментарий, сопоставление литературного текста с историческими 
реалиями. 

В старших классах большое внимание уделяется исследовательской работе учащихся, 
которые, прежде всего, знакомятся с научными статьями алтайских литературоведов (С.С. 
Суразаков, Н.М. Киндикова).  

Изучение орхонских надписей в школе дает возможность обучающимся понять истоки 
типологической связи всех тюркоязычных литератур, а также позволяет обосновать 
периодизацию алтайской литературы. 

В средних классах изучаются следующие произведения тюркских литератур: 
5 класс: Ч.Т.Айтматов.«Солдаттыҥуулы» /«Солдатенок» -киргизская литература; 

СейранСаховет «Бозогоажырателекей» - айзербажанская литература. 
7 класс: М.Джалиль. «Jaйымлабарболзочы», «Кушкаш» - татарская 

литература;С.Тока.«Араттыҥсӧзи» / «Слово арата» - тувинская литература; 
Ч.Т.Айтматов«Аккереп»/ «Белый параход» - киргизкая литература. 

8 класс:И.Есенберлин«Чӧлдӧрдиҥjайымыучун» / «Хан Кене» - казахская литература, 
А.Даржай."Коноочы"- тувинская литература; И.Гоголев"Айхал"- якутская литература. 

В старших классах обзорно изучаются переводные произведения Ч.Т. Айтматова 
«Чактаҥузункӱн», «Јакшыболзын, Гульсары», «Тӧӧниҥкӧзи», А. Кунанбаева 
«Јииттужымдаӱредӱге», М. Карима «Ай карыккантӱнде» / «Ночь лунного затмения» и др. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что изучение тюркских литератур на 
уроках алтайской литературы является важным и необходимым компонентом, 
способствующим формированию поликультурной личности, обладающий этническим 
самосознанием и общетюркским сознанием. При этом формируется единая система 
литературного образования, позволяющая выявить национальное своеобразие каждой 
литературы и то общее, что их объединяет: общие мировоззренческие позиции, духовно-
нравственные ценности, эстетические представления. 
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ҒАЛАМДАСУ ДƏУІРІНДЕГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІ 
(Əлеуметтік-тілдік сараптама) 

 
Дандай Ысқақұлы 

филология ғылымдарының докторы, профессор 
Almatı/KAZAKİSTAN 

 Тілдері фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жағынан бір-біріне жақын, ұқсас, 
туыстас түркі əлемі Тынық мұхитынан Атлант мұхитына дейінгі аралықта созылып жатыр.  
Қазір  түркі əлемінде  40-тай (кейбір зерттеушілер – 25, енді біреулері – 49 деп, көрсетеді) тілде 
сөйлейтін 200 миллиондай адам өмір сүріп жатыр. Түркі əлемінің тілдік көрінісін көру үшін 
алдымен, цифрларға сөз берейік. Сол 200 миллион халықтың 40 пайыздайы бір, 70 пайыздайы 6 
тілде де қалған 30 пайызы 34 тілде сөйлейді екен. Халқының саны жағынан алғашқы ондықты  
80 млн. түрік, 35 млн. əзірбайжан, 30 млн. өзбек, 12 млн. қазақ, 9 млн. ұйғыр, 7 млн. түркімен, 
6,5 млн. татар, 4,5 млн. қырғыз, 2,2 млн. башқұрт, 1,5 млн. қашқай тілдері құрайды. Саны ең 
азы - 2 500 адамдық шұлым, 5 000 адам сөйлейтін долған жəне жұғыр,  7 000 адамнан тұратын 
айну    тілдері. Қарайым мен тофа тілдерін бірде есепке алып, енді бірде өлі тілге жатқызып 
жүр.  

Қырықтай тіл дегенімізбен, бұлардың түбі бір, бір-бірімен түсінісе алатындай жақын; 
көршілері өзара сөйлескенде, еркін ұғыныса алады да, тұрағы қашықтаған сайын түрлі 
жағдайлардың əсерінен болған айырмашылықтар сезіле бастайды. Сол жақын-қашықтығына 
қарай түркі тілдері негізінен қыпшақ, оғыз, ұйғыр, Сібір топтарына бөлінеді. Бұларға Ресейде 
тұратын 2 миллиондай халқы бар шуаштар мен Ирандағы 42 мыңдай Һалаж қосылмайды. 
Осылардың ішінде қазақ, əзірбайжан, қырғыз, өзбек, түрік, түркімен ұлттары өздерінің 
мемлекеттігін құрып, тілдеріне мемлекеттік тіл мəртебесін беріп, дамуына жан-жақты 
жағдайлар жасап отыр. Мемлекеттік тұрғыдан қорғалып отырған бұл тілдерге дəл қазір төніп 
тұрған қауіптің жолы біршама жабық деуге болады.  

Ал екінші топқа  алтай, башқұрт, балқар, қарашай, құмық, саха, татар, тыуа, ұйғыр, шуаш, 
хақас тілдері жатады. Бұл халықтардың ұлттық тəуелсіздігі жоқ, сондықтан да тілдерінің 
тіршілік еркіндігі шектеулі. Ресей мен Қытайдың құрамындағы бұл елдердің саяси хұқы 
автономиямен шектеліп, тілдеріне жергілікті ресми тіл дəрежесі берілген. Бұл тілдер жергілікті 
автономиялық облыс, аудан аумағында ғана, онда да сол мемлекеттің мемлекеттік тіліне 
қосымша ретінде ғана қолданылады.  

Ресми тіл болғанымен де бұл топтағы тілдердің болашағы жарқырап тұрған жоқ; тіпті оның 
дамуына кедергілер, қыспақтар көбеюде. Ресми жағынан тіл еркіндігіне қарамастан іс жүзінде  
қоғамдық өмірде қолданылу аясы тарыла түсуде. Осындай жағдайлардың салдарынан аз санды 
халықтар түгілі,  8 миллиондай татар мен 3 миллионнан астам башқұрт халықтары да ұлттық 
даму жағынан қысым көріп жатыр.  

«Бүгінде Ресей Федерациясының құрамындағы автономиялық республикалардың ана 
тілінің жағдайы мəз емес. Жалпы бүгінге дейін Ресей Федерациясының құрамында болған 
ұлттардың біразы фузиялық əрекеттің құрбаны болды. Ең алдымен тілі, ділі, діні жоғалып, 
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кейіннен ұлттың өзін толығымен сіңіріп жіберді. Ендігі кезек татар мен башқұртқа келген 
секілді. Қазіргі кезде башқұрт, татар ұлттары өз ана тілін сақтап қалу үшін күресіп жатыр. Бұл 
ұлттардың зиялы қауымының күн тəртібіне қойып отырған мəселесі – ана тілдерінің қолданыс 
аясын барынша кеңейту, еңбектеген баладан еңкейген кəріге дейін ана тілін үйрету. Олар ана 
тілін сонау балабақшадан бастап дамытып, оны қарапайым кітап шығарудан бастауды, кешкі 
тегін тіл курстарын ұйымдастыруды, телеарналарды барынша ана тілінде сөйлетуді қолға алу 
керектігін ескертті. Алайда тіл мəселесіне келген кезде кейбір татар журналистерінің бір 
мəмілеге келе алмай жатқан тұстары да бар. Оған себеп: мектеп қабырғасын бітірген түлектің 
өз ана тіліне емес, өзге тілге мұқтаждығының басым болуы. Егер университетке тапсырғанда, 
біріншіден, орыс тілінен, екіншіден, математика секілді пəндерден орысша емтихан тапсыру 
міндетті болғандықтан, татар тілінің қажеті аз деген сауал қояды. Осы мəселені шешу жөнініде 
Ресей өкіметіне арнайы хат жолдап, ЖОО-ға түсу үшін талапкерлерге ерік беруін, таңдау 
хұқығын алдыға шығаруды, өз ана тілдерінде емтихан тапсыруды сұрамақшы» (Татар, 
башқұрттардың ана тілі үшін жанталасы. «Қазақстан-Заман», 28.02.2013). Бұл жолдардан татар, 
башқұрт тілдерінің бүгінгі хал-жағдайы, тыныс-тіршілігі  анық көрінеді.  

Ал автономиялы шуаштардың ұлттық жағдайы сын көтермейді. Патшалы Ресей кезінде 
күшпен жаппай шоқындырылып, христиан дінін қабылдаған халықтың ана тілі тек ауылдағы 
аға буынның ғана тіліне айналған. Мектептегі оқудың, барлық іс-қағаздарының, ресми 
жиындардың  орыс тілінде жүруі салдарынан, яғни өмірлік қажеттілігі жоқтықтан шуаштардың 
бүгінгі ұрпағы ана тілінен айрылып қалған.  Жағдай осылай жалғаса беретін болса, енді екі, үш 
ұрпақтан соң шуаш тілінде сөйлейтін адамды табудың өзі қиынға айналуы мүмкін.  

Ресейдің құрамында автономиялы республика саналатын Якутияда миллионға жуық  халық 
тұратын болса, соның 462 492-сі, яғни жарымы - сахалар. Жеріне бес Франция сыйып 
кететіндей ұлан-ғайыр, табиғаты қатал  өңірде тұрып жатқан сахалар сан жағынан аздап өсіп 
жатқанымен де тілінің қолданылу аясы тарылып бара жатыр. Түркі тектес халықтардан 
қашықта, оның үстіне христиандық мəдениеттің аясында өмір сүріп жатқандықтан да ұлттық 
болмысының түркілік сыпаты кеми түскен.   

Негізінен Қытайда (8,2 млн), Қырғызстанда (500 млн), Қазақстанда (300 млн) өмір сүріп 
жатқан жалпы саны 9 миллионнан асатын ұйғырлардың да тілдік жағынан дамуы ойдағыдай 
емес. Негізгі диаспорасы Шығыс Түркістанда тұратын ұйғырлардың ресми түрде 
автономиялық хұқы бар болғанымен де өлкеде қытайлардың үлесі салмағы жергілікті ұлттан 
көп болғандықтан да ұйғыр тілін қоғамдық өмірдің барлық саласында қолдануға келгенде, 
белгілі бір қиындықтар туындап отыр. Мұның аяғы кей кездерде ушығып, қарулы 
қақтығыстарға да апарып соқтырды. Ал Қазақстанда ұйғырларға біршама жағдайлар 
жасалынған; автономиялы ауданы бар, мектептерінде оқу ана тілінде жүреді, мəдени дамуына 
көңіл бөлінген.  

Жоғарыдағылармен салыстырғанда, Өзбекстанның құрамына кіретін 400 мыңнан асатын 
қарақалпақтардың жағдайы мүлдем өзгеше. Өзбек тілінің де қарақалпақ тілі секілді түркі 
тілдері тобына жатуы бұлардың арақатынасында агрессияшылдық туғызбай, керісінше бір 
бағытта үйлесімді дамуына жағдай жасауда. Мұның өзі екі тілдің көбіне жат сөздермен емес, 
бірінде жоқ болса, екіншісінде  бар түбірі ортақ сөздермен толығып, түркілік негізде жақындаса 
түсуіне мүмкіндіктер беріп отыр.          

Алтай, балқар, қарашай, құмық, тыуа, хахас халықтары Ресейдің құрамында ұлттық 
автономия мəртебесінде өмір сүріп жатқанымен де саны бар да көпшілігі өз тілінде 
сөйлемейтін, ұлттық болмысы əлсіреген халықтарға айналып барады. Мемлекеттік мəртебедегі 
орыс тілінің тықсыруымен басқа аз халықтардың тілдері тұрмыстық деңгейде ғана қалып, 
мектептегі, жоғары оқу орындарындағы  оқудан бастап, қоғамдық, саяси, ғылыми, 
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экономикалық өмірдің барлық саласында дерлік  қолданылудан шығып қалуы олардың 
тамырына балта шапқанмен бірдей болып отыр. Ұлттық автономия аясында ұлттық тілдерді 
дамытуға арналған түрлі шаралар қолға алынып жатса да онда тіл дамуының басты мəселесі 
шешілмегендіктен де оң нəтижелер беріп жатқаны жоқ; керісінше аз ұлттардың тілдік 
дамуының  құлдырауы күшейе түсуде.   Мысалы, 75 мыңнан асатын алтайлықтардың шамамен 
2 пайыздайы ғана ана тілінде сөйлей алады. Дағыстанға кіретін 500 мыңдай құмықтың, бірі 
шеркестермен, енді бірі кабардиндермен қосылып, автономия құрған 250 мың қарашай-
балқардың, 65 мыңдай хахастың, 260 мың тыуаның тілдік жағдайлары да осы деңгейден алыс 
емес.  

 «Жалпы Ресей мемлекетінде тіл жағдайы аса мəз емес. Ғылыми негізде əлем тілдері 
пайдаланылу дəрежесіне қарай 6 топқа топтастырылатынын ескерсек, Ресейдің қолданыстағы 
тілдерінің «қауіпсіздер» тобына орыс, татар, украин, «жоғалуы мүмкін» деген болжам қатарына 
20, «өте қауіптілерге» 29, «нашар жағдайдағыларға» 22, ал «жоғалғандар» санатына 20 тіл 
жатады» (А. Құлтай. Қазақ тілінің қауқары қандай? «Жас қазақ үні», 29.03.2011-04.04.2011).     

Қырықтай түркі тілдерінің ішінде алтауының  ғана мемлекеттік тіл, он екісінің  мемлекет 
ішіндегі автономиялық тіл мəртебесі бар болса, мұның өзі мүмкіндігіне, заңдық күшіне орай 
сол тілдердің қалыпты өмір сүруін əрқалай қамтамасыз етіп отырса, қалғандарын қорғансыз 
тілдер қатарына жатқызуға болады. Бұлардың кейбіреулерінің əлсірегені соншалық, сол тілде 
сөйлейтін санаулы адамдар ғана қалған. Мысалы, қарайым тілінде Литвада 20, Украинада 10, 
Польшада 10 адам ғана сөйлейді. Осы қырықтай адам өмірден өтсе, қарайым тілі де өледі. 
Демек, қарайым тілі қазір хал үстінде. Мұның өзі ертеңгі күні қарайым тілі ғана емес, сол тілде 
сөйлеген тұтас бір халық, яғни бір кездері Еуразияның Тынық мұхиттан Атлант мұхитына 
дейінгі аралығында ат ойнатып, билік жүргізген көк түрік ұрпақтарының бір əулеті,  сол тілде 
жасалынған тұтас бір рухани əлем де бұл өмірмен қоштасады деген сөз. 

Қарайым тілі сияқты Иранда тұратын 7 мыңдай айналлы, Қытайдағы 5 мың жұғыр мен 7 
мың айну, Ресейдегі 5 мыңдай долған, 2 жарым мыңдай шұлым, 10 мыңдай шор тілдеріне де 
қауіптің қара бұлты үйіріліп тұр.  Ал   тофа тілін ғалымдар қазірдің өзінде-ақ өлі тілге 
жатқызып қойған.  

Украинада (200 000), Өзбекстанда (190 000), Қырғызстанда (40 000) тұратын 500 мыңдай 
қырым татарының, Молдавияда (170 000), Балқанда (130 000), Украинада (20 000),  Болгарияда  
(10 000), жалпы саны 330 мыңдай гагауыздың, Ирандағы 400 мың хорасанның, 1,5 миллиондай 
қашқайдың, 42 мың һалаждың,  Ауғанстандағы 300 мыңдай афшардың, Қытайдағы 55 мың 
салардың, Солтүстік Кавказдағы 70 мыңдай ноғайдың ресми түрде тəуелсіздіктері 
болмағандықтан да ұлт ретінде даму мүмкіндіктері шектеулі қалпында қалып отыр. Мұның өзі 
олардың тілдерін өмір сүріп отырған мемлекеттеріндегі ресми тілдердің қысымына ұшыратып, 
қолданылу аясын тарылта түсуде.  

Өмірде мəңгілік ешнəрсе жоқ, бəрі де - өткінші. Сол сияқты ұлт та, тіл де мəңгілік емес. Тіл 
де өмір заңдарына сəйкес пайда болып, өсіп-өркендеп, əлсіреп, жоғалып, немесе басқа тілге 
айналып отырады. Кейбір зерттеушілердің анықтауынша, тіл орта есеппен бір жарым мың жыл 
жасайды екен. Міне, осы тұрғыдан келіп, ғалымдар түркі халықтарының тарихында бұлғар, 
ғұн, хазар, абар, көне түркі, айни, шағатай, құман, қыпшақ, печенег, ежелгі татар, қырымлы, 
османлы тілдері болды деп, бұларды өлі тілдерге жатқызып жүр.  

Бəсекелестікке негізделген қоғамдық өмірдің даму заңы аса қатал, оған ешкім қарсы шыға 
алмайды  десек те, мынадай жағдайларға назар аударған жөн секілді. Өмірге келген əрбір 
адамның өмір сүруге хұқы бар, одан оны бір алладан басқа ешкімнің айыруға хақы жоқ. Сол 
сияқты сол адамдардан тұратын ұлттар мен  сол ұлттағы адамдар сөйлейтін тілдер де өмір 
сүруге  хұқылы. Тіл майданында жүріп жатқан мəңгілік  майданды ешкім тоқтата алмайды, 
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оған ешкім де қарсы емес. Қарсылық осы бəсекелестік барысында жасанды түрде 
опасыздықпен қолдан жасалынған кедергілерден, зұлымдықпен қасақана  істелінген 
қастандықтардан, арам ниетпен қазылған орлардан,  жалпы жеке дара билеп төстеушілікке  
ұмтылған тілдердің өктемдігінен туындайды.  

Жоғарыда біз қарастырып өткен кейбір түркі тілдерінің мүшкіл халі ең алдымен, олардың 
өздерін заманға орай, ұлт ретінде сақтап, қорғап, қоғамдық дамуға ілесе алмағандықтарынан, 
шамалары келмегендіктерінен,  ең бастысы бəсекелестікке төтеп бере білмеген 
қабілетсіздіктерінен десек те көпшілігі түрлі саяси озбырлықтардың салдарынан екендігі  де 
анық.  

Десек те салмақтың ауыры сол ұлттың өзіне түседі. Тілді сақтай білу негізінен сол тілде 
сөйлейтіндердің санына емес, сапасына, яғни ұлттық сана-сезімінің қаншалықты дəрежеде 
екендігіне байланыстылығын өмір көрсетіп отыр. Халқының саны миллионнан сəл-ақ асатын 
эстон, латыш, литовтардың өздерінің тілдерін көзінің қарашығындай сақтап, еш тілден кем 
қылмай мəпелеп отырғаны - бұл айтқандарымызға дəлел.  

Ал ұлттық сана, ұлттық  рух  күшті болса, оның алмайтын қамалы жоқтығын еврейлер 
əлемге паш етті. Олар өліп қалған иврит тілін он тоғыз ғасырдан соң қайта тірілтіп, Израильдің  
мемлекеттік тіліне айналдырды. Иврит тілін жандандыруды профессор Бен-Иехуде 1881 жылы 
қолға алып, бұл тілді алдымен балаларына оқытудан бастап, содан кейін өзгелерге насихаттап, 
нəтижесінде жаппай үйрену басталды.   ХХ ғасырдың басында санаулы-ақ адам сөйлеген иврит 
тілі 1918 жылы еврей халқының 40 пайызының ана тіліне, 1921 жылы ағылшын, араб 
тілдерімен бірге Палестинаның ресми тіліне айналды. 1949 жылы Израиль мемлекеті 
құрылғанда, оның мемлекеттік тілі болып жарияланды. Қазір Израильде бар тіршілік иврит 
тілінде тыныстап тұр. Мемлекеттік тілді білмеген адам ол елде өмір сүрмек түгілі,  азаматығын 
да  ала алмайды. Иврит тілі əлемнің 500-ден астам университетінде шет тілі ретінде 
оқытылады.  

Қазір бүкіл əлемде табиғатты қорғау қозғалысы өріс алуда. Мұның мəні - табиғатқа біліп, 
немесе білместікпен жасалынған зиянкестіктердің салдарынан құрып бара жатқан  фауна мен 
флораны сақтап қалу. Қозғалыс қазір бүкілəлемдік қолдауға ие болып, жер-жерлерде тұқымы 
құрып бара жатқан аңдар мен өсімдіктерді жойылып кетуден құтқару, сақтау үшін оларға 
барлық жағдайлар жасалынуда. Олардың аттары «Қызыл кітапқа» жазылып, мұны орындау 
əрбір адамның азаматтық парызына айналып отыр. Сонда аң-құсқа, өсімдіктерге, ескінің көзі 
тарихи ескерткіштерге жасалынып жатқан қамқорлық неге адам баласына, сол адамдардан 
тұратын аз ұлттарға, олардың тіліне жасалынбайды деген сауалдардың туындауы да заңды.  

Табиғат жер бедерімен, сол жер бетінде жайқалып өсіп тұрған қызылды-жасылды 
құлпырып тұрған көгеріш көрпесімен, тау-тастың, орман-тоғайдың арасында, өзен-көлдің 
жағасында мыңғырып жатқан аң-құсымен, малымен  сұлу болса, адамзат қоғамы да сол жер-
ананың үстінде өмір сүріп, түрлі тілде ойлап, сөйлеп, əн салып, той тойлап, өзінше тіршілік 
жасап, тату-тəтті   ғұмыр кешіп жатқан əр түрлі ұлттарымен - көркем. 

Ауруды емдейді. Қоғамдық, əлеуметтік теңсіздіктер салдарынан ауыр халге түскен тілдерге 
қол ұшын созып, қоғамдық кеселдерге қарсы шара қолданса, олардың  сауығып, табиғи даму 
жолына түсіп кетері анық.  Бұлай істеу - ХХ1 ғасырда демократиялық жолмен  əділетті қоғам 
орнатамыз деп жатқан адамзат қоғамына – үлкен сын. 
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ДРЕВНЕКИПЧАКСКАЯ РУКОПИСЬ XIII В. “КОДЕКС КУМАНИКУС” И 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕЗИСА ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ  

 
Мунис Жураева 

научный сотрудник Института языка и литературы им. 
Алишера Навоий АН Республики Узбекистан 

Taşkent/ÖZBEKİSTAN 
 

Рукописное наследие тюркоязычных народов, вобравщее в себя традици многовековой 
истории художественной культуры наших предков, является основным источником для 
изучения языка, литературы, фольклора и историко-этнографических ценностей. На основе 
данных, дошедших благодаря древним письменным памятникам, прослеживается 
определяются процесс зарождении и формирования письменной литературы, выявляются 
своеобразные особенности историко-фольклорного процесса и закономерности развития 
художественного мышления, а также, выдвигаются новые гипотезы и теоретические выводы о 
генезисе и возникновении фольклорных жанров. В частности, одной из актуальных проблем 
современной фольклористики является историко-сравнительное изучение материалов древних 
рукописей и фольклора тюркоязычных народов, определение генетических основ и 
особенностей поэтической эволюции одного из древних жанров устного народного творчества 
– загадок.  

Древнекыпчакская рукопись «Кодекс куманикус» создана в 1294–1295 гг. итальянскими и 
немецкими миссионерами в крымской деревне Солхат (ныне это место называется “Старый 
Крым”) на основе языкового материала, записанного из уст  претставителей тюркских племён 
кыпчакского говора. Данное произведение, включающее 1300 слов древнекыпчакского говора, 
состоит из «латино-персидско-куманского (кыпчакского)» и «куманско (кыпчакско)-
немецкого» словарей. Единственный список данного словаря хранится в Национальной 
библиотеке Собора Святого Марка в Венеции. Этот письменный памятник был изучен такими 
учёными, как Г.Е.Клаппрот, Г.Куум, В.В.Радлов, В.Банг, Ю.Немет, А.Н.Самойлович, 
С.Е.Малов, В.Дримба, А.Гаркавец и др. В данном произведении, являющимся важным 
источником по изучению тюрского языка и фольклора, приведено 47 загадок. Эти загадки из 
“Кодекса куманикуса” в мировой фольклористике носят название “куманских загадок”. 
Фольклорные материалы “Кодекса куманикуса” имеют важную научную ценность в качестве 
письменного первоисточника в области исследования процесса формирования и 
художественной эволюции устного народного творчества тюркских народов. 

Первое издание «Кодекса куманикуса» («Сodex cumanicus») точнее, отдельных его частей, 
было осуществлено в 1828 г. Г.Й.Клаппротом. В.В.Радлов, окончивший историко-
филологический факультет Петербургского университета, приступив к изучению лексических 
единиц «Кодекса куманикуса», с формулировал определённые теоретические выводы о языке 
«куманов» (кипчаков) (Радлов В.В., 1884). В 1886 г. он перевёл это произведение на немецкий 
язык, а спустя год осуществил его издании (Радлов В.В., 1887). В 1936 г. «Кодекс куманикус» 
был издан в городе Копенгагене. Его тираж составил всего лишь 350 экземплеров (Codex 
kumanicus, 1936). Полное издание этого произведения на русском языке осуществлено в 2006 г. 
таким же, как и прежде, тиражом (Гаркавец А., 2006). 

Кодекс куманикус” является общим письменным источником тюркских народов. 
Приведённые в нём фольклорные материалы непосредственно относятся к устному 
художественному творчеству туркменского, узбекского, казахского, башкирского, 
азербайджанского, татарского, кумыкского, турецкого, уйгурского и других тюркских народов, 
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поскольку большинство «куманских загадок» по сей день быдуют среди различных групп 
тюркских народов. Этот письменный источник даёт возможность определить структурно-
типологические, языковые, фонетические, а также поэтические изменения в процессе эволюции 
художественных текстов  в жанре загадка.  

Фольклорист Х.Махмутов ряд своих научных статей посвятил сравнительному анализу 
загадок из «Кодекса куманикуса», варианты которых встречаются в татарском устном 
народном творчестве (Махмутов Х., 1969: 157–164; Махмутов Х., 1971: 87–96.). Полученные 
им данные позвалили учёному утверждать, что «Кодекс куманикус» является общим 
письменным памятником тюркских народов, фольклорные материалы которого имеют 
непосредственное отношение к устному народному творчеству казахского, башкирского, 
азербайджанского, татарского, туркменского и других тюркских народов, ибо большинство 
«куманских загадок» существует и по сей день» (Махмутов Х., 1971: 87).  

В целях определения формально-структуральных, фонетических, а также поэтических 
изменений в процессе эволюции художественных текстов жанра “загадка” мы приступили к 
сравнительному анализу древнетюркских загадок, приведённых в «Кодексе куманикусе», и 
узбекских народных загадок.  

Как выяснилось, среди узбекских народных загадок очень много таких, которые почти не 
изменили своей поэтической формы с XIII–XIV вв. В варианте «Кодекса куманикуса», 
опубликованном в 1966 году американским учёным А.Титце (Titse A., 1966), под номером «VI» 
приведена загадка «Ak k'üjmäniң ayzu jok» (“У белой кибитки нет калитки”)15, ответ которой 
таков: «ol jumurtka» (яйцо). В кишлаке Жигачи Каракульского района Бухарской области 
известен вариант данной загадки, который звучит как «Оқ қуймоннинг оғзи йўқ», т.е. “У белой 
лепешки рота нет” (яйцо). Слово «қуймон» в загадке означает блюдо, которое приготавливают 
из яйца, муки и масла. В Каракульском районе готовят такие виды этого блюда, как «қуймон» и 
«чимчақуймон». Это слово имеет общий корень с литературным словом «қуймоқ» со 
значением “лить”. Однако производное от него слово с метафорическим значением «блюдо» в 
литературный узбекский язык не вошло. Возможно, по этой причине языковед С.Е.Малов при 
переводе на русский язык данной загадки из «Кодекса куманикуса», ассоциируя элемент «k'üj» 
со словом «форма», «вид», переводит её следующим образом: «По виду белая кость, но без 
соска» (Малов Е.С., 1930: 355.). Между тем фольклорист Х.Махмутов считает, что слово 
«k'üjmä» означает «юрта», которая выполняет важную функцию в жизни тюркских народов 
(Махмутов Х., 1971: 88.). В узбекском фольклоре зафиксированы такие виды загадок про яйцо, 
как «Оқ ўтов, оғзи бутов» (“Белая юрта без двери”), «Менинг бир ўтовим бор, ойнаси, эшиги 
йўқ» (“У меня есть юрта без окна и без двери”), «Ой далада оқ  ўтов, Оғзи, бурни йўқ ўтов» (“В 
широком поле стоит белая юрта, у которой ни рта, ни носа”) (“Топишмоқлар”, 1981: 71). 

Как выясняется, загадка с ответом «яйцо» в процессе своей эволюции сохранила такие 
признаки загадываемого предмета, как цвет (белый), форма (в форме юрты), отсутствие 
отверсная (без рта). В силу того, что образ жизни узбекского народа больше склонен к оседлой 
культуре, в процессе эволюции загадки в ней изменился и объект сравнения и впоследствии она 
стала звучать как «Оқ сандиқ, оғзи йўқ сандиқ» (“Белый сундук без крышки”) (“Топишмоқлар”, 
1981:71), «Оқ уйча, эшиги очилгунча» (“Белый домик до открытия его дверцы”) 
(“Топишмоқлар”, 1981:71), «Эшиги йўқ, оқ чумбоқ» (“Белый без дверцы”) (“Топишмоқлар”, 
1981:71). 

                                                            
15 В написании этой и других загадок из «Кодекса куманикуса» мы сохранили транскрипцию в монографии 

А.Титце – автор. 
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Загадка «Jäzdä javly kajyš jatyr», («На ровном месте лежит жирный кулак») из «Кодекса 
куманикуса» приведена под порядковым номером XXVIII, подкоторым стоит ответ «кирпи» 
(ёж) (Ярмы Х., 1967:171).  

Подобная загадка существует и в узбекском фольклоре. Ответ загадки «Ер тагида ёғли 
мушт» (“Под земле лежит жирный кулак”), записанной из уст Шарофат Муродовой 1930 г. 
рождения из кишлака Тангачар Каракульского района Бухарской области, тоже ёж. Из этого 
следует, что данная загадка почти не изменила своей структуральной формы с XIV в., несмотря 
на ее активное использование в народе. Поэтико-структурное строение данной загадки 
послужило основой формирования таких узбекских загадок про змею, как «Ер тагида мойли 
қайиш» (“Толстый ремень под землёй”) (“Топишмоқлар”, 1981:65), «Ер остида сариқ қайиш» 
(Жёлтый ремень под землёй) (“Топишмоқлар”, 1981:65), «Ер тагида ёғли қамчи» (Жирная 
петля под землёй) (“Топишмоқлар”, 1981:65), «Кўприк остида ёғли ҳасиб» (Жирный хасып 
(узбекская колбаса) под мостом) (“Топишмоқлар”, 1981:65) и про ревень «Ер тагида қизил 
юлғун» (Красный гребенщик под землёй) (“Топишмоқлар”, 1981:96). 

Заслуживает внимания и загадка про журавль, зафиксированная под номером VIII, которая, 
как и многие другие загадки из «Кодекса куманикуса», имеет последовательную стихотворную 
форму. Например: 

K'ün altundan älči k'elijrir, 
K'ömuš burүy tar(ta) k'elijr 
Aj altunda(n) elči k'elijr, 
Altun burүy t(arta)  k'elijr. 
(Идет посол от солнца – играет в серебряную трубу; идет посол от месяца –играет в 

золотую трубу). 
Данная загадка, сохранившаяся до наших дней, также почти не изменила своей формы. В 

варианте загадки, записанной из уст Кундуз момо, проживающей в кишлаке Мусофиробод 
Мирзачульского района Сырдарьинской области, сохранилась аллитерация (кун – кумуш, ой – 
олтин), сравнение загадываемого объекта (журавля) с обликом человека (элчи//йигит), т.е 
антропоморфная метафоризация, а также применение музыкального инструмента 
(бурғу//сурнай), столь свойственные загадке из «Кодекса куманикуса»: 

Ой олдидан ўтган жигит, 
Олтин сурнай тортган жигит, 
Кун олдидан ўтган жигит, 
Кумуш сурнай тортган жигит (Фольклорный архив. Инв.№1562). 
(Джигит, пролетающий под луной, Джигит с золотым сурнаем в руках, Джигит, 

пролетающий под солнцем, Джигит с серебряным сурнаем в руках). 
В силу того, что поэтическое строение загадки основано на аллитерации, благодаря 

использованию слова «ер» вместо «кун» появился другой вариант данной загадки. Приведённая 
далее загадка, записанная из уст Ёрлакаба Бекназара угли, проживающего в кишлаке Карапчи 
Зааминского района Джизакской области, подтверждает нашу мысль: 

Ой остидан ўтган йигит, 
Олтин сурнай тортган йигит, 
Ер устидан ўтган йигит, 
Етти сурнай тортган йигит (Фольклорный архив. Инв.№1568). 
(Джигит, пролетающий под луной, Джигит, играющий на золотом сурнае, Джигит, 

пролетающий над землёй, Джигит, играющий на семи сурнаях.) 
Вариант этой загадки, зафиксированной в устном народном творчестве татарского народа 

Западной Сибири, почти не отличается от загадки из «Кодекса куманикуса»: 
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Ай артыннын йурткан йегет, 
Кун артыннын йурткан йегет, 
Алтын курай тарткан йегет, 
Көмеш курай тарткан йегет (Ахатова Г.Х., 1963:191–192). 
Как пишет исследователь узбекских народных загадок З.Ҳусаинова: «…слова «ой 

остидан», «ер устидан» намекают на то, что иногда журавль летит очень высоко в небе, а 
иногда – очень низко над землёй. Обычно журавль парит очень высоко в небе, именно поэтому 
говорится «ой остидан», что соответствует художественному приёму фольклора» (Ҳусаинова 
З., 1966:65).  

На наш взгляд, использование в данной загадке таких небесных тел, как «солнце», «луна», 
«земля», говорит о том, что в ее формировании важную роль сыграли космогонические 
представления наших предков, связанные с солнцем и луной. Сравнение журавля с джигитом, 
играющим на музыкальном инструменте бургу, связано с анимистической мифологией, 
основанной на олицетворённом представлении природы. Согласно народным поверьям, 
«прилёт журавлей считался приметой начала тёплых дней» (Жўраев М., 2009: 178). 
Следовательно, наши предки, хорошо знакомые с фенологическими представлениями о 
прилёте этих сезонных птиц весной на нашу родину, с древних времён по высоте полёта 
журавлей, определяли, какой будет грядущая зима – тёплой или суровой. В связи с тем, что 
прилёт журавлей ассоциируется с уходом холодных зимних дней и началом тёплых весенних, в 
загадке журавль сравнивается с джигитом, играющим на бургу (сурнай).      

Отмечаются случаи, когда у отдельных загадок из «Кодекса куманикуса» при формальном 
сохранении их структуры, трансформировалась функциональная направленность. В частности, 
под номером XXXV в данном источнике приведена загадка «Tüma tüdim, tütg'äng'ä saldym» 
(“Пуговку я смастерила, к веретену прицепила”), ответ которой «ум», «мысль». Татарский 
вариант этой загадки «Төкмə тейдем, төпкə салдым» имеет ответ «память», «напоминание», 
«воспоминание» (Исəнбəт Н., 1970:504). А в узбекском фольклоре ответ этой загадки частично 
изменён. В сборнике, подготовленном к изданию З.Хусаиновой, загадка «Туйдим, тўбга 
ташладим» приведена как вариант загадки «Тепдим, тўрга ташладим» (“Топишмоқлар”, 
1981:48) с ответом «сон».  

Один из вариантов загадки про бахчевые культуры, приведённой в «Кодексе куманикусе», 
основан на особенности дыни, по спевающей на плети: «K'ök'cä ularүym k'ög'tndä semirrir», т. е. 
“Мой серенький козлёнок жиреет на привязи”. Вариант данной загадки, зафиксированный в 
источнике под номером XVI, в узбекском фольклоре сохранил свою поэтическую форму, 
однако ответ на неё был изменён. Ответ загадки «Кўккина қўзим қуванда туриб семиради» 
(“Топишмоқлар”, 1981:97) дан как «арбуз». 

Таким образом, можно заключить, что исторические корни узбекских народных загадок 
уходят в далекое в прошлое и с генетической точки зрения имеют общие истоки с загадками 
тюркского фольклора. Сравнительный анализ загадок из «Кодекса куманикуса» и вариантов 
загадок, зафиксированных в узбекском устном народном поэтическом творчестве, показал, что 
загадки в процессе своего эволюционного развития, в целом, сохранили свою традиционную 
композицию и поэтические средства отображения. 
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ТҮРКІЛІК ЛИНГВО-МƏДЕНИ ЖҮЙІДЕ КОНЬЮГАЦИЯЛАНУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
А. Тиливалди-Хамраев 

М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының 
бас ғылыми қызметкері филология ғылымдарының докторы 

 
 

Мəдени феномендер мен құбылыстардың ауысуы қоғамның даму дəрежесіне байланысты 
жəне ағымдық парадгимада  ішкі жəне сыртқы қарама-қайшылықтардың пайда болуына 
байланысты орын алады.  Қоғамның дамуына айтарлықтай əсер ететін жоғарыда аталған 
себептердің не табиғи катаклизмаларға, немесе адамдардың өмір сүру жағдайында қоғаммен 
өзара қарым-қатынасына байланысты туындайтындығы тарихта дəлелденген. Мысалы,  орта 
ғасырдың басындағы, атап айтар болсақ 6 ғасырдағы түркі мəдениетінің қалыптасуы  жаһандық 
табиғи жəне адами катаклизмалармен тығыз байланысты,   соның нəтижесінде ұлы далада 
күрделі миграциялық үдерістер басталды. Дəл осындай кезеңдерде əлемдік цивилизация 
жаңаша  сатыға өтетіндігі белгілі. Көптеген халықтар  шындықты неғұрлым табиғи-діни 
тұрғыдан қабылдау қажеттігін этникалық-мазмұндық  жағынан жақсы түсінеді.  Дүниетанымы  
ортақ  ірі мемлекеттердің одағы пайда болады.   Бұл құбылыс түркі əлеміне де жат емес. 6 
ғасырда Ұлы далада қуатты империяның пайда болуы  қоғамда  лингво-мəдени парадигманың 
қалыптасуына əсер етті. Ортақ руна жазуы тайпалардың рухни бірлігін қамтамасыз етті.  Аз 
уақытта ортақ тіл қалыптасып, тəңірлік  көзқарас дамыды жəне тез тарады. Отюкен /Алтай/ 
мəдени ядроға, қасиетті мекенге  айналды жəне əлемнің жүрегі болып саналды. Ежелгі түркі 
халықтары қасиетті жерде туғандықтан, өздерін əлемді басқаруға құқылымыз деп санады. Бұл 
наным біртіндеп архаикалық мəдениетті; хунсы, қотан-сақ, сағды, тохар т.б. ығыстырып 
шығаруға себеп болды  [1, c. 327-329]  
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Түркі тайпалары табиғатқа етен жақын болды жəне тəңірлік нанымның əсерінен жау жүрек, 
рухы мықты болып қалыптасты. Гегельдің пайымдауынша бұл табиғи діни наным этикалық 
текке қатысы болмағандықтан, олар өлімнен де қорықпады.   Қоғамның өмір сүруі жауға  жəне 
зұлымдыққа /табиғи апатпен немесе адаммен /   қарсы тұру қабілетіне байланысты болды.  Бұл, 
əрине, түркілердің санасында өлім алдындағы қорқыныш сезімінің жоғалуына ықпал етті.  Бəрі 
намыс, ар-ождан кодексіне негізделді. Осылайша өлім эстетикасы адамның  өмір үшін күресу  
əдістерімен тығыз байланысты болды.  Мысалы, түркі халықтарының руналық жазбалары мен 
көне эпостық жырларында көбінесе батырлардың бейнесі жырланады, оның өзінің  руы мен 
халқын сыртқы жаулар мен табиғи апаттардан қорғау үшін  күресі суреттеледі.  Егер тəңірлік 
əлемнің санасында ерлікпен қаза табу мақтаныш болатын болса, діни сенімнің нығаюына 
байланысты  өлімнің алатын орны айтарлықтай өзгерді.  Сыртқы жаудың əсері əлсіреп, 
пенделік жазымыш, қасірет тақырыбы бірінші орынға шықты.    Олардың ұғымында өлім тек 
бір рухани күйден екінші күйге ауысуды ғана білдіреді. Өлімге байланысты қорқыныш сезімі  
бар болғаны жанның денеден бөліні шығуын, яғни жанның қажетсіз сыртқы қабаттан 
арылуымен байланысты қаралды.  Сондықтан  біз 6 ғасырдағы түркі халықтарының лингво-
мəдени парадигмасының  алдыңғы кезеңдермен, көне түркілік мəдниетпен салыстырғанда  
айтарлықтай ерекшеліктері бар екендігіне баса назар аударған жөн.  Бізге дейін жеткен көне 
түркілік мəтіндер лингви-мəдени концептілердің негізін айқындауға мүмкіндік бермейтіні 
белгілі. Түркологияда  бұл археология жəне тарих ғылымдарының тоғысында жүзеге 
асырылады. Біздіңше, 6 ғасырдан кейінгі кезеңдерде өзіндік лингво-мəдени жəне эстетикалық 
парадигманың қалыптасуына тəңірлік генетикалық жадының ықпалы зор жəне ол тұрақты 
миграциялық ағынның  əсерінен əрі қарай қарқынды дамыды. [2, 5].  Ұлттық сана алыс 
перифериялық аймақтарға ығыстырылды,  себебі ол жаугершілік рух идеологиясын 
қабылдамады. Бірақ, қоғамда ұмыт бола бастаған діни ағымдар бас көтере бастады да, ол 
қоғамның дамуына айтарлықтай əсер етті.  Түркі қоғамы үшін осындай қауіпті діни 
ағымдардың бірі манихеизм болды, ол  8 ғасырда қоғамның басты идеологиясына айналды [3, 
310-318]. Адамзаттың əлімсақтан күнəһар екенін наисхаттайтын манихей əдебиеті қарқынды 
дамыды [4, 85-90].  Адамның табиғаттағы рөлі əлсіреді, ол табиғаттағы  тірі жан-жануарлардың 
қатарына,  атап айтар болсақ, төрт аяқты хайуандарға, бауырмен жорғалаушылар, су қоректілер 
жəне де қанаттылар қатарына жатқызылды. Барлық манихейлік прозалық жəне поэтикалық 
мəтіндерде   адамның күнəсі үшін жылап-сықтау, жалынып-жалбарыну жырлары жазылды.  
Қоғамда сыйыну, жалбарыну мəдениеті қалыптасты, тіпті адамдарды манихей мəдениетіне 
күштеп енгізді.   Қысқа уақыт ішінде манихеизм түркі əлемін коньюгациялауда басты  рөл 
атқарды жəне бір кездегі біртұтас тəңірлік жүйенің ыдырауына ықпал етті. Қоғамда қарама-
қайшы көзқарастар қалыптаса бастады, себебі түркілік тəңірлік сана үшін манихеизм күрделі 
əрі қарама-қайшы құбылыс болды.   Бұл ағымның мəдени универсализациямен 
қақтығысындағы басты антиномия  болып саналады.  Сонымен қатар,  аталмыш діни ағым 
қоғамның шаруашылық саласына да өзінің түзетулерін енгізді.  Біртұтас организмге сырттан 
қысым көрсетілді жəне  елдің мəден жағдайы дағдарысқа ұшырады. Əрине, бұл үдерістің 
ұзаққа созылуы мүмкін емес еді. 9 ғасырда  бүкіл даланы жұт жайлады,  ол түркі 
халықтарының  территориясы мен түркі қоғамның басым бөлігін қамтыды/ бұл термин руна 
мəтіндерінде маңызды орын алады/.  Табиғи апаттар қоғамдағы наразы топтардың манихей 
мəдениетіне қарсы қозғалысын туғызды. Қарсыластары ұлы даладағы манихей мəдениеті 
идеологиясына ашық қарсылығын білдірді.  Түркілер мекені  Отюкенді /Алтайды/, əсіресе оның 
астанасы  Қарабалғасынды алдыда нағыз дала қасіреті күтіп тұр еді.   Ал тарихта үш ғасырдан 
астам уақыт  /6-9 ғғ/  киелі Отюкен жерінде  ежелгі түркі халықтарының ауызша мəдениеті 
үздіксіз дамығаны бегілі, оның   қарқынды дамуы  Қарабаласағұнмен тығыз байланысты болды. 
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Отюкен Ұлы даланың бір орталыққа жұмылдырылған мемлекеттік басқарудың үлгісіне 
айналды.   Ол кездерде Орталық азия лингвомəдени парадигмалар тұрғысынан қарастырғанда 
түркі тайпалары үшін қосымша рөл атқарды.  751 жылы Атлах майданында түркілердің, атап 
айтар болсақ, қарлуқ əскерлерінің арабтардың қытайларды жеңуіне ықпал еткеніне қарамастан, 
түркі қоғамында кезекті лингво-мəдени парадигманың туындауына себепші болды. Осылайша 
ислам дінінің шексіз дала аумағына енуіне мүмкіндік туды. Ислам жаңа діни сана ретінде  бір 
ғасыр бойы, манехизм ағымымен қатар түркі империясының сапалы  лингво-мəдени сатыға 
өтуіне əсер етті.  Сөйтіп,  9 ғасырда түркілер далафилософиясынан манихейлік көзқарасты 
ығыстырып шығарды, бұл шексіз далада тектоникалық қозғалыстардың туындауына əкеліп 
соқтырды.    Қарабаласұғұнның Отюкенде /Алтайда/ қуатты түркілік тəңірлік мəдениетінің 
өзегі ретіндегі күш-қуаты жойылды.  Түркі халықтарының бірлігін қамтамасыз еткен руналық 
жазу өткеннің еншісіне айналды. Түркі мəдениетінің ерекше сатысы тəмамдалып, оның 
гегемониясы аяқталды.    Ұлы Түркі Қағанатының құлдырауы ұзақ уақыт бойы түркі 
тайпаларының өз алдына жеке дара мəдени тұжырымдама құруына мүмкіндік бермеді. Ұлы 
дала жалпы күйреу мен үздіксіз өзара қақтығыстардың куəсі болды. 9 ғасырда қырғыз тайпасы 
«ұлы даладағы» эстетикалық көзқарастағы  идеалдарды күйреткеннен кейін тұрғындардың 
арасында толассыз миграция басталды,  мəдени орталық  Отюкеннен Орта-Азия аймағына 
ауысты.     Əрине, түркілік қоғамда манихеизмнің жойлыуы тəңірлік ағымның ыдырауына да 
ықпал етпей қоймады. Отюкен күйрегеннен кейін мəдени ядро ретінде Орталық Азияда түркі 
өркениетінің бірнеше жеке дара ошақтары пайда болды: қарахан- исламдық, орталығы –
Қашқари жəне идикут-буддалық, оралығы Бешбалықта болды. Олардың əрқайсысының өзіне 
тəн жаңа лингвомəдени парадигмасы қалыптаса бастады. Көне түркі тайпалары арасында діни 
сенімдердің эволюциялық өзгеруі орын алды. Əсіресе  идикуттардың арасында буддизм жəне 
қарахандықтардың арасында  ислам кең өріс ала бастады, олар өзгеше тарихи жағдаятта өзге 
ортаға сіңісіп, тұрақтанып алды. Сонымен қатар белгігілі бір тарихи кезеңде жалпы халық 
арасында кеңінен таралып кетті, себебі əр түрлі діни ғибадаттар мен дəстүрлер арқылы 
өздерінің қайғысынан арылып, қажытқан соғыстардан құтылады - мыс.   Мұндай мемлекеттік 
кепілдіктер дер кезінде пайда болды жəне толассыз соғыстардан қажыған халықтың 
көпшілігінің көңілінен шықты. Бұл орайда Будда мен Мұхаммед пайғамдардың ілімдері    
тəңірлік жəне манихейлік ұлы империяның күйреуінен кейін ұлы Далада орын алған рухани 
аштықтың орнын толтырды деуге болады. Десе де көне түркілік будда  жəне ислам 
ағымындағы мəтіндерге көз жүгіртсек түркі халқының ұзақ уақыт бойы Будда мен 
Мұхаммедтің ілімін бірден терең түсіне алмағандығын байқаймыз, соған байланысты көптеген 
идеялар түсініксіз, құпия жəне қажетсіз болды.  Бірақ шамадан тыс діни канондарға бой ұру  
келесі ғасырларда «қайта жаңару» кезеңінің басталуына ықпал етті жəне біртіндеп ислам діні 
шын мəнінде игеріле бастады.  Жаңа қалыптасқан ислам ағымындағы қайғы-қасірет арқылы 
«ояну» идеясы  маңызды жалпымəдени факторға айналды, көне түркі мемлекеттерінде 
əлеуметтік-саяси сипатқа ие болды. Түркілік-буддистер өзінің ислам дінін қабылдаған туыстас 
тайпаларымен салыстырғанда  өзінің мəдени дамуында қайта өркендеу сатысына ертерек өтті. 
Қоғамның қарыштап дамуы  сəулет өнерінің, сурет, музыка, əдебиет, архитектур жəнеи 
скульптура өнерлерінің дамуына ықпал етті [5, 443]. Мысалы, буддизмдегі «Мың үй» («Тысячи 
пещер»)   архитектуралық ескерткішінің əлемде теңдесі жоқ.  Қайта өркендеу үрдісі барлық 
əлеуметтік салаларды қамтыды. Басқа мемлекеттермен атап айтар болсақ, Үндістан, Қытай, 
Тибет жəне Оңтүстік-шығыс Азия елдерімен өзара тығыз мəдени байланыс жасау  идикут 
мемлекетінің мəдени жəне рухани дамуына əсер етпей қоймады. Бүгінгі таңда 20 000 мыңнан 
астам ірілі, ұсақты буддалық бағыттағы көнеұйғыр мəтіндері табылған. Кумараджива,   Сули 
Сума, Вейса Куйчи, Шикшананда, Хойлан,  Сынгко Сели Тутунг,  Ки-Ки,  Пратяя Шри, Атсан, 
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Чисуя Тутунг, Калим Кайши т.б.  идукут алды жəне идукут кезеңінің будда бағытындағы 
көрнекті мəдениет жəне əдебиет өкілдері болып табылады. Олар көптеген шығармаларды 
аударма жасады жəне келер ұрпаққа өздерінің жеке шығармаларын мұра етіп қалдырды. 
Осының бəрі идикут көнеұйғыр мемлекетінде барлық рухани құндылықтардың бастауы 
«эстетикалық» «Ratha» /колесо/ ұғымы екенін дəлелдейді, ал оған  көнеүнділік санскрит 
əдебиеті үлгі болды.  

ХVғ. исламның таралуына байланысты  буддизм  ағымы саябырсып, біртіндеп жойылды. 
Бір қызығы, Отырардың күйреуі, соның əсерінен əкімшілік бөлінулердің орын алуы Орта 
Азияда  лингво-мəдени парадигмалардың түбегейлі өзгеруіне ықпал етті жəне қарахан 
кезеңіндегі аралық синкретті түркі мəдениеті аяқталды. Сондай-ақ түркі қауымында будда 
дінінің пайда болуына алғышарттар жасалды, ол өзінің жаңа даму сатысына өтті. Ғылымда бұл 
кезең ортағасырлық түркілік мұсылмандық қайта өркендеу дəуірі деп аталады. Бұл дəуір Ахмет 
Яссауи, Раванди Хорезми, Рабғузи, Хафиз Хорезми, Лутфи, Саккаки, Атаи, Бабур, Мырза 
Хайдар сынды алыптардың есімімен тығыз байланысты [6]. Осы тарихи тұлғалардың қызметі 
түркілерді  болашақтағы ұлы өзгерістерге дайындады, бұл өз кезегінде түркіліктердің 
шыңғыстықтардың ығыстырып,  қоғамдық-саяси аренаға шығуына  ықпал етті. Бірақ, əділдік 
үшін, бұл мəдени өзгерістердің болуына шыңғыстықтардың, атап айтар болсақ: 
шагатайшыларлар мен  теміршілдердің ықпал еткенін жоққа шығаруға болмайды. Өздерінің 
төңірегіне тек түркілерді ғана емес, басқа халықтардың өкілдерін жинауға қол жеткізген де 
солар, бұл эстетикалық-мəдени парадигмалардың тұтастығын қамтамасыз етті жəне Орта Азия 
халықтарының ортақ дүниетанымының қалыптасуына ықпал етті.  Түркі тілі араб, парсы 
тілдерімен қатар қарқынды  дамыды жəне ол кезде хакан тілі деп аталды.    Соның нəтижесінде 
түркі тілі қазіргі заманғы түркологияда түрліше аталады,  оған себеп - бұрынғы Кеңестер 
Одағына қарасты республикаларда ұлттық центризм үрдісінің  жедел қалыптасуы. Өзбекстанда 
сол кезеңдегі түркі тілі  шағатай тілінің орнына көне өзбек тілі  (Қазақстандық жəне 
Қырғызстандық ғалымдар əлі күнге дейін   шағатай тілі деп атағанды дұрыс көреді) деп аталды. 
Кеңес Одағынің күйреуі кезеңінде ұлттық центризмнің күшеюуі  Орта Азиядағы əдеби жəне 
мəдени үдерістерді тұтас құбылыс ретінде қабылдауға кедергі келтірді. Кезіндегі алып 
империяның- шыңғысшылдардың күйреуі жəне Алтын орданың қалыптасуы классикалық 
түркілік орта ғасырдың қалыптасуына əсер етті. Түркі қоғамында болмыс пен жаратылыс 
жайындағы  жаңа діни-феодалдық көзқарастар қарқынды дами бастады. Көне жəне орта 
ғасырлардағы біртүтас түркі əдебиетінің тарихы  оның дамуы үдемелі, прогрессивті болды 
жəне  себеп-салдарлық байланыстарға негізделді, сонымен қатар түбегейлі  өзгеруі мүмкін еді. 

Сөйтіп, біздің тарихи дискурс  лингво-мəдени жүйенің тұрақтылығы əрқашанда табиғи 
жəне жаһандық өзгерістердің  динамикасына байланысты екендігін көрсетеді. Көне түркі 
мəдениетінің өркендеуі білінбей жүзеге асты,   бір жағынан өзінің біртұтас мəдениет ретіндегі 
ерекше сипаттарын сақтай отырып, екінші жағынан жаһадық үжерістердің əсерінен 
өзгерістерге ұшырай отырып бір кезеңнен екінші кезеңге ауысты[7, 38]. Мұндай жағдайларда 
лингво-мəдени парадигмалар семиотикалық жағынан толықтырылумен қатароның құндылық 
мазмұны да өзгереді. Жаһандану жағдайында мəдени жүйелердің трансформациялануы жаңа 
парадигмалар контекстінде жүзеге асады жəне оның элементтеріне əсер етеді. Жаңа лингво-
мəдени жүйедегі семиотикалық кеңістікте таңбалар мен символдар саналы өнімді нысанға 
айналады, бұл семиосферадағы  жаңа тұрақты ұғымдардың  күрделенуіне əкеліп соғады да, 
заттар мен олардың ұғымы арасындағы  корреляцияны өзгертеді. Көне түркі мəдениетіндегі 
эволюциялық өзгерістердің сипатын ескере отырып,  біз қазіргі заманда тіпті жануарлар 
əлеміндегі генетикалық модифицияланған вирустардың таралуы жəне компьютерлік 
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техниканың тым жедел дамуы да ұлттық мəдениетке айтарлықтай қауіп төндіретіндігін, бір 
күйден екінші күйге жедел ауысуына ықпал ететіндігін байқаймыз.     

Көптеген этномəдениеттердің амбивалентті жəне диффуздық жағдайда екендігін  атап өту 
қажет. Олар өте қауіпті сыртқы əсерлерге ұшырайды [8].  Конъюгациялық күй күрделі жəне 
қарама-қайшы құбылыс жəне оның   эволюциялық белгілері біркелкі емес. Егер бұрын лингво-
мəдени парадигмаларды соғыстар мен табиғи катаклизмалар əсерінен өзгерген болса, ХХ 
ғасырдың басынан бері  оған ғылыми-техникалық революцияның   ықпалы зор.  Бұл үдеріске 
жетекші елдердің білім беру жүйелерінде қалыптасқан қағидалар мен ерекшеліктер ықпал 
етеді. Олар өзек (ядро) құрайды, сөйтіп əлемдік   білім беру жүйесінің барлық басқа бөліктерін 
өзіне тартады.   Тіпті ұлттық сананың дамуы көптеген этно-мəдени жүйелердің толық 
сақталуына кепілдік ебер алмайды. Ірі, əсіресе əр түрлі этномəдени парадигмалар,  тарихи 
жылдар бойына өзара əсер ету жағдайында болады,   толық конъюгация құрайды, ондағы  бір 
мəдениеттің үлесі біртіндеп қысқара береді. Бірақ, ХХ ғасырдан бастап ғылым мен техниканың 
жедел дамуы жоспарлы түрде  мəдениеттер, діндер мен ұлттық болмыс  арасындағы шекараны 
бұзады, бұл əлемдегі қарама-қайшылықтардың ушығуына əкеліп соғады жəне конъюгацияның 
кеңеюуіне ықпел етеді [9, 9]. Өкінішке орай, бұл үдеріс жаңа рухани дағдарыстың туындауына 
əкеліп соғады.  Жас ұрпақ рухани-адамгершілік қасиеттерді жоғалтуға бейім болады, бұл 
қоғамның моральдық бейнесінің бұзылуына жəне ұлттар арасында алауыздықтың туындауына 
ықпал етері даусыз. Бұл мəселе тұлғаның, оның адемгершілік бет-бейнесінің бұзылуына əкеп 
соқтырады.  Əдетте адам мұны өзі байқамайды, бірақ  ол мəдени  жəне рухан даму жолына 
түссе, оның қауіпті екендігіне жəне адами қасиеттерін жоятындығына көз жеткізеді.  Қоғамның 
моралдық кескін-келбетінің  жəне рухани құлдырырауына қарсы күресу əр түрлі халықар 
арасындағы шиеленістердің жойылуына жəне өзара тығыз қарым-қатынаста өмір сүруіне ықпал 
етері сөзсіз.   
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«МЫҢ БІР ТҮН» ОҚИҒАСЫН ЖЫР ЕТКЕН... 
 

Қ. Б. Алпысбаева  
М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты, 
Қолжазба бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, 

филология  ғылымдарының кандидаты 
Almatı/KAZAKİSTAN 

 
 «Қисса қырық уəзір» құрамына кіретін хикая, аңыз, əңгімелерді алғаш рет жүйелеп 

дастанға айналдырған – Шайқызада Ахмет Мысыры деген адам. Мысыры бұл кітапты 1421-
1451 жылдар аралығында жазғанын, ал 1868 жылы Каюм Насыри бұл кітапты татар тіліне 
аударып, Қазан қаласында бастырғаны жəне де аталған кітаптың 1900 жылға дейін 8 рет 
басылғаны туралы деректер бар [1, 112]. 

Бірақ бұл басылымдар еліміздің сирек кітап қорларында сақталмағандықтан, қандайда бір 
тұжырым айтудың қисыны келмейді. 

Ал шығарманың Орталық ғылыми кітапханадағы 1911 жылы жарияланған басылымы 
Қазан қаласында «Каримовтар» баспаханасынан басылып шыққан.  Қиссаны жариялаған – 
Ақылбек Сабалұлы. Кейін «Қырық уəзір» дастанының мəтіні 1986 жылы Бейжіңдегі «Ұлттар» 
баспасынан шыққан «Қазақ қиссалары» атты жинақтың 5-томына кірген [3]. «Қисса қырық 
уəзір» туралы жол-жөнекей айтылған пікірлер болмаса, арнайы зерттелген жоқ.      

Дастанның оқиғасы патшаның ерке жас тоқалы өзінің өгей баласына ғашық болып, оған 
көңіл білдіруінен басталады. Баладан беті қайтып, кектенген келіншек, ақыры патша алдында 
былай деп шаһзадаға жала жабады: 

  
– Тағы да ғашық екен мұнан бұрын, 
«Əкемнің орны, – деді, – маған орын». 
Көнбейсің деп, бетіме қойып қалды, 
Кəріге тиген менім қандай сорым… 
Əй, патша, мына балаң – харамзада, 
Сізді өлтірмей қоймайды, не қылса да. 
Өзің өлмей, əуелі, оны өлтір, 
Тиеді кесапаты бұ дүнияда… 
Сөзге еріп, алданған патша баласын зынданға салдырады, ертеңіне жұртты жиып, 

баласының басын алуға əмір етеді. Бұл жолы патшаның бас  уəзірі араға түсіп, патшаны 
иландырарлық уəж айтып, өкінішке қалған əңгімелерден ғибрат келтіріп, шаһзаданы кепілдікке 
сұрап алады. Патша үйіне келген соң, тоқалы тағы бір хикаят айтып, шаһзаданы ертеңнен 
қалдырмай өлтіруге қайта көндіреді…  

Міне, осылайша баланы өлтіру мен оны арашалап қалу жайында патша тоқалы мен 
патшаның қырық уəзірі арасындағы тартыс қырық күнге созылады. Уəзірлердің қисынды 
əңгімелерінің тартымдылығының арқасында патша өз баласын өлтіруге қырық рет оқталып, 
қырық рет қайтады. Шаһзада өмірі қыл үстінде тұрса да, қырық күнде тіс жарып, тіл ашпайды. 

Ал соңында, патшаға өз сөзін өткізген тоқалы, қырық уəзірді ақыры орнынан алдырып, 
ханзаданы жазалатпақшы болады. Жендеттер бас кесуге оқтала бергенде, шаһзаданың ұстазы 
келіп, патшаға тоқтау айтып, балаға сөйлеуге рұқсат береді. Шаһзада ұстазының рұқсатын 
күтіп жүр екен, болған оқиғаны бастан-аяқ айтып береді: 

Шаһзада мұны айтып, жылады енді, 
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Көл қылып көздің жасын бұлады енді. 
– Маған қылған оқиға осылай, – деп, 
Шаһзада жерді құшып құлады енді. 
Молдасының жүр екен сөзін күтіп, 
Жылады шаһзада қайғы жұтып. 
Падишаһ қайран қалып мына сөзге, 
Бармағын аузына тұрды тұтып… 
Міне, осылай істің ақ-қарасы анық болған соң, куəгерлердің дəлелін тыңдап, өз ұлының 

адалдығына көзі жетеді. Патша жалақор əйеліне қатал жаза бұйырады.  
«Қисса қырық уəзір» дастанының оқиғасы – «Мың бір түн» ертегілеріндегі «Жеті уəзір, бір 

кəнизак туралы» (578-582-аралықтағы түндер) дейтін əңгімемен, «Тотынамадағы» «Шаһзада 
жеті уəзір яки шаһзаданың бір кəнизак үшін бақытсыздыққа ұшырауы жайындағы» (8-түн) 
əңгімелерімен сарындас. «Тотынамада» да, «Мың бір түнде» де кəнизак хан ұлына жала жауып, 
хан өз ұлын өлімге бұйырғанда, шаһзадаға жеті уəзір ара түседі. Ханның ашуын басу үшін əр 
түрлі əңгімелер айтады. Оларға қарсы кəнизактың да əңгімесі беріліп отырады. Əңгімелердің 
мазмұндары да бірдей болып келеді. Шаһзаданың өміріне ара түсетін адамдар да бірдей. Үш 
шығармада да (40, 7 күн ішінде) сөз сөйлесе, қатерге ұшырайтыны айтылады. Осы уақыт 
ішінде ұстазы шəкіртін сөйлетпейді. Мерзімді уақыты жеткенде, бар түйін шешіліп, жалақор 
əйел жазасын алады. 

Шығармадағы əңгімелердің мазмұнына қарағанда, оқиғалар Бағдад, Мысыр, Кабул, Шам, 
Рұм, т.б. шаһарларда, үнді, араб, түрік жерлерінде, кейде перілер елінде болғандығы айтылады.  

Хикаялардың мазмұны да əр түрлі: бірінде өнер, енді бірінде əділдік, адалдық, 
жомарттықты айтса, келесі шығармаларында кемеңгер ел билеушілер, əділ патшалар, Алланың 
құдіреті туралы, данышпан адамдар т.б. айтылады.  

Ал атақты ел басқарушылар – һарон Рашид, Махмұт сұлтан жайындағы, əлемге танымал 
ғалымдар Əбуғалисина туралы, Лұқпан хакім, Сүлеймен патша, пайғамбарлар туралы т.б. 
əңгімелерге қарағанда, оқиғалардың қай ғасырды қамтитындығын айту да қиындық туғызады. 

Дастанда дін тарихынан, пайғамбарлар өмірінен алынған аңыз, əңгімелерге мол орын 
берілген. Мысалы 4-уəзірдің айтатын «Балғым-Бағур» атты хикаятында Мұса пайғамбардың 
дін жолындағы күресі сөз болады. Сондай-ақ пайғамбар туралы айтылған əйелдің 4-хикаясын, 
5-уəзірдің əңгімесін, Хызыр мен Мұса пайғамбар туралы əңгіме, əйелдің «Сиса» атты 11-
əңгімесін т.б. атауға болады. 

Дастанда тарихи аңыздарға құрылған əңгімелер де бар. Олар –  «һарон Рашид пен қария» 
(9-уəзір айтқан əңгіме), «Махмұт сұлтан мен уəзірі Айас туралы» (12-уəзір айтқан əңгіме), 
«Махмұт сұлтан хикаясы» (16-уəзір айтқан əңгіме), «Сократ, Аплатонның өсиеттері» (16-уəзір 
айтқан əңгіме), «Əбуғалисина» (28-хикая), «Лұқпан хакім туралы» (15-уəзір айтқан əңгіме), 
«Патша Сүлеймен туралы» (27-уəзір айтқан əңгіме) хикаялар.  

Лұқпан – шығыс əдебиетінде көп кездесетін, ақылды, дана, көп жасаған, көпті көрген көне 
қарттың бейнесінде жүретін сүйкімді, жағымды тұлға. Лұқпан туралы аңыз-əңгімелер исламға 
дейінгі арабтардың ауыз əдебиетінде мол айтылған. Содан əртүрлі халықтың өзінің данышпан 
қарты болып кеткен. Бірте-бірте оның атына неше түрлі қызық, жанама əңгімелер қосылған. 
Жалпы Лұқпан бейнесін ақылды, көреген қарттардың жиынтық образы деп түсінуге болады. 

«Рабғузи» қиссаларында ауыз əдебиетінде айтылатын Лұқпан туралы бірнеше əңгіме, 
хикаялар «Лұқпан хакім» деген атпен берілген. «Рабғузи» қиссасындағы «Лұқпан хакім» 
жайындағы хикаяттардың оқиғалары өте қызықты, тартымды боп келеді. Лұқпан туралы хикая, 
əңгімелер халық аузында ерте заманнан айтылып, бізге дейін жетіп отыр. Солардың біразы 
қазақ арасында да кең тараған. «Рабғузи» қиссасындағы хикаяттың біреуін (6-хикаят) 
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Р.Мəзқожаев (ақын, жыршы) 1946 жылы халық аузынан жинап, жазып алып, кітапхана қорына 
тапсырған [4].  1964 жылы шыққан «Қазақ ертегілері» жинағына «Əкім Лұқман туралы» ертегі 
кірген [5]. 

Қазақ фольклорында Лұқпан атына байланысты айтылатын бұлардан басқа да аңыз, 
ертегілер кездеседі. Мысалы: «Лұқпан ата мен Əділ» (Қазақ ертегілері 3-том, 349-бет), «Əкім 
Лұқман туралы» (тапсырған – Ə.Марғұлан) т.б. 

Шығыс аңыз-əңгімелерінде Сүлеймен патша туралы да көп айтылады. Ол жайында 
«Рабғузи» қиссаларында да бірнеше əңгіме бар. Оларда Сүлейменнің жастығына қарамай 
ақылдылығы, білімділігі, əкесінің қате билігін түзеткені айтылады. Сүлеймен жайлы ертегілер, 
аңыз-əңгімелер қазақ арасында да едəуір кездеседі. Олардың кейбірі ҚР Білім жəне ғылым 
министрлігі ОҒК-сы мен М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының қолжазбалар 
қорында сақталған: «Тақ Сүлеймен хикаясы» [ƏӨИ, 1000-бума]; «Сүлеймен патша» ертегісі 
[ОҒК, 202-бума. Тапсырған – Ə.Марғұлан], «Сүлеймен пайғамбар» ертегісі [ОҒК, 923-бума. 
Тапсырған – Ж.Жантөбетов]. 

Сүлеймен туралы мысал əңгіменің бір түрі аталған дастанда да кездеседі. Ол – «Бүрге мен 
сақалсыз адам» деп аталатын əйелдің айтқан 27-əңгімесі. Бұл сияқты мысал əңгімелерде 
жанды-жансыз нəрселердің бір-бірімен сөйлесуі арқылы олардың ақылдылығы, айлакерлігі, 
мақтаншақтығы, момындығы т.б. суреттеліп, адамға тəн кейбір мінез-құлықтар тұспалданып 
отырады. 

Сонымен қатар дастанда тəрбиелік мəні бар əңгімелерге де біраз орын берілген. Солардың 
бірі – кенже ұлына тігіншілік өнер үйреткен патша жайындағы 10-уəзірдің əңгімесі.  

Аталған дастанның бірнеше хикаяларында қиял-ғажайып ертегілік сарындар да кездеседі. 
Мысалы, бірінде бір жыланшының дұға оқып, сиқырлап Шын патшасының қызын жыланға 
айналдырғаны, оның көп қиындықпен өз кейпіне келуі т.б. баяндалады: 

Қыз айтты: – Менім саған сөзім, – деді, 
Шын патшасының қызы едім, өзім, – деді. 
Бұ жыланшы əфсүн оқып, жылан қылып, 
Далада душар болған кезім, – деді. 
Ол адам дұғаменен сиқырлады, 
Андан кейін тəнімде хал қалмады. 
Өзімнің суретіме кіре алмадым, 
О дағы маған рақым һеш қылмады… 
Бұл хикаядағы басты тақырып – сиқырлы заттардың көмегімен бас кейіпкердің небір 

қыруар қиындықтарды жеңіп, мұратына жетуі. Яғни, бұл жерде үнемі əділдіктің жеңіп, 
зұлымдықтың əшкереленіп отыратындығы баяндалған.  

Ал мифтік сарынды 14-уəзірдің мына əңгімесінен көреміз. Құдай екі періштені (һарут жəне 
Марут) сынау үшін жерге жібереді. Періштелер мəкір əйелдің алдауына түсіп қалады. Екеуі де 
əйелге ғашық болып, оның ерін өлтіріп қояды. Уағдасында тұра алмаған періштелер жазаға 
тартылады. Əйелді күнəсі мен мəкірлігі үшін Хақ Тағала жұлдызға айналдырып жібереді:  

Хақ Тағала қатынды жұлдыз қылды, 
Ұшырып алып келіп көкке қойды. 
Дүнияда Зуһра жұлдыз дегендері 
Білмесең, білдірейін осы болды. 
Зерттеуші ғалым С.Қасқабасов «Миф» туралы зерттеуінде мифтің міндетті түрде себеп-

салдары болатынын айтады: «Қандай да болмасын құбылушылықтың, яғни өзгерістің себебі 
бар. Мифтегі құбылушылық үш түрлі себепке байланысты болып келеді. Бірі – адам өте 
шаршағандықтан ұйықтап кетіп, сол бойда тасқа, аңға, құсқа айналып кетеді; екінші себеп – 
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адамның кінəлі болуы. Мұндағы құбылушылық жаза ретінде қабылданады, ал кейінгі 
дəуірлерде адамның кінəлылығы (виновность) күнəлік (грех) деген түсінікпен ауыстырылады; 
үшінші себебі – зор қауіптен құтылу жолы» [6, 72-73].  

Келтірілген мифте əйелдің жұлдызға айналуы күнəлі болған адамның жазасы деп 
түсіндіріледі. Бұл – мифтегі құбылушылықтың екінші себебіне тəн құбылыс.  

«Мифтердің айтуы бойынша, рудың тотемдік қағидаларын бұзған немесе оларды 
құрметтемеген адамды жан шошырлық жаза күтеді. Сондай жазалардың бірі адамды аңға, я 
болмаса жансыз нəрсеге айналдыру деп ұғынылған. Мұндай жаза түріндегі құбылу сөздің 
құдіретті күші бар деген сеніммен байланысты жəне мифологиялық сананың ғана аясында 
сақталған. Жазалаудың нəтижесі болатын құбылу мифте ылғи да тыйым салынған тотемдік 
салтты бұзумен байланысты болмайды, адам келбетінен айырылудың себебі көбінесе бүкіл 
рудың этикалық тəртібін бұзу болып табылады» [7, 11-12].  Міне, осындай этикалық тəртіпті 
бұзғаны үшін Құдай мəкір əйелді жұлдызға айналдырып жазалайды. 

«Қырық уəзір» дастанының сюжеттік құрылымында əлем халықтарының фольклорлық 
туындыларында жиі кездесетін сарынның бірі  - «түс көру мотиві» бірнеше жерде көрініс 
тапқан. Солардың бірі – 26-уəзірдің Нұғман атты кісі туралы айтқан хикаяты. Нұғыман 
баласының оқуына төлейтін ақшасы болмай, жалғыз түйесін молдаға береді.Əйелі ренжіп, 
кейиді. Нұғман не істерін білмей қайғырып жүргенде, бір күні түс көріп, ризығының Шам 
шаһарында екенін біледі. 

                              Түсінде ақ сақалды адам келді: 
                               - Нұғыман, орныңыздан тұрғыл, - дейді. 
                               Сенің көп ризығың Шам шаһарында, 
                               Тезірек сонан барып алғыл, - дейді. 
Түс бұл жерде шығарма оқиғасының одан əрі дамуына дəнекер болып, сол сияқты 

кейіпкердің көңіл-күйін суреттеуде көркемдік қызмет атқарып тұр. 
Аталған мотив көптеген əлем халықтарының, соның ішінде шығыс елдерінің ауыз əдебиеті 

мен фольклорлық шығармаларында, əсіресе Пайғамбарлар туралы аңыз-əңгімелерде, діни 
дастандарда («Қисса Мұхаммед Расул Алланың дəрул пəниден дəрул бақиға рихлат еткен 
мəселесі», «Мұхаммед пайғамбар», т.б.), батырлық жырларда («Алпамыс», «Қобыланды», 
«Көрұғлы»), ертегілерде  («Түс сатқан тазша бала», т.б.), ғашықтық эпоста («Қозы Көрпеш – 
Баян сұлу»), ғашықтық дастандарда («Бозжігіт», «Таһир-Зухра», «Қыз Жібек»)  кездеседі.   

«Қырық уəзір» құрамындағы кейбір хикаялар ОҒК мен ƏӨИ-дің Қолжазба қорларында 
сақтаулы дастандардың біразымен мазмұндас болып келеді. Мысалы, 6-уəзірдің айтқан 
хикаясы ОҒК-ның қолжазбалар қорында сақтаулы «Опасыз жар» (534-бума) дастанымен, ал 23-
уəзірдің хикаясы «Ұры мен аяр» (58-бума, 2-дəп.) атты дастанның мазмұнымен бірдей.  

Осы мысалдарға қарағанда, көптеген жыршылардың «Тотынама», «Мың бір түн», 
«Бақтиярдың қырық бұтағы» секілді шығармалардың бір əңгімесін алып, оларды халық 
фантазиясымен кеңейтіп, өлеңге айналдырып жырлағаны байқалады.  

«Қырық уəзір» дастанының тіл көркемдігі біршама жоғары деңгейде екені аңғарылады. 
Мəтінде аздаған шығыстық жəне жергілікті сөздер кездескенімен, шығарманың тілі таза, 
ұғымды. 

Қазір Орталық ғылыми кітапхана мен М.О.Əуезов атындағы қолжазбалар қорында «Қырық 
уəзір» жырының Х.Сахаба, А.Айтанбаев, Е.Бердин, Ғабдулқайым т.б бірнеше варианты 
сақталған. 

Салыстыра зерттеу барысында, ƏӨИ мен ОҒК-нің қолжазба қорларында сақталған 
дастандар 1911 жылы Қазан қаласында басылған «Қырық уəзір» қиссасының оқиға, эпизод, 
жеке тарауларын жырлаған шығармалар екендігін байқаймыз. 
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Жалпы «Қырық уəзір» дастаны 1911 жылдан кейін жарияланып, не зерттелген емес. 
Дастан 2004 жылы «Бабалар сөзі» ғылыми сериясының 8-томында 1911 жылы Қазан 

қаласында шыққан кітаптан ғылыми басылым ретінде дайындалып, кирилл əрпінде алғаш рет 
жарияланды. 
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ҚАЗАҚ ҚОЛЖАЗБАЛАРЫ – ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ  
ОРТАҚ ҚАЗЫНАСЫ 

 
Тоқтар Əлбеков 

филология ғылымдарының кандидаты М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты 
Қолжазба бөлімінің меңгерушісі 

 
 
Қасиетті Алтай тауларынан бастау алып, бүгінде Еуразия құрлығының басым бөлігінде 

тұтасып тіршілік кешіп жатқан түркі жұртының рухани мұраларының да ортақ болуы – заңды 
құбылыс. Себебі бағзы замандарда аталған киелі топырақтан  нəрленіп, бүршік жайған тал 
шыбықтай бой жазған түркі халқының тамыры тереңге бойлап, қазақ ертегілерінде кездесетін 
алып бəйтеректей салалана бұтақтанды, жан-жағына ұрық шашып, өсті-өнді, əлем жұртын 
мойындатты. Сондықтан оның ұрпақтан-ұрпаққа жеткен рухани құндылықтарының бастау 
көздері де түптің-түбінде бір атаның қанынан таралып, бір ананың емшек сүтімен дарыды деуге 
толық негіз бар. Бұған жер шарының əр түкпірін мекендеген қырыққа жуық түркітектес 
халықтардың іргесі сөгілгенмен, тілінде, ділінде, тіпті дінінде де бір-бірінен көп алшақ кете 
қоймағандығы айқын дəлел болады. Іргесі сөгілді дейтініміз, олар сан қилы тарихи кезеңдерде, 
түрлі себептермен бөлініп-жарылды, мемлекеттер құрды, жер иелігін ұлғайтып талай-талай 
азулы елдерге үстемдік танытты, айбатын асырып əлем жұртшылығының назарына ілікті. 
Сөйтіп, уақыт кеңістігінде олардың көпшілігі еншісі бөлек ел, жеке- дара ұлт,  ұлыс болып 
қалыптасып, ата жұрттан жырақтай бастады. Бірақ жапсарлас, қоныстас жатқандықтан, қарым-
қатынасы үзілмеді, рухани тұтастығы бұзылмады. Əсіресе, əдебиет пен өнерде, салт-
дəстүрде,əдет-ғұрыпта,  музыкада т.б. салаларда айтарлықтай алшақтық жоқ, қайта бірін-бірі 
жалғастырып, толықтырып отыратын рухани құндылықтар көптеп саналады. Оларды ортақ 
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мұра ретінде бірлесе игеретін, жалпы түркі халықтарының игілігіне жарататын уақыттың кезегі 
əлдеқашан келген сияқты. Солардың бірі – қолжазба мұралар. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Ұлттық, Орталық ғылыми кітапханаларының, 
М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының, Орталық музейдің Қолжазба 
қорларында сақтаған 50 мыңдай қолжазба, яғни бір миллионнан астам мəтін қазақ халқының 
ұлттық қазынасы болғанымен, барша түркі жұртының ортақ мұрасы деп ауыз толтырып айтсақ, 
қателеспейтініміз анық. Жүздеген жылдар бойы ұрпақтан-ұрпаққа ауызша тарап, кейінгі бірер 
ғасырдың бедерінде ғана хатқа түскен бұл жəдігерлер – өткен ғасырлар қойнауындағы батыр 
бабаларымыздың көзі, аманаттап кеткен асыл сөзі, халқымыздың салт-дəсүрі, наным-сенімі, 
болмыс-бітімі, ұлттық ұстанымы, нақтылап айтқанда тілі, тарихы, əдебиеті, шежіресі, 
философиясы, этнографиясы, этнопедагогикасы т.б.  

Өкінішке орай, кезінде фольклорлық мұралар мен авторлық ауыз əдебиеті үлгілері ғылыми 
мақсатта, кешенді түрде сарқыла жиналмағандықтан, халық жадында сақталған телегей-теңіз 
рухани байлықтың мыңнан бірі ғана жазылып алынды. Бұл ретте аяққа тұсау боларлық 
мəселелер аз емес еді. Біріншіден, оған халықтың көшпелі өмір-салты, ауызша тарату үрдісі, 
жазуға шорқақтығы, бойкүйездігі сияқты қазақтың жеке өзіне ғана тиесілі кедергілер себеп 
болса, екіншіден, сыртқы күштердің Қазақстанды отарлау саясатының салдары көп əсерін 
тигізді. Əсіресе, Ресейдің империялық мақсат-мүдделері, құйтырқы пиғылы, миссионерлік 
саясаты қазақтың рухани мұраларын жинауда өз үстемдігін танытты. ХҮІІІ ғасырдың басынан 
қазақ даласына арнайы əскери мақсаттарда жіберілген экспедициялар жергілікті жұрттың көзін 
алдау мақсатында азын-аулақ халық шығармаларын жазып алғанмен, негізінен Ресей үкіметінің  
келешек басып алу жорықтарына қатысты фольклорлық-этнографиялық материалдарды хатқа 
түсірді. Дегенмен, қазақтың сайын даласы мен дарқан көңілді халқына, оның аса бай 
руханиятына қызығушылық білдіріп, таза ғылыми ниетпен жинауды, зерттеуді мақсат тұтқан 
əлемге танымал оқымысты-жиһангерлер де болды. Олардың қатарында Г.Ф.Миллер, И.Георги, 
П.-С.Паласс, И.П.Фальк, Н.Я.Бичурин, Г.Вамбери, В.В.Радлов, И.Н.Березин, Г.Н.Потанин, 
А.Е.Алекторов, Н.Н.Пантусов, А.Н.Харузин, П.М.Мелиоранский, Ə.Диваев т.б. бар еді. Олар ат 
төбеліндей аз болғанмен, жинаған материалдарының ғылыми сапасы, зерттелуі өте жоғары 
деңігейді көрсетті. Сондықтан сол жəдігерлер, олардың аудармалары, зерттеулері  Қазан 
төңкерісіне дейін Ресейдің ірі баспаларында жарияланды, жеке жинақ ретінде жарық көрді. 
Бүгінгі күні де бұл материалдар өзінің құндылығымен, ғылыми маңыздылығымен назар 
аудартады. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап аздап болса да қазақтардың арасынан оқыған 
азаматтар, зерттеуші-ғалымдар шығып, халық жадындағы фольклорлық-этнографиялық 
туындыларды табиғи қалпында, өзгеріссіз жазып алып, олардың Ресей басылымдарында, Қазан, 
Уфа қаларында кітап ретінде басылым көруіне қолдаулар көрсетті. Соның негізінде ондаған 
ғашықтық, батырлық жырлар, аталған азаматтар аңыз-əңгімелердің желісімен жырлаған діни, 
тарихи тақырыптардағы туындылар жиі-жиі баспа жүзінде жарияланып отырды. Қазақ 
оқығандары саусақпен санарлықтай аз санды болса да олар жинаған халық шығармалары 
сапалық деңгейімен де, жанрлық ауқымымен де ерекшеленеді.  
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Коммунистік идеологияның жетегімен, қызыл цензураның ықпалымен алаланып жиналса 
да, қазіргі Қазақстанның əдеби қорларында сақталған фольклорлық, авторлық ауыз əдебиеті 
үлгілерінің 90 пайызы Кеңес кезеңінде хатқа түсті, қолжазба күйінде жиналды. Бұл – тарихи 
факт. Халық мұраларын кешенді түрде жинау 1920 жылғы Ə.Диваевтің экспедициясынан 
бастау алып, кейін бұл іс-шараларды Ұлттық Ғылым Академиясы тарапынан ұйымдастырылған 
ондаған фольклорлық-этнографиялық экспедициялар жалғастырды. Бұл ретте маман-
ғалымдардың жетекшілігімен Орта Азия елдеріне, Мəскеу, Ленинград, Қазан, Уфа, Омбы т.б. 
қалаларға, сондай-ақ Қазақстанның түкпір-түкпіріне арнайы іссапармен барған топтардың, ел 
ішіндегі ондаған арнайы жинаушы-белсенділердің еңбектерін айырықша атаған жөн. Бұл 
айтылған мəліметтер айтарлықтай жаңалық емес, себебі алдымен Ресей империясының, кейін 
оның мұрагері КСРО-ның боданында болған иісі түркі, ұсақ алтай-монғол тектес халықтардың 
сол кезеңдердегі ортақ саяси-əлеуметтік ахуалын ала бөтен бөліп-жарып айту қиын.  

Қазақ қолжазбалары бауырлас өзбек, татар, əзербайжан, түркімен, ұйғыр т.б. 
халықтарының мұралары сияқты ұрпақтан-ұрпаққа қалыптасқан жазба дəстүр бойынша 
түпнұсқа негізінде,немесе кезең-кезеңімен мамандар қайта жазған көшірме нұсқасында, 
болмаса тасқа басылған кітап күйінде жеткен емес. Алайда, ауызша тараған халық əдебиеті 
ретінде кеш жиналғанымен, өзінің айшықты сапасымен, ауқымды мөлшер-көлемімен əлем 
елдерінің қай-қайсысымен де иық тіресе алады деп толық сеніммен айтуға болады. 

Көне түркі жазба ескерткіштерін, ІХ-ХҮІ ғасырлардағы халық туындылары мен ақындар 
шығармашылығын айтпағанның өзінде, бүгінгі Қазақстанның əдеби қорларында сақталған 
еншілес түркі жұртына ортақ əдеби жəдігерлерді бірнеше топқа бөліп, жүйелі түрде 
қарастыруға болады.Олардың қомақты бөлігі – халық прозасы. Əсіресе, түп-тамыры сонау 
алғашқы қауым кезеңінен бастау алып, көркем  шығарма деңгейіне көтерілген мифтер мен 
əпсаналардың жеке бір халықтың мұрасы ретінде қарастыру мүмкін емес. Мысалы, М.О.Əуезов 
атындағы Əдебиет жəне өнер институты (ƏӨИ) мен Орталық ғылыми кітапхананың (ОҒК)  
сирек қорларында жинақталған «Бұрын Үркер он екі болған...», «Бөдененің құйрығы неге 
қысқа?»,   «Айдаһар», «Сұрмергеннің ажалы», «Шілтер əулие», «Масат ата», «Отаутас», 
«Ұйқыдағы батыр», «Түлкібас», «Қоңырат», «Алтайта», «Əулиешоқы», «Бектауата», 
«Құланөтпес», «Сарыарқа», «Қаратау»,«Тас келіншек», «Жылан жаулаған қала», «Өзгент 
қаласы туралы»,  «Темірланның оры», «Сүлеймен патша», «Мұхаммед пайғамбар мен Укаша» 
т.б. Укаша сахабаға байланысты əпсаналарды), «Шек шалу дəстүрі қайдан шыққан?», «Найман 
сүйек», «Тариқ қазірет», «Мунафиқ адам», «Сүлеймен пайғамбар мен диқаншы», «Мұстақым» 
(1) сияқты ондаған космогониялық, антропогондық-генеологиялық жəне этиологиялық, 
топонимдік мифтер мен пайғамбарларға, сахабаларға, əулие-əнбиелерге қатысты діни 
эпсаналарды кездестіруге болады.  

Қолжазбаларда тағы бір жиі ұшырасатын руханияттардың қатарынан кестелік тізбе, жыр, 
аңыз шежірелерді көруге болады. Түптеп келгенде, қазақ шежіресі негізінен ру-тайпа, ұлыс,  
ұлт шежіресі, төрелер мен қожалар, төлеңгіттер, сунақтар  шежіресі болып жіктелгенмен, 
олардың бастау көздері Адам атадан, Түркі қағанатынан, Алаша ханнан, Майқы биден өрбітіліп 
жалпы үш жүздің, жеке ру-тайпалардың шығу тарихын баяндайды. Сондықтан хатқа түсіп, 
бүгінгі күнге жеткен қолжазба шежірелердің барлығының дерлік кірсіпе бөлімдерінде, алғашқы 
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тараулары мен бөліктерінде түркі тайпалары мен халықтарының жалпы тарихы сөз 
болатындықтан, оларды да ортақ пайдалануға мүмкіндіктер бар.  Аталған қорларда 
Т.Меңлібайұлы,  Ə.Оспанұлы, Ж.Төлепұлы, М.Байбатыров, Файзолла қари Сатыпалдин,  
К.Əзірбаев, Ш.Жұбанұлы,   З.Қауменұлы, Б.Орынбекұлы, А.Əбілмəжінов, H.Наушабайұлы, 
Досымбет, Бекберді, Қ.Қылышев, Ө.Қалбаев, Қ.Иманғалиев т.б. жыршылар, ақындар жеткізген 
қырыққа жуық жыр-аңыздар (2) топтасқан.  

Прозалық шежірелердің негізін бүгінде іргелі ел, мемлекет құраушы қазақ ұлтының бүкіл 
қалыптасу тарихын көркем бейнелі түсіндіретін көне заманнан бергі түркі, оғыз, моғол, ноғай, 
татар тайпаларының жəне оларды халық ретінде біріктіруші ұлы тұлғалары: Оғыз хан, Шыңғыс 
хан, Алаша хан мен халықтың атауы «Қазақ» болып, ал оның жалпы халықтық ұраны «Алаш» 
деп аталуының, олардың «үш жүз» болып бөлінуінің, белгілі бір тайпаның, рудың, оның ішінде 
ру аталығы болып даралануының, сонымен бірге қазақ халқының үш жүзіне кірмейтін, бірақ 
оны құрауға қатысқан қауымдар: төрелер, сахабалар, қожалар, шалақазақ, төлеңгіт т.б.  аталуы, 
қысқаша айтқанда, қазақтың халық болып қалыптасуы туралы  баяндалатын аңыз-əңгімелер, 
кестелік жүйемен түзілген туындылар құрайды (3).   

Қазақ қолжазбаларының қомақты тағы бір бөлігін тарихи аңыздар қамтыйды. Олар 
«бейнелейтін оқиғаларына, кейіпкерлеріне, жалпы тақырыбы мен мазмұнына қарап, тарихи 
аңыздарды шартты түрде мынадай топтарға бөлуге болады: а) оғыз-қыпшақ заманынан елес 
беретін аңыздар (оларға Қорқыт, Ахмет Яссауи жəне Арыстан алып туралы əңгімелерді 
енгізуге болады, VІІІ – ХІІ ғ.); ə) моңғол шапқыншылығы мен Алтын Орда кезіндегі оқиғалар 
жайындағы аңыздар (Шыңғыс, Жошы, Тоқтамыс, Темір есімдеріне байланысты əңгімелер, ХІІІ 
–ХV ғ.); б) Қазақ хандығы тұсындағы оқиғалар мен қайраткерлер туралы аңыздар (Жəнібек, 
Асанқайғы, Жиреншелер жайындағы əңгімелер, ХV- ХVІІ ғ.)...» (4, 456).  Аталған қорларда 
түркі халықтары фольклорының көпшілігіне төл тарихи тұлғалары ретінде кірігіп кеткен 
Қорқыт, Алаша хан, Майқы би, Аяз би, Қожа Ахмет Ясауи, Хакім ата, Өзбек хан, Шыңғыс хан, 
Жошы хан, Ақсақ Темір, Əз-Жəнібек, Асанқайғы, Жиренше, Есім хан, Тоқтамыс хан, Ер Едіге, 
Ер Тарғын, Абат, Шора батырлар т.б. хандар, оқымысты-ойшылдар, би-шешендер, батырлар 
туралы аңыздар көптеп сақталған (5). Бұл туындыларда ұлы тұлғалардың  өздері өмір сүрген 
кезеңдердегіқандай да бір мемлекеттің тұтастығын,  халқының тəуелсіздігін,  ру-тайпалардың 
ынтымақ-бірлігін сақтаудағы ерен еңбектері, ел билеудегі əділдігі, сыртқы жауларға қарсы 
көзсіз ерліктері,  қолбасшылық, ұйымдастырушылық қабілеттері, дипломатиялық іс-
тəжірибелері, жорық жолдары жан-жақты суреттеледі. 

Тағы бір айта кетерлік жайт, қолжазба мұралардың арасында кейбір тарихи тұлғаларға 
қатысты жыр-аңыздар мен олардың түрлі нұсқалары да кездеседі. Əсіресе, Алдаркөсе, Алаша 
хан, Қорқыт, Асанқайғы туралы жыр-аңыздардың дені ілгергі-бергі кезеңдерде басылым 
көрмегендіктен, жеке жанр ретінде ғылыми айналымға енбегені аңғарылады. Сонымен қатар 
жазба жəдігерлердің ішінен сюжеттік желілері мифологиялық, ертегілік, көбіне аңыздық 
оқиғаларды қамтыған аспан денелері мен жер-су атауларына (Шолпан, Есекқырған, Сайрам, 
Қызқұлағант с.с.) байланысты туындылар да сирек те болса ұшырасып жатады (6). Бұл реттегі 
аспанденелеріне қатысты əңгімелерхалықтың мифтік санасымен бірге туындап, жад арқылы 
ұрпақтан-ұрпаққа таралып, кейін жырға айналғаны айқын көрінеді.  
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Аңыздық əңгімелердің қатарына хиаяттарды да жатқызуға болады.  Олар тақырыбы мен 
сюжеттік оқиғасына қарай кітаби жəне діни оқиғалардың желісіне құрылатындықтан, хикаятқа 
түркі халықтарына ортақ түрлі əулие-əнбие, пайғамбарлар жайындағы жəне мұсылман дінінің 
мифологиясына негізделген шығармалар жатады. Хикаятта шындыққа жанаспайтын жəйттер, 
көркемдік əсірелеу, діни мифология сарыны жиі кездеседі. Əсіресе, қолжазбаларда түркілер 
арасында өте кең тараған Адам ата, Сүлеймен, Мұхаммед пайғамбарлар, Лұқпан, Ескендір 
Зұлқарнайын, Қыдыр т.б. туралы туынындылар көптеп сақталған (7). 

Қазақ қолжазба мұрасының үлкен арналы саласын ертегілер, ауызекі əңгімелер, би-
шешендердің сөздері құрайды. Сюжеттері дүниежүзінің барлық елдерінде кездесетін 
классикалық ертегілерді айтпағанның өзінде, көне мифтік ұғымдарды аңғартатын, сондай-ақ 
тарихи-типологиялық, шығу тегі жағынан туыстас түркі халықтарына ортақ болып келетін 
туындылар аз емес. Ертегілердің қиял-ғажайып, батырлық, новелалық, сатиралық секілді 
жанрлық түрлерінде жиі ұшырасатын  (жезтырнақ, жалғыз көзді дəу, албасты, жалмауыз 
кемпір, самұрық құс, айдаһар т.б.; Баба Түкті Шашты Əзиз, Қызыр, Орақ, Едіге, Ер Көкше, 
Қобыланды т.с.с.; ортақ шығыстық сюжеттер; Тазша бала, Аяз би, Жиренше шешен, Алдар 
көсе, Қожанасыр т.т.) кейіпкерлер, көшпелі сюжеттер, оқиғалалар желісі, эпизодтар түркі 
жұртының қай-қайсысына болса да жақындығы сондай, бүгінде əр ұлт пен ұлыс ол ертегіні, 
ауызекі əңгімені өзінше меншіктеп, өз халқының  мұрасына айналдырған. Бұл – заңды 
құбылыс. Еліміздің əдеби қорларында мұндай фольклорлық мұралар мен олардың нұсқалары, 
версиялары жүздеп саналады (8). 

Қазақ топырағында түркі елдерінің барлығына да етене жақын Қожанасыр туралы күлдіргі 
əңгімелер, анекдоттар мүмкіндігінше жиналып, сақталғанмен (9), олардың арасында ғылыми 
тұрғыда сараланып, толық жарияланбаған қолжазба нұсқалар аз емес. Əр халықтың өз 
«Қожанасыры», «Ходжа Насреддині», «Ұстаз Насреддині», «Молла Насреддині» «Əпендесі» 
болғанмен, оған қатысты түрлі тілдердегі аңыз-əңгімелермен танысып, оларды жүйеге келтіру 
арқылы ғалымдардың  ортақ ой-тұжырымға келуі, сөйтіп, Қожанасырдың бірегей бейнесінің 
ашылуы – күн тəртібіндегі, шешімін таппай келе жатқан мəселелердің бірі. Бұл ретте қазақ 
ғалымдарының да қосатын өзіндік үлесі, айтатын пікір-түйіндері аз бомаса керек. 

Эпостық шығармалардың ұлттық фольклордың халық арасында айырықша кең тараған, өте 
мол сақталған түрлерінің бірі екендігі баршаға мəлім. Бүгінгі таңда қазақ халқының қолжазба 
мұрасының негізгі бөлігін көне эпостардың, батырлық, тарихи жырлардың, дастандардың аса 
ауқымды қоры құрайды. Мысалы, жоғарыда көрсетілген қорлара негізгі сюжеттері ежелгі 
түркілердің эпикалық дəстүрінен бастау алған «Хикаят рисала Мұңлық, Зарлық» (1 нұсқа), 
«Қисса Құламерген» (8 нұсқа), «Қисса Дотан Құбақанбайұғлы» (4 нұсқа), «Құбығұл» (1 нұсқа) 
сияқты көне эпостар, көне аңызардың жиынтығынан туынап, кейін Ноғайлы дəуіріне жаңа 
оқиғалармен толыға жырланған, болмаса сол кезеңдерде туынаған  «Алпамыс» (10 нұсқа), 
«Қобыланды» (28 нұсқа), «Ер Тарғын» «12 нұсқа), «Қамбар батыр» (22 нұсқа), «Қырымның 
қырық батыры» циклы (38 жыр) жəне топтаманың құрамындағы «Едіге» (16 нұсқа), «Орақ-
Мамай» (13 нұсқа), «Қарасай-Қази» (31 нұсқа), «Шора батыр» (12 нұсқа) секілді, сонай-ақ Орта 
Азияны, Кавказды, Сібірді, Таяу Шығыс пен Балқанды қоныстанған түркілер мен шығыс 
халықтарының шығармашылығында сақталған «Көрұғлы» (29 нұсқа) сынды батырлық 
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жырлардың нұсқалары мен версиялары жинақталған. Бұл айтылғандарға түркімен бектерінің 
ерлікке толы жорық жолдарын дəріптейтін «Бозұғлан, Ахметбек һəм Жүсіпбек» (12 нұсқа) 
жырын қосқанда, батырлық эпостардың қолжазба үлгілерінің ауқымы айшықтана түседі (10). 

Жыр мəтіні қазақ, татар, башқұрт, алтай халықтарында кеңінен тараған эпостың бірі – 
«Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жыры (33 нұсқа). Бұл туынының пайа болу, даму жолдары туралы 
академик С.Қасқабасов: «Алғашында Алтай өлкесін мекендеген түркілерде əңгімеленген жігіт 
пен қыздың үйлену тарихы туралы сюжет Түркі қағанаты ыдырап, туыс тайпалар жан-жаққа 
ауа көшіп кеткенде əр тайпаның  меншігіне айналып, солармен бірге əр жаққа тарайды. Сөйтіп, 
ол Алтайдан Еділге дейінгі аралықта əңгіме, ертек түрінде айтылады. Əр ұлыс-тайпа өзінің 
барған жерінде сюжетке өз қосымшасын қосады. Біреуінде сюжеттің мифологиялық сарыны 
күшейе түссе, екіншісінде оқиға қоюлана түседі, сөйтіп, алғашқы  сюжет кеңейеді, əр жанрда 
көріне бастайды. Жігіттің үйленуі қиындатылып, неше алуан кедергілер мен жағдайлар 
енгізіледі. Біреуде аңыз, біреуде ертек, біреуде өлең болып баяндалады, бірақ тұтас жыр əлі 
тумайды», – дей келіп, жүйелі жыр үлгісі Алтын Орда заманында пайда болғанын, алып 
мемлекет ыдырағаннан кейін жоғарыда аталған халықтардың меншігінде кетіп, ұлттық 
нұсқаларының туынағандығын, қазақ нұсқасы біртіндеп жетіліп, ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда соңғы 
сипатына жеткендігін айғақты тұжырымдар арқылы дəлелдейді (11, 432-434). Жырдың 
қолжазба үлгілері елімізің сирек қорларында сақталған (12).  

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде Қазан, Уфа қалаларында басылым көріп, 
еліміз тəуелсіздігін алғаннан бері ғана қайта жарияланып, зерттеу нысанасына алына бастаған 
сирек кітаптар мен басылымдардың орны бір бөлек. Қазақ ақындары мен жыршылары араб, 
парсы, үні халықтары шығармашылығының сюжеттеріне орайластыра жырлаған бұл 
туынылардың кітаби жəне қолжазба үлгілері жалпы əдеби жəдігерлердің құрамдас бөлігі болып 
саналады. «Қисса Зейне Зайуп», «Орақ-Күлше», «Қисса Таһир», «Шахмаран», «Қисса 
Шеризат», «Қарқабат», «Қисса Қасым жомарт», «Қағира мен Таймұс», «Хикаят Сəлімжан», 
«Болат, Жанат», «Қисса Жамшид», «Əбуғалисина,Əбілхарис», «Қисса Самұрық», 
«Əбуғалисина, Əбілғарис», «Қисса қырық уəзір», «Қисса Шəкір-Шəкірат», «Бақтияр қиссасы» 
қатарлы отыздан астам хикаялық, «Қисса Зарқұм», «Ғазауат сұлтан», «Қисса Салсал», «Əзіре 
Əлидің соғысы», «Қисса Əбушаһма», «Қисса Сейітбаттал», «Қисса Мəлікаждар», «Қисса 
анхазірет Расулдың Миғражға қонақ болғаны», «Мұхаммед пайғамбар», «Қисса уақиға Кербала 
үшбу-дүр», «Қисса Мансұр əл-Халаж», «Дариға қыз», «Қисса Шаһизинда», “Қисса жұмжұма», 
«Һаза кітап Мұхаммед-Ханафия», «Мұхаммед-Қанапия» тəрізі елуге жуық діни, «Қисса Лəйлі-
Мəжнүн», «Қисса Таһир-Зүһра», «Бозжігіт», «Сейпілмəлік», «Қисса Шеризат-Күлшат», «Қисса 
хазірет Жүсіп алейһиссалам илəн Зылиханың мəселесі», «Қисса қожа Ғаффан», «Қисса 
Баһрам», «Қисса шаһизада», «Əмірзада» сынды отыздай ғашықтық дастандар мен олардың 
нұсқалары, версиялары (12) – тек қазақтың ғана əдеби мұрасы емес, əрісі – шығыс 
халықтарының, берісі – иісі түркі жұртының рухани құнылығы болғандықтан, оны бірлесе 
зерттеп, ортақ игілікке айналырудың кезегі келді.  

Сирек қорларда түркітанушы ғалымдар бірлесіп, септесіп зерттейтін    фольклодың бұл 
жанрларынан бөлек шағын жанрлардың, əсіресе мақал-мəтелдердің, жұмбақтардың, 
жаңылтпаштарың, еңбек фольклорының, маусымдық, отбасылық, балалар, жерлеу ғұрып 
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фольклорының, магиялық фольклордың, тарихи өлеңердің, айтыстардың  т.б. қолжазба үлгілері 
мол сақталған. Бұл ретте де иық тіресе отырып атқаратын іс-шаралар да баршылық. 

Жыраулардың қазақ, қырғыз, башқұрт, қарақалпақ, ноғай халықтарының дəстүрлі ел билеу 
саясатында айырықша рөл атқарғандығы, қайраткерлік ықпалы зор болғандығы баршаға мəлім. 
Олар қайкезеңдерде де  мемлекеттілікті, ел тəуелсіздігін, тұтастығын сақтауға қызмет етті, сол 
жолда жандарын пида қылуға даяр болды. Жыраулар жаугершілік заманда жорықтарға 
қатысып, отан қорғауды, батырлықты, адамгершілікті, əділдікті, дəріптейтін өлең-жырлар 
туғызды. Шығармалары адам көңілін дөп басар əсерлілігімен, мірдің оғындай өткірлігімен, аз 
сөзге көпмағына сыйғызған нақтылығымен,  қиыннан қиыстырған көркемдігі жəне куатты 
серпінділігімен ерекшеленді.Сонықтан түбі бір түркі халықтары Қорқыт, Қодан, Сыпыра, 
Асанқайғы, Қазтуған,  Доспамбет, Шалкиіз сынды жыраулардан аманат болып қалған 
қалғанасыл сөзерді жеке еншіленбей, ортақ қазына ретіне кейінгі ұрпақтың санасына сіңірген 
жөн сияқты. Бұл орайда Қазақстан əдеби қорларында сақталған қолжазба мұралардың кəдеге 
жарайтыны анық (13).   

Қадірлі бауырластар! Көріп отырғанымыздай, жанрлық сипаты қысқаша көрсетілген түркі 
халықтарына ортақ бір ғана қазақ қолжазбаларын толық игеріп, келешек ұрпақтарға қиянатсыз 
аманаттау үшін ғалымардың бірнеше буын өкілдерінің аянбай тер төгуіне тура келеті анық. 
Қазақ халқы көне түркілердің арналы тармағының бірі болғанықтан, ең алымен, оның қолжазба 
жəдігерлері де жалпы түркілік рухани құндылықтардың қатарында танылуға тиіс.Бұл орайда 
өзге халықтар да бір-бірінен оқшауланбай, осы үрдісті ұстанып, əр елде сақталған 
қолжазбаларды, сирек басылымарды ресми түрде бірегей, біртұтас мұра ретінде қарастырғаны 
жөн. Себебі Алланың қолауымен кейінгі жылдары ғана тəуелсізігін алған кейбір қарындас 
елдер өзара əдеби-мəдени байланыстарға селқостық танытып, бейтараптық саясатқа көшкені 
өкініш тудырады. Əсіресе, Өзбекстан, Түркіменстан сияқты қанаттас елдердің мұрағаттары, 
қолжазба қорлары оқшауланып, оларда жинақталған ортақ құнылықтар туыстас халықтар үшін 
қолжетімсіз болып қалды. Біз қазіргі таңда тəуелсіз мемлекеттеріміздің жаңа тарихын 
жазудамыз, алайда өсіп-өнген түп-тамырымызға, өткеніміз бен бүгініміздің арасындағы 
бəрімізге ортақ ұзын-сонар тарих соқпақтарына шынайы, ғылыми тұрғыда назар сала алдық па? 
Не ұттық, неден опық жедік! Бұл сауалдарға нақты, дəлелді жауап қайтару үшін бабалар айтып 
кеткен, жазып қалдырған рухани жəдігерлерді бірлесіп, себелесе отырып пайдаланғанымыз 
орынды. Өткенді екшеп, бүгінгіні сын тезіне салмай, келешекке қол созу – шайқасқа қарусыз 
ұмтылумен пара-пар парықсыздық. Тарихты кешегілер мен бүгінгілержасайды, төрешісі – 
болашақ ұрпақ. 

Екіншіден, себепті, себепсіз жағдайларға байланысты жер шарының түкпір-түкпіріне 
шашырап кеткен материалдық емес мұраларды түгендеп, реті келсе байрғы мекеніне жеткізу, 
болмағанда көшірмелеріне қолжеткізу жұмыстарын қаперден шығармаған жөн. Бұл бағытта 
Араб елдері, Иран, Үнді, Тəжікстан мемлекеттері назардан тыс қалмауға тиісті. 

Үшіншіден, түйіні шешілмеген тағы бір мəселе – əлемдік жаһандану үрдісіне жұтылып, 
алпауыт елдердің шылауына кетпей осы мұраларды біртұтас құндылықтар ретінде бірлесе 
зерттеу, жариялау, халықаралық тілдерге аудару. Соның негізінде түркі халықтарының ортақ 
мəдени мұрасын əлем жұртшылығына танытып, жалпыадамзаттық руханияттың сапына енгізу. 
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Бұл тұрғыда Түркия елінің түркітектес халықтары фольклорының озық үлгілерін түрік жəне 
ағылшын тілдеріне тəржімалап, сериялы жинақтар шығарған іс-тəжірибесі бағдаршам сияқты 
кім-кімге де жолбасшы болары анық. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты ғалымдарның «Мəдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасының аясында 2004-2012 жылдар аралығында фольклорлық 
шығармалардың негізінде «Бабалар сөзі» жүзтомдық сериясының 90 томын жарыққа шығарып, 
ағымдағы жылы топтаманы толық аяқтауды межелеп отырғандығы, 2014-2030 жылдарға арнап  
авторлық ауыз əдебиеті үлгілері бойынша «Ғасырлар үні» жүзтомдық сериясының жобасын 
жасап, Үкімет сараптамасына ұсынғандығы да – түркі халықтары руханиятының өз  аумағынан 
шығып, əлем сахнасына бағыт ала бастағанын айқын аңғартады. Ендеше, бабалардың «Түбі бір 
түркі жұрты – түгелден!» деген ұранын тағы да қаперге алып, оның іс жүзінде орындалатынына 
тағы да сенім білдірейік.   

 
ƏДЕБИЕТТЕР 
1..ƏӨИ: 520, 87, 365, 936, 1200, 1206 –бумалар; ОҒК: 35, 92, 300-бумалар.  
2. ƏӨИ:Қ. 356,  403,  592, 917/7, 920/32, 920/62, 920/90, , 1076, 1125,  1126, 1113; ОҒК:560, 

569, 1118-бумалар. 
3. ƏӨИ: 4,  622, 635. 680, 920, 877, 896, 914. 1146, 1719; ОҒК: 299, 547, 646, 879/5, 1061, 

1115,  1146, 1177, 1178, 1611. 1611-бумалар.  
4. Қасқабасов С. Қазақ əдебиетінің тарихы. Он томдық. 1-том. Алматы. ҚАЗақпарат, 2007.  

– 812 б.  
5. ƏӨИ: 137, 191, 242, 280, 464, 508, 613, 985, 828, 917, 910, 920, 926,  1006, 1010, 1058, 

1062, 1090, 1094, 1100, 1202, 1206, 1124; ОҒК: 25, 28Д, 187, 205, 333, 426, 1059, 1081, 1177, 
1176, 1565-бумалар.  

6. ƏӨИ: 125, 349, 475; ОҒК: 333, 744, 800-бумалар. 
7. ƏӨИ: 190, 325,  622,  734,  894 (10-д.), 912/2, 920/63, 920/108, 1206,  1062, 1063-бумалар. 
8. Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. – Алматы: Ғылым, 2003. 7-т. – 224 б. 
9. ƏӨИ: 117, 124, 241, 258, 828, 905, 919, 920/41, 935, 936, 106; ОҒК: 920- бума.  
10. Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. – Алматы: Ғылым, 1975. 1-т. – 346 б. 
11. Қасқабасов С. Қазақ əдебиетінің тарихы. Он томдық. 1-том. Алматы. ҚАЗақпарат, 2007.  

– 812 б.  
12. Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. – Алматы: Ғылым, 1979. 2-т. – 224 б. 
13. ƏӨИ: 364, 504; ОҒК: 269, 324, 333, 426, 659, 848, 849,874, 1416-бумалар. 

 

 

 

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

475 
 

«ЖҮСІП–АХМЕТ» ДАСТАНЫНЫҢ ҚАЗАҚ-ТҮРКІМЕН НҰСҚАЛАРЫ»    
                

Серікбай Қылышбайұлы Қосанов 
М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты 

Ежелгі жəне орта ғасыр əдебиеті бөлімінің меңгерушісі, 
филология ғылымдарыны кандидаты 

 
Базар – халықтың қалың ортасында тəрбиеленіп, жастайынан жыр жаттап, жыраулық 

керуеніне ілесе өсті. Ақын Еділ мен Жайық, Атырау мен Сыр өңірі сияқты қазақтың қаймағы 
бұзылмаған, үрдісі үзілмеген эпикалық кеңістігін армансыз аралап, үздік жыраулардан үлгі-
өнеге алды. Өзі де отызға жетер-жетпеске дəрпі талай елге танылған талантты өнер иесі атанды. 
Жастықты жырға бөлеп, өлеңін-өміріне балаған ақын Базар замандастары – Аралбай, Қашаған, 
Нұрым, Мұрат, Марабай, Мұсабайлар тəрізді топқа түсіп, батырлық, ерлік сарындарын 
сөйлетті, ғашықтық-серілік сырларын жыр мақамына айналдыра гөй-гөйлетті. Сондай-ақ, оның 
репертуарында бұрыннан келе жатқан белгілі халық дастандарын соны сүрлеуге салып, тың 
шабытпен түрленте, құлпыртып айтатын машық болған. Мұны көбіне, өзінен бұрынғы 
ақынның жырлау мəнерін, яки өлеңінің мəнін қомсынғандықтан немесе тыңдаушы жұрттың 
осындай ой-пікір, сұраныстарына орай орындап отырған. Базар жырау қазақтың батырлық, 
ғашықтық эпостарын ел арасында таратумен бірге өзі де көптеген халықтық дастандарды 
эпикалық дəстүрде дамыта жырлап, фольклор нəзирасына зор үлес қосты. Жырау ретінде 
ақынның даңқын асырған айтулы туындыларының бірі – “Жүсіп-Ахмет” дастаны осы 
саладағы маңызды мұрасының  қатарында саналады. 

 “Жүсіп-Ахмет” – Орта Азиялық сюжетке құрылған батырлық эпос. Дастанның 
тақырыбы түркімен халқының басынан кешкен əртүрлі тарихи оқиғаларды суреттеуге 
арналған. ХVІІІ ғасырдың соңында Хорезм жерінде туған бұл шығарма түркімен, өзбек, 
қарақалпақ, тəжік жəне қазақ бақшы, жырауларының репертуарынан кең орын алғаны 
аңғарылады. Сондай-ақ, дастанның бірер нұсқасы ХІХ ғасырдың соңына қарай Қазанда қазақ 
тілінде жарық көргені ғылыми жұртшылыққа белгілі. Алайда,  арада жүз жылдан аса уақыт 
өткенмен, аталған жырдың қайта басылмағаны былай тұрсын, əдебиет, фольклор пəндері 
тарапынан арнайы зерттеліп, көркемдік тұрғыдан болса да тиісті ғылыми бағасын алмауы 
өкінішті-ақ. “Жүсіп-Ахмет” дастанының Базар жырлаған нұсқасының сюжеттерін тарихи-
салыстырмалық (типологиялық - С.Қ.) бағытта талдай отырып, осы олқылықтың орнын 
толтыруға  тырыстық. 

 Əрине, “Жүсіп-Ахметтің” қазақ тіліндегі алғашқы нұсқасын шығарушының кім екені 
белгісіз. Бірақ дастанның бір вариантын баспаға ұсынған қазақ азаматының аты жөні – Ешбай 
Көзбергенов екенін білеміз. Бұл кісі “Жүсіп-Ахметтің” əуелгі шығарушысы ма, əлде ел аузынан 
жинап баспаға өткізушілердің бірі ме, ол туралы, тіпті Ешбайдың өзі жөнінде де əзірге еш 
мəлімет табылған жоқ. Орталық ғылыми кітапхананың Сирек қорында Қазанда жарияланған 
“Жүсіп-Ахмет” жырының бірнеше басылымы сақтаулы (1896, 1899, 1904). Біздің қолымызға 
түскені – дастанның 1904 жылғы басылған нұсқасы. Кітаптың титулдық бетінде “Қазан 
императорлық университеті баспаханасында Қазан оязы, Тобан-Құрса аулының Шəмсуддин 
Хұсайынұғлы деген татар азаматының қаражатымен басылып шыққан” дейтін дерек беріліп, 
автордың орнына Ешбай Көзбергенұлының аты-жөні жазылған. Əйтсе де бұл айтылған 
басылымдарға Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамаларын əзірлеген əдебиетші 
ғалымдардың назары түспеген сияқты. Өйткені, батырлық жырларға арналған 1-3 томдарда 
“Бозұғлан”, “Ахмет-Жүсіп” дастандарының қазақ арасында жырланған бірнеше нұсқаларына 
сипаттама жазылған, бірақ олардың арасында Татарстанда жарық көрген вариантты ұшырата 
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алмадық. Тек қана ƏӨИ-дің Қолжазба қорында сақтаулы (Ш.198) “Бозұғлан” жырына берілген 
сипаттаманың соңында: “Бозұғланның” 1889 жылғы Қазанда басылған Ешбай 
Көзбергенұлының қолжазбасы бізде жоқ” [1, 55б.] деген сөйлем бар. Онда да автордың аты-
жөні қате жазылған. Жалпы, аталған сипаттаманың 1-томында “Бозұғлан” жырының Биназар 
Бимағамбетов (Ш.105, ƏӨИ), Шорман Білтебайұлы (Ш.193, ƏӨИ) нұсқалары жəне “Ахметбек-
Жүсіпбек” қиссасының Қали Өтемісов (Ш.746, ОҒК) пен Қали Өтешов деген жыршы айтқан 
(бұл да сонда – С.Қ.) варианттары жөнінде азды-көпті мəлімет беріліп, дастанның аңдатпасы 
жазылған. Биназар жырлаған варианттың сюжетінде марқалық байқалғаны болмаса, бұл 
нұсқалардағы оқиғалардың  желісінде пəлендей айырмашылық жоқ. Кейбіреулерінде кісі 
аттарының өзгешелігін айтпасақ, бəрі де жоғарыда айтылған Ешбай Көзбергенұлының 
нұсқасымен (Қазан, 1904) толық үндес. Сол себепті біз де  бұлардың əрқайсысына тоқталмай-
ақ, Базар жырлаған “Жүсіп-Ахмет” дастаны мен Қазан басылымындағы, сондай-ақ жырдың 
түркімен жерінде туған негізгі нұсқадағы сюжеттік өзгерістерін, жырдың даму заңдылықтарын 
т.б. мəселелерді қарастырғанды жөн көрдік.  

 Базар Оңдасұлының “Жүсіп-Ахмет” дастаны бұрын жарияланбаған жəне зерттеушілер 
назарына іліне қоймаған. Ақын шығармаларының 1986 жылы жарық көрген бірден-бір 
жинағына да енбегені мəлім. Тек осы зерттеу жұмысымызды жазу барысында жыраудың 
“Жүсіп-Ахмет” дастанын жаңғырта жырлап, қазақ эпосының тарихында тағы бір көркем 
қолтаңба қалдырғанына куə болдық. Ақынның бұл жəдігері өзінің жерлесі, белгілі фольклор 
жинаушысы, Қызылорда облысы Қармақшы ауданының азаматы марқұм Ə.Қайнарбаев 
жинаған ауыз əдебиеті үлгілерінің арасынан табылды [2; 3-83б.]. Жинаушының  өзі берген 
мəліметте: “Жүсіп-Ахмет” хикаясының осы нұсқасы бұрынғы Қазалы уезі, Көшербай 
болысының қазағы Отарбай Балқы - Қалқаш Алдажарұлынан алынған, Базар жыраудікі” [2, 
2б.] делінген. Базардың өзі де жырдың соңында осы деректі айтып кеткен екен. Ондағы: 

Қисса боп шыққан бұрын хикая екен, 
Түрікпеннің “ Жүсіп-Ахмет” батырлары. 
Түзетіп, ажарладым хикаясын, 
Тарқасын тыңдаушының деп құмары. 
Айтылса мəжілісте мəнерлі сөз, 
Қалмайды аударылмай жұрт назары. 
Жылында мың сегіз жүз тоқсан тоғыз – 
Наурыздың жауған кезде ақша қары. 
Аударттым Алдажардың Қалқашына, 
Балқының халыққа мəлім – мен Базары. 
Ұзатпай осыменен қысқарталық. 
Көп сөздің болмайды онша барқадары [2, 83б.],- 
дейтін жыр жолдары соның айғағы. Яғни, сол уақытта Молда Қисық, Қалқаш деген 

сауатты жастар Базардың əрі туысқаны болса, əрі ақын өлеңдерін көшіруші хұсни-хатшы 
қатарында саналғанын көреміз. Сонымен бірге назар аударатын нəрсе, дастанның жинаушысы 
Ə.Қайнарбаев Базардың “Жүсіп-Ахметті” түрікпен тілінен аударғанын айтқан [2, 1б.]. Сірə, бұл 
пікір Қазанда жарық көрген “Бозұғлан, Ахмедбек, һəм Иусуфбек” (1889) дастанының түрікпен 
тіліне жақын шағатай диалектісінде жазылуынан туындаса керек. Өйткені Ешбай 
Көзбергенұлының кітабындағы нұсқа былайша басталады: “Андағ руаят қылурлар: Кəм 
Асфаһан шаһарында Бозұғлан дигəн падишаһы бар ерді. Аның Ажыбек, уа Бабабек дигəн екі 
сəркардасы бар ерді. Уа иəна Бозұғланның екі қарындашы бар ерді. Ажыбек уа Бабабек дигəн 
сəркардасыға екі қарындашын беріп, өзигə муқарриб қилды. Екі қарындашиндин екі ұғыл 
туғды. Ажыбекнің ұғлының атын Иусуфбек қойды, Бабабекнің ұғлының атын Ахмедбек қойды. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

477 
 

Бозұғлан падишаһқа баян алды: Бес мың үйліктен он мың үйлік елат берді…”. Немесе, 
Бозұғланның Иусуфбекке жазған реніш хатындағы: 

Бір шаһарда екі сұлтан не ішлəр. 
Фитнəшілік деп тұман болұр-мыш. 
Шишмеде жүре алмай бір нешік құшлар, 
Қарға-құзғұн, зағ һəм болұр-мыш. 
Иəне дахил бар му мұнда ол иігіт, 
Асфаһандан көшіп кетсін шол заман… [3, 2б.] – 
деген жолдар да Қазан нұсқасының тілінде Орта Азиялық “түрки” стилдің мол орын 

алғанын анық аңғартады. Бұдан ƏӨИ-дің Қолжазба қорында сақталған Құрбанқожа (Ш.97, 1-
дəп) мен Мұртаза Жолақұлының варианттары (Ш.193) да құр алақан емес. Бұл орайда Базар 
жыраудың “Бозұғлан, Ахмедбек, һəм Иусуфбек” дастанын “түзетіп, ажарлауы” – қазақ 
тыңдаушылары тарапынан сұраныс тапқан заңды құбылыс деу лəзім. Себебі, жыраудың өзі де 
сөз өнеріне, жырдың айшығы мен ажарына аса мəн беріп, көптеген қисса үлгілерін нəзира 
дəстүрімен қайта өңдеп, құлпырта орындайтын болған. Қалың жұртшылық та Базарды терең 
толғау, телегей жырдың хас шебері ретінде танып айрықша құрмет көрсеткен.  

 Əлбетте, арқалы жыр дүлділінің елден ерек ділмарлығы кейінгі ақындарға үлгі болып 
қана қоймай, оның халықтық қиссаларды тың теңеулерімен өрнектеп, тұнық тілмен, кең 
тыныспен жаңғырта жырлауына мол мүмкіндік  бергені даусыз. Бұл арада “Базар - қисса 
ақыны емес, толғау поэзиясында көбірек көрінген жырау. Оның шығармаларының тілі мен 
өрнегі халық эпосынан бөлек емес” [4, 178б.] дейтін зерттеушінің тап басып айтқан пікіріне 
алып-қосарымыз жоқ. 

 Базар жырау мен Ешбай нұсқасының (Қазан, 1904) жəне аталған дастанның түпнұсқасы 
ретінде саналатын түрікпен варианттарының сюжеттік желісінде де пəлендей өзгешелік 
байқалмайды. Басты айырмашылықтары – түрікпен, қазақ нұсқаларының мəтінінде қара сөз бен 
жыр үлгілері аралас келіп отырса, Базар варианты бірыңғай өлең түрінде тараған. Екіншіден, 
түрікпен жəне Ешбай, Қали, Құрбанқожа т.б. қазақ нұсқаларында негізгі кейіпкерлер есімі 
бірдей болғанмен, кейбір эпизодтарда кездесетін кісі аттарында өзгерістер жолығысады. 
Мəселен, түпнұсқада (Мағрупи) Үргеніш бектерінің аттары: Нəдірхан, Аралхан, Айхан, Елбарс, 
Ералы делінсе, қазақ варианттарында Өнер сұлтан, Өмірхан, Күнхан, Айхан т.б. болып келеді. 
Не болмаса, Бозұғланның екі уəзірінің  есімі Əжібек – Ағабек, ал Мысыр падишасы Көзел 
шақтың жансызының аты бірде Көкше, енді бірде Мəмбет, Мамат болып түрліше айтылса, 
түрікпен вариантында оның ныспысы – Мурзаммет. Базар жырау нұсқасында Бозұғланның екі 
күйеу баласы – Ағабек пен Бабабектің аты аталмайды. Мұның себебі, Жүсіпбек пен 
Ахметбектің əкелері ерте өліп, оқиғаға тікелей араласпағандықтан есімдері əдейі алынып 
тасталған. Екі бектің əкесі туралы жырау сөз арасында  айтып өтеді. 

 Дастанның географиясы едəуір ауқымды. Мəселен, Базар жырау нұсқасында Иран, 
Тұран, Хорезм, Хиуа, Аңқа, Бал һəудек, Саранұр, Қаратау, Кенған, Бұхара, Қоқан, Самарқан, 
Ауған, Шын-Машын, Нілдария, Сайрам, Сырбойлық, Түркістан секілді Азияның бірқатар 
елдері мен қалаларының, гидронимдердің аттары аталады. Əрине, олардың көпшілігі Орта 
Азиялық эпикалық кеңістікті құрайтын халықтық эпонимдердің қатарына жатады. Бір айта 
кетерлігі Базар түрікпен дастанында ұшырайтын Сабзивар, Шабад, Газабад, Ханакин, Гурген, 
Гиссар секілді кейбір қазақ тыңдаушысына бейтаныс топонимдердің атауларын ғана өзгерткені 
байқалады. 

 Базар Оңдасұлы жырлаған дастанның сюжеті жоғарыда аталған нұсқалардың 
қайсысынан алынғаны туралы мəселе əзірге басы ашық күйінде қалып отыр. Сөйтсе де, мына 
бір нəрсе ерекше назар аудартады. Ол – жырдың түрікпен тіліндегі түпнұсқасы мен Базар 
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жырау дастанының бірдей “Жүсіп-Ахмет” аталуы. Өйткені, қазақ нұсқаларының 
ешқайсысында мұндай атау ұшыраспайды. Бұған қарап, жырау дастанның Қазанда 
жарияланған вариантынан өзге де, мəселен түрікпен, өзбек қарақалпақ елдерінде тараған 
сюжеттерімен де таныс болуы мүмкін деген ой туады. Базардың Бұхара маңындағы түрікпеннің 
Ерсары руларымен жəне Бесқаладағы түркі тілдес халықтармен көп араласып, белгілі 
бахшылармен бірге жыр сайысына түсуі де осындай ойға жетелейді. 1964 жылғы Қарақалпақ 
экспедициясы кезінде ƏӨИ-дің ғылыми қызметкерлері Базардың талантты шəкірттерінің бірі 
Жалғасбай жыраудан аталған дастанның тағы бір үлгісін магнитофон таспасына жəне 
микрофильмге түсіргені [1, 43б.] жөнінде мəлімет сақталған. Хорезм-түрікпен сарындары 
жыраудың стилінен де аңғарылады. Бір толғауында Базар өзінің шығармашылық шабытын 
“түрікпен соққан мылтықтың // толқыған шойын оғына” теңейді [5, 57б.]. Мұндай бейнелеу 
басқа қазақ ақындарының ешбіреуінде кезіккен емес. 

 Ал дастанның түпнұсқасына келер болсақ, “Жүсіп-Ахмет” жырын алғаш шығарушы 
ретінде ХVІІІ ғасырда өмір сүрген түрікпен халқының белгілі ақын-бахшысы Ғұрбаналы 
Мағрупидің есімі аталады [6, 152б.]. Фольклортанушы ғалым Х.Көроғлы түрікпен 
бахшысының бұл туындысын жазба əдеби мұралардың қатарына жатқыза келіп, Мағрупидің 
оғыз заманының ескілігінен мол материал қамти отырып, оның халық əдебиеті дəстүрінің 
негізгі белгілерін де сақтай алғанын жəне оқиғалардың идеялық, тілдік, стилдік тұрғыдан 
аздаған өзгерістермен жырланғанын [6, 153б.] атап өтеді. Зерттеуші “Жүсіп-Ахмет” 
дастанының патриоттық-отаншылдық тақырыптағы шығарма екендігін жазған. 

 Дастан сюжетіне негіз болған оқиғалар түркі қағанаты кезеңдерінен бастау алып, 
ортасы оғыз-қыпшақ ұлысы тұсындағы тайпааралық қақтығыстардың сұлбасын елестетеді. 
Сондай-ақ, мұнда Орта Азияның ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы қилы тарихы да қылаң береді. 
Х.Көроғлы “Жүсіп-Ахметтің” кейбір сюжеттерін “Қорқыт ата кітабынан тауып,  былайша 
тұжырым жасаған: “Существует сюжетная  общность третьего “Огузнаме” и с дастаном 
“Юсуп и Ахмет”, герои обоих памятников попадают в плен к гяурам при одинаковых 
обстоятельствах, совпадает срок их заточения. Оба героя забавляют  тюремщиков своими 
песнями. В обоих случаях в отсутствие героев их жен пытаются выдать замуж. В финале 
обоих памятников герои не считают себя в праве соединится с возлюбленной, пока томятся в 
плену их товарищи…” [6, 35б.]. Зерттеуші Жүсіп-Ахметтің нағашысы, Исфаһан билеушісі 
Бозұғланның бейнесін Қорқыт дастанындағы Бəмсі образынан іздейді жəне осы екеуінің түпкі 
прототипі Кіші Азиядағы Байбурд қамалына иелік еткен түрікпен, ақ-қойынлылардың 
байындыр тайпасының көсемі Туралыбей – оның лақабы “Боздоған” (Боз қаршыға) болуы 
мүмкін деген пікір білдіреді. Автор Боздоған есімін кейінгі  озан, бахшылардың түсінбестікпен 
Бозоғлан деп атаған болу керек, - дейді [6, 36б.]. Біздіңше Бозұғлан есімі Қорқыт кітабында 
ұшырайтын “боз оқ” этнониміне қатысты шығуы ғажап емес. 

 Дастандағы кейбір оқиғалар “Көрұғлы”, “Алпамыс”, “Қобыланды”, “Орақ-Мамай” 
жырларындағы сюжеттерді қайталайды. Бұл эпизодтар да əртүрлі фольклорлық мотивтерде  
көрініс берген. 

 Мысалы, “Көрұғлы” дастанында Ахметбек атты əскербасының есімі кездеседі. Ол 
Көрұғлының белгілі батырларының бірі ретінде оған Шағдат ханнан əкесінің кегін алуға 
көмектеседі. Үлкен шайқаста Ахметбек жаудың Шахмет, Зымыран, Таһир сынды батырларын 
өлтіріп, асқан ерлік көрсетеді. Жырда оның əрекеті: 

Ахметбек пірлеріне сыйынды, 
Таһир ерді найза ұшында үйірді. 
Басын кесіп өлтіргенде Таһирді, 
Шағдат көріп өте қатты күйінді. 
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Ер Көрұғлы Ахметбекті шақырды, 
Батырым деп батыл, күшті, ақылды. 
Жатып біраз деміңді алып тынық деп, 
Құрып берді қызыл жібек шатырды, - [7, 110б.] 
деп сипатталған. “Көрұғлының” Ғауазхан батыр туралы саласында Ахмет сардар жəй ғана 

батыр емес. Ғауазхан һəудек көлден құс атып келе жатып, Ахметбектің қызы Ботагөзайымға 
жолығып жөн сұрайды. Сонда қыз: 

Басында бар жиегі зерлі жығасы, 
Түркіменнің ақыл айтар ағасы. 
Қырық мың аймақ қол астына қарайды, 
Өзі жəне Көрұғлыға нағашы [7, 211б.], - 
екендігін айтады. Мұның өзі Ахметбектің қай кезеңде өмір кешсе де халық жүрегінен 

құрметті орын алған сүйікті кейіпкерлерінің бірі екендігін аңғартады. Сондай-ақ, түрікпен 
тіліндегі дастанның бір нұсқасында “Ахмед бегниң өйлениши” [8, 411-425б.] атты жеке тарау 
берілгенін көреміз.  

 “Жүсіп-Ахмет” дастанының сюжеттік құрылымы “Алпамыс” жырындағы оқиға 
мотивтерін түгелдей қайталайды. Қазақ жырында Байбөріге өкпелеп, Байсарының көшуі – 
ежелгі мотивтердің бірі. Бұл сарын Оғыз-қыпшақ ұлысы мен ноғай-қазақ халықтарының 
айырылысу кезеңдерін бейнелейтін тарихи оқиғалардың елесін меңзейді. Мұны “Жүсіп-
Ахметтегі” екі бектің Бозұғланға өкпелеп Һəудек көлге көшіп кетуінен де аңғарамыз.  

 Екіншіден, “Алпамыстағы” қалмақтың ханы көретін “түс көру” мотиві түрікпендік 
сюжеттегі Мысыр патшасының түсімен ауыстырылған. “Алпамыста” Тайшықтың түсіне 
құтырынған бура кірсе, Көзел шаһтың ажалы түсіне екі жолбарыс түрінде енеді. Қазақ 
эпосында қалмақтың дарбазасы шаң болып, қақпаның алды қан болса, “Жүсіп-Ахметте” 
қызылбас патшасының қамалы құлайды.  

 Үшіншіден, опасыздық, аярлық сарындары “Алпамыс” жырында мыстан кемпірдің 
айлакерлігі арқылы көрінсе, бұл мотив түрікпендік сюжетте Көкше зұлымның Ахметбек пен 
Жүсіпбекті алдап қолға түсіруімен жүзеге асады. Екі эпизодта да жансыздар батырлардың 
сеніміне кіріп, ұйқыда жатқан жерінде тұтқынға алады. 

 Төртіншіден, Алпамысқа зынданда жатқанда Кейқуат сыбызғы тартып хан қызы 
Қаракөзайымның назарын аударады жəне батыр қалмақ қызының көмегімен тұтқыннан 
шығады. Ал, Ахмет пен Жүсіп батырларға түрікпен қызы Бибінияз дутар сатып əпереді. Бір 
қызығы,  мұндағы жəуміт бектерін зынданнан босатуға себепкер болған Көкше залымның 
қызының есімі де - Қаракөзайым. 

 Бесіншіден, “батырдың өз əйелінің  басқа адамға үйлену тойына келу” мотивін 
“Алпамыстан” да, “Жүсіп-Ахметтен” де жолықтырамыз. Қазақ батыры мен түрікпен сардары 
əйелдерінің тұсына келіп “ау-жар” айту арқылы өздерін танытады. 

Əрине, “Алпамыс” пен “Жүсіп-Ахмет” дастандарының арасындағы сюжеттік жақындықты 
зерттеушілер де байқаған. Мəселен, түрікпен дастанын алғаш сөз еткен əзербайжан ғалымы 
Х.Көроғлы “Жүсіп-Ахмет” дастанында батыс оғыздары эпосының белгілері бар екенін айта 
келіп, жырдың өзбектер арасында “Алпамыспен” қатар орындалатынын жазады. Ғалым сондай-
ақ, екі дастанның сюжеттік бөлшектерінің ортақтығы қатты назар аудартатынын, мұның себебі 
олардың негізінде бірегей ежелгі оғыздар ескерткіші – “Қорқыт Ата” кітабының жатқандығын 
ескертіп өткен” [6, 158б.].   

 Ə.Қоңыратбаев өзбектің “Бозұғлан” дастанындағы оқиғаларды талдай отырып, оның 
сюжетінде VІІІ ғасырдағы араб-түркі шайқастары жəне ноғайлы дəуірінің мотивтері орын 
алғандығын айтады. Ғалым “Бозұғлан” мен Мұрын жырау орындаған “Орақ-Мамай” жырының 
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ортақ тұстарын сөз ете келіп: “Ортақ сюжеттер ертеде түркі тайпалары бірге көшіп-қонып 
жүрген кездері тууға тиіс. Сол бірлік, туыстық көп заман эпосқа еніп, көптеген ұқсас жыр, 
аралас сюжет туғызған. Өзбектің “Бозұғлан” жырында немесе Мұрын жырларында қазақ-
өзбек батырлары дəстүрлес болып суреттелген. Олар бір-бірінен көмек табады” [9, 81б.], - 
деген қорытынды жасайды. Ə.Қоңыратбаевтың осы пайымдаулары белгілі эпостанушы 
Ф.Жирмунскийдің пікірлерімен астарласып жатыр. Зерттеуші өзінің түркі эпостары жөніндегі 
көлемді еңбегінде “Вариант Муруна жырау представляет рассказ о героическом детстве 
будущих их прославленных богатырей. Его источником является хорезмо-туркменская 
воинская  повесть “Юсуф и Ахмед” (или “Боз-оглан”), распространенная по всей Средней Азий 
в форме широко популярной народной книги (“кысса”) … - все эти мотивы из истори Юсуфа и 
Ахмеда были перенесены Муруном (или одним из его учителей) на Орака и Мамая” [10, 498б.] 
деп жазған болатын. Эпостың қалыптасу дəуірі ұзақ дəуірді бастан кешірді. Фольклортанушы 
ғалым В.Я.Пропп Орталық Азия эпостарының бай мұраларын атай келіп, олардың сюжеті 
мемлекет құрған кезеңге дейін  пайда болғанын жазған еді [11, 122б.]. Шынында да көне оғыз 
эпостары мен ноғайлы батырларының жырларындағы ортақ сарындар бұл мұралардың 
сюжеттік желісі бір арнадан бастау алатынын аңғартады. Бұл орайда Б.Н.Путиловтың “Как 
было показано выше, для классического эпоса характерно представление о смене двух эпах, 
знаменующей резкие сдвиги в исторической жизни народа. Идея эта получает чисто эпическое 
воплощение в двух тематических оппозициях: “отцы-сыновья, старшие богатыри – младшие 
богатыри” [12, 56б.] деген орынды ой-пікірлері соның дəлелі.  

 Көріп отырғанымыздай, Бозұғлан аталық эпостың кейіпкері болса да, ол кейінгі кезеңде 
өмір сүрген Көрұғлы мен Жүсіпбек, Ахметбектерге ата-ана, нағашы, яки ұстаз ретінде ілесіп 
жүреді. Мұның жарқын дəлелін “Қырымның қырық батыры” эпосының желісін құрайтын 
кейіпкерлердің генеалогиялық шежіресінен де байқау қиын емес. Фольклордағы осы құбылыс 
жөнінде терең ой өрбіткен академик С.Қасқабасов эпостық жырлардың ел басына қатер төнген 
сəтте, əсіресе ірі шайқас – соғыс кезінде сұранысқа ие болып, қайта жаңғырып, жаңа сюжеттік 
оқиғалармен, тың  мазмұнмен толығып, сонымен қатар жаңа  жырлар да туатынын жазады. 
Оның айтуынша, “осындай жағдайда эпостың тарихи тұтастану процесі қаттырақ жүреді 
де, байырғы заман  оқиғалары кейінгі дəуірге көшіріледі, ежелгі дұшпан орнын кейінгі жау 
басады, тіпті кейде олар араласып та кетеді. Ал, бұрынғы батырлар ұмытылып, оның іс-
əрекеті, ерлігі жаңа шыққан батырға телінеді, рас кейбір жырларда олар қатар көрінуі 
мүмкін, бірақ соның өзінде де кейінгі дəуірдің батыры ерекше болып бейнеленеді, немесе ол 
екіншісі – баласы болып келеді” [13, 478б.]. 

 Базар жыраудың “Жүсіп-Ахмет” дастанында көрініс тапқан сюжеттердің бəрі бірдей 
ескінің сарқыны емес, сондай-ақ жырда  кейінгі дəуір оқиғалары да көрініс тапқан. Мəселен, 
жырда айтылатын Нəдір шаһ тарихта болған адам. 1736 жылы Сефевилер династиясының өкілі 
парсы шаһы Таһмаспты орнынан түсіріп, Иранның сол кездегі астанасы Исфаһан шаһарында 
таққа мінгені мəлім [14, 303б.]. Ол өзі бағындырған Индия, Ауған, Армения, Грузия, 
Азербайжан, Бұхара, Хорезм елдеріндегі қалаларға хан сайлап, солар арқылы жергілікті 
халықты аяусыз қанап отырған. Нəдір шаһтың əпербақан кісілерінің қорлығына шыдай алмаған 
түркімен, өзбек, қазақ, қарақалпақ батырлары 1744 жылы Хиуа билеушілеріне қарсы көтеріліп, 
Таһир ханды өлтіреді. “Көрұғлы” жырында Ахмедбектің найзаға түйреп өлтірген адамы есімі 
Таһир батыр екені белгілі. Дастан сюжетінде осы оқиғалардың ізі сақталған. Мұнан соң 
Хорасан өлкесінің сипахсалары Али Кули-хан (Нəдіршаһтың жиені) түркімендерге Хиуаның 
үш ханымен жəне 40 мың əскерімен соғыс ашады. Қырғын шайқас күн батқанша созылып, екі 
жақтан көп шығын болады. Парсы  əскеріне қосымша күш келген соң түркімен тайпалары əр 
жаққа тарап кетеді. Мəселен, Теке, Жəуміт рулары Маңғышлақ, Балқан тауларына қарай ығыса 
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көшіп кетеді [14, 81б.]. Хиуаны сегіз ай бойы қоршауда ұстаған түркімен батырларының даңқы 
шыққан кезі де осы. Алайда бұл тұста  қызылбастың шаһы болған Нəдір сұлтан түркіменнің 
қаджар руынан, ал сол кездегі батырлығымен аты жайылған Ауғаныстан патшасы Ахмад шаһ – 
абдал тайпасынан тарайтын, əрі екеуі де сүннит мұсылман болатын. Сондықтан да Теке-Жəуміт 
тайпаларының бахшылары өздерінің тарихи дастандарында Нəдір, Ерали, Əшірбек, Сапабек 
секілді билеушілерді түрікпендердің жақтасы ретінде бейнелеп, олардың орнын Мысыр 
шаһымен ауыстырғаны түсінікті де. Өйткені “қызылбас” этнонимі ХVІ ғасырдан бергі заманда 
сүннит  түркілердің басты қарсыласы “діні басқа гəуір” ретінде Орта Азия халықтарының, 
əсіресе қазақ, түрікпен, ноғай, өзбек, татар т.б. елдердің фольклорында олардың эпикалық жауы 
кейпінде көрсетілген. Бір жағынан Хорезм түркілерінің Иран, Бұхара, Хиуа əміршілерінің 
ықпалында ұзақ уақыт болуы да дастанның идеялық  позициясына едəуір əсер еткені 
байқалады. Тіпті,  күні кешеге дейін Хиуа билеушілері Əбілғазы, Қайып, Елбарыс, Ералы, 
Шерғазы секілді қазақ топырағынан шыққан ақсүйектер еді. Қазақ батырлары көп ретте 
кəпірлерге қарсы азаттық күресінде Хиуа бектеріне арқа сүйеуге мəжбүр болды. Махамбет 
батырдың өзі де Үргеніш хандарынан рухани көмек сұрап, өзінің ата-тегін  парсы шаһы Нəдір 
сұлтаннан таратуы кездейсоқ емес. Осының бəрі түркі дастанындағы Бозұғлан, Ералы, Нəдір 
сияқты Хорезм-Исфаһан бектерін жағымды образда бейнелеуге итермелейтін тарихи себеп 
екендігіне күмəн жоқ. 

 “Жүсіп-Ахмет” дастанындағы Исфаһаннан көшкен түркімен жəуміттердің саны – он 
мың деп көрсетілген. Бұл да тарихи деректерге қарағанда шындыққа келді. Ресей-түркімен 
қатынастарының құжаттарында  1741 жылы Хиуадан бөліне көшкен тайпалардың  да саны – он 
мың екені айтылған [16, 10б.]. Сонымен бірге кейінгі деректерде жəуміттердің билеушісі Қият 
ханның қарамағында қырық мың үйлі жəуміт барлығы анық жазылады [16, 320б.]. Мұның өзі 
түркімен тайпасының сол уақыттағы шамамен көрсетілген түтін саны, əрі бұл – сол халықтың 
санасында қалыптасқан эпикалық өлшем, сандық эпитет ретінде көршілес қазақ эпосында да 
көрініс тапқан. Мысалы, “Жүсіп-Ахметтегі” қырық жігіт, “Қобыланды” жырындағы “Қырық 
мың үйлі Қият” деген секілді сандық эпитеттер жай ғана өлшем бірлігі, яки ойдан шығарылған 
нəрсе де емес, керісінше, тарихи шындыққа жақын келетін қалыптасқан эпикалық сананың 
көрінісі екені айқын. Осындай сандық эпитеттер “Қырымның қырық батыры” циклінен де 
байқалуы жай емес.  

 Базар жырау нұсқасында “Жүсіп-Ахмет” дастанының кейіпкерлері мен ондағы 
эпикалық жер-су атаулары, сондай-ақ жыр оқиғаларының фольклортанушы С.Қасқабасовтың 
еңбектерінде талдап жазылғандай, ғұмырнамалық, географиялық жəне сюжеттік тұтастану 
деңгейіне жақын тұрғандығын аңғартады [13, 441б.].  

 “Жүсіп-Ахмет” дастанында негізгі кейіпкерлерден басқа əр түрлі аңыздық жəне діни 
персонаждардың аттары аталады. Мысалы, Хұсайын, Шымыр, Хамза, Нəмурд, Шодат, Мəнсұр, 
Сүлеймен, Іскендір,  Əлішер, т.б. шығыс дастандарында жиі кезігетін типтік бейнелер екендігі 
мəлім. Олардың қайсыбіреуінің есімін Базар қазақ шежіресіндегі əулие бабаларымыздың 
атымен ауыстырған. Түркімен жырындағы Əли қожа қазақ нұсқасында Алау қожа делініп, Кіші 
жүз аталарының бірінің атымен аталғанын көреміз. 

 Базардың “Жүсіп-Ахметі” - қазақ эпосының көркем үлгілерінің бірі. Жырау түркімен 
дастанын қазақша сөйлете отырып, екі халықтың жыршылық дəстүрін қатар ұстанған. Базар 
нұсқасында негізінен ғазал формасы қолданылса да, арасында бірде қазақтың 7-8 буынды 
жыры, бірде түрікпен халқының өлең өрнектері кезектесіп, дастанды ажарландыра түседі. 
Жырау халық нақылдары мен өзі шығарған қанатты сөздерді молынан пайдалана отырып, 
ғажайып теңеулер, небір метафоралық тіркестерді шеберлікпен қиюластырғанына куə боламыз. 
Жырау ғазалдары дидактикалық өнегесімен қоса терең ойға суарылған даналық иірімдеріне 
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толы. Базардың шығыс пен дала пəлсапасына жетік, ақылға кемелдігі “Жүсіп-Ахмет” 
дастанының кіріспесінен де сезіліп тұр: 

Ғаламның бір жері – ылди, бір жері - қыр, 
Аспан жер жаралғалы тіреусіз тұр. 
Жаһанға нелер келіп, не кеткен жоқ - 
Байқасақ, бір ғажайып белгісіз сыр. 
Секілді шарқи-пəлек шыр айналған 
Мысалы – бейопаның бейне шығыр. 
Қалады кенттен – оба, жұрттан – жоба,  
Шеберден - үлгілі өрнек, шешеннен – дүр. 
Көзге ыстық көрінеді кетсе де өзі 
Қыранның қалса орнында қонған тұғыр. 
Ішінде аз өмірдің абайласақ, 
Адамзат не көрмейді басы жұмыр. 
Байқайды білімді ерлер сөздің парқын, 
Білмеске қажеті жоқ айтқанмен құр. 
Етіпті хакім Лұқпан бір жасқа есеп 
Достармен мəжілісін бас қосқан бір. 
Саулықта сағынысып қауышқанда, 
Алқаның лайығы – өлең мен жыр. 
Басталық бұрынғыдан бір хикаят, 
Халайық, зейінің қой да, мойныңды бұр [2, 3б.]. 
Даналық дариясынан мейірін қандырған, ескілік дүниесінің көзін көрген есті жырау осылай 

төгіп-төгіп жіберіп, дуылдаған қауымды өзіне емінте қаратып алады да, ерлік шежіресін егіл-
тегіл жырлап кетеді. 

Қорыта айтқанда, Базар өзі жырлаған “Жүсіп-Ахмет” дастанында түрікпен жұртының 
батырлық жырын нəзиралай отырып, түпнұсқадан еш кем түспейтін көркем де кестелі, орамды 
ойға толы тамаша туындыны дүниеге əкелген. Сөйтіп, қазақ фольклорының алтын қорына 
қомақты олжа салып, жырсүйер жұртын бір қуантты, əрі өзінің даңқты есімін эпос тарихына 
өшпестей жазып қалдырды. Ал біздің еңбегіміз “Жүсіп-Ахмет” жырының Базар жырау 
нұсқасын ғылыми жұртшылыққа таныстырумен жəне оны сюжеттік деңгейде қарастырумен 
шектелді. Бұл орайда алдағы уақытта да дастанның көркемдік дəрежесін талдап-таразылайтын 
зерттеу еңбектердің жазыла беретіні күмəнсіз. 
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ТАРИХИ ЖЫРЛАР  ЖƏНЕ ӨМІР ШЫНДЫҒЫ 
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филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
Öskemen/KAZAKİSTAN 

 
Тарихи жырларда нақтылы тарихи оқиғалар, мəселен, қазақ халқының тарихында өшпестей 

із қалдырып кеткен жоңғар шапқыншылығы, қалмақтардың бір тармағы – ұранқайлармен ұрыс 
жəне XX ғасырдағы ірілі - ұсақты оқиғалар сөз етіледі. Ал XVIII ғасырдағы алуан түрлі тарихи 
оқиғаларды былай қойғанда, тарихта «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» деген атпен 
қалған жоңғарлар қырғыны қазақ халқына үлкен соққы болғаны белгілі. Бейбіт жатқан қазақ 
даласын күшпен алмаққа бекінген қалмақтар ойраны халықты қатты қиналтты. Осындай қатты 
қыспаққа түскен қазақ халқының тығырықтан шығар жалғыз-ақ жолы – үш жүздің басын 
біріктіріп, біртұтас қол жинап, жауға қарсы соққы беру еді. Сондай  үш жүздің батырлары 
бірігіп,туған ел мен жерді жаудан қорғап, азат етуде еңбегі ерекше болған батырлардың бірі, 
Қабанбай мен Бөгенбайдың үзеңгілес досы, «көкжал» атанған  Көкжарлы Барақ еді. 

«Тарихи жырлардың бəрі де, ертеде туғандары да, кейінірек шығарылғандары да анық 
тарихи оқиғаларға негізделген. Ал басты - басты кейіпкерлері тарихта болған адамдар»,- деген 
еді М. Əуезов [1, 76]. 

Яғни, тарихи жырлардың жанрлық ерекшелігі – бас кейіпкерлері өмірде болған тарихи 
тұлғалар. Мəселен, «Барақ батыр, Абылай» жырындағы  Барақ XVIII ғасырдағы ірі, айбынды 
батыр. Қалмақ батыры Шоянмен жекпе - жек айқасқа Абылай бастаған Боранбай мен Шыңқожа 
дайындалып, білектерін түріп, сауытын киіп жатқанда, Бұхар жыраудың «Шоянға пар келер 
батыр тек Барақ болар» деген бір-ақ ауыз сөзі  Барақтың батырлық табиғатынан хабар 
бергендей. Ол Қабанбай, Бөгенбай, Жəнібектермен бірге «хан батырлары» қатарына кірген, əрі 
хан кеңесіне  үнемі қатысып отырған. Ал хан кеңесіне қатысу дəрежесіне тек асқан 
батырлығымен, ақылымен, адамгершілік қасиеттерімен дараланған адам ғана ие болса керек. 
Ендеше көкжал Барақ Қабанбайлармен үзеңгі қағыстырған батыр ғана емес, сонымен бірге 
адамгершілік қасиеттерді бойына жинақтай білген қайырымды, парасатты адам болған. Бұған 
Хорон деген ақсақалдың сұлу қызына байланысты айтылатын аңызбен қатар,ел арасында кең 
тараған басқа да аңыз-əңгімелер толық дəлел бола алады. Алайда,Барақ - Алпамыс, Қобыланды, 
Қамбар сияқты жауға жалғыз аттанар көзсіз батыр емес, ол қай жорыққа болсын белгілі бір 
мөлшерде жиналған жасақпен барады. Осы ретте А.Ғабдуллинаның пікіріне құлақ түрсек: 
«Қабанбай – дұшпанның «қырық мың əскерін» бір өзі талқандаған гиперболалық кейіпкер 
емес. Оның батырлық əрекеттері бір адамның бойына шақ мөлшерде көрінеді. Оның жаудың 
ішіне түсуі,дұшпанды аңдуы,жасырынып келіп кек алуы, бұл ісі қауіпті болған соң, түн 
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қараңғылығын пайдаланып қашуы – бəрі де жер басып жүрген адамның əрекеті. Оған атса – оқ 
өтеді, шапса– қылыш кеседі. Ол көп дұшпанға жалғыз өзінің əлі жетпейтінін де, олардың 
қолына түссе, өлім  құшатынын да біледі. Дұшпанның қолына түспеу үшін қашады. Басын 
қорғайды. Бұл - табиғи əрекет. Тарихи жырлардың бір ерекшелігі - кейіпкер əрекеттерінің 
өмірдегі шындыққа осылай өте жақын үйлесіп тұратындығы»,- дейді [2, 40]. 

Бұл ерекшелікті жоғарыдағы батырлар туралы жырланған туындылардан  да көреміз. 
Ондағы кейіпкерлердің іс - əрекеттері - өмірдегі қарапайым адамның мүмкіншілігі жететін 
дəрежеде беріледі. Бұның өзі жырдың шындыққа жанасымдылығын көрсетеді. Барақ батыр 
туралы «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының 2-томында былай делінген: «Барақ Шүрекұлы, 
Көкжал Барақ шамамен XVII ғасырдың соңы, XVIII ғасырдың ортасында Шығыс Қазақстан 
облысы Күршім ауданында өмір сүрген батыр. “Көкжал Барақ” деген атпен үш жүзге мəшһүр 
болған тарихи тұлға. Көкжал атануына орай жорамалдар көп. Дегенмен бұл атау батырдың 
қайсарлығы, ерлігі үшін берілгені рас. Барақ əйгілі Аңырақай, Бұланты, Шыңғыстау, Шаған, 
Шорға, Сібе шайқастарын басынан кешірген. Қабанбай қолының бір қанатын- көкжарлы, 
сарыжомарт руларынан құралған сарбаздарды бастап, шығыстағы Ертістің оң жағалауынан 
Алтай тауларына қарай кететін кең алқапты қалмақтардан тазартуға қатысқан. Боранбай, Кешу, 
Ботағара, Шынқожа т.б. батырлармен бірге Аякөз жазығы, Алакөл жағалауы, Шыңғыстау, 
Тарбағатай баурайында жоңғарларға қарсы ұрыстарда ерлігімен көзге түскен. Шар 
станциясының батыс жағындағы «Бас Қарауыл», «Жарма шыққан» тауы, Өскеменге таяу 
тұстағы  «Аяқ Қарауыл» биігі  көкжал Барақ өткен жорық жолының куəсі ретінде тарихта 
қалған. Батырдың қазақ əйелі Қойбикеден Бостан, Дос, Кəдір деген ұлдары мен мұнан басқа бес 
қалмақ əйелінен туған ұрпақтарынан екі мыңға тарта шаңырақ өрбіген. Олар Шығыс Қазақстан 
облысының Күршім ауданында тұрады. Барақ батыр Жайыл қырғынында алпыс тоғыз жасында 
қаза тапқан»  [3, 145].   

«Барақ Шығыс Қазақстан облысы  Күршім ауданында өмір сүрген, үрім бұтағының 
барлығы сонда» [ 4, 4]. 

«Барақ 1701 жылы Шар мен Жарма өзендерінің бойында туып, сол ғасырдың  жетпісінші 
жылдары жорық үстінде қаза болады» [5, 202].  

«Көкжал Барақ Шар мен Жарма өзендерінің бойында өмірге келген. Барақ өзінің 69 жас 
жасаған өмірінің көпшілігін ат үстінде жорықта өткізген. 1727 жылғы Бұланты, 1730 жылғы 
Аягөз, одан кейінгі Ақшəулі, Аңырақай,  Шыңғыстау (Шаған), Сібе, Толағай, Шорға 
соғыстарының бəріне қатысқан. Сөйтіп қаншама жерді жаудан азат етіп, өзі Күршімдегі Қызыл 
тас деген жерге қоныс тепкен [6, 3]. 

Көріп отырғанымыздай, Барақ батырдың туған жері туралы пікірлердің басым көпшілігі 
бір жерге тоғысады, демек, бұл пікірлердің өзі тарихи шындықтың айналасында өрбіген. Яғни 
осы дерек көздеріне сүйене отырып, көкжал Барақты Шар мен Жарма өзендерінің бойында 
дүниеге келген деп топшылаймыз, қалай болғанда да батырдың Шығыс Қазақстан өңірінде 
өмір кешкендігіне, оны жаудан азат етуде көп күш жұмсап, ерлік көрсеткен  ерекше айбынды 
батыр болғандығына күмəн келтірілмес. Əрі келтірілген деректердің барлығында да Барақтың  
69 жас жасағандығы айтылады. Бүгінде Көкжал Барақтан тараған ұрпақтың басым көп бөлігі 
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданына қарасты Теректібұлақ ауылына шоғырланған екен. 
Батырдың кеудеден жоғары қарай жасалған тас мүсіні осы ауылға қойылған.  Ал батырдың 
қалмақтан қалған əйелі Барыннан тараған ұрпақтар Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай 
өңірінде бар көрінеді. Көкжал Барақ туралы жырланған «Барақ батыр, Абылай» жырында 
Барақтың өзінен басқа, XVIII ғасырдағы Қабанбай, қарт Бөгенбай, Жəнібек, Танаш сияқты ірі 
батырлары ел мен жерді жаудан азат ету ісінде онымен тізе қосып бірге жүреді. Бұндай сюжет 
тарихи жырлардың ішінде «Қабанбай батыр» жырында көрініс табатын. Ғалым 
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Б.Ш.Абылқасымов «Басқа тарихи жырларда (XVIII ғасырдағы) батырлардың бұлайша 
топтасуы сирек»,- дейді [7, 98]. 

Осы пікірді еске алсақ, екі жырда да батырлардың дəл осылай шоғырланып бірге жүруі - 
аталмыш жыр оқиғаларының бір ғана шайқастан алынуына байланысты болуы мүмкін. Дəлірек 
айтсақ,  жоңғар - қазақ арасындағы ірі шайқастардың бірі – «Шорға соғысы» екені белгілі. 
Жоңғарлар Тарбағатай өңірін басып алып, жергілікті халықты Қалбаға қарай босытып 
жіберген. Осындай қиын кезеңде қазақтың жиырма жеті батыры төніп келген дұшпанға бірге 
тойтарыс береді. Шегінген жау қазіргі «Қабанбай» ауылының маңындағы «Шорға» деген 
жердегі қалың талдың арасын паналап, сексен күн бойы беріспей жатып алған екен. Міне, осы 
шайқаста Барақ асқан ерлік көрсеткен. Яғни, осындағы Барақтың ерлігі «Барақ батыр, Абылай» 
жырына, Қабанбайдың батырлық істері «Қабанбай батыр» жырына арқау болуы əбден мүмкін. 
Екі жырдағы батырлардың бірге жүруіне сексен күнге созылған осы «Шорға» соғысы себепші 
болған сияқты. Бұның өзі ат ауыздықпен су ішіп, ер толарсақтан саз кешкен қиын заман 
туғанда қазақ батырларының мақсат-мүдделері бір болғандығын дəлелдей түссе керек.  

Жауды тойтарған жиырма жеті батырдың ерлігі туралы ел аузында айтылған осы 
деректерді тарихи мəліметтер де растай түседі. Мəселен, тарихшылар  К.Аманжолов пен 
А.Тасболатовтың «Қазақстанның əскери тарихы» атты  еңбектерінде  төмендегідей  нақты  
деректер беріледі: «Қолда бар архив материалдарына сүйенсек, мыңдықтан əскер құраған 
жиырма тоғыз сардардың, батырлардың рулары мен есімдері түгел толық келтірілген. Олар :  

1)Қаракерей Қабанбай; 2)Қанжығалы Бөгенбай; 3)Көкжарлы көкжал Барақ; 4)Керей 
Жəнібек; 5)Шанышқылы Бердіқожа; 6)Керей Жанатай ер; 7)Тоғас Қосай; 8)Тума Шағалақ; 
9)Мұрын Боранбай; 10)Үйсін Саршуаш; 11)Қыпшақ Есім хан; 12)Қыржы Бостан; 13)Тарақты 
Баймұрат; 14)Тоқпақ Қосабай; 15)Матай батыр; 16)Сибан Шынқожа; 17)Шойбек Сеңкібай; 
18)Қаңлы Құлан; 19)Сіргелі Елшібек; 20)Қаратай; 21)Ысты Төлек; 22)Сиқымнан–
Шінет,Рысбек; 23)Ботбай Сəмен; 24)Шымыр Қойкелді; 25)Қоңырат Төлебай, Болат. Кіші 
Ордадан; 26)Рамадан Алшынбай; 27)Қарақалпақ Құлашбек; 28)Жаныс Өтеген; 29) Шапырашты 
Наурызбай батырларды білеміз. Олар кезінде ел ардақтап атайтын əруақты жандар еді. Бір еске 
салатынымыз, қазақ мыңдықтарын басқарған басшылардың есімдері рулық, жүздік деңдейден 
асып, жалпы ұлттық межеге көтерілген. Олар қанды сайыстарда  талай рет суырылып шыққан 
ерлер еді. Олардың даңқы бір ғана Аңырақай шайқасында емес, басқыншы жаудан қазақ жерін 
толық тазартқанша есімдері ұлы далаға аңыз болып, ұран болып, ұлттық сананы 
қалыптастыруға өз үлестерін қосты» [8, 135]. 

Демек, «Барақ батыр, Абылай» жырында айтылатын Барақтың өзі жəне Қабанбай батыр,  
қарт Бөгенбай, Ер Жəнібек есімдері тарихи деректе де жиырма жеті батырдың құрамына кіріп 
тұр, тіпті бұнда батырлардың  саны жиырма тоғыз деп толыға түскен, бұл – тарихи шындық. 
Яғни, аталмыш батырлар тек Аңырақай, Шорға шайқастарында ғана емес, жоңғар 
шапқыншылығы кезіндегі  барлық шайқастардың басы-қасында болып, ерлігімен елге  
əйгіленген  аса танымал тұлғалар. Олардың ерлік істері аталмыш жырда шебер суреттеліп, 
жеріне жеткізіле мадақталады. Осындағы Абылай ханның, Қабанбай батырдың халық 
тарихындағы орны дəлелдеуді қажет етпейтін фактілер. Ал Керей Жəнібек, Саты Дəулетбай, 
Саржомарт Танаш сынды от жүректі өрендер Қалба, Тарбағатай, Алтай маңында, жоғарғы 
Ертіс бойында қалмақпен болған ұрыстарда қайсарлығымен танылған халық батырлары. 
Дəулетбай батыр есімін Үмбетей жырау өз толғауларына қосса, кейіннен Саты Жанұзақұлы 
Əрімжан ақын батыр атасының ерлігін: 

Қабанбай, Қосай, Дəулетбай 
Қатаған ханның жиені. 
Байжігіттен шықты үшеуі 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

486 
 

Батыр болып киелі. 
Ел қорғаны батырды 
Халқы жақсы сүйеді... 
Қабанбай мен Дəулетбай 
Жауға қарсы шапқанда 
Халқын оңға бастапты...,- 
деп жырға қосқан [9, 57-58]. 
«Деректерге қарағанда, 1770 жылғы қырғыздармен болған соғысқа Танаштың қатысқаны 

анық. Ал Ұлан ауданын мекендеген қариялардың мəліметі бойынша Танаш Барақтан он бес жас 
кіші. Ендеше Танаш батыр 1716 жылы туған. Ел аузындағы əңгімелерге сүйенсек, Танаш зор 
денелі, өте шапшаң, ашуланғанда бойына ерекше қуат пайда болады екен. Садақ тартқанда өте 
мерген, көздеген нысанасын қалт жібермейді. Танаш батырды əбден білетін үзеңгілес достары: 
«Танаш бет бергенде ұстараның жүзіндей, сырт бергенде ұстараның сыртындай, жауына 
жолбарыстай айлалы еді» деген сөздер  қалдырған» [10, 126]. 

Сол сияқты қарт Бөгембай батырға арнайы тоқталғанымыз жөн болар. Бұл ретте ғалым Р. 
Бердібаев сөзіне құлақ түрсек: «Бөгембай есімі тарихта əйгілі XYIII ғасырда қазақ қосындарын 
жоңғар шапқыншылықтарына қарсы күреске бастаған, батырлық, парасаттылығымен аты 
шыққан, заманында аса беделді болған адам. Қанжығалы Бөгембай қазақ халқының бірлігі, 
тəуелсіздігі жолында жан аямай алысқан ерлердің ең ірілері санатында жүреді. Бұндай бағалар 
оның тарихи істеріне, жалпы алғанда, қайшы келе қоймайды. Халық қамын терең ойлаған, оған 
үлкен саналы жауапкершілікпен қараған. Бөгембай өштескен жауды қазақ жерінен қуып, ел 
есесін əперуге қанша көп қайрат жұмсаса, халқымыздың келешегін де соншалық ойлайды»,- 
дейді [11, 119]. 

 Яғни, ерлігімен есте қалған бұл батырлардың есімі аталмыш жырдың тарихи сипатын 
тереңдете түсері сөзсіз. 

Сол сияқты «Базар батыр» жырындағы Базар да тарихи адам. XVIII ғасырдың екінші 
жартысында өмір сүрген. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Маралиха ауылында 
дүниеге келген. Ол тарихтағы Қабанбай, Бөгенбай, Барақ, Жəнібек сияқты айбынды халық 
қаһарманы. Қазақ елінің шығыс жақ түкпіріне төніп келген жауларға қарсы соғысқан батыр 
адам. 

Орталық ғылыми кітапханадағы 358 - буманың бесінші дəптерінде Базар батырдың тарихи 
адам екенін дəлелдейтін латын əрпінде жазылған анықтама қағаз (справка) бен «Базар батыр» 
дастаны жөніндегі Е.Ысмайловтың рецензиясы сақталған.  Анықтама қағаз Базардың өмірде 
болған тарихи тұлға екендігін дəлелдеу мақсатында Шығыс Қазақстан облысы Маралиха ауыл 
советінен берілген. Жырда баяндалатын оқиғаның Алтай, Күршім қыстауы, Кең су (Маралиха), 
Жылытау атты жерлерде өткендігі расталады. Соңында Маралиха еңбекшілер депутаты 
председателі мен хатшысының қолы қойылып, советтің арнайы мөрі басылған.  «Базар батыр» 
жыры  басқа жырлар сияқты Базарды таныстырудан басталады.  

Бұрынғы өткен заманда 
Қарсы шыққан қамалға 
Базар атты батыр ед 
Жол көрсеткен наданға, 
Бұрылмаған арамға… [12, 1]. 
Базарды осылайша таныстыру – жырдың сюжеттік желісінен бөлек тұрған эпизод. Онда 

жыршы Базардың  адамдық қасиеттерін саралайды. 
Талай бай мен манапты- 
Дүниеге көзі тоймаған   
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Ашуы түссе Базар ер, 
Алдына салып айдаған. 
Мінезі жарқын ақ Еділ, 
Тəкаппарлық болмаған, 
Біреу келсе мұң шағып, 
Алыстан болжап толғаған... 
Батыр көрдім осындай-  
Думанға елін бермеске 
Балапандай қорғаған…[12, 1]. 
   немесе: 
Асып, саспас Базар ер, 
Тұрса да біреу көр қазып... [12, 1]. 
деген  жолдардан Базардың бай мен манаптың жетегінде жүрмеген, əділеттілік пен ізгілікті 

жақтаған адал жан болғандығын аңғарамыз. Көптің мұңын бөліскен, менмендік пен 
тəкаппарлықты тəрк еткен жарқын мінезді, салмақты адам болғандығы айқын сезіледі. Ал: 

Базар кетсе дүниеден, 
Ел жарығы сөнеді. 
Батыр туған есіл ер 
Жау қолында өлмесе, 
Қорлыққа қайтіп көнеді, 
Базарды ұстап əкетсе, 
Қалған елдің мал-жаны 
Қалмаққа даяр жем еді... [13, 15] 
немесе: 
Базарсыз жаудың қолында, 
Күніміз не дер еді. 
Қалың халық ішінен 
Өкінгендер көп еді. 
Базарды жауға берген соң, 
Тірідей жерге көмген соң,- 
Не боламыз?- деп еді... [14, 17]. 
деген мысал Базардың халық қорғаны, халықтың арқа сүйер панасы болғандығын көрсетсе 

керек. 
Ендігі кезекте жырдағы тарихи оқиғаларға қарай ойыссақ, бірінде XVIII-XIX 

ғасырлардағы, енді біреулерінде XX ғасырдың басындағы тарихи, қоғамдық - əлеуметтік 
оқиғалар бейнеленеді. Ғалым Р.Бердібаев «Тарихи жыр негізіне өмірде анық болған əлеуметтік, 
саяси оқиғалар алынады»,- дейді [15, 178]. 

Осы пікірді алға тартсақ, «Базар батыр» жырында, жоғарыда айтылғандай, Алтай өңіріндегі 
қазақ-қалмақ соғысы суреттеледі. Демек, аталмыш  жыр оқиғасының тарихи деректерден 
алшақтығы жоқ. Əрі  Базар батыр мен қара халыққа өз өмірлерінде сыртқы жаулармен қатар, 
Данияр сияқты қазақтың өзінен шыққан ішкі жаулармен,  шенқұмар сатқындармен күресуге 
тура келген. Мысалы: 

Қалмақтай жауың жақында 
Мың қолымен келеді. 
Шамасы келсе Данияр 
Тірідей жерге көмеді 
Осы сөзді айтуға 
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Жіберген мені ел,- деді 
немесе: 
Ауылдың сыртын қамалап, 
Базардың үйін шамалап, 
Дұшпандар жақын келеді. 
Белдеуде тұрған Балагер 
Тартып ірге тебеді. 
Күлғайша сонда оянып, 
Тұршы-, деді,батырым, 
Ауылдың сыртын қамалап, 
Базардың үйін шамалап, 
Көрдің бе өмір қапылын, 
Жау болды ғой бұл күнде 
Алыс тұр ғой жақының…-деген жолдар Базардың тыныштықта өмір кешпегендігін, өз үйі, 

өз туған жерінде сақтанып жүруге мəжбүр болғандығын көрсетсе керек. Заманның қай кезеңін 
алсаң да көптің қамын ойлаған адамдардың, халықтың, əділдіктің жақтаушысы болған 
жандардың қашан да қуғын - сүргіннен көз ашпағандығы, арам пиғылды, қара ниетті 
адамдардың құрбандығына ұшырайтындығы, əлдекімдердің кесірінен туған халқына жаулық 
ойлаған қаскөй болып көрсетілгендігі дəлелдеп жатуды қажет етпейтін дүние. Жырдағы Базар 
батырдың тағдыры - осының айқын айғағы, яғни, мұның өзі өмірде жиі орын алатын ащы 
шындық. 

 Сол сияқты Барақ батыр, Абылай» жырында да қазақ - қалмақ арасында болған нақты 
тарихи оқиға суреттеледі. Қазақ батырларының Алтай өңірін басқыншылардан қорғаудағы 
жанкешті ерліктері зор шеберлікпен баяндалады. Жырдың мазмұны, оқиға желісі, қаһармандар 
сипаты тарихи шындықтан алшақ кетпейді. «Жырда жаугершілік замандағы  Қаракерей, 
Сарыкерей, Уақ, Сарыжомарт, Көкжарлы Найман руларының басынан кешкен оқиға берілген. 
Оқиға Алтайдың оңтүстік - батысындағы Большенарым, Күршім, Марқакөл, Тарбағатай 
аудандарында болған. Бейғам жатқан қазақ елін жаулап алу үшін Доланқара, Арқауыл, 
Қарасеңгір батырлары бастаған қалмақ елі қалың қолмен Алтай жеріне аттанады. Оларға 
Барлыбай бастаған қол қарсы соғысады. Бұл кезде Қабанбай, Барақ батырлар Қырғызға кеткен 
екен.Барақтың інісі Барлыбай батыр осы шайқаста қалмақтар қолынан  қаза табады. Қырғыз 
елінен қайта оралған Барақ пен Қабанбай қалмақтармен соғысып, інісі Барлыбайдың кегін 
алады. Қалмақтар қайта жиылып келіп тағы соғысады. Абылай бастаған қазақ батырлары-
Барақ, Қабанбай, Ер Жəнібек, Танаш, Бөгенбай қалмақтардың қолбасшыларымен соғысып, ата-
мекені Алтай жерін өздеріне түпкілікті қайтарады». 

Жырдағы сюжеттердің тарихи фактілермен қаншалықты сəйкес келетіндігіне көз жіберсек, 
онда мынадай шумақтарға кезігеміз :

Хабарын естіп соғыстың 
Қарт Бөгенбай келеді. 
Жатпайын тез барайын , 
Айқасып жаумен қалайын , 
Алла жолды оңғарса , 
Жауға ойран салайын ... 
...Батырдың қарты Бөгенбай  
Тарбағатай тауына  
Алты айда барып жетеді... 
...Қалмақтарды ықтатып 
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Қазаққа құдай болысты... [16, 51]Жырда Қазақстанның шығыс өңірін жаудан азат ету ісіне 
Бөгенбай батырдың қатысқаны - тарихи шындықтан алыстап кетпеген. Дегенмен, жырда 
Бөгенбай батырдың шерігі Тарбағатай жеріндегі шайқасқа алты ай жүріп келсе де, дер кезінде 
жетіп үлгергендей болып суреттелуіне, келуін келгенмен батырдың шаршаған əскері жеңіліске 
ұшырап, кері шегінуге мəжбүр болуы, дəл сол кезде оларға Қабанбай, Барақ батырлардың 
көмекке келіп, құтқарып қалуы сияқты оқиғаларға субьективизм мəселесі тұрғысынан қарауға 
болады. Яғни М. Əуезов пайымдағандай: «тарихи жырларда эпостық баяндауға тəн обьективтік 
сарынның орнын оқиғаларды тікелей қабылдаған автордың əсері араласқан субьективтік баға 
басады» [ 17, 47]. 

Сол сияқты жыр оқиғасы : 
Қабанбай қарсы келеді,  
Жынды болған бурадай  
Батырын қалмақ көреді. 
Қабанбайға кезекті  
Қоң батыр сонда береді. 
Қабекең Қоңға жұмсады 
Қара шашақ найзасын. 
Қайратын қашан көрем деп  
Тірлігімде пайдасын. 
Қолымен барып Қоңтажы 
Сүзе жерді тіреді. 
Шамасы кетіп барады, 
Жаралы болған жүрегі. 
Масаттанып Қабекең 
Жымиып сонда күледі.  
Көзін жұмды Қоңтажы 
Маңырақ пен Шорға деп,  
Айрылдым сенен зорға деп , 
Көлденең барып құлады.... 
Тасып жатқан  өзенге  
Қалмақтарды қамады. 
Қырылған қалмақ өлігі 
Ағынды суға ағады. 
Тасып жатқан өзенді 
Қанды көбік жабады. 
Қашпақ болып қалмақтар 
Өзенге ат салады. 
Құмырсқадай су беті 
Қалмақтар қырғын табады. 
Қалмақты қазақ жеңген жер , 
Жазасын жаудың берген жер , 
Қан төгіліп сол өзен 
Қанды су боп қалады ... 
деп, жеңіспен аяқталады. Дəл осы оқиғаны тарихи тұрғыдан растай түссек, «Қаракерей 

Қабанбай əскері Тарбағатай тауы мен Қанды су өзені бойында жоңғар əскерін талқандап, Шілік 
асуымен Зайсан көліне дейін жоңғарлардың ізіне түсіп, Шитөбе, Талдыаралды  азат етіп, соңғы 
қанды шайқастарын қазіргі Үлкен Қаратал, Көкқошқар, Кендірлік, Аққол деген жерлерде 
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жеңіспен аяқтады. Сөйтіп, Зайсан жерінде қазақ халқы ғасыр бойы созылған күресін жеңіспен 
аяқтады»,- деген дерекке жолығамыз [8, 147-148]. 

Демек, жырлар фабуласы нақтылы тарихи оқиғаға негізделген, тіпті оқиғаның  дəл сол 
қалпында алынғандығына көз жеткіземіз. Жыршы тарихи шындықты беруде бір елі бұра 
тартпаған, тек болған оқиғаны жыр тілімен кестелеп жеткізген. Тарихилықты танытар 
ерекшеліктердің тағы бірі - жырдың стилі. Аталмыш туындылардың тарихи жырлар  қатарына 
жататындығын олардың баяндау стилінен де аңғаруға болады, əсіресе, табиғат суреттері мен 
адам əрекеттері,  қаһармандар портреті еш боямасыз табиғи қалпында беріледі. Мысалы: 
«Барақ батыр, Абылай» жырында: 

Қаршығасын қайырып, 
Бүкірейіп мергендер 
Аң мен құсты атып жүр. 
Жамбасымен жаңтаңдап 
Екпеттей басып жатып жүр.  
Кəсібін о да айырып  
Аң терісін сатып жүр.. 

деген жолдардағы адамдардың тұрмыс - тіршілігі, күнкөріс қамындағы əрекеттері өмірдегі 
қарапайым қалпында суреттеледі. 

Жан шығуға айналды, 
Бермей тұр жау аялды. 
Азғантай қалған шерікті 
Тағы да қайта құрады. 
Қайраттарың бар ма деп, – 
Қалдарын Барақ сұрады. 
Қозғала алмай жарадан 
Кейбірі тұр талықсып,  
Кейбірі əзер шыдадыдегенде қалмақтармен соғыста əлі бітіп, əбден шаршаған қазақ 

қолының жай-күйі еш жасырып, жабусыз нанымды беріледі. Өйткені соғыста үнемі жеңіске 
жете беру мүмкін емес. Бірде - ұтса, бірде - ұтылады. Ұтса - тасымай, ұтылса - жасымай, елін 
қорғауда адал терін төккен қазақ батырларының ұрыс үстіндегі мүшкіл халінің ашық берілуі - 
жырдың шындыққа жанасымдылық сипатын арттырмаса, кемітпейді. Немесе “Базар батырда”:

Мөлшері кісі бесінде,    
Кілтші солдат қасында, 
Губернатор, жандарал,   
Кіріп жетіп келеді.  
Ойларында қауіп жоқ   
Келе торға төнеді.   
Аузын жиып алғанша,   
Наганды қолға алғанша, 
Үшеуіне үш батыр, 
Қолма - қол келіп шап етті… 
Шешіндіріп киімін, 
Үстеріне киеді, 
Қару да қолға тиеді. 
Қылышты белге түйреді. 
Шықпақ болып үш батыр 
Есікке таман жүреді… 
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Тұс - тұсынан аңыздап, 
Батырлар шыққан кезеңге 
Солдаттар да барады.   
Бір батыр болған жаралы, 
Жарасын мықтап таңады. 
Көтеріп атқа салғандай, 
Нашарлап батыр қалады… 

деген үзінділердегі Базар мен достары Жиған, Қожа үшеуінің түрмеден қашқанда қолданған 
айла-тəсілдері, арттарынан шыққан қуғыншы солдаттардың екі батырды оққа ұшыратуы - 
өмірдегі қарапайым адамдардың жасайтын əрекеттері ретінде нанымды суреттеледі. Сонымен, 
жоғарыда келтірілген фактілердің барлығы аталмыш жырлардың тарихи сипатын айқын 
танытса керек.  

Жырлардағы негізгі оқиғалар өрбитін мекен - Шығыс Қазақстан өлкесі, осы аймақта 
орналасқан бүгінгі таңдағы барлық аудандар жəне олармен шектес, шекаралас келетін Шыңжаң 
өлкесінің кейбір аймақтары. Ал жоғарыда аталған оқиғалар XVIII - XX ғасырлар арасын 
қамтиды, яғни, «Базар батыр» жəне  «Барақ батыр, Абылай» жырында – XVIII – ғасырдағы 
тарихи оқиғалар бейнеленеді. Ал олардың басты кейіпкерлері - шынымен өмірде болған, 
тарихтың əр кезеңінде ерлік істерімен танылған ірі тұлғалар, ал олардың  аталмыш жырларға 
арқау етілген іс- əрекеттері  тарихи шындық ауқымында алынады, ол ақиқат құбылыстар 
жыршылар тарапынан бүкіл жыр барысында белгілі шумақтар, қара сөздер арқылы жиі - жиі 
еске салынып, нақтыланып отырады. Демек, аталмыш жырлар халықтың сол тарихи оқиғаларға 
берген өзіндік бағасы. Яғни, тарихи жырлардың негізіне өмірде анық болған тарихи, 
əлеуметтік-  саяси оқиғалардың алынатынын, кейіпкерлердің батырлар жырына қарағанда 
нақтылана түсетіндігін жəне мекеннің, ел атауларының дəл аталатынын есте тұтсақ, аталмыш 
жырлардың осындай талаптарға сай келуі - олардың тарихилық сипатын айқын аңғартады. 
Демек, бұл тарихи жырлардың ел өмірінде болған сол нақты тарихи оқиғаларды, ондағы тарихи 
адамдарды, олардың ел үшін жасаған ерлік істерін, халық алдындағы еңбегін суреттеуге 
арналғандығына мақала барысында көз жеткізе алдық деп білеміз. 
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Кез-келген тарихи, əдеби мұраның дүниеге келуін кездейсоқ құбылыс ретінде қарастыру 
мүмкін емес. Əлемдегі барлық жаратылыс атаулының өзіндік эволюциялық даму заңдылығы 
бар. Осы тұрғыдан келгенде "Монғолдың құпия шежіресі" (1240) аталып келген шығарманы бір 
ғана монғол халқының ХІІІ ғасырдағы "Монғол əдебиетінің шыңы" деп қарастыру, сол дəуірде 
өмір сүріп, аталмыш шығармада кеңінен көрініс тапқан түркі ру-тайпаларының, мемлекеттік 
одақтарының рухани құндылықтарын ескермеушілік, əрі жете мəн бермеушілік деп есептейміз. 
Ол үшін ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы Шыңғыс қаған қалыптастырған мемлекеттік құрылымның 
этникалық құрамы түркі халықтарының басымдылығы нəтижесінде құрылғандығын айту лəзім. 
Оның үстіне Монғол империясы Түркі жəне Шығыс Түркі қағанаттарының ата жұртында 
шаңырақ көтергендігі де ескерусіз қалмауы керек. 

"Егер, Юань-чао би-ши ХІІІ ғасырдан бізге жеткен монғол тіліндегі монғол əдебиетінің 
бірден-бір мұрасы екендігін еске алсақ, сөзсіз, оның монғолтанудағы құндылығы аса маңызды. 
Бұдан тарихшылар монғол патшалығының ресми тарихы – Юань-ши мəліметтері 
толықтыратын мағұлұматтар табады, лингвистер орта ғасырдағы монғол тілінің диалектісін 
зерттеу үшін бай материалдарға ие болады, ал Юань-чао би-ши əдебиеттанушылар үшін көне 
монғол эпосының көптеген үзінділерін сақтаған жəне мол фольклорлық материалдарды 
жинақтаған төтенше құнды əдеби ескерткіш болып табылады" (Михайлов Г.И. 1975:6). 

Ең бастысы, тарихи дерек көркемдік тұрғыдан жеткізілген. Алайда, кейбір фольклор 
үлгілерінің тарихи дерек көзі ретінде алынғандығы да жасырын емес. Соңғы жылдары ұлттық 
фольклорымыздың тарихи тегі мен деректік маңыздылығы үлкен қызығушылық туғызып отыр. 
Эпикалық жырларымыздың да туу, қалыптасу үрдісінде əр түрлі сюжеттік сатылардың, оқиға 
кезеңдерінің сығымдалып, жинақталуының мол тəжірибесі бар.  

"Құпия шежіре" сандаған ғасырлардан тамыр тартқан көмескі оқиғаларды - мифтік, 
аңыздық, шежірелік арналар арқылы жинақтап бір арнаға түсірсе, автор өзі куə болған дəуір 
шындығын оқиғалар ретін сақтау арқылы бас қаһарманның айналасында тұтастандырған. 
Халықтың рухани қазынасын тарих қатпарларына жарық түсіруге пайдаланып, ел есіндегі ескі 
əңгімелерді елдің өткен өмірінің соқпағы ретінде танып, егіз қатар өріммен қатар алып жүреді. 
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Көркем шындық пен өмір шындығының араласа келуі, ақиқатты бірде, перделеп, енді бірде 
жарқырата ашып көрсетеді. Қалайда, көркем шындық пен өмір шындығы автор қабылдаған 
немесе ел армандаған ақиқатты ашуға баса назар аударған. Чех ғалымы П.Поуханың: "Ерте 
дəуірдегі монғолдардың шығу тегін білуге монғол адамдарының аты-жөні, атақ-дəрежесі 
көпсептігінтигізеді. Тілдег іжатсөздер, тарихтағы ізді айғақтайды. Теориялық тұрғыдан 
келгенде көне дəуірде Хүннүлердің (Ғұндар. Ж.Ш.) мекен еткен жерін, кейін түркілер иемденіп 
жəне тұнғұс араласып, бұл жерге отырықшы халықтардың əсері аз тимеген. Яғни, тікелей 
ықпал-əсердің бар екендігін тілдік материалдармен дəлелдеуг еболады" (1957:15), - деген 
пікірінің де құндылық сипатын атап өткен жөн. 

Қалайда, көне дəуірлерден тамыр тартқан түркі халықтарының тағдыр-талайы, қазіргі 
Монғол жұрты атанып отырған топырақта өшпес із, мəңгілік мəдени жəдігерліктер 
қалдырғандығын басқа халықтардың еншісінде жүрген əдеби мұралардың өзара ықпалдастығы 
арқылы тағы бір мəрте дəлелдейтін сəт туды. 

Қазіргі қолда бар деректер түркі халқының көне əдебиеті бастаулары б.з.б. VІІ-V 
ғасырлардан бас алатындығын дəлелдеп отыр (Еңсегенов Т. 2001:290). 

Ұрпаққа аманат, Түркі халқының тұтастық идеясын Түркі қағанаты тасқа қашап қалдырса, 
Шыңғыс қаған дəуірі көшпенділердің тұтастық идеясын "ақ қағазға көк сиямен" таңбалады. 
Осы тұста аталған шығармалардың қай-қайсысының да тарихи оқиғалар тұсында жедел қолға 
алынып, аяқталынуы əрі халықтың көркем ойлау жүйесін өзгеріссіз сақтауымен əдеби 
құндылығы айқындалуға тиісті.  

Рас, М.Əуезовтің: "...түркі рулары мен қағанаттарының тілсіз таста із қалдырған осынау 
жорықтары қырғыздың сол кездегі эпостық аңыздарының тууына ықпал жасамаған бола ма?.. 
Егер мұндай ескерткіштер қара тастан ойылып, қашалып тұрып жасалса, сол жырлардың 
ауызша айтылып таралған əрі бұдан да толық нұсқалары болмауы мүмкін бе?  

Егер мұндай жыр-аңыздарды тоғыз өгіздер; түргештер жəне басқа да тайпалар шығара 
алған болса, сондай аңыздарды сол дəуірде, тіпті ІХ ғасырда емес, VІ-VІІ ғасырларда 
соншалықты бұғауда болған, халықты қорғаушы батырға əсіресе ділгір болған қырғыздар 
қайтіп шығармайды?..." (1988:244), - деген пікірін ескерсек,  

"Құпия шежіренің" кейінгі дəуірде Рашид-ад-Диннің, Мұхамед Хайдар Дулатидің, 
Лувсанданзанның жазба шежірелерінің жазылуына тікелей ықпал еткендігін атап айтқанымыз 
дұрыс. Жоқтан бар болмайтындығының, ал жаңа дүниенің өзіне дейінгі рухани 
құндылықтардан бастау алатындығының куəсі – осы. Бұл ретте "Құпия шежіренің" 
хронологиялық жүйені сақтай отырып, биік көркемдік талғаммен жазылуы, белгілі бір əдеби 
дəстүрдің аясында туғандығын дəлелдейді. Əрине, монғол əдебиетінің басы болып табылатын 
"Құпия шежіреге" қандай дəстүр əсер етуі мүмкін. Сөзсіз, ауыз əдебиетінің ықпалы болғандығы 
анық. Ал, жазба мұралар ше? Далатөсінкеңжайлағантүркі-
монғолтайпаларыКүлтегінжазуынкөрмедіме, оқымадыма, алкөрсеше? 

Көрген жағдайда алыстан андағайлап тұрған Орхон жазулары Шыңғыс қаған жəне оның 
төңірегіндегілердің назарынаудармауы, ал оны көрген адамдардың қызықпай тұрмайтындығы – 
басы ашық мəселе. Қағанның өнерлі, қолынан іс келетін, оқымысты адамдарды жанына 
топтастырып, ерекше құрмет көрсетіп, сый-сыяпат жасап, бағалап отырғандығы тарихи 
жазбаларда тіркелген. Олай болса, қаған төңірегіне топтасқан өнерлілер мен білімдарлардың 
бірі болмаса бірі Күлтегін, Тоныкөк ескерткіштерінің жалпы мəтіні мен немесе мазмұнымен 
таныс болған деп есептейміз. Мүмкін, М.Əуезов айтқандай ауызша таралған нұсқалардың 
болуы, сол нұсқалардың ХІІІ ғасырға дейін жетуі де ықтимал. 

Мəселен, Күлтегін жазуындағы: 
Теңірітег, теңірдеболмыш 
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Түрікбілгеқаған 
(Тəңірдейтəңіріжаратқан 
ТүрікБілгеқаған). (Иоллығтегін. 1986:25), -дегентіркеспен "Құпияшежіренің": 
"DeereTeŋkrі-ečejaуaatutoreksen 
ВorteČіno" 
(Тəңіріжаратқан 
Бөрте - Шино). (Юань-Чао би-ши (Секретная история монголов. Т.1. 1962:203), -

тіркесінідегі "тəңірден жаратылу" ұғымының қайталанып келуін кездейсоқ құбылыс ретінде 
қабылдай алмаймыз. 

Көне дəуірден күні бүгінге дейін түркі-монғол халықтары "тəңірі" немесе "көк тəңіріні" 
жаратушы күш, қамқор ие деп түсініп, тағзым еткен (Ыбыраев Ш. 1999:17-22). Демек, ислам 
ықпалында туған шығармалардың ең алдымен Алланы ауызға алатыны сияқты, Түркі 
қағанатының атажұртында дүниеге келген шығармалар Тəңіріні (Көк Тəңірі) алдымен ауызға 
алған. Оған себеп, көне түркілерде негізгі дін саналған Көк Тəңірі Шыңғыс қаған тұсында да 
ішінара сақталған болатын Күлтегіннің үлкен жазуындағы: 

Үзе көк теңірі 
Асра йағыз йір қылынтуқда 
Екін ара кісі оғылы қылынмыс. 
Кісі оғылынта үзе ечүм апам 
Бумын қаған, Істемі қаған олурмыш  
(Биікте көк тəңірі, 
Төменде қара жер жаралғанда 
Екеуініңарасындаадамбаласыжаралған. 
Адам баласыүстіне 
Бумынқаған, Істеміқағанотырған).(Иоллығтегін. 1986:28), -деген өлең жолдарында Көк 

Тəңірі мен Қара Жерден кейінгі құдіретті күш – Бумын мен Істемі қағандар ел иесі болуға 
əбден лайықты деп түсінілген.  

Əрине, əңгіме атында емес, затында. Солай десек те түркі жəне монғол халықтарынд тəңір 
(тəңіри, тейри, тангари, тегир, т.б.) ұғымның көк аспан құдайы ретінде қалыптасуы көне түрік 
дəуірінен де бұрын болғандығын, ал байырғы көк түріктерде өлең жоғарғы құдай дəрежесіне 
көтерілгендігін қазіргі зерттеулер толық дəлелдеу үстінде"(Ыбыраев Ш. 1999:575). 

"Шежіредегі"Шыңғыс қаған билігі де Қара Жер мен Көк Тəңірінің (құдайдың) қалауымен 
байланыстырылады. 

"Tenkerі Qajareуetulduju, 
Temujіn-І Ulus-unEjenboltuġaі!" 
(Тілгекөнсежер мен көк 
Темүжіндіелиесіболдырғай!).(Юань-Чаоби-ши (Секретная история монголов.Т.1. 

1962:229). 
Осы тұста қай кезеңде де түркі-монғол халықтарының түсінігінде Көк Тəңірінің қолдауына 

ие болатын белгілі тарихи тұлғалар екендігін ерекше атап айтқан жөн. Қалайда, көне түркілер 
табынған Тəңірлік дін, Шыңғыс хан дəуірінде халықтың сенімі арқылы ған емес, рухани 
мəдениет арқылы да көрініс тапқандығына куə боламыз. "Құпия шежіренің"жазылған мерзімі 
Алтын орда дəуір іаталған кезең екендігін ескерсек, аталған мерзімде жазылған 
шығармалардыңТəңірді  немесе Алланы ауызға алмайтындары кемде-кем. Мысалы, 
Хорезмидің "Махаббатнама"дастаны былай басталады: 

Ұлығ тəңірінің атын йад қылдым, 
Мұхаббатнаманы бұн йад қылдым 
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(Ұлық тəңірдің атынжадыма сақтап, 
Жазайын Махаббатнама жырын бастап). (Хорезми. 1985:22). 
Осы алынған мысалдың өзінен-ақ, көне дəуірлерден жалғасып келе жатқан əдеби дəстүр – 

кез-келген шығарманы жаратушы күшті еске алу арқылы бастауға негізделгенін танимыз. Өз 
кезегінде "Құпия шежіре" авторы да осы дəстүрден тысқары шығып кете алмайды. Керісінше, 
түркі дүниесіндегі əдеби дəстүрді берік ұстанады. Бұл ойымызды "шежіреде" бастан-аяқ 
кездесіп отыратын, кейде бірнеше мəрте қайталанып келетін өлең жолдарының мағынасын, 
бейнелеу тəсілдерін салыстыру арқылы да толықтыра түсуге болады. "Құпияшежіреде": 

Ujeku-іn nіdun, 
Sonosgu-іnčіkіn  
(Көреркөз 
Тыңдарқұлақ).(Юань-Чаоби-ши (Секретная история монголов.Т.1. 1962:278), 
немесе: 
Qola-іn һoorčag 
Oіra-іn odoіa 
(Шалғайдышарлаушы, 
Жақындыбарлаушы).(Юань-Чаоби-ши (Секретная история монголов.Т.1. 1962:232),-

дегенжолдар бар. 
Көшпелі қоғамда жедел ақпар алудың төте жолы–тыңтыңдау, қарсыласының осал тұсына 

барлау жүргізу, маңызды мəліметтерді қажетке жарату. Бұл міндеттерді арнайы белгіленген 
адамдар атқарған. Жоғарыдағы бейнелі тіркестер сол адамдардың міндеттерін айқындаған. 
Осыған ұқсас Тоныкөк жырында "жершіл"адамның міндетіайқындалған. Ал Күлтегіннің кіші 
жазуында ел билеушілері мен халыққа арналған үндеу мазмұны мен формасы жағынан 
"көреркөз, естір құлақ"боларлық сақтықты еске салады. 

Бүсабымынедүгүтіесід, 
Қатығдытыңла 
(Бұлсөзімдімұқияттыңда, 
Тереңұқ).(Иоллығтегін. 1986:13). 
Алғашқысы жеке адамға арналса, соңғысы жалпы халыққа бағытталған.  
Бізге жеткен көне жазбалардың кез-келгенін парақтап қарасақ, барлығынаортақ негізгі идея 

– береке мен бірлік. Əрине, сыйластық, адамгершілік сияқты асылқ асиеттер болған жерде 
татулық та болады. Кейде сол татулыққа жету үшін ұрпағын, елін сыртқы жаудан қорғауға тура 
келеді. Ондай атты күн туса, кім күшті – жеңіс сонікі. Жеңілсең жаудың табанына тапталасың. 
Осыдан өзіңді жəне өзіңе жақын адамдарды қорғау үшін ерліктің, батырлықтың қажеттілігі 
туады. Қазақтың "жалғыз шауып жау алмассың"дегені тегін айтылмаған. Қанша батыр болса 
да, жауға салма жалғызды», "Батыр – бір оқтық" - дейді дана халқымыз. 

Қашанда тұтастық пен ымырашылдық жеңіске жеткізеді. Күлтегін жазуынд ахалықтың тоз-
тоз болғандығын береке, бірліктің жоқтығыментүсіндіреді. 

"Бектерінің, халқыныңымырасыздығынан, 
Табғашхалқыныңалдауынасенгендігінен, 
Арбауынакөнгендігінен, 
Інілі-ағалыныңдауласқандығынан, 
Бектіхалқыныңжауласқандығынан 
Түркіхалқыелдігінжойды". (Иоллығтегін. 1986:45). 
Ел ішіндегі алауыздық, берекесіздік жеке адамның өмірі үшін ғана емес, тұтас ел мүддесіне 

қауіп төндіретіндігін "Құпия шежіре" де Шыңғыс ханның ТепТеңгірді жазалап: 
"Managaruukuleksen-і 
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Ude-іn udaruasn; 
Ude-іn ukuleksen-і 
Managarudaruasn, 
Hіčeletagakeekdeku-ele! 
(Таңертеңайтқандарыңнан 
Түске дейін 
Түсте айтқандарыңнан 
Кешкедейін 
безіп шығатындарың ұят емес пе?). (Юань-Чаоби-ши (Секретнаяистория 
монголов. Т.1. 1962:297), - деген тыйым сөзімен жеткізеді.  
Алғашқысы, дер кезінде алдын алмай өкініш білдірсе, соңғысы тарих сабағынан үлгі алып, 

алдын ала əрекет жасайды. Мұны, сөзсіз, ел билеу ісіндегі тарихи сабақтастықтың көрінісі деп 
қабылдағанымыз дұрыс. Мемлекет басқару білім мен білікті, ата-бабалардан жалғасқан өмірлік 
тəжірибені меңгеруді талап етеді. Кезі келгенде елге еңбегі сіңген қайраткерлерді мадақтау, 
марапаттау Шыңғыс хан назарынан тыс қалмаған. 

Қалайда тарих аренасында қоңырат тайпасы ХІІ-ХІІІ ғасырларда көрінсе де, бейбіт өмірді 
ұнататын тайпаның əйгілі "Алпамыс" жырын бұдан көп бұрын сол өлкеде шығаруы мүмкін 
деген жорамал айтуға болады. Оған, тайпа тұрмысының рухани кемелділігі, дəлел бола алады 
Осы тұста, Цэгсэр мен Чихэргу аталған қоңырат мекенінің "Жиделі-Байсынмен" байланысы 
қоңырат сол өлкелерді мекен еткен кезеңдерімен сəйкес келіп жатқаныбұл мəселе тереңдете 
зерттеуді қажет етеді. 

Мадақ жырларының классикалық үлгілері қазақ эпостарындағы Гүлбаршын, Құртқа, 
Ақжүніс бейнелерінде аса жақсы көрініс тапқанын айта кеткеніміз орынды. Аталған 
жырлардың табиғатында алмастырулар жиі қолданылып, үнемі үдемелі сипат алып отырады. 
Кесек салыстырулар кезектесіп келіп, нысанаға алынған бейненің өзгеге ұқсамайтын 
даралығын айқындайды. Көне дəуірлерден келе жатқан мадақ жырларының мазмұндық аясы 
мұнымен де шектелмейтіндігі белгілі. Осы тұста, Х.Досмұхамедұлы айтқан "тұтас румен 
ұлыстың батырлығы немесе байлығы, мақтанышы" жайындағы жырды да "шежіреден" 
ұшыратамыз.. 

"Əсіресе, қоңырат жұртының: 
Біздің Қоңырат ежелден 
Жиені сұлу,  
Қызы өңді ел. 
Басқаның жерін жауламай, 
Болдырмай, сірə, дау-дамай, 
Бидай өңді қыздарды, 
Былқылдақ күйме мінгізіп, 
Жетелетіп біз нарды, 
Желдірте кеп жүргізіп, 
Желегін бүркей тұрғызып, 
Құтты қосақ еткенбіз... 
Қатын сұсы болатын, 
Қыздың мысы болатын, 
Жиеннің түсі болатын... 
(Моңғолдың құпия шежіресі (ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы көшпелілер шежіресі). 1998:35-36), 
 -деп келетін жырлар тұтас руды мадақтаудың тамаша үлгісі. Қалайда мақтау жырының 

тарихи негізі ақиқаттан алшақ кетпейді. Сол тұстағы қоңыраттардың мақтанышы ару қыздары 
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болғандығын, беделді батырлардың осы тайпамен құдандал болуға ұмтылуылары дəлелдейді. 
Жоғарыдағы жырлар қоңырат Тай шешеннің аузынан айтылса, төменде бүкіл қоңырат 
мақтанышын Шыңғыс қаған да қайталайды. 

176 тармақта: "Qalg-іn Buyür-naur-tur čіtgugu hujaur-a Terke-Amelten-Uŋgіrat bі, keen medeju, 
Jurčede-і Uruudіyar іleba. Іlerun:"Uŋgіrat-іrkenerteudur-eče jeіn jіsuer, okіno oŋkeerkeesu, elšet je! 
Mut bulġa іnokeesu, gatguldut je bіda!" keeju іlebešu, Jurčedaі-turelšen orojuuі. Elšen orogdaju, 
Čіŋkіs-gaganyau-berano eše kondeba"(Юань-Чао би-ши (Секретная история монголов. Т.1. 
1962:253). 

"Қалқы өзенінің Бұйра көлге құятын жерінде жайпақ ерлі қоңыраттар мекендейді дегенді 
естіп, Шыңғыс қаған: "Осынау қоңыраттар атамзаманнан: 

Жиеннің жөнімен, 
Қызының өңімен 
жақындай жүріп келеді. Оларға жөнін айтса, бізге ерер. Егер қарсыласса, күшпен басып 

алыңдар", - деп Жоршыдайға бастатып, ұруыт азаматтарын жібергенде, қоңыраттар 
ықтиярымен қосылады. Шыңғыс қаған өзіне берілген қоңыраттарға ешқандай тиіспейді". 
(Моңғолдың құпия шежіресі (ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы көшпелілер шежіресі). 1998:108), -  

дейді. Мұнда Шыңғыс ханның өзі қоңырат тайпасынан қыз алып отырса да, "қоңыраттар 
мекендейді деп естіп" дегеніне қарағанда алғашқы қоңырат пен бұл қоңыраттың бір-біріне 
қатысы жоқ тайпалар болуы мүмкін деген ойда қаламыз. Бірақ, ағашқы 64-тармақтағы 
қоңыраттардың мақтанышы "қыздардың сұлулығы, жиеннің тектілігі" бұл қоңыраттарға да 
ортақ. Осыдан-ақ арғы, бергі қоңыраттар Тай шешен сияқты рухани шығармашылық 
тұлғаларымен танымал, тұтас тайпа, ел деген қорытынды жасаймыз.  

Кезінде монғол ғалымы Цэрэнсодном "шежіредегі" өлең-жырларды арнайы қарастырған 
П.Пелло мен С.А.Козиннің еңбектеріне шолу жасай отырып, мыңға тарта өлең жолдарының 
дұрыс көрсетілгендігін атап айтқан еді (Монголын нууц товчоо. 1957:171). Соған қарамастан, 
соңғы жылдардағы зерттеулер "Құпия шежіреде" 1430-ға жуық өлең жолдарының 
қолданылғандығын дəлелдеп отыр. Осылардың ішінде Уəлін анаға арналған мадақ өлең 
көркемдік қуаттылығымен ерекшеленеді. 

Qoa-ujіn-no 
Qogošunmaŋgіr s uartejіekset 
Haulugatkout 
Hoіlaut saіt bolba. 
Eressaіt bolunbaraju, 
Erekunomoguneleboldaba" 
(СұлужаралғанУəлінжан, 
Сомкетпендіқолынаап, 
Сай-саланыаралап, 
Салалыжуақазыпап, 
Салауатты ұлдарын 
Санатқақостыасырап). (Юань-Чаоби-ши (Секретная история монголов.Т.1. 1962:212),  
-деп келетін өлең жолдарында Уəлін ананы "ойлы", "қарулы", "сұлу", "бірбеткей", "ханым" 

т.б. эпитеттермен анықтайды. Түйіндей келгенде, қоңырат руына қатысты өлең-жырлар 
олардың белгілі бір кезеңдердегі тарихын, қазақ этносын қалыптастырудағы маңызын 
айқындай түсетіні даусыз. 
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ҚАЗАҚ БАТЫРЛЫҚ ЭПОСЫ СЮЖЕТТЕРІНІҢ ШЫҒУ ТЕГІ 
 

А. Мамыт  
филология ғылымдарының кандидаты 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік пеагогикалық университеті, 
Şimkent/KAZAKİSTAN 

 
Эпос өмірде болған оқиғалардың желісін, яки хронологиясын  сол қалпында қайталайтын 

деректі шығарма емес. Батырлық жырға қандай да болмасын тарихи оқиғаның ел аңсарына 
сəйкес тұстары ғана іріктеліп алынады.  Қазақтың қаһармандық эпосы ішінен жұртшылыққа 
неғұрлым танымал «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар батыр» 
секілді нұсқалардың жалпы бітімінде классикалық батырлар жырына тəн өрнектер толығырақ 
байқалатынын көреміз.  

«Қобыланды батыр»  ел арасына кеңінен тараған жəне сүйсініп тыңдайтын жырлардың 
бірі. Халық ақындары Қобыланды батырдың атымен байланысты аңыздарды кейде  қысқа 
түрде, кейде ұзақ көлемде жыр етіп, ұрпақтан ұрпаққа қалдырып келген. «Қобыландының» 
əлденеше нұсқасы, версиялары бар. Солардың ішінде ең көлемді, көркемділері: Марабай, 
Мергенбей, Айса, Нұрпейіс варианттары. Сонымен қатар, Қобыланды туралы өлең-аңыздар 
Қырым татарлары мен Қарақалпақ елдерінде бар. Бірақ, ең толық үлгілері «батырлық эпос» деп 
ауыз толтырып айтуға жарарлық, қазақ тіліндегі нұсқаларда жырдың ертегілік жəне тарихи-
реалдық арқауы бар.  

Сюжеттің аңыздық ұйтқысы оғыз-қыпшақ ұлысы кезінде туа бастаған. Қобыланды 
жырының 29 нұсқасы болса, соның ортасында Марабай сюжеті тұрады. Онда Қобыландының 
қияттарға еріп, Қызылбас ханы Қазанды, одан соң Көбіктіні өлтіруі, Қарлығаны олжалауы, ең 
аяғында өзі жорықта жүргенде елін шауып кеткен Алшағыр ханмен соғысып, ел-жұртын азат 
ету оқиғалары суреттеледі.  
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«Қобыланды жырында» рулық-феодалдық құрылысқа тəн ұғымдар аз емес. Жыр ислам діні 
қазақ даласына келмей тұрған кезеңде туғандықтан, онда шамандық ұғым іздері айқын. 
«Қобыланды батырдың» алғашқы нұсқасын Ыбырай Алтынсарин Марабай жыраудың аузынан 
жазып алып, «Тайбурылдың шабысы» деген үзіндіні өзінің «Хрестоматиясында» пайдаланған. 
Жырдың басқа да үзінділері Кеңес үкіметіне дейін «Дала уалаяты» (1899), «Туркестанские 
ведомости» (1899), «Тургайская газета» (1901), «Труды Оренбургской научной комиссии» 
(1910) сияқты басылымдарда сөз бола бастайды.  

1914 жылы Қазанда Тұяқбай нұсқасы, 1922 жылы Ташкентте Ə.Диваев жинаған нұсқалар 
басылған. Ə.Диваев варианты көптеген жинақтар мен оқулықтарға еніп келді. ¦лы Отан 
соғысының соңғы жылдары М.Ғабдуллин «Қобыланды батыр» тақырыбынан докторлық 
диссертация қорғап, монографиясын жарыққа шығарды. Жырдың 15 түрлі нұсқасын талдаған 
да М.Ғабдуллин еді. Бүгінде жырдың 29 түрлі варианты белгілі болып, ғылыми оралымға еніп 
отыр [1,5].  

«Қобыланды батыр» жыры жөнінде бірсыпыра еңбектер жазған М.Əуезов болды [2]. Одан 
кейін бұл жырмен С.Мұқанов, А.С.Орлов, Б.Кенжебаев, Қ.Жұмалиев, Е.Исмайлов айналысты. 
Бұлар «Қобыланды батыр» жырын газет-журналда мақала немесе оқу құралдары көлемінде 
зерттеді. Олар өздерінің еңбектерінде көбінесе жырдың əдебиеттік жағына көбірек көңіл бөлді; 
жырдың əдебиеттік маңызын, көркемдік ерекшеліктерін талдады. Сонымен қатар жырдағы 
əңгімелер қай кезде, қандай дəуірге байланысты туды деген мəселеге көңіл аударды. Бұл 
мəселе жөнінде алғаш рет пікір айтқан М.Əуезов: «Қобыланды батыр» жыры Х‡І ғасырда туды, 
оған осы күнгі Татар республикасының астанасы Қазан қаласын орыс патшасы Иван 
Грозныйдың 1552 жылы өзіне бағындырып алуы себеп болды», - деп көрсетті. Бұған жырда 
Қазан қаласының аталуын дəлел етті.  

«Қобыланды батыр» жырының қандай тарихи жағдайға байланысты туғандығы жайында 
көп уақыт айтылып келген пікір осындай болатын. «Қобыланды батыр» жырының барлық 
варианттарын мазмұнына қарай зерттегенде жəне оларда айтылатын əңгімелерді тарихи 
деректермен салыстырғанда, бұл жырдың оқиғалары қыпшақтар мен қызылбастардың 
арасындағы көп заманға созылған қарым-қатынастарды, қызылбастардың қыпшақтарға 
көрсеткен қорлық-зорлығын, жауыздық əрекеттерін суреттеу негізінде туғандығы байқалады.  
Жыр əңгімелерінің негізгі желісі осындай ерлік күрестерді бейнелеуге құрылады.  

Жырдың барлық варианттарында Қобыландының соғысатын жаулары Қызылбастар болып 
келеді. Бұл пікірімізді «Қобыланды батыр» жырының барлық нұсқалары қостай түседі. 
Мəселен, Мергенбайдың нұсқасында Қобыландыға қарсы күресетін Қызылбас елінің мықты 
батыры Қазан болып суреттеледі. Ол жөнінде жырда:  

Қызылбастың елінен,  
Қазан деген ер шықты.  
Жөн білмеген шер шықты...-  
делінеді.  
Қобыланды батыр жырының оқиғасы Қызылбастар мен қыпшақтар арасындағы тарихи 

шындық негізінде туды деген пікірді дінге байланысты əңгімелер де дəлелдейді. «Қобыланды 
батыр» жырының ХҮІ ғасырда тумағандығына дəлел жеткілікті. Оны айғақтайтын ХІҮ 
ғасырдың орта кезінде құралған Алтын орданы жəне оның дəуірін елестететін бірнеше əңгіме-
жырлар бар. Сол əңгіме-жырларда «Ертеде Қобыланды деген қарт болыпты». Немесе Алтын 
Орда тұсында «Қобыланды өте қарт адам еді» делінеді. Бұған қарағанда, Қобыланды туралы 
аңыз-əңгіме, жырлардың шығуы Алтын орда кезінен бұрын болған. Осы айтылғандарға 
байланысты, Қобыланды батыр тарихта болған адам ба, əлде қиялдан туған көркем образ ба 
деген сауал көлденең тұрады.  
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«Қобыланды батыр» жыры туралы пікір білдірушілер Қобыланды тарихта болған адам деп 
көрсетеді. Оған дəлел етіп «Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным» деген аңыз-
əңгімені келтіреді жəне Електен 40 шақырым жерде Қобыландының моласы, Орынбордан 
Маңғыстауға қарай баратын жолда Қобыланды  аталатын бекеттің барлығын куəлікке тартады. 
Осының бəріне сүйене отырып, олар Қобыланды батырды тарихта өмір сүрген адам етіп 
шығарады. «Қобыланды батыр» жыры тайпалық эпос түрінде туып, бірте-бірте 
жалпыхалықтық жырға айналған. Онда түрлі заманның оқиғалары араласып жүр. Жырдағы 
жер-су, адам аттарына қарап олардың арасына меже қою қиын емес. Жырдағы ертегілік сарын, 
Басин қатон, Көктім хан, Естеме оқиғалары бұл сюжеттің басында Алтайда, Ордоста 
туғандығынан, оқиғаның Түрік қағанаты дəуірінен басталатынын көрсетеді. Бұл жайлардан 
байқайтынымыз, «Қобыланды батыр» жырында бір ғана дəуір оқиғасы емес, түрлі тарихи 
кезеңдердің қосындысы бар. Бұл жыр қазақ халқының көне тарихын барынша толығырақ 
қамтиды [3,139].  

«Көрұғлы», «Алпамыс» жырларының ерте заманда селжүктер жазбасына түсіп, 
«Қобыланды батыр» жырының түспейтін себебі – ол көбінесе көшпелі тайпалар арасында 
айтылған. Əйтпесе, жоғарыда атап өткеніміздей, бұл жырлардың шыққан заманы бір. Аты мен 
заты бөлек болса да, бұл сюжеттер бірі өзбек («Алпамыш»), бірі Таяу Шығыс, Кавказ 
(«Көрұғлы»), бірі қыпшақ сюжеті болып қалыптасқан. Барлығы да оғыз дəуірінің ұлы 
сюжеттері. Сол үшін сюжет бүкіл Орта Азия, Кавказ халықтарына ортақ.  

Сюжеті ертеде туған, варианты көп, ел қорғау идеясына құрылған тілі көркем жырлардың 
бірі – «Алпамыс батыр». Бұл жыр Орта Азия халықтарына ортақ. Оны В.М.Жирмунский мен 
Х.Т.Зарифов та айтқан [4]. Қазақ тілінде жырдың 10-11 нұсқасы бар. Солардың «Қисса 
Алпамис» деп аталатын бір нұсқасын Жүсіпбек Шайқысламұлы 1899 жылы Қазанда бастырған. 
Ə.Диваев 1896 жылы жырдың толығырақ бір вариантын Жиемұрат Бекмұхамедұлынан жазып 
алып, қазақ тілінде жарияланған. Соңғы жылдары мектеп оқулықтарына Майкөт Сандыбаев 
жыры еніп жүр. Ол 1953 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Ащысай руднигінде тұратын 
Желеу Жақыпов деген кісіден жазылып алынған. Желеу жырау бұл жырды Сұлтанқұл 
Аққожаевтан (1948), ал ол ХІХ ғасырда ғұмыр кешкен Майкөт Сандыбаевтан жазып алған 
екен. Сол себепті бұл жыр Майкөт Аққожаев нұсқасы деп аталып жүр. Жырдың бұл варианты 
1956 жылы жеке басылым ретінде баспа көрді. Кейін «Алпамыс батыр» жинағына да енді 
[4,36].  

Ы.Жүсіпов пен С.Жаңбыршин варианттарын айтпасақ, «Алпамыс батыр» жырының 
көптеген нұсқалары Оңтүстік Қазақстан жерінен жазылып алынған. Оның бір сыры жырдың 
басында қоңырат руы арасында туғандығында болса керек. 1956 жылға дейін «Алпамыс батыр» 
жыры туралы əр түрлі пікірлер болды. Бұл дастанды жете зерттеген В.М.Жирмунский 
«Алпамыс» пен «Одиссея» сюжеттерінің арасында ұқсастық бар екенін айтады. Біздің 
дəуіріміздің жыл санауына дейінгі ‡І-‡ ғасырларда гректер Орта Азияны билеп, сақтармен көп 
соғысқан. Олардың ертегі, аңыздарын хатқа түсірген.  

«Алпамыс батыр» жырының оқиғасы «Қорқыт ата кітабының» кейбір тарауларымен үндес. 
Мысалы, Бəмсі Байрақ жайындағы жыр осы Алпамыс, Бəну Шешек – Гүлбаршын. «Алпамыс 
батыр» жырының ертеде туғандығын көрсететін келесі бір белгі – ондағы шамандық ұғымдар. 
Қазақ эпосында əулие, аллаға сыйыну осы жырдан көбірек байқалады.  

«Алпамыс» деп аталатын жыр өзбекте де, қазақта да, қарақалпақта да бар. Ағайындас үш 
халықтың айтуындағы «Алпамыс» жырының өзара айырмашылығы бола тұрса да, бұл – əр 
халықтың өз шығармасы, тума жыры. Сондықтан да əр халық бұл жырдың ертеден келе жатқан 
сюжет желісін сақтай отырып, оны өздерінше жырлаған жəне бірнеше вариантқа айналдырған. 
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«Алпамысты» зерттеген өзбек ғалымдары Х.Т.Зарифов пен М.И.Авзаловтың пікіріне сүйенсек, 
жырдың өзбекше он бір варианты бар.   

Қарақалпақ əдебиетшісі И.Т.Сағитов «Алпамыстың» қарақалпақша бес варианты барлығын 
айтады. «Алпамысты» жырлаған халықтың қайсысы болса да, оны өзінің тума шығармасы деп 
қараған. «Алпамыс» қазақ еліне, əсіресе оңтүстік қазақтарына ертеден таныс, көп заман бойына 
ауызша айтылу арқылы тараған көне жырдың бірі бола тұрса да, тек өткен ғасырдың аяқ 
кезінде ғана хатқа түсіп, баспа жүзіне шықты. Жырдың бір вариантын Жиемұрат 
Бекмұхамедовтан Ə.Диваев жазып алып, «Бұрынғы өткен заманда Жиделі-Байсын деген жерде 
өткен Алпамыс батырдың хикаясы» деген атпен 1901 жылы бастырып шығарды.  

«Алпамыс» - Орта Азия халықтарының ерте заманда ру болып жүрген кезінде туған 
шығармасы. Бұл жырдың Орта Азия халықтарына ортақ болу себебі де осыдан. «Алпамыс» - 
халықтық  жыр, халықтың идеясын, қоғамдық көзқарасын білдірген күрделі шығарманың бірі. 
Жырды Ə.Диваев, кейіндеу С.Сейфуллин, С.Мұқанов қайталап жариялаған.  

Қазақтағы батырлық жырдың ең ескісі, рулық кезінен қалғаны «Алпамыс» десек, адам 
образын жасаудың алғашқы үлгісін салған да осы жыр деуге болады. Бергі кездегі қаһармандық 
жырларда батыр образы ұлғайып өскен дəрежеге көтерілсе, ондағы батырлар көбінесе көк 
сауытты киініп, көк сүңгіні ұстаған бейнеде, қандай жау келсе де оған қарсы аттанып, ерлікпен 
күрескен, ел-жұртын қорғап қалған, алып тұлға түрінде суреттелсе, «Алпамыс» жырында 
батырлық образ жасаудың бастамасы ғана бар секілді.  «Алпамыс» жыры – халқымыздың 
тамыры терең рухани мұрасының бірі.  

Қазақтың батырлар жырын зерттеген фольклортанушы ғалымдар «Ер Тарғын» жыры 
ноғайлы дəуірінде туды, ол белгілі мөлшерде, сол дəуірді жəне оның қоғамдық қарым-
қатынастарын елесететеді деп көрсетеді. Ал жырдағы басты кейіпкерлердің тарихта болған, 
болмағаны туралы тарихи деректің жоқтығынан, оларды көркем образ ретінде қарастырады. 
Басқа жырларға қарағанда, «Ер Тарғын» жырының варианттары көп емес. Жырдың ең негізгі 
бір нұсқасын Марабай ақынның айтуынан Н.И.Ильминский 1859 жылы жазып алып, 1862 
жылы Қазан қаласында бастырып шығарған. Бұл вариант 1892, 1898, 1909, 1913 жылдары 
Қазанда басылған. 1904 жылы Николай Саркин деген кісі бұрынғы Қостанай уезі, Кеңарал 
болысы, 12-ші ауылдың қазағы Оспан Қисықұлынан жырдың бір түрін жазып алған (қолжазба 
күйінде). Мұның Марабай жырынан айырмасы жоқ. Кейіннен Марабай вариантын Ə.Диваев 
1922 жылы Ташкентте бастырады. Мұнымен қатар, В.В.Радлов «Ер Тарғын» жырын өзінің 
үшінші томына енгізген жəне ол Қырым елінен Ер Тарғын туралы бір ертегіні жазып алған. Ол 
ертегі Радловтың жетінші томында жарияланған.  

Тарғынға байланысты жырдың аңыз түрінде айтылатын қысқаша бір вариантын Зердебай 
Бекарыстанов деген кісі 1939 жылы Қазақтың Ғылым Академиясына тапсырған. «Ер Тарғын» 
жырының негізгі вариантын (Марабай ақынның айтуындағысы) ақын Пеньковский орыс тіліне 
аударады. Ол 1940 жылы «Песни степей» деген жинақта шыққан. Композитор 
Е.Г.Брусиловский қазақтың халық əндерін пайдалана отырып «Ер Тарғын» атты опера жазды. 
Ол театр сахнасында қойылып келеді. Бұл жырдың қазақта сегіз түрлі нұсқасы бар. 1923 жылы 
Москвадағы «Күншығыс» баспасында бір нұсқасы жарияланды. Бұл жырдың ең көркем 
нұсқасы болатын. Оған проза көбірек қосылған. Жыр оқиғасында адам аттарында біршама 
өзгешеліктер бар. Ə.Диваев нұсқасында Тарғын Қаратау қазақтарынан шыққан батыр, ол 
ханның бір биін өлтіріп, Қырымға қашып барады. Қарқаралы уезінің тұрғыны Н.Нұрғалиев 
нұсқасында (1836) Тарғын – Астрахан ханы Ғұмардың қол астындағы батыры. Ғұмардың 
баласы – Шорман. Тарғынға һаман (Куман) байдың Ғайнижамал атты қызы ғашық болады. 
Оған Шорман таласады. Шорманды Тарғын өлтіріп, қызды алады. Гурьев облысынан жазылып 
алынған Зердебай Бекарыстанов нұсқасында Тарғын – Қосы деген кедей баласы. Малтақан 
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Бекетұлының вариантында Тарғын Созақ жеріндегі Айырқалпақтан бата алып, Қырым ханына 
барады. Арғы жағы Марабай жырының ізімен дамиды. Тарғын торғауыт Домбауыл батырды 
жеңеді. Осы Домбауыл образы «Қорқыт ата кітабында» да кездеседі.  

Марабай жыры толық əрі көркем. Көпшілікке мəлімі де осы нұсқа. Мұнда Тарғын қырым 
ханы Ақшаханның қызын алады, ханзадаға қалмақтан Шаған бойын алып береді. Мұрат 
Құсниев нұсқасында Тарғын – Арғынбектің баласы. Асылы, ол Естеректен тараса керек. Сонда 
Тарғын Алшағырға жақын болмақ. Едіге, Мұса тұқымдары өзара қырқысады. ¦сақтау, 
тозғындау – сол дəуірлердің басты бір суреті. «Ер Тарғын» жырына қатысты Қазан төңкерісіне 
дейін жазылған ғылыми еңбектер болған жоқ еді. Жырды бағалау, зерттеу ісі Кеңес дəуірінде 
жүргізіледі. Бұл жөнінде алғаш рет зерттеу жазып, пікір айтқан М.Əуезов. Ол қазақтың 
батырлар жырындағы батырларды аға батыр, кіші батыр деп екі топқа бөледі. Аға батырлар 
тобына енгендердің бірі етіп Ер Тарғынды алады. Ер Тарғынның аға батыр атануы – ерлік істер 
жасап, ел-жұртын қорғағандықтан деп көрсетеді. Кейіннен «Ер Тарғын» жырына байланысты 
С.Мұқанов, Ə.Марғұлан, Б.Кенжебаев бірсыпыра пікір білдірді. Жырдың ноғайлы дəуірінде 
туғандығын, көркемдік ерекшеліктерін сөз етті.  

 Жырға айрықша көңіл аударып, зерттеу еңбектер жазған Қ.Жұмалиев болды. Ол «Ер 
Тарғын» жырын орта мектептерге арналған оқулық көлемінде, қазақ эпосы туралы жазған 
монографиясында жəне «Қазақ əдебиетінің тарихы» (1 том, 1960) атты кітапқа енген 
зерттеуінде сөз етті. Академик А.Орлов «Қазақтың батырлар жыры» деп аталатын еңбегінде 
«Ер Тарғын» жырын орыстың батырлар жырымен салыстыра отырып тексерді. Көп уақытқа 
дейін ғалымдардың қайсысы болса да, «Ер Тарғын» жырын қазақ ауыз əдебиетіндегі халықтық 
сипаты бар, көркем шығарманың бірі деп бағалап келді. Бірақ 1951 жылы Қазақстанда 
идеологиялық жұмыстардың қате-кемшіліктері ашылып, қатаң сынға алынған кезде «Ер 
Тарғын» жырына қарсы пікірлер айтыла басталды. Бұған кейбір əдебиетшілер мен тарихшылар 
көптеген айып тақты [6]. Ең алдымен, олар Тарғынды қаңғыбас, кезбе адам етіп көрсетті. 
Екіншіден, Тарғынның киген киіміне, ішкен асына, мінген атына жармасты. Тарғынның жақсы 
киім киюі, тұлпар мінуі – оның халық арасынан шыққан адам еместігін, хандар мен 
феодалдардың тұқымынан екендігін дəлелдейді деді. Осындай себептерден «Ер Тарғын» жыры 
біраз уақыт қатардан шығып қалды. «Ер Тарғын» жыры халықтық жыр емес деген көзқарас 
басым болды.  

1953 жылдың сəуір айында Қазақ ССР Ғылым академиясы мен жазушылар одағы қазақтың 
эпостық жырларына арнап ғылыми пікірталас ұйымдастырды, оған көршілес 
республикалардан, Москва мен Ленинградтан көптеген ғалымдар қатысты. Пікірталаста 
батырлар жыры кеңінен талқыланып, əр түрлі сын, көзқарастар айтылды. Осының нəтижесінде 
«Ер Тарғын» халықтық негізде туған, халықтық сипаты бар көркем жырдың бірі деп бағаланды.  

Сюжеті ертеде туып, қазақ арасына көп тараған жырдың бірі – «Қамбар батыр». Жырдың 
10-15-ке жуық нұсқасы бар. «Қамбар батыр» - қазақ еліне ерте кездің өзінде-ақ тараған жыр. 
Оның негізгі бір нұсқасын Бектемір деген жырау айтқан. «Қамбар батыр» жыры алғаш рет 1888 
жылы Қазан қаласында басылып шықты. Оны Ш.Хұсаинов деген кісі бастырған. 1876 жылы 
«Киргизская хрестоматия» атты жинақ бастырған И.Н.Березин қолжазбаларынан жырдың 
прозамен айтылған қысқа бір нұсқасы табылды. Бұл – ертегілік вариант. 1903 жылы бұл жыр 
«Тоқсан үйлі тобыр» деген атпен Қазанда, ағайынды Каримовтардың баспасында қайта 
бысылып шықты. Ол кейінгі көптеген жыраулардың аузына ілінген. Соның бірі – Р.Мəзқожаев 
жырлайтын «Кедей Қамбар» дастаны. 1922 жылы Ə.Диваев Ташкентте «Қамбар батыр» 
жырының тілі көркем, идеясы тартымды əрі толығырақ нұсқасын бастырады. Ол 1933, 1937, 
1938 жылдары С.Сейфуллин, С.Мұқанов, М.Əуезов бастырған көптеген батырлық жыры 
жинақтарына еніп жүрді. 1957 жылы жеке жинақ басылып шықты. Бұдан басқа жырдың 
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Б.Нұрымжанов, Ш.Қошқарбаев, Н.Баяндин, Мақамбайұлы Бармақ, Қалқай ақындар жырлаған 
варианттары бар. «Кедей Қамбар» жыры, оның музыкалық мақамдары 1959 жылы Қазақ ССР 
Ғылым академиясының баспасы шығарған «Қамбар батыр» жинағына орыс-қазақ тілдерінде 
енгізілген. Мұны баспаға əзірлеген Н.С.Смирнова мен М.Ғұмарова. Ə.Диваев нұсқасы, «Кедей 
Қамбар» жыры Сыр бойынан жазылып алынған. Дастанның Омбы, Қарағанды, Павлодар, 
Жетісу жерлерінде айтылған варианттары да көп. Мысалы, Мұқамбайұлы – Жетісу ақыны. 
Жырдың тұңғыш рет баспа көруі ХІХ ғасырдың аяғы, ХХ ғасырдың бас кезі. Алайда, тек Кеңес 
дəуірінде ғана дастан көпшілікке кең тарап, танымал болады. «Қамбар батыр» жыры ең алғаш 
аңыз түрінде айтылған. Сондай аңыздың бірін Сыр бойынан Л.Мейер жазып алып, 1865 жылы 
«Киргизская степь Оренбургского ведомоства» деген журналда бастырған. Осы жыр сюжетінде 
Сыр бойындағы Алтыасар қызы Назымды Қамбар қалмақ ханынан құтқарады. Назымды зорлап 
алмақ болған тойға Қамбар келіп, хан маған қызмет істесін дейді. Бірақ хан үш күн кешігіп 
келеді. «Неге кешіктің?» деген ханға ол: «Жолай құладын ілген үйрекке қаршығаның, төбет 
алған киікке тазының зорлық жасап, төрелік сұрағанын, олжаны құладын мен төбетке алып 
бергенін айтады. Қамбар ханды өлтіріп, Назымға үйленеді. Алтыасар біздің дəуірімізге дейінгі 
І‡-ІІ ғасырларда Сыр бойына келген хұн, кидарит (кердері) тайпаларынан қалған қала делінеді. 
Олай болғанда аңыз хұндар дəуірінен бері өмір сүрген болады. Хұндар  қамалды «асар» деген.   

«Қамбар батыр» жырының бұдан басқа да ел арасына тараған жəне осы күнге дейін ауызша 
айтылып жүрген варианттары бар. Мəселен, 1906 жылы сол кездегі ғалым В.Карлсон 
«Оренбургский край» («Орынбор өлкесі») газетіне жазған мақаласында «Қамбар батырды» 
жырлаған бірнеше ақынды атайды жəне оның ішінде ең айтқышы Қазақбай деген ақын еді 
дейді.  Қазақ ССР Ғылым академиясының əдебиет институтының қолжазба қорында «Қамбар 
батыр» жырының үлкенді-кішілі бірнеше варианты бар.  Солардың ішінен 1959 жылы «Қамбар 
батыр» деген атпен бір жинақ құрастырылып жарыққа шықты. «Қамбар батырдың» 
варианттарында өзара аздаған айырмашылықтары болғанымен, олар жырдың негізгі идеясына 
нұқсан келтірмейтіндігі байқалады. Бəрінде де басты кейіпкер Қамбардың ел қорғаудағы ерлік 
істері, қарамағындағы ел-жұртын асырап-сақтауы, оған адал қызмет етуі айтылады. Жыр 
сюжетіндегі аңшылықтың суреттелуі шығу тегі əріде жатқандығын білдіретін дерек екені 
айқын. 

Белгілі эпостанушы Ш.Ыбыраев: «Батырлық жыр айнала қоршаған дүниенің тылсым 
күштерін білуді, қалыңдық үшін күресуді дəріптемейді, ел қорғау, жерін жаулардан азат ету 
идеясын алға ұсынады... Əсіресе, көркемдік жинақтаушылық сипаты бар «қалмақтар», 
«қызылбастар» дейтін ұғымдар маңызды қызмет атқарады» [7,77], - деп жазады. Шынында да 
қаһармандық  эпос халық санасында өшпес із қалдырған кезеңдердің оқиғаларын эпикалық 
дəстүр аясында жинақтап ұрпаққа жеткізуші көркем шежіре қызметін атқарған. Сондықтан 
белгілі бір сюжеттердің генезисі туралы сөз қозғағанда осы ерекшелік басты назарда болуы 
шарт. 
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Қ.А.Ясауи атындағы  ХҚТУ 
Türkistan/KAZAKİSTAN 

 
Қазақ түркітану ғылымы, əдетте, орыс ориенталистерірінің еңбектерінен басталады. Оның 

тарихи себептері де жеткілікті. Түркітану ғылымын миссионер ғалымдар қазақ  ұлтының негізгі 
тіректерінен ажыратуға пайдаланғанын дұрыс танып, дұрыс түсінетін уақыт та жетті. 1999 
жылы кандидаттық диссертациямды қорғап тұрған ғылыми кеңес жиынында В.Радловты кітаби 
ақындар шығармашылығын қазақ əдебиетінен бөліп тастауға тырысқан миссионер ғалым деп 
нақты деректермен айтқанымда, біраз ғалымдар: «Радловтың түркітанушылық еңбегін жоққа 
шығарғыңыз келе ме?» деп ренішпен сұрақ қойған болатын. Радловтың атына айтылған салқын 
пікірге өз ғалымдарымыз шырқырай ара түскені есімде. Радловтың түркітанудағы көп 
ізденістерін жоққа шығаруға болмайды. Бірақ негізігі мақсаты – миссионерлік, отар елді мəңгі 
құлдықта ұстау үшін олардың өр рухын жойып, мəңгүрттенген, өз  түп тарихын, ұлылығын 
танымайтын құлдық психологияны егу екенін қазір ашық айта аламыз. Өйткені, ғылым - 
ақиқат, Алланың бір аты, ол тасада қала алмайды. Ұлтты мəңгүрттендіру үшін оның тілі мен 
əдебиетін тереңдей зерттеп, ондағы рухани құндылықтардың себептері мен салдарын талантты 
ғалымдар дұрыс зерделеген. Сөйткен де сол өз асыл қазынамызға теріс баға беріп, оның көзге 
көрінбей атқарып тұрған қызметін тоқтатуға əрекет еткен. «Ресей империясы түрік халықтарын 
саяси, экономикалық жағынан ғана билеп-төстеп қойған жоқ, ең қасіреттісі сол – бағынышты 
елдерді рухани құлдыққа түсіруді көздеп, сан алуан зұлым жоспарларын жүзеге асырды»[1, 
306.], - деп түсіндіреді ғалым Р.Бердібай.  Ш.Уəлиханов, А.Байтұрсынов, Х.Досмұхамедов, 
М.Көпеев, М.Əуезов, Ə.Марғұлан, Қ.Сəтбаев, М.Жұмабаев сынды алаш асылзаттары бұл 
миссионерлік мақсаттағы  ғылымға қарсы айтарлықтай қызмет етті. Өкінішке орай, бұл таза 
пікірлер ұзақ уақыт «интернационализм» деген атпен бүркемеленген орыстандыру бұғауымен 
құрсауланып, ғылымды біраз адастырды. Оған бір ғана дəлелді Р.Бердібайдың бір 
мақаласындағы қызықты дерек бере алады. «Ең таңғаларлығы сол - Ə.Марғұланның кейбіір 
көрнекті зерттеулері «қолды» болып ұшты-күйлі жоғалған. Ғұламаның қазақтың тарихи 
эпостық батырлық жырлары туралы докторлық диссертациясы осы күнге дейін табылмай отыр. 
Сонымен қатар оның «Алпамыс батыр» жырына арналған аса қызғылықты еңбегінің кімдердің 
қолында жүргені белгісіз. Əлекеңнің ұзақ жылдарда тізген библиографиялық анықтама 
еңбегіне де сұқтанғандар табылып, ғалым өз еңбегін таба алмай əуре-сарсаңға түскенінен де 
хабарымыз бар. Бұл мəселелер басы ашылмаған «құпиялар» қатарына қосылады. Ал, байыптап 
қарасақ, қазақ тарихының һəм мəдениетінің білгірі Ə.Х.Марғұланның туындыларына деген 
мұндай жат əрекеттердің сырын да түсінгендей боламыз. Мұның себебі – зерттеушінің 
көтерген тақырыбы мен көрсеткен шындықтарына байланысты»[2, 424-425]. Міне, ұлттанудағы 
шын ғылым қалай қудаланғанын бір ғана ғалымның өміріндегі бірер сəттерден көре аламыз. 
Əлкей Марғұлан – кез келген ауыз əдебиеті мұраларынан өз ұлтының тарихы мен мəдениетін 
тани алған ерекше сипатты ғалым. Р.Бердібайдың сөзімен айтсақ: «Ең алдымен, ол ауыз 
əдебиетін жеке дара алмай, тарихпен, этнографиямен, музыкамен, тілмен, археологиямен 
байланыстырып қарайды. Сондықтан да оның талдаулары мен қорытындылары неғұрлым 
толық, сенімді болып шығады. Белгілі бір шығарманың табиғатын тексергенде, ғалым сол 
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туындының шыққан заманына, ортасына айрықша мəн береді» [2,  425]. Бабалардан жеткен 
асыл қазынаны осылай зерттегенде, түрік халқының өркениетке қосқан ғажап мəдени қазынасы 
айқындылып, дəлелденіп, біздің миссионерлер жария еткендей «жартылай жабайы ел 
болмағандығымыз» ғылыми деректермен көзге ұрып танылады. Сондықтан, миссионерлік 
қызметті əрі қарай жетілдіре түсуді мақсат еткен кеңестік дəуірдегі түркітанушы ғалымдар 
өздерінің қолдан жасаған қисындарын жоққа шығаратын ғалымдар еңбектеріне əртүрлі 
тəсілдермен қарсылық жасады. Ə.Марғұлан секілді шын ғалымдар аяусыз жапа шегіп жатты. 
Бір əңгіме үстінде академик Р.Бердібай қинала отырып: «Ғұлама ғалым Əлкей Марғұланның 
бар ғылыми потенциалын пайдалануға  тар заман мүмкіндік бермеді ғой. Оны ешбір 
аудиторияда дəріс оқуға жібермей ұстап отырғанын сендер білмейсіңдер ғой. Шет елдерге 
танымал болып кеткен ғалымды жоқ етіп жібере алмағанымен, оны тек архивте ғана жұмыс 
істеуге қамап қойды ғой. Ал, қаншама еңбектері жоғалып кетті»,- деген болатын. Ғажап 
қазынаны шын таныған ғалымдар ослай күй кешкенін енді жасырудың қажеті жоқ. 
М.Əуезовтен, Ə.Қоңыратбаевтан дəріс алған ғалым Р.Бердібай  ғұлама Ə.Марғұланның ғылыми 
зерттеулерін жақсы таныған. Өз замандастарынан оның зерттеулерінің ерекшеленіп 
тұратындғы да алдыңғы толқын  ғалымдардың ұлттық ғылымдағы ұстанымдарын дұрыс 
пайымдай алуында деуге болады.  ҚР ҰҒА академигі Р.Бердібайдың түркітанудағы елеулі 
еңбектері мазмұнының тереңдігімен, ғылыми жаңалығымен ғана өлшенбейді. Ол түркітануда 
жаңа бағыт ұстануымен де ерекшеленеді. Біз бұл баяндамамызда оның бір ғана қырын сөз 
етпекпіз. Ол ғалымның түркітанудағы ең өзекті мəселеге қатысты тұжымдары болмақ. Өзі 
айтқан отаршылдардың «зұлым  жоспарларының» бірі туралы айтпақпыз. Ол зұлым жоспар – 
түрік халықтары тарихына жасалған қиянат. «Түрік халықтарының тарихын бірыңғай қаралап 
көрсетуді жүзеге асырды»,- дейді ғалым. Екінші сөзбен айтқанда, түрік халықтарының өткен 
тарихындағы бүкіл адамзат өркениетіне үлес қосқан ғажап мұраларын тасада қалдырып, оларға 
өздері қисынмен келтірген тарихты оқуға, өз елін солай бағалауға мəжбүр етті. Сол тарихи 
шындықтың бір саласы Алтын Орда тарихына байланысты. «Ресейді үш ғасыр бойында 
айналасындағы азулы жаулардан сақтап, орыс халқының бейбіт өсіп-өнуіне, өз дінін ұстауына 
еркіндік берген Алтын Орданы бірыңғай ғайбаттау, түрік халықтары тарихының даңқты 
беттерін өшіру, елдік намыс үшін күрескендерді жазалау, оқу орындарында орыс халқының 
тарихы мен мəдениетін шектен тыс дəріптеу, т.б. қитұрқы əрекеттер өз нəтижесін берді. 
Осының салдарынан өз ұлтының тари хын білмейтін, ұлттық намыстан жұрдай, бірақ 
миссионерлік сипаттағы оқу орындарынан білім алған, іс жүзінде өз халқыына дұшпандық 
жасайтын  буындар пайда болды. Ондайларды бұл күнде мəңгүрттер немесе көзқамандар деп 
айтушылық қалыптасып келеді...» [1, 306-307], - деген жолдардан тарихтың біраз шындығы 
шырқырап тұрғандай əсер етеді. Өйткені Алтын Орданы əлі күнге басқа бір елдің тарихындағы 
мемлекет ретінде қарайды. Басқыншы, жабайы елдің бір келіп кеткен құйындай қажетсіз 
нəрсесіне балайды. Алтын Орда тарихы өз тарихымыз, мəдениетіміз бен мемлекеттігіміздің түп 
тамыры екеніне əлі де мəн берілмейді. Санаға сіңірілген құлдық психологияны əлі де жеңе 
алмай келе жатырмыз. Ғалым осы тарихи сананы өз орнына қою керектігін көп еңбектерінде 
баса көрсетеді. Бұған тарихи дерек табылмаса, фольклорлық дүниелер жеткілікті екенін сан 
қайталайды. Өзінен бұрынғы   жоғарыда айтылған ғалымдар зерттеулеріндегі негізгі 
ұстанымды анық жол көрсетуші етіп алған ғалым ежелгі мұралардың түрік халықтарының 
тұтастығын, бір түбірден тараған туыстығын, үлкен мемлекеттің иесі болғандығын дəлелдейтін 
дерек ретінде пайдалануға жұмсайды. Түрік халықтары мұраларындағы айырмашылықты емес, 
бірлікті, бір ұлыстың бүгінгі күні сан тарауға бөлінген бөлшектері екендігіне нақты тірек етіп 
отырады. Осы арқылы қалыптасқан орыс түркология ғылымындағы мұз болып қатқан тоңды 
жібітуге бет бұрады.  Миссионерлік мақсатты ғылымға негіз еткен ғалымдар түрік 
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халықтарының бір-бірімен байланысын үзіп, олардың ортақ мұраларының мүмкіндігінше, 
айырмашылықтарын көрсетуге тырысады. Р.Бердібай барлық зерттеулерінде түрік 
халықтарының бірлігіне, өркениетті мемлекет болғандығына, ғылым мен өнерді меңгерген 
зердесі зерек ел болғандығына дəлел болатын ғажап мəтіндерді тауып, тіпті жекелеген 
сөздердің мəнісін іздеуді мұрат етеді.  Ғалымдар сөз етіп жүрген нигилистер, өзі «Манастан» 
іздеп тапқан көзқамандар мен Ə.Кекілбаев ел санасына қайта жаңғыртқан мəңгүрт ұрпақтың 
өсіп жетілуінде олардың өздерін емес, сондай ұрпақ өсіп шығуына жасалған қоғамдық 
жағдайдың себебін зерделейді. Болашақ ұрпақтың көзқамандар, нигилистер мен мəңгүрттер 
қатарын   көбейтпес үшін қоғамда жаңа көзқарас қалыптасуы керектігіне сілтеме жасайды. 
«Жылдар бойында өз халқының тарихынан бірде-бір сүйсінерлік құбылыс, өнегелі дəстүр 
тауып көрмеген, көзін ашқаннан бастап елдің өткендегісін бірыңғай жамандағанды ғана көрген 
қайсыбір адамдардың нигилист, көзқаман болмауға əдді де жоқ еді» [2, 15]. Міне, жоғарыдағы 
миссионер түркітанушы ғалымдардың межесі де дəл осы нигилистер мен көзқамандар қоғамын 
құру болатын. Ұзақ жылғы бұл зерттеулер өз нəтижесін берді. Əрине, олар бұл нəтижеге 
қанағаттанбайтыны белгілі, себебі қоғам тұтас ондай дертке ұшырамады. Сондай сұмдық 
тегеурінді жұмысқа қарамастан, ұлттық рухты біржолата өлтіре алмады. Араға біраз уақыт 
салып, бірін-бірі жалғастырып отырған Ш.Уəлихановтар, Ə.Марғұландар, Р.Бердібайлар 
осының дəлелі. Ғалым көптеген эпостық жырлардағы тарих көшінің сан дəуірлердегі сұлбасын 
талдап көрсете отырып, мынадай қорытынды жасайды: «Түрік халықтары эпосын тарихи-
генетикалық  жағынан талдау, тексеру бүгінгі күннің актуальды мəселесінің бірі болып 
көрінеді. Ұзақ ғасырлардан кейін тағдыры оңынан туып, тəуелсіздік туын көтерген түрік 
халықтарының рухани жағынан табыстыратын аманат сөз эпоста қалуы ғасыр ғажайыбының 
бірі десе болады» [1, 308]. Яғни, Ш.Уəлиханов айтқан қорытырндыны əрі қарай тағы бір сатыға 
жылжытып, іздеушісі табылар болса, тағы да тың ізденіске сілтеме жасайды.  

Ғалымның түркітанудағы екінші бір сипаты – ежелгі түрік халықтарына ортақ жəдігерлерді 
түрік халықтарының ортақ тарихын жазуға пайдалануды ұсынуы. Нигилистер дайындаған 
қоғамның негізгі кемшілігі – түрік халықтарын «бұратана, ұлт болып қалыптаспаған жартылай 
жабайы ел» етіп көрсетіп, оның тарихын өз мүдделеріне лайықтап, сол отаршыл елдің 
ғалымдарының жазуы екені түсінікті. Осы кемшілікті тез арада қалпына келтіруге ғалым тиісті 
мамандардың назарын аударады. «Қазақстанда ерте замандарда қала болмаған деген жалған 
түсінік археология ғылымының дамуына тұсау болып келді» [2, 16],- зеген сөзден ғылымды 
дамыта алмағаннан емес, ел тарихын зерттейтін ғылымның ұстанған концепциясының кесірі 
екенін анық ұғынуға болады.. Əсіресе, орыс тілді басылымдар біздің ұлт туралы қате, қиянат 
пікірді көп жариялағанын ашына сөз етеді. «Қазақстанда ертеде қалалар болмаған, егіншілік 
дамымаған, ғылым-білім көктеп-көгермеген» деген секілді тұжырымдар сан рет қайталанып, 
əлденеше буынның құлағына құйыла берген еді. «Қазан төңкерісіне (1917) дейін қазақтардың 
екі-ақ пайызы сауатты болған» дейтін қате» қисын» энциклопедиялардан да берік орын алғаны 
белгілі. Тұтас бір елдің тарихы мен мəдениетін осылайша төмендетіп көрсетудің түпкі мақсаты 
– өз жұртының өткендегісінен жартымды ешнəрсе білмейтін, ұлттық құндылықтарға тосырқай 
қарайтын мəңгүрттер мен көзқамандарды көбейту, оларды басқа елдерге, əсіресе, Ресейге  
табындырып тəрбиелеу болатын» [2, 445-445]. Бір өкініштісі, осындай жалған қисынды 
танытуға арналған қаншама романдар жарық көрді. Мысалы, классик жазушымыз 
Ғ.Мүсіреповтің «Оянған өлкесі» таза осы жалған қисындарды дəлелдеуге арналған дерсің. Өте 
өкініштісі сол – ол роман жоғары бағаланып, қаншама шет ел тілдеріне аударылды. Өз 
ұрпағымызға қарсу қару болып қолданар айғақ түрінде кімдердің қолдарында жүрмес дейсің.. 
Жоғарыда айтқанымыздай, осындай идеологиямен суарылған, өз  ұлты туралы осындай жат 
пікірлермен тəрбиеленген ұрпақ трагедиясының себептерін ашып айтады. Осы кеткен 
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қиянаттың орнын толтыру үшін өзі де  қажымай еңбек етті. Ш.Уəлиханов, М.Əуезов, 
Ə.Марғұлан салған ғылым жолын жалғастырды жəне осы салада артына мол еңбек қалдырды. 
Р.Бердібай да  түркітануда тек əдебиет жəдігерлерін ғана сөз еткен жоқ. Сол жəдігерліктер 
астарын тереңдей түсіндіріп, түркілердің өркениетті іргелі ел болып, адамзат өркениеті 
тарихындағы  төрден орын алуға құқы барлығын тезис түрінде біраз еңбектерінде жазып 
отырған. Түркілер тарихы шовинистік көзқарастың тасасында қалып келе жатқандығы, соны 
тасадан шығарып, түркі елінің өркениеттегі  өз орнын жариялайтын уақыт  жеткенін де 
тарихшыларға үнемі ескертіп кеткен ғалым Рахманқұл Бердібай болатын. Екінші сөзбен 
айтқанда, фольклор туындыларынан түрік ұлысының тарихынан сыр шертетін тұстарына мəн 
бере қарау керектігін, сол арқылы түрік халықтарының тарихын  ғылыми таза да əділ көзбен 
қарап, қайта жазу қажеттігін де алғашқылардың бірі болып сөз еткен. М.И.Артамоновтың 
«Очерки древнейшей истории Хазар» деген еңбегіне жоғары баға беріп, ондағы ерекше пікірге 
назар аударады. «Хазария тарихына ғасырлар бойында мүлде дерлік көңіл бөлінбей 
келгендіктің бір себебі орыстың дворяндық-буржуазиялық тарихшыларының орыс мемлекеті 
құрылғаннан бұрын өмір кешкен, заманында даңқы мен дақпырты Византиямен жəне араб 
халифатымен қатар аталған Хазария тағдырына тар көлемдегі ұлтшылдық тұрғысынан қарап, 
əдейі елеусіз қалдырғысы келгендігінен деп түсіндіреді» [3, 75.]. Жалғыз Хазария тарихын 
емес, гүлденген түрік мемлекеттерінің біразының тарихын да бұрмалап көрсеткенінің себебін 
айтады: «Ресеймен жапсарлас жерлерде үлкен мемлекеттер болғанын (мəселен, Еділ 
бойындағы Бұлғария) білсе де білмегендей болып, тарихи құбылыстарды қалтарыста қалдыру, 
зəуімен сөз ете қалса, қаралап көрсету ғылым шарттарын аяқасты етіп, оның бəрін шовинистік 
идеологияның жетегіне бергенмен бірдей еді. Бұл, əрине, арнайы сөз ететін жеке тақырып» [3, 
75.]. Осылай түрік халықтарының тарихын христиандық, отаршылдық мүддеге сыйыстыра 
қарастырған ғылымды Р.Бердібай  ғылымға қиянат, адалдыққа кесілген үкім деп бағалайды. Өзі 
жоғары бағалап отырған Артамоновтың еңбегіне де сын көзімен қарап,  шынайы баға беруді 
талап етеді. Орыс ғалымдарының еңбектерінде өз мүдделерін дəлелдеу үшін  «қолдан жасалған 
құжаттар» болатынын  батыл айтады. «Византия, Армения тарихшыларының пікірлері көбінше, 
христиан дінінің мүддесі тұрғысынан берілген. М.И.Артамонов зерттеуінде мұсылман 
мəнбелері (источниктері) тым жұтаң пайдаланылған» [3, 75]. Тарихты қолдан өз мүддесіне 
лайықтап жазу тарих ғылымында үлкен адасушылыққа алып келді. Сондай мақсатта жазылған 
«тарих» ғылым ретінде барлық оқу орындарында оқытылып, түркі халықтарының келер ұрпағы 
өз ұлтынан жерінетін, менсінбейтін нигилистік ауруға ұшырады. «Түрік халықтарының тарихы 
əлі жазыла қойған жоқ. Ежелден туыс халықтар өз тарихын тым күңгірт біледі» [1, 307], - деп 
бұл кеселдің себебін түсіндіреді. Осы олқылықты жою үшін ғалымның өзі қызмет еткен ғылым 
саласын оңтайлы пайдалануы – ұлы данышпан баба Жүсіп Баласағұнның білімді «құт əкелетін 
білім» ретінде пайдалану ұстанымының жалғасы екенінде  дау жоқ. Ғалым ұлы бабалар 
сүрлеуін өз замандастарынан ертерек танып, ертерек сол жолға түскенін көрсетеді. ... 

«Түрік халықтары фольклорының, соның ішінде эпосының типологиясын зерттеу аса 
маңызды, көкейкесті мəселе» [1, 303], - ғылымдағы ұлттану саласындағы өзекті тақырыпты 
атап көрсетіп, ҚР ҰҒ академиясында өзі фольклор бөлімін басқарып отырғанында «Қазақ 
фольклорының типологиясы», «Қазақ фольклорының тарихилығы», «Қазақ фольклорының 
поэтикасы» деген ірі мəселелерде ғалымдардың зерттеулер жүргізуіне басшылық етеді. 
«Р.Бердібайдың басшылығымен халықтың арғы-бергі өткен өмірінің қайнар көзі – фольклорды 
жан-жақты зерттеуге бағытталған, фольклор туралы бұған дейін айтылып келген пікірлерді тың 
ойлармен байыта түскен сындарлы еңбектер жарық көре бастады. Атап айтқанда, «Қазақ 
фольклорының типологиясы», «Қазақ фольклорының тарихилығы», «Қазақ фольклорының   
поэтикасы», «Қазақтың архаикалық фольклоры», «Фольклор жəне оның этнографиялық 
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негіздері» жəне басқа ғылыми жұмыстар жазылып, олар Қазақстанда ғана емес, жалпы Орта 
Азияда жоғары бағаланды, баспасөзде фольклор тақрыбына арналған мұндай еңбектердің осы 
аймақтарда тұңғыш рет жарық көріп отырғаны атап көрсетілді» [4], - деп атап көрсетеді ғалым 
Орынбек Жолдыбай.  Əдебиеттану ғылымының басқа саласында бірден мұншама терең 
зерттеулер жүргізуге басшылық жасау, сол салада теңдессіз бағалы зерттеулердің жариялануы 
– ғалымның ішкі дайындықтарының мықтылығын көрсетеді. Романдарды зерттеуді ұлтының 
əлеуметтік жағдайын зерттеу дəрежесіне жеткізіп, тарихи романдарды зерттеуінде өзі сүйген 
ұлтының шын тарихын жазуға дəлелдер іздеген ғалымның фольклор саласына келуі - осы ізгі 
мақсатын одан əрі қарай жетілдіре түсуіне тағдырдың өзі жасаған мүмкіндік.  Ежелгі 
мұралардағы əрбір құбылыстан, оқиғадан, əрбір сөзден сол уақыттың елесін іздеп, сол 
уақыттың тарихын көруі ғалымның көрегендігі ғана емес, ұлтын емірене сүюі деуге болады. 
Бабалар үніне құмартқан жанның əрбір үннен, əрбір сөзден солардың рухын тануы десек 
болады. Шоқан салған сара жолды жалғастыруына осы ерекше қасиеті себеп болған. «В 
историческом отношении поэтический дух народа замечателен: первое, потому, что через 
удивительную память импровизаторов все древние поэмы, воспеваюшие подвиги героев, 
многие из них, по древности языка, по многим словам, непонятным для нового поколения, и по 
историческим известиям о своих героях, принадлежашие ко времени Золотой Орды, 
сохранилиссь до нас без искажения; второе, что импровизаторы, жившие в разные времена, 
обессмертили в памяти народа замечательные происшествия своей эпохи так, что все они в 
совокупности составляют нечто целое; третье,  все эти поэмы в совокупности с обычаями, 
пословицами, поговорками, и с их кодексом прав народных, составляя полную картину 
прошедшей исторической и духовной жизни народа, дают нам возможность к пополнению 
известных исторических данных и к определению их происхождения» [5, 305]. Дара тұлға 
Шоқан Уəлиханов  қазақ фольклорының баға жетпес тарихи негіздерін осылай көрсетеді. 
Эпостар қиялдан туған, осылай болса екен деген армандаудан туған деген жалған концепцияны  
ғалым жоққа шығарады. Бұл ғылыми қорытындыны алаш ардагері А.Байтұрсынов: «Елде жоқ 
рухты ақын ойдан шығара алмайды. Ақын елдегі рухты ғана сөз етеді» [6], - деп анықтай 
түседі. Ал, заманының озық тұлғасы Ə.Марғұлан эпостық жыр тудыратын орта, эпикалық орта 
болуы шарт екенін ғылыми дəлелдейді. «Қобызы болған халықтың», «Эпос тудырған ортаның  
мəдениетке қосқан үлесі»  деген шағын зертеулерінде эпостық жырлар туралы терең сырларды 
ашады. Ғажап эпостық жыр тудырған бабаларымыздың өркениетке қосқан үлесіне жоғары баға 
береді. Жоғарыдағы ғалымдардың қазақ ауыз əдебиетіндегі терең тарихи деректер туралы 
қорытындыларын фольклортану ғылымында академик Р.Бердібай əрі қарай дамыта түсті. Өз 
зерттеулеріне орыс эпостанушы ғалымдарының орыс былиналары мен эпостарындағы 
тарихилық туралы тұжырымдарын негізге ала отырып, қазақ фольклорлық туындылардағы 
тарихи деректердің сырын ұқтырады.   «Бір ғажабы сол – тарих ұмытқанды, халық естелігі 
ұмытпапты» [1, 307], - деп жазады ғалым эпостардағы тарихи деректердің маңыздылығы 
туралы. Түрік халықтарының тарихын ғұндар дəуірінен бастауға дəлелдер эпостарда 
сақталғандығын ғалым Ə.Марғұлан зерттеулеріне сүйене отырып дəлелдейді. Эпостардағы 
тарихи қабаттардың  көп болуын да эпос заңдылығы деп қарап, оның бəрін тарихи дерек көз 
ретінде зерттеу қажеттігіне тоқталады. Эпосты айтушылар халқымыздың  тарихи санасын 
жетілдіруге көп көмек еткенін де ғалым атап көрсетеді. «Айтушылар тек жұртшылық көңілін 
көтерумен шектелмей, тыңдаушыға тарих білімін де тарататын» [3, 246]. Біздің тарихымыз 
жазылып қалмаса да, ел аузындағы жырларда, аңыздар мен тарихи əңгімелерде, тіпті 
ертегілерде сақталғандығын, тек соны зерделеу қажеттігін қайта-қайта ескертеді. 

Ғалым Р.Бердібай  қырғыз халқының эпостық жыры «Манасты» зерттеушілер туралы 
толымды ой айтады. Қырғыз халқының ғажайып мұрасын зерттеушілер – Ш.Уəлиханов, 
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М.Əуезов, Ə.Марғұлан еңбектерін бағалап қана қоймайды. Сол жырдың қазақ ғалымдарын 
магниттей  қайта-қайта өзіне тарту себебіне үңіледі. Шоқан бұл еңбегін жазған тұста қазақ 
жерінің Ресей бодандығына біржола түскен кезі екені белгілі. Соңғы ұлттық қаһарман 
Кенесары да опат болған еді. Осы тарихи жағдайды түсіндіре келе Шоқанның мақсатын ғалым 
былай түйіндейді: «Басқыншылар қазақ, қырғызды жарылқайчн деп, «жүрегі елжіреп» 
келмегені мəлім. Олар жергілікті жұрттарды өздерінен төмен санады, қалыптасқан мəддениеті, 
дəстүрі бар елдерді жабайыға теңеді. ...Мұндай жағдайда қазақ пен қырғыздың өзгелермен 
терезесі тең ел екенін « тарих арқылы» ғана дəлелдеу мүмкін еді. Сондықтан ол фольклордан, 
шежіреден, аңыздан, мифтен қазақ, қырғыз халықтарының бір кездегі өр намысты, жауынгер 
бейнесін көргісі келді. Шоқанның ауыз əдебиетін мақсатты, дəйекті түрде іздеуінің, ескі 
ескерткіщтерден ұлы мағына табуының сыры осында деп білеміз» [1, 348]. Міне, ұлы 
ғұламалар мың жылдық тарихы бар эпосқа қайта-қайта бұрылып, терең зерттеулер 
жасауларының сырын осылай ұғынғанымыз дұрыс.  Қолдары «кісендеулі» ғұламалар өз 
ойларын, арман мүдделерін осы жырлардан тапқан, осыны жоғалтып алмау үшін күрескен. 
Түрік халықтарының бар асылы жатқан эпостық жырды  бастарын қатерге тігіп, қорғап қалған. 
Түрік халықтарының тарихын да, мəдениеті мен ғылымын да осы жырлардан көре 
алатынымызға бағыт берген. «Эпостан халық өзінің өткенін іздейтінін, тарихи аңыздар елдің 
хатқа түспеген шежіресі орнына жүретінін үлкен парасатпен пайымдаған»[3, 274.], - деп 
Шоқанның ғылыми бағытын түсіндіреді.  Р.Бердібай осы жолды дұрыс таныды да, сол 
бағыттан айнымай мол мұра қалдырды. Жоғарыдағы манастанушы ғалымдар қатарын 
Р.Бердібай есімі толықтырды. 

Қорыта айтқанда, біз бұл баяндамада белгілі ғалым Р.Бердібайдың түркітану саласындағы 
бір қырын ғана сөз еттік. Ол – түрік халықтарының тарихын жазуда басшылыққа алынатын 
негізгі ұстанымдар. Түрік халықтарының тарихындағы елеулі тарихи оқиғалардың  теріс 
түсіндірілу себептері мен соны жойып, тарихи шындықты қалпына келтіруде атқарылар істер 
мен негізгі дерек болуға жарайтын мəтіндер туралы аманатын көпшілік қауымның есіне салуды 
мақсат еттік. 
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Ерте дəуірде өмір сүрген адамдар табиғат құбылыстарын белгісіз бір тылсым дүниемен 
байланыстырған, олардың жаратушы рух-иелері бар деп иланған. Анимизмге қатысты яғни, 
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табиғат құбылыстарын жанды бейне ретінде бейнелеу, оның құдай ретінде көрініс табуы жəне 
табиғатқа деген қарабайыр түсінігі қазақтың көне мифінде, қиял-ғажайып ертегілерінде 
ұшырасады. Мифтік санадан қалған осындай түсініктер қазақ фольклорында көмескі күйде 
болса да кездеседі. Мифтік түсінік кезіндегі табиғаттан адамның ажырамаған кезінде пайда 
болған əлі де болса табиғаттың барлығын жанды құбылыс ретінде қарастырған теңдік заңы 
негізінде дүниеге келген түсініктер. Академик С.Қасқабасов мифтік сана турасында былай 
дейді: «Мифтік санаға рух пен табиғаттың бірлігі тəн. Осыдан барып оның негізі болып теңдік 
заңы (закон тождества) саналады. Өзінің даму жолында мифтік сана екі түрлі сатыдан өтеді 
деуге болады. Бірінші кезеңде рух пен табиғат (духовное и природное) толық тең, яғни бір 
болып көрінеді. Екінші кезеңде адамның табиғат қойнауынан алшақтауына байланысты жаңағы 
айтқан теңдік бұзыла бастайды. 

Табиғатты дүниенің бəрі бірдей деген алғашқы мифтік сана əлемдегі жанды жəне жансыз, 
өлі мен тірі нəрсені анық жіктемеуден туған. Бұл түсінік мифтік санаға тəн анимизмді, яғни 
дүниедегі нəрсенің бəрінің жаны бар деген сенімді туғызған» [1, 68]. 

Ең алғашқы көне діндердің қатарына анимизм жатады (латыншада «анима» - жан, рух 
дегенді білдіреді). Бұл атауды термин ретінде ағылшын этноргафы Эдуард Тэйлор енгізген 
болатын. Алғашқы адамдар табиғат құбылыстары мен адам жанын тұтастықта қараған əрі 
табиғаттың барлығы киелі рухтан тұрады деп ағашқа, көлге, дарияға, тауға, тасқа, отқа, суға, 
далаға т.б. табынған. Алғашқы мифтік сана кезеңінде қалыптасып қалған ұғымдар заман өзгере 
келе ұмыт қалғанымен адам санасынан түгелдей өшіп кетпеген. Уақыт өте мейірімділік пен 
жауыздық, қараңғы мен жарық, жақсы мен жамандық секілді егіз ұғымға құрылған дуалистік 
миф орныққан соң бұрынғы ұғымдар жаңаша сипат ала бастаған. Бастапқы ұғымдар кейінгіге 
ығысып орын берген, осылайша байырғы түсініктер кейінгі кезеңдерде дүниеге келген 
ұғымдармен араласып кеткен. «Ерте заманда табиғаттың сырын біле алмай, айға, күнге, жерге, 
желге табынса, кейін өзінен күштірек аңдарға, айдаһарға, жыланға, құмырсқаға, маймылға 
сыйынған. Жабайы аңдарды қолбала еткен кезде, адам табиғат əлемінде жамандық пен 
жақсылықтың жарыс екенін түсінеді» [2, 39-40]. 

Өзбек этнографы И.Жабборов түркі халықтары арасына тараған «бəдік» жанрын да 
анимизмге жатқызады. Оның айтуынша бəдікшілердің қимыл-əрекеттері мен дуалауға жəне 
киелі рухтарға байланысты сиынатын, қимылмен орындайтын бұйымдары шамандық жəне 
анимистік сенімдерге байланысты екендігі анықталған. Мысалы Фориш бақсылары шамандар 
секілді ауыруды жоғары қаратып жатқызып, оның үстінен ақ мата, матаның үстінен қой не 
сиыр терісін жауып, оның үстінен майдалап қи не күл, немесе төрт жолдың торабынан алынған 
топырақ сеуіп емдеуге кіріседі. Айтуларынша қи, күл, топырақ немесе сиыр көңі жаман 
рухтарды қуатын құралға жатады [3, 232].  

Ертедегі ұғымға сəйкес адамға жабысатын ауру да көшіп жүреді деп есептелген. Бақсылар 
адам бойындағы ауруды қобыз тартып, сарнау айту арқылы бір жерден екінші жерге көшіреді, 
желмен, сумен не батқан күнмен бірге басқа əлемге қуады деп иланған. Б.Уахатов былай дейді: 
«Халықтың ескілікті ұғым-нанымы бойынша əр аурудың өз иесі, тəңірісі бар, тілін тапсаң оны 
көшіріп, қондыруға да, аластатуға да болады деп сенген. 

Бəдік, бəдік деседі, 
Бəдік желдей еседі. 
Асқар-асқар тауларға, 
Ағыны қатты суларға, 
Айнала соққан құйынға 
–Ай, көш! – десе, көшеді, –  
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деген сөздерден-ақ ауру, індет иелерінің көшіп-қонып жүруі ерте заман адамдарының ой-
санасынан берік орын алғанын көреміз» [4, 83-84]. Демек бəдік айтудың өзінде жел құдайымен 
байланысты магиялық нанымдар бар екендігі байқалады. 

Байырғы түркі халықтарының алғашқы діни нанымдары қатарында пайда болған, табиғат 
құбылыстарына орай дүниеге келген анимистік ұғымдар қатарына жел құдайын да 
жатқызамыз. Орта Азия халықтарында соңғы кезге дейін «диқан бабамен» қатар аты аталып 
келген жел иесі деп есептелген желдің пірі – Мірхайдар. Мірхайдар жайлы айтылатын мифтік 
əңгімелер кейінгі кезде қазақтар арасында ұмытыла бастаған. Тек диқаншылық, егіншілікпен 
айналысатын оңтүстік өңірлерде көбірек сақталған сияқты. Желдің пірі жəне оның қызметі 
жайлы мифтік əңгімелер уақыт өте келе ұмытыла бастағанымен біржола жоғалмаған. Мысалы 
алтын айдармен туылатын бала қазақтың ертегілер мен көне эпостарында жиі ұшырасып 
отырады. Оның үстіне «Айдарынан жел есті», «Айдар тақты» секілді қыстырма сөздер ел 
арасында əлі күнге қолданылады. «Бұлтты жел айдады», «алдына салып айдады» секілді 
жылдамдыққа құрылған теңеулер де жел киесі Мірхайдармен байланысты дүниеге келген. 
«Табиғат құбылыстарын халық тылсым рух-иелермен байланыста түсінген. Мəселен, «Су иесі – 
Сүлеймен, судан балық тілеймін», «Жел иесі – Мірхайдар, қара тұман бұлтты айдар» деген 
сөздер бар [5, 130].   

Түркі мифологиясында кездесетін желдің пірі Мірхайдар жайлы айтылатын мифтік 
əңгімелер қазақта көмескіленіп ұмытыла бастаған, оның өзгеріске түскен формасы ертегілерде 
сақталып қалған. Есесіне жел иесі жайлы айтылатын мифтік əңгімелер мен тақпақтар Орта 
Азия халықтарында жиі ұшырасып отырады. Өзбек жəне түрікмен диқандары егінді суарып 
жатқан кезде немесе егін жиналып қырманға салынар уақта самал соқпай қалған жағдайда 
«Хайдар, Хайдар, Мірхайдар» деп желдің пірін аузына алатын болған. Белгілі өзбек 
фольклористі профессор Маматқул Жураев Өзбекстан жеріндегі диқандар арасында сақталған 
самал пірі жайлы өз зерттеуінде біршама деректер келтіреді. Ғалымның айтуына қарағанда 
самал соқпай қойса, онда оның намысына тиетіндей, оны қытығына тиіп оятатындай  сөздер 
айту диқандар арасында сақталған. Желдің ашуына тию арқылы самал соқтыруға болады деп 
сенген. Онда былай дейді: «Халықтың айтуына қарағанда Хайдардың ата-анасы, қатыны мен 
балалары да бар. Самал шақыру рəсімін орындау кезінде магикалық орындаулар көбінше оның 
жанұясының басына ауыр бəлекет түскендігі, яғни жақындарынан бірі өлгендігі жайлы мəлімет 
береді. Қызылтепа жағындағы Арабон ауылында жасаушы 73 жасар Хадиша Тоированың 
айтуынша, құбылаға қарап: 

Самал, самал, 
Тез кел, самал, 
Анаң өліп қалды, 
Балаң суға ағып кетті, 
Тез кел, самал!» –  
деп үш мəрте қайталаса, самал есетін көрінеді. 
Назар аударсақ, самалдың «анасы ұйықтап қалып, баласының суға ағып кету» мотиві Азиз 

мама жəне оның ұлдары (Гүлдірмама авт.) турасындағы мифологиялық əңгімелерге барып 
тіреледі. Себебі ертегілерге қарағанда Азиз мама үңгірде ұйықтап қалған кезінде Ақман мен 
Дахман оның қабындағы самалдарды сыртқа шығарып жібереді екен» [6, 53-54.]. 

Жалпы түркі халықтарында сақталған желдің пірі жайлы айтылатын түсініктің төркінінде 
аналық культі жатқандығы аңғарылады. Жер бетіндегі тіршілікті жаратушы өзбектерде Азиз 
мама, қазақтарда Ұмай ана, От ана, Жер ана секілді ұғымдардың барлығы матриархат дəуірінен 
қалған сенімдер болғандығы белгілі. Жел иесі жайлы дүниеге келген ұғымдардың ішіндегі ең 
көнесі алтын айдарлы бала. Алтын айдарлы бала дүниеге келісімен оны мыстан кемпір 
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ұрлайды. Бұл көне мотив матриархат кезеңіне жатады. Алтын айдар түркілердің Тəңірі дініне 
дейінгі табынған Ай құдайының баласы болған. Қазақтың қыпшақ руында сақталған мифтік 
əңгімеге қарағанда олар «Ай ата мен Ай ападан тарағанбыз» деген көне наным сақталған. Онда 
былай дейді: «Қыпшақтар өз руының ең алғашқы ата-аналары – «Ай ата» мен «Ай апа» лайлы 
сел ағызып əкеліп, үңгір тасқа толтырған балшықтан бейнеленіп, тоғыз ай бойы күн нұры 
қыздырып, желдің үрлеуі арқылы кеуіп, жанданып, адам болып жаралған. Бұдан соң «Ай ата» 
мен «Ай апа» бір-біріне қосылып, балалы болған. Олардың ұрпақтарынан рулы ел өскен»[7, 
58]. 

Қазақта сақталған адам аттарының көпшілігі аймен байланыста айтылатын болса, күнге 
қатысты қойылған аттар сирек ұшырасады. Қазақтың «Алтын Айдар» атты ертегісінде де, 
«Мұңлық-Зарлық» дастанында да осы көне мотив жақсы сақталған. Бұл екі ертегіде де дүниеге 
келген баланы мыстан кемпір келіп ұрлап кетеді. Мұндағы көне сюжетте айтылатын 
мыстанның баланы ұрлау мотиві ертедегі түркілік ұғымдағы дүниеге келген баланың əкеге 
қатысы жоқтығы, бала тек қана шешенің не нағашыларының немесе сол кездегі Ұмай анаға 
тиесі екендігін меңзейді. Бала шыр етіп жарық дүниеге келген соң оны босанған əйелдің 
шешесі, яғни нағашылар жағы асырап алады. Бала ер жеткенге дейін өз жұртына бармайтын 
болған.  Бұл салт əлі күнге шейін түркі жұртының арасында өзбектер мен ұйғырларда жақсы 
сақталғандығы байқалады. Жаңа туған нəрестені қыздың төркіні алып кетеді де қырқынан 
шыққанша жаңа босанған ана мен бала өз шешесінің жанында, өз жұртында болады. Бұл салт 
қазақтарда сəл өзгеріске түскен, босанған əйелді шешесі келіп алып кетпегенімен қырық күн 
өткенге дейін қойдың қалжасын беріп терлетумен болады. Кезінде сюннуларда да осындай салт 
болғандығы турасында Ю.Зуев былай дейді: «В этом смысле показательна фигура Буцзю-
сихоу, который в генеалогическим мифе забирает новорожденного, беспокоится о его 
пропитании и возвращается к сюнну (в данном случае это несомненно юэчжи в составе сюнну). 
И никто ему не мешает. Значит, он «отец-опекун» (кит. Фу-фу), обладает правом забрать 
новорожденного. Таким правом владеет только единоутробный брат матери, дядя по 
материнской линии, как бы сама мать в мужском образе в период перехода от материнско-
правовой семьи к патриархальной. В этнографии это явление называется авункулат (от лат. 
Avunculos «дядя»)...Реликты этого обычая известны и сейчас. Согласно казахскому обычному 
праву, они до трех раз могли брать у родственников матери любые ценности»[8, 29-30].  

Ендеше мыстанның баланы алып кетуі көне түркілік түсінік бойынша ана мен баланың пірі 
Ұмай ана қамқорлыққа алып кетті деген нанымынан келіп шыққан. Түркі жұртында жаңа туған 
нəресте көбіне нағашы жұртында жүріп өсетіндігі, ес жиып, етек жапқан соң ғана өз еліне 
келетін салт бұрын болғанға ұқсайды. Жас ана босанған соң баланы орнына иттің күшігін 
жатқызатын болған. Ит жер астынан шығатын өлім, ауру туғызатын кесірлер мен жындардан 
қорғайды деп есептелген. Жырда дүниеге келген баланы ұрлау үшін күндес əйелдер мыстанды 
жалдайды: «Бір күні қатын толғатқанда кемпір келіп бетіне бір дем салып қойып еді, 
Қаншайым талып жығылып қалды. Анда кемпір иттің екі күшігін алып келіп, Қаншайымның 
ішін тартты. Бір ұл, бір қыз туды. Ұлдың алтын айдары болды, қыздың күміс айдары болып 
туды. Кемпір екі күшікті [Қаншайымның] етегінің астына салып, баласын қатындарға алып 
келді»[9, 19]. 

«Алтын Айдар» ертегісінде айдарлы ұлдың дүниеге келгені жайлы айтады: «Хан екі 
жылдан кейін оралады. Сонда бəйбішесінің алтындаған ақ сарай салдырып қойғанын көреді. 
Кіші əйелі шынында да алтын айдарлы бір ұл, бір қыз тапқан екен, бəйбіше мұны күндеп бір 
сиқыр кемпірмен тіл біріктіріп, жаңа туған балаларды ұрлап алады да, екі күшікті елге 
көрсетеді. «Сен күшік таптың» деп қуып жібереді» [10, 141-142]. 
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Ертегіде мифтің ізі анық сақталған. Айдар үлкен кемелер жүзетін дарияны аяғымен кешіп 
жүре беретін алып болса, екіншіден жел соқтырып, дауыл тұрғызатын перінің қызын өзіне 
бағынышты етіп оған үйленеді. «Жолда үлкен бір дарияға кездеседі. Бұл дариядан қайықпен 
қайырлап зорға өтеді екен. Алтын Айдар дарияны кешіп өтпек болады. Дарияның орта тұсына 
келгенде бір перінің қызы суды шайқап, толқын тудырады. Кемелерді аударып тастайды. Бір 
кезде таудай толқын өзіне төнген сəтте Алтын Айдар толқын тудырып жүрген қыздың қолын 
ұстай алады да, саусағынан сақинасын, білегінен білезігін суырып алады. Қыз қашып кетеді. 
Толқын басылады да, жігіт сапарын жалғастырады» [10, 142]. 

Жел құдайы Хайдардың желкесіне түсіп тұратын айдары болған деген мифтік ұғым бар. 
Жас туылған балаға кекіл қою, айдар қою да осы мифтік сенімнен қалған ырым. М.Жураев жел 
пірінің кекілді болып келетіндігі турасында мысалдар келтіреді: 

«Хайдар-о, Хайдар, 
Кекіліңді сілкіт! 
Қатыныңды ұйқы басты, 
Балаңды су ағызды, 
Хайдар-о, Хайдар, 
Кекіліңді сілкіт! 
Демек, Орта Азия халықтары мифологиясында Хайдар образы желкесіне түсіп тұратын 

кекілдерін желбіретіп, құлашын кең жазып келетін мифтік персонаж сипатында бейнеленген» 
[6, 53].  

Жас баланың маңдайына кекіл қою, төбесіне айдарлы шаш өсіру Орталық Азия 
халықтарының көпшілігінде ұшырасады. Ер балаларды Ұмай ана қолдап жүреді, Ай 
құдайының баласы Мірхайдарға ұқсатып айдар, кекіл қою арқылы құдайдың қамқорлығында 
болады деген сенімнен келіп шықан. Демек, қазақ ертегілері мен көне эпостарында алтын 
айдармен дүниеге келетін баланың шығу тарихы түркі мифологиясында ұшырасатын желдің 
пірі Мірхайдармен тығыз байланысты екендігі байқалады.  
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ҚАЗАҚ ЖƏНЕ ҚЫРҒЫЗ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ БОЛЖАУ СӨЗДЕР  
 

Болат Сағынбекұлы Қорғанбеков 
филология ғылымдарының кандидаты 
ҚР «Сырдария» университетінің доценті 

 
 

Қазақ жəне қырғыз халықтарының мəдениеті мен өнерінде типологиялық белгі-қасиеттер 
мол. Бұл белгілер екі халықтың туыстығына да, тарихи-мəдени қарым-қатынасына да, 
шаруашылық типі мен өмір салтының ұқсатығына да байланысты пайда болған. Қазақ-қырғыз 
сөз өнеріндегі осындай ортақ сипаттың бірі – болжау сөздер.  Мұндай сөздердің басты 
ерекшеліктері туралы 1922 жылы қазақ зерттеушісі Х.Досмұхамедұлы: «Болжал əдебиеттің 
негізгі мазмұны қазақ халқының болашақ баянсыз тағдыр-талайы болып табылады: жер тозады, 
жайлау тарылады, ауа райы, табиғат қаталданады, адамдар кедейленеді, мінез-құлық өзгереді, 
жаман ғадеттер молаяды, бір сөбен айтқанда, қазақ елі мен жері өзгеріп, азып-тозады. Аталған 
ауыр күндердің хақтығын болжай отырып, халық өз басындағы жаман ғадет, қасиеттерден 
арылмаса бұдан шығар жолдың жоқтығын, болашақта құлдық пен құру күтіп тұрғанын 
жырлайды» [1], – депті. Мұндай шығармалардың негізі түркі халықтарының бір-бірінен ірге 
ажыратпай тұрған кезінде-ақ қалыптаса бастаған. Əдебиетіміздің тарихынан оның көптеген 
мысалдарын табуға болады.  

Болжау мəнді сөздер, əсіресе, Қожа Ахмет Ясауи хикметтерінен көбірек байқалады. 
Стамбул басылымындағы 28 хикмет ақыр заман тақырыбына арналған.  

Аулиялар еткан уағда келди болғай, 
Қияматни куни иауиқ болды, достлар. 
Ғақил қуллар болғаныны билди болғай, 
Халиқ илдан меһир, шафғат кетти достлар. 
 
Улуғ, кишик иаранлардин адеб кетти, 
Қыз уа жуан, зағифлардин хаия кетти. 
«Ал-хаиа минал-иман» деб Расул айтди, 
Хаиасыз қауым ғажаиблар болды, достлар [2], – 
деп басталатын бұл хикмет Ясауидің өз заманы туралы айтып тұрғанындай көрінеді. 

Шынында да, жедел өткен шақ формасында баяндалған оқиға оқырманға қазір болып 
жатқандай əсер етеді де, ол автор уақытымен бірігіп кетеді. Бірақ ақыр заман тақырыбы 
əрдайым болашақ уақытпен байланыстырылатынын білетін оқырман оны болжау сипатында да 
қабылдайтыны күмəнсіз.  

Болжау өлеңдері көп зар заман поэзиясын зерттеген Б.Омарұлы осыған қатысты мынадай 
ой айтады: «Қожа Ахмет те, Сүлеймен (Бақырғаниді айтып отыр – Б.Қ.) де дінсіздіктен 
шошынады. Таным-түйсігі терең, іліми қағидаларға жетік екі ойшыл ортақ сарынмен ой 
толғайды. Өздерінің құнсыз деп таныған дəуірін ақырзаманға балайтын олар қауіп-қатерді, 
зардап-залалды келешектен де күтеді. Осы шақтағы жəне келер шақтағы «ақырзаман» ұғымын 
осылай екі ыңғайда таныту үрдісі кейін зар заман поэзиясына ауысты» [3]. Біздіңше, Қожа 
Ахмет Ясауидің ақырзаман мəселесін өз заманындағы шындық сияқты жырлауын көркемдік 
тəсіл сипатында қабылдаған дұрыс сияқты. Автор сол арқылы ақырзаман белгілерінің 
имандылық əлсіреген барлық заманда да болатынын сезіндірген. Сондай-ақ осы хикметті 
оқыған оқырман жүрек көзі ашылған əулиенің уақыттық алшақтықты аттап өтіп, кейінгі 
заманғы қауыммен бірге қайғырып отырғанындай əсер алады. Ясауи ақырзаман мəселесінің 
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болашақпен байланысты екенін осы хикметте аңғартады. Бұл хикметтің соңғы шумағында ұлы 
шайық өз бейнесін сомдап, оны өткен шақпен біріктіреді, өзі кейінгі ұрпақпен бірге тұрып, 
өткен заманға жəне сол замандағы өсиет айтып тұрған өз тұлғасына баға бергендей əсер 
қалдырады. Сол арқылы уақыттың көркемдік қызмет атқарып тұрғаны сезіледі.  

Хиямат кун иауиқ иетти, қалғаны иоқ, 
Қул Ахмадни айтқан сузин иалғани иоқ. 
Уз Узига бир насихат қылғаны иоқ, 
Насихитын халыққа айтыб кетти, достлар [2,177], – 
дейді мұнда. Соңғы шумақтағы өткен шақ формасындағы сөйлеу үлгісі бұл хикметтің 

болашақ жайында айтылғандығынан хабар беріп тұрса, бұл шығарманың да болжау түрінде 
екенін түсіну қиын емес. Бұдан басқа осы басылымдағы 24, 31, 63 хикметтерде де ақырзаман 
жайы аз-кем айтылады. 

Қазақ фольклорындағы шешендік сөздердің ішінде болжау сөздер көп кездеседі. Жəне 
олардың дені ақырзаман тақырыбымен байланысты болып келеді. Жоғарыда келтірілген Ясауи 
хикметіндегідей, шешендік сөздерде де болашақта болатын барлық жамандықтың себебі 
адамдардың иманнан азуы деп көрсетіледі жəне оның көрінісі ретінде арсыздық пен ұяттан 
безудің етек алуы суреттеледі. Тайжан бидің ХVІІІ ғасырдың соңында 80 жастан шағында 
ақырзаман жайында айтқан сөзінен осы ақиқат танылады: 

Əйелі тəуірдің шаруасы түзеледі, 
Əйелі нашардың шаруасы күйзеледі. 
Көйлекті шолақ, дамбалды қысқа киеді, 
Борбайы көрініп жүреді. 
Адам азғанда ар-ұят қалмайды, 
Атаның тілін бала алмайды, 
Құдай сабыр бермесе, оны түзеп болмайды [4]. 
Рухани ілім иесі болған би-шешендер болашақ жайын дəл болжай білді. Мысалы, шекті 

Мөңке бидің: 
Заманақыр боларда, 
Жер тақыр болар, 
Халқы пақыр болар. 
Балалары жетім болар, 
Əйелдері жесір болар, 
«Ə» десе «мə» дейтін кесір болар... 
 
Кигенін сірісінен басады, 
Аяғын қымтаудан қашады. 
Атасының асы емес, келін түсірген той емес,  
Бозбала мен қыз бас қосқан жиын болады, 
Мұның өзі жасы ұлғайған адамға қиын болады... 
...Ақылың болса сөз тыңда, 
Ұлылар не деп толғайды. 
Жалп-жалп еткен жапалақ, 
Шоқысыз жерге қонбайды. 
«Азамат» деген жігіттің, 
Дəулеті тайса басынан 
Аруағы болмайды. 
Дəулет берсе құдайым, 
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Киген тоныңды түлкі етер... 
Дəулет кетсе қолыңнан, 
Түлкі кисең, күлкі етер [5], – 
деген сияқты сөздері болашақта болатын келеңсіздіктерді егжей-тегжейлі көрсеткен. 

Мұндай сөздер қырғыз сөз шеберлерінде де аз емес. Бұл тақырып, əсіресе, Қалығұл Байұлы 
шығармашылығының негізгі өзегі деуге болады. Оның: 

Аяк баш болор, 
Баш таш болор, 
Тууганың кас болор, 
Корооң бош болор, 
Мингениң жыгач ат болор, 
Ыгы жокко жан берип, 
Ыйманың жат болор, 
Тоо токол болор, 
Токол байбиче болор, 
Уй пул болор 
Кул бий болор 
Тегиз жерден тегирмен жүрөр, 
Тексиз жерден бий чыгар. 
Орой киши баатыр болор, 
От чыкпай жериң такыр болор, 
Капыр менен аралаш айыл конор, 
Ошол заман жакын болор [6], – 
деген сөзі қазақ би-шешендерінің болжау сөздерімен мазмұндас əрі пішіндес. Сондықтан 

да ол қазақ ақындарынан гөрі би-шешендерге көбірек жақын тұр. Қалығұл шығармаларының 
ақындық поэзияға ұқсамайтынын қырғыз зерттеушілері де айтады. Мəселен, А.Эркебаев: «Асан 
Қайғыны айқын еске түсіретін бұл философия Қалығұлдың басқа да санаттары мен 
термелерінде егжей-тегжейлі жырланады. Біз бұл екі ойшыл-ақынның шығармашылығындағы 
мазмұн жағынан (философия) да, байнелеу тəсілдері жағынан (поэтика) да байқалатын тікелей 
байланыс бар деуге бейімбіз. Айтқандай, басқа қырғыз ақын-жыршыларынан бір 
айырмашылығы, Қалығұл қомызда ойнамаған, тойлар мен астарда өлең айтпаған, айтыстарға 
қатыспаған, шығармаларын нақыл,  өсиет, насихат, үгіт, шешендік сөз түрінде шығарған деген 
пікірді қуаттайтын Ш.Уметалиев пен Б.Кебекова да Қалығұл шығармашылығының мұндай 
ерекшелігіне назар аударған. Сондықтан халық оған жыршы-ақын ретінде емес, ойшыл-ақын, 
əулие-ақын деп қараған» [7], – дейді.  

А.Эркебаевтың жəне өзге де қырғыз фольклортанушыларының Қалығұл туралы пікірінен, 
қазақтар ақын-жыраулардан бөлек шығармашылық тұлға деп есептейтін, тудырған сөздерін 
поэзияға жатқызбайтын би-шешендер дəстүрі қырғыздар арасында жақсы таныс болмағаны 
білінеді. Сондықтан да  А.Эркебаев Қалығұлды жырау Асан Қайғымен байланыстырып отыр. 
Егер ол қазақ би-шешендерінің өнерінен жақсы хабардар болса, Қалығұлды Асан Қайғыға емес, 
би Мөңкеге немесе басқа бір би-шешенге ұқсатқан болар еді. Осы деректерге орай, қырғыздар 
арасындағы би-шешендер дəстүрінің қазақ фольклорының ықпалынан пайда болғанын, бірақ 
кең түрде дами қоймағанын көруге болады.  

Қазақ жəне қырғыз ауыз əдебиетіндегі шешендік сөздер Ясауидің ақырзаман жайындағы 
хикметтеріне имансыздық салдарынан туған жамандық түрлерін бейнелеуі жағынан, яғни 
объект ортақтығынан ғана емес, бейнелеу субъектісі тұрғысынан да өте жақын тұр. Олардағы 
сөйлеуші тұлғаның уақыт пен кеңістік кедергісіне қарамай, бəрін көріп-білуші, кереметтік 
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қасиеті ұқсас сипатта бейнеленеді. Қожа Ахмет Ясауидің ақырзаман кезінде шығатын дін 
бұзушыларды дəл сипаттап көрсеткен «Танбиху-з залин» атты еңбегі болғанын Сопы 
Аллаярдың «Суббат-ул азижайн» атты еңбегінен білеміз. Осы шығарманы ақын, аудармашы 
С.Нұржанның аударында бере кетейік.  

... Тағы бір топ көрсетіп жүр қарасын, 
Аты – мүмін, нəпсі жеңген санасын. 
Жыйып алып кілең жуанмойынды, 
Барады улап байтағымның баласын. 
 
Жүрегі – тас, көзі мұздай, кеуде – нас, 
Сөйте тұра болғысы бар елге бас. 
Шариғаттың үкімдерін бұрмалап, 
Қай кезде де Құдай сүйген ерге қас. 
 
Ол залымдар қандай жолды тұтады? – 
Айтады оны «Танбихуззалин» кітабы. 
Түзу жолды таппастай боп адасқан, 
Оларға жат – діннің таза жұпары. 
 
«Жетіп жатыр қаңғырған мен санды ұрған, 
Адаспасын арттан өнген балдырған» –  
Деген оймен, олар жайлы шын сөзді  
Құл Қожа Ахмет Ясауи қалдырған [8]. 
«Диуани хикметтің» Ташкент басылымына басқа да қолжазба түрінде жеткен хикметтерін 

қосып тəржімалап, бастырған Тұрсынəлі Айнабекұлы Искақхан Жүнайдұлла қожа ұлының 
«Мирас-ибрат» деген Ферғана тарихына арналған кітабында Қожа Ахмет Ясауидің орыс 
əскерінің сегіз жүз жылдан соң Түркістанды қоршап алатынын дəл болжағаны айтылған дейді 
[9]. 

Осы мысалдардан Қожа Ахмет Ясауидің де болашақ жайын тəптіштеп бейнелеген 
шығармалары болғандығын білеміз. Демек «Диуани хикметтегі» жəне би-шешендердің болжау 
сөздеріндегі ақырзаман тақырыбы авторлардың рухани ілім иесі болғандығынан туған. 
Қырғыздардың Қалығұлды «əулие-ақын» деп атауы да осымен байланысты. Ал бұл 
тақырыптың дəстүрге айналуында Қожа Ахмет Ясауидің орны орасан зор. Жүрек көзі ашық, 
хикмет иесі болжау мүмкіндігі бола тұра, ақырзаман тақырыбын қозғамауы да мүмкін. Бірақ 
би-шешендер өздерінің алдында келешек келеңсіздіктерін көрсетіп, келер ұрпақты одан 
сақтандыратын сөз қалдырған Қожа Ахмет Ясауидей ұлы тұлға болғандықтан, оған еліктеп, 
оның ізімен болжау сөздерін шығарған.  

Болжау сөздер фольклор жанрын тудырушы əрі таратушы би-шешендер аузынан ғана емес, 
ақын-жыраулар тарапынан да көптеп шығарылды. Қазақ ақындарынан Асан қайғы, Бұқар 
жырау, Шортанбай, Мұрат Мөңкеұлы, Ақтан Керейұлы, Албан Асан, қырғыз ақындарынан 
Молда Қылыш, Арыстанбек Бұйлашұлы, Солтобай Тоқтаболатұлы сияқты майталман ақын-
жырауларда да ақырзаман жайын қозғаған өлең-жырлар, толғаулар бар. Бірақ біз фольклор 
мəселесіне ғана қатысты сөз қозғағандықтан, ақын-жыраулар шығармашылығына тоқталмадық. 
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Жеке тағдыр иелерінің ғұмырына үңіле отырып, сол дəуір мінезін ашу, қоғам 
психологиясын талдау жазушы  шығармаларына тəн дəстүр. Ғ.Ғұлямның «Қу бала» 
туындысындағы авторлық Мен – кейіпкер тағдыры арқылы ХХ ғасыр басындағы халықтың 
əлеуметтік күйі реализммен өріледі. Мүндағы суреткерлік  концепция Қу бала атанған Мен – 
автор бірлігіндегі бас  кейіпкердің басынан өткерген оқиғалардың желісіне сіңдірілген. 
Оқиғаны баяндаушы кейіпкер Қу бала – Мен атымен сол кезеңдегі халық тұрмысы мен 
психологиясындағы, мінезіндегі болмысты ситуация үстінде күлкі тудыра отырып суреттейді. 
Жазушы Н.Дəутайұлының «Ақ күшік» хикаятындағы бедеу Қалдыбай, диірменші Павел, 
«Айғыркісі» əңгімесіндегі Есқұл қария, Бұлди бизнесмен, «Құдірет пен қасірет» 
туындысындағы бас кейіпкер Досмағанбет, айдаудағы Петр, жесір Қызбалтай, ару Ақтамақ 
тағдырлары дəуір шындығын суреттеудегі кейіпкерлер галареясын құрайды. Бірінің тағдырына 
қатал уақыт себепкер, ал бірі өз тағдырын өзі жасаса, бірі өмір жолында шалыс басып түзелуге 
ұмтылып жатқаны.Сан қилы тағдыр тауқыметі арқылы жазушы оқырманына адамтануды, 
қоғамтануды, өміртануды үйретер ұстаздай əсер қалдырады. 

Суреткер қолтаңбасының бір қыры ретінде шығармаларындағы кейіпкерлердің характерлік 
ұқсастығын дара атауға болады. Характерлік ұқсастық бірін-бірі қайталаушы емес бірін-бірі 
даралаушы, толықтырушы белгілермен көрінеді. Мəселен «Айғыркісі» əңгімесіндегі Есқұл 
қария мен «Құдірет пен Қасірет» раманындағы Досмағанбет характері. Екі кейіпкердің 
бойында да сүйегімен біткен ізгілік нұры бар. Екеуі де адамгершілік қасиеттерді өмір өлшемі 
көрген. Шығармада осы кейіпкерлер өмір ситуациясында даралана бастайды. «Батыр» 
əңгімесіндегі Батыр образы да Есқұл, Досмағанбет секілді елжанды азаматтар қатарынан. 
Əрине, бұл əңгіме оқиғалық уақыты жағынан шығармашылық қиял жемісі саналады. Мəселе, 
шығармадағы өмір шындығының автор қиялында сомдалған көркем шындықпен ара-
қатысында. Көркем шындықтан түйінделген көркемдік шешім тарихы өмір шындығының өзін 
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сөйлетсе бұл шеберлік. Суреткер шығармаларындағы кейіпкерлер есімдерін де авторлық 
мақсатқа орай атайтынын айтып, өткенбіз. Əңгімедегі ілгергі тарихтың алғашқы берілуі 
жазушы концепциясын орнықтырудағы алғашқы көркемдік баспалдақ. Мазмұн мен пішін 
бірлігі тұрғысынан қарасаңызда бұл əңгіме соні үлгі. Жазушы концепциясының сыртқы 
пішіндегі көрінісі Батыр есіміне байлаулы. Қазақ əдебиеті тарихында мұндай көркемдік тəсілді 
алғаш ендіруші азаттық жаршысы, ақын Мағжан Жұмабайұлы болатын. М.Жұмабайұлының 
«Батыр Баян» дастанының тақырыптық атауы соның дəлелі. Демек ақын, жазушы 
концепциясын пішін бедерінде, тақырып атауында құндақтауы жайдан жай емес. Батыр ұғымы 
ел намысы, ер намысымен айқындалатыны белгілі. Қазақ тағдыры не жұтылуы не халық боп 
қайта бас көтеру сынауына түскенде, Мағжан ел бірлігі ел намысында екенін еске түсіріп, 
ұлттың тарихи жадын қозғап, санасын тірілтті. Ақын мен жазушының суреткерлік 
концепциясының тоқайласар төркіні де ұлттық намысты жоқтап, елдік сананы іздеуде жатыр. 
Ақын  мен жазушыны қауыштыратын ұлттық ой, ұлттық идеяның бастауы бабалар рухы. 
Н.Дəутайұлының «Батыр» əңгімесіндегі Батыр бейнесі қазақ тарихында есімі бар  барлық 
батырлардың типажы. Батыр характерінен барлық батырға тəн мінез, өрлік көрінеді. Оқырман 
бұл қай батыр деп ойланып жатпайды, кейіпкер Батырдың орнына өзі білетін батырларды 
қойып көзіне елестетсе де өмір шындығынан алыстамайды. Бұл батыр Қобыланды, 
Абылай,Бұхарбай, Жанқожа, Баян, Ағыбай, Бөгенбай, Қабанбай тіпті баяғы Алпамыс батыр 
болса да əңгіме арқауындағы өмір шындығына сенесіз.Батырдың өмірлік мақсатына адамдық 
аңсарына иланасыз.Əңгіме Батырдың оңаша бір күйге көп түскен сəттерінің сырын аңғартудан 
бастау алады.Соңғы кездері оқшаулануды ұнатқан. Батырдың бұл əрекетін автор кейіпкеріне 
психологиялық талдау жүргізе отырып баяндайды. «Оның етегінен тартып, еңсесінен езген екі 
ауыр қайғы болатын: біріншісі ата мирас жау қолынан өлмегені... «Батырдың ажалы жаудан» 
дейтін қатал кесім бұлардың тұқымына тəн ұлағатты ұран сөз;жауға шаба алар қай-қайсысы да 
ат жалын тартып мініп, қолына найза ұстағаннан, «Е, құдай, сол тілекті бере көр!» десетін-ді. 
Десетін де, жан алып, жан беріскен қолды қырғанда өлем-ау дейтін ой ешқайсысында 
болмайтын. Атасы кіндік тұсынан бойлап кірген сұр жебеден əкесі мойын түптен тиген 
семсердің өткір жүзінен қаза тапты.Ал бұған келгенде... Батыр əкесі мен атасынан аз немесе 
кем шайқасқан жоқ.Он алты жасында төрт көз сауыт киді. Жау қарасы көрінгеннен жер 
тарпитын  тоқпақ жалды торы айғыр деймісің,қамшы сілтетпей-ақ қара тұяғымен бір орнында 
шыр айналатын қабырғалы қазанат деймісің, қаншама жыл қайғысының  белінен қашан 
түсті.Сондағысы ел мен жердің намысы»[1.255]. Авторлық баяндау автор көзқарасымен 
түйінделіп отырады. Қазақ батырына тəн ұлы мұрат талай ғасырлар көшінен қалған емес. 
Мұны оқырман ел аузында айтылатын батырлар ерлігінен өрілетін аңыздардан да, тарихи 
деректерден де естіп білген. Бірақ естіп білу бар да, көзбен көру бар. Біз үзіндіге алып отырған 
автор сөзінде, батыр мұратын жалпы ұғым түсінігінен бөлектеп, бөлшек түрде, жалқының 
өмірлік арманы етіп, деректендіре ұсыну бар. Автор бір батырдың əулетінің шежіресінен ұлы 
мұраттың («батыр ажалы жаудан») істе көрінуін (əкесі мен атасының өлімі) заттандырып көзге 
көрсете айтады.Осы қам-қаракет қазақ даласын қорғаған барлық батырдың өміріндегі ұлы 
мұраты болғандығынан байтақ жерімізге иелік етуіміздің сырына бойлайсыз. Халық 
афоризміне айналған «Батырдың ажалы жаудан»,-дейтін ұлт философиясының ішкі 
қабатындағы өмір əуені батырлардың ұлы мұратын осылай танытады. 

Батыр əңгімесінде эпикалық уақытты реалистік уақытқа көшіретін ондағы оқиғалардың 
тарихи шындыққа тұстасатыны. Қазақ пен түрікмендер арасындағы жаугершілік тарих 
өткелінде бар. Қазақ пен түрікмен арасындағы соғыс, жазушы Ə.Кекілбаев  прозасының 
тақырыбында да баяндалды. Əңгіме арқауына  алынған осы соғыстың  тарихи деректерінен 
батыр прототипіне жақындауға болады. Бірақ, батырдың түп-тұлғасын айту жазушының 
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көркемдік мақсаты емес. Ол оқырмандық қабылдауда да нанымсыз шығар еді. Автор 
позициясы батыр есімін тұлғалайтын намыс ұғымын ел санасынындағы тарихи жадыда 
сəулелендіру. Батыр атын естіген оқырман көңіліне намысты ердің сойы, батыр тұлғасы 
көлбеңдесе жазушы мақсатының орындалғаны. Батыр тұлғасын оқырман көңіліне жан 
дүниесімен көшіру жазушы тілінің мəнеріне қатысты. Бүкіл əңгіменің идеялық желісін 
құраушы басқы сюжетте Батырдың батыр ұғымына өз дүниетанымымен баға беру тұсы бар. 
Батырдың жастау шағында жасамыс жау батырын жекпе-жекте жеңіп шыққанда есінде қалып 
қойған жəйт, батырлық пен ездіктің бетпе-бет келіп қайшылық  үстінде шынайы көрінгені. 
«Батыр-ай,жанымды қи!»,-демесін бе. «Оның не?-деген бұл.- Жау қолынан мерт болу-
батырдың мұраты емес пе-əй?!» «Бұл қай сөзің? Өлудің қай жері мұрат?» «Найсап,батыр 
дүниеге елі мен жерінің құрбандығы болу үшін келмейтін бе еді!» «Оны қайтесің.Жанымды қи, 
Жаугер»... Батыр оған  енді қайта көз салмаған. Атын қатты тебініп, жасақтарына қарай жөней 
берді. «Нəлетіні тіріқалдырып кеткенің қалай, Батыр?»-дескендерге: «Ол өзі де өлген адам 
екен,- бұл, Батыр емес, қатын. Қатынды қалай өлтірем!»[1.256]. Мұны  жазушы шеберлігіндегі 
көркемдік тəсілдің бірі десек болады. Батыр ұғымын ұлттық дүниетанымдық  биігінде кейіпкер 
характерінен, сөзінен алып түсіндіреді. Түсіндіру ғана емес батырлар сөзі, əрекеті осы деп 
кесіп-пішіп жеткізген. Автор ойы кейіпкер сөзіне көшіріліп, батыр атынан батырлыққа баға 
бергізу ақиқатын айтудағы суреткерліктің бір қыры. Бұған қарап суреткерлік концепция 
жазушы қиялында емес өмір  материалынан туындаған дей аламыз. «Ата-бабадан қалған 
даналы ойдың, мəйекті сөздің төркіні ұлттық дүниетанымдық  концепцияны қалыптастырушы 
тəжірібелік мектеп болса, суреткер концепциясы сол мектептен ұшқан тастүлек идея. Батыр 
кейіпкеріміз батыр ұғымы мен оған қарсы ездіктің де пəлсапасын «ол өзі де өлген  адам екен»-
деп бірақ кеседі. Батыр тарихи жадымызда əуелі  жаугершілік заманда өмір сүрген тұлға 
ретінде елестейтіні бар. Яғни, батыр баяғыда өмір сүрген адам. Ал, баяғымыз жазушы ойымен 
айтқанда  «....Баяғы деген ата-бабалар, ата-бабалардың кісілігі, түсінігі, қуаныш-шаттығы, 
азабы мен шері, жеңісі мен  жеңілісі,аққан қаны мен төккен терінің ұлы көші емес пе?»[249]. 
«Айғыркісі» əңгімесіндегі Есқұлдың бұл сөздері де жазушы концепциясының ұлттық ой-
санадан қанат қаққандығын танытады. Суреткерлік мақсат «баяғыда»өмір сүрген батыр ата-
бабаларымыздың өмір сүру концепциясын бүгінгі адам санасына сіңіру. Өмірі қыл үстінде 
жүрген батыр аталарымыз ұлы мұрат жолында жанын берсе, бүгінгі  бейбіт күндегі пенде 
«адам» атына лайық өмір сүруде ме? Кешегі батырлар жүрегіндегі намыс бүгінгі қазақ өмірінде 
қаншалықты құнды суреткер оқырманын осындай ойға шақырады. Сөз басында ақын Мағжан 
мен жазушы Несіпбектің суреткерлік концепциясының түйісер тұсы деп шығарманың сыртқы 
пішініне құндақталған идеяны айтып өткенбіз. Енді «Батыр Баян» поэмасы мен  «Батыр» 
əңгімесіндегі оқиғаның мазмұн желісіндегі ұқсас тұстарына назар тіксек.                                                                  

Ақын М.Жұмабайұлының «Батыр Баян» поэмасында батыр Баян махаббат өртіне 
шарпылған інісі Ноянды ел намысы үшін оққа байлайтыны бар. Мұндай көркемдік шешім 
авторлық мақсатты орындаушы тірек нүктесіндей жəне суреткер концепциясын тудырушы 
басты фактор. Олай болса ақын Мағжан да авторлық концепцияны халық арманы мен 
мақсатынан  жарақтап отырған болады. Мағжан шығармасының контрастын        күшейтіп 
шарықтау шегін танытатын осы фактор жазушы Н.Дəутайұлы əңгімесінде қайта жаңғыруы  
неліктен? Осыған   жауап іздеп көрелік. Батыр кейіпкерлеріміздің  інісі ауыл ағайынның  
иесіндегі жүйрігін қалап барғанында, тауы шағылып кектенген. Содан жер үстіне атын əйгілеп 
отырған жүйрігі ауыл малымен қоса түрікмендерге асырып жіберген. Бұл іс ағайын арасына 
түскен сызат. Əңгімеде қазақ пен  түрікменнің жауласуының себебі желден жүйрік, қазақ 
ауылының ақ байталынан шыққаны айтылып өтілетін. Түрікмендер қалап келген-ақ байталды 
жылқы жанды қазақ бермейді. Кектескен, қызғанған түрікмендер жайлауда аңдып-бағып 
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бауыздап кетеді. Сонан  «əншейінде он мың жылқысынан  бір тайды  қасқыр тартса, қайғыдан 
қан жұтып жатып алатын байлар тізіліп келіп суын ішсе, өзеннің ағысын тоқтатып тастайтын 
үйір-үйір жылқыларын ауыл-ауылдан айдатып əкеліп, «Ал, қане,азамат біткен атқа мін!Кек 
қайтар!»дескен ғой[1.262]. Екі ұлттың арасындағы соғыстың себебі «Əлде деп те қояды бір 
ойы,-жауласудың себебі басқада, тым тереңдегі ме екен? Кім білсін!? Кім білсін?»[1.262]-ақ 
байтал болса інісінің ісі қазақ үшін, əрі ағайын үшін қаншалықты ауыр тиетінін түсінеміз. Бір 
тайына қайғыдан қан жұтқан пенде,аты əйгілі жүйрігімен қоса малынан айрылса Батыр інісінің 
ісі намысты басқа тепкенмен бірдей болып шығады. Жазушы ұлттық символымызға айналған 
қазақ тұлпарының халық бостандығындай қасиетті екендігін арғы тарихтан əдейі қозғайды. Бұл 
Батыр мінезінің, інісінің ағат ісіне оң қабақ танытпауының себебін шындыққа жақындатудағы 
автор орайластырған оқиға да болуы мүмкін. Автор қиялынан қосқан оқиға болғанның өзінде 
біріншіден; жылқы автор мақсатының орындалу тетігіне айналса, екіншіден өмір шындығына 
қайшы келмейді. Батыр інісінің өзі де батыр болғандықтан хас жүйрікті ұнатып, оны иесінен 
сұрауы, қолы жетпеген соң пенделікке салынып кек қайтаруы мүмкін жəйт. Бірақ кектенген 
кегі халық жауының мүддесін орындап жатса ол енді сатқындыққа саналады. «Бүкіл ішкі 
сарайында жан азабы аңырап қоя берді. Япыр-ау, не нəрсеге душар болғалы отыр. Жаудан 
қайтпаған, өлімнен сескенбеген жүрегі... Алғаш рет кеуде сүйегін тесіп кетердей дір-дір етті. 
Өзегі өртеніп, өкпесі қабынып, өмірем қауып барады. Сүйекке таңба... Осыдан еді ғой 
бұлардың қорқатыны. Ағайынның ала жібін аттау... Атасына нəлет дегізетін,адам түгілі аруақ, 
құдайдың да қарғысына қалатын қараулық.Тұқым-тұяғында болмаған. Енді келіп, бұлардың 
атадан балаға жалғасып келе жатқан əйгілі батырлығында не абырой қалады. Бұлардың 
батырлығының түп атасы-Адалдық пен Əділдік еді ғой. Қайсы бабасы: «Адалдық пен 
Əділдіктен асқан батырлық болмайды»-деп кетпеп пе еді. «Аспан айналып жерге түссе де, 
ағайынға қол салма демеп пе еді. Ит-ай, ұзында кегі, қысқада өші кетсе де, қаны бір туыстың 
маңдайына  басқанын қалай дəті барып, көзі қиып қайдағы бір түрікмендерге асырып жіберді. 
Қайтіп?[1.264]. Жазушылық характер табиғатын ашық күндей танытуына психологиялық 
талдау жүргізген осы бір əдісі жетіп жатыр. Бұл кейіпкер жанын жеген мазасыз ойды 
бейнелеудегі автордың лиризмге тіркелген толғаулы сыры. Бұл кейіпкер Батыр  
психологиясының жаны күйзеліп өзді-өзі контрасқа түсуін  характерлі баяндау амалы. 
Əдебиеттану  тұрғысынан  қарағанда Батыр кейіпкеріміз белгілі бір уақыттың типі. Ендеше 
характерлі баяндаудан Батыр өмір сүрген кезеңнің тыныс-тіршілігі айқын бейнеленетіндей, 
ұлттық сана түйсігінде мейлінше ашық күй танытады. Ұлттық сана түйсігінде түйінделген 
қазаққа тəн мінез ол сөзге тоқтау еді. Бұл Батыр кейіпкер  өмір сүрген қоғамсанасының 
жазылмаған заңы болатын. Батырдың іні əрекетіне берер шешімі əділ сөзге тоқтаған дəуір 
кейіпін елестетеді. Қазақтың бүгінде ұмытыла бастаған осы бір мінезін қайта есіне салған 
жазушы ұлттық  болмыстан философиялық концепция тудырып, шеберлік дəстүрдің  сүрлеуіне 
түскен. Ұлттық  дүниетанымнан өрілетін суреткердің философиялық концепциясын өмір 
шындығында бейнелеуші характерлер шоғырына тəн қасиет аталы сөзге тоқтау. «Батыр» 
əңгімесіндегі Батыр, «Айғыркісі» əңгімесінднгі Есқұл, «Құдірет пен қасірет» романындағы 
Досмағамбеттер сөзге тоқтау дəстүрін  қиын заманда да бойынан жоғалтпаған. 

Қызметшіні сыртқа қалдырып үйге інісі кірді. Сəлемін ешкім алған жоқ. «Мыналардың 
айтып отырғаны рас па?» - деді Батыр бауырына. «Рас». «Қайтесіз, батыр, бауырыңызды өзіңіз 
жазалайсыз ба, -деп ана екеуі елпең етті.-Қайтесіз?» «Алып кетіңдер, қандай жаза 
қолданасыңдар, үкім өздеріңнен[1.264]. Ел тағдыры мен ер тағдырына қатысты əлеуметтік кең 
планды мəселені көпсөзділікке ұрындырмай шағын диалогқа сыйдырып жіберген. Диалогтың 
соңында беріліп жататын авторлық түсіндірмелі сөздер де сылынған. Жазушы оқушы түйсігіне 
ұғынықты қарапайым тілімен-ақ іс-əрекет баянын монодиалогқа көшірген. Мысалға алған 
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монодиалогтан Батыр мінезінің сөзге тоқтайтын, ұлттық дəстүрді қадірлеуші қасиеті бірден 
аңғарылады. Осы қасиетті,қазақ халқына тəн ұлттық мінез ерекшелігін танытар сөзге тоқтау  
дəстүрін ұстап қалу да,батырдың да батырының қолынан келмек іс екен. Оқиғадан кейін бүк 
түсе жатып алған Батырдың естігені «...інісі бауыздалыпты. Батырдың сұрағаны: «Жанымды 
қия көріңдер деп жалынып,жалбарынбап па?», «Жоқ. Тек қол аяғымды байламай 
бауыздандар»-депті. «Е,онда бопты»[1.264]. 

Батырдың іші қан жыласа да,онысын сыртқа білдірмей інісінің өлімді ерлерше қарсы 
алғанына шүкір дескендей. Бауырының қазасына салқынқандылық танытудың өзі шынайы 
өмірде кездесе бермейтін мінез. Əңгіменің философиялық концепциясын, қазіргі қоғамға  əсер 
берер тұсын Батыр характерінде көрінетін тосын қаталдықтан сезінуге болады. Өз бауырының 
ісі түсіп тұрғанда неге бейқамдық танытты? Ең болмағанда абырой беделін жұмсап жазасын 
жеңілдетуге  болар еді ғой. Батыр характерінің сана тартысына түсер осы ситуацияда танытар 
үкіміне келіспей дау айтуға бола ма? Басқа оқырман дауын айтып пікірін дəлелдей жатар. Ал, 
біз автор шешімімен келісеміз. Өйткені, автор əңгіме өзегінен  танытар концептуалды 
идеяларын Батыр ұғымына қатысты ата-бабаларымыздың  өмірлік тəжірибесі мен  
дүниетанымдық философиясынан өрбітіп отыр. Батыр категориясын жасаушы, сақтаушы, 
алмастырушы «намыс» ұғымы ерлікке де бастаушы. Ал,батырлықтың түп атасы Адалдық пен 
Əділдік»[1.264] болғанда Батырдың іні  ісіне қатысты үкімін дұрыс қабылдайсыз. Батырлықты 
былай қойғанда бүгінгі адам мінезіндегі «Адалдық пен Əділдік жайлы түсініктің пендешеленіп 
бара жатуы көпке ой салса керек. Бабаларымыз байтақ жерді сақтап, ұрпаққа аманаттауында 
қылыш сермеп, найза көктеген күшінің өзегі «Адалдық пен  Əділдікте»  жатқанын біздің дəуір 
санасына түйгені жөн. Халық дүниетанымы, халық жолы осы. Адалдықты аттаған туған 
бауырына адамдық сезімімен іштей жыласа да халық жолынан шығуға Батырдың ешбір құқы 
жоқ. Мұнда елдік намыс бəрінен жоғары тұр. 

Ш.Күмісбайұлының «Шырақтының шатақ шалы» əңгімесінің тақырыбынан-ақ ирониялық 
кекесін байқалады. Қазақ ұғымында шатақ шал,шатақ кісі секілді сөз тіркесінің мəн-мағынасы 
мінезі туралау,өз пікірінен қайтпайтын адамға берілген сырт көз бағасы. Бұл атау көбіне айтар 
ойына дəлелді пікірі бар, көптің пенделік дегеніне көне қоймайтын зеректігі бар жанға 
қатысты. Кейде көздеген мақсаты жоқ, əйтеуір менікі жөндіктен аса алмайтын  шодыр 
мінезділерді де «шатақ шығарып жүрмесе болмайды»-деп жатады. Бұл ұғымға тағы да басқа 
сипаттама берушілер табыла жатар. Біздің мақсатымыз тақырып пен əңгіменің мазмұндық 
бірлігінде қандай идеялар жатқанын, жазушы не айта алды дейтін мəселелерге бойлау. 
Сонымен əңгіме  тақырыбы айғайлап-ақ тұр. Өзіндік атауымен де оқырманын шақырғандай. 
Бұл шатақ шал қандай жан екен, ауылдағы пəленшекеңдей ме? Жоқ ана көрші сияқты көкезу ме 
деп, ойына əуелі өзі білетін, бізге бейтаныс кісісін елестетін де шығар. Мұндай ой ауылдағы 
оқырмандарға бірінші келді-ау,- деп шамалаймыз.Оның да өз себебі бар. Шатақ шал, шатақ кісі   
бір үйдің баласындай жатырқамайтын ауыл психологиясына сіңген жалпыға мəлім кісінің 
кейпін туындатады. Бұл атаудың бесігі ауылда тербетілгенін сонда өскен жан түсіне қояр. 
Шатақ шал ұғымының ауылда туып, ауылда əйгіленуінің өзі қазақылық ортаға да қарыздар. 
Қазақы қалжың,ауыл айтқыштары шатақ шалдың мекендік ортасы да. Сонымен əңгіме 
тақырыбынан өз əлеміне мəлім «шатақ шал» бейнелерін ойына алған оқырман əңгімені оқуды 
бастап кеп жіберді-ау. Көкейлерінде сол «шатақ шал» жайында не жазылды екен деген 
құмарлық та бар. Ə дегеннен авторлық баяндау басталып та кетеді. Шатақ шал жазушы 
қиялында, халықтың Алдаркөсесі, Қожанасыры секілді типтік бейнелерге, қазіргі уақыт 
өлшемімен қарағанда ұлттық қасиеттерді жоқтаушы,қозғаушы əрекетімен туыстасатын 
кейіпкер. Себебі,бүгінгі қазақ баласы екіге жарылып ғұмыр кешкен тұста Алдаркөсе 
жарықтықтың «элита», совремшал», «жаңақазақ»-тарды алдай қоюы екіталай. Яғни Алдаркөсе, 
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Қожанасырдың ақыл айласы қазақтың ескі дəуіріндегі сөз құдіретін бағалаған қоғамдық 
сананың жемісіндегі жеңіс еді. Бірақ солай екен,ол дəурен өткен екен деп қарап отырсақ, халық 
ішінде жүріп ізгілік миссиясын кім атқарады? Ақынымыз, ақылдымыз, жазушымыз қайраткер 
мен əкіміміз бар ғой деп уəж айтсаңыз болар. Əрине, əркім өз биігінде қызметін атқарып, 
халқына пайда келтіріп-ақ жүр. Жазушы мұны білмейді емес, біледі. Бірақ, халыққа  өзіндей 
қарапайым елеусіз жанның қаракеті күшті əсер беруі мүмкін. Сондықтан халық өзі таңған 
атағынан басқа ештеңесі жоқ жанға,шатақ шалға авторлық мақсатты идеяларды орындауды 
міндеттеп қойған. Шатақ шал авторлық мақсатты орындаушы, жеткізуші кейіпкер ғана. Біз оны 
халықтық типтердің əрекеттік амалдарын еске түсіре отырып, бүгінгі уақыт биігімен ғана 
салыстырмалы түрде айтып өттік. Айтпағымыз, автор халықтық типтердің əрекет амалдарына 
ұқсастықты, бүгінгі өмірде шатақ шалдың əрекеттерімен жүзеге асырғысы келгені.  Өзбек 
жазушысы Хайриддин Сұлтановтың «Жоқшылық пен тоқшылық» əңгімесіндегі Рахметолланың 
жаңа заманға лайық тұрмыс кешемін дейтін əркетінің де арғы жағынан өмірді дүние табумен 
ғана өлшейтін пенделік сана жатыр. Ол көштен қалмайын дегендей кəсіп тауып көп ақша 
табуды мұраттап өмір мəнін ұмытып та кетті. Тек ол ғана емес оның отбасымен араласатын 
дос-жарандардың да мұраты көп ақша табу, баю сияқты пиғылды еді. Осындай нарықтық 
психологияны жазушы ата мен бала санасындағы танымның кереғарлығымен ұғындыруды жөн 
көрген. «-Қазір тоқшылық,-деді əкесі оның сөзін естімегендей.-Бəрі де бар. Сендер 
жоқшылықты көрген жоқсыңдар, лайым көрмеңдер. Тегі жоқшылыққа шыдауға болады, ал, 
тоқшылыққа... Қайдам, балам...»[2.513,514]. Əңгіме соңында малтабар Рахметолла күйбең 
тіршілік соңынан қуып жүріп,  машина рулінде қалғып кетіп мерт болады. Жазушы көпшілік 
түсінігіндегі өмірді ақша табу, баю алаңы деп қабылдайтындар психологиясына 
Рахметолланың өлу себебін тіршілік арқылы талдап əсер етуді көздеген. Адасқан санаға қайта 
жол көрсете алса суреткерлік мақсаттың да орындалғаны.  
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Түбі бір түркі халықтарының ежелден-ақ рухани қазына көздеріндегі ортақтастықты тілі 

мен əдебиеті, мəдениеті мен тарихы жəне салт-дəстүр, тұрмыс-тіршілігінен көруге болады. 
Б.д.д. IV-II ғасырларда пайда болған «Авеста» төл шығармамыз екендігі анықталып отыр. 

Бұл кітапты айтып отырудағы мақсатымыз, түркі халықтарының руханият дүниесімен тікелей 
байланыстылығында жатыр. 

Түркі тілдес халықтарда ортақ фольклорлық мұралар олардың шығу тегі бір- бірімен 
жақын халықтар арасындағы тарихи байланыстары батырлық дастандардан «Көроғлы», 
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«Нарт», «Олонхо», «Манас», «Ноғайлы жырлары», «Алпамыс», «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» т.б. 
жырлары бірқатар түркі халықтарында бірнеше нұсқаларда жырланып жүр. 

Дəстүр туған əдебиет шеңберінде шектелмей басқа озат əдебиет үлгілерімен де ауысып 
отыруы заңды құбылыс. Абай шығармашылығының өзіне туған əдебиет арнасынан тыс əдеби 
үрдіс ауысқаны белгілі. Кеңес кезінде халықтар достығы мен бірлігі, мəдени қарым-қатынасқа 
кең жол ашылғанының негізінде əдебиетіміз бірге дамыды.   

Түркі тілдес халықтарының эпикалық шығармаларының көпшілігі əр түрлі тілде 
айтылғанымен олардың мазмұны бір болып келеді. «Алпамыс» «Көроғлы», «Едіге» батырлық 
дастандарында «Қорқыт ата» жырындағы 12 жырдың сюжеттері бар екендігі белгілі. VIII-IX 
ғасырлардағы парсы тілі түркі халқының дамуына үлкен тоқырау заманын алып келді. Түркі 
тілінде жазу ғана емес сөйлеуге тыйым салынды, бұл қоғамды əзербайжанның классик ақыны 
Низами «зындан» деп атаған болатын. Низами Ганжауидің «Хамсасын» түркі тілінде жазуы 
батыл ерлігі еді. 

Əзербайжандар үшін Абай тосын емес. Абай өзінің «Ескендір» дастанын жазарда сюжетті 
Низамидің «Ескендір-намасынан» алғандығын байқау қиын емес Низамиде Ескендір алыс 
жерде зəмзəм суына (тіршілік суы) тап болады. Абайдың «Ескендір» дастанында осы көріністі 
шындыққа жақындата, сулы жерде ел боларын біліп өрлей жүрген Ескендір бір қорғанға 
кезігеді. Низамиде асыл тас, Абайда адамның қаңқа бас сүйегін алдырады. Шығыс 
шайырларында Ескендір көп жырланды, Абай оның бір қатарын оқығанмен Низамидің 
нұсқасын таңдаған. 

Əзербайжан мен қазақ халықтарының қаламгерлер арасындағы байланыстарының ауқымы 
кең екендігін 1954 жылғы Абайдың қайтыс болғанына 50 жыл толуына арналған іс-шаралар, 
1955 жылы Бакуде Абайдың туғанына 110 жыл, 1965 жылы 120 жыл мерей тойлары атап 
өтілгені растайды. 

1970 жылы Навруз Ганджали Абайдың «Ескендірін»,  Ғысым Тасымзаде «Масғұтын», 
Алекпер Зиятай «Əзімнің əңгімесін» əзербайжан тіліне аударды. Профессор А.А.Гаджиев 
«Советтік шығыс əдебиетіндегі  реализм» атты кітабында: «Абай шығармаларының поэтикалық 
қызметін, ағартушылық реализмді қалыптастырды» деп жоғары баға қояды. Абай өлеңдерін 
Əзербайжанның бірнеше ақындары аударды. 

Түрік (Түркия) халқымен мəдени байланысы даңғыл жолының ашылуы əдебиетте де 
жемісін берді. Шынжаңда туылып, Түркияда қызмет етіп жүрген аудармашы филология 
ғылымының докторы,  профессор қандасымыз Зейнеш Ысмайлов 1995 жылы Абай өлеңдері 
мен қара сөздерінің жинаған Əли Аббас Шынармен (түрік ғалымы) бірге түрік тіліне аударып 
бастырып шығарды. 1996 жылы Жамбылдың өлеңдерімен М. Əуезовтің 100 жылдығына орай 
«Абай жолы» эпопеясының аударылуы, одан алдын Мағжанның жалынды өлеңдері түрік 
тілінде сөйлеуі егемендігіміздің ертеңгі болашағы десек артық айтпағандығымыз болар. 
М.Жұмабаевтің «Бауырларым сен о жақта, мен бұ жақта» деген шумақтары («Алыстағы 
бауырыма») Анадолы түріктеріне арнап жазылғандай. 

Абай шығармашылығында исламға деген көзқарасы сопылық ағымдағы өлеңдері өзі 
айтатын  Ахмет Ясауи, Сопы Аллаяр шығармашылығы,  түріктің Жүніс Əміре (1239-1322) 
шейхтың өлеңдерімен үндесіп отыратындығы.  

   Не тілесең, хақтан тіле, қарағым, 
   Туралыққа жол бастауға жарағын. 
   Бұлбұлдайын ғашық болған гүлдерге 
   Тек Аллалап, бір Аллаға  қарағын, - дейтін шумағында 
Исламға деген көзқарасы айқын байқалады. Абай:  
   Махаббатпен жаратқан адамзаты, 
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   Сен де сүй ол Алланы жаннан тəтті. 
   Адамзаттың бəрін сүй бауырым деп, 
   Жəне хақ жолы осы деп əділетті –  
деп Алла жолында инабаттылықтың үлгісін көрсете, бүкіл адамзатты сүю жолдарына 

нұсқайды. 
Өзбек пен қазақ халықтары іргелес жатқандықтан мəдени, əдеби ортасы бір болып, тарихи 

танымда да бүгінгі күні өз жемісін беріп отыр деп ойлаймыз. Абай өзіне етене жақын 
болғандықтан, заманы алшақ болса да Əлішер Науаимен бір ұстанымда шығармалар жазды. 
Өзінің; 

   Физули, Шамси, Сайхали, 
   Науаи, Сағди, Фердауси, 
   Қожа Хафиз бу хаммаси 
   Мəдени бер, шағри фариад. 
өлеңінде Науаиды жеті жұлдыздардың бірі ретінде санамалап өтуі көп нəрсені аңғартса 

керек. Ə.Науаидың ғазалдары да, дастандары да Абайдың терең тексеріп оқыған шығармалары 
екендігінде дау жоқ.  

Абай «Əлифби» өлеңінде араб əріпінің сұлу иірімдерін белгісіз бойжеткеннің бейнесімен 
суреттейді. Абай бұл өлеңінде алфавиттік жүйе сақтаған болса, Науаида алфавиттік ретті əр 
тармақтың соңынан шығарады.  

Қос шайыр да өлеңдерін аяқтай келе арабтың əріпінен басқа асты-үсті белгілерді қыздың 
көркіндей əсірелейді. 

Науаи:  Таңғажайып перизатым, 
   Нұр жүзінде қап-қара мең. 
   Ақ қағазға жазған хатқа 
   Қол қойған ноқатпен тең, - десе, 
Абай: «Мəт» - қасың, «тəштит» - кірпік, «сөкін» - көзің дей келе, сұлу қыздың көркін араб 

əріпіндегі астылы-үстілі белгілерімен, асыл сөздің құдіретімен сызған. 
Абай өлеңдері мен поэмаларын өзбек оқырмандарына таныстыруда Міртемір (1910-1978) 

ерекше еңбек етті. Алғаш 1945 жылы «Абай өлеңдері» атты жинағын жарыққа шығарды. Бұл 
өзбек тіліндегі жинаққа Абайдың 33 өлеңімен «Масғұт» (Ұйғынмен бірге) дастанын аударып 
бастырады. 

Қазақ-қарақалпақ  тілдері - түркі тілдес халықтардың ішіндегі ең жақын тілдердің бірі. Тек 
тілі ғана емес руханият жазба жəдігерлері жағынан да, ауыз əдебиеті үлгілеріндегі 
кейіпкерлердің бір болып келуі, жырлау дəстүрлерінің ұқсастығы да сөзімізге дəлел бола 
алады. Екі халықта да  айтыс, терме, күй жанрларының бүгінге дейін өз мəнін жоғалтпай келуі 
етене жақын екендігін көрсетсе керек. Мысалы: қарақалпақтың «Қырық қыз» эпикалық 
дастанындағы батыр қыз бейнесі  Гүлайымның Түркістаннан шығуы, Хорезмнің батыры 
Арыстанға ғашық болуы, Шыршық өзенінің аталуы халықтар арасындағы байланыстарын 
білдірсе керек. Екінші бір дастан «Мақпал» жырында Сырдың бойында мекендеген Мақпал 
есімді қызға Сегіз деген жігіт ғашық болып қалады. Елді мекенге жұт болып, Сегіз Арқаға 
малдарын айдап кеткенде, қарақалпақ елінің қыз таңдап жүрген батыры Жабы деген жігіт 
Мақпалды көріп, əкесіне қалың малды төлеп алып кете барады. Соңынан қуған Сегіз, Жабы 
екеуі алысып Сегіз Жабыны жығады. Мақпалды алған Сегіз, Жабыға өзінің қарындасын беріп 
мəңгі дос болып кетеді. Бұл дастан екі халықта да жырланады. 

Қарақалпақ əдебиетінің саңлақ ақындары Бердақ (1827-1900) «Айдос би» дастанын 
қазақша жазса, Əжінияз Қосымбай ұлы (1824-1874) бірқатар өлең-жырларын қазақша 
жазғандығынан Абайды түп нұсқада оқыған деп түсіну қиын емес. 
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    Ант ішіп күнде берген жаны құрсын, 
    Арын сатып тіленген малы құрсын. 
    Қысқа күнде қырық жерге қойма қойып 
    Қу тілмен қулық сауған заңқы құрсын, - деп қазақ-қарақалпақты 

басқару жүйесінің өзгеруі өзге халықтың ұлықтары мен өз елінің атқамінерлерінің жеке 
мүддесі үшін жасаған əрекетін əшкерелейді. 

 Əжінияздың «Ала құс» өлеңінде: 
    Аспанда жүр ала-ала көрініп, 
    Жерге түссе құйрығынан сүрініп,  
    Елге ауыр түссе керек салмағы 
    Сондай беймаза ала құс, – деген сатира жанрында бұл жазылған 

өлеңі бейнелі түрде ала құс арқылы ел арасындағы алалықты, жаңа басқарудың 
қонымсыздығын айтып отыр. Абай үстем тап өкілдерінің зорлықшыл əрекетін «Болыс болдым 
мінеки», «Мəз болады болысың» т.б. өлеңдерінде батыл, астарламай тура табиғи қалпымен 
жеткізген. 

    Болыс болдым, мінеки, 
    Бар малымды шығындап. 
    Сөйтсе-дағы елімді, 
    Ұстай алмадым мығымдап.  
Абай өлеңінде өз пікірін болыстың монологы арқылы берсе, Əжінияз астарлай «ала құсты» 

бейнелі түрде беріп отыр. 
 Қарақалпақ негізін салушылардың бірі аудармашы Абатд Əлиев (1915) қарақалпақ 

тілінде 1990 жылы шыққан жинағына Абайдың 32 қара сөзін аударып ендірген. С.Бекмұратов 
(1910ж.) қарақалпақ ақыны əрі аудармашы, Абайдың бірнеше өлеңдерін аударып, 1925 жылғы 
мектеп оқулығына ендірсе, 1955 ж. Нүкісте жарық көрген «Абай Құнанбаев» атты кітабына 
толық аудармалары қамтылған. Осы жылы ақын, аудармашы, зерттеуші ғалым Б.Исмайлов 
(1926-1985) өзі аударған Абай өлеңдерін 9-класқа аударған «қарақалпақ əдебиеті» оқулығына 
ендірді. Ақын драмашы Т. Жұмамұрадов (1915-1990) «Қазақ досым» атты өлеңінде Абай, 
Жамбыл, М.Əуезов, С.Мұқанов сынды зиялылар туралы сөз етеді «Абай ескерткіштеріне» 
деген жыр-толғауы қазақтың біртуар ақынын ұстазым деп тəу етуі, халыққа əрі Абайға деген 
құрмет деп түсінуіміз керек. 

Қырғыз бен қазақтың төскейде малы, төсекте басы қосылған түбі бір түркі халықтары 
арасындағы ең жақыны екендігі, ес білмеген ескі заманнан белгілі. Туысқандығы жарасқан 
рухани қазына көздері бүгінгі əдебиеті мен мəдениеті, өнері мен тарихы бірге дамып келе 
жатқаны белгілі. Абай шығармашылығының қырғыз ақындарына еткен əсері мол екендігі 
қазіргі  қырғыз əдебиетінің даму барысында айқындалып отырғандай. Адамзаттың Манасына 
айналған қырғыздың эпостық дастанын алғаш 1856 жылы қашқарлықтардың аузынан жазып 
алып келген Шоқан болса, М.Əуезов шовинизм шырмауынан шешімін тауып, шық жұқтырмай 
тап-таза күйінде алып шығып берді. Абайдың замандасы қырғыз халық ақыны Тоғолоқ Молдо 
(1860-1942) мысал жанры юбойынша жаңашыл ақын əрі жыршы. «Түлкі мен тырна», «Есек пен 
бұлбұл», атты мысал өлеңдерінде, «Құстардың əңгімесі» (1908) атты поэмасында əлеуметтік  
өмір қайшылықтарын образды түрде астарлы ұғыммен суреттеуі Абай аудармаларындағы 
сатирамен үндес жатқандығын байқау қиын емес. Кейіннен бірнеше шығармалары жаңа өмірге 
бейімделген төңкерістік партияның жырлаушысына айналды. Өлеңдерінің дені Абайдың сегіз 
тармақтан тұратын «Сегіз аяқ» өлең үлгісінде жазылған. 

Абай үлгісінде жазған қырғыз елінің халық ақыны Аалы Тоқомбаев (1904-1988) Абай 
өлеңдері мен поэмаларын қырғыз тіліне аударып, 1954 жылы қазақ елінің ұлы ақыны деген 
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атпен жинақ етіп жариялады. Абайдың «Бойы бұлғаң», А.Тоқомбаевтың    «Тұтқын Марақ» 
өлеңдерінде идеялық жақындастық бар екендігі байқалады. Абайдың 54 өлеңін жəне 
«Ескендір» дастанын аударып, алғаш 1954 жылы Бішкекте «Абай жырлары» деген атпен жеке 
кітап етіп шығарды. 

Татар халқы мен қазақтардың біртұтас ел екендігі тілдік жақындығынан-ақ «мен 
мұндалап» тұрады. Ғабдолла Тоқай татар халқының ұлы ақыны, қазақ жерінде өсіп ер жеткен 
Орал өңірін өзінің отаны есебінде көп жырлаған ақын. Ғ.Ибрагимов (1887-1938) қазақ 
ауылында мұғалімдік қызметін, қазақ тілін толық игерген Ғ.Ибрагимов «Қазақ қызы» романын 
жазып бітіреді. Абай шығармашылығы туралы жəне қазақ халқының бай ауыз əдебиетін ұлы 
мұра дей етіп оны төкпей-шашпай жинап, рухани қазына иесі халыққа қайтаруды ұсынған 
Ш.Бабич, Ғ.Баширов, М.Ғайнуллин, С.Хаким т.б. татардың ақын жазушылары мен зерттеуші 
ғалымдарының шығармашылығына Абайдың ықпалы болған деп айта аламыз. 

Түркімен тіліне Абай шығармалары 50-жылдардан аударыла бастады. Абайдың қайтыс 
болуына байланысты, 1954 жылы 50 жылдығына орай, түркімен ақындары М.Сейдов, К.Эзизов, 
С.Ураев, А.Баймурадов, А.Оразтағанов Абай шығармашылығымен түркімен оқырмандарын 
таныстырды. А.Баймұратов өзінің 1974 жылы жазылған «Поэзиямыздағы Абай дəстүрінің 
жалғасуы» деген мақаласында Абай поэзиясынан үлгі алған түркімен ақындарының 
шығармашылықтарын сөз етеді. Түркімен əдебиетінің классигі Б.Кербабаев (1894-1974) Абай 
мұрасын жоғары бағалаған.  

Ұйғырлардың елді мекені көршілес Қытайдағы Шынжан өлкесі, туын тіккен отаны болып 
саналады. Абайдың «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» деген еңбегінде ұйғыр 
тарихы туралы да мəліметтер айтады. 

Абай өлеңдерін 1930 жылдардан-ақ ұйғыр тіліне аударма жасап жүрген  И.Саттаров «Бойы 
бұлғаң» өлең үлгісін ұйғыр поэзиясында қалыптастырды. Ұйғырдың бірқатар классик 
ақындары Абай лирикасы мен қара сөздерін жəне поэмаларын аударып, ұйғыр оқырмандарына 
жеткізді.   

І.Жансүгіров атындағы сыйлықтың иегері Долқун Ясенов (1938 ж.т.) Абай өлеңдерін, 
поэмаларын аударып, 1972 жылы «Көзимниң қарачуғи» («Көзімнің қарасы») деген атпен 
жариялады. 

Башқұрт əдебиетінің негізін салушы халық ақыны Сəйфи Құдаш (1894 ж.т.) Абай туралы 
мақалаларына қосып, зерттеу еңбектерінде Абай өлеңдерінен үзінділер келтіріп отырған. 
Абайды ұстаз санағандығын 1966 жылы қазақ тілінде аударылған «Жастық шақтың ізімен» 
естелік кітабынан көруге болады. Абайды ұлы ақын, атақты ақын деп бағалаған. Башқұрт 
ақыны Ш.Бабич (1895-1969) 1913 жылы «Мен Құнанбаев жырларынан керім əсемдікті, абзал 
сұлулықты көрем де, рахат сезімге бөленем» - деген екен. 

Шығыс пен батысты төл емген қазақтың ұлы ақыны Абай өзінен алдыңғы ойшылдардан 
алған білім нəрін кейінгі келе жатқан ұрпаққа сарқи берді. Абайды ұстаз тұтқан түркі 
халықтарының ақындары «Солай жазсам деп арман еткен». 
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ФОЛЬКЛОРЫНА ОРТАҚ МҰРА – КҮЛДІРГІ 
ƏҢГІМЕЛЕР 

 
Ж. Т. Танауова  

Түркология ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері 

Бір-бірімен көршілес жатқан халықтардың мəдени-əдеби байланыстары тереңде жататыны 
белгілі. Түркі халықтары да қашанда бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болған. Сондықтан да 
бұл халықтардың күлдіргі əңгімелеріндегі образдар, сюжеттер тұтастанып, ортақ кейіпкерлер 
жүйесін қалыптастырған. 

Күлдіргі əңгіме кейіпкерлері Қожанасыр мен Алдаркөсе қазақ ауыз əдебиетінде ғана емес, 
бүкіл Шығыс жəне түрік халықтарының фольклорына ортақ кейіпкерлер дəрежесіне көтерілген. 
Қазақ фольклорындағы Алдаркөсе, Қожанасыр, өзбек ауыз əдебиетіндегі Афанди, Хожа 
Насриддин, түркімен фольклорында Кеминэ мен Мирали, ал ұйғыр ауыз əдебиетіндегі Саляй 
Чаққан мен молла Зайдин, түрікте Бекташ, қырғызда Шəршен, қарақалпақта Өмірбек сияқты 
т.б. күлдіргі əңгіме кейіпкерлері – бірін-бірі толықтырып отыратын образдар.  

 Əр халық ұлттық тіл ерекшелігіне қарай күлдіргі əңгімелерді əр түрлі атайды. Мысалы 
өзбектер мен ұйғырлар оны лəтифалар, татарлар мəзек, түрікпендер шота сөз дейді. «Орыс 
тілінде «анекдот» «байка» деп жүргеніміз де, сайып келгенде, осы күлдіргі əзіл əңгімелер деген 
түсінікті береді… Дүние жүзіндегі басқа да елдердің күлдіргі əзіл əңгімелері орыс тілінде 
«анекдоты» деген атпен шығарылып жүр. Ал «анекдот» деген сөздің өзінің төркініне үңілсек, 
ол грекше – жарияланбаған, ауызша тараған деген ұғымды білдіреді [1].  

Ұйғыр фольклорының жанрын зерттеуші М.Алиева лəтифа мен сатиралық ертегілердің бір-
біріне жақын екеніне назар аударады: «К уйгурским сатирико-юмористическим сказкам очень 
тесно примыкают латифы (анекдоты). Близость этих жанров заключается в следующем: 

1. Отдельные эпизоды или целые сюжеты бытовых сказок известны как латифы. Например, 
латифы «Каменные сапоги», «Апанди и дверь» – это эпизоды из таких сказок-загадок, как 
«Мастер и ученик», «Умная девушка и жестокий хан». Сюжет о трех вопросах, известный как 
сатирическая сказка «Три мудрых совета», преобразовался  в сатирический анекдот и.т.д. 

2. В том и другом жанре популярен один и тот же образ – Апанди (или Ходжа Насыр). 
Апанди – один из центральных персонажей латифов. Однако в целом ряде сатирико-
юмористических сказок безымянный герой или таз легко заменяется образом Апанди, т.е. они 
сосуществуют. Таковы сказки «Решение судьи», «Умный падишах», «Лавочник», «Апанди и 
три вора» и др. 

3. Образ Апанди как в сказках, так и в латифах двойствен и противоречив. Отсюда и два 
типа сказок и латифов – с юмористическим и сатирическим направлением [2, 106 б.].  

М.М.Алиеваның бұл пікірінен байқайтынымыз, Қожанасыр жайындағы латифа, яғни 
анекдот, сатиралық ертегілердің құрамындағы эпизод не сюжет ретінде кейін жеке жанрлық 
туынды болып бөлініп айтыла бастаған. Бірақ бұл үдеріс кері болмады деп кім айта алады? 
Мысалы, Е.Д.Тұрсынов Алдаркөсеге қатысты əңгімелер анекдоттардың бірігуінен пайда болды 
деген пікір айтады: «С другой стороны, эти сюжеты имеют в основном одноэпизодную 
структуру, строятся на неожиданной ситуации, а потому в жанровом отношении должны быть 
отнесены к анекдотам. 

Таковы например, анекдоты «Алдар-Косе и черт», «Среднеазиатец и казах» в казахском 
фольклоре (Васильев, 1898; Потанин, 1917), «Кто старше?», «Кто больше знает песен?» – в 
туркменском («Кимиң яшы улы?», «Ким көп айдым билйэр?» – ЕД, 1964). Вместе с тем 
анекдоты об Алдаре имеют тенденцию к сцеплению, составляя таким образом повествования, 
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объединенные общностью главного персонажа и сходным характером сюжетных ситуаций, 
строящихся на ловком обмане, а также вытекающей из последнего обстоятельства единой 
логикой развития действия» [43, 27–28 бб.].  

Əдеби шығармалардың бөлшектенуінен гөрі бірігу үдерісі орын алатыны туралы араб 
əдебиетіндегі новелла жанрын зерттеуші Т.А.Мухтаров былай дейді: «Как уже отмечалось, ат-
Танухи проделал большую творческую работу, сведя разрозненные анекдоты в единый сюжет. 
Автор произвел причинное сцепление анекдотов-эпизодов, в той или иной степени мотивируя 
наступление каждого последующего. Он раздвинул два эпизода бытовавшего в народе 
произведения и в образовавшуюся «рамку» поместил еще два анекдота…  

Мы рассмотрели здесь целую серию анекдотов. Одни из них изложены как 
самостоятельное произведение, другие включены в некий единый сюжет и выступают как 
эпизоды одного развивающегося события, в котором возрастают все изображения 
индивидуальностей и появляется гуманистический элемент. Простая, непосредственная, 
бытовая народность повествования анекдота частично восполняется в новелле посредственно 
общенародным подходом, который сопряжен с усилением искусственности, «литературности» 
[50, 110-111 бб.].   

Ал араб əдебиетіндегі навадир (көңіл көтерер əңгіме, анекдот) жанрын зерттеген 
Ж.Серікбаева бұл жанрдың пайда болуын ислам дінімен байланыстырады: «К числу наиболее 
популярных жанров арабской средневековой литературы относится навадир (мн. от надира), 
понимаемый как занимательный рассказ анекдотического характера, который дошел до нас в 
многочисленных сборниках, составленных на протяжении почти пяти историко-культурных 
веков с момента возникновения ислама и арабо-мусульманской культуры в начале VІІ в. вплоть 
до конца Аббасидского халифата в ХІІ в.» [50, 3 б.]. Зерделей келсек, Қожанасыр жайындағы 
күлдіргі əңгімелер оқиғалары мұсылман қоғамымен өте тығыз байланыста. Тіпті 
мұсылманшылыққа қатысты емес болғанның өзінде де, ислам дінімен байланысты қоғам демі 
айқын сезіліп тұрады. Сонымен қатар Ж.Серікбаева навадир жанрының негізін салушысы əл-
Джахиз деп көрсетеді: «Что же называет навадир ал-Джахиз (775-868 гг.), который считается 
основоположником нового направления в этом жанре? Для него это – уже определенный 
литературный жанр со своими каноническими параметрами, и он создает новое понятие этого 
термина, которое можно определить как сочетание следующих компонентов: нового для того 
времени стиля – с употреблением ссылок и цитат из Корана и хадисов, разнообразных 
остроумных выражений; речей, бесед и диалогов персонажей в индивидуализированной форме; 
разнообразной по своей палитровой гамме и популярной во времена ал-Джахиза литературной 
темы по различным вопросам этики, социальной жизни, психологии – описания в комическом 
свете разнообразных пороков – скупости, глупости, невежества и др.» [50, 8–9 б.]. Келтірілген 
пікірге назар салсақ, араб əдебиетіндегі анекдот сипаты бар күлдіргі əңгіме - навадир 
жанрының пайда болуы əл-Джахиздің «Сараңдар жайлы кітабы» жинағынан бастау алады. 
Жəне де бұл жанрды ерекшелейтін белгілерге мыналар жатады:  

1. Белгілі бір өлшемі бар: өлшемнің негізінен қысқалығы айтылады;  
2. Құран, хадистерден цитаталар келтіріп, басқа да тапқыр сөздерге иек артады;  
3. Əңгіме, диалог, сөз нақты бір адамдарға телінеді;  
4. Тақырыптық жағы сан қырлы: этика, психология, əлеуметтік қатынас сияқты 

мəселелерді қамти отырып, адамның сараңдық, ақымақтық, надандық тəрізді жаман 
құлықтарын күлдіргі формада сипаттайды. 

Осы белгілерді қазақтың күлдіргі əңгімелерінен табуға бола ма? Бірінші белгі бойынша, 
шынында да күлдіргі əңгімелердің қысқалылығы, дұрысырақ айтсақ, нақтылылығы көзге 
ұрады. Ал Алдаркөсе жайындағы əңгімелер іс-əрекетті, оның нəтижесін жеткізуге байланысты 
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баяндауға салынып, өлшем жағынан ұзақтау да болады. Екінші белгі бойынша, қазақтың 
күлдіргі əңгімелері Құран, хадис сияқты қасиетті сөздерге иек арта беруге шорқақ. Үшінші 
белгі бойынша, Қожанасыр туралы əңгімелердің басты кейіпкері Қожа, ал қалған кейіпкерлер 
оқиғаға байланысты жалпылама алынады, мысалы, қазылыққа келсе, жауап беруші, не базарда 
саудагер, ұры, алаяқ сияқты кейіпкерлер нақтыланбайды. Алдаркөсеге қатысты əңгімеде Шық 
бермес Шығайбайдан басқасының барлығы да Алдар өмір сүретін қоғам адамдары ретінде 
жалпы көрсетіледі. Төртінші белгіге келсек, белгілі дəрежеде, Қожа мен Алдар тақырыптарды 
саралап алғандай. Алдар көбіне сараңдықпен аты шыққан байларды, дүмше молдаларды алдап, 
олардың жаман құлықтары мен қылықтарын əшкерелеуде жаза қолдануға барын  салса, 
Қожанасыр əбестік істер мен сөздерді, надандық, ақымақтық пен арсыздықты сөзбен шымшып, 
күлкі тудыратын істердің мəніне бойлай, еш жаза қолданбай, тек адамгершілік тұрғыда мінге 
жататынына ишара жасап білдіруге бейім.  

Сонымен қатар Қожанасыр бейнесі де біркелкі емес. Бұл туралы М.Алиева былай дейді: «В 
одних сказках и латифах Апанди умный и проницательный, заступник обиженных. 
Непримиримый враг эксплуатации, он зло высмеивает и разоблачает представителей 
господствующего класса – ханов, баев, мулл, купцов, которые изображаются глупыми, 
ленивыми и назойливыми. Такие произведения резко сатиричны («Если падишах жестокң, «И 
ты в хозяина», «Ну и бог», «Деньги за молитву» и др.).  В других сказках и анекдотах Апанди 
сам дурень, попадающий в положения, одно нелепее и комичнее другого; поэтому в быту 
уйгуров человеку, попавшему в глупое положение, говорят: «Ты, как Апанди». 

Между этими противоположными сказками, из которых первые, как уже говорилось, 
глубоко сатирические произведения, а вторые – юмористические, можно выделить 
промежуточную группу: сказки и латифы, где, Апанди лишь кажется глупцом, точнее, одевает 
его маску. Например, он кажется до крайности наивным, угощая свой чапан байским пловом, 
но  столько в этой нарочитой наивности сарказма и едкой сатиры. Следовательно, это 
промежуточная группа произведений объединяет сатирические и юмористические группы, 
воплощая собой и то и другое, но своим содержанием увеличивая число сатирических» [50, 144 
б.].  

Анекдотты ғалым З.Ахметов былай түсіндіреді: «Анекдот (грек. anekdotos – 
жарияланбаған) – қысқа күлдіргі єңгіме, фольклордың барлық кезеңдерге тєн, өміршең жанры. 
Басты ерекшеліктері – баяндаудың шындыққа жанасымдылығынан гөрі тапқырлық танытатын 
қызықтылығы, єдейі єзілдеп айту шеберлігі. Оқиғаның аяғы мүлде күтпеген жағдайға барып 
тіреліп, ой желісі тұтқиылдан кілт өзгереді, болған жағдай, іс-єрекет үйреншікті қалпынан 
бөлек, тосын басқа бір қырынан танылады. Анекдоттың ұтымдылығы тура мағынасында емес, 
ишарамен берілетін туынды мағынасында, пікірдің єдеттен тыс айрықша өткірлігінде. 
…Анекдот кейде өмірде болған, тарихта белгілі адамға байланысты қиыстырылып келтірілген 
қызықты оқиға, күлкілі жағдай болса, ал кейде өткір жауап қайырумен түйінделетін, єзіл-күлкі, 
кекесіні аралас сөз қағыстыру түрінде кездеседі» [53, 29 б.]. 

Сол сияқты «Латифа – шығыс єдебиетінің єдеби термині, қызықты күлкілі шағын єңгіме 
анекдот. Көбінесе белгілі бір адамның, кейіпкердің атына байланысты айтылады. Мысалы, 
тєжік єдебиетіндегі Мушфикиге, түрікмен єдебиетіндегі Кеминеге байланысты күлдіргі 
єңгімелер қазақтың Алдар Көсе төңірегінде айтылатын күлдіргі єңгімелерімен ұқсастығы мол» 
[53, 132 б.]. 

Анекдот жалпы єдебиетте көне заманнан белгілі. Батысеуропа беллетристикасында ХVІІ–
ХVІІІ ғасырларда кең танылған. Ресейде ХVІІІ ғасырдың ІІ жартысында кеңінен таралған. 
«Анекдот» терминінің мағынасы – ақылды да тапқыр жауаптан тұратын кішігірім єзіл немесе 
күлдіргі єңгіме, оның мақсаты – белгілі бір кісінің мінез-құлқын, кемшіліктерін мазақ ету. ¤з 
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ішіне алуан түрлі тақырыпты қамтиды. «Кейбір анекдоттар өз ішіне саяси мағынаны да 
қамтиды. …Анекдот жайлы теориялық зерттеулер өте аз» [54, 21-52 бб.].  

Анекдот көбіне диалогқа құрылады. Зерттеуші П.Єуесбаева анекдотты күлдіргі 
єңгімелердің бір түрі деп таниды [36, 21 б.].  

Анекдотты ауызекі єңгімеден айырып алу қиынға соқпайды. Анекдотта кең түрдегі сюжет 
болмайды. Ол барынша қысқа, кейіпкерлер саны аз, тілі нақты, көркем болады. Ауызекі єңгіме 
мен  анекдоттың айырмашылығы туралы түрлі пікірлер бар. Анекдотта тарихи оқиғалар сөз 
етілмейді, оның негізгі міндеті зєрлі мазақ пен зарарлы мінездерді көрсету.  Ауызекі єңгімеде  
єзіл-сықақ реңі болмайды, бұл – тарихи маңызы бар нєрселерді баяндау [55, 5 б.]. 

 Түрік халықтарына ортақ кейіпкерлер Қожанасыр мен Алдаркөсе тілі, діні бөлек 
елдердің ауыз əдебиетіне ауысқанда, оларға бірден сіңісіп кете алмаған. Олар басқа елдің от 
ауызды, орақ тілді шешендері мен су жұқпас суайттарына ұшырасады. Қожанасыр тек күлкілі 
кейіпкер ғана емес, ұстаз, данышпан бейнесінде, кейде алаңғасар  аңқау түрінде кездеседі. 
Қарсыласы өзінен басым түскен уақытта Қожанасыр аңқау, ал қарсыласы аңқау болғанда, айла-
амалы асқан қу болып шығады. 

Алдаркөсе мен Қожанасыр күлдіргі əңгімелері – тек қазақ халқына ғана емес, түркі тектес 
халықтардың көбіне ортақ мұра. Олар қазақ халық ауыз əдебиетіндегі Алдаркөсе мен 
Қожанасыр əңгімелеріне тарихи-мəдени типология, генетикалық типология тұрғысынан да 
өзара ұқсас болып отырады. Түркі тілдес халықтардың күлдіргі əңгімелеріндегі ортақ сюжеттер 
мен мотивтер күні бүгінге дейінгі ұзақ даму процесін өткерді. Генетикалық ұқсастықтардың əр 
түрлі формада көрініс табуы біріншіден, ортақ рухани бастауларды аңғартса, екіншіден, мотив 
пен сюжеттің өзі даму, өзгеру үстінде болатын тарихи процесс екенін білдіреді.  

Демек, қазақ халқымен түбі бір халықтардың əдебиетіндегі Алдаркөсе мен Қожанасыр 
жайындағы күлдіргі əңгімелер де əлеуметтік-сатиралық, адамгершілік-тұрмыстық тұрғыдан 
дамыған деуге болады. Əлем халықтарының күлдіргі əңгімелеріне шола қарасақ, қай халықтың 
болмасын күлдіргі əңгімелері тақырыбы жағынан, кейіпкерлері мен көздеген идеялық мақсаты 
жағынан бір-біріне өте  ұқсас, кей жағдайларда бірдей де болып кездесе береді. Бірақ сол ұқсас 
тақырып пен мазмұнды, кейіпкерлер мен типтерді күлкіге айналдыруда, əзіл-əжуа етуде əр 
халықтың өзіндік үні, өзіндік бояуы байқалып отыратынын естен шығармауымыз керек.  
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XX  ҒАСЫРДЫҢ II ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІ СЫНЫНЫҢ 
ЗЕРТТЕЛУІ 

 
Гаухар Махаш 

докторант 

Қазақстан  тəуелсіздік  алғаннан  бергі  уақытта  басқа қоғамдық  ғылымдар  секілді  қазақ  
əдебиеттануы  да  өзінің  жеке  ғылым  саласы  ретіндегі  қалыптасу,  даму  жолындағы  
жетістігі  мен  кемшілігіне  қайта  үңіліп,  əділ баға  беруге  ұмтылуда.  Мұның  өзі ұлттық  
əдебиеттанудың  бастан  өткізген  негізгі  кезеңдерін,  яғни  туу,  қалыптасу  дəуірлерін арнайы  
зерттеудің,  шығармашылық  кескін-келбетін, əдіснамалық  мəселелерін  ғылыми  тұрғыда  
саралаудың  шешуші  қадам  болып табылады.  Қазақ  əдебиеттану  ғылымы  қиын-қыстауға  
толы ұзақ  та  күрделі тарихи   жолды  бастан  кешірді. Елбасымыз Н. Ə. Назарбаевтың  сөзімен  
айтар  болсақ: «Тəуелсіздік  бізге бұрын  соңды  көрмеген  орасан  зор  мүмкіншіліктер  
берді…Біздің  санамызды,  зейін-зердемізді, жанарымызды  тұмшалап  келген бірталай  
көнерген  сарқыншақтардан,  теріс  пайым-ұғымдардан  арыла  алмағанымызға  да  күмəн  жоқ» 
[1]. Расында азаттыққа  қол жеткен соңғы  жылдары əдебиетіміз  бен  тарихымызды зерделеуде   
жаңаша  көзқарастар  қалыптасып, дұрыс  та,  келешегі  зор  бағыттарға  бет  бұрдық.  Əдебиет 
қоғамдық  өмірдің  айнасы, əрі   халықтың рухани  деңгейінің  даму  көрсеткіші  
болатындықтан,  мемлекет  үшін айрықша  маңызды  мəселе. Өйткені, əдебиеттану  
саласындағы  іргелі  ізденістер жүзеге  аспайынша,  жалпыхалықтың  санасына Отаншылдық, 
елдік сезімін  сіңіру  оңай  емес.  Қай  халық  болмасын  əлемдік  өркениетке  өз  ұлттық  
құндылықтары  арқылы  жетеді.  Қоғамның   рухани-көркемдік  дамуын   үлес  қосып,  
халықтың  мұңын  мұңдап,  жоғын жоқтауда əдебиеттің  маңызы  ерекше  зор. ХХІ ғасырға  аяқ  
басқан  қазақ  əдеби  сыны  да жан-жақты  өсіп, жанрлық  жағынан  жетілген,  мақсат-мұраты  
мен атқарар  қызметі  айқындалған,  кез  келген елдің  əдебиет  сынымен  иық  теңестіре  
алатын,  кей  сəтте  талдау  мен  ой-толғау  жағынан  ағалық  жасайтын  парасатты  да  
байсалды,  салмақты  да  салиқалы  сипатымен  ерекшеленеді. Əдеби  сынның  жеке  ғылым,  
өнер  деңгейіне  көтерілуіне  орай  оның  өзіндік  ерекшеліктері,  мазмұны  мен  түрі,  жазылу  
стилі,  басқа  да  заңдылықтары,  яғни  теориялық  сыр-сипат,  айырым-белгілері  болатындығы 
ескеріліп,  қазақ  əдебиеттану ғылымының қалыптасуы  жайлы зерттеулер  жасалып,  еңбектер  
жазылуы,  сөз  жоқ,  игі  нышандардың  белгісі. Сондай-ақ, сынның  туу  алғышарттары,  
қалыптасу  жағдайлары,  даму  ерекшеліктері  жайын,  бір  сөзбен  айтқанда,  қазақ  əдебиеті  
сынының  тарихын жүйелеу,  жанрлық сипаттарын  айқындау  бағытында  ғылыми  тұрғыда  
сарапталған көлемді  де  салмақты  еңбектер  жарық  көрді.  Бұл  тұрғыда М.Қаратаев, С. 
Əшімбаев, С.Қирабаев, Т. Кəкішев, Д. Ысқақұлы, Б. Майтанов, т.б. ғалымдарымыздың  зерттеу  
еңбектері қазақ  əдебиеттануына  қосылған  сүбелі олжа  болмақ. Дегенмен,  қазіргі  қазақ  
сыны  бірден осындай  қалыпқа  жеткен  жоқ.  Бұл  жолда  сан  қилы  өсіп,  жетілу  
сатыларынан  өтті. Кейде  қанатын  кең  жайып,  қарыштай  өркендесе, енді  бірде  тоқтамаса  
да  тоқырап, саясат  сойылын  соғып,  соның  ығына  жығылған  кездер  де  болды. Бұл  процесс 
– тарихи  шындық. Сондықтан  да  қазақ  əдеби  сынының  жеткен  биігі  мен  бүгінгі  деңгейін,  
кемшіліктері  мен олқы  тұстарын  саралап, салмақтап  отырудың  маңызы  зор. Мұның  ұлттық  
сөз  өнерінің  даму  жолдары  мен  эстетикалық,  көркемдік-идеялық  мұраттарын  айқындап,  
болашақ  бағытын  белгілеп беріп  отыруға  тигізер  септігі  айрықша.  

Қазақ  əдебиеті  сынының жеке  сала  ретінде  қалыптасуы  мен  өркендеуіне  үлес  қосқан,  
оның  жанрлық  сипаттарының  дамуына  атсалысқан  сыншыларымыздың  еңбектерін  атап  
көрсету,  мəн-мағынасын  ашып  түсіндіруге  тиіспіз. Ұлттық  əдебиетті  зерттеу жəне  оны  
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зерттеуші  ғалымдарымыздың  еңбегін   лайықты  саралап, тиісті   бағасын  беру – уақыттың  
талабы.    

Осы  тұрғыдан  алғанда  ХХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы кезең қазақ  əдебиетін 
салыстырмалы-тарихи теориялық жəне сын  тұрғысынан зерттеген  ғалымдардың  ғылыми  
еңбектері  бүгінгі  таңда  арнайы  қарастыруды  талап  етеді.  Өйткені,  оларды  танып,  білу  
арқылы  сол  кездегі  əдебиеттанудағы  ғылыми  ізденістерді  саралауға  мүмкіндік  туады. 
Ғасыр  басындағы   қазақ  əдебиетінің  əркелкілігін,  ағымдардың   пайда  болып,  өркендеуін,  
қаламгердің  əдеби  мұра  қорына  қосқан  үлестерін  анықтауда  ғылым  жолындағы  ар  
тазалығын  сақтап,  əдебиеттің  дамуына  ерінбей  еңбек  еткен, қазақ  əдебиетінің  көркемдік  
сапасын  саралауда  сын  жанрының  өрістеуіне  өз  үлесін  еселей  қосқан  көсемсөз  шебері де 
болды. Олар   Кеңес  дəуірі  кезеңіндегі  қазақ  əдебиетінің  əр  түрлі  мəселелерін өз  
еңбектеріне  арқау  етті.  

ХХ ғасырдың 60-90  жылдарындағы қазақ  əдебиеттану ғылымының даму  контексінде 
ғалымдардың сіңірген  еңбегін бағалап,  оны  зерделеу  үшін  Еуропа  жəне  орыс зерттеушілері  
мен ғалымдары М.М. Бахтин, А.С.Бушмин, В. Белинский, М. Горький,А.В.Луначарский, 
В.М.Крюков, Л.А.Булаховский, О.П.Пресняков, В.В.Юдинцев, В.С.Библер, П.А.Николаев, А.С. 
Курилов, С.И. Машинский,  Л.М.Землянов,  В.В. Виноградов сияқты  ғалымдардың  ой-
пікірлерін  назарға  алуымыз қажет. Əсіресе,  орыс  əдебиетінің айтулы  сыншылары – 
Белинский, Добролюбов, Плеханов, Луначарский еңбектерінің  маңыздылығына  баса  көңіл  
аударылады.Содан  кейін  əр  жылда  жарық  көрген  «Проблемы  литературной  критики», 
«Проблемы  развития  литературной  критики», « Русская  литературная  критика  70-80 г.г. 
ХІХ века» ( В.Н. Коновалованың  редакциясымен  шыққан  монография), «Литературно-
критическая  деятельность  русских  писателей  ХІХ в.», «Русская  итературная  критика» 
(Вопросы  история, теории, методологии)  атты  ұжымдық  еңбектерде орыс  əдебиеті  
сынының  қилы-қилы  мəселелерін  жан-жақты  қарастырылған. Оның  ішінде В.И. Кулешовтің, 
В.П. Муромскийдің, Б.Егоровтың т.б. еңбектері  жоғары  бағалануға  лайық.  Бұл еңбектердің  
əлемдік əдебиеттанумен  қатар  салыстыра  қарастыру қажет.  Батыс  Еуропа  əдебиеті  сыны  
мен  əдебиеттануы  бойынша  А. Эдгердің «История  древнегреческой критики», Э. Грукердің 
«История  литературных  и  эстетических  доктрин  в  Германии», Э. Тиссонның «Эволюция  
французской  критики», ХХ ғасыр өкілдерінен Дж. Спингарнның «Об  истории  литературной  
критики  Ренессанса», Ф. Брюнстьераның «Эволюция  критической  мысли  от  Ренессанса  до  
современности», Дж. Сэнтсберидің  үш  томдық «История  критики», екінші  дүниежүзілік  
соғыстан  кейінгі  жарық  көрген АҚШ  əдебиетшісі  Рене  Уэллектің  құрастыруымен  төрт  
томдық «История  совремменной  критики, 1850-1950» деген  көлемді  еңбектері  басылып  
шықты.  Содай-ақ, Н.Т.Нефедовтің «История  зарубежной  критики  и  литературоведения», 
«Зарубежное  литературоведение  и  критики в 1988 году»  еңбектерінің  маңызы  зор  болды.  

Бұл еңбектерді  қазақ  əдебиеті  сынының  даму  процесімен  сабақтастырып,  ұлттық    
əдебиеттануды  биік деңгейге  дейін  көтерген  ұлы  ағартушы  А.Байтұрсынұлынан  бастап,  
Қ.Жұмалиев, Т.Нұртазин, М.Əуезов, М.Қаратаев, Қ.Жұмалиев, М.Базарбаев, З.Ахметов, 
З.Қабдолов, С.Қирабаев, Ш.Елеукенов, С.Қасқабасов, Х.Сүйіншəлиев, Т. Тоқбергенов, 
Т.Кəкішев, Д.Ысқақұлы, Ж.Тілепов, Б.Майтанов, Б.Ыбырайымұлы  т.б.ғалымдарымыздың  
еңбектерімен   қарастырылады. Өткен Кеңестік дəуірдің əдебиеттанудың партиялық  
принциптің    қатаң  бақылауында  болғандығы  тарихтан  белгілі. Заман  қыспағына  қарамай,  
төл  əдебиетіміздің   биікке  көтерілген   тұсы  –  осы  тұс. Қазақ  қаламгерлерінің  көркем  
туындыларының  інжу-маржандары  осы  кезеңде  өзінің барша  ұлттық ерекшелігімен  əлем  
халықтарына  танылды. Қазақ  əдебиеттануы ғылым  ретінде  қалыптасты. Əдебиет  тарихы, 
əдебиет  теориясы  жəне  сыны  өркендеп,  əлемдік  əдебиет  үлгілерімен  сабақтаса  отырып,  
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өзінің  ұлттық  дəрежесін  көрсететін  құнды   дүниелер  өмірге  келді. М.Əуезов, І.Есенберлин, 
Ə.Əлімжанов, М.Мағауин, Ə.Кекілбаев, Ə.Нұрпейісов, Т.Əлімқұлов, С. Жүнісов, Д. Исабеков, 
т.б.  жазушылардың   шығармалары  ұлттық  ой-сананың  оянуына  ықпал  етті. Отыз  жылдан 
астам  уақытты  қамтитын  бұл  кезең  қоғам  дамуы  мен идеологиялық  ұстанымның, ой-
пікірдің  алмасуы  жағынан  бірдей  емес  еді. Көркем  əдебиет күрделі  қоғам  шындығын  
бастан  кеше  отырып  дамыды.  Коммунистік  партия  əдеби  процеске  басшылық  жасады.  
Əдебиет  негізінен  партия  белгілеген  дəуір  міндеттеріне  сүйенді, сол  дəуірдің  үні  болуға  
тырысты.   Саяси  қыспаққа  қарамай  əдебиет  ұлттық  категория  болып  қалды.  Ал  əдеби  
сын баспасөз  арқылы  бүкіл  қоғамдық-əлеуметтік  мəселелерге  араласып, əдебиеттегі өзекті  
мəселелерді де халыққа  жеткізуші  қызмет  атқарды. Ол  көркемдік  дамуда  ғана  емес, жалпы  
қоғамдық  ой-пікірдің  өрістеуінде де  маңызды  роль  атқарды.А.В. Луначарский : «Кез  келген  
халықтың  қоғамдық  ой-пікірінің  дамуына,  жалпы  мəдениет  тарихында  əдеби  сынның  
маңызы  зор»,- деп  атап  көрсеткен  болатын [2].      Əдеби  процестің  ұлғаюы,  жаңа  
туындылардың  көбеюі  оны  зерттеп,  ғылыми тұрғыдан  бағалап  отыратын  əдебиет  туралы  
ғылымның  қалыптасып,  дамуына  ықпал  жасады.  «Əдебиетті  жүйелі,  жан-жақты  қарастыру 
– əдеби  сынның  табиғаты» ,– деген  көрнекті  ғалым Д. Ысқақұлының  сөзі  рас [3, 31-б.]. Ең  
алғаш  қазақ  əдебиетін  жүйелі  зерттеп,  түгендеп  көрсеткен  еңбек – “Қазақ  əдебиетінің  
тарихы” атты  6-томдық  еңбек  болды. Ол  1960-1967 жылдары жұмыла  жазылған қазақ  
ғалымдарының  төл  əдебиетін  ғылыми  тұрғыда  танытатын  алғашқы  үлкен  өнімді  
еңбектердің  бірі болды. Əдебиеттің  даму  жолы  белгілі  жүйеге  түсіп  жинақталды. Əдебиет  
оқулықтары,  ғылыми-зерттеу  жұмыстар  көптеп  атқарыла  бастады. М. Əуезов, С. Мұқанов, 
М.Ғабдуллин, Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев, Б.Кенжебаев, А.Нұрқатов, Х.Сүйіншəлиев, 
З.Ахметов, З.Қабдолов, С. Қирабаев, Ə.Тəжібаев т.б. əдебиетіміздің  дамуына зор  үлес қосып,  
келелі  зерттеулер  жүргізді. Зерттеулер сын  тұрғысынан  сарапталып, шығармалардың  
көркемдік  деңгейі  анықталды.  Əсіресе, қазақ  қаламгерлерінің  поэзия, проза,  драма  
жанрларының  дамуы,  бағыты,  көркемдік  келбеті,  рухани  құндылығы  туралы  сын-зерттеу  
еңбектері, əдеби  портреттер,                əр  қаламгерлердің  шығармашылық  деңгейі  туралы  
ауқымды  еңбектер  жарық  көрді. М. Əуезов «Əр  жылдар  ойлары», С.Əшімбаев «Парасатқа  
құштарлық»,  М. Базарбаев «Əдебиет  жəне  дəуір», Р. Бердібаев «Биік парыз», Ш. Елеукенов 
«Замандас  парасаты», С. Мұқанов «Халық  мұрасы», Т. Кəкішев «Сын  сапары», Ғ. Мүсірепов 
«Суреткер  парызы» т.б. көптеген  əдеби-сын  зерттеулер  оқырмандардың  зəру  мəселелеріне  
жауап  берді. Əдебиеттің  асыл  құндылықтарын  саралауда  сын  жанрының  атқарар  рөлі 
ерекше. Руханиятымызды танып, оны  зерттеу  аясы  кеңейе  түскен  сайын  ұлттық  сөз  өнері  
құндылықтарын  жаңаша  зерттеудің  ғылыми  қажеттілігі  артып  отыр.  Сол  себепті  кеңес  
кезеңінің  əдебиеті   заман  көшімен  өзгеріп,  пікірлер  мен  көзқарастар  қайшылығын  
байқатып  отырғаны рас. Кешегі  кеңестік  идеологияның  шеңберінде  айтылған  ой  бүгінгі  
көзқарас  тұрғысынан  қарағанда  басқаша  болуы  əбден  заңды. Бұл  əсіресе,  сексенінші  
жылдар  соңындағы  қайта  құру  серпілісі  мен  еркіндік,  сөз  бостандығы  тұсында  айрықша  
көрініс  тапты.  Ұлттық  əдебиеттану  туралы  айтқанда  мұнда  ұтылғанымыздан  ұтқанымыз  
көп. Кеңес  кезі  əдебиеті  қай  жанрда  болмасын қаламгерлеріміздің шығармаларында  
адамгершілікті,  достықты, жақсылықты  насихаттауға  негізделді.  Қайта  құру  кезеңінде  
қазынамыз  қайта  оралған  Алаш  зиялылырының  мұраларымен  толықты. Кезінде  
ауыздықталған саяси  идеологияның  құрбаны  болған  мол  мұрамыз  халқымен  қауышып, 
дамыған  əдеби сын  тұрғысынан  қайтадан   зерттеуге  мүмкіндік   алды. 
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Қазақ халқының бүгінгі күнге дейін жеткен қастерлі мұрасының бірі – айтыс өнері. 

Халықпен бірге жасап келе жатқан аталмыш жанр тарихтың қилы белестерінен өтіп, өз 
басынан құлдырау, қайта жаңғыру жəне даму секілді түрлі кезеңдерді кешіргені əмбеге аян. 
Себебі ол қазақ жұртының тарихи, тұрмыс-салт, ұлттық сипатына сəйкес туындаған, қай кезде 
де халықтың өмірін көз алдыңа əкелетін айрықша жанр. Айтыс ақындары қашанда көптің сөзін, 
елдің мұңын, əділетті жақтап сөйлеген. Жырсүйер қауым айтысқа тек екі ақынның өзара сөз 
қағысын, бір-бірімен шарпысуын көру үшін ғана емес, елдік, қоғамдық мəселелерге деген 
ақындардың көзқарасын, яғни көкейіндегі сөзін есту үшін де келген. Себебі, ақындар қашанда 
шындықтың айнасы саналған. Халық ақынның аузымен айтылған ақиқатты естіп айызы қанған, 
арманы орындалғандай күй кешкен. Аталы сөз салтанат құрған заманда ақын сөзінің салмағы 
қашанда басым болған.  

 Айтыстың жұртты баурайтын ерекшелігінің бірі ол сөзсіз думандық, сауықтық сипаты. 
Үш Жүзге сауын айтқан əйгілі астарда да, ірілі-ұсақты тойларда да, тіпті жастардың ойын-
сауықтарында да ақындарды айтыстыру дəстүрге айналған. Бұдан бөлек атағы елге мəлім 
ақындарды шақырып əдейі кездестірген немесе екі шайырдың кездейсоқ ұшырасып қалуынан 
орын алған айтыстар қаншама. Айтулы астар мен торқалы тойларда ақын тойдың сəніне, төрдің 
көркіне айналған. Өз елінің, өз жерінің айбынын аспандатып, ырыс-берекесін тасытып көрсету 
арқылы жақтастарының мерейін асырған, көңілін тасытқан. Жерінің байлығы, елінің сəн-
салтанатын жырлап, қарсыласының мысын басуды көздеген. Өз кезегінде əріптес ақын да бұған 
қарсы жауап қайырып, оған өзінің дəлелдерін, өз елінің ерекшеліктері мен артық тұстарын, 
жақсылықтарын айтып, мұның сөзінен мін тауып сөйлеп, айтыстың көрігін қыздырған.   

Халықтың ерекше махаббатына айналған суырыпсалмалық өнердің қыр-сырын, оның  ішкі 
құпиясын ашу жолында талай зерттеушілердің еңбектенгені шүбəсіз. Єсіресе М. Єуезов, С. 
Мұқановтың, Е. Исмаиловтың, Б. Кенжебаевтың, Р. Бердібаевтың, Қ.Жұмалиевтың, М. 
Қаратаевтың, Є. Тєжібаевтың, М. Ғабдулиннің, Т. Нұртазиннің, І. Дүйсенбаевтың, Н. 
Төреқұловтың, Ғ. Мүсіреповтің, Б. Уақатовтың, Б. Адамбаевтың, М. Жармұхамедовтердің єр 
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тұста жазған еңбектері мен зерттеулерін атаған болар едік. Олардың кейбіреулері айтыстың 
туу, қалыптасу, даму кезеңдерін арнайы єңгімелесе, кейбіреулері жалпы ерекшкліктерін топтап 
қарастырумен шектелді. Осыны дөп басқан С. Мұқанов кезінде «Айтыс» жинағында жазған 
алғы сөзінде, «Айтыс жанрының туу, даму, өркендеу процестерін айрықша зерттеу – қазақ 
халқының поэтикалық түсінік – түйсігі мен талап талғамының жетілу жолдарын айқындап 
алумен мєнді арнаның бірі болары анық,» - деп оны жете қарастыру қажеттігін ескерткен-ді. 

Бір ғана ұлы Жамбылды зерттеуші ғалымдардың өзі – бір төбе. Мысалы, ақынның 
шығармашылығы хақында ғылыми мақалалар, баяндамалар, монографиялар жазған бір топ 
ғалымдардың ішінде М. Єуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, С. Бегалин, Қ. Жұмалиев, Е. 
Ысмаилов, Є. Тєжібаев, Т. Жароков, Ғ.Орманов, М. Қаратаев, М. Дүйсенов, Р. Бердібаев, М. 
Жолдасбеков, Н. Төреқұлов бар.  

Айтысты жан-тəнімен сүйген, оның жанрлық табиғатын қалтқысыз байқаған, түбегейлі 
зерттеген ғалым академик, Рахманқұл Бердібай екені даусыз. Ғалым ешқашан суырыпсалмалық 
өнер жайлы жол-жөнекей, атүсті пікір білдірмеген. Керісінше айтыстың шығу тарихы, 
қалыптасуы, даму жолдары хақында терең талдап, оның тыныс-тіршілігін тамыршыдай тап 
басып берген.  

Айтыстың қазақ халқы үшін қаншалық қастерлі екендігін ғалымның мына пікірі дəлелдей 
түседі: «Əрбір елдің өзгелерде кездесе бермейтін өзіндік дəстүрі болады. Сол дəстүрден оның 
отандық немесе əлемдік мəдениетке қосатын өзіндік үлес, нақышы көрінеді. Мəселен, Балтық 
бойы республикаларында сан мың адам қосылып өлең айтатын əн мейрамдары өткізіліп 
тұрады. Бұл бір ғажайып, сол республикалар халқының даму тарихына сəйкес қалыптасқан 
дəстүр. Сондай-ақ қазақтың айтыс өнері де өзінің көпқырлы көркімен ұлттық рухани 
байлығымыз, мақтан тұтып айтуға татырлық қызығымыз деп бағалауға лайық» [1].   

Айтыстың тарихы ұзақ,-дейді Б.Бердібай, Егер батырлар жырларынан өткен замандардың 
белес-белес оқиғаларын көзге елестетсек, єрбір айтыстан сол дєуірдегі  халық өмірінің 
шындығынан көптеген дерек мєліметтер аламыз. Айтыс өзінің жанрлық ерекшелігіне 
байланысты шыншылдығымен айрықша қымбат. Сонымен қатар бұлардың көркемдігі де көп 
жағдайда табиғи, суретті болып келеді. Тапқырлықтың, қиыннан қиыстырып өлең шығарудың, 
шешендіктің не бір ғажап үлгілері де сонда. 

Ақындардың тапқырлық танытып, өзін суырыпсалма ақын ретінде елге тантуы үшін де көп 
тер төгуіне тура келеді. Шайырлардың өз өлеңдерінде баяндағанындай олардың айтысқа келу 
жолдары да əртүрлі. Біреуі ұйықтап жатып түс көріп, өлең айтып оянады, енді бірі түсінде 
бабаларының аян бергенін айтады. Келесі біреуі əншілік, термешілік өнерімен танылып жүріп, 
бойындағы қабілетін ұштау барысында айтыскер ақынға айналып сала береді. Бұл да ойға 
қонымды. Дегенмен Р.Бердібай ақындардың айтысқа келу жолын былайша тарқатады: «Атақты 
ақындар үлкен айтысқа түсіп, елге танылғанға дейін ауыл арасында болып жататын сансыз 
кештерде «жаттығу» кезеңнен өткен. Қазақ арасында кез келген басқосуда дерлік қыз бен 
жігіттің айтыстары, қайымдасуы ежелгі рəсім болатын. Əрине мұндай кішігірім, күнделікті сөз 
қағысына түскеннің барлығы ақын болып кетпейді. Бұлардың ішінде жаттап алғанын ғана 
айтатын немесе бес-алты ауыз сөз құрайтын өлеңшілер де аз болмайды. Осындай кездерде 
дарынды адамдар бірте-бірте көркем сөз құпиясына қаныға түседі, тəжірибе жинайды, сөз 
сайысының алуан түрлі психологиялық, нəзік мезеттерін ұғады. Көптің көреген көзі мен 
талғампаз ойы кімде буырқанған ақындық жатқанын қапысыз ажаыратады, бір рет жалт етіп 
көрінгеннен-ақ ондай өнерпазды қастерлей бастайды. Мұндай жағдайда тыңдаушы қауымның 
ықыласы мен қолдауы жас дарынды құдіретті күштей жебейді» [2]. Міне осындай нақты 
ғылыми пікір ғана ақынның ақын болып танылуы туралы шынайы көзқарасты 
қалыптастырады.  
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Елдің сөзін сөйлейтін, мұңын мұңдайтын жоқшысы болу үшін құр қабілеттің болуы 
жеткіліксіз. Құрғақ баяндау қанша дегенмен шамалы уақыттан соң тыңдарманды жалықтыра 
бастайды. Күнделікті құлаққа сіңісті болып қалған тіркестер көрермен үшін жаттанды сөздерге 
айналады да, көпшілік мұндай айтыстардан жерінері сөзсіз. Ақын əуелде өзін елге танытып, 
кішігірім қайым айтыстар мен қыз бен жігіт айтыстарына түсіп жүргенімен аламан айтыстарға 
түсу үшін оған терең білім мен парасатты зерде керек. Р.Бердібай ақынға қажетті осы бір 
тұстарды қапысыз байқайды: «Сөз сайысына түсетін ақынға дарындылық, ойдың ұшқырлығы, 
тілдің мергендігі қандай қажет болса, білімділік, белгілі дəрежеде, əлеумет өмірінің зерттеушісі 
деңгейінде тұрушылық та зəру. Елдің өткен-кеткенінен, қазіргі қалпынан бейхабар адам айтыс 
майданына түсе алмайды. Əріптестің кез келген сұрағына, сынына, кінəлауына салдарлы, 
салихалы жауап айтарлық біліктілік ақынға ауадай қажет. Əсіресе ақын өз руының, өлкесінің, 
асса бүкіл қазақ халқының, көрші елдердің шежіресіне, белгілі оқиғалар мен адамдардың 
жағдайына қанық болуы лəзім. Басқаша айтқанда ол тарихшы міндетін де қатар алып жүруі 
шарт» [3]. Осындай ірі сынға толған ақындар ғана елдің намысын жыртып, абыройын асқақтата 
білген. Өз кезегінде халық та шайырын алақанға сап аялап, ыстық ықыласына бөлеген. 

Р.Бердібай айтыстың тарихы мен қатар оның түрлі жанрлық ерекшеліктерін де жете 
зерттеген ғалым. Жұртқа белгілі қайым, бəдік, қыз бен жігіт, түре, сүре, жұмбақ айтыстармен 
қатар, қатпары қалың «жазба айтыстарды» терең талдап, жік-жігін ажыратып берген.  

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары ұлттық құндылықтарымыз жойылуға бет алған тұста 
қазақтың арда - өнері ақындар айтысының да тарих қойнауына кетіп бара жатқанын сезген 
Р.Бердібай аталмыш мұраны халыққа қайта қауыштыру жолында да қисапсыз тер төкті. Əр-əр 
жерлерде өңірлік, аймақтық айтыстардың өтуіне мұрындық болды. Жер-жерден айтысқа 
қабілеті бар ақындарды шақыртып, оларды Алматыға жинап, өзара айтыстырып, айтыстың 
өткен-кеткені туралы дəрістер оқып, суырыпсалмалық өнердің қайта түлеуіне қосқан үлесі аз 
емес. Осындай бір сөз сайысы 1980-жылы өткен Республикалық екінші ақындар айтысы еді. 
Бұл сайысқа республиканың түкпір-түкпірінен отызшақты ақын, жетпістен астам жыршы, 
термеші, əнші, күйшілер қатысып, халықты орасан зор мерекеге кенелтеді. Төл өнерін сағынған 
жұрт та бір жасап қалады. Аталмыш өнер мерекесі туралы Рахаң «Айтыстың көпшілік 
көңіліндегі пікірді жұртшылық талқысына сала білетін, күн тəртібінде тұрған мəселелерді 
батыл көтеретін ежелгі салтының бəсең тартпағанын осы жолғы сөз сайыстары айқын танытты. 
Ешбір тыңдаушы немесе көлденең сыншы бекер, орынсыз дей алмайтындай жанды мəселелер 
тізбегі, халық, мемлекет мүддесін алға тарта отырып сөйлеушілік өзінің көнермес, қайталанбас 
қалпында көрінді», - деп ой түйеді [4]. Шынында да бұл халық күткен жерден келген жампоз 
жүйріктердің  таланты мен біліктілігінің айқын көрінісі еді.  

Сол тұстарда Көкен Шəкеев, Манап Көкенов, Көппай Омаров секілді əйгілі ақындар айтыс 
сахнасына шығып, өздерінің арынды жүйріктер екендіктерін дəлелдесе, олардың ізін ала 
шыққан Əселхан Қалыбекова, Əбдікерім Манапов, Қонысбай Əбілов, Əсия Беркеновалар 
айтысты жаңа сатыға көтергені баршаға белгілі. Ал ел ішінде еленбей жүріп, айтысқа деген тың 
көзқарастың нəтижесінде сахнаға шығып, елмен қауышқан Тəушен Əбуованың өнері елге 
ерекше əсер етті. Бұлардың ізін алып, біршоғыр жас таланттар өнер өлкесіне қадам басты. Бұл 
да Р.Бердібай ағамыз бастаған бір топ өнер жанашырларының жанкешті еңбегінің тəтті жемісі 
болатын.     
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Urmiye/İRAN 

Özet: 
İran'ın en eski halklarından olan Azeri Türkleri, diğer dillerde konuşan insanları çeşitli yönlerden 

etkilemişlerdir. Bu yazımızda Azeri Türkçesinde kullanılan atalarsözlerinin etkisini İran'ın en önemli 
Luğat namesi olan Dehhuda Luğat name'sinde ve aynı kişinin Emsal ve Hikem kitaplarında 
araştırılacaktır.  

Dehhuda köken olarak İran'ın bir azeri bölgesi olan Gazvin kökenli bir ailenin çocuğu fakat 
kendisi Tahran'da doğdu. Azeri ailesinde büyüyp ve Azeri kükenini taşıyan Dehhuda, Azeri 
atalarsözlerini farsça diline aktarır ve bir farsça atalarsözü olarak gösterir. Bu yazar ailesinden 
öğrendiği  ve onlarla yaşadığı Azeri Türkçe'sinin atalarsözlerinin farsçayı zenginleştirmek amacı ile o 
dile aktardı. Diğer taraftan Dehhuda bir Türk hakimiyti olan Gacar hakimiyeti döneminde yaşadı. 
Türk şair ve yazarların hakimiyette olduğu etkisi nedeni ile Türk dilinin etkisi daha çoğaldı. Dehhuda 
bunlardan etkilenerek yazmaya başlar. Dehhuda Türkçe atalarsözlerini bir farsça atalarsözü olarak 
işaret ettiğimiz kitaplarına aktarır fakat incelik ve uyumluluk içerisinde olan bu atalarsözleri farsça'ya 
aktarılırken kabalık ve uyumsuzluk sıfatına sahip olmuşlardır.  

Örneğin onun " ilahi nan hamişe savare başad to piyade" ifadesi tam azeri atalarsözü olan "çörək 
atlı olsun sən piyada"'nın aktarılmış şeklidir. Bir diğer atalarsözünde "setareyeman ez evval mutabeg 
neyamed" demektedir. Onun bu ifadesi de " ulduzumuz bir axmadı" Azeri Türkçe'sinin farsçaya 
aktarılmış şeklidir. Biz bu gibi örneklerden hareketle Azeri Türkçesinde olan atalarsözlerinin etkisini 
Dehhuda'nın Luğat name'si ve Emsal ve Hikem'inde olduğunu göstermeyi amaçladık. Bizce atasözleri 
her ne kadar bu etki nedeni ile kabalık ve uyumsuzluk içerisinde olsa bile yine Türk dilinin etkisini 
açıklamaktadır.    

 
Anahtar sözcükler: Ali Akber Dehhuda, Atalarsözü, Türkoloji, Azeri Türkçesi, Farsça dili. 
 
Giriş: 
Azeri türkçesi İran’nın en eski ve yaygın dillerinden olduğu için bu ülkede önemli konuma 

sahiptir. Diğer taraftan türk hakimiyetlerinin 650 seneye yaklaşık İran’da iktidar olduğu ve o 
dönemlerde kültürel açıdan diğer milliyetleri etkilemesi şart olmuştur. Etkilenen bu milletlerin başında 
fars dili gelmektedir. Bu etkinin üç önemli boyutundan söz etmek mümkündür: 

a: Askeri ve idari konularda yaygın olan türkçe kelimelerin (emirtuman-minbaşı-yüzbaşı-yürüş-
atış-garavul-yasavul-yarag-gülle-ağacı-eşik ağacı-gullar ağacı ve ....) farsçaya dahil olması.  

b: İran’da coğrafi yerlerinin bir çoğu türkçe olarak adlanması ve bu adlanmanın fars bölgelerde de 
yayılması. 

c: şir ve düz yazılarda ve daha ziyade fars halkının günlük ifadelerinde bir çok türkçe 
kelimelerinin kullanışı.  
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Ayrıca çağdaş fars halkının binden fazla türkçe kelimenin kullanışı halen devam etmektedir. 
Qaşıq, Qayıq, Töşek, Kuç, Boncaq, Bulğur, Tübre, Top, Tepe, Bace, Khanom, Ağa, Baba, Batlaq, 
Gol, Yeylaq, Qışlaq, İl, Aster, Ocaq, Otaq, Omid, Avare, Oba, Aydin, Oğur, Mojde, Kulak, Çetir ve ... 
türkçeden farsçaya aktarılan günlük kelimelerdir. 

Bu yazımızda türkçenin fars diline etkisini göstermek amacıyla türkçe atalarsözünün etkisini fars 
dilinde özellikle Dehhuda’nın iki önemli kitabı olan Luğat Name ve Emsal ve Hikem kitaplarında 
amaçladık. 

Dehhuda’nın biyografisi: 
Aliekber Dehhuda 1878.ci yılında Tahran’da doğdu. Onun babası Hanbabahan Gazvinlidi. 

Dehhuda 9 yaştayken babası vefat etti. O ilk önce islami ilimleri öğrendi ve sonra Tahran’da siyasi 
okula girdi. Fransa dilini bu okulda öğrendi. 2 sene Avrupaya gitti ve Fransa dilini tamamladı. Onun 
Avrupa’dan dönmesi İran’ın meşrutiyet dönemiyle denk geldi. Mirza Cahangirhan’ın işbirliği ile 
meşrutiyet döneminin meşhur gazetelerinden olan Sur-i İsrafil gazetesini yaydı. Bu gazetenin ilginç 
bölümü, çerend ve perend bölümüdür. Bu bölümden sorumlu olan Dehhuda Tanz dilinde ve Dexo 
imzası ile yazmaktaydı. Milli şura meclisinin inhilalından sonra meşrutiyetçiler tutuklandı. Bu nedenle 
Mirza Cahangirhan idam olundu ve Dehhuda’da Avrupa’ya sürgün oldu. Dehhuda Paris’te Allame 
Kazvini’nin işbirliğiyle Sur-i İsrafil’in üç sayısını yaydı. Sonra istanbul’a gitti ve bazı arkadaşları 
yardımı ile Suruş gazetesini yaydı.Tahran’ın Sattarhan, Bagirhan ve diğer mucahitler vasıtasıyla 
fathedilmesi ve Muhamed Ali Şah’ın yenilmesi ile beraber Dehhuda İran’a döndü ve Tahran ve 
kirman’ın milletvekili olarak milli şura meclisine girdi. Daha sonra siyasi işleri bırakıp ilmi ve kültürel 
işlere başladı. Emsal ve Hikem , LuğatName, Divan-i Eşȃr, Şarh-i hal-i Abureyhan-i Biruni ve bazı 
tercümeler ve fransızca farsça sözcüğü o eserlerdendir. Dehhuda 1955.ci yılında Tahran’da vefat etti. 

Emsal ve Hikem  kitabı:  
Emsal ve Hikem  kitabı 45000 atalarsözü ve deyimleri içermektedir. Bu sözler Farsça, Türkçe ve 

Arap dilinde yaygın olan veya bazen sadece şirlerde kullanılan atalarsözü ve deyimlerdir. Bunların bir 
çoğunu hiç bir zaman Fars halkı kullanmamıştır. Bu kitabın içeriği 1929 den 1931’a kadar hazırlandı 
ve 1932 yılında dört cilt’te ve Alfeba sırasıyla Tahran’da yayınlandı. 

Luğat Name kitabı: 
Bu kitap 16 ciltte ve 200000 Luğatte basıldı. Dehhuda 40 yılda bu kitabı yazdı. Birinci cildi 1940 

da yayıldı. Diğer ciltleri bazı arkadaşlar ve öğrencilerin yardımıyla daha sonra yayınlandı. Bu kitapta 
sadece fars diline ait olan luğatler değil diğer dillerden farsçaya aktarılan luğatlar da bulunmaktadır. 

Mesel ve Hikemin fars dilinde anlamları 
Mesel’in kelime anlamı benzeri ve gibi anlamında ve Arapça bir kelimedir ve kökü mosul 

kelimesidir ve bir şeyin diğer şeye benzemesinden ibarettir. Farsça da ise kanıt, delil, mutlak söz 
anlamına gelmektedir. Edebiyat dilinde ise hikaye anlamında kullanılmaktadır. Hikem de hikmetin 
çoğuludur. İnce sözler ve ibarelerdir. Mesel ve hikem ise birlikte atalarsözü anlamında gelmektedir. 

İnsanlar bazen fikirlerini ifade ederken mesel ve hikemden yararlanmışlardır. Onlar bu yöntemle 
kendi düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Bu sözler bazen güzel bir hikayeye 
dayanmaktadır. Hikaye ise bu sözlerle son verilir. 

Mesel ve hikem halkın istekleri ve düşünce yapılarını sergilemektedir. Bir milletin mesel ve 
hikemi o milletin felsefi düşüncesine dayanır ve genelde insani erdemlikler ve beyenilmiş özelliklerle 
doludur. Bazen kaynaklarının kim olduğu belli değil bazen ise din adamları veya düşünce ve edebiyat 
sahasında çalışan düşünürlerin sözlerinden kaynaklanır. Konuşmacılar ve hatipler bu sözlerden 
yararlanır ve böylece meseller ve hikmetler kişiden kişiye ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Çağdaş 
dünyamız ise giderek bu sözleri unutulmaya başlamıştır.  
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1.Luğat Name ve Emsal ve Hikem  kitaplarında türkçe atalarsözü 
Kuşkusuz Luğat Name ve Emsal ve Hikem  kitapları fars dilinin en önemli kaynaklarndandır. Bu 

iki kitapta türk atalarsözünün bulunması önem taşır ve en azından fars dilinin türkçe etkisi altında 
kalmasını açıkça ifade etmektedir. Kesin iki farklı dil bir arada yaşarken birbirini etkileyeceklerdir 
fakat bu etkiyi inkar edip ve onları kendi dilimiz gibi algılamak doğru olmayacaktır. Dehhuda’nın 
ailesi bir türk toplumu olan Gazvinli bir ailedendir. Bu nedenle Dehhuda türk olmasa bile türk 
atalarsözünü biliyordu diyebiliriz. O atalarsözünü türkçeden farsçaya aktarır ve bir farsça atalarsözü 
olarak yorumlar. Onun meşrutiyet döneminde yazdığı mekaleler, türkçe bildiğine dair bir işaret 
olabilir. Onun “boş meşrutiyet” mekalesinde “ilahi nan hamişe savare başed to piyade” ifadesi tam 
azeri türkçesinde atalarsözü olan “çörek, atlı olsun sen piyade” nın aktarılmış şeklidir, veya aynı 
mekalede “setareye man az avval motabeg neyamed” meseli azeri türkçesinde olan “ulduzumuz bir 
axmadı” atalarsözünün aktarılmış şeklidir. Bunlar gibi olan atalarsözünü araştırırken fars dilinin 
yapısına ait olmadığını ve türkçeden aktarılmasını görmek mümkündür. Yalnız şunuda söylemekte 
fayda var; Dehhuda bazen bu atalarsözünün türkçe olduğuna işaret eder fakat bu işaretler onun diğer 
türk atalarsözünü farsça atalarsözü olarak algılaması ile çelişmektedir. Daha ziyade birini türk 
atalarsözü olarak yorumlamak ve diğer türk atalarsözünü türk atalarsözü olarak yorumlamamak 
ikincisi fars atalarsözüdür ifadesinin ince bir işaretidir. Diğer taraftan bakarsak fars dili türk iktidarı 
olan Gacar döneminin etkisi altında kalmıştır. Edebiyatçılar, şairler türk düşünceleri ile farsça 
yazmaya devam ettiler. Bu nedenle Dehhuda gibi fars düşünürler de fars dilinde olan yazılarında 
türkçeden yararlanmışlardır. 

2. Emsal ve Hikem ve Lüğatname'de Türk atalarsözünün bulunmasına dair nedenler 
A: Dehhuda’nın kendi işaretleri 
Dehhuda’nın kendisi bazı türkçe atalarsözünü kullanırken onların türkçe olduğuna işaret etmiştir. 

O bir çok yerde bu atalarsözü türkçe atalarsözüdür işaret ederek türkçe atalarsözünün fars dilinde 
konumunu belirtmektedir. Örneğin “to yeki men yeki” türkçede “o bir kişi ben bir kişi onun menden 
ne işi” gelmektedir. Dehhuda “budur ki vardır” atalarsözünü farsçaya çevirmeden bile türkçeden 
farsçaya aktarılmış bir atalarsözü olarak ifade eder. (Emsal ve Hikem, c.1, s.474) 

B: fars dilinde türk yazarlar (Torkan_i Parsi guy) mektup kaynaklarında Dehhuda’nın kullandığı 
atalarsözünün bulunması. 

İran’ın bir çok tarihi ve edebiyat sahasında yazılan kitabların yazarları, İran türklerinden oldukları 
için türkçede olan atalarsözünü kendi kitaplarında bir fars atalarsözü olarak getirmişlerdir. Dehhuda 
ise onların yazılarına istinaden o atalarsözünü farsça atalarsözü olarak getirir. Mevlana, Nizami, 
Sühreverdi, Rudeki(fars şirinin atası olarak tanınır.) Saib tebrizi, Xagani, Fuzuli, şebesteri o 
kişilerdendir. Örneğin “Leşger-i şikeste” (Luğat name, c.9, s.12693) aynen Saib tebrizinin şu şirinde 
ifade edilir. “Fathi çonin kerdest ba Leşger-i şikeste ”    

C: Türkçede yazılan tarihi ve edebi kitaplarında Dehhuda’nın zikrettiği atalarsözünün bulunması. 
Divan-i Luğat-i Türk, araplar için yazılan bir türkçe oğretim kitabıdır. Bu kitabın yazarı Mahmud 

Kaşğeri türkçede kullanılan atalarsözünü de kendi kitabında getirmiştir. Bu kitabın atalarsözü kısmını 
Güney Azerbaycanlı bir yazar Mehrrem Parizad farsçaya çevirmiştir. Bu yazar kaşgeri’nin zamanında 
kullanılan atalarsözünü azeri ve farsça karşılığını da bu kitapta getirmiştir. O Divan-i Luğat-i Türk’ten 
açıkladığı ve tercüme ettiği kitabın ismini “Atalar sözünün inkişafı” olarak getirir. Biz bu yazıda o 
kitaptan hareketle Mahmut kaşğeri ile Dehhuda arasındaki ortak olan bazı atalar sözlerini getireceyiz. 

“Getre getre cem gerded vangehi darya şeved.” (Emsal ve Hikem, c.2, s.1163)  
Yukarıdaki Farsça olarak ifade edilen atalarsözünün karşılığını Mahmut kaşğeri’de görüyoruz. 

“Biren biren menk bulur, tema tema kol bulur.” (atalar sözünün inkişafı, s.108) Parizad kaşğeri’nin 
beyan ettiği bu atalarsözünün azeri karşılığını “birbir gelip min olar damcı damcı göl olar” olarak ifade 
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etmektedir. Böylece Dehhuda’nın zikrettiği atalarsözü tam mehmud Kaşğeri’nin atalarsözüne denk 
gelmektedir.  

Dehhuda’nın bir diğer atalarsözü “Xun xun ra nemişuyed” (Emsal ve Hikem,c.2, s.763). 
Dehhuda’dan önce kaşğeri “Kaney kan berla yumaz” (Atalarsözünün inkişafı, s.246) olarak kendi 
kitabında bir türk atalar sözü olarak kullanır. Kaşğerinin bu atalar sözünün karşılığı Parizad “Ganı gan 
ile yumazlar” olarak beyan eder. Dehhuda’nın ifade ettiği “Xun xun ra nemişuyed” de bu türk 
atalarsözüne denk gelir.                        

Dehhuda bir diğer atalar sözünde şöyle der: ”Penc engoşt yeki nemişevet”. (Emsal ve Hikem,  c.1, 
s.512) farsça atalar sözü olarak algılanan bu ifadeni Kaşğeri “Beş ernekak toz ermaz” (Atalarsözünün 
inkişafı, s.54) olarak ifade eder. Onların her ikisi de “Beş parmağın beşi de bir değil” anlamındadırlar.  

D: Türkçede ifade edilen atalarsözündeki ibareler ve kelimeler uyumlu ve ahenglidirler. Halbuki 
bu ibareler ve kelimeler farsçaya aktarıldığında uyumsuz ve ahengsiz hale gelir. Örneğin “İlan yeyip 
ejdeha olup” bir azeri atalarsözüdür. (Tarix-i Sulduz ve türkan-i Qarapapaq, c.2, s.745) bu atalar sözü 
iki kısımdan oluşmaktadır. İlan yeyip birinci kısım ve ejdeha olup ikinci kısımdır. Bu iki kısım 
arasında bir aheng ve uyumluluk hakimdir halbuki aynı atalarsözü farsçaya aktarılırken uyumsuz hale 
gelmiştirr. “Angeder mar xorde efiy şode ast” (Emsal ve Hikem ,c.1,s.59) “Angeder” kelimesi bir filin 
fazla uygulanması halinde beyan edilen bir kelimedir. Bu kelime atalarsözünü uyumsuz hale 
getirmiştir. Veya bir diğer atalarsözü “Ne töksen aşıyan o gelir qaşığıyan” (Negahi be tarix ve farhang-
i Qarapapaq, s.123) “Aşıyan” ve “Qaşığıyan” bu sözün içerisinde Kafiye rolünü oynarken atalar 
sözüne ahenk kazanır. Halbuki onun tercümesi olan “Ançe der dig est be kemçe miayed” (Emsal ve 
Hikem ,c.1,s.50) bu ahenge sahip değildir.  

E: Farsçaya aktarılırken fars dil kurallarının ve kelime ve cümle birliğinin bozulması. “Ba xers be 
cuval reften” (Emsal ve Hikem ,c.1,s.349) müphem bir cümledir, halbuki "Ayı'nan bir çuvala girme" 
(Elsözleri, s.19)                                                türk dilbilgisine uyarak apaçık bir ifade sergilemektedir.  

F. Bazı atalarsözlerinin her iki dilde de ortak olması 
kimi atalarsözlerinin özel bir dil kökü yoktur. Bu sözler insanlığa ait olan sözlerdir. Bu nedenle 

her iki dilde de yaygındırlar. Örneğin: “Engur-i xub nesib-i şuğal mişeved” (Emsal ve Hikem, c.1, 
s.309) 

Bu sözün aynısı azeri türkçesinde de yaygındır. “üzümün yaxşısını çaggal yiyer” (Tarix-i sulduz 
ve türkan-i Qarapapaq, c.2, s.744)  

“Farzand-i halalzade be xalu mikeşed.” (Luğat name-i Dehhuda,c.11,s.162150) bu sözün tam 
azeri karşılığı olan”İğid oğul dayısına çeker.” (Atalarsösü, Celal bidili, s.14 ) halen halk ağzında 
yaygındır. 

G.kimi atalarsözleri türkçeden farsçaya nakledilirken bazı değişikliklere mȃruz kalmıştır. Fakat 
anlam açısından her iki dilde de aynı anlama sahiptir. Örneğin:”Karanlık yere taş atmax” (Eller 
sözleri, s.156) tam farsça karşılığı “Sengi be tariki endaxten” dır, fakat sengi yerine tiri(ok) gelir ve 
söz böyle olur: “Tiri be tariki endaxten” (Emsal ve Hikem ,c.1,s.504) anlamı ise “karanlık yere ok 
atmaktır.” Bir diğer atalarsözü “bostançının kulağı ağır eşidir.” (Tarix-i Sulduz ve torkan-i Qarapapaq, 
c.2, s.746) Dehhuda “bostançı” kelimesi yerine o kelimeye yakın anlamı olan “bağban” kelimesini 
kullanır. “bağban vagt-i mive guşha ker mişeved.” (Emsal ve Hikem, c.1, s.369) 

“Elçiye ölüm yox” (Zurub-i emsal türkiyye, s.56) atalarsözü ise Dehhuda da şu şekilde gelmiştir. 
“Elçi ra zevali nist” (Emsal ve Hikem ,c.1,s.329) Dehhuda’nın sözünde “ölüm” kelimesi yerine 
“Zeval” kelimesi gelir ve cümlenin anlamı şöyle olur. “Elçiye zarar yoktur.” 

Sonuç: 
Dehhuda’nın Emsal ve hikem ve Luğatnamesi kitaplarını araştırırken Azeri türkçesinin etkisini o 

kitaplarda görmek mümkündür. Kesin bu etki geçici bir zamanda olmayıp belki geçmiş tarihlerden 
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beri mümkün olmuştur. Türklerin iran’ın bir çok bölgelerinde yayılması ve bu dili bir çok konuşanlar 
tarafından benimsemesi bu etkiye neden olmuştur.      
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-Dehhuda ali ekber, Emsal ve Hikem, c.1, Tahran, Amirkebir yay., 3.baskı, H.Ş 1352 
-Dehhuda aliekber, Luğat name, bütün ciltleri, editör Muhammed moin ve Cafer şehidi,Tahran 

üniversitesi yay., H.Ş 1372 . 
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ШƏКƏРІМТАНУ ТАРИХЫ ЖƏНЕ АҚЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА 

  
А. К. Жундибаева 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ 
Türkistan/KAZAKİSTAN 

 
Қай халықтың болсын, өз мəдениеті, рухани əлемге қосқан өзіндік үлесі - əдебиеті бар.  
Əдебиеттің рухани болмысын арттыратын екі үлес: бірі – халық ауыз əдебиетінен келген 

арналы үлес, екіншісі –осы халық ауыз əдебиетіне халық мұрасынан қосылған, яғни, халық 
тұлғаларының рухани мұрасы -  жазба əдебиет жемісі.  

Əдебиетке қосқан рухани мұрасы үлесі  неғұрлым салмақты болса, соғұрлым ол мұраның, 
оның авторының еңбегі ғылыми айналымда да зерттелуі жоғары болмақ.  

Артына мол мұра қалдырып, қазақ əдебиетінің дамуына зор үлес қосқан, осындай 
тұлғаларымыздың бірі, Абайдың ақындық мектебінің  аса көрнекті өкілдерінің бірі – Шəкəрім 
Құдайбердіұлы.   

Қазақ əдебиетін Хəкім Абайдан кейінгі дəуірде өз ақындық үнімен өрнектеген, барлық 
замандарға азық болатын асыл қазына қалдырған  ақын, данышпан Шəкəрім 
Құдайбердіұлының шығармашылығы халықтың рухани ғұмырнамасындағы ең ізгі дəстүрлерді 
сіңіріп, ұлы сабақтастықты жалғаған жауһар мұралардың бірі. 

«Шəкəрім өздігінен ақын, ойшыл, қаламгер болып туа қалған жоқ. Оның алдында сонау 
түркі дəуірінен бері қарай көш түзеген ұлттық əдебиеттің терең шежіресіндегі қатпар-қатпар 
əдеби-көркем дəстүрлерге бай белес-белес кезеңдер тұрды. Шəкəрімнің негізгі нəр алған 
бастаулары да, ұлағатты ұстаздары да – осы дəстүрлер болды.» [1,44 б] 

Шындығында Шəкəрім мұрасы – аса кернеулі, заңғар маңызды, салиқалы да сындарлы, 
мазмұнды мұра. Ендеше оны зерттеу бір күннің, бір жылдың емес, заманалар еншісінде [2, 212 
б] 
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Шəкəрім шығармашылығының арнасы кеңдігі соншалық, бүгінгі қазақ əдебиетінде  өзіндік 
жеке шəкəрімтану іргетасын қалады.  

Шəкəрім шығармашылығы бойынша тек əдеби  жағынан ғана емес,  пəлсапалық,  
педагогикалық, психологиялық, тілдік жағынан қарастырылып, зерттелген  түрлі еңбектер 
қазақ ғылымының ернеуін кеңейтті.  

Шəкəрімтану – ақын өмірі мен шығармашылығына байланысты ғылыми бағыт.  
Тарихқа көз жіберсек, қазақ əдебиетінде де, өзге ел əдебиетінде де   белгілі бір тұлға 

шығармашылығы мен өмірінің кезең ерекшеліктерін  зерделеуге арналған ғылыми бағыттар 
мен  мектептердің бар екендігін көре аламыз.  Ғылыми үрдісте айналымда жүргендері де 
баршылық. Абайтану, мағжантану,  ахметтану, қайымтану, т.б. бүгінгі күні біршама зерттелсе 
де, зерттеу объектісі кеңейе беретін ғылыми қайнар.  

Ал əлем əдебиетіндегі (өзге ұлт əдебиетінде) пушкинтану, лермонтовтану, шекспиртану, 
байронтану, айбектану, манастану т.б. ұғымдардың өз əдеби – ғылыми əлемінде  енгеніне біраз 
жылдар болса да, күні бүгінге дейін өз мəнін жоғалтпаған,  əлі де зерттеліне беретін рухани 
мұралар екендігі даусыз.  

Ал Шəкəрім шығармашылығының зерттелуі, зерделенуі, ақын туралы баспасөзде 
жариялануы əріден басталса да (ақынның көзі тірісінде), белгілі шектеулерге байланысты талй 
жыл қараңғылықта қалып қойғаны да жасырын емес. 

Жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдарында басталған  зерделеу қадамдары 
араға талай жылдар салып, тек ақын ақталғаннан соң ғана, яғни 1988 жылдан бері қарай 
зерттелу айналымына айналды.  

Қазақ əдебиетінде шəкəрімтанудың негізін салып, іргетасын қалаған Ə.Бөкейханов [3], 
А.Байтұрсынов [4]  сынды алаш қайраткерлері.  

Ə.Бөкейханов өзінің сын мақалаларында ( «Түрік, қырғыз, қазақ həм хандар шежіресі» 
еңбегі,  «Қалқаман-Мамыр» поэмасы) Ш.Құдайбердіұлының шығармашылығына зор баға 
береді.   

Ал белгілі заман ауытқуларына дейін, атап айтсақ,  1912 жылы Семейдегі «Жəрдем» 
баспасынан Шəкəрімнің «Жолсыз жаза, яки кез болған іс», «Қалқаман - Мамыр», «Еңлік - 
Кебек», «Қазақ айнасы» атты шығармалары жарық көрді.  Сол замандағы қазақ баспасөзінде 
ақынның жеке өлеңдері жарияланып тұрды.  

Ш.Құдайбердіұлының Физулиден аударған «Лəйлі – Мəжнүн» шығармасы  Ташкенттегі 
«Шолпан» журналының 1922-1923 жылғы бірнеше санында басылды.  

Бұл аталған шығарма кейінірек С.Сейфуллиннің бастыруымен 1935 жылы Алматыда 
«Лəйлі – Мəжнүн» деген атпен жарияланды. Сол жылдары А.С.Пушкиннен аударған 
«Дубровский» əңгімесі жеке кітап болып басылды. Бұл əңгіме 1935 жылы орыс ақынының 
қазақ тіліндегі таңдамалы өлеңдерінің жинағына енді.  

А.С.Пушкиннің Шəкəрім аударған «Боранын» Б.Кенжебаев 1936 жылы «Əдебиет 
майданы» журналының 2-ші санында жариялады. Ақынның бір топ өлеңдері 1978 жылы 
Ленинградта шыққан М.Мағауин құрастырған «Поэты Казахстана» жинағында жарияланды.  

Дегенмен кеңестік кезеңде де зерттелу деігейі толастап қалған жоқ.  
1975 жылы «Краткая литературная энциклопедияның» 8-томына «Худайбердиев 

Шакарим» атты мақала енгізілсе [5], 1978 жылы М.Мағауин «Поэты Казахстана»  деген 
жинақта ақынның бірсыпыра өлеңдерін жариялады [6].   

Ал 1988 жылы  ақын Ж.Бектұров «Ақын мен жауыз» атты балладасын жазды.  
 Осы жинақ  бойынша  ақын шығармашылығы бойынша  алғаш зерделеген 

зерттеушілеріміздің бірі Қайым Мұхаметхановтың жеке мұрағаттық  деректемелерінде анық 
көрсетілген. 
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Ғалым  ақынның шығармашылық мұрасының  жалпы мəтіні мен текстологиялық 
ерекшелігін жете зерделейді. 

Ол: «Қазір əдебиетіміздің тарихында орны ойсырап тұрған, елге ежелден белгілі болған 
ақын, жазушыларымызды еске алғанда, ең алдымен Шəкəрімді атауымыз орынды деп білемін. 
Өйткені, ол Абайдың нағыз мұрагерлерінің бірі, бірі болғанда бірегейі», – деп ой түйіндеген [7, 
5]. 

Қайым түсініктемесінде ақын шығармалары туралы: « 1924 жылы июнь жұлдызында қазақ 
тіліне аударған. Орыстың атақты естісі Лев Толстойдың «Асархидон - Лаэли» деген əңгімесі 
( 1-6 бет); 1924 жылы август айында қазақшаға аударылған Лев Толстойдың əңгімесі «Үш 
суəл» (6-10 бет), 1924 жылы август айында қазақшаға аударылған Лев Толстойдың əңгімесі 
«Крез патса» (10-13 бет);  1924 жылы август айында қазақша өлеңге  «Күншығыс жүз 
əңгімесінің» бірі «Тан-жи-зан-хан» (13-17 бет)...» деп  т.б. толық деректер арқылы көрсеткен 
[8]  . 

«Ахат көшірген «қара дəптердегі» №2 (көлемі 63бет ) Шаһкəрім шығармалары. 
1. Алты əңгіме. Кіріспе. Өз өлеңі. 
1924 жыл. 
 
Алты əңгіме оқуға жайың бар ма? 
Ұсындым жас өспірім ғалымдарға 
Əншейін бос сөз демей ғибрат ал. 
Ой жібер ішкі сырын пайымдарға. 
 
Алдыңғы, біз ел жедік обал демей, 
Зарлады талай момын, талай кедей, 
Нəпсі, мақтанға алданба, қарақтарым, 
Үміті кім бұл елдің сендер емей.  
 
Орыс, қазақ, адамның бəрі бірдей, 
Ешкімді алалама, оны білмей, 
Кем-кетікке қарасу – ар міндеті, 
Халқыңа пайда тигіз, босқа жүрмей 
 
Жаныңды аяй көрме, жардамынан, 
Үйткенде арың шығар арманынан. 
Өйтпесе бұл өмірің артық емес, 
Тəніңді топырақ басып қалғанынан » [9], – 
деп келтірілген ғалым деректемесіндегі бұл шығарма кейіннен жарияланған 1988, 2001 т.б. 

басылымдардың кейбіреуінде өзгеріссіз, кейбіреуінде өзгеріспен басылған. 
Зерделей қарасақ,  ақыннан қалған ұланғайыр мұраны зерттеу ХХ ғасырдың 20-30 

жылдарында, оның көзінің тірісінде басталды. Бірақ уақыт салған салмақ, қоршаған ортадағы 
зобалаң жүйелі зерттеуге мұрсат бермеді [2, 212].  

Зерттеуші ғалым Ш.Қ.Сəтбаева Шəкəрім Құдайбердіұлының мұрасының қай кезден бастап 
зерттелгені туралы: «Шəкəрім туралы ең алдымен Императорлық орыс Географиялық қоғамы 
Батыс-Сібір  бөлімі Семейдегі бөлімшесінің 1902-1910 жылдар аралығында мүше болған 
кезден баспа беттерінде жарық көргенін..., «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеттерінде 
жарияланғанын» өзінің «Шəкəрім Құдайбердиев» деген еңбегінде атап өтеді, - « «Айқап» 
журналының 1914 жылғы 4-ші санында Абайдың қайтыс болуының он жылдығына орай 
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өткізілген кеш туралы есепте ұлы ақын Абай жайлы айта келіп: «...қазақ шежіресінің негізін  
құрған, қазір де өлеңмен бірнеше кітаптар жазған ақсақал Шəкəрім қажы осы Абайдың інісі 
болады», - деп атап жазылғанын көрсетеді [10,48].  Сондай-ақ,  С.Ғаббасов, С.Сейфуллин, 
М.Əуезов, Ы.Дүйсенбаев, Қ.Мұхамедханов,  М.Мағауин т.б. ғалымдар ақын шығармаларының 
жарыққа шығуына, зерттелуіне  зор үлестерін қосты.  1988 жылы  Шəкəрім бабамыз толықтай 
ақталды. Ал, тəуелсіздік алған жылдардан кейін шəкəрімтану мəселесі бір арнаға түсті. 
Лирикалық өрнектер сыры жайында Ш.Сəтбаева өз еңбегінде көрсетті. Талай зерттеулер 
жарыққа шықты.  

Əдебиет саласында А.Тілеуханова, А.Үсенова, А.Сейсекенова сынды ғалымдар ақын 
шығармашылығын əр қырынан алып зерттесе,  белгілі ғалым Б.Əбдіғазиұлы «Шəкəрім 
шығармаларының дəстүрлік жəне  көркемдік негіздері» атты арнайы зерттеу еңбегін ұсынып, 
докторлық диссертациясын қорғады [2, 214]. Ақын лирикасының өзіндік сырлары туралы 
Балтабай Əбдіғазиұлы өзінің «Шəкəрім: дəстүр жəне көркемдік» атты зерттеу еңбегінде 
кеңінен айтып, тереңінен талдау жасады.  

        Бабамыздың  150 жылдық мерейтойы қарсаңында ақынның тұлғалық болмысын,  
оның шығармаларының өзіндік ерекшелігін əр қырынан танытатын түрлі іс-шаралар жер-
жерлерде кеңінен аталынып өтілді. Сонымен қатар, ақын шығармаларының тереңінен зерттеле 
түсуіне, зерттеу объектісінің кеңейе түсуіне  Шəкəрім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің жанынан құрылған «ХХІ ғасыр жəне Шəкəрім əлемі» жəне Семей мемлекеттік 
педагогикалық институтының жанынан құрылған «Шəкəрімтану» орталықтары  да өздерінің 
зор үлестерін қосты.  

Семей мемлекеттік педагогикалық институтында «Шəкəрім» атты ғылыми-педагогикалық 
журналдар, «Шəкəрімтану мəселелері» атты ғылыми сериялық жинақтары жарық көрсе, 
Шəкəрімтаны ғылыми-зерттеу орталығында дайындалған «Шəкəрім» -  тұлғалық 
энциклопедиясының дүниеге келуі – Шəкəрімнің даналық келбетін толық ашуға қол жеткізді.  

Туған өңірі – Семей қаласында Шəкəрім Құдайбердіұлының 150 жылдық мерейтойына 
арналған «Шəкəрім шығармашылығы қазақ жəне əлем мəдениеті контексінде» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы  өткізіліп, ақынға ескерткіш орнатылды.  

     Əдебиетіміздің Абайдан кейінгі дəуірін аса құдіретті ақындық үнімен, дариядай дархан 
талантымен түрлендіре өрнектеген, тың тынысты көркем əдеби ойдың қазынасы болған ойшыл 
ақын, кемеңгер суреткер Шəкəрім Құдайбердіұлының шығармашылығы халықтың рухани 
ғұмырнамасындағы жауһар қазыналардың асыл қасиеттерінен суарылған, көркемдік 
эстетикалық ой дəрежесі биік, талантына тұғыр болар дəстүрлік арналары бай 
мұраларымыздың біріне саналады. [11,5]. 

Н. В. Гончаренконың  «Гений в искусстве и науке» деген кітабында данышпандықтың бір 
белгісі ретінде адамның ешқандай беделге бас имеуі, өзін ешкімнен де кем сезінбеуі айтылады.  
Осында айтылған данышпандық көрінісі – ақын өмірінің көрінісіндей. Ар мен адалдықты, 
адамгершілікті барша адамзат қауымының серік етуін тілеген  Шəкəрім Құдайбердіұлы  -   
ұлттық   тарихта    өзіндік    орны   бар    тұлғалардың бірі.  Шəкəрім ақынның шығармашылық 
ғұмыры өткен ғасырдың күрделі де, қиын кезеңдермен біте қайнасып бірге өтті. Оның 
туындыларында өз халқының өмірі, заман үні, дəуір тынысы кеңінен танылады.  
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ОРХУН ЁДГОРЛИКЛАРИ АНЪАНАЛАРИНИНГ ЗАМОНАФИЙ ЭПИТАФИЯЛАРДА 
АКС ЭТИШИ (Уруш Йилларида Сургун Қилинган Қримлиларнинг Қабртошлари 

Асосида) 

Ф.ф.н.Дилором Ҳамроева 

Özbekistan 

The traditions of Orkhon Inscriptions in ours days (Crimean tombstone in Uzbekistan) 

Feature of Turkic nation: high honour, displines, behavour, his love and loyal to the nativeland and to 
the freedom is expressed in one of appriciatable ancient monuments Orkhon Inscriptions. Epitaphs of 
the graves of the Crimea’s folk, who came to Uzbekistan because of Soviet Repression has traditional 
similarity with Orkhon Inscriptions. 

The Crimean epitaphs, basically, in three properties like to Orkhon Inscriptions. 

1. The occurred events pronounced with mouth deceased hero. 

2. The Style of the hero’s responses. 

3. To give the reports to the people and to warn about approaching. 

Meaning this case it is considered that adequately to study of the graves Inscription of Turkic folk and 
more important part of this work is a collation Crimean and Orkhon monuments. In this work 
the speech will pronounced about general Turkic epitaphic heritages and their traditions which, 
existing to this days, on example of the photofixings of the Crimean tombs in Uzbekistan. 

 

Key words: Orkhon Inscriptions, Crimean folk in Uzbekistan, tombstones, traditional characteristic 
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Günümüzde Orhon Yazıtları gelenegi 

(Krımlılar’ın Özbekistandaki mezartaşları)                              

Türk Dünyasının çok kiymetli âbidesi Orhon Yazıtları Türk kişisinin faziletleri: yüksek gururu, ahlakı, 
yurtperver, hürriyetperverligini yansıtmaktadır. Soviet döneminde siyasî yasaklardan dolayı 
Özbekistan topraklarında gürbette yaşayan Krımlılar’ın mezar taş anıtlarını Orhon Yazıtları ile 
karşılaştırma günümüzda da Türk halklarının aynı vasıflara sahip oldugunu göstermektedir. 
Krımlılar’ın mezar taşlarında Orhon Yazıtları gelenegi ve genel hususları üç esas kıyasla 
görülmaktadır. 

1. Yazılar kahramanın kendi dilinden dile getirilmesi; 

2. Milletsever ve hürriyetperverçe keskin hitap tarzı; 

3. Kahraman gelecek evlatlara hesap vermesi ve onları uyarması bakımından türlü 
bölgelerdeki Türk halkları mezartaşlarını, özellikle, Krımlılâr’ın baştaş yazılarını Orhon 
Yazıtları ile karşılaştırmalı ögrenmek önem taşımaktadır. 

Mezkür bildiride, Orhon Yazıtları’nın günümüzde de rastlanılan hususları, Krımlılar’ın mezartaşları 
fotokayıtı örneginde incelenecektir. 

 Anahtar kelimeler: Orhon Yazıtları, Özbekistandaki Krımlılar, mezartaşlar, geleneksel hususlar.  

Эпитафиялар бино-иншоот, эшик, устун ва нарса-буюмлар ҳошияси туширилган бошқа 
эпиграфик ёзувлардан кичик бир биографик асар характерини ўзида ифода этиши билан 
ажралиб туради. Шу жиҳатдан, улар ҳам тарихий, ҳам адабий матншунослик нуқтаи назаридан 
ўрганилиши лозим. Муайян бир тарихий вақт оралиғи, реал шахс исми ва у билан боғлиқ баъзи 
маълумотларнинг қабртош ёзувларида акс этиши ўша даврга хос айрим ижтимоий ва 
иқтисодий ўзгаришларни кўрсатса, хотира сифатида ўйиб ёзилган матн ҳамда тасвирий 
шакллар давр кишисининг фикр-тушунчалари, инончларини англашда ёрдам беради. Ҳар 
қандай эпитафия матн ва орнатментларнинг танланишига кўра индивидуалликка эга. Яъни бу 
марҳум ҳамда унга ёдгорлик ўрнатган яқинларининг кишилик тафаккурини ўзида 
мужассамлаштиради. Аммо матн ва орнаментларнинг қўлланишига кўра эса умумийликка эга 
бўлиб, шу матн ёки орнаментнинг бирор қисми бошқа ёдгорликларда ҳам такрорланиши ўша 
даврга оид ўзига хосликни кўрсатади. 

 Бир туркум қабртошларнинг эътиборли жиҳати эпитафия марҳумнинг тилидан ёзилиб, 
Билка Қоон, Кул Тегин битиктошларидаги баъзи жиҳатларни ўзида акс эттиради. Жумладан, 
Тонюқуқ битиктошидаги марҳум тилидан ифода этилган автобиографик мазмундаги матн 
шакли: Bilge Tonyukuk ben özüm tabgaç ilinge kılıntım. Türk bodun tabgaçka körür erti… в.ҳ. 
замонавий қабртошларда ҳам кӯзга ташланади. Мазкур матнлар нафақат марҳумнинг ёши, 
балки қисқа ҳаёт тарзи ва ички кечинмаларини ҳам ифодалай олади: 
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Кабиров Адыл Азимджанович 
19 19  34        19 21  71 

IX                  VIII 
Меним адым Адыл эди, анам къоиды 
догъанда, 
Эп досларым аглаштылар, яраларым югъанда. 
Архадашиндан ве балалариндан къатре 
оларакъ. 
 
Тошкент, Оқтепа. 
Пойдеворсимон бетон қабр. Вертикал 
ўрнатилган мармар ёдгорликнинг юқори 
қисмида ҳилол остида новда тасвири мавжуд. 

 

 

 

Мазкур характердаги эпиятафиялар купроқ, иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистонга 
кўчириб келинган Қримлиларнинг қабртошларига оид булиб, уларда Ватан соғинчи, озодликка 
ундаш оҳанги яққол сезилиб туради. Билка Қоон ёдгорлигидаги:  Türk budun ilirîgin törürigün 
kim artatı udaçı [ert]i? «Эй Турк миллати, элингни, йиғинингни ким ҳам буза олади» сингари 
элни улуғловчи, руҳлантирувчи матнлар кейинги давр қабртошларида халқнинг барча 
вакилларига нисбатан ҳам қулланмаган. Ижтимоий-сиёсий фаол шахсларга нисбатан  
ватанпарварлик характеридаги эпитафиялар қулланилган ва мазкур объект миллат орасида 
урнак, ибрат вазифасини бажарган.  
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Куртбединов Сейран Мустафа ӯғлу 
19 19  37        19 26  66 

IX                  VI 
Узунджа Балаклавъ район 
Бассувда шеид олду 
Юксек дағларнинг топеси думан, 
Буюк йигитлернинг бурбеси думан, 
Эм донмез ёлундан, эм де ёл берир, 
Азаддур кейфлидур, азаддур думан. 
Буюк тегизликлерден алир чокрағин, 
Даим юксеклерден курар конағин, 
Ич кимсе билмез онинъ дурағин, 
Азаддур кейфлидур, азаддур думан. 
Тошкент, Оқтепа. 
Пойдеворсимон бетон қабр. Вертикал 
ўрнатилган мармар ёдгорликнинг пастки 
қисмида новда тасвири туширилган. 

 

 

Баъзи матнларда ундов руҳи устунлик қилса, баъзиларнда инсонларнинг она ватан билан 
боғлиқ орзу-армонлари битилган. 
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Исмаил огълу Риза 
1930-1999 
Кырым Кезлев шеэри 
Калъкъымны пек север эдин, 
Узакъларда ветанынъ, 
 «Иле къайтажакъмыз» дединъ- 
Насип олду айткъанынъ. 
Къызлвры ве догъмушлары 
 
Тошкент, Оқтепа. 
Пойдеворсимон бетон қабр. Вертикал 
ўрнатилган мармар ёдгорликнинг пастки 
қисмида лола тасвири мавжуд. 

 

 

Ёки: 

Чафаров Алим Эли оглу 
19 19  49        19 12  85 

V                  I 
Бачысы, халасы, арвады, ушаглары 
тэрэфинден хатирэ 
Уз ватанын жасты жолу, 
Су кэлды басды жолу, 
Истэдим гоъям вэтэнэ, 
Азраил кэсти жолуму. 
 
Тошкент, Оқтепа. 
Пойдеворсимон бетон қабр. Вертикал 
ўрнатилган мармар ёдгорликнинг юқори 
қисмида новда устида портрет ӯрнатилган.  

 

 Қадимги Урхун ёзувлари матнларидаги сингари қатағон туфайли Узбекистонга келиб қолган 
Қримлиларнинг қабрларида битилган контекст маълум маънода мемуар характерни ифода 
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этади.  Ҳар бир қабртош устида марҳумнинг асл юрти, шаҳар ва қишлоғи номи кўрсатилган 
булади1.   

 Энг оғир тарихий жараёнларни бошдан кечирганлигига қарамай, Ўзбекистон халқлари 
ва Қримлилар билан узоқ муддат баҳамжиҳат бирга яшаши, ўртада ҳеч бир келишмовчилик 
юзага келмаганлиги эътиборга лойиқ2.  Шундай экан, Тошкент Оқтепа, Бухоро Оқмасжид, 
Шофиркон Чандирча, Ғойиб Ато ва республикамиздаги бошқа кўплаб мозорларда рус, немис, 
корейс ва ҳ.к. сингари турли миллат ва эътиқод кишиларининг қабрлари ёнма-ён ерлашиши 
ҳам ўзбек халқининг талерантлиги, интернационал ҳамжиҳатлиги, инсонпарварлигини 
англатади.  

 

Ёдгорлик ёки эсдалик сўзи қўлланмай марсия остида фарзандларингиз ёки ота-онанг сингари 
ёзувлар ҳам мавжуд. Ёдгорлик ўрнатган адресат матнда ўз номини бу шаклда ифодалашидан 
унинг ўлим азияти чекаётган шахс сифатида танитади, яъни ижобий муносабатни 
шакллантиради.  

Бисмиллаҳир раҳмон ал раҳим (араб хатида) 
Эльмерхум вельмагъфур 
 
Суинов Мамбет Суин огълу 
23. III 1993−2008.10. II  
Кърым Кезлев шеэри 
рухуна эльфатиhа 
Яткъан еринъ дженнет олсун, 
Мекянынъ саф нургъа толсун. 
Къур’ан−ы Керим аетлери, 
Бизден санъа селям олсун. 
   Хорантасиндан 
Бухоро шаҳар Эксковаторчилик даҳасидаги 
Оқмасжид мозори 
 Пойдеворсимон бетон қабр. Ёдгорлик 
вертикал ўрнатилган. 
 

 

 

                                                            
1 Қаранг: Э. Ўзенбашли. Гъурбетте вефат эткен Къырымлыларнынъ башташ язылари. -Акъмесджит, 
1998. 5−бет. 
2 Қаранг: М. Джемилев. Национально-освободителное движение Крымскых татар. –Симферополь,2003;  
Крымские татары: проблемы репатриации. –Москва, 1997. 
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Аммо адресатларнинг исми номма-ном ёзилиши фарзандларидан ёдгорлик, фарзанд ва 
набираларидан эсдалик, жиянларидан,  ҳатто умр йўлдошидан ёки умр йўлдоши, келини ва 
невараларидан ёдгорлик ва ҳ.к.лар шахс тафаккурида ном қозониш, ўз номини 
абадийлаштириш, шуҳрат  иштиёқининг ортиб бораётганини салбий бир кўринишда ўзида акс 
эттирган.  

Нежмиддин огълы Аққий 

Догьгуан маркут койнде 

  19 12  32        

       IV 

Вефат этти 

 19 28  78 

     VII 

Севгили бабамызгъа арқадаши Гульнардан 
ве балаларындан Ферузадан, Сусаннадан, 
Вилордан. 

 

Тошкент, Оқтепа. 

Пойдеворсимон бетон қабр. Вертикал 
ўрнатилган мармар ёдгорликнинг юқори 
қисмида новда ва ҳилол устида марҳумнинг 
портрети тасвири мавжуд. 

 

 

Хулоса қилиб айтганда, эпитафиялар бир неча таркибий қисмларга бўлинади: қабртош учун 
ишлатилган хомашё, ёдгорлик шакли, матни, орнаментлар, адресат ҳақидаги тушунчалар 
умумлашган ҳолда маълум бир давр ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилишда ёрдам беради. 
Матннинг бадиий хусусиятларидан келиб чиқиб, баъзан адресатнинг ички кечинмалари, баъзан 
эса марҳумнинг ўлим сабаби, индивидуал кишилиги, фазилатлари тўғрисида ҳам айрим 
хулосалар қилиш мумкин. Умуман олганда, тадқиқотчи эпитафиялардаги кичик ахборотларни 
тўплаб туриб, муайян бир тарихий давр оралиғининг яхлит тасвирини яратиб бериши мумкин.  
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ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ СЕКЦИЯСЫ 

TARİH ARKEOLOJİ VE ETNOĞRAFYA SEKSİYONU 

 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASINDAKİ KÜLTÜREL MİRASIN 
ETKİLEŞİM-DEĞİŞİMİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

 
Prof.Dr. Abdülkadir Yuvalı 

Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Kayseri/TÜRKİYE 

Özet 
Küreselleşme çağı, bütün dünyada olduğu gibi Türk dünyasındaki ortak kültürel mirasını da 

doğrudan ilgilendirmektedir. Söz konusu Kültürel mirasın maddi-manevi unsurları, değer hükümleri, 
kurum ve kuruluşları ciddi manada bir değişim süreci yaşamaktadır. Zira küreselleşme çağı,  daha 
önceki çağlarla mukayese edilemeyecek ölçüde hızlı, yaygın ve acımasız bir değişişimi de beraberinde 
getirmiştir. 

Türk dünyasındaki ortak kültürel mirasın yaşanır konumda olması  ve gelecek asırlara 
taşınabilmesi düşüncesiyle ulusal ve uluslar arası projeler bazında bilim-düşünce dünyasının 
temsilcilerinin gündemindeki yerini alması gerekmektedir. Maddi kültür unsurlarının tespit ve tasnif 
çalışmalarına bağlı gecikmeler vb. olumsuzluklar zaman içinde telafi edilebilir. Ancak manevi kültür 
unsurlarındaki hızlı değişim aynı zamanda başkalaşım veya yok olmayı da beriberinde getirmektedir. 
Bu yüzden ülkelerimiz bazında halen yaşanmakta olan kültür unsurlarının ve değer hükümlerinin 
bilimsel yöntemlerle yazılı hale getirilmesi bir zaruret haline geldiği söylenebilir. Kültürel 
zenginliklerin kaynağı konumundaki “sözlü kültür” malzemelerinin bugünden yarına varlığını- 
konumunu devam ettirebileceğine dair garantisi de yoktur. 

Türk dünyası, yirmi yıl öncesine kadar “Demir Perde” olarak tanımlanan bir yasak duvarı ile hür 
dünyadan ayrılmıştı. Tarihî Türk yurdunun temsilcileri önce Çarlık ve daha sonra da Bolşevikler 
döneminde maruz kaldıkları baskıların sonucunda kültür unsurları, değer hükümleri özünden ve 
özelliğinden uzaklaştırılma süreci yaşamıştır. Günümüzde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba 
Toplulukları temelinde yoğunlaşmış olan ortak mirasın gelecek onlu yıllarda, küreselleşmenin de 
etkisiyle özünü ve özelliğini kaybetme tehlikesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu yüzden ilgili ülkelerin 
konuyla ilgili kurum-kuruluşlarının, özellikle de üniversitelerin “Kültürel Etkileşim ve Değişim” 
konusuna öncelik vermeleri, genç araştırmacıların bu konuda donanımlı hale getirilmeleri, 
yönlendirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.  

Kültürel etkileşim ve değişim hadisesinde; modernleşmenin değişim temelinde, çağdaşlaşmanın 
ise gelişim zemininde bir değişimi beraberinde getireceği düşüncesinden hareketle Türk dünyasındaki  
“Kültürel Etkileşim ve Değişimin” çağdaşlaşmaya yönelik olması gerektiği konusu geniş manada ele 
alınacaktır. 

 
Kültür, insanı ilgilendiren, insanoğlunun düşünce ve emeğinin ürünü olan her şey olarak 

tanımlanabilir. Zira  “kültür” kavramının kaynaklarda üzerinde hemfikir olunmuş ortak bir tanımı 
olduğu da söylenemez. Kültür kavramının yüzlerce tanımının yapılmış olduğu bilinmektedir. Kültür 
tanımları genelde hangi kültür türü ile ilgili ise tanımının da o doğrultuda yapılmasının doğru olacağını 
düşünüyoruz. Nitekim bizim üzerinde durmak istediğimiz “ulusal-ortak kültür” değerleri merkezli bir 
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tanım yapacak olursak; toplumların sahip oldukları bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek-görenek, haliyle 
insanın içinde yaşadığı toplumdan kazanmış olduğu bütün kabiliyet ve alışkanlıkları kapsayan maddi-
manevi değerlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

 Toplumların hayatındaki kültür olgusu, statik yani değişmeyen, hep olduğu gibi kalan bir 
anlamlar bütünü de değildir. Tıpkı bir canlı gibi doğar, büyür, gelişir ve yaşama şansı bulamadığı 
durumlarda ise, uygun ortamlarda yeniden filiz veren bir tohum gibi yeniden hayatiyet kazanabilir. 
Başka bir ifadeyle kültür unsurları, değer hükümleri zamana, siyasal, sosyo-ekonomik yapılara bağlı 
olarak, “kültürde değişme veya gelişme” söz konusudur. Zira toplumsal ilişkilere bağlı olarak, yerel, 
ulusal veya uluslar arası düzeyde değişmeler kültürün doğasında vardır. Bizim üzerinde durmak 
istediğimiz husus kültür unsurları, değer hükümleri bazındaki bu yeni oluşumun “değişme” değil, 
“gelişme” temelinde olmasıdır. Kültürlerin başka kültürlerle karşılıklı olarak alışverişte bulunma 
sürecinde, değişik faktörlere (siyasal, ekonomik vb.) bağlı olarak dayatmacı bir durumun söz konusu 
olmaması gerekir. Uzak-yakın tarihî süreçte toplumlararası kültür alışverişlerinde veren “hâkim” 
kültürün alan kültür değerleri üzerinde “değişim” yerine “gelişim” çizgisi önem arz etmiş ve 
etmektedir. 

İnsanlık tarihinde içinde yaşamakta olduğumuz son asır yani  “soğuk savaş” sürecinde, dünya 
ülkeleri ağırlıklı olarak iki bloğa “Doğu-Batı” ayrılmıştı. Bu süreçte büyük çapta olmasa da 
dünyamızda, sıcak çatışmalar, iç savaşlar ve yerel ayaklanmalar söz konusu olmuştur. Ancak bu 
hadiseler önceki asırlardan farklı olarak her iki blok merkezli olarak çizilmiş olan “değerler ve 
sınırlar” içinde gelişmiştir. Bu dönemde, bloklar arasındaki mücadelede Moskova merkezli doğu 
bloğu bazı ekonomik, sosyal ve politik oluşum ve baskılar karşısındaki çözülme hadisesi dünyamızda 
yeni bir dönemin başlamasıyla sonuçlanmıştır. 

1990 sonrasında dünya ülkelerinin içine sürüklendikleri yeni dönem oldukça karışık bir düzen 
veya bazı araştırmacılara göre ise düzensizlik olarak gösterilmektedir. Aynı şekilde yeni dönemi için 
bazı çevreler, “çok merkezli yeni bir denge düzeni”, bazı çevreler ise “tek merkezli-monopol düzenin 
kontrolü” şeklinde ifade edilmektedir. Bize göre her iki tarafında haklı olduğu yönler bulunmaktadır. 
Günümüzde dünyamız hızla iki kuvvetli akımın etkisi altına girmektedir. Böylece bugün hem tek 
merkezlilik ve hem de çok merkezlilik yönünde bir değişim söz konusudur. Bu iki yeni bloklaşma 
eğiliminden birincisi “küreselleşme”, diğeri de “bölgeselleşme” yönünde gelişme göstermektedir. Her 
iki tarafın da günümüz devletleri üzerindeki etkilerini her geçen gün daha da artırmaktadırlar. Zira bu 
akımların etkisi altında kalan ülkelerin iç-dış politikaları ve ekonomileri üzerinde belirgin değişimler 
gözlenmektedir (Oya Akgönenç, “Küreselleşme, Etkileşme ve Dış Politika Oluşumu”, Milliyetçilik ve 
Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları VI. Milli Kongresi; Milli Kültürler ve Küreselleşme, Editörler, 
Bahaeddin Yediyıldız, Çağatay Özdemir, Fahri Unan, Konya 1998, s.122). 

Türk dünyasındaki kültürel mirası ilgilendiren “etkileşim-değişim” söz konusu olduğunda akla 
gelen ilk kavram hiç şüphesiz “küreselleşme” hadisesidir. İki kutuplu bir dünyanın öncelikli olarak 
yaşamış olduğu “soğuk savaş” süreci, anılan süreçte, yaşanmış olan hadiseler, devlet eliyle; siyasal, 
sosyo-kültürel ve bilhassa ekonomik manada yaşanmış olan hadiselerin bırakmış olduğu derin izler 
yani komünizmin insan fıtratıyla uyumlu olmayan teori ve uygulamaları anılan döneme damgasını 
vurmuştur. Böyle bir süreci takiben “Batı dünyası” merkezli olarak doğmuş ve gelişmiş olan 
“küreselleşme” gündemimizi meşgul etmektedir. İlk bakışta farklı gibi görünse de “küreselleşme” 
hadisesi de doğuşu, amacı ve doğurmuş olduğu sonuçlar itibariyle komünizmden pek de farklı 
olmadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle “komünizmden globalizme” giden yolun hikâyesi hemen 
aynı özellikleri ihtiva etmektedir. 

Küreselleşme veya ideolojik manada ifade edecek olursak “globalizm” üzerinde çok tartışılan ve 
birçok farklı tanımları yapılan bir kavramdır. Küreselleşme hadisesine tarih penceresinden bakacak 
olursak, Batı dünyasının Rönesans-Reform hareketlerine bağlı olarak başlatmış olduğu çok yönlü 
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gelişmeleri büyük oranda etkilemiş olan ekonomik değişim hareketi bir başka ifadeyle sömürgecilik 
hareketi ile başlatılması doğru olacaktır. Zira coğrafi keşifler beraberinde sanayi devrimini getirmiştir. 
Sanayi devriminin temelinde ise, ucuz hammadde, ucuz işçilik ve Pazar arayışı Avrupa merkezli iki 
büyük dünya savaşına yol açmıştır. Coğrafi keşiflerle birlikte, Afrika halklarının köleleştirilmesi, 
köylülüğün yok edilişi, kentleşme ve sanayi devrimi ve ulus devletlerin doğuşuna bağlı olarak yeni bir 
evrenselleşmeye giden yol açılmıştır. Bu süreçte, dünyadaki değişmelerin hızı, sayısı hızla artmış 
özellikle de son çeyrek asırda bilişim-iletişim sektöründeki patlama, ticari hayatın önündeki engeller 
“çokuluslu şirketler” uygulamasıyla ortadan kaldırılmıştır. Bu değişmeler arasında; uluslararası siyasi, 
ekonomik ilişkilerin yeni bir boyut kazanması da beraberinde; etnik milliyetçilik, dinlerin yeniden 
uyanışı, feminizm vb. birçok akımların doğuşunu ve etki alanını artırmasını da beraberinde getirmiştir. 

Küreselleşme hadisesi çok boyutlu yani insanları ilgilendiren hemen bütün konuları kapsamış olsa 
da genelde çıkış noktası liberal düşünce merkezli kapitalist bir anlayış temeline dayanmaktadır. 
Aslında kapitalizmin son iki asırlık tarihi esas alınacak olursa, iki ayrı küreselleşme evresinin 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, Avrupa merkezli sanayi devrimi ile para 
piyasalarında “altın standardının norm” olarak kabul edilmesi, küreselleşmenin ikinci evresi ise, iki 
dünya savaşı sonunda gelişen teknolojinin itici gücü olan bilişim-iletişim alanlarındaki değişmeler 
olarak gösterilmektedir. İlk olarak Batı dünyası, takiben de Yenidünya için karakteristik bir özellik 
olarak görülen küreselleşme zihniyetinin kaynağı Roma İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. Zira 
Roma İmparatorluğu; kendi halkı “Romalılar” dışındaki bütün halkları “köle” olarak görmekte, 
ekonomik manada ise,”bütün yollar Roma’dan geçer” yani o günkü manada dünyadaki bütün 
kaynaklar, zenginlikler Roma’ya akıtılmalıdır. Siyasi manada ise, “Divide et İmperium” yani “parçala 
ve hükmet” stratejisi yakınçağlarda ekonomik, kültürel ve siyasal manada yeniden hortlatılmış, 
günümüzde ise adeta her üç konuda azgınlaştırılmıştır. Bu anlayış veya akım eskiçağlarda Roma, 
yakınçağlarda Avrupa, günümüzde ise Kuzey Avrupa ve ABD merkezli olduğu söylenebilir. Şu halde 
küreselleşmenin fikrî ve fiilî temelleri Roma imparatorluğu döneminde atılmış, dünkü şartlarda 
geliştirilmiş, günümüzde ise hız kazanmış ve yeni yeni türleri ortaya çıkmıştır. Nitekim günümüzde 
küreselleşme denildiği zaman akla ilk gelen özelliği, “sermayenin dünya üzerindeki dolaşımının tek 
tek ülkeler düzeyinde değil, küresel düzeyde gerçekleşmesi” şeklinde algılanmaktadır. Günümüzde 
hemen her konunun bir küreselleşme boyutu olduğu varsayılsa da, genel olarak; ekonomik, siyasal, 
sosyal ve kültürel boyutları öne çıkmaktadır. Ele almış olduğumuz konu Türk dünyasındaki “ortak 
kültürel miras” ile ilgili olduğu için küreselleşmenin kültürel boyutu ve bu hadisenin kültürel değerlere 
yönelik “etkileşim-değişim” olgusu yani doğurmuş olduğu sonuçlar üzeride durmak istiyoruz. 

Ağırlıklı olarak batı dünyasının ekonomik hesaplarla başlatmış olduğu küreselleşme hadisesi kısa 
zaman içinde kültürel ve siyasal boyut kazanmıştır. Şu halde en genel manada üç boyutlu olarak 
görüntü veren bu olgunun kültürel yönünün doğurmuş olduğu sonuçlar aslında ekonomik ve siyasal 
yönü için uygun bir zeminin doğmasına yol açmıştır. Zira kültürel manadaki küreselleşmenin 
çekiciliğine veya cazibesine kapılmış olan toplumların bir müddet sonra ekonomik ve siyasal 
bağımsızlıklarının çok yönlü tehdit ve tehlikelerden kurtulabilmeleri mümkünümüdür? 
Küreselleşmenin aslında kendisinin de bir kültür ürünü olmasına bağlı olarak kültürlerin 
küreselleşmeden etkilenmesi ve değişime uğraması da “kültürle küreselleşmenin” arasındaki ilişkinin 
ifadesidir. Küreselleşme çıkış noktasında; Batılı ülkeler, sanayi devriminin kendilerine sağlamış 
olduğu teknolojik ve buna bağlı olarak üretim avantajları sayesinde, dünya ekonomisini ve siyasetini 
yönlendirmede etkili olmuşlardır. Yolun başlangıcında, endüstrilerine hammadde ve Pazar arama 
birinci öncelik gibi görünseler de bu imkânların siyasal manadaki güçle yani sömürgeleştirme ile 
taçlandırmışlardır. Batılı ülkeler, bu süreçte misyonerleri kullanmak suretiyle, Hıristiyanlıkla birlikte 
kendi kültürlerini de sömürge ülke halkına benimsetmişlerdir. Böylece kültürel zeminde geliştirilmiş 
olan küreselleşme hareketi, sömürgecilikle yeni bir hız kazanmıştır. Afrika Kıtası halklarının bu sürece 
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bağlı olarak sadece ülkeleri ekonomik manada sömürülmekle kalmamış, dilleri, dinleri ve siyasal 
bağımsızlıklarını da kaybetmişlerdir. 

Kültürel küreselleşme XX. yüzyılın sonlarına doğru misyonerlik yanında daha hızlı ve etkili yeni 
araçları kullanmıştır. Yeni dönemde ülkelerarası kültürel ilişkiler başka bir ifadeyle kültürel alış-
verişlerde veren hâkim kültürler bilişim-iletişim araçları sayesinde zamanı kısaltılmış, mekânlar 
yakınlaştırılmıştır. Böylece insanlar, toplumlar ve devletlerarasındaki ilişkiler dünya ölçeğinde giderek 
yoğunlaşmıştır. Bu değişime bağlı olarak “Batı kültürü” hâkim yani veren kültür konumuna geçmiş ve 
uzak-yakın toplumların kültür unsurları, değer hükümlerini  “modernleşme” adıyla değişime 
zorlamıştır. Günümüzde Btı dünyasının yerini aynı manada ve daha da etkin biçimde “Yeni dünya”nın 
aldığı gözlenmektedir. Söz konusu bu değişim hareketi karşısında ciddi manada direnç göstermiş olan 
“Doğu Bloğu” ülkeleri 1990 yılı sonrasında bu küreselleşme rüzgârından nasiplerini almışlardır. 

Konuya bir başka açıdan bakacak olursak; günümüzde, dünya ülkeleri genelinde bireyler ve 
toplumlar arasındaki etkileşim tarihî devirler hatta dün ile mukayese edilemeyecek düzeye ulaşmış ve 
nihayetinde “global” bir kültürel birikim ortaya çıkmıştır. Bu değişim hadisesi, toplumların zamana-
zemine ve ihtiyaca bağlı bir  “gelişme” olduğu gibi, hâkim güçlerin ekonomik veya siyasal 
baskılarının sonucu meydana gelmiş olan bir “değişme” hadisesi olup olmaması son derece önemlidir.  

İnsanlık tarihindeki değişim-gelişimler zamanın bize yaklaşması ile baş döndürücü bir hız 
kazanmış ve adeta çağlar girift hal almıştır. İletişimin kolaylaşması, ekonomik ilişkilerin 
yoğunlaşmasına bağlı olarak hakim devletlerin kültürleri de bu değişme çizgisine paralel olarak,  
kolayca hakim (dominant) kültür konumuna geçerler. Genelde ulusal kültürler, hakim kültürlerin 
etkisiyle bir değişim sürecine maruz kalabilirler. Söz konusu değişime bağlı olarak kabul gören kültür 
unsurları yanında alıcı konumundaki toplumların sosyal bünyesi ve gelenek-görenekleriyle 
bağdaşmayan birtakım davranış türleri de transfer edilmiş olabilir. Böylece kültürel değerlerini başka 
toplumlara ihraç eden toplumların kültürel değerleri çağdaşlaşma sürecini yaşarken alıcı konumundaki 
toplumlar da “moda, modernlik veya modernleşme” adı altında kültürel manada bir emperyalizmin 
etki alanına girmiş olacaklardır. İşte bu değişim hadisesi küreselleşmenin kültür boyutuyla doğrudan 
ilgilidir. Bu yüzden kültürel küreselleşme, doğurmuş olduğu olumsuzluklar bakımından ekonomik ve 
siyasal küreselleşmenin çok ötesinde etkili olmaktadır. Zira günümüzde sıcak savaşların doğurmuş 
olduğu olumsuzlukların giderilmesi mümkün olduğu halde kültür savaşlarının meydana getirmiş 
olduğu tahribat daha büyük ve kalıcılık süresi daha uzundur. 

Küreselleşme konusunda ABD Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger, “Dünya hiçbir devirde 
böylesine bir değişim ve farklılaşma temposu içine girmemiştir. Dünya düzenini meydana getiren 
birimlerin birbirleri ile olan denge ve iletişimleri de böylesine hızlı ve kesin çizgilerle ve tüm olarak 
değişmemiştir” sözleriyle dünyadaki siyasal değişim ve etkileşimin boyutlarını ve ciddiyetini ifade 
etmek istemiştir (Oya Akgönenç, a.g.m. s.125). Bu ifadenin bir başka manası da küreselleşmenin 
lokomotifi konumundaki bir ülkenin konuyla ilgili en yetkilisi bile küreselleşme akımının nerede 
duracağı ve dünyamızda meydana gelmesi muhtemel değişimler konusunda bir tahminde 
bulunamamış olması düşündürücüdür. Küreselleşme hareketi, batılı ülkelerin ekonomik hesaplar 
temelinde yükselmiş, siyasal manada sömürgeleştirmiş olduğu toplumların kültürlerine yaşama hakkı 
tanımamıştır. Böylece güçlü ve zengin toplumların kültür unsurları, değer hükümleri ile kurum-
kuruluşları, daha fakir olan toplumların bölgesel ve yerel özelliklerine yaşama fırsatı vermemiş hatta 
tahrip etmiştir. Toplumsal manadaki etkileşim-değişmelerin dünyamızda yeni bir koloniciliğe yani 
sömürgeciliğe dönüşmektedir. 

Tarihî süreçte toplumların ulaşabildiği en geniş manadaki organizasyon “millet” olarak 
tanımlanmakta, milletleri oluşturan faktörler arasında da ilk sırayı maddi ve manevi değerler bütünü 
olan kültür almaktadır. Bu yüzden her milletin ulusal kültürü kendine özgü olup, ayırt edici niteliklere 
sahiptir. Kültürün yaratıcısı ve taşıyıcısı halktır. Halka ait olan şeyler de kültürün vazgeçilmez 
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parçalarını oluştururlar. Söz konusu kültür unsurları arasında; atasözleri, deyimler, bilmeceler, 
ninniler, ağıtlar, masallar, efsaneler, halk hikâyeleri, el sanatları, inanışlar, gelenekler-görenekler vb, 
yer almaktadır. İşte Türk tarihinin cereyan etmiş olduğu coğrafyada, tarihin derinliklerinden 
yaşanarak, süzülerek bugünlere gelmiş olan Türk dünyasının olarak kültürel değerlerinin öncelikli 
olarak tespit, tasnif ve yaşanır konuma getirilmesi çağımızın en büyük tehdit unsuru olan 
küreselleşmeye verilecek cevap olacağını düşünüyoruz. 

Kültürel küreselleşme sürecinde, ulusal kültürlerin bünyelerindeki “ortak değerler” göz ardı 
edilmek suretiyle, en küçük kültürel farklılıklar “yerel unsurlar” öne çıkartılmakta, uluslar arası 
arenada küresel siyasal güçlerin tahrik, teşvik ve destekleriyle toplusal barışın bozulması için 
“etnopopülizm”  yani “mikro milliyetçilik” bayraklaştırılmaktadır. Günümüz dünyasındaki bazı 
küresel güçler, ulus devletlerin kültürel farklılıkların korunması ilkesini adeta “demokratik hak ve 
özgürlükler alanının”  ayrılmaz bir parçası olarak gören bir anlayışı temsil etmektedirler (Hatice İçel, 
“Küreselleşme ve Unutulan Kültür Değerlerimiz”, Farklı Yönleriyle Küreselleşme, İstanbul 
2008,s.126). Kültürel küreselleşmeye bağlı olarak, insanlar sonu gelmeyen bir iştiyakla tüketim 
toplumu olmaya yönlendirilmektedir. Küreselleşmenin kültürel boyutu toplumları farklılıkları 
oranında parçalara ayıracak veya birbirine benzeyen tek tip bir kültürün temsilcileri haline getirecektir. 
Zira küreselleşen dünyada alıcılarla vericiler arasında denge şöyle dursun derin uçurumlar 
bulunmaktadır. 

XX. yüzyıl sonu ve özellikle de XXI. yüzyıl başından itibaren, iletişim araçları gerek tür ve 
gerekse etkinlikleri bakımından büyük gelişme göstermiştir. Bu durum kültürler arasındaki 
alışverişleri de aynı manada etkilemiştir. Kültürler arasındaki ilişkiler, ülkelerin ekonomik ve siyasal 
konumları ile de doğrudan orantılı olarak artmış veya azalmıştır. Bilhassa iletişimde uydu 
teknolojisinin devreye girmesi ile yayıncılık alanındaki engel tanımazlık, söz konusu kültürel 
etkileşimi hem kolaylaştırmış ve hem de etkisini artırmıştır. Böylece “kapalı toplum” konumundaki 
ülkelerin bireyleri ve haliyle halkları kendilerinin dışındaki toplumların kültür unsurları ve değer 
hükümlerinden haberdar olmuşlardır. Bu değişim süreci ülkelerarası “bölgesel” veya “uluslararası 
ticari” örgütlerin doğması ve kısa zamanda etkinliklerini artırmasını da hızlandırmıştır. Sahip 
olduğumuz kültür unsurlarının tıpkı bir canlı gibi “doğma, gelişme, değişme ve hatta yok olma 
özelliğinden dolayı yani doğası gereği, uzak-yakın tarihin hemen her döneminde kültürlerarası ilişkiler 
mevcuttur. Ancak söz konusu kültürel etkileşim hadisesi, bir kültürün diğeri veya diğerleri üzerinde, 
ekonomik ve siyasal üstünlüğün de etkisiyle baskın konumda olmaması hali bir bakıma kültürel 
zenginliğe katkıda bulunabilir. Fakat günümüzde görülen, kültürel etkileşim-değişme hadisesi, alan 
konumundaki kültürleri çözülmeye hatta ölü kültürler mezarlığına doğru sürüklemektedir. 

Günümüzde yaşanmakta olan küreselleşme hadisesi, bazı toplumların mevcut kültürel mirasını 
etkileşim-değişim sürecine bağlı olarak, yerel farklılıkları öne çıkartmak suretiyle parçalama ve yeni 
biçimlere sokma eğilimi göstermektedir. Bu durum etnopopülizmi güncel hale getirmekte, mikro 
milliyetçilik eğilimleri de bireysel özgürlükler ve çok sesliliğin gereği olarak gösterilmektedir. Öyleki 
ulusal kültürlerin renk ve zenginlik kaynağı konumundaki yerel farklılıkların her birini etnik 
milliyetçilik akımına dönüştürme eylemi toplumları Avrupa’nın ortaçağlar boyunca yaşamış olduğu 
“feodal yapının”  yeniden hortlatılmasına doğru sürüklemektedir. Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz 
gibi acaba günümüz süper güçleri dünyayı Roma İmparatorluğu’nun gözlüğü ile mi görmek istiyorlar? 
sorusunu akla getirmektedir. Konuya tarihî realite penceresinden bakacak olursak; toplumlar 
arasındaki farklılıklar doğrudan doğruya milli kültürleriyle ilgilidir. Zira milletlerin kendilerine 
mahsus dilleri, dinleri, gelenek-görenekleri bir bakıma yapı taşlarıdır. Zira günümüzde bile, Türk’ü, 
İngiliz’den, İngiliz’in Arap’tan ayrılan temel özellik milli kültürlerindeki değer yargılarıdır. İşte bu 
değer yargılarından dolayı toplumların aynı türdeki olaylar karşısındaki tepkileri de farklı olmaktadır. 
Şayet toplumlardaki milli duygular yani milli kültürleri, başka kültürlerce tek yönlü bir etkiye maruz 
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kalması halinde, söz konusu kültürel etkileşime hadisesine ya direnç gösterirler veya kabullenirler. Bu 
durum ülkelerin milli kültür politikalarının konumlarıyla doğrudan orantılıdır. 

Yukarıda yapmış olduğumuz özel ve genel değerlendirmelerin ışığında içine sürüklenmiş 
olduğumuz küreselleşme süreçte Türk dünyasındaki kültürel mirasa yani ortak değerlere yönelik 
etkileşim-değişim hadisesini ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Zira küreselleşme çağı, bütün dünya 
ülkelerinde olduğu gibi Türk dünyasındaki “ortak kültürel mirası” da doğrudan ilgilendirmektedir. 
Ancak “ortak kültürel mirasın tarihî ve coğrafi bakımdan yaşanmış olduğu dünya” yani “Türk 
Dünyası” kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Aslında bu kavram, Türkiye’de Türk dünyasının 
başöğretmeni olarak bilinen değerli insan rahmetli Turan Yazgan Hocamız tarafından 1980’li yıllarda 
kurumsal manada kullanılmıştı. 1990 yılı öncesinde bu kavram yerine genelde “Dış Türkler”, Avrasya 
Coğrafyası’ndaki ortak dünyayı ifade için de “Rusya Müslüman Türkleri”, ortak Türk tarihi için de 
“Orta Asya Türk Tarihi” gibi kavramlar kullanılmıştı. Söz konusu kavramların doğruluk derecesi konu 
olduğunu düşünüyorum. Türk halklarının tarihlerinde, İslamiyet bir milat ise, Türk dünyasının yakın 
tarihinde de 1990 yılı adeta bir milat olmuştur. Zira dünyamızda iki kutuplu bir yarış sürecinin çok 
yönlü olarak yaşandığı bir dönemde Uluğ Türkistan coğrafyası merkezli olarak beş kardeş 
cumhuriyetin dünyadaki bağımsız devletler arasında yerlerini almış olmaları ile Slav, Germen, Arap 
vb. dünyalar gibi Türk dünyası kavramı dünya gündemdeki yerini almıştır. 

Türk Dünyasının XX. yüzyılın sonlarında tarihî coğrafyasında yerini almış olması, Türk 
Cumhuriyetlerinin ve bilhassa da Kazakistan Cumhuriyeti’nin bölgesel ve evrensel oluşumlarda etkin 
bir ülke rolünü üstlenmiş olması Türk dünyası ve Avrasya ülkelerini de yakından ilgilendirmektedir. 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Saygıdeğer Devlet Başkanı daha 1997 yılında başlatmış olduğu 
“Kazakistan 2030 Stratejisi” 2012 yılında gerçek olması dikkatlerin bu ülkeye yönelmesinde de etkili 
olmuştur. Adı geçen kardeş ülkenin uluslar arası ticari, siyasi ve kültürel örgütlerdeki etkinliği yanında 
başta TÜRKSOY ve TÜRK DÜNYASI BİLİMLER AKADEMİSİ’NİN Türk dünyasının ortak 
kültürel mirası konusunda atılmış olan adımları takdir ve sevinçle karşıladığımızı bir vesile ifade 
etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk dünyası ortak mirası konusunda cumhuriyetle birlikte Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN atmış olduğu adımlar; Türkiyat Enstitüsü’nün kuruluşu ve başına 
Fuad Köprülü gibi bir Türk aliminin getirilmiş olması takdire şayandır. Ayrıca 1931 yılında Türk tarih 
Tetkik Cemiyeti,1932’de Türk dili Tetkik cemiyeti ve 1933 yılında özel bir kanunla yani  Türk dili, 
tarihi, coğrafyası yani Türk kültürünün ölü ve yaşayan diller merkezli olarak araştırılması, gün ışığına 
çıkartılması ve çağdaş manada yaşanır konuma getirebilmesi düşüncesiyle Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nin kuruluş ve maddi-manevi bakımdan en geniş manada desteklenmesi bu görüşümüzü 
doğrulamaktadır. Zira her dört kuruluşun özellikle de 1940’lı yıllara kadar ele almış oldukları konular, 
yapılmış olan araştırmalar ile düzenlenmiş olan ulusal-uluslararası kongrelerde sunulmuş olan 
bildirilerin konuları Türkiye olduğu gibi Türk dünyasını ilgilendiren konuları ihtiva etmektedir. Ancak 
konuya geniş açıdan bakacak olursak, ikinci dünya savaşı sonrasında  “doğu-batı” bloğunun 
oluşmasına bağlı olarak Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tehditleri, dar manada ise, ülkemizi 
sarmış olan “hümanizm” sevdası milli kültür hayatımızda görülen eksen kayması, “Türklük âlemini” 
ilgilendiren “ortak kültürel miras” konusunda olumsuz manada etkilemiştir. Bilhassa 1944 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Ondokuz Mayıs Bayramı dolayısıyla irat etmiş olduğu 
talihsiz nutukla birlikte o günkü adıyla “Rusya Müslüman Türkleri” konusunda bilimsel araştırma, 
fikir-düşünce beyanı gündemimizden çıkartılmıştır. Nitekim Türk tarihinin büyük ustadı Ord. Prof. Dr. 
Zeki Velidî TOĞAN ve daha nice bilim-düşünce insanları adeta Stalin’in tehdidinin de tesiriyle 
Türkiye’de sakıncalı piyade konumuna düşürülmüşlerdir. Bu yüzden 1990 öncesinde yaklaşık olarak 
40-50 yıl boyunca ülkemizde Türk dünyasının ortak değerlerini ilgilendiren konularda yapılmış olan 
çalışmalar sınırlı sayıda ve bireysel boyutta olmuştur. Ayrıca anılan dönemde ülkemizde söz konusu 
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alanlarda araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynak dil “Rusça-Çince” meselesi de ciddi manada 
sorun teşkil etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum-kuruluşlar, bilim-düşünce insanları bazında 
1990 yılındaki doğan güneş ile ilgili olarak” hazırlıksız yakalandık, bu konuda ne gerekiyorsa 
yapalım, ikili anlaşmalar sırasında sık sık kullanılmış olan “bir millet iki devlet”,”ulu çınarın kökleri 
dünü, dalları bugünün ifadesi”mealindeki sözler bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Ancak kardeş 
ülkelerle yapılmış olan ikili görüşmeler veya toplantılarda sıkça duyduğumuz, “bizim bağımsızlığımızı 
ilk gün ve ilk saat içinde tanıyan ülke kardeş Türkiye Cumhuriyeti” olmuştur sözleri de bu ortak 
duygu, inanç ve birlikteliği ifade etmektedir.  

Günümüzde Türk dünyasının üyesi konumundaki hemen her Türk cumhuriyeti ve Türk topluluğu 
için birincisi “ortak” ve bir de her siyasal kuruluş için “ulusal tarih” söz konusudur. Başka bir ifadeyle 
düşünülen ulu çınarın kökleri “ortak tarih” dalları ise “ulusal tarihleri” olarak tanımlanabilir. Bu 
konuda Türk dünyasının bilge lideri Nursultan NAZARBAYEV’in Osmanlı dönemine ait bir camii 
projesi dolayısıyla kullanmış oldukları “Osmanlı sizdin, Selçuklu barlığımızın” veciz sözleri bu 
konunun devletler bazındaki ifadesi olmalıdır diye düşünüyoruz.  

Türk dünyasının ortak tarihi devirleri yaklaşık olarak M.Ö Sakalar döneminden, Selçuklu 
Devleti’nin son devirlerine kadar uzatılabilir. Türk dünyasının ortak tarih-kültürü konusunun yazılı 
kaynakları büyük ölçüde bilinmekte ve ulaşılması da mümkündür. Ancak bizim üzerinde durmak 
istediğimiz konu; müstakil bir bilim dalı olması yanında Türk tarihinin ortak dönemi için önemli hatta 
olmazsa olmaz konumundaki   “arkeolojik buluntular” ilk sırayı almaktadır. Binlerce yıllık engin 
tarihimizin cereyan etmiş olduğu toprakların altında ortak kültürel değerlerimiz için paha biçilmez 
derecede değerlere sahip olan “arkeolojik-antropolojik” malzemelerin bir bölümü doğrudan veya 
dolaylı yollardan toprak altından çıkartılarak müzelerdeki yerlerini almıştır. 

Türk dünyasının kültürel mirasının maddi kültür unsurları konumundaki arkeolojik malzemeler; 
yapılmış olan arkeolojik kazılar veya tesadüflere bağlı olarak ortaya çıkartılmış ve ait olduğu yöre 
veya ulusal müzelerde yerlerini almıştır. Başta Kazakistan olmak üzere diğer Türk cumhuriyetlerdeki 
müzelerde yapmış olduğumuz incelemelere istinaden söz konusu arkeolojik malzemelerin 
adlandırılmaları konusunda zihinlerimizde soru işaretleri oluşmuştur. Zira gerek Çarlık ve gerekse 
Bolşevikler dönemlerinde dönemin bilim insanlarınca yapılmış olan “belgelerin adlandırılması”na 
bağlı olarak bir gölgeleme, yanılma veya siyasi- ideolojik manada yanıltma-karartmalara bağlı olarak, 
arkeolojik malzemelere yerel manada adların verilmiş olduğu görüş ve kanaatindeyim. Zaten  gerek 
Çarlık ve gerekse de Bolşeviklerin  yönetimleri altındaki tarihî Türk yurdundaki  ortak değerlere 
bakışları da her zaman politik-ideolojik olmuştur. Zira  söz konusu  arkeolojik malzemeler arasında 
Avrasya coğrafyasındaki siyasi kuruluşların dip ataları ile ilgili olmaması da  düşündürücüdür. Bu 
konuda Sovyet arkeologlarının Pazırık kurganındaki ilk düğümlü halının menşei konusunda peşin 
hükümlü olarak,”bu nadide eserin Türkler veya Moğollara ait olamayacağına dair kullanmış olduğu 
ifadeler de görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu yüzden Avrasya coğrafyasında hangi ülkedeki müzelerde 
olursa olsun konunun uzmanlarınca daha önce yapılmış olan adlandırma konusunun bilim insanlarının 
gündemine taşınmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Türk dünyasının ortak maddi kültür 
malzemelerinin gün ışığına kavuşturulması yani toprak altından çıkartılması konusunda ülkelerimiz 
arasında ortak bir çalışmanın başlatılması yerinde bir davranış olacaktır. Bu konuda yapılan ve 
yapılacak bilimsel çalışmalara verilmekte olan kurumsal desteklerin artırılması, başta Türk dünyasının 
UNESCO’su konumundaki TÜRKSOY ve Türk Dünyası Bilimler Akademisi vb. kuruluşların söz 
konusu alanda yapılan araştırmalar merkezli bilimsel toplantılar, ulusal-uluslar arası ödüller ihdas 
etmesi anılan türdeki çalışmaların gündeme taşınmasını olumlu manada etkileyeceğini düşünüyoruz. 
Zira Türkiye’de özellikle de Batı Anadolu ve Güneybatı Akdeniz sahil şeridindeki tarihî yerleşim 
merkezlerinde ağırlıklı olarak Kültür Bakanlığı veya Türk Tarih Kurumu’nun desteklemiş olduğu 
projelere Batılı ülkelerin kendi antikiteleri konusunda yapılan bu tür çalışmalara çok yönlü destek 
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vermiş oldukları da bilinmektedir.Aynı  veya benzeri  türde bir teşvik Türk dünyasının ortak kurum-
kuruluşlarınca  ortak tarih malzemeleri konusunda araştırma yapan bilim insanlarının korunup-
kollanması yani teşvik edilmesi  bu alanda yapılan çalışmaları yoğunlaştıracağı  görüşündeyiz. 

Türk dünyasının ortak kültür unsurları arasında maddi kültür yanında “manevi kültür” unsurları 
da aynı manada önem ve özellik taşımaktadır. Aslında maddi kültür unsurları gerek toprak oltanda 
yani vatan topraklarımızda veya müzelerimizdeki yerleri oldukça güvenli olduğu söylenebilir. Şayet 
değişik yollardan  “tarihî eser kaçakçıları” vasıtasıyla yurt dışına çıkartılmış olanların da yasal 
yollardan ait oldukları yerlerine kazandırılması için de gerekli yasal işlemlerin vakit geçirilmeden 
aralıksız olarak gündemde tutulmalı ve gerekenler yapılmalıdır. Türk dünyasının “ortak kültür” 
malzemeleri arasında “manevi kültür” unsurları da son derece önemlidir. Zira bizi biz yapan, dünü 
bugüne ve bugünü de geleceğe taşıyacak olan söz konusu kültürel malzemelerin ülke ülke, bölge 
bölge, şehir şehir ve hatta köy köy araştırılması ve yazıya geçirlesi konusunda zamanla yarış edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Türk halklarının gelenek-görenek, örf-adetlerinin Türk dünyasına 
yönelik olarak başlatılmış olan “modernizasyon projeleri” çerçevesinde hızlı bir etkileşim-değşim 
süreci yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak çağımızın  büyük devlet adamı ve Türk 
dünyası gerçeğine yürekten inanmış ve en büyük destekçilerinden birisi olarak tanıdığımız ve her 
zaman ve zeminde saygıyla andığımız Nur sultan NAZARBAYEV’in kaleme almış olduğu “Yüzyıllar 
Kavşağında” adlı eserinde, Batı dünyasına ait “modernizasyon projeleri” konusunda; “biz kalarak” ve 
“biz olarak” yani örf-adet, gelenek-görenekleri yaşatma suretiyle bir başka ifadeyle aidiyetimizi 
korumakla ayakta kalınabileceği ve geleceğe taşınabileceğini  ifade buyurmaktadırlar (Nursultan 
NAZARBAYEV, “Yüzyıllar Kavşağında”, Almatı 1996, İkinci Baskı (Türkçe) Ankara 2012, s.120-
122). 

Şu halde içinde bulunduğumuz küreselleşme çağının tehdit unsurlarından birisi de kültürel 
manadaki tekdüzelik virüsüdür. Küreselleşmenin kültürel boyuttaki tehdit ve tehlikeleri karşısında en 
büyük güç kaynağı hiç şüphesiz toplumların manevi kültür unsurlarıdır. Mensubu bulunduğumuz Türk 
dünyasının ortak manevi kültür malzemelerinin hemen birçoğu Türk halkları arasında yaşatılmaktadır. 
İşte söz konusu kültür unsurları, değer hükümlerinin tespiti konusunda bilim insanları için “kaynak 
kişiler” güngörmüş “aksakal-akpürçekli” ana-babalarımızdır. İşte söz konusu kaynak kişilerin bir tür 
hayat tarzı konumundaki bu değerlerin vakit geçirilmeden derlenmesi, yazıya geçirilmesi için vakit 
henüz geçmiş sayılmaz, ama bugün kendilerine ulaşabildiğimiz bu kıymetleri yarın yerlerinde 
bulabileceğimizi ve hafızalarındaki bilgileri yazıya geçirebileceğimize dair bir teminatımızın olup-
olmadığı da tartışma konusudur. Bize göre çağımıza damgasını vurmuş olan ideolojik manada 
“globalizm” politik olarak “küreselleşme” rüzgârı her geçen gün şiddetini artırmaktadır. 

Türk dünyasının dününde yani Bolşevikler döneminde milli kültürler konusunda yaşınmış 
olaylardan hareketle yukarıdaki tespit ve tekliflerimiz yanında, kardeş cumhuriyetlerin milli tarihleri 
konusunda da vakit geçirilmeden gündeme taşınması ve konuyla ilgili projeler üretmek suretiyle bir 
“sözlü tarih” araştırma seferberliği başlatılmalıdır. Zira Sovyetler Birliği döneminde hemen her 
konuya tek pencereden bakılmış olması, farklı pencerelerden görülenler için farklı yaklaşımlar hatta 
ciddi manada yasal suçlamalar söz konusu olmuştur. Bu yüzden kardeş ülkelerin milli tarihleri 
konusunda ciddi manada birer canlı tarih malzemesi konumundaki “sözlü tarih” malzemelerinin vakit 
geçirilmeden bilimsel yöntemlerle taranması ve kayıtlara geçirilmesi için de henüz vakit geçmemiştir. 
Çünkü kardeş ülkelerin hemen hepsinde Sovyetler Birliği döneminde değişik konumlarda görev 
yapmış olan saygın kişilerin hatta değişim meslek mensuplarının hafızalarındaki sözlü malzemelerin 
de bir an önce yazıya geçirilmesi bilimsel manada tarih araştırmaları için son derece önemlidir. Bu 
konuda Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarındaki bilimsel araştırma merkezleri, Enstitüler, 
Akademiler ve hatta üniversitelerdeki ilgili birimler merkezli bir çalışmanın başlatılmasına acilen 
ihtiyaç olduğunu düşünüyor, gönül dostlarımızı da göreve davet ediyoruz. Zira küreselleşme 
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sürecinde, kültürel manada “etkileşim-değişim” hadisesi karşısında en büyük güvencemiz kültür 
unsurlarımız-değer hükümlerimizdir. Bu konuda Batı dünyasının  tarihinde adeta milat konumundaki 
Rönesans-Reform hadiseleri adı geçen toplumların çağdaşlaşma konusundaki başarıları, aidiyetlerini 
yani “ulusal kimliklerini” varlıklarını devam ettirebilmelerinde etkili olmuştur. Aynı dünyanın 
temsilcileri kendileri çağdaşlaşma yolunda ilerlerken başka toplumlara ısrarla  “modernleşmeyi” 
önermişler, hatta “modernleşme” konusunda her türlü vasıtayı da araç olarak kullanmışlardır. Bize 
göre, kültür unsurları, değer hükümleri ile kurum-kuruluşların insanların ihtiyacına cevap verecek 
şekilde, çağın geçerli bilim-teknolojisi ile bütünleşerek mevcut değerlerini yaşanır konumu 
taşımışlardır ki biz bu gelişmeyi “çağdaşlaşma” kavramı olarak tanımlıyoruz. Şu halde Türk 
dünyasının, toplumsal manada varlığını devam ettirebilmesi ve geleceğe taşınabilmesi için mutlaka ve 
mutlaka “modernleşme” tuzağına düşmeden kendi değerleri temelinde “çağdaşlaşma” trendini 
yakalaması gerektiğini düşünüyoruz. 
  

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТҮРКІ ДƏУІРІНІҢ (VI-IXҒҒ)  
ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖӨНІНДЕ 

 
С. Жолдасбаев  

тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 Түркі дəуірі – қазақ елінің тарихында аса маңызды дəуірдің бір кезеңі. Бұл мəселе ХІХ 
ғасырдың екінші жартысынан бастап зерттеліп келе жатыр десек артық айтқан болмаймыз. Ал 
кеңес дəуірінің алғашқы кезінде де бұл мəселеге шығыстанушы ғалымдар көңіл бөліп біраз 
мəселелердің бетін ашып, дəуірдің жан-жақты зерттелуіне ғылыми бағдарламалар ашылған еді. 
Біз олардың барлығына тоқтай алмаймыз. Біздің басты мақсатымыз түркілердің археологиялық 
ескерткіштерінің бір түрі – зираттарға, Оңтүстік Қазақстан жерінде жүргізілген ескерткіштерге 
қысқаша талда жасау. Алғашқы зерттелген Бөріжар ескерткіші болды. Ол туралы Қазақ Совет 
энциклопедиясының 2-томында Шымкент облысы Бөген ауданына қарасты Мамаев ауылы 
маңында мұсылман дінінен бұрыңғы діни көзқарастардан мəлімет беретін сирек ескерткіш, 
құрамында мыңнан астам обалар бар деген [1]. 

 1949-1956 жылы Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының жүргізген 
зерттеу жұмыстарының қорытындылары жарияланған еді [2]. Солардың бірі Бөріжар 
зираттарының материалдары. Зират Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс өзенінің сол 
жағалауында Темірлановка кентінің оңтүстік жағында, оңтүстік-шығыстан солтүстік батысқа 
Арыс өзеніне қарай жатқан қырдың (жалдың) бойына орналасқан (1-сурет). Мұнда шамамен 
1000 астам зират орналасқан. Бұл зираттарға алғаш зерттеу жұмыстарын А.Н.Бернштам 
жүргізген. Алайда оның ашқан зираттарында ешбір жерленген адамдар болмаған. Ғалым екінші 
жылы жəне қазба жұмысын жүргізген бұл кезде де еш нəрсе табылмаған. Осы обаны 
Б.Нұрмухамбетов  те зерттеген [3]. Ғалымдар бұл обалар ғұрыптық табынудың салты бойынша 
[4], яғни басқа жақта қаза болған адамдарға арналған дейді. 
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1-сурет. Бөріжар зират обалары 
 
Алайда дəл осы қазылған обалардың біріне (8 оба) археолог А.А.Ержігітова 2007-2008 

жылдары қазба жұмыстарын жүргізген. Алғаш қазба жұмысын жүргізген ғалымдар қазба 
жұмысын жеріне жеткізе жүргізбегендерін анықтап, Бөріжар қорымының қалыпты катакомба 
жерлеу тəсілін ашады [5] (катакомба – жер астынан дəліз (коридор) арқылы үй тəрізді көр 
(сағана) жасап жерлеу тəсілі). Сағананың көлемі 2,25х2,05х0,65 м төртбұрышты болған, оның 
ішінде екі адам жерленген, олар шалқасынан жатқызылған бастары солтүстік-шығысқа 
бағытталған, бас жағында екі сапты ыдыс, аяқ жағында құмыра табылды. Сөйтіп алғашқы 
зерттеуші ғалымдардың пікірлерінің дұрыс болмағандығын А.А.Ержігітова анықтайды. Ғалым 
№23,25,27,28 обаларына қазба жұмысын жүргізген жерлеу тəсілі жəне сол катакомба болған. 
Бəрінің сағана жасау тəсілдері бірдей, əрбір көрде (сағанада) 4-5 адамнан жерленген. Соңғы 
жерленген адамдарды жерлеу немесе сүйекті жатқызу үшін алдыңғы жерленгендердің 
сүйектерін бір бұрышына жинастырып  қойған. Мұндай жерлеу қазақтарда да болған. Бірақта  
ол туыс  адамдарды солай  жерлеу болған. Бұл жерде бір айта кететін басты мəселе ғалым көрге 
кіре берістің ауызы оңтүстік шығысқа қаратылған дейді тек бір жағдайда ғана солтүстіктен 
бағыт алғандығын жазады. Жалпы қазақтарда үйдің есігін шығысқа немесе оңтүстік шығысқа  
қарататын салт бар.  Адамды жерлегенде де көрдің аузын шығысқа қаратады. Бұл шамасы 
бұрыннан келе жатқан əдет болса керек деген ой түйіндеуге болады. 

Бұл Бөріжар зиратына археолог Б.Нурмухамбетов те 1967-1968 жылдары зерттеу 
жұмыстарын жүргізген [6]. Жүргізілген жұмыстарының материалдарына қарап Бөріжар 
ескерткішінің 4 түрлі жерлеу тəсілдерінің болғандығын анықтаған.  

Бірінші – жер үстінен жерлеу тəсілі (погребальные площадки на дневной поверхности; 
Екінші түрі – жерден қазылған көр (грунтовые могильные ямы); 
Үшінші түрі – күбі көзеге жерлеу (погребальные хумы); 
Төртінші түрі – пахсадан тұрғызылған жер үстіндегі түйме там табытқа жерлеу (наземные 

погребальные постройки из пахсы) (2-сурет). Ғалым №8,9,2,3 обаларды қазғанда катакомбаға 
кез болып олардың құрылыс жүйелерін тексере келіп, Бөріжар зиратының 5-ші түрі катакомба 
деп қорытындыға келеді. Ғалымның ашқан катакомбаларының көлемдері əр түрлі болған. 
Соның адам кіргізетін жері (3 -4 суреттер). Дəл осылай жерлеу Жетісу жерінде осы күнге дейін 
жалғасуда. Б.Нурмухамбетов Бөріжар обаларының аналогиясын Орта Азия 
республикаларының барлығында əсіресе катакомбалардың кездесетіндігін келтірген, біз 
солардың біріне ғана сілтеме берелік [7].  
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2-сурет. Түйме там (сағана / наус) 
 

 
3-сурет. Түйме там. Сағанаға кіргізетін есігі 
 

 
4-сурет. Катакомбаға өлікті кіргізетін есік 
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Оңтүстік Қазақстан жеріне жүргізілген басқа да археологиялық зерттеулерге зер салсақ, 

мұндай жерлеу тəсілі Сырдарияның орта ағысындағы жер шаруашылығымен айналысқан 
қалалар мен аумағында Жамантоғай, Ақтөбе, Шаушыққұм зираттарынан кездесіп отырады. 
Мəселен, Жамантоғай зиратындағы тоғыз обаның төртеуі катакомба тəсілімен жерленген. 
Олардың дромостары көрге көлденеңінен жасалған.  Жерлеу тəсілі сол Бөріжардағы жерлеу 
салтымен бірдей. А.Г.Максимова бұл зираттың катакомбасын б.д. І мың жылдығының алғашқы 
кезімен мерзімдейді [8]. Ал археолог Нұрмухамбетов ескерткіштердегі материалдарды 
салыстыра келіп б.д. IV-V ғғ.-да өмір сүрген ру-тайпалардың қолдарымен жасалған зираттар 
дейді [9]. Бұл кезде Қазақстанда алғашқы Түрік қағанатының өмір сүргендігі, ал бөлінгеннен 
кейін Батыс Түрік қағанатының өмір сүргендігі белгілі. Сондықтан бұл мемлекеттің 
құрамындағы түрік ру-тайпаларының өмір сүргендігіне ешбір дау  болуы мүмкін емес. 
Сондықтан да кейбір бұйымдарда түрік жазуларының болуы заңдылық. Бөріжар обаларындай 
обалар Түркістан аймағындағы Қаратаудың оңтүстік жағындағы Түркістан ауданы Шаға 
ауылының жанындағы 213 обадан тұратын зираттар зерттелген [10]. А.Г.Максимова бұл жерде 
1970, 1972 жж. зерттеу жұмыстарын жүргізген. Түйме тамға (науса) жерленген бес обаның 
материалдарына талдау жасалған. Соның ішінде диаметрі солтүстіктен оңтүстікке қарай 27,9 м, 
ал батыстан шығысқа қарай 30,9 м обаның биіктігі 2,2 м. Осы обаның үстін алып тастағанда 
обаның ортасында шикі кірпіштен қаланған тікбұрышты түйме там (үй) шықты. (6-сурет. 
Көрініс үстінен). Көлемі 2,8х2,2 м кіре беріс дəлізі 3,3 м, кеңдігі 0,9 м, биіктігі 1,15 м дəліз 
оңтүстік-шығыс не оңтүстік-батыс қабырғаның ортасына салынған (6-7 суреттер). Бұл жерде 
жəне айта кететін басты мəселе дəліздің кіре беріс аузының, дəлірек айтқанда, өлікті көрге 
кіргізетін есіктің Бөріжар катакомбасындағы сияқты оңтүстік-шығыс қабырғадан ұқсас 
салынуы. Екі ескерткіштің бір-бірінен ара қашықтығы онша алыс еместігі бұл кезде өмір 
сүрген тайпалардың жерлеудегі əдет-ғұрыптарының ұқсастығын жəне байқатады. 

Ал жерлеу салтына келетін болсақ бұл жерде де бір түйме там сағанаға (науса) бірнеше 
адам жерленген. Кейінгі жерленген адамдарға орын босату үшін бұрынғы жерленген 
адамдардың сүйектерін бір жағындағы бұрышқа жылжытып қойған (8-сурет). Мұндай жағдай 
Бөріжар зираттарында да болғандығы туралы айтып өттік. Бұл жердегі ерекше бір көрініс 68 
обаның жерленген түйме тамының кіре беріс дəлізінің аузында бір иттің жерленгені оның 
жанында бір адамның жерленгендігі 9-суретте анық байқалады. Зерттеуші иттің кіре берісте 
жатқанын ұрылардың кірмеуінен қорып жатқан деген пікір айтады. Ал оның жанындағы 
жатқан адам бұл жерге жерленген əулеттің құлы болған деген ой туғызды. Бұдан құлдықтың 
болғандығын байқау қиын емес, өйткені Күлтегін жазуында қыздарың күн, ұлдарың құл болды 
деген шумақтар кездесетіні бұл көріністің шындығын көрсетеді. Ал иттің бірге жатуы қазақтар 
«ит жеті қазынаның бірі» деп есептейді, өлгендерге де сол бір қазынасы болсын деген ырыммен  
бірге жерленді ме деген ой туғызады. Ал бірге жерленген материалдардың ішінде қыш 
құмыраларды айтпағанның өзінде  балшықтан жасалған жіп иіретін ұршық бастары, пышақ, 
ұстара қайрайтын қайрақтар, белдікке тағып жүретін арнайы тесігі бар. Мұндай қайрақтар 
біздің аталарымызда болғандығын өз көзімізбен көргенбіз. Бұл обаларды зерттеуші ғалым адам 
жерленген түйме там сағаналарды Бөріжарда ашылған сағаналардың құрылыс жүйелерімен 
салыстыра келіп, бұл ескерткіштің б.д ХІІ ғасырдың соңы мен б.д. VIII бірінші жартысымен 
мерзімдеуге болатындығын жазады. Ал Орта Азиядағы зерттелген Пскент, Пянжикент, 
Тюябугуз наусаларымен бірдей ұқсастығын сол жоғарыда келтірілген ХІІ-ХІІІ ғғ. мезгілімен 
мерзімдеуге болатындығын келтіреді [11]. Бұл мезгіл Б.Нұрмухамбетовтың Бөріжар обаларына 
көрсеткен мерзіммен сəйкес келетінін көрсетеді. Шындығында А.Г.Максимованың көрсетіп 
отырған мерзімі  шындыққа тура келетін сияқты. 
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5-сурет. Катакомбаға жерлеу тəсілі 
 

 
6-сурет. Катакомбаға жерлеу 2-ші тəсілі 
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7-сурет. Катакомбаға жерлеу 2-ші тəсілі 
 

 
8-сурет. Катакомбаға жерленген адамдарды бір жағынан сырғыту. Итті кіреберіске жерлеу 
 
Отырар қаласының кешенді кең көлемді археологиялық зерттелуіне байланысты оның 

аймағында зерттеу жұмыстары жүргізіліп Б.Нұрмухамбетов басқарған бөлімі Отырар 
қаласының оңтүстік жағындағы Көкмардан қаласының жанынан табылған зираттарға зерттеу 
жұмысын жүргізген [12]. Бір қызығы бұл зираттардың сыртқы көріністері басқа обалар сияқты 
анық байқалмайды. Зираттар Құйрықтөбе қаласының оңтүстік жағында жақын орналасқан. 
Мұнда төрт ұзынынан ойлы-қырлы болып жатқан төбелер оңтүстік жағында ескі канал су 
арнасына жақын орналасқан. Бұл тағы басқа ойдым-ойдым төбелерді археолог 
А.Н.Бернштамның пікірі бойынша антикалық кездегі қоныстар дейді [13]. Ал екінші бір 
пікірлерде  бұл жал төбелер орталық магистралды каналдың қалдығы, ол орталық каналдың 
сорланбауы, яғни тұзданбауы үшін жартылай терең жар жəне жанама каналдар сол басты 
каналдағы судың тазалануы үшін жасалған деген пікірлерді жазған [14]. Бұл пікірлерге 
қарағанда Отырар қаласының аймағында суландыру жүйесінің жақсы дамығандығын көрсетеді. 
Б.Нұрмухамбетов бұл мəселенің талас екендігін айта келіп, біздің басты мақсатымыз бұл 
жерден бізге қажетті зираттардың табылуы дейді. Ғалым бірінші төбенің оңтүстік жағында 
көлбеу жазықтау жеріне №1 қазба жұмысын жүргізген, бұл жерден 7 жерленген адам 
қаңқаларын тапқан олар оң жақ қырымен бастары солтүстік-батыс, беттері оңтүстікке қарай 
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жатқызылған, қолдары бүгіліп кеуделеріне қойылған. Жандарынан  ешбір заттар табылмаған. 
Тек бесінші адамның жамбас сүйегінің жанынан бір қола теңге  табылған, ол саманидтер əулеті 
кезінде жасалған [15]. Теңгенің  жасалған мерзімі Оңтүстік Қазақстанда түрік дəуірінің кең 
түрде жайылып күшейе бастаған кезі. 

Екінші қазба жұмысының кезінде 12 адамның шикі кірпіштен жасалған табытқа жерленгені 
ашылған (10-сурет). Мұнда жерленген адамдардың да жерлеу салты алдыңғы адамдарды 
жерлеу салтымен бірдей. 

 
9-сурет. Мұсылманша жерлеу 
 
Үшінші қазба жұмысынан 10 адамның жерленгені ашылған. Мұнда 7 адамның табыты 

тазаланған бұлардың да жерлеу ғұрыптарында жерленген табыттардың құрылыс жүйесінде 
бірінші-екінші қазба жұмыстарындағы жерленген адамдардың ешбір айырмашылығы болмаған. 
Жерленген адамдардың жанында ешбір заттар қойылмаған. 

Зираттарды зерттеуші  ғалым жерленген адамдардың жанынан мерзімді көрсетіп 
даталайтындай материалдар табылмағаннан кейін, бұл мəселені шешу үшін осындай көрші 
жатқан қалалардың жанында зерттелген обалардың материалдарымен салыстырмалы түрде 
мерзімдеуге барған. Ондай зерттеулердің бірі Қаратаудың солтүстігіндегі Баба-Ата [16] 
қаласының маңындағы обалардың материалдарына жүгініп, олардың 12 обадан алынған 
материалдардың зираттарының құрылыс жүйелері мен жерлеу əдет-ғұрыптарының Құйрық 
төбе зираттарымен бірдей екендігін көрсетеді. Алайда обаларды өте соңғы ұзақ кейінгі 
мерзіммен даталаған (ІХ-ХІV ғғ.). Мұндай бірге жерленген зираттардың кездеспеуі солтүстік-
батыс бағытта адамды жатқызып жерлеу əдеті шикі кірпіштен табыт жасау Шу бойына да 
ұқсас. Мұндай зираттар ескі Сары ескерткіштеріне жəне Қысымшы қаласының екінші мəдени 
қабатына тəн, бұлар ХІІ ғасырдың соңы ХІІІ ғ. басымен даталанған [17]. Бұл, шындығында, 
ХІV ғасыр тым жоғары, бұл түркі дəуірінің мезгіліне жатпайды. Соңғы зерттелген зираттар 
Тоқ-қаланың [18], Миздахана (Гуяр-қала) некрополімен 600 жүзден астам зираттары бар [19] 
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материалдарымен сəйкес келетінін көрсетеді. Жалпы археолог Б.Нұрмухамбетов Бөріжар 
обаларына жерленген адамдардың қандай діни нанымға жататындығын айту қиын, бұлар 
əртүрлі нанымда болған деп қорытындылай келіп, дегенмен бұл обаны да, басқа обаларды да 
əлі де болса зерттеу керек деген тоқтамға келеді. Ал бұлардың шаруашылығы отырықшы жер 
өңдеумен жəне көшпелі мал шаруашылығмен айналысқан дейді. Қандай қоғамдық ұйымда өмір 
сүргені жайлы ешбір мəселе қозғалмаған. Құйрық төбе мен Көкмардан жанындағы зираттардың 
мұсылман дініне табынғандығы жерлеу салтынан айқын байқалады. Бұл зираттардың иелері 
Қазақстанға VІІ-VІІІ ғғ. мұсылман діні келіп ел ішіне дами бастаған кезде өмір сүрген. Ал 
Бөріжар, Шаға обаларында аздап тұтыну бұйымдардың кездесуі мұсылман дінінің бұлардың 
арасына онша ене қоймағандығын көрсете ме деген ой туғызады. Ал ғалымдардың бұл 
зираттарды  мерзімдеуі əртүрлі, кейбірі ІV-VІ ғғ., кейбірі VІ-VІІ ғғ., VІІ-ХІ ғғ., ал кейбір 
ғалымдар ХІІ-ХІV ғғ. дейін көрсетеді. Ал, біздің ойымызша, бұл зираттардың иелері VІ-ХІІІ 
ғасырлардағы түркі дəуірінің тұрғындары болған. Оның басты дəлелі зираттардың құрылыс 
жүйелері ХV-ХVІ ғасырлардағы  Жетісу аймағындағы қазақтардың жерлеу құрылыс 
жүйелерімен сəйкес келеді. Екіншіден, VІІ-ІХ ғасырларда Жетісу жəне Оңтүстік Қазақстан 
жерінде Түргеш, Қарлұқ қағанаттары өмір сүрген, олардың тұрғындары жартылай қалалық 
тұрғындар, жартылай мал шаруашылығымен айналысқан.   
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GÜNEY KAZAKİSTAN’DA DOKUNAN HALI VE KİLİMLERİN ANADOLU-TÜRK  
HALI VE DÜZ DOKUMALARIYLA BENZER ÖZELLİKLERİ  

 
Prof. Dr. Bekir Deniz 

Ahmet Yesevi Uluslar arası Kazak-Türk  Üniversitesi, Spor ve Sanat Fakültesi, Dizayın ve Geleneksel 
El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, ve Yaygın Eğitim Merkezi Müdürü 

Türkistan/KAZAKİSTAN 

Özet 
Kazakistan ve Anadolu-Türk Türk halı ve düz dokumalarında malzeme, dokuma tekniği, desen ve 

çeşit açısından büyük bir benzerlik vardır: İp, dokuma, atkı, halı, kilim vb. terimler aynıdır. Tabi ki 
bizim unuttuğumuz ya da farklı şekillerde adlandırdığımız terimler de bulunmaktadır. Ancak, özde 
dokumalar birbirine benzemektedir. 

Orta Asya-Türk Halı ve Düz Dokumaları denildiğinde daha çok Azerbaycan, Türkmenistan ve 
Özbekistan halıları akla gelmektedir. Kazak dokuma sanatı ile ilgili fazla yayın yoktur. Mevcut 
kaynakların pek çoğu da teknik ile ilgilidir.  Konuyla ilgili Rus kaynaklarında da, her nedense, 
Türkmen ve Özbek dokumalarına geniş yer ayrıldığı halde, Kazak dokuma sanatından fazla söz 
edilmez. Son yıllarda TİKA tarafından yayınlanan ve Kazak halılarını ele alan Türkçe eserde de 
Kızılorda Oblusu’nda (vilayet merkezi) gerçekleştirilen halı dokuma projesi ve bu proje kapsamında 
dokutturulan halılar ele alınmaktadır. 

Bu bildiride, 2003-2004 öğretim yılında Güney Kazakistan’da Almatı, Cambıl (Taraz), Çimkent 
ve Kızılorda Obluslarında (vilayet) gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz veriler 
ele alınıp değerlendirilecek, fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Güney Kazakistan, Halı, Düz dokuma, dokuma tekniği, 
malzeme, desen.  

COMMON FEATURES BETWEEN CARPETS AND RUGS OF SOUTHERN 
KAZAKHSTAN AND ANATOLIAN-TURKISH CARPETS AND FLAT WEAVINGS 

Abstract 
There are many similarities between the carpets and flat weavings of Southern Kazakhstan and 

Anatolian-Turkish handicrafts in terms of material, weaving technique, patterns and variety: terms 
such as ip(rope), dokuma(weaving), atkı (vertical weaving element), halı (carpet), kilim (rug) etc. are 
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common to both cultures. Of course there are other terms which are forgotten or transformed. 
However the essential knowledge shows that these weavings share a common background.  

When we speak of Central Asian carpets and flat weavings, we have the tendency to think of 
examples in Azerbaijan, Turkmenistan and Uzbekistan. There are no sufficient publications 
concerning Kazakh weaving art. Most of the already made research is concerned with technical 
aspects.  Related Russian sources mainly focus on Turkmen and Uzbek weavings and it is not known 
why they do not mention Kazakh art of weaving in a sufficient level. In recent years TİKA (Turkish 
Prime Ministry Center of Cooperation and Coordination) published Turkish sources which interpret 
Kazakh carpets and these publications are about the carpet weaving project and products realized in 
Kızılorda Oblusu (a provincial center).  

This study is concerned with the research we undertook in the academic year of 2003-2004 in the 
provinces of Almatı, Cambıl (Taraz), Çimkent ve Kızılordain Southern Kazakhstan and interpret the 
issue together with related photographs.  

Keywords: Central Asia, Southern Kazakhstan, Carpet, Flat weaving, weaving techniques, 
material, pattern.  

I-GİRİŞ 
Anadolu-Türk Dokuma Sanatı’nın temelleri Orta Asya Dokuma geleneğine dayanır: Anadolu İlk 

Çağ’dan bu yana bir dokuma merkezi olmasına rağmen, Türk Dokuma geleneği, malzeme dışında, 
teknik, desen ve çeşit açısından Orta-Türk dokuma Sanatının özelliklerini taşır. Tüm Türk Dünyasında 
dokumacılığın başlangıcı olarak Pazırık Halısı kabul edilir. Anadolu-Türk Dokumacılık geleneği 
(adet), tarihsel özellikler, desen ve çeşit açısından, isim değişikliği dışında, Türk dünyası 
dokumalarıyla aynı özelliklere sahiptir. Göç ve geleneklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınması 
suretiyle dokuma kültürü de Anadolu’ya kadar gelmiştir.  

Kazakistan’da kilem (halı-kilim) dokumak adet’tir (gelenek). Ayrıca, göçebe yaşayanların 
oturdukları kiyiz üyler (keçe evler-çadır) keçeden yapılır. Çadırın içi ve dışı kiyiz (keçe) ile kaplanır. 
Yer sergisi ve süsleme malzemesi olarak da keçe, halı ve kilim kullanılır. Yılan, akrep (şayan) gibi 
zehirli sürüngenler yün’e gelmez.  Başka bir adet’e göre de oğlan tarafı kız babasına kalın mal (başlık 
parası) verir. Düğün öncesinde kız tarafı kalın mal ile kızın eksik olan eşyalarını alır ve kızın evine 
götürür. Kazak ve Özbeklerde buna bohça, götürme işlemine de bohça götürme denir.  Anadolu’daki  
gibi eş-dost bohça’yı görmeye gelir. Anadolu’da bu eşyalara kalın, eşyaları yeni eve götürmeye kalın 
götürme, eve serilmiş haline de çakı denir. Anadolu’daki gibi Kalın mal içinde halı ve kilim (palaz) 
bulunur. 

Türkiye’de halı kelimesinin kalın kelimesinden geldiği kabul edilmektedir: Kaynaklar, halı ve 
kalı sözlerinin, Türklerin çeyiz anlayışına gelen kalın, kalıng gibi deyişlerinden türemiş olabileceğini 
kabul etmektedir (L. Ràsonyi.,1971, 622; B. Ögel, 1978, 145-47). Ancak, B. Ögel, halı ve kalı 
sözünün bugünkü Türkler arasında yaygın olduğunu, ancak daha önce, yaylacı veya yaylalarda oturan 
Türkler arasında kullanılmadığını, önceleri, kentli Türkler arasında, sonradan köyler ve yaylalarda da 
kullanıldığı, bu ismin, şimdi bile tam kullanılmadığı görüşündedir. Hatta, XIV. yy.’dan önceki 
kaynaklarda halı, kalı sözlerine rastlanmadığını, içinde en eski Türk ve Orta Asya geleneklerini 
toplayan Dede Korkut kitabında, seksen yerde ala kalı ipek döşemiş idi sözlerinin bulunmasına 
rağmen, kalı kelimesinin eski Türkler arasında yaygın olmadığı görüşündedir (B. Ögel, 1978, 145). 
F.Sümer ise, Dede Qorkut destanlarında, bazan Salur Kazan Beğ’in, bazan’da Bayındır Han’ın 
verdikleri toylar (şölen) dolayısı ile doksan yirde alaqâlı  ipek döşenmişti  ve bing yerde ipek khaliçası 
döşenmişti sözlerinin, eski Oğuz Beylerinin halı kullandıklarını ifade etmese bile, Ak Koyunlu 
Hükümdar ve Emirleri’nin pek çok büyük-küçük halıya sahip olduklarını ve otağlarına, çadırlarına 
onları serdiklerini ve bu halıların ala  renkte olduğunu, gösterir diyerek, XIV-XV. yy. da kalı 
kelimesinin beyler arasında da kullanıldığını söylemektedir (F. Sümer, 1984,  49). 
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Orta Asya-Türk Halı ve Düz Dokuma Sanatı denildiğinde daha çok Özbek ve Türkmen 
dokumaları akla gelmektedir (N. Türkmen, 2001). Kazak dokuma sanatı ile ilgili fazla yayın yoktur. 
Konuyla ilgili Rus kaynaklarında da, her nedense, Türkmen ve Özbek dokumalarına geniş yer 
ayrıldığı halde, Kazak dokuma sanatına fazla yer verilmemiştir (V. G. Moşkova, 1970). Son yıllarda 
TİKA tarafından yayınlanan ve Kazak halılarını ele alan eserde de Kızılorda Oblusu’nda (vilayet 
merkezi) gerçekleştirilen halı dokuma projesi ve bu proje kapsamında dokutturulan halılar ele 
alınmaktadır (T. Parlak, Ankara, 2002). Aynı proje kapsamında yayımlanan ve daha çok Kızılorda 
Bölgesi araştırma sonuçlarına dayanan Kazak oyuları (desenleri) ile ilgili kitap’ta yine aynı yazarın 
çalışmasıdır (T. Parlak, 2000). 

Bu bildiride, 2003-2004 öğretim yılında Güney Kazakistan’da Almatı, Cambıl (Taraz), Türkistan 
ve Kızılorda Obluslarında (vilayet) gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz verilerin 
ışığında, Anadolu-Türk Dokumaları ve Kazak dokumaları arasındaki benzerlikler ele alınıp 
değerlendirilecek ve konu fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır.  

II- KAZAK HALI VE DÜZ DOKUMA YAYGILARI  
Kazaklarda halı ve düz dokuma yaygıların hepsine birden halı (Rus. kover) ya da kilem denir. 

Bazen iki terim bir arada kullanılır ve halı-kilem şeklinde ifade edilir. Kilem sözü tek başına hem halı 
hem de kilim dokumayı ifade eder. Ancak, halk arasında halı dokumalara tükti kilem (Kaz. tukti=tüy) 
(tüylü halı), iliksiz kilim teknikli dokumalara palas (palaz), ilikli kilim teknikli dokumalara takır 
kilem, teşik kilem (delikli kilim) veya Anadolu’daki gibi kertikli kilim denir. Teşik ve kertik kelimesi 
halk arasında delik, deşik, kesik, yırtık anlamlarında kullanılır. Yine, halk arasında deseni çözgüyle 
elde edilen dokumalara da (çözgü yüzlü dokuma) alaşa veya alaşa kilem adı verilir. Ancak üş ayak 
(üç ayak) tezgâhı ile yapılan (tevni-dasdar) dokumlara da alaşa denir. Zili teknikli dokumalara terme 
alaşa, sumak teknikli dokumalara da sumaha denir. Desenleri düzgün dokunmuş kaliteli halılara orda-
orama kilem veya masatı kilem (halı-kilim) denir. Halk arasında orama kilem veya masatı kilem’lerin 
Orta Çağda, XVI-XVII. yy.’larda dokunduğu, örneklerinin günümüzde Rusya müzelerinde bulunduğu 
ifade edilmektedir (Foto.1).  

Halı ve kilim, ağaçtan yapılmış, kerki ağaş-örmek ağaş (ağaç) veya örmek denilen dik tezgâh 
(ıstar) veya yere yatay yerleştirilen ve dokumanın üzerine oturmak suretiyle yapıldığı jer örmek’de 
(yer tezgâhında) (Rus. karopka) dokunur. Eskiden özellikle kiyiz üylerin kerekelerini bağlamak ve 
keçelerini bastırmak için kullanılan bag baskur denilen ipleri, kap (çuval), korjun (heybe) ve mafraj 
(asbap çuvalı-çamaşır çuvalı) (beşik) bağlamak kolayca taşımak için yan taraflarına dikilen ipleri 
dokumak için üş ayak (üç ayak) denilen ve dokumanın tezgâhın önüne oturularak yapıldığı tezgâhlar 
kullanılmaktaydı. Anadolu’da üç ayak, tevni, tavnı, kondu veya yöreme denilen bu tezgâh belki de 
Türk dünyasının en eski tezgâh şekliydi (Foto.2). 

Halı veya düz dokuma yaygıların dokuma işlemine Tokımak (dokumak) denir. Dokuma bir veya 
yan yana oturan birkaç kişi tarafından yapılır. Dokuyucu veya dokuyucular dokuma işini dokuma 
üzerine oturarak yapar. Halı dokumada Türki cip (Türk düğümü) denilen çift düğüm tekniği uygulanır. 
Son yıllarda İran düğümü de yaygınlaşmıştır. Halk arasında İran düğümüne jarım düğüm (yarım 
düğüm) denir. Tezgâhın yan ağaçlarına kilem saymanı, kücü ağacına bel ağaş (bel ağacı), varangelen’e 
adargı adı verilir. Dokuma sırasında bışak (bıçak) ve tokpak’dan (kirkit)  faydalanılır. Halı ya da 
kilimin kenar örgüleri dayanıklı olsun diye kara eşki (kara keçi) kılından, saç gibi örülerek yapılır1. 

Kazakça’da dokumak kelimesi Tokuv (dokumak) sözüyle karşılanır. Dokumanın en basit şekline, 
Anadolu’daki gibi böz (bez), yapılan işlem ve dokunan ürüne de böz tokuv (bez dokuma) denir.  Halı 
ve kilim birbirinden tukti (tüylü) olması veya olmaması yönüyle ayrılır. Bu nedenle halı tukti kilim 
(tüylü-havlı kilim), diğer düz dokumalar da gilem (kilim) ya da palas diye adlandırılır. 
                                                            
1 Spataev (Çimkent) Avulu’ndan Tacikgül Omarova’nın (55 yaşında), 23.03.2004 tarihinde şifahen verdiği 
bilgilere göre.  
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Kazak halı ve düz dokumalarının malzemesi cün (yün), tüye cünü (deve tüyü) ve eşki cünü’dür 
(keçi kılı). Dokuma için gerekli olan yün ailelerin kendi beslediği koyun, keçi ve deveden elde edilir. 
Pazardan alınan yünler tercih edilmez. Ancak, günümüzde dabak yünleri de dahil her türlü yün 
kullanılmaktadır. Hatta yün içine sığırın kılının karıştırıldığı kalitesiz yün ipler de mevcuttur. 

Günümüz Kazak halı ve düz dokumalarında çözgü ipine negizgi jip veya jel-tösek, atkı ipine 
arkav jip (ip), düğüm ipine düğüm jip, düğüme de düğüm denir. Eski dokumalarda negizgi ve arkav 
jipi (ipi) yündür. Günümüzde ise makta’dan (pamuk) yapılmaktadır. Düğüm ipleri jün’dür (yün). Eski 
dokumaların her yanı yün’dür. Yün köktem (ilkbahar) ve küz (güz) aylarında kırkılır. İlkbaharda 
kırkılan yüne japağı (yapağı), sonbaharda kırkılana da küzem (güz yünü) denir. Sabav denilen yün 
çubu,u (çıbık) ile çırpılır. Jün tarağı’nda (Tarak-Torak=yün tarağı) taranır. Halk arasında ip eğirmeye 
iyirüv denir. İp Urşuk-orucuk (iğ) ile eğrilir. Urşuk ağaçtan yapılır. Ağırşak kısmı yine ağaçtandır. Yüz 
yıl öncesine ait Kazak fotoğraflarında erkekler tarafından eğrilen kirmen de görülür. Ancak 
günümüzde kirmeni bilen de, kullanan da mevcut değildir. Sovyetler Birliği döneminde çarh (çıkrık) 
diye adlandırılan, kol ve veya pedal yardımıyla döndürülen çıkrıklar da kullanılmıştır. Çözgü ipleri iki 
kabat (iki kat), arkav ipleri bir kabat (bir kat)  eğrilir (Foto.3).  

Kazakistan da boya’ya boyav denir. Kazak halı ve düz dokumalarında  kırmızı, mavi, lacivert, 
yeşil ve siyah gibi  koyu renkler hakimdir. Yardımcı renk olarak beyaz’dan da faydalanılır. 
Günümüzde tüm boyalar sentetik malzemeden yapılmaktadır. Ancak eskiden aspan boyav (kök boya) 
diye tabir edilen bitki ve doğal malzemelerden elde edilen boyalar da kullanılmıştır.  

III-KAZAK HALI VE DÜZ DOKUMALARININ DESEN ÖZELLİKLERİ  
Kazakistan‘da desene oyu veya örnek adı denir. Oyu (desen) ezbere ya da daha önceden 

dokunmuş bir halı ya da kilime bakılarak dokunur. Keçe ile halı ve düz dokumaların oyuları birbirine 
benzer (A. H. Margulan;1994). Halı ya da kilimin en dışındaki dar suya akar su (dar kenar-dar su), 
geniş kenar suyuna da su oyu, şet oyu veya jiyek denir (Foto.4).  

Kazak halı ile düz dokuma yaygılarında kullanılan motifler birbirine benzer: Halı ya da kilimin 
başlangıç yeri (topraklık) kuş izi, eğik boyun, topuk (ökçe) oyularıyla (bezek) süslenir. En dışındaki 
akar su (dar kenar-dar su) genellikle testere dişi şekilli, birbiri içine girmiş bir ters bir düz üçgen 
şekilli irek diye adlandırılan testere dişi benzeri desenler veya tolkın diye isimlendirilen su yolu-sığır 
sidiği motifi ile bezenir. Su, jirek-şet oyu denilen geniş kenar suları çift moynuz (çift boynuz), tek 
moynuz, kaz moyun (kaz boynu), koşgar müyüz (koç boynuzu), buka müyüz (boga boynuzu), tav eşki 
müyüz (dağ keçisi boynuzu), kus kanadı, sınık kanat (kırık kanat) diye adlandırılan geometrik 
karakterli süslemeler, adam (insan-eli belinde) motifi ile süslenir. XX. yy. başlarından itibaren gül 
diye isimlendirilen ve gerçeğine çok benzeyen çeşitli çiçek motifleri görülmeye başlar (Foto.4-6).  

Halının zemini şatır gül (çadır gülü) veya han şatır (han çadırı) diye adlandırılan, bazen kenarları 
çengel benzeri desenlerle süslü, kare,  eşkenar dörtgen, sekizgen gibi geometrik desenler, koşgar 
müyüz (koç boynuzu), buka müyüz (boga boynuzu)  veya tav buka müyüz (dağ keçisi boynuzu) denilen 
koç boynuzu şekilli geometrik motiflerle bezenir. Zemini dolduran dört veya altı adet geometrik 
süslemeler arasında desenler yeniden tekrar edilir. Böylece tüm zemin eşkenardörtgen veya sekizgen 
şekilli desenlerden meydana gelen motiflerle doldurulur. Bazı örneklerde altıgen ve sekizgen şeklilli 
gül motifleri yer alır: Yan yana veya üst üste dizilen bu motifler tüm halı zeminini kaplar. Dört adet 
gül motifinin birleşmesi sonucu, ara yerde ortaya çıkan benzer motife de ara gül adı verilir. Gül 
motiflerinin arasına kuş, göverjin (güvercin), turna, kuğu, horoz, tavşan, kartal, kartal kanadı, avlanan 
kartal, koyun, keçi, geyik, kazkır (kurt), tüye (deve), tüye kervanı, tüye tabanı gibi hayvan tasvirleri ve 
hayvan uzuvları işlenir. Tüm bu tasvirler gerçeğine yakın şekilde dokunur. Arada kalan boş alanlar da 
çiçek motifleriyle doldurulur. Böylece halının zemininde geometrik desenler, hayvan figürleri ve bitki 
desenleri bir arada görülür. Ancak, hayvan figürleri ve çiçek desenleri dolgu motifi olarak dikkati 
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çeker. Asıl zemin, Türk halılarına özgü sonsuzluk prensibi içinde yerleştirilmiş, geometrik 
düzenlemeye sahiptir (Foto.5-10).  

Gilem (halı-kilim) dokumalarda tükti kilem (halı), palaz-jer tösiletin gilem (yer sergisi), gabırga 
kilemi (duvar halısı-kilimi), cay namaz (namazlağı), korjın (heybe), dorba (torba) ve mafraj (sandık) 
tipleri yaygındır. Korjın, dorba gibi örnekler daha çok zili tekniklidir. Mafraj ise alaşa, zili veya 
sumak tekniğiyle dokunur (Foto. 4-10). 

Kazak dokumaları arasında keçeden yapılmış oba veya otağların (kiyiz üy) keçelerini bağlamak 
ve iç kısımlarını süslemek amacıyla kalın kolanlar dokunur. Halkın borç ya da bag-baskur dediği 
kolanlar veya üç ayak tezgâhında, kılıç yardımıyla, alaşa tekniği ile dokunur. Neolitik dönem 
kazılarında çarpana tekniğine ait parçalar bulunmuştur. Ancak günümüzde çarpana teknikli 
dokumalara rastlamadık. Bag-baskur alaşa dokumalarda daha çok eşkenar dörtgen şekilli, 
Anadolu’daki bıtrak motifini andıran desenler görülür. Bu desenlere kızılboz, gökboz gibi isimler 
verilir. Dokumalar da bu desenlerin isimleriyle anılır.  

IV- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Kazakistan’da halı ve düz dokumaların hepsine birden halı-kilem denilmektedir: Halı ve kilemler 

daha çok Güney Kazakistan’da, Çimkent, Türkistan, Kızılorda ve bunlara yakın olan Jeskazgan 
Bölgeleri’nde yaygındır. Alaşa diye bilinen deseni çözgüyle elde edilen cicim ve terme alaşa diye 
adlandırılan zili dokumalarla, sumaka dokumalar daha az görülür. Ancak özellikle alaşa dokumaların 
yaygın oluşu dikkati çekmektedir. Anadolu’da kondu diye adlandırılan üş ağaş (üç ağaç) tezgâlarında, 
30-40 cm. eninde, parçalar halinde dokunup, dikilerek birleştirilen bu dokumaların oyuları bağ-baskur 
ya da borç (kolan) diye bilinen çarpana teknikli dokumaların desenlerine benzer. Anadolu’da üç agaç 
veya çarpana ile dokunan kolanların süslemelerine benzer şekilde, eşkenar dörtgen şekilli bu 
süslemelerin içi, yine Anadolu’daki bıtrak motiflerini andıran, koşkar müyüz denilen koç boynuzu 
motifleri ile süslüdür.  

Kazak halı ve düz dokumalarının desenleri Anadolu, Özbek, Türkmen ve Azerbaycan 
dokumalarıyla benzerlikler taşır: Bu benzerlik muhtemelen, “Oğuz boyları ve Kıpçakların M. S. VI-
XIII. yüzyıllarda Sirderya boylarında hüküm sürdükleri dönemlerde halı ve düz dokuma yaygılarında 
kullandıkları motiflerin Kazak ve Özbek boylarının halı ve kilimlerini etkilemesinden kaynaklandığı” 
ifade edilmektedir. Eski ve günümüz Anadolu ve Türmen halılarında da kullanılan, kenarları 
Anadolu’daki gibi, gıvrım desenleriyle süslü eşkenardötgen ve sekizigen şekilli desenler (gül-göbek 
motifi) Kazak halılarında da görülür. Anılan tüm bu halılarda şatır gül veya göbek motiflerinin içi koç 
boynuzu (koşkar müyüz) motifleriyle doldurulur. Ayrıca Kazak halılarında görülen bıtrak benzeri 
süslemeler Anadolu-Türk halılarının geleneği olan bir süslemesidir. Kazak halılarındaki benzer 
süslemeler dağ, vadi, dokuz töbe (tepe), şelale, ark (su yolu) gibi isimlerle bilinir. Ayrıca, kubbe, 
korgan (kale) vb. mimari tasvirler dikkati çeker. Bazı örneklerde kale tasvirlerinin etrafı iki açık renkle 
kuşatılır. Buna su yolu denir. Bu motifler taştan bir kale veya taş kalenin etrafının su hendeğiyle 
çevrildiği bir kaleyi sembolize eder. (A. Margulan;1986, 92, 145-149; Şeyzade Taktabayeva; 1996, 
307-311; Şañırak, Üy-Turmıs Ensiklopediyası (Şanırak, Ev Ekonomisi Ansiklopedidi); 1991, 49-50). 

Kazak halı ve düz dokumalarının zeminini dolduran eşkenar dörtgen ve sekizgenlerden meydana 
gelen geometrik bezemeler Anadolu’da XV-XVI. yy.’da görülen Erken Dönem Osmanlı Halıları 
(Holbein halıları) ile, XVII-XVIII. yy.’da ortaya çıkan Geometrik Desenli Anadolu-Türk Halı ve Düz 
Dokumalarının motiflerine  benzer:  Bu tür halı ve kilimlerin, Konya, Uşak, Afyon civarında dokunan 
örneklerinde, yani birinci ve ikinci grubunda, zemin küçük karelere ayrılır. Karelerin içerisine 
sekizgen şekilli motifler yerleştirilir. Dört sekizgen arasında kalan alanda kendiliğinden birer eşkenar 
dörtgen motifi ortaya çıkar. Böylece zeminde, verev (hiyeraldik) şekilde dizilmiş bir sekizgen, bir 
eşkenar dörtgenden meydana gelen bir düzünleme görülür. Aynı düzenleme Orta Asya’da Pazırık 
Kurganlarında bulunan keçeler üzerindeki süslemelerde de vardır. Dolayısıyla Kazakistan’da dokunan 
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halılarda bu tür desenlerin kullanılması Türk halı sanatının tarihten gelen ortak özelliğinden 
kaynaklanmaktadır (Foto.4,9).  

Kuzey Kazakistan’ın Aral Gölü çevresinde bulunan Karakalpak Bölgesi’nde dokunan halı ve düz 
dokuma yaygılar Karakalpak Halıları diye bilinir (L. Beresneva;1994,4-13; V. G. Moşkova;1996,102-
106; B. Deniz, 2000; 162-164): Oğuz Boyları ile Akraba olan Karakalpakların dokumaları içinde 
mafraj ve karşin denilen dokumalar yaygındır. Mafraj Anadolu ve Azerbaycan’da da görülür. 
Anadolu’da genellikle farmaş adıyla bilinir. İçinde çamaşır (esvāb) saklamak üzere dokunmuş, sandık 
şekilli bir dokumadır. Anadolu’da Kars, Sarıkamış, Bayburt, Ağrı yöresinde yaygındır (R. Karahan, 
2000; 253-258). Arapça mefreş kelimesinden gelmektedir. Mefreş, “içinde yatak veya şilte taşımak 
için meşin veya çadır bezinden yapılmış harar” anlamına gelmektedir. Derleme Sözlüğü’nde ise 
“yatak ve yorganları denk yapmak için kullanılan hurç” şeklinde tarif edilmektedir (Derleme 
Sözlüğü,1974,1836). 

Farmaş-Mafraş dokumanın Kafkasya’da yaşayan Türk soylu halklarına ait olduğu sanılmaktadır. 
Günümüzde, Türkiye dışında, Azerbaycan ve İran yöresi ile Kafkasya’da yaşayan Terekemeler 
(göçebe Türkler), Karakalpaklar gibi Türk boyları arasında dokunmakta ve mafraş, mafreş, mefreş 
adlarıyla tanınmaktadır (R. Karahan, 2000; 253-258). Konuyla ilgili Azerbaycan sözlüklerinde, 
“Azerbaycanın maldarlıkla meşgul olan Terekemelerinin istifade ettikleri bir nevi sandık şekilli maişet 
eşyası.  

Mefreş esasen iki adet olarak dokunur. Terekemeler dağdan ovaya veya ovadan dağa göçerken 
mefreşin içerisini doldurup, bağ ile bağlayıp atın sağ ve soluna asarlar. Mefreş esasen kilim, zili ve 
nadir olarak havlı halı usulü ile dokunur. İçine yorgan-döşek konur. Şirvan ve Abşeron yarımadasında 
üretilen mefreşler Kazak ve Karabağ mefreşlerinden güzel olur” şeklinde tarif edilmektedir (Rasim 
Efendi-Kübra Aliyeva;1998, 146).   

Anadolu’da dokunan farmaş-mafraj genellikle zili ve sumak tekniğinde dokunur. Yatak ya da 
yorganın dürülüp kaldırıldığı zamandaki büyüklüğü kadardır. Yörelere göre değişmekle birlikte, 
genellikle 100-110 x 60-65x50 cm. ölçülerindedir. İçerisine gelinin çeyizi, döşek (şilte) veya yorgan 
konulduktan sonra üzerine bir örtü kapatılmakta, çarpana tekniğinde ya da örülerek yapılmış iplerle, 
dokuma üzerine açılmış iliklerden geçirilerek, çapraz şekilde bağlanmakta ve simetrik şekilde, hayvan 
sırtına yüklenmektedir (denk). Evde ise bir köşede tutulmakta, üzeri bir yagı ile (yük) kapatılmaktadır. 

Anadolu’da özellikle Yozgat, Kayseri, Aksaray çevresinde içerisine asbab (çamaşır-elbise) 
koymak için garçın  adı verilen, deseni çözgü ipleriyle yapılan cicim teknikli dokuma yapılır. Göç 
sırasında ağzı bir iple bağlanarak elbise kolayca taşınır. Karakalpakların dokuduğu karşin-korjin ile 
Anadolu’daki garçın arasında isim telaffuzu dışında hiç bir farklılık yoktur (B. Deniz,1994, 59-73).  

Kazakistan’da yaşayan Karakalpaklarda dokunan ve karşin-korjin diye isimlendirilen torbalar 
yine Azerbaycan ve Kafkasya’da yaşayan Karakalpaklarda (Terekeme) görülen zili teknikli bir 
dokuma türüdür. Kazakistan’da daha çok torba ve çanta tipi görülür. Örneklerine terme alaşa 
tekniğinde (zili) dokunmuş karşin-dorba denir. Genellikle 100 x 30 cm. boyutlarındadır. Karşin göl, 
deve tabanı desenleriyle süslenir. Hakın tayıtuyak  diye de isimlendirdiği karşin göl motifi  sekizgen 
şekillidir. Dikey ve yatay şekilde bir bölünme gösterir. Her bölümün içi koşkar müyüz, kuş ve değişik 
hayvan figürleriyle süslenir. Bu süsleme görünüş açısından Türkmen halılarındaki kalkan nuska  
deseniyle benzerlik gösterir. Deve tabanı  motifi ise, altıgen şekillidir ve dik ve yatay kenarları 
çıkıntılıdır. Altıgenin kenarlarında üçgenler, orta yerinde de eşkenardörtgenler görülür. Desenler kendi 
içinde dört parçaya bölünür ve renklerinde simetrik bir dizilme dikkati çeker. Türkmenlerin sarı ve 
Tekin boylarının yağtığı dokumalarda görülen çuval göl, sakar göl motifi ile, Çavdır ve İğdir 
Türkmenlerindeki sakar göl, Kızılayak Türkmenlerindeki  çuval göl motifine benzer.    

Kazak dokumalarında koyun, koç, koşkar müyüz (koç boynuzu), at, öküz, deve, ayı, kurt, kartal, 
geyik, boğa, inek, horoz, Kuğu, kaz, ördek, şahin turna, zümrüd-ü anka kuşu (bayterek) motifleri çok 
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yaygındır; Koyun, Koç gibi hayvanlar daha çok ölümle ilgili bir sembol sayılır ve mezar baş taşı 
olarak kullanılır. Bazen de mezarlık, türbe girişine yerleştirilir: Türklerde eskiden, ölenin ruhu için 
tanrıya koyun ve at kurban etmek bir gelenekti. Kaynakların ifadesine göre, Koyun, koç ve keçi yünü, 
eti ve sütünden istifade edildiği kadar Gök Tanrıya sunulan hayvanlar arasında yer almaktaydı. 
Tabgaçlar anılan törenlerde ak buzağı, koç ve at kurban ediyorlardı. Ataların ruhları veya kötü 
ruhlardan korunmak 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” (Y. Çorhlu, 1999, 150).  

İslâmiyetten evvelki 12 hayvanlı Türk takvimi öküz, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, 
tavuk, köpek ve domuz’dan meydana geliyordu (E. Esin;1962, 164). Günümüzde Kazakistan’da 
mezarların baş taşına veya türbelerin girişi üzerine koç  boynuzu, yaban keçisi boynuzu dikilmesi, ölen 
kişinin erkek veya önemli bir kişi olduğunu yansıtmasının yanısıra, bu hayvanlara karşı duyulan 
saygıyı da (ongun) göstermektedir. Hatta mezara sin tas (taş heykel) olarak dikiliyordu. Ayrıca, “Türk 
devletleri ve akraba Türk boylarının isimleri ya da hakanlarının adları hayvan isimleriyle anılıyordu; 
Karakoyunlu, Çağatay, Tunguz” örnek verilebilir (E. Esin;1962, 164-65). Bugün Anadolu’da Şahin, 
Ceylan, Aslan gibi isimler, Orta Asya’da yaşayan Türk devletleri ile Akraba Türk boylarında da 
Kartal, Kanat vb. hayvan isimleri insan ismi olarak kullanılmaktadır. Yine, günümüzde Anadolu halı 
ve düz dokuma yaygılarında görülen koç, koç başı veya keçi motifleri kaynaklarda, Türklerle ilişkisi 
olmayan kültürlerle özleştirilerek “koç boynuzu örgesi” vb. isimlerle, yıllarca yanlış tanıtılmış, 
“doğurganlık ve üreme sembolü” olarak gösterilmiştir (G. Erbek; 1985,11-12; G. Erbek;1986, 28-38; 
M. Erbek;2002, 30-45): Koyun ve koç tamamiyle bir ölüm ve yas işaretidir. Hayvan-Ata kültü (ongun) 
ile ilgilidir. Bu nedenle de saygı duyulan bir yaratıktır.  

“Kazak geleneklerine göre, cenaze törenlerinde üçüncü gün, yedinci gün, 52. Gün, altıncı ay ve 
yıl dönümünde yemek hazırlanır. Bu törenler için kurban kesilir. Bu hayvanları ölenin akrabaları 
getirir. Yedisu ve Güney Kazakistan Bölgesi’nde cenazeden bir gün önce, koç veya teke, cenaze günü 
ise at, inek, tosun gibi, daha büyük bir hayvan kesilir. Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının inancına 
göre, ölüm günü, daha cenaze evden çıktığı anda koç kesilir. Böylece iki hayatın, iki ruhun (adamın ve 
hayvanın ruhu) beraberce başka dünyaya gittiklerine inanılır  (K. A. Bekbalak, 2001, 297, 311). 
Kırgızlarda bir kişi akşama doğru öldüğünde cenaze sabaha kadar bekletilir. Ölenin misafir olduğu 
kabul edilir. Ölenin ruhuna ikram etmek için de birkaç tane koç kesilir. Yine, Ölüm yemeklerinden 
cetisi (yedinci) gününde yine mutlaka koç kesilir. Et ile yemek yapılır. Yemekler arasında mutlaka 
beşparmak (mantı) bulunur. Merhumun eşyaları, eskiden olduğu gibi, yakınları ve akrabalarına verilir. 
Yemeğin ardından mezar ziyareti yapılır (K. A. Bekbalak, 2001, 294-316). 

At Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir: Eski Türk topluluklarında, hakanlar Kurgan denilen 
oda mezarlara gömülüyorlardı: Kurganlar toprak içine, oda mezar şeklinde, kare veya dikdörtgen 
plânlı inşa ediliyordu. Duvarları ağaç kütükleriyle kaplanıyordu. Üzeri ise, ahşap desteklerin taşıdığı, 
ahşap kirişlerin üzerine yerleştirilen, dışarıdan tümsek halinde görülen, mezar yerinin  kaybolmaması 
için de, bir toprak tabakasıyla örtülüyordu. Bunun da üzerinde, iri taşların genellikle, yuvarlak veya 
oval şekilde, yan yana dizilmesiyle meydana getirilen, bir sınır yer alıyordu. Bazı örneklerde duvarlar 
ve zemin keçe ve kumaşlarla süsleniyordu (A. Karamürsel, 2003,76-79). Çoğunlukla mumyalanan 
ceset ağaç bir sanduka içinde muhafaza ediliyordu. Bu türden, kazıda çıkartılmış bir örnek bugün 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Tarih Müzesi’nde sergilenmektedir. Genellikle ölen kişinin 
hayattayken kullandığı kap-kacakları ile silahları ve at koşum takımları da mezara konuyordu. 
Kurganın bitişiğinde açılan bir çukura da atı gömülüyordu. Pazırık, Noin-Ula Kurganları gibi, büyük 
boyutlu kurganlar da ise, birkaç katlı yapıldığı gibi, at cesetleri ayrı mekânlara gömülüyordu (O. 
Aslanapa; 1972,  1-5; N. Diyarbekirli, 1972, 100-102; Kubatbek Şakieviç Tabaldiev, 1996; Y. Çorhlu, 
47-62; T. Yazar, 1998, 1999, s. 419).  
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Kazak arkeoloğlara göre Hun Obaları (kurgan) büyük yapılardı. İçlerinde çapı 40-50 m. 
büyüklüğünde olanları vardır. İnsanlar atları ve kıymetli eşyalarıyla birlikte gömülüyordu: 
Gryaznov’un Sibirya’da Arjın Obası’nda yaptığı kazıda (muhtemelen hakan mezarı), mezar odası 
etrafına yapılmış oadalarda 100’den fazla at cesedi çıkmıştır. Ayrıca, Kazakistan’ın Altay sınırında, 
Beril Obası’ında yapılan kazılarda da eğersiz 16 at ve at cesedi ve koşum takımı bulunmuştur (N. 
Diyarbekirli, 1972, 97).  

Kuzey Çinde yerleşik bulunan İlk ve Son Chao Devleti zamanında ölen hükümdar Ho-Lien Po-Po 
(407-425) için öndört at kurban edilmişti. Başka kurganlarda bulunan at cesetleri veya at koşum 
takımları bu bilgileri teyyid etmektedir: Altay’daki Kudirge Kurganı’nda bulunan 30 kadar kurgandan 
her birinde, yüzleri sahile dönük yerleştirilmiş vaziyette defnedilmiş birer at kemikleri bulunmuştur 
(Tilla Deniz Baykuzu, 2005, 12). Tabiki, Pazırık Kurganları’nda bulunan atların sayısı çok fazladır ve 
ilginç bir şekilde, bu atların kulaklarında farklı işaretler mevcuttur. Bu işaretler her bir atın farklı 
kişiler 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 (Tilla Deniz Baykuzu, 2005, 11-12).   

Arkeolojik verilere göre, Asya Bozkır göçebelerinde “at cenaze törenleri” vardı: Türk 
miteolojisine göre, at insan ve Allah arasında aracı idi;  İnsanın son yolculuğunda ruhunu tanrı katına 
ulaştırmaktaydı. Arkeolog D. Savinov’a göre, “Altaylarda Gryaznovo Köyü’nde mezardan at kafatası 
çıkmıştır. Yine, Karaganda Bölgesi’nde Ağadır Bölgesi’nde Kalmıkkırgan denilen yerin 9 km. 
doğusunda, Kiik İstasyonu’nun 59 km. güney batısında, XIX. yy.’a ait, konik külahlı, yuvarlak gövdeli 
bir türbede, girişe yakın bir yerde, yaklaşık 2 m. derinlikten at kafatası çıkmıştır. Yine aynı bölgedeki 
Alaşahan Türbesi bitişiğindeki küçük tepede at kafatasları, at kuyrukları, mızraklar ve rengarenk 
parçalar ele geçmiştir. Bu rengarenk parçalar kurban isteğini ifade etmekteydi”. Bu törenler Kuzey 
Altaylarından farklı bir cenaze töreni idi. Yine, Karaganda Bölgesi’nde, “1860 yılında ölüm 
yemeklerinde as’ta (altıncı ay yemegi) “bayga” at yarışı yapılmaktaydı. Bu yerışta merhuma ait boz 
kısrak “baytal” galip gelmişti. Bu atı Köksu Gölü’nün kenarına gömmüşlerdi. O zamandan beri bu 
göle Bozbaytal Gölü denilmektedir.  

Etnolog L. Potapov’a göre, at ile ilgili özel terimler vardı. Bunlar, “bayana> tanrı, bayterek> 
efsanevi ağaç, bauguş > kutsal kuş, baykayın > kutsal ağaç, bayteri> kurban edilmiş atın derisi, baytal 
> genç, doğum yapmayan kısrak (sonra kurban olarak kesilir), baytalcı> şamana eşlik eden, yardımcı 
ruh (ruhu Allaha kavuşturan at), bayga > at yarışı (ölenin cenze törenine eşilik eden at, ölenin ruhuna 
eşlik etmesi için kurban edilen at)” (M. K. Sembi, 2001,396-397). 

Kazaklarda da at, Orta Asya’daki diğer Türk halkları gibi önemli bir hayvandır: Halk arasında 
ölen bir kişinin, birinci yılın bitimine kadar, canlı kaldığına inanılır. Merhumun canlılar arasında 
dolaştığını kabul edilir. Ona ait eşyalar (tul) titiz bir şekilde korunur. Eşi de bir sene boyunca 
evlenemez. Ölümden bir yıl sonrasında öbür dünyaya gittiğine inanılır ve as  (altıncı ay yemeği) 
yapılırdı. Ayrıca, bir yıl içinde ölen için tüm törenler yerine getirilir. Bu bir bakıma dünyada kalanların 
ölene borcunu ödediği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de Kazaklar “ölenin ruhunun (arvah), 
öldükten sonra akrabaları ona gerektiği zamanlarda ilgi gösterir ve gereğini yerine getirilerse sakin 
olacağına ve hep akrabalarını koruyacağına, eğer ölümden sonraki günlerde yapılması gerekenler 
yerine getirilmezse onlara düşman olup, zarar vereceğine inanırlar” (Ş. Şombal-Kukaşev, 2001, 363).  

Düğün kadar as töreninin de mükemmel olması gerekmektedir: Eskiden bu törende at yarışması 
düzenlenirdi. Bu amaçla Kazak ve Kırgızlarda büyük bir spor şöleni proğramlanırdı. Günümüzde de, 
“alaman bayge, çon at çabış” denilen yarışmalar yapılmaktadır. Sonuçta da merhumun ruhu için bir 
mızrak (tul nayza) kırılmaktaydı: Kazaklarda mızrak (tul nayza) kırmak sembolik olarak vedalaşma 
işaretiydi. Bu tören sırasında ölenin atı kesilir ki buna tul at denirdi.  Atın sahibine öbür dünyada 
hizmet ettiğine inanılırdı. Asta kesilen hayvan ve ölen ait eşyaların yakınlarına verilenlerin merhuma 
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gittiğine inanılırdı. Bu gelenek şaman inancında da, ölenin canlılarla olan ilişkisinin kesildiğine delalet 
etmektedir. Bu nedenle de akrabaları bu yarışmanın sonunda, sanki ilk öldüğü gündeki gibi hüngür 
hüngür ağlarlardı” (Ş. Şombal-Kukaşev, 2001, 351-373). 

Kazakistan’da, eskiden olduğu gibi, günümüzde de, türbe ziyaretinde türbenin etrafında dolanmak 
(aynalamak) bir gelenektir: Eski Türklerden Kazaklara geçen geleneğe göre han seçildiğinde beyaz bir 
koşma (körpe-döşek) üzerine konur ve havaya kaldırılır ve güneş gibi döndürülürdü: Kazak kültüründe 
keçe çok önemli bir yer tuttar; Türk kültüründe hükümdar tahta çıkarken keçe üzerinde havaya 
kaldırılır ve öldüğünde de keçeye sarılarak mezara konurdu: Eski Kazak geleneklerine göre de, 
“müstakil Kazakistan Hanları vazifeye başlarken, beyaz keçe üzerinde yürüyerek makamlarına 
otururlardı. Bu gelenek günümnüzde de devam etmektedir. Nitekim, Kazakistan’ın 1992 yılında 
bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk Cumhurbaşkanı seçilen Nursultan Nazarbayev’de, Kazak 
Türklerinin bu eski töresine uyarak, beyaz keçe üzerinde yürüyerek makamına çıkmış ve 
cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştır” (M. Saray, 1999, 71). Aynı gelenek şamanlıkta şaman-baksı 
tarafından hasta bir insan ve hayvan için de yapılmaktaydı. A. Vlangali’ye göre, “eskiden hastalanan 
atları iyileştirmek için atı mezarlığa götürür ve mezarlığın etrafını üç defa döndürüp dua ederler, 
ayrıca, herhangi bir mezardan bir avuç toprak alıp atın üzerine serperler, orada beraberlerinde 
getirdikleri yemeği yerlermiş. N. Ahanov dairesel hareketler sonunda cenazelerden pozitif enerji 
geçtiğini kabul etmektedir” (M. K. Şembi, 2001,393).  

Kırkıncı gün yemeği tam kırkıncı günde değil üç-beş gün öncesinde yapılır. Bu yemek cetisi 
tamağından daha önemlidir. Başkurtlar, ölenin ruhunun 40. günde evden gittiğine inanır. Mezarının 
duvarları betonla yenilenir. Bir sene sonra da anıt mezar veya türbe yapılır. Cuzinci (yüzüncü) günde 
yemek verilmesi ender olarak Batı Kazakistan’da görülür. Cılında (birinci yılında) ise en anlamlı 
yemek verilir. Ancak, yaşlı olanlar için altıncı ayda bir yemek daha verilir. Bir yıl dolmadan verilen bu 
yemeğe as (alt) denir. As  sadece sonbaharda yapılır. Bu dönemde hayvanlar daha yağlı olduğu için et 
çorbası pişirilir.  Birinci günde kuday (tanrı) için koç ya da oğlak kesilir. Pişirilen et yendikten sonra at 
kesilir. Eğer ölen erkekse ve sevdiği bir atı varsa özellikle bu at kesilir: Atın takımları giydirilerek 
binmeye hazır hale getirilir; kementi, eğeri, dizginleri (şılbir) takılır. Evin etrafında döndürülür. 
Avluya alınır, takımları çözülür ve kesilir. Kesim sırasında, ölenin yakınları at’a sahibine selam söyle! 
toprak sana tüy olsun diyerek iyi dileklerde bulunurlar. Atın kanı açılan bir çukura akıtılır veya ateşe 
atılır. Yele ve kuyruğu ölen kişiye armağan edilir ve mezarına bırakılır. Atı yoksa da bu tören için at 
kesmek bir gelenektir. Yine 1920 yılından öncesinde bu günde at yarışları yapılırdı. Günümüzde bu 
gelenek unutulmuştur. Eğer ölen kişi orta veya genç yaşta ise as değil cılı yapılır: Tay (cılkı) veya 
inek (siyir) kesilir. As veya cılı yemeğinde kesilen hayvanın etiyle yemek hazırlanır. Buna sıbag denir. 
Sofrada (dastarhan) 4-5 kişiye bir tabak hazırlanır. As yemeğinde (sıbağ) yemek mutlaka öğleye kadar 
bitirilir. Yemekten sonra yakın ve akrabalar daus şıgardu (ağlama merasimi) için mezarlığa gider. 
Bazen aileler üç yıl boyunca her cuma günü ölenin hayrına çay ikram eder”  (S. E. Acıgali, 2001, 80-
82).  

Sonuç olarak, Kazak halı ve düz dokuma yaygılarında dokuma türü ve motiflerin sayısı fazla 
değildir. Bu dokumanın kolay anlaşılmasını sağlamak açısından önemlidir. Daha da ötesi, az sayıdaki 
bu motifler geniş anlamlarla yüklüdür. Köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Bu nedenle az desenle çok 
şey ifade edilmektedir. Dokumalarda daha çok kırmızı, kahverengi ve beyaz renkler hakimdir. 
Doğanın sunduğu geniş renk yelpazesinde renk sayısının azlığı,  anlam açısından, kendi içinde bir 
uyum sağlamaktadır. Motiflerin halı içindeki dizilişli Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının halı ve 
düz dokuma yaygıalrında görülen göl (göbek-madalyon) esasına dayanmaktadır. Merkezden dışa 
doğru genişleyen bir motif anlayışı hakimdir. Dokuma tekniği bakımından da halı, ilikli kilim, cicim, 
zili ve sumak teknikleri görülür.  
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Foto.1- Arıs Avdanı, Akdala Kalhozu, Firma 2’de bir evin “sandık odası” nda yüklük  görünüşü. 

b. deniz, 27.06.2004 
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Foto.2- Çarh (çıkrık), 1930 yıllarına ait, Sayram (Çimkent) Müzesi, b. deniz, 27.03.2004 
 

 
Foto.3- Örmek (yer tezgâhı), Köksaray (Karagöl) Avulu (Köyü), Şevuldur (Çimkent), Tagitay 

Seyitgaziev evi,  b. deniz, 27.06.2004 
 

  
 
Foto.4- Gabırga (duvar)  halısı, Çu (Sozak), çözgü pamuk, 30 yıllık, 190 x 220 cm. b. deniz,  

03.09.04 
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Foto.5- Takır kilem, çet oyu (kenar suyu) süslemesi-it ayağı motifi), Çimkent-İspataev Köyü-320 

x 195 cm. Dok.Tacikgül Omarova-30 yıllık, b. deniz, 06.05.04 
 

 

 
Foto.6- jer (yer) kilimi, Şevuldur-Türkistan, Arısdan Bab Kesenesi,  a) akarsu,  b) çet oyusu (dar 

ve geniş kenar suyu) süslemesi (a=irek motifi,  b)=koşkar müyiz),  b. deniz, 09.05.04,  
 

  
Foto.7- Gabırga kilemi (duvar halısı), Juantöbe Avulu (Köyü) (Cozak-Çimkent), Abdimevlin evi,  

b.deniz, 09.06.2004 
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Foto.8- Korjun (heybe), yün, XIX. yy. Jalagaş Avulu (Kazalı-Kızılorda) Müzesi, ortası terme 

alaşa (zili), iki heybe gözü alaşa (çözgü yüzlü cicim) teknikli, b. deniz. 24.04.2004. 
 

 
Foto. 9- Takır kilem- zemin süslemesi (şatır gül motifi), Tastı (Cozak-Çimkent), genel görünüş, b. 

deniz, 10.06.2004.  

 
Foto.10- Gabırga kilemi (duvar kilimi), alaşa kilem teknikli (çözgü yüzlü cicim),  Juantöbe 

(Cozak-Çimkent)-Abdimevlin evi, b. deniz, 09.06.2004 
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МЕЧЕТИ СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ СЕРЕДИНЫXIX – НАЧАЛАXX вв.: 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯКУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙНА 

МАТЕРИАЛАХ ЗККЭАЭ1 1995–2010 гг. 
 

Рахым Агибаевич Бекназаров 
доктор исторических наук 

Актюбинский государственный педагогический институт 
 

Одним из сложнейших, но интереснейших вопросов современной исторической науки 
является проблема распространения религии ислам на территории Казахской степи, и в 
частности, в Северном Приаралье. Однако, в силу объективных причин кочевого быта и 
хозяйства, ислам не имел той адекватной силы, как например, в среде представителей оседлых 
народов Средней Азии. И такая ситуация сохранялась вплоть до XIX в. В частности, в работе 
русского ученого П.И. Рычкова «Топография Оренбургской губернии», изданной в 1762 г. 
приводятся некоторые факты из религиозной жизни казахов, что, например, «вера у них (т.е. у 
казахов – Р.Б.), как и у прочих татар, магометанская. Но понеже междуими грамотных людей и 
абызов весь мало, то они и содержат закон сей слабо, и никаких мечетей в орде у них нет» 
(Рычков 1762: 86). В западной историографии до сих пор бытует мнение о распространении 
ислама через русскую экспансию. «В течение русского завоевания, в XVIII веке, они (т.е. 
казахи – Р.Б.) не были еще мусульманскими, и им они стали при соприкосновении с русскими 
служащими. Им построили мечети, им послали муллу; понемногу они к этому приучились, но 
их религиозное усердие еще очень умеренно» – отмечает, например, в своих работах И. 
Войеков(Woeikof 1914: 334). 

Несомненно, одной из причин утверждения такого мнения в западной историографии 
являлось реальное влияние русского самодержавия на восточных территориях империи, 
включая и Казахстан, укрепления позиции русской империи, и не в последнюю очередь, в 
области религиозной политики, что отражалось, в частности, в императорских указах. 
Например, 28 января 1783 года выходит именной указ Екатерины II «О дозволении подданным 
магометанского закона избирать самим у себя ахунов» (Ногманов 1998: 104). С этого момента 
прекращается практика утверждения мулл из среднеазиатских государств. Начинается 
целенаправленное распространение «нужного» ислама на восток, ускоренное строительство 
мечетей в казахских степях, находя в этом «действенное средство вовлечения тамошних 
народов в российское подданство и держания их в повиновений…», а также, что «таковое 
сооружение мест для публичной молитвы привлечет и прочих в близости кочующих или 
обитающих к границам нашим: сие и может послужить со временем к воздержанию их от 
своевольств лучше всяких строгих мер» (Ногманов 1998: 105). Конечно, следует признать, что 
таковое «потепление» позиции самодержавия к исламу, являлось вынужденной мерой на резкое 
обострение вопросов антиколониального движения народов Поволжья и Казахстана. Не менее 
важное влияние на изменение отношения колониальной системы к религиозному вопросу 
оказали русско-турецкие и кавказские войны. Уроки этих событий, по мнению Е. Смирнова, 
должны были учтены в последующем при колонизации русского мусульманского Востока, т.к. 
«значительно более сильный отпор, если не активный, то пассивный, окажут сарты, таджики и 
вполне омусульманившиеся тюрки, смотрящие на себя как на свет и опору ислама, 

                                                            
1 ЗККЭАЭ –Западно-Казахстанская комплексная этноархеологическая экспедиция (науч. рук.д.и.н., профессор С.Е. 
Ажигали). Статья подготовлена в рамках проекта грантового финансирования № 0086 ГФ Института истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК. 
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сохранившегося здесь в большей чистоте, чем где-либо» (Сыр-Даринская область 1887: 
272).Заметим также, что такая же аналогичная работа проводилась и с южного направления 
еще с XV–XVI вв., а именно «приручение» ведущих и признанных религиозных деятелей, 
налаживание контроля за мечетями и т.д. (Бабаджанов 2006: 254).  

К концу XIХ в. русской администрацией немаловажная роль отводилась вопросу хаджа 
«русских мусульман». По данным 1898 г., приводимым Давлетшиным, «по сословным 
занятиям – все киргизы – местные баи-кочевники», между ними он видел только «двух мулл, 
приехавших за плату для совершения хаджа вместо других (бедэль)» (Давлетшин 1899: 86). Все 
паломники по возрасту были людьми преклонного возраста – 50–60 лет. Интересно его 
замечание о подготовке провизии к путешествию, которая помимо русского самовара, чая и 
сухарей, включала запасы «соленой конины, жирными колбасами, сухим соленым сыром 
(крут)» (Давлетшин 1899: 86). При этом существовало два маршрута: первый – 
железнодорожным транспортом через Европу в Константинополь, второй – морем на кораблях 
через порты в Одессе и Севастополе. С этого же периода появляются специальные гостиницы в 
Мекке, закрепленные за «русскими мусульманами» (Давлетшин 1899: 96). 

Отметим, что большая часть кочевых казахов, наряду с кочевниками-туркменами, на фоне 
оседлых народов Средней Азии, действительно продолжительное время выглядели, как 
«язычники». Пастьба скота, непрерывное кочевание объективно не располагало теми 
возможностями, которыми обладали оседлые народы. Поэтому ислам в кочевой среде (если так 
можно выразиться «степной ислам») претерпевал некоторые трансформации. В целом ислам, 
по мнению А.К. Муминова, в этом регионе условно подразделяется на «ислам в оседлых 
регионах – Мавераннахре и ислам в кочевых регионах – Туркестане (мусульманские регионы к 
востоку от Сырдарьи)» (Муминов 2004: 109]. При этом последний в зависимости от среды 
бытования имеет свои особенности (мусульманские общества казахов, каракалпаков, кыргызов 
и т.д.). И здесь определяющую роль играли такие факторы как бытовой ислам, суфизм и культ 
святых (Муминов 2004: 113), (Алимбай и др. 1998), (Галиев1992),(Мустафина 2006). 

Зачастую в качестве мечетей казахи Северного Приаралья обычно использовали 
собственные юрта – «өзүйім – мешітім» (мой дом, моя мечеть). Аналогичную же ситуацию 
отмечал М.Н. Галкин у туркмен восточного побережья Каспийского моря. Для этого они 
«устраивают отдельные на зиму кибитки; а летом вырывают круглую большую яму, в которой 
сходятся молящиеся, оставляя верхнюю обувь у спуска в нее, или за насыпью, которой 
окружают подобные молельни» (Галкин 1868: 35). В качестве мулл приглашались религиозно 
образованные казахи, «сарты, оренбургские и сибирские татары» (Смирнов 1897: 25). Как 
отмечал Н. Рычков в 1771 г. казахи «не имеют собственных своих священников; но вместо того 
в осеннее время посещают их Ходжи, Ахуны и Муллы, приезжающие из Ташкента, Туркестана 
и Хивы» (Дневные записки 1772: 26). Некоторую часть мулл составляли пленники казахов из 
числа представителей среднеазиатских народов. Например, у Букей хана служили три муллы – 
МурсалимМуртазаев, АбдряшКутушев и НаисМухамадрахимов, которые были взяты в плен, 
женились на казашках, «имеют детей, а сие причины и обязывают кочевать у хана Букея». 
Первый из них в 1801 г. «когда Букей перешел в российское подданство в то время с ним 
прибыл на сию сторону», т.е. получил русское гражданство (Дело об указе 1812: 11). 

Как показывают исторические источники и полевые этнографические материалы, 
строительство мечетей в степной части Северного Приаралья начинает набирать силу с 
переходом казахов к полуоседлости, с образованием здесь стационарных поселений и жилищ, 
т.е. с конца XVIII до нач. XX вв. И здесь четко прослеживается борьба двух направлений 
распространения ислама в среде казахов: с юга религиозных школ Туркестана, Хивы, Бухары, в 
большей степени суфийского направления, и с севера официальных теологических центров 
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Казани и Уфы. Полевые изыскания последних годов этноархеологов Казахстана дают в 
некоторой степени условную границу сфер влияния этих двух направлений распространения 
ислама – это бассейн реки Эмба, южные отроги гор Мугаджар, нижнее течение реки Иргиз, 
вплоть до местности Курдым. 

Основными типами мечетей в северной части, нами условно проведенной границы, 
являются мечети «татарского типа», в которых имеется помещение (куда помимо основного 
молельного зала входят тамбур, кебисхана, библиотека) прямоугольной планировки, 
ориентированной продольной осью с ЮЮЗ на ССВ, с северной стороны которых возводился 
минарет (на крыше, над входом, в углу здания) (Харузин 1888: 162–163). Как отмечает В.В. 
Бартольд, минарет завершался мусульманским знаком полумесяцем, «как религиозный символ, 
имевший для мечетей то же значение, как крест для христианских храмов», однако, он был 
характерен «не для ислама вообще, но специально для турецко-османского ислама, и например 
на туркестанских мечетях не встречался до русского завоевания» (ГАОО: 476). В юго-западной 
стене мечети обязательно делается михрабная ниша. Они возводились из разного 
строительного материала: дерева (мечеть в местности Уштерек в Нарын-кумах), камня (мечеть 
Атыолла-Казырета бассейна р. Илек) (Бекназаров 2001: 188), красного жженого кирпича 
(мечеть Самурата, пос. Жабасак, водораздел Иргиз–Олькейек, «Қожасайдыңкөкмешіті» на 
Эмбе) (Ажигали 2001: 166–167), сырцового кирпича (мечеть Жоламана, район Саздинского 
водохранилища, южнее г. Актобе) (Бекназаров 2001: 191), иногда использовали и дерн – 
«шым» (мечеть Дильмагамбета, юго-восточные отроги гор Мугаджар)(Бекназаров 2005: 103). О 
нескольких мечетях, в частности, отмечает инженер фон-Шульц, при изучении маршрута 
прокладки железной дороги Оренбург–Ташкент. «На 185-й версте от Оренбурга (в сторону 
Актюбинска – Р.Б.) выстроена прекрасная мечеть из обожженного кирпича, медресе (школа) и 
несколько деревянных домов, принадлежащих мулле, Аульному старшине и Аульному бию 
(судье); множество зимовок окружают эти здания, так что образуют зимой настоящее село...» 
(фон-Шульц 1884: 7). Далее он пишет, что в южнее Актюбинска в Бестамаке имеется 
«несколько деревянных домов и стены строящейся мечети не мало оживляют картину» (фон-
Шульц 1884: 18). Как показали этноархитектурные исследования этих памятников 
обязательной архитектурной особенностью этих зданий являлось проектирование и возведение 
осветительных окон.  

Описание мечетей, построенных под влиянием среднеазиатских традиций и 
расположенных южнее «границы» от р. Эмба, мы начнем с мечети культово-жилищного 
комплекса Абдигалим, расположенный в 7 км на СВ от зим. КекрелиБозойского района 
Шалкарского р-на Актюбинской обл. Здание мечети прямоугольной планировки, вытянуто 
продольной осью с северо-востока на юго-запад. Материал стен – сырцовый кирпич (типа 
самана) на глиняном растворе, в интерьере ее еще сохранились следы штукатурки и побелки. 
Мечеть первоначально состояла из трех комнат. Основной молельный зал подквадратной 
планировки. Стена с михрабной нишей, к сожалению, сейчас завалена. Очевидно, на юго-
восточной стене ближе к южному углу имелся входной проем, который сейчас также разрушен. 
Перекрытие в этой комнате, на наш взгляд, было плоским, и, скорее всего, поддерживалось 
столбовыми опорами. Друг против друга на юго-восточной и северо-западной стенах в 
центральной ее части в 80 см от уровня пола сделаны прямоугольные нишы с треугольным 
завершением, служившие, на наш взгляд, полочками для хранения книг. В стене, отделяющей 
молельный зал от следующей комнаты, имеется дверной проем с арочным завершением (арка 
выражена слабой дугой). Рядом с его северо-западной стороны выложен прямоугольный проем 
(на наш взгляд, этот проем использовался уже в качестве этажерки-полочки для хранения 
книг). Вторая комната более узкая, видимо, перекрывалась невысоким сводом, верхняя часть 
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которой завершалась уже в форме плоской крыши. На северо-восточной стенке этой комнаты  
имеются также два проема – дверной и осветительный. С северо-западной стороны 
осветительное окно с арочным сводом, напротив в стенке подквадратная ниша. Здесь же слева 
от этой нишы следующая ниша сделана уже со стрельчатым завершением. Перекрытие 
комнаты (часть ее сохранилась с северо-восточной стенки) – свод с плоской крышей. Переход 
же к своду производился за счет клина кирпичей свода (примечательно, что над входным 
проемом до сих пор сохранился деревянный клин). Третья комната, на наш взгляд, является 
«кебісханой», т.е. комнатой-тамбуром, где посетители мечети снимали свою обувь, на что 
указывают оставленные на уровне пола подквадратные ниши-полочки. Вход был с северо-
восточной стороны, проем же в стене с северо-запада являлся оконным. Перекрытие также 
сводчатое в нижней части, с плоской крышей в завершении. С юго-восточной стороны мечети 
вдоль ее продольной оси примыкала дополнительная комната со входом, расположенным 
рядом с центральным входом в мечеть. Перекрытие так же сводчатое. В стене этой комнаты 
также сделаны две нишы.  

К мечети с юго-востока примыкают хозяйственные и жилые постройки. С южной и 
северной сторон мечети сохранились следы жилых построек из глиняного сырцового кирпича. 
Вдоль берега солончака–сора обнаружено множество копаней (места старых колодцев). 

Другой памятник, культовый комплекс Асан–ишан состоит из двух раздельных кладбищ, 
которые мы условно назвали группами. Бейит, расположенный на вершине господствующей 
над округой высокого холма в 2 км на З от зимовки Туз (группа І), в основном состоит из 
каменных оград из бурого железистого песчаника, имеются также оплывшие земляные насыпи 
и ограды, памятники типа шеген. Особенностью кладбища является использование в качестве 
материала кулпытаса бурого песчаника. В восточной части из этого же материала, методом 
тески сложены ограды из правильных циклопических блоков. Вторая часть комплекса Асан–
ишан (группа ІІ) расположена в 800 м на юго-запад от группы І. Состоит из старых, а также 
новых захоронений и самой мечети (с юго-восточной стороны  кладбища в 150 м). Здание 
мечети Асан-ишанаподквадратной планировки из сырцового кирпича на глиняном растворе, 
которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Сохранился лишь остов стен, 
перекрытие же, которое, на наш взгляд, было с плоской крышей с опорой на деревянные 
столбы, сейчас отсутствует. Однако, на юго-восточной стенке выше четвертого проема от 
дверей в интерьере выступает часть кирпича, что может указывать на использование в качестве 
перекрытия также и купольных конструкций. В этом случае, в центре молельного зала, 
возможно, была центральная опорная деревянная колонна. Здание мечети, в целом, 
ориентировано михрабной нишей с арочным сводом на ЮЗ. Стена с михрабом помимо этого 
содержала еще два проема. В противоположной к ней стене имеется входная дверь также с 
арочным сводом, с двух сторон от которого сделаны ложные проемы: один справа и два с левой 
стороны. Арки этих проемов опираются на своеобразные прямоугольные плечики. Такие же 
проемы сделаны на юго-восточной стенке в количестве пяти ложных окон, на северо-западе 
три проема и один проем с прямоугольным перекрытием, очевидно, служивший этажеркой для 
хранения книг. Внутри проемов сохранились следы штукатурки и побелки. На северо-западной 
стенке на одном из проемов сохранились следы фрески в виде трелистника, нанесенной 
красной краской на побелке. В углу, слева от двери, лежит струганная жердь, которая, 
очевидно, была использована в качестве опоры парусов перехода к перекрытию мечети. В 
интерьере здания также лежат жерди, которые скорее выпали с завалившейся конструкции 
перекрытия. В «этажерке» сохранился косяк проема с держателем-петлей из кованого железа, 
по которому можно предположить, что она закрывалась небольшой дверцей, может быть даже 
на замок. Снаружи стена мечети почти полностью разрушается, остаются следы подтеков от 
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размывания глины раствора и кирпича атмосферными осадками. В растворе кладки стены и 
внутренней штукатурки видны мелкие частички органических включений (камыш, стебли, 
коренья растений). Других особых конструктивных деталей в сооружении  нами не замечено, 
однако, к зданию мечети могли примыкать хозяйственные и жилые постройки. 

К большому сожалению большая часть старых мечетей в силу заброшенности их, 
возведения из сырцового кирпича на сегодняшний период находятся в руинированном 
состояний и фиксируются они в большинстве случаев по топонимике местности.  

Таким образом, мечети, южнее нами выбранной условной границы – южные отроги 
Мугаджар, р. Ыргыз, в большинстве своем строились в местах выхода источников пресной 
воды и составляли культово-жилищные комплексы, включающие в себя помимо самого здания 
мечети целый ряд подсобных и хозяйственых строений. При этом эти строения плотно 
примыкали кдруг другу, имели общие смежные стены. Последние возводились из кирпича-
сырца и саманного кирпича на глиняном растворе. В некоторых случаях мечеть строилась на 
мощном каменном фундаменте, однако зачастую под мечетью делалось искусственное 
возвышение из плотноутрамбованной глиняной заливки – стиллалабат. В силу сухости 
окружающей среды, строения из сырой глины и кирпича имели довольно большую физическую 
прочность. Перекрытие пространств производилось в форме куполов, проемы выполнялись в 
виде арочных сводов. В качестве перемычек использовали весь сподручный материал – дерево, 
каменные плиты, камышовые маты и т.д. 

Далее хотелось бы более подробно остановиться на вопросе распространения ислама на 
территории Северного Приаралья, опираясь на вышеописанные мечети – Абдигалим и Асан-
ишана. Вроде бы два обычных, на первый взгляд, здания мечетей, но их главной особенностью 
является отсутствие окон, как таковых (конструкций, предназначенных пропускать дневной 
свет во внутрь помещения) в молельной комнате, вернее, они сделаны в качестве ложных 
проемов, а также примыкание дополнительной комнаты к основному молельному залу в мечети 
Абдигалим (Абдіғалім). Потребность такой специфики здания мечети, на наш взгляд, 
заключается в ритуале проведения радений дервишами (Zajaczkowski 1966: 80). Как отмечал 
один из исследователей суфизма в XIX в. Н. Маллицкий, «чтобы на участников зикра не 
действовал отрезвляющим образом дневной свет, зикр обыкновенно совершается или ночью, 
или в темном помещении, которое слабо освещается несколькими светильниками» (Ажигали 
2000: 88). Приведем другой пример из радений, проводимой в жилой комнате одного из 
кварталов старого Ташкента, из работы А.Л. Троицкой: «Атмосфера ужасная. Душно, жарко. 
Воздух насыщен испарениями многих тел, запахом пота. Лица красные или бледные с мутными 
безумными глазами, покрытые потом. Иногда завешиваются окна, если не все, то несколько, 
получается прямо ад» (Троицкая 1926: 186), а также «зикры совершаются ночью» (Троицкая 
1926: 189). Т.е. искусственно создается затемнение в помещениях, для усиления эффекта 
замкнутого пространства. Дополнительная комната в мечети, очевидно, служила местом 
отдыха ослабших от зикрамуридов, которых, может быть, и оттаскивали через дверь, 
пробитую, непосредственно, через основной молельный зал.  

Более ранние же аналогии нашим памятникам мы фиксируем в районе Аральского моря 
(этот памятник был случайно обнаружен местными жителями непосредственно на дне моря, во 
время наибольшего оттока воды в конце 90-х годов ХХ в.). Это прямоугольная постройка из 
каменных плит, общие размеры которой 24 х 10 м, разделена на три комнаты. Археолог Е. 
Смагулов называет это сооружение «мазаром с мечетью – зиаратханой» и датирует его XIII–
XIV вв. (Смагулов 2001: 78, 80). По описаниям этого памятника трудно определить 
первоначальный вариант: купольное сооружение или ограда? Но если учесть, что 
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перекрывалось несколько комнат, то можно предположить, что это также были каменные 
ограды с примыкающими комнатами с куполами, как на памятниках Северного Приаралья. 

Одним из побудительных мотивов появления этих сооружений в казахской степи, на наш 
взгляд, является распространение в Северном Приаралье мистико-аскетического течения 
ислама суфизма (ат-Тасаввуф) (Ислам, 1991: 228) (его направления как ясавийя, связанного с 
личностью Ходжа Ахмеда Ясави(Сагандыкова2005), (Ариф 1999: 50–55). Широкому 
распространению этих учений служило само аскетическое отношение проповедников в целом к 
жизни, довольствование малым и т.д. Ясавийя разрешала также участие в проведении зикров 
женщин (безусловно, отдельно от мужчин и, очевидно, под руководством женщины шейха или 
жены шейха (Троицкая 1926: 174–175), (Басилов 1998: 252). Знания же передавались в 
непосредственном контакте-обучении учителя с учеником (шейха – мурида) 
(zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/i88.html, 14.12.2009). Ученики жили в специальных приютах – 
ханаках, где происходило не только обучение религиозным знаниям, но и проводились 
диспуты, совместные отправления обрядов, какзикр (радения), пост и т.д(Смирнов 1897: 7), 30, 
с. 142–143]. При этом, как отмечает Е.Т. Смирнов, их религиозная деятельность имеет «далеко 
небезобидный характер как в Хивинском оазисе, так ровно и в приаральских и прикаспийских 
степях» (Смирнов 1897: 20). Среди них помимо отдельных предприимчивых мюридов, большая 
часть действительно являлись фанатичными людьми, которые после завершения определенного 
теологического курса «эти пиры и преданные им мюриды партиями разъезжают по кочевкам 
туркмен и киргизов, проникая даже на Мангышлак, Эмбу и в Казалинский уезд, а также в 
Кизылкумскую пустыню к тамдинским, минбулакским и джизакским киргизам». При этом 
проповедниками преследовалась конкретная цель – утверждение отторжения от своей 
этничности, объединение под общим знаменем мусульманства. В частности в деятельности 
суфиев в ритуалах инициации практиковались и практикуются до сих пор следующие 
формулировки, как «забудь, что ты тюрк, забудь что ты таджик, забудь, что у тебя есть какая-то 
национальность! Вспомни, что – мусульманин, и запомни, что ты – суфий...» (Woeikof 1914: 
264), (Бабаджанов 1999), (Babadjanov 1997). Среди проповедников были специально обученные 
шейхи – «хранители памятников святых» (Смирнов 1897: 21), которые традиционно сохраняли 
при проповедях би(поли)лингвизм, т.е. произношение молитвы на языке Корана, но обращение 
с просьбами к Всевышнему – с ду'а – на том языке, на котором говорит и мыслит верующий 
(Имамутдинова 2003: 249). Таким образом, в результате распространения ислама, суфизма в 
степь, происходило своеобразное реформирование ее канонов, привлечение в обрядовый цикл 
культа «святых», что привело, в свою очередь, к существенному изменению самого института 
ханака. Ханака начинает превращатся в систему комплекса строений, объединяющих место 
захоронения «святого», мечети, медресе, жилых и хозяйственных строений.  

В 2005–2007 гг. на интересующих нас территориях были выявлены уникальные, с точки 
зрения культовой архитектуры, несколько каменных объектов, совмещающих в себе как 
функции могилы, так и мечети (могила Гаппара, Матыгул мазары, Баспак, Мендикол-3).  

Традиция возведения таких строений в последующем получает свое развитие в возведении 
оград с входными проемами далеко в северном направлении. В частности, миниатюрные 
аналогии таких памятников мы отмечали на территориях бассейнов рек Илек, Орь и т.д. Как 
показали полевые этнографические экспедиционные исследования на территории Северного 
Приаралья, в особенности в бассейне р. Орь, на территории расселения представителей такого 
крупного племенного объединения как торткара (култас, аккииз), сохранилась в начале ХХ в. 
традиция возведения оград с массивными входными тамбурами типа могилы Гаппара, однако 
несколько в упрощенном виде и из саманного кирпича. 
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Таким образом, мечети Северного Приаралья конца XIX – начала XX вв., как памятники 
типа мечетей Асан-ишана, Абдигалим в комплексе с казахскими некрополями и 
стационарными поселениями, а также отдельно возводимые мечети-ограды, как могила Гапара, 
мазар Матыгула и т.д. доказывают, что кочевое население казахской степи находилось под 
влиянием религии ислам. При этом религиозное влияние различных мусульманских центров на 
территории Северного Приаралья совпало по времени с переходом большей части населения 
степи к полукочевничеству в XIX – начала XX вв., что, конечно, отразилось и на самой природе 
кочевника-казаха, в частности, и в вопросах веры. Мечети «татарского типа» превалировали на 
территориях севернее условно нами принятой границы, как южные отроги Мугаджар, бассейна 
р. Ыргыз. Мечети «среднеазиатского типа» в основном в качестве культово-жилищных 
комплексов сосредоточены в ареале песком Больших и Малых Борсык-кумов, далее на восток в 
сторону Устюрта и Жельтау. На приграничье этих культур в сторону р. Сырдарья, в основном 
преобладали ограды, могилы Баспак, Мендиколь-3 и т.п. Т.е эти памятники как бы заполняли 
«конфессиональную» лакуну на промежуточной кочевой трассе кочевников исследуемой нами 
территории. И впоследствии эти традиции под влиянием официальной государственной 
религии приходят в упадок, переживая некоторое влияние лишь на небольших ареалах 
расселения таких родов, как торткара. 
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ORTA ASYA’DAN (8-9. YY) TÜRKİYE’YE (11-17.YY) MEZAR TAŞLARINDA 
YAZILAR 

 
Prof. Dr. Halit Çal 

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Ankara/TÜRKİYE 

ÖZET 
Yenisey yazıtlarının çoğu mezar taşıdır. Genellikle kişinin adı, görevi, mal varlığı belirtilir. Bu 

dünyadan, eşinden, çocuklarından ayrılmanın üzüntüsü anlatılır. Yazıya başlamada kişinin adı veya 
yakınlarından ayrılmanın oranı aynıdır.  Türkiye’de 11 - 15. yüzyıllardaki mezar taşlarında yazı dili 
Arapçadır. Ölenin adı, bazen mesleği, yazılır, Allah’tan rahmet dilenir. Kur’an’dan ayetler veya 
hadislere yer verilir. Farsça ( % 6 ) şiirlere de rastlanır. Ahlat, Erciş, Akşehir, Kırşehir gibi şehirlerin 
mezar taşlarındaki yazıların dökümü verilecektir. Arapça ile beraber, Türkçe’nin ilk kullanıldığı mezar 
taşı 1377 tarihlidir. Bu dönemde Türkçe ile Farsça’nın oranı  % 6’dır. 16 – 17. yüzyıllarda metinler 
kısadır, Türkçe sadedir. Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde baş ve ayak taşlarında, sanduka ve sandık 
biçimli mezarlarda yazı önemli yer tutar. Bu dönem Osmanlı mezar taşlarında da yazı yatay gövde baş 
ve ayak taşlarındadır. Selçuklu-Beyliklerde ayetler daha çok iken Osmanlıda hadisler önem kazanır. 
Yenisey - Kırgızistan yazıtlarında gördüğümüz bu dünyadan ayrılmanın üzüntüsü ve ölenin kuş olup 
uçması ifadeleri 11-17. yüzyıllarda azdır, 18. yüzyıldan itibaren çoğalır. Bu anlamda 18 – 20. yüzyıl 
Osmanlı mezarlarının dilinde bu dünya ile ilgili ifadelerin arttığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’deki mezar taşlarının çok azı yayınlara geçmiştir. Dolayısıyla terimler ve mezar taşı 
tipolojisinde birlik sağlanamamıştır. Mezar taşlarındaki yazılarla ilgili bütünü ortaya koyan bir çalışma 
da yoktur. Osmanlı mezar taşları ve yazıları hakkında bilgi verilmekle birlikte (Laqueur 1997) 11-17. 
yüzyıllardakiler araştırılmamıştır. Orta Asya İslam öncesi Türk yazıtları ile Türkiye’deki mezar 
taşlarının yazıları genel olarak karşılaştırılmıştır (Bazin 2007). Ele aldığımız dönemle Yenisey-
Kırgızistan yazıtlarının bağı ise sorgulanmamıştır.   

11-16. yüzyıl mezar taşları hakkında yayın azdır. Yalnız Ahlat’ta 4500 kadar mezardan 117 
tanesinin yayınlanması (Karamağaralı 1972), sıkıntıyı gösteriyor. Yayınlara geçenlerin bir kısmı 
itibarıyla durumu tespite çalıştık.  Bir bildiri çerçevesinde yayınlardakilerin de hepsi 
kullanılamamıştır. Ancak değerlendirmeye alınanların doğruya yakın bir fikir vereceğini düşünüyoruz. 
Yayınlarda bir yöntem ve terim birliği olmaması, okunan yazıların fotoğraflardan kontrol edilemeyişi 
gibi sebepler kesin sonuçlara varmayı engelleyebilmektedir. 

Kullandığımız metinlerden Yenisey-Kırgızistan’dakiler bu konudaki son yayına (Aydın vd 2013) 

1, Türkiye’dekiler, yayınlardan elde edilen 549 mezarın dökümüne dayanmaktadır2. Bu 549 mezardan 

                                                            
1 - Aydın vd 2013. Bu eserde kağıda yazılanlar dışındaki toplam 218 yazıttan para, ayna, ağırşak gibi ayrı 
türdekiler ve mezarlarda okunamayan, anlam vermeyen bir iki kelimelik yazıtlar ile daha çok ölenin adının 
yazıldığı Koçkor anıtları çıkarıldığında kalan 129 yazıta göre ele alınmıştır. Tepsey 1-6 yazıtlarının mezar anıtı 
oldukları açık değildir. Ancak yazılardan burasının bir tür kutsal bölge kabul edildikleri anlaşıldığı için onlar da 
bu sayının içindedir. 
2 - Afyon 5 (Gökpınarlı 1936), Bitlis merkez 3 (Pektaş 2000), Bitlis-Ahlat 110 (Karamağaralı 1972), Bitlis-Erciş 
44 (Uluçam 2000), Bolu Göynük 7 (Çal 2007a), Konya-Akşehir 60 (Benli 1992), Bursa 89 (Karaçay 1994, 
Güven 1995), Edirne 27 (Güven 1995, Özer 2003), İstanbul 53 (Güven 1995, Barışta 2000) Kastamonu 16 (Çal 
2007b), Kırşehir 72 (Göktürk 2008), Sinop merkez 2 (Bacque-Grammont/Vatin 1992), Samsun merkez 3 (Nefes 
2009), Sivas Merkez 4 (Karamağaralı 197) Tokat 14 (Karamağaralı 1971, Öney 1969), Van-Gevaş 40 (Başak 
2008)= 549 
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257 tanesinde (%47) yazılar “Bu ….adlı kişinin mezarıdır,  … yılında öldü” gibi ölümü anlatan ifade-
isim-tarih olarak tamdır3. Diğerleri çeşitli ölçülerde eksiktirler. Ahlat, Bursa, İstanbul gibi 
mezarlıklarda bulunanlarda bu oran daha yüksektir. Akşehir,  Edirne, Kırşehir gibi mezar taşlarının 
genellikle müzelere kaldırıldığı yerlerde oran düşüktür. Çoğunlukla baş-ayak taşları ve sandukalar 
karıştırıldığı, kimi zaman da bunlardan biri daha önce yok olduğu için yazıların bütünlüğü 
kaybolmaktadır.  Kırılma, aşınma dışında yosunlar, yazının kötülüğü gibi sebeplerle mezar taşlarının 
% 14’ünde yazıların bir kısmı okunamamıştır4. 

Tarihleri: 12. yüzyıldan 9 (1152-1192), 13. yüzyıldan 34 (1210-1297), 14. yüzyıldan 111 (1300-
1395), 15. yüzyıldan 136 (1401-1498), 16. yüzyıldan 49 (1501-1598), 17. yüzyıldan 7 (1601-1668) 
olmak üzere 345 tanesinin (% 63) tarihi kesindir. Tarihi olmayanlar % 37 oran, 202 sayı ile 11-16. 
yüzyıllara tarihlenmişlerdir (13 tanesi 12. yüzyıl, 13 tanesi 13. yüzyıl, 123 tanesi 14. yüzyıl, 49 tanesi 
15. yüzyıl, 4 tanesi 16. yüzyıl).  

Toplamda ise 22 tanesi 12. yüzyıldan (% 4), 47 tanesi 13. yüzyıldan (% 9),  234 tanesi 14. 
yüzyıldan (% 43), 185 tanesi 15. yüzyıldan (%34), 53 tanesi 16. yüzyıldan (% 10), 7 tanesi 17. 
yüzyıldandır (% 1).  

I- Türkiye’deki Mezarlarda yazıların bulunduğu kısımlar: Yazıların mezarların neresinde 
olduğunu belirtmek için kısaca mezar-mezar taşı tiplerinden söz etmek gerekiyor. Ahlat ve 
çevresindekiler aynı zamanda Türk-İslam dünyasının en eski mezarlarındandır. Özellikle 15. yüzyıl 
Timurlu örnekleriyle benzer tiplere sahiptir. Ahlat’taki tiplerin Karahanlı-Gazneli-Büyük Selçuklu 
geleneğini sürdürdüğünü düşünebiliriz. Bunlar esasen yükseklikleri ortalama 150-200 cm. civarındaki 
dikdörtgen prizmal baş ve ayak taşları ile bunlar arasındaki yatay dikdörtgen prizmal gövdeden oluşur. 
Bu gövdenin bazen üstü açık ve içi boştur. Bu baş ve ayak taşları ile yatay gövdenin her yüzeyinde 
yazı bulunabilir. Bölgedeki diğer bir temel tip sandukalardır, baş-ayak taşları olmadan yalnız yatay 
gövdeden oluşanları da vardır. Batıya doğru yükselen gövdenin üst kısmı sivri-yuvarlak kemer kesitli 
veya üçgen (iki eğimli) olabilir. Bunlarda da her yüzeyde yazı görülebilir. Sandukalar, 17. yüzyıla 
kadar Türkiye’nin her tarafında görülen ortak tiplerin başında gelir. 13. yüzyıldan Osmanlının sonuna 
kadar en yaygın tip ise tepeliği çeşitli biçimlerde olabilen dikdörtgen prizmal gövdeli baş-ayak 
taşlarıdır. Bunlardan müzelerdekilerin bir kısmında baş ve ayak taşları arasında ayrıca bir gövde olup 
olmadığı belirsizdir. 17. yüzyıla kadar baş ve ayak taşlarının her ikisinde yazı yer alabilir. 17. 
yüzyıldan itibaren baş ve ayak taşlarının boyları uzar, yazılar genellikle baş taşlarına toplanır. Arada 
üstü açık veya kapalı dikdörtgen prizmal gövde sıkça görülmesine karşılık Selçuklu-Beylikler devrinin 
aksine bu gövdede yazıya fazla yer verilmez. Ölüm ifadesi-isim-tarihin yanı sıra ayet-hadis ve güzel 
sözlerin bu mezarların neresine yazıldığı konusunda her zaman uyulan bir kural yoktur. Daha çok baş 
ve ayak taşlarına ölenin kimliği ve ölüm tarihi, yatay gövde yüzeylerine ayet-hadislerin yazıldığını 
söyleyebiliriz. 

                                                                                                                                                                                          
Bu kaynaklarda yazılarla ilgili buradaki gibi bir değerlendirme yoktur. Yazı kalıplarına göre yaptığımız her 
dökümde o merkezdeki mezar taşlarında söz konusu yazı kalıbına giren örneklerin toplam sayısını belirttik. 
Doğru olan o sayıyı oluşturan katalog numaralarını vermektir. Ancak metin 8 sayfa ile sınırlandığı için bunu 
yapamadık. Şehirlerle ilgili sayılarda, bu dipnotta gösterdiğimiz için her seferinde alınan kaynağı vermedik.  
Yine metnin sınırlı oluşu yüzünden ilk kararımıza karşılık Osmanlı mezar taşlarında asıl değişimin görüldüğü 
17-20. yüzyıllardaki durumu göstermekten vazgeçtik.   
3 - Afyon 5/2, Ahlat 110/69, Akşehir 60/6, Bitlis 3/3,  Bolu-Göynük 7/3, Bursa 89/53, Edirne 27/13, Erciş 44/14, 
Gevaş 40/13, İstanbul 53/36, Kastamonu 15/9, Kırşehir 72/27, Sivas 4/1, Samsun 3/1, Sinop 2/2, Tokat 14/5 
toplam 257. 
4 -(Ahlat’ta 110/14, Bursa 89/22, Edirne 27/3, Erciş 44/2, Gevaş 40/17, İstanbul 53/12, Kastamonu 15/2, Kırşehir 
72/2). 
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Selçuklu-Beylikler dönemlerinde yazıları ölenin kimliği ve öldüğü tarih, ayet ve hadisler, ölümle 
ilgili duyguların anlatıldığı güzel sözler-şiirler olmak üzere üç grupta ele alabiliriz. 

A-Kimlikle İlgili İfadeler: 
1- Başlama İfadesi: Ölenin kimliği ile ilgili yazılarda başlama ifadesi olarak çeşitli kalıplar 

kullanılmıştır: Birincisinde özne mezar, ikincisinde ölen kişidir. Üçüncüsü Tanrı’nın sıfatları, 
dördüncüsü Tanrı’dan istek, beşincisi insanlardan istek, altıncısı yakınma, yedincisi vefat (ölüm) 
sözüdür. 

1-1: Haza/hazihi kelimesi ile başlayan kalıpta mezar yerine kabr, lahd, makbere, merkad, ravda, 
türbe gibi altı kelime kullanılmıştır. Haza kabr ile başlayanı 104 sayı (% 19) ile bu grubun en 
yaygınıdır5.  Ahlat ve çevresinde çoktur, batıya gittikçe azalır. 

Haza kabru Osman bin Mesud 
Rahmetullahi sene / Hamse ve semanine 
ve hamse mie 

Bu kabir Osman b. Mesud’undur. Allah ona rahmet 
etsin. 585 (1189) yılında (vefat etmiştir) (Karamağaralı 
1971: Kat. 19) 

Haza ravdatü diye başlayan kalıpta mezarın bir cennet bahçesi olarak kabul edildiği anlaşılıyor. 
Yine Ahlat ve çevresinde 13-14. yüzyıllarda daha çok görülen bu kalıptan 29 tane belirledik6.  

Hazihi ravdatü’s-said eş-şehid el merhum el 
mağfur el kasıyrul ömr el mahbubül hulk el 
muhtac ila rahmetillahi teala ve gufranihi Emir 
Taceddin ibn Şeyh Emin ibn Şeyh Said intekale 
min daril fena ila dari’l baki fi işrin ve sebamiye  

Bu kabir, Şeyh Said oğlu Şeyh Emin oğlu, 
mutlu, şehid, merhum, mağfur, kısa ömürlü, iyi 
huylu, Yüce Allah’ın rahmet ve affına muhtaç 
Emir Taceddin’indir. Fani alemden baki aleme 
720 (1320) (yılın) da göçmüştür (Karamağaralı 
1971:Kat.87). 

Haze’l-lahd kalıbı sadece Ahlat’tadır (1319-1508 tarihli 17 tanesinde). Mezar anlamında haze’t 
türbe7 13, haza merkadi 8 örnektedir8. Hazihi makbere kalıbının Edirne’deki tek örneği 1384 tarihlidir.  

Haze’l-lahd es-saide eş-şehide el merhume 
el-masume el-mağfure el-muhtace ila 
rahmetillahi teala Arzu  Hatun bint Tahir 
tuvuffiye fi şehr-i Muharrem sene semanin ve 
sebamiye. 

Ey Allah! Bu lahidde yatana (rahmetin ve 
şefkatinle lutfeyle) Tahir kızı saide, şehide, 
merhume, masume, mağfure,Yüce Allah’ın 
rahmetine muhtaç Arzu Hatun 780 yılı Muharrem 
ayında (Mayıs 1378) vefat etmiştir. 

1-2: Ölen kişinin özne olarak kullanıldığı abd, teveffa, irtihale, intekale diye dört tipi vardır. Bu 
kalıpta öldü kelimesi teveffa, tuvuffi, teveffut, mate kelimeleriyle ifade edilmiştir. 39 örnek ile % 7 
orana sahiptir9. Başlama kelimesi olarak Kırşehir’de baskın tiptir. Ahlat ve diğer şehirlerde cümle 
içinde yaygındır. Genellikle 14. yüzyılda görülür. Haze’l-abdu (Bu kul …) kalıbının Bursa’daki tek 
örneği 1487 tarihlidir. İrtihale kalıbının Bursa’daki 3, intekale kalıbının ise 56 örneği10 (% 10) daha 
çok 15. yüzyıldandır. İntekale ile başlama Bursa ve Edirne’de yaygındır. 

Tuvuffiye’l-merhum el-mağfur es-said eş-
şehid Ali ibn Murad neveraalhu kabre tahriren fi 
mah-ı Şevval Sene erbaa ve sittin ve seb’a-miye 

Merhum ve yarlıganmış mutlu, şehit, Murat 
oğlu Ali, Allah kabrini aydınlatsın 764 yılı 
Şevvalinde vefat (etti) (Göktürk 2008:180) 

İrtehale mefharu kürreti'l-insâni'l-'uyun Büyüklerin göz bebeği olan Halil Paşa oğlu 

                                                            
5 - Ahlat 35, Bitlis 2, Samsun 2, Bursa 6,  Edirne 2, Erciş 28, Gevaş 10, Kırşehir 13, Akşehir 5, Tokat 1= 104. 
Bazılarının başında sahip kelimesi olmakla beraber sayıları az olduğu ve kalan kısmında aynı kalıp devam ettiği 
için burada ele aldık.  
6 - Ahlat 17, Bursa 1, Gevaş 10, İstanbul 1= 29 
7 - Ahlat 7, Akşehir 4, Bursa 1, Kırşehir 1=13 
8 - Bursa 1, Gevaş 7=8 
9 - Ahlat başta 1 içte 48, Afyon 1, Göynük 3, Akşehir 2, Bursa başta 9 içte 9, Gevaş 1 içte 9, İstanbul 2, Kırşehir 
22 içte 2, Tokat 5 = içtekiler dışında 39 örnek.  
10 - Afyon 1, Bitlis 1, Sinop 1, Ahlat 1, Akşehir 6, Bursa 27, Edirne 13, Kastamonu 6=56 
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efidetü'l-kibâr Ahmet bin Halil Paşa tâbe serâhu 
fi-senet-i semânemi'e ve isneyn ve selâsin evasıt-ı 
Şevval 

Ahmet, 832 senesi Şevval ayının ortalarında 
(1429 yılının Mart ayında) vefat etmiştir. Kabri 
nurlansın (Güven 1995:Kat. İznik3). 

İntekaleti'l -merhume el-mağfure es-saide eş 
-şehide Hadice Hatun binti İbrahim Bey bin 
İsfendiyar Bey el-muhtace ila rahmeti'llahi teala 
tuvuffiyet fi evasıtı şehr-i Cemaziye'l - ahir 
senete seman ve tisami'e 

İsfendiyar Bey oğlu İbrahim Bey kızı 
merhume, bağışlanmış, saadetli, şehide Hatice 
Hatun ahrete göçtü. Allah Teala'nın rahmetine 
muhtaç olan bu hanım, 980 yılı (1572) 
Cemaziyelahir ayı ortalarında vefat etti (Karaçağ 
1994:64). 

 1-3 Tanrının adı ve sıfatları: Bu dönemde yok denecek kadar azdır. Kırşehir’de 1 (1307), 
İstanbul’da 1 (1508), Akşehir’de 1 (14. yy) mezar Hüvel baki ile başlar. Hüve'l-gafur İstanbul’da 1 
(1501), huvel hayyul baki İstanbul’da 1 (1532),  hüve nime’l gafur Bursa’da 1 (1470), hüve'r-râhim 
İstanbul’da 2 (1481, 1592), Kırşehir’de Allah Teala 1 (1362) defa geçer.  

1-4 Tanrı’dan istek: 14-16. yüzyıllarda Sivas’ta 2, Göynük’te 1, Akşehir’de 5, Bursa’da 3, 
Erciş’te 1, İstanbul’da 3 örnekte merhum kelimesiyle başlanmıştır. 18. yüzyıldan itibaren merhum ile 
başlayan çok sayıda örnek biliyoruz. Ancak bu ilk dönem için yukarıda sözü edilen hemen her kalıptan 
sonra merhum kelimesi gelir. Dolayısıyla bu örnekler asıl başlama ifadesinin kullanıldığı baş veya 
ayak taşları kaybolduğundan mı merhum ile başlamaktadır, yoksa bu kalıpla başlanan erken örnekler 
midir karar veremedik.   

1-5 İnsanlardan İstek: Ruhu içün Fatiha isteği ile başlanan İstanbul’daki tek örnek 1580 
tarihlidir. Yine 17. yüzyıldan sonra görülen bir kalıptır.  

1-6 Yakınma:  Ah mine’l mevt (Ah ölümdendir) kalıbı 15. yüzyılda İznik ve İstanbul’da birer 
örnekte başta, Kırşehir’de 1349 tarihli mezarda yan yüzde, 1421 Bursa’da 1421 tarihlisinde cümle 
içinde, Ah el mevt (Ah ölüm) İstanbul’da 1604 tarihli örneklerde başta, Akşehir’deki 14. yüzyıl 
örneğinde cümle içinde, Edirne’deki 1441 tarihlisinde ise sondadır11. Ah Mine’l Mevt kalıbının geç 
dönemde Batı etkisiyle dünyevileşme sonucu ortaya çıktığı yorumu (Laqueur 1997:83) doğru 
çıkmamıştır. 

1-7 Vefat: Akşehir’de 8, Kastamonu’da 2, Kırşehir’de 1 toplam 11 örnekte görülür. 
Vefat merhume mağfure şehide Hilal Hatun 

Zilkade  ... Sene hamse aşere sebamiye 
Merhume ve yarlıganmış şehide Hilal 

Hatun'un vefatı 715 (1315) yılı Zilkade ... 
(Göktürk 2008:158). 

2 : Yukarıda başlama kelimelerine göre grupladığımız kimliklerle ilgili yazıların devamı 
genellikle benzer ifadelerle devam eder.  Bu ifadelerin uzunluğu-kısalığı, şehirlere, ölen kişiye göre 
değişir. Mesela Ahlat’ta erken tarihlilerde, Akşehir ve Kırşehir’de yazılar daha kısadır. Önemli devlet 
yöneticileri ve din adamlarının mezarlarında kişiyi övücü sözler daha uzundur.  Burada örnek olarak 
farklı yüzyıl ve şehirlerden örnekler gösterip bu bölümde geçen kelimeleri ve oranlarını vereceğiz.  

Ahlat: Allahümme ta’tif bi rahmetike ve 
re’fetike ala sakini haza’l lahdi es seyyid eş şehid 
el Mevla el imamü’l alim el fadıl el kamil el 
hasibün nesib el munsıf el muhsin el vari’  el 
bari’ el mütedeyyin el mütteki el merhum  kadı’l 
kudat ve’l hükkam mübeyyinü’l halali anil haram 
hüccetü’l hak el muhtac ila rahmetillahi teala 

“Ey Allah! B u mezarda yatana rahmetin ve 
şefkatinle muamele eyle. Mağfur kadı Zeynu’d-
Din Salih oğlu merhum Şerefu’d-Din Yusuf oğlu 
Said, şehid, mevla, alim, fazıl, kamil, itibarlı, 
soylu iyilik eden, üstün insan, takva sahibi, 
dinine bağlı, Allah’tan korkan, merhum, kadıların 
ve hüküm verenlerin başı, haram ve helali ayıran, 

                                                            
11 -İstanbul için Güven 1995:Kat. İstanbul17, Doğanay 2000:344 ; Bursa için Güven 1995:Kat. İznik11 ; 
Karaçağ 1994:66,    Kırşehir için Göktürk 2008:188 ; Akşehir için Benli 1992:160 ; Edirne için Güven 1995:Kat. 
Edirne6 
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fahrü’l milleti ve’d din Mahmud bin el merhum 
Şerefeddin Yusuf ibn el mağfur el kadı 
Zeyneddin Salih tabe serahum  intekale min ed 
dünya ila ahreti fi şehri Safer min şuhuri sene 
ihda ve ışrin ve sittemiye 

hakkın örneği, Yüce Allah’ın rahmetine muhtaç 
dinin ve milletin iftiharı Mahmud -toprağı ve 
kabri temiz olsun- dünyadan ahrete 721 yılının 
Safer ayında (Mart 1321) göçtü. (Karamağaralı 
1971:Kat.80) 

Bursa: Tuvuffiye'l-merhum el-mağfur es-
said eş-şehid el-emirü'l-kebir ve'l-karmu'l-
hayru'l- ve'l hatir kudvetü'l-vüzerâ fi'l-âlem 
sâhibü's - seyf ve'l-kalem bâsıtu'l-keff vel-hisâb 
hulâsatü nev'il-insân ebul-berekât menba'u'l - 
hasenât el- Hâc İvaz Paşa bin es-sadru'l-kebir Ahi 
Bayezid bin İvaz tâbe serâhum ve ce'alel-cennete 
mesvâhum fi-Tâsi' min şehri Zil-ka'ade sene ihdâ 
ve selâsin ve semânemi'e 

İvaz oğlu Sadr-kebir Ahi Bayezid'in oğlu 
merhum ve mağfur, sait ve şehit, emir-i kebir,  
hayırlı ve hatırı sayılır âlemde vezirlerin 
muktedası, kılıç ve kalem sahibi, cömert ve iyi 
eserler vücuda getiren, insan nev'inin özü, 
bereketlerin babası, hasenatın kaynağı, Hacı İvaz 
Paşa 831 (1428) yılı Zilka'de ayının dokuzuncu 
günü vefat etti. Onun ve babasıyla dedesinin 
toprakları güzel, yerleri cennet olsun (Karaçay 
1994:69 ; Güven 1995:Kat. Bursa8). 

Kimlikle ilgili bölümde başlama ifadesi ile sondaki isim ve tarih arasında Tanrı’dan istek, kişiyi 
tanımlayan terimler, ölümden duyulan üzüntüyü belirten ifadeler v.s yer alır. İncelediğimiz 549 
mezarda bu tür 138 ifade belirledik.  Bunlardan 69 tanesinin yalnızca birer kere kullanılması, öleni 
övmede farklılık yaratılmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu ifadelerin dökümünü vermek bildiri 
çerçevesinde mümkün olmadı. Yalnızca yaygın olan birkaç tanesini göstermekle yetineceğiz.  Ancak 
şehirlere göre ifade sayısını vermek bir fikir edinilmesi için yeterli olabilir.  Ahlat 102, Bursa 38, 
Afyon 4, Bitlis 11, Sinop 5, Samsun 7, Göynük 4, Sivas 6, Akşehir 16, Edirne 9, Erciş 16, Gevaş 26, 
İstanbul 14, Kastamonu 11, Kırşehir 9, Tokat 6. Osmanlı başkentlerinde sayının biraz yükselmesine 
karşılık Ahlat’ın bu konuda açık bir üstünlüğü vardır.  Yönetimin olduğu yerlerde bu tür ifadelerin 
çoğaldığı söylenebilir.  Ancak Batıya doğru gittikçe daha alçak gönüllü bir tutumun öne çıktığı 
anlaşılıyor. 

2-1:Tanrı’dan istek bildirenler 
Merhum-e: Ölmüş kişi anlamıyla durum bildirir, Allah’ın rahmetine kavuşmuş (kavuşması 

istenen) anlamıyla ise bu gruba girer. 271 sayı ve % 49 oran ile en yaygın kalıptır12.  Daha önce 
belirttiğimiz gibi kimlikle ilgili bilgilerin örneklerimizin ancak % 47’sinde tam olduğunu, diğerlerinin 
çeşitli bölümlerinin eksik olduğu düşünüldüğünde mezar taşlarının tamamına yakınında yer aldığını 
söyleyebiliriz.  

Mağfur-e: 152 tanesinde görülür13 (% 28). Kalıpta merhum kelimesinin hemen arkasından gelir. 
Allah tarafından bağışlanmış (bağışlanması istenen) demektir.  İstanbul’da 15. yüzyıla tarihlenen bir 
mezar taşında Türkçe yarlıgasın olarak geçer (Güven 1995:Kat. İstanbul17). Kur’an meallerinde 
bağışlanmış veya yarlıganmış olarak çevrilmiştir.   

Said-e: Sayısı 192, oranı % 35’tir14. Genellikle ilk iki ifadeden sonra gelir. Genellikle mutlu 
olarak çevrilen kelimeyi Tanrı’ya kavuştuğu için mutlu dolayısıyla durum bildirme olduğu kadar 
günahlarının bağışlanması halinde mutlu olacağı için bir dolaylı istek gibi de düşünebiliriz. Farklı 
bölgelerdeki ortak kelimelerden biridir.  

2-2:Durum bildirme: 

                                                            
12 - Ahlat 64, Bursa 47, Afyon 2, Bitlis 3, Sinop 1, Samsun 3, Sivas 3, Akşehir 33, Edirne 11, Erciş 21, Gevaş 24, 
İstanbul 15, Kastamonu 5, Kırşehir 32, Tokat 7= 271 
13 - Ahlat 15, Bursa 40, Afyon 2, Bitlis 1, Samsun 2, Göynük 1, Sivas 2, Akşehir 25, Edirne 10, Erciş 2, Gevaş 
15, İstanbul 11, Kastamonu 5, Kırşehir 17, Tokat 4 
14 -Ahlat 79, Bursa 31, Bitlis 1, Samsun 1, Akşehir 18, Edirne 10, Erciş 22, Gevaş 16, İstanbul 6, Kastamonu 2, 
Kırşehir 6=192 
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Şehid-e: 203 örnekten15 (% 37) 49 tanesi kadınlara aittir. Mezar taşlarında şehit kavramının, 
savaşın yanı sıra salgın hastalıklarda ölenler hatta idam edilenler için kullanıldığı belirtilmiştir (Güven 
1995:İst 18 nu. 2. dipnot). Gevaş’ta 14. yüzyıla tarihlenen mezarda maktul ve şehid bir arada yer 
almıştır (Başak 2008:57). İncelediklerimizde taun (veba) gibi sebep bildiren örnek bir tanedir. 75 
tanesinde (Ahlat 69, Gevaş 6) şabb (genç), 37 tanesinde (Ahlat 34, Bitlis 1, Gevaş 2) kasıyru’l-ömr 
(kısa ömürlü) ifadeleri bir kısmının savaşta öldüğünü düşündürüyor. Nitekim Ahlat’ta şehid kelimesi 
geçen 50 örnekte şabb, kasıyru’l ömr ifadeleri bir arada veya bazılarında üçü birden kullanılmıştır. 
Ahlat’ta tıfl (çocuk) ile iki kadın için hem şehid hem kısa ömürlü denilmiştir. Ahlat’ta 1277 tarihlisi 
hac şehididir. 

El-muhtac (-e) ila rahmetullahi Teala:  Yüce Allah'ın rahmetine muhtaç kalıbının sayısı 
135’tir16 (% 25). Bu da her bölgede ortak kalıplardandır. 

Diğer ifadeler genellikle alim, fazıl, hayır sahibi gibi çok çeşitlidir ve belirli kalıpları yoktur.  
Kasıyru'l-ömr (kısa ömürlü), mahsur min asdıkaihi ve ensabihi ( evladihi, ashabihi, ihvanihi) (soyuna 
ve sevdiklerine hasret) , mungıs bi şebabihi (gençliğine doymamış)  ifadeleri İslam öncesi Türk 
yazıtlarıyla uyumludur. 

Min-dari' l fena ilâ-dari'l beka (Fena aleminden beka alemine göçtü) kalıbı 14. 15. yüzyıllarda 
Bursa ve İstanbul’da yaygındır.  Yine bu bölgedeki intekale darü’l firar ila darü’l karar kalıbı Ahlat, 
Gevaş,  Akşehir ve Kırşehir’de yoktur. Osmanlıda daha basit ve kısa bir yazıya doğru gidişin başladığı 
anlaşılıyor.  

3: Bunlardan sonra kişinin adı ve ölüm tarihi gelir. Tarihleri yüzyıl olarak belirttiğimiz, isim 
dökümünde ise metin sınırı dolayısıyla ayrıntıya girmedik. 

B- Ayet ve Hadisler 
1: 186 mezarda (% 34) 17 sureden 16 ayet yazılmıştır17.  12-16. yüzyıllar arasında görülmekle 

beraber 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı süreci ile ayet yazılmasının azaldığını söyleyebiliriz.  
Okunamayan çok sayıda mezar olduğu için kesin bir sonuç değildir.  Ancak Ahlat’tan 110, Bursa’dan 
89 mezar incelendiği, Bursa’da 10 mezarda okunmayan bölümler olduğu düşünüldüğünde bile 
vardığımız sonucun esası değişmiyor. Önde gelen sebebi Ahlat-Erciş-Gevaş mezarlarının büyük 
olmalarıdır. Osmanlıda sanduka tipi devam etse de mezarlar küçülmüştür.  Ayetü’l-kürsi olarak da 
bilinen Bakara Suresi’nin 255. Ayeti 88 tekrar ile açık ara ile en çok tercih edilenidir.  Ayetler 
genellikle kulların öleceği ve Allah’a döneceği, Allah’ın büyüklüğü, tekliği konularıyla ilgilidir.  Bir 
kere görülen Mekke’nin fethinin müjdelenmesi hakkındaki Saf Suresi 13. Ayeti ölüm veya imanla 
ilgili değildir. 

2: Okunabilenler itibarıyla 73 mezarda (% 13) 17 hadis belirlenmiştir. Bunlar genellikle dünyanın 
geçiciliği, ahretin kalıcılığı, her canlının sonunda öleceği hakkındadır. Hadislerin yarısının Bursa’da 
görülmesi ilgi çekicidir.  Osmanlılarda ayet yazılması azalmış, hadisler ön plana geçmiştir. Ölen kişiyi 
Allah’ın affetmesiyle ilgili Arapça güzel sözler az da olsa yer alır.  

                                                            
15 -Ahlat 79, Bursa 35, Bitlis 1, Samsun 1, Akşehir 18, Edirne 8, Erciş 21, Gevaş 20, İstanbul 7, Kastamonu 4, 
Kırşehir 8, Tokat 1=203. 
16 -Ahlat 68, Bursa 19, Bitlis 1, Sivas 1, Akşehir 8, Edirne 6, Erciş 16, Gevaş 10, İstanbul 4, Tokat 2=135 
17 -Ayet ve sureler: Ahzap/40=Erciş 1 ; Al-i İmran/17=Ahlat 1 ; Al-i İmran 18=Ahlat 20, Erciş 4, Gevaş 3, Tokat 
1, Bakara /255 (Ayetü'l-kürsi)= Ahlat 39, Erciş 8, Gevaş 18, Kırşehir 22, Tokat 1 ; Casiye / 15= Ahlat 1 ; Duhan 
/ 51-52-53= Erciş 2 ; Enbiya 35 (Küllü nefsi’n-zaikatü’l mevt kısmı itibarıyla Ankebut 57, Al-i İmran 185 aynı)= 
Ahlat 8, Bitlis 1, Fussilet 46= Ahlat 1, İhlas= Ahlat 5, Erciş 10 ; Kasas/88=Kırşehir 2 ; Müminin 40=İstanbul 1 ; 
Müminin 115= Ahlat 1 ; Rahman/26= Ahlat 4, Bursa 2, Gevaş 1, İstanbul 3, Kırşehir 2, Samsun 1 ; Rahman/27= 
Ahlat 1, Bursa 1, İstanbul 3, Kırşehir 2 ; Saf /13= Kırşehir 1 ; Tevbe/21=Ahlat 2, Gevaş 1, Kastamonu 1 ; 
Zümer/53=Erciş 11 
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C- Yazılarda dil: Arapça’nın açık bir üstünlüğü vardır.  Yanı sıra Farsça ve Türkçe de 
kullanılmıştır. 32 mezarda (% 6) Arapça yazılarla beraber Farsça güzel sözler-şiirler yazılmıştır18. 13-
16. yüzyıllar arasındaki dağılımı dengelidir.  

Ahlat 1269 tarihli: Reft an gül-i nevreste ki 
gahi reftar / Reşk-i u zedi zi kamedeş şah-ı bahar 
/ Manendi Alaaddin nev damadi / Efsus buved ki 
hak giret be kenar / An kamed-i serv-i an gül-i 
bustan gu / Van (ve an ) bülbül-i hoş Nevai hub 
Elhan gu / gernist yakined ki cihan ibretest / bari 
binger Alaaddin-i Osman gu 

O yeni yetişmiş gül gitti. Bahar dalı onun 
endamını kıskanırdı. Yeni damat Alaaddin’e ne 
yazık ki toprağı kucaklamaktadır. O servi boylu, 
o bostan gülü nerede? O güzel sesli, hoş nağmeli 
bülbül nerede?  Eğer cihanın bir ibret yeri 
olduğuna inanmıyorsan bari bak da söyle. 
(Karamağaralı 1971:Kat.30) 

Bursa 1437 tarihli: Ey burde zır-i hâk-ı tu 
bâlâ-yı nazenin / vey genc-i lutf anda be-hâk-i-
ruz-ı defin / nâdide dehr-dide ceza nisti ez-cihân / 
zi-ber-kucâ girift vucud-ı turâ zemin 

Ey toprağa gömüldüğü gün gizlenen lütuf 
hazinesi.  Zaman görmüş, çok yaşamış insanlar 
cihanda yokluk cezasını çekmeden (yaşlılar 
henüz yaşarken) senin vücudunu bu toprak 
nerede tuttu sinesine çekti? (Karaçağ 1994:82) 

Kastamonu 1503 tarihli:  Demi çend 
goftem berarem be kam / Deriga ki be girift rah-ı 
nefes / Deriga ki ber han-ı ömr-i evan / Demi 
horde budim goftend bes 

İstedim dünyadan kam alayım nefesim 
yetmedi / Hayat sofrasında biraz yemiştim 
dediler yeter (Çal 2008) 

Türkçe 32 tanedir19. Şimdilik en erkeni Bursa’daki 1377 tarihlisidir. 14-15. yüzyıllarda Arapça ile 
beraber, yukarıda verdiğimiz örnekte ise üç dil bir aradadır. Sadece Türkçe ile yazılması 16. yüzyılda 
başlar. 

Bursa 1377 tarihli: Ayın altıncı günü gecesi 
senete / Eger sed bimani ve ger sed hezar / Behak 
endera-yed ser encam-i kar / Yatsu vaktinde 
dünyaya geldi / Emir Üveys bin Emir Mehmed 
el-muhtac ila rahmete / tisa ve sebine ve sebamie 
Rebiülahir 

Rebiulahir ayının altıncı günü gecesi. Sen 
ister yüz, isterse yüzbin yıl yaşa; ergeç başını 
toprağa koyacaksın.  Yatsı sıralarında dünyaya 
geldi. Allah'ın rahmetine muhtaç Emir Mehmed 
oğlu Emir Üveys 779 yılı (1377) Rebiulahir ayı 
(Karaçağ 1994:23) 

İstanbul 1580 tarihli: Ruhu içun Fatiha / Ey sual idüb bu meşhed sahibinin bu da gelüb / Fatih-i 
Kıbrıs alandır bu güzin-i gaziyan / Nice bir serdar olub açtı / Akıbet kıldı cihanda azm-i ukba virdi 
can / Rıhletin gördü bülbülü tarihin / Mustafa Paşa’yı hüda cennet-i mekan Sene 988 (Günay 
2002:144) 

II: Yenisey-Kırgızistan Yazıtları: 129 yazıtın 82 tanesinde ölenin adı bellidir. Türkiye’de ölenin 
yaşı çok azında belirtilir. Burada 20 tanesinde öldüğü yaş gösterilmiştir. 18 tanesindeki ölenin 
zenginliği ile ilgili ifadeleri, Türkiye’deki sahibü’l hayrat kalıbının ilk şekli olarak düşünebiliriz. Tek 
olarak ele alındığında iki ifade aynı şey değildir. Ancak hayrat yapmak sonuçta bir zenginlik 
gerektirdiğine göre varlıklı olmanın dolaylı ifadesidir denilebilir. 29 örnekteki görev belirtme Türkiye 
örneklerinde de devam etmiştir.  Yenisey çevresindeki mezarların aslında tamamı yöneticilere aittir ve 
bunların er adları genellikle görevleri de göstermektedir. Bu anlamda oran çok yüksektir. Ancak Çor 
gibi ad ve unvan ayırımını her zaman yapamadığımız için emin olduklarımızı yazdık. Yine ölenlerin 

                                                            
18 - 13. yy= 9 (hepsi Ahlat), 14. yy.= 7 (Ahlat 1, Akşehir 2, Bursa 1, İznik 1, Gevaş 1, Kastamonu 1), 15. yy= 13 
(8 Bursa, 1 Tokat, 1 Edirne,3 Kastamonu), 16. Yy= 3 ( Ahlat 1, Bursa 1, Kastamonu 1), 17. Yy=4 (hepsi 
İstanbul’dan). İstanbul ve Bursa’da 15-16. Yüzyıllardan Türkçe bazı mezarların sonradan yapıldığı ilgili 
kaynaklarda belirtilen ve bizim yenilendiğini düşündüğümüz örnekler bu sayıya dahil değildir. Döneminden 
kabul edilenlerin bu bakımdan tekrar gözden geçirilmesi gereklidir. Ancak bu bildiri kapsamında bu mümkün 
olamamıştır.   
19-14. yy= 3 (Bursa 1, Edirne 1, Kırşehir 1), 15. yy= 9 (Bursa 7, İstanbul 2), 16. yy= 16 (İstanbul), 17. yy=4 
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belki de hepsinin askeri sınıftan olmasına karşılık 40 yazıtta (% 31) askeri başarılarından söz edilir. 
7’sinde kaç düşman öldürdüğü açıklanmıştır.  Türkiye’de askeri yöneticilerin savaşlarından söz edilen 
örnekler azdır. Şüca-eşca (cesur), ecell (büyük) sadr (baş) gazi sıfatlarının sayısı çok azdır. Ölüm 
karşılığı bu dünyaya doymama ifadesi, Yenisey – Türkiye mezar taşları arasındaki sürekliliğin işareti 
olarak görülmüştür. Ülkesine, milletine, yakınlarına doymamak Yenisey’de 74 sayı ve % 57 oranla en 
yaygın kalıptır. Bunların 39’u ayrıldım, 8 ‘i doymadım/bökmedim kelimeleriyle yazılmıştır. 
Genellikle eyvah, ne yazık ifadeleriyle beraber verilirler. 13 tanesinde yalnızca ne yazık ifadesi diğer 
kısımlar okunamadığı için mi yoksa bu da tek başına ölüm yerine mi kullanılıyor açık değildir. 7 
tanesinde doğrudan öldüm/öldü görülür. 1 örnekte ise tükendi kelimesi yer alır. 14. yüzyıldan itibaren 
görülen ah ölüm, ah mine’l-mevt gibi kalıpların bunların devamı olduğunu düşünebiliriz. Türkiye’de 
11-16. yüzyıllarda Arapça kısa ömürlü olarak daha az, ancak 18. yüzyıldan itibaren gençliğine 
doymayan kalıbıyla çoğalır. 32 (% 25) tanesinde erdem kelimesi geçer. Kaynak metinde anlamı 
kahramanlıktır.  Türkiye’de 12-15. yüzyıllarda Arapça yazılanlarda daha çok olmak üzere cömert, 
fazıl, abid, kerim, zahid gibi sıfatları erdem karşılığı görebiliriz. 31 tanesinde ülke sevgisine, 25 
tanesinde ise hana bağlılığa özel vurgu yapılmıştır. Az da olsa Türkiye’de 18. yüzyıldan itibaren 
sultana sıdk ile hizmet etme ifadesi görülür. 

Köl-Tigin anıtı gibi sadece bir mezar taşı sayılmayan örneklerde ve başka kaynaklarda ölüm 
karşılığı sıkça kullanılan uçmak kelimesi incelenen örneklerde yoktur. Türkiye’de 17-20. yüzyıllarda 
daha sık görülen bu ifadenin şimdilik ilk örneği İstanbul’da ve 1586 tarihlidir. 

Türkiye’de mezar taşı yazıları genellikle başkasının ağzından yazılır. Orta Asya’da oğlunun veya 
bir başkasının ağzından yazılanlar da görülmekle birlikte çoğu ölenin ağzından verilir. 

İslami dönemde öleni Tanrı’nın bağışlaması hemen her örnekte istenir. Asya’dakilerde ise 
yalnızca üç örnekte benzer ifadeler yer alır (Aydın 2013:92,100,127,155): Uybat 3 yazıtındaki üze 
tengri yarlıgadı/üstte ebedi gök lütfetti? ifadesindeki yarlıgama İstanbul’da 15. yüzyıldan bir mezar 
taşında görülür ve bağışlama olarak kabul edilmiştir. Uybat 2 yazıtında yüz yaşayın a tenrim çök bizke 
(Yüz yıl yaşayın Tanrım Amin (yardım et)  bize?), Tuva B yazıtındaki tenrim esizim e d 
(Azizim/kutlum ne yazık) ifadeleri, Tanrı’dan bağışlanma dileğinin erken ve ender örnekleri kabul 
edilebilir. 

 
KAYNAKÇA 
Aydın, Erhan, Fikret Yıldırım, Risbek Alimov (2013). Yenisey-Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig, 

Ankara:BilgeSu Yayını. 
Bacque-Grammont, Jean-Louis ve Nicolas Vatin (1992). “Stelae Turcicae, Steles funeraires De 

Sinop”, Anatolia Moderna III, Paris:107-207. 
Barışta, Örcün (2000). "Eyüpsultan Cafer Paşa Türbesi Kazısı ve Mezar Taşı Süslemeleri 

Üzerine", 4. Eyüp-sultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul: 252-277 
Başak, Meltem (2008). Gevaş Mezartaşları, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van. 
Bazin, Louis (2007). “Osmanlı Mezar Taşlarında İslamiyet Öncesinden İzler ve Yenilikler”, 

Osmanlılar ve Ölüm, (Çev. Ela Güntekin), İletişim Yayınları, İstanbul: 27-51. 
Benli, Yusuf (1992). Akşehir’de Bulunan Süslemeli Türk Mezar Taşları, Selçuk Ünv. Sos. Bil. 

Ens. Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. 
Gökpınarlı, Ali (1936). “Mezar Taşlarına Göre Afyonda Tarih Araştırmaları”, Taşpınar, 39/1  
Göktürk, Mehmet (2008). Tarihi Ve Anıtları Işığında Kırşehir Mezar Taşları Mezardaki Hayatlar, 

Ankara: Kırşehir Belediyesi Yayını. 
Çal, Halit (2007a).“Göynük (Bolu) Şehri Mezar Taşları”, Vakıflar Dergisi, 30, Ankara: 307-395. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

599 
 

Çal, Halit (2007b). “Kastamonu Müzesi’ndeki Türk Mezar Taşları”,  İpek Yolu Konya Ticaret 
Odası Dergisi Konya Kitabı X, Prof. Dr. Rüçhan Arık-Prof. Dr. Oluş Arık’a Armağan, Konya:199-
224. 

Çoban, Sezer (2010). Niksar Danişmend Gazi Türbesi Haziresi Mezar taşları, Gazi Ünv. Edebiyat 
Fak. Sanat Tarihi Bölümü, Lisans Tezi, Ankara. 

Doğanay, Aziz (2000). “Eyüpsultan Haziresi ve Civarındaki Kabir Bezemelerinde Benek 
(Çintamani – Körkle-moncuk) Nakşı Üzerine”, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan 
Sempozyumu, İstanbul: 340–349). 

Karaçay, Demet (1994). Bursa’daki 14-15. Yüzyıl Mezartaşları, Ankara. 
Karamağaralı, Beyhan (1971). “Sivas Ve Tokat’taki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti 

Hakkında”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II:75-103 
Karamağaralı, Beyhan (1972). Ahlat Mezar Taşları, Ankara: Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları 

Enstitüsü Yayını. 
Günay, Yasemin (2002). 16. Yüzyıl Osmanlı Mezar Ve Mezar Taşları (İstanbul), Mimar Sinan 

Ünv. Sosyal Bil. Ens. Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
Güven, Alım (1995). XV. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat 

Tarihi Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
Laqueur, Hans, P. (1997). Huve’l-Baki İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları Ve Mezartaşları, 

İstanbul:Tarih Vakfı Yayını. 
Nefes, Eyüp (2009). “Samsun İlkadım Kökçüoğlu Mezarlığında Yeni Bulunan Figürlü Mezar 

Taşları”, İstem, 13:69-83   
Öney, Gönül (1969). “Anadolu’da Selçuk Geleneğinde Kuşlu, Çift Başlı, Kartallı, Şahinli Ve 

Arslanlı Mezar Taşları”, Vakıflar Dergisi, 8, 283-301. 
Özer, Mustafa (2003).“Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar 

Taşlarının Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu 
Bildirileri, İstanbul:311-349 

Pektaş, Kadir (2000), Bitlis Mezar Taşları, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı 21-28 Mayıs 1999 
Ankara, I:15-28. 

Uluçam, Abdüsselam (2000).Eski Erciş-Çelebibağı Mezarlığı Ve Mezar Taşları, Ankara: TTK. 
 

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЛАТЫН ƏЛІПБИІНЕ КӨШУ ТАРИХЫ 
 

Светлана Одепқызы Смағұлова 
тарих ғылымдарының докторы, доцент 

Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институты 
 

Латын əліпбиіне көшу мəселесі ХІХ ғасырдың екінші жартысында көтеріліп, оны алғаш 
қолға алған əзірбайжандық ғалым, драматург Мырза-Фатали Ахундов болды. «Араб əліпбиінің 
мұсылман халықтарының жазуына аса кедергі келтіріп отыр» деген пікірде болған, ол патша 
үкіметіне 1857 жылы əліпбиді өзгертудің маңызын түсіндіре отырып, реформа жасауды 
ұсынып көрді. Алайда патша үкіметі бұл мəселенің қалың бұқара арасына кең түрде таралуына 
жол бермеді. Сондықтан ол өзі жасаған əліпбиін Иран мемлекетіне жіберуге рұқсат сұрады. 
Əліпбидің нұсқасын Петербургтағы, сондай-ақ, Париж, Лондон, Вена, Берлиндегі шығыс 
тілдерін зерттеу институттары мен сол елдердегі ресейлік елшіліктерге жіберді (Алмасова 
2012).  
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Мырза-Фатали өзінің жобасын Түркия үкімет басшысына ұсынды. Бірақ бұл  əрекеті ел 
билеушілерінің тарапынан да  қолдау таппады. 1863 жылғы жазған естелігінде ол парсы тілінде 
əліпбиіді өзгертудің қажеттігін дəлелдеген «Түрік білім қауымы» кітабын жазып, 
Константинопольге барып, өлкелік уəзір Фуад пашаға ұсынғандығын келтіреді. Паша бұл 
кітапты оқып, қабыл алуға боларлық іс екенін айтса да, рұқсат бермеді.  
Константинопольдағылар оның ұсынған əліпбиін қолдамауының бірден-бір себебі əріпті 
жазудағы қиыншылықтар болды деп түсіндірді. Мырзахмет Əли түрік басшыларына екінші рет 
латын əрібімен əліппе жасауды ұсынады. Бұл жолы да үкімет басшылары оның бұл ұсынысын 
да қабыл алмады (ҚРПМ).  

 Бұдан кейін Мырза-Фатали Ахундовтың латынға көшірудегі күресі үздіксіз он жылға 
дейін созылды. Ол Түркиядан Тифлиске қайтып оралғаннан кейін, латынға көшудің негізін 
насихаттаған тағы бір кітап жазып, Иран үкіметіне жібереді. Алайда діншілердің қарсылыған 
тап болудан қорыққан  парсылықтар оның ұсынысына мəн бермеуге тырысты.  

 Мырза-Фатали Ахундов үшінші кітабын түрік уəзірі Əли пашаға жібере отырып, 
мұсылман халықтарының жаңа əліпбиге көшудің маңыздылығын түсінбеуіне өкініш білдірді. 
Дегенмен  оның бұл əрекеті де нəтижесіз қалды (Ильницкая  2010).  

Латын əліпбиіне көшуді қолдаған қайраткердердің бірі иран ағартушысы, реформатор, 
публицист Мырза Малькомхан Назимиддевле болды. Ол 1863 жылдан бастап жиырма жылдай 
жазу реформасын өзгертуге тырысып, «мұсылман халықтарының алға жылжуына еуропа 
техникасына лайықталған əліпби жол ашады» деген тұжырымды ұстанды. Оның Лондонда 
парсы тілінде шыққан «Гулистан», сондай-ақ, 1905 жылы Бакуде басылған «Шейх жəне уəзір», 
1907 жылы Тифлисте жарық көрген «Мабдаи таракки «Прогрестің басталуы» деген кітаптары 
əліпбиіді өзгерту мəселесіне арналды. Дегенмен Иран үкіметінде оның бұл бастамасына ешкім 
назар аудармады.  

Жаңа реформаны қолдаған, Тифлистегі парсы бас консулы болған Мырза Ризахан М. 
Ахундов пен Мырза Малькомхан Назимиддевле ықпалымен  армяндардың «Мшак» жəне 
орыстардың «Голос» газеттерінде араб жазуының қиындығын айтып, сондықтан мектептерге 
латын жазуын енгізу қажеттігін көтерді. Парсы балаларына арнап латын жазуында «Рисалеи-
рушдие» деген атпен əліппе даярлады. Алайда армян ұлтынан шыққандықтан оны 
сынаушылардың қатары көбейіп, араб əліпбиінің қиыншылығын айтуға жəне оның əліпбиін 
қолдауға тыйым салынды.  

Араб əліпбиін реформалау мəселесін көтерген Мамед-Аға Шахтахтинский «Шарк рус» 
(Руский Восток) газетін шығара отырып, газет арқылы араб əрібіне өзгеріс жасау қажеттігін 
көтерсе, «Тəржіман» газетін шығарушы-редактор И. Гаспринский оның бұл идеясына қарсы 
шықты (Агазаде т.б. 1928: 25-26).   

ХХ ғасырдың басында, атап айтқанда 1905 жылғы бірінші орыс революциясынан кейін 
Əзербайжан мен Татарстанның оқытушылары, баспасөз қызметкерлері арасында латын əрібіне 
көшу мəселесі қайтадан көтеріліп, оны жақтаушылардың қатары күннен-күнге көбейе түсті. 
Бұл турада қазақ зиялысы Ə. Байділдин «Əзербайжан түріктері мен  татардың біраз адамдары 
латын əрібін  алу туралы баспасөз бетінде не дəуір сөз жиылыстар да қылды. Бірақ, төңкеріс 
солғындап, қара күндер қайта орнаған соң, мəселенің аяғы да жерге  тимеді», – деп жазған еді 
(Жаңа əліппе жолында 1927:23). Алайда патша үкіметінің қысымшылығы бұл мəселенің кең 
түрде таралуына жол бермеді. Дегенмен ескі араб медреселерінің орнына жаңа түрдегі 
мектептер ашылып, жаңаша тұрғыда оқыта бастады.  

«Жəдидшілдік», «мұсылманшылдық» қозғалыс өрлеген жылдары Түркияда латын 
əліппесінің қозғалысы күшейе бастады. 1906-1907 жж. Бакуде өткізілген оқытушылар съезінде 
араб жазуын реформалау мəселесі көтеріліп, талқылауға алынды. Түркияда араб əліпбиін 
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реформалау мəселесін қолға алған Түрік-кавказ армиясының қолбасшысы Ғази Ахмед Мұхтар 
паша болды. Ол Константинопольде «Əліпбиді реформалау қоғамын» құрды (Лукьяшко 2001). 
Үкімет тарапынан болған қысымшылыққа қарамастан 1908 жылы Түрік парламентінде жаңа 
əліпби мəселесі көтеріліп, осы іс жөнінде комиссия құрылды. Комиссия құрамына түріктің 
атақты адамдары енді. Бірақ комиссия арасында бірлік болмай, бір жылдан соң тарап кетті. 

1910-1913 жж. Түркия мен Тегеран газеттерінде жиі-жиі əліпби мəселесін шешу турасында 
мақалалар жариялана бастады. Бұл мəселе 1914-18 жж. империалистік соғыс кезінде уақытша 
тоқтап, тек 1922 жылы қайтадан  қолға алынды (ҚР ПМ).  

Патша үкіметі де өз тарапынан түркі халықтарының жазуын өзгертуге тырысты. 1906 
жылы 31 наурызда Халық ағарту министрлігінің ұсынған жобасына сəйкес, Ресей құрамындағы 
түркі халықтарының жазуын орыс жазуына алмастыру ережесі қабылданды. Алайда Ресей 
мұсылмандары тарапынан қарсылыққа ұшырағаннан кейін бұл ереже күшін жойды.    

Кеңес өкіметі орнағаннан кейін халық бұқарасының игеруіне оңай жазуға өту шұғыл 
қажетті деп саналып, түркі халықтарының бұрынғы жазуын орыс əліпбиіне (кириллица) 
көшіруге əрекет жасалған еді. Бірақ бұл əрекет халықтардың арасында орыстандыру 
саясатының жалғасы деген түсінік туғызбас үшін мұны іске асырудың басқа жолдары мен 
сатылары қарастырылды. Бұл кезде де түркі халықтары жазуын реформалау мəселесін бірінші 
болып көтерген Əзербайжан ғалымдары болды. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін 
Əзербайжан зиялы қауым өкілдері мен оқытушылары үкімет алдына əліпбиді өзгерту мəселесін 
қояды. 1918 жылы Əзербайжанның зиялылары Халық ағарту министрлігіне əліпбиді 
алмастыруға байланысты үш бірдей жобаларын ұсынды. Оның бірі Абдулла бек Эфендиевтің 
«Сон түрк алиффеси» («Соңғы түрік əліппесі») болды (Агазаде т.б. 1928: 56).   

 1919 жылы В.И. Лениннің сауатсыздықты жою, ағарту саласын көтеру мəселесіне орай қол 
қойған декреті латын жазуын ұсынуға жол ашып берді. Осы жылы Бакуде Халық ағарту 
комиссариаты жанынан əліпбиді өзгертуге байланысты комиссия құрылып, комиссия 17 
маусымда  мəжіліс өткізіп, бір жыл ішінде латын əліпбиін үйретуді мектептерге ұсыну 
мəселесін қойды ( Төреқұлов 1924: 38-39,45-46,51). 

Кеңес үкіметі түркі халықтары, оның ішінде Түркия, Иран, Əзербайжан жəне Орта 
Азияның алдыңғы қатарлы зиялыларының тарихи-лингвистикалық сараптау негізінде араб 
жазуының олардың елдеріндегі халықтар тілінің табиғатына сəйкес келмейді деген 
тұжырымына сүйене,  араб əріпінен латын əріпіне көшу шарасын іске асыруға мүмкін екендігін 
білдірді.  

1921 жылы Əзербайжан баспасөздерінде тіл, емле, жазу мəселелерімен қатар жаңа əліппе 
мəселесі қозғалды. Тез арада істі жүзеге асыратын комиссия құру мəселесі де көтерілді. 
Əзербайжанның зиялы қауым өкілдері мен оқытушылары үкімет алдына əліпбиді өзгертіп, 
латын жазуына көшу мəселесін қойып, арнайы комиссия құрды. Комиссияның ұйғарымы 
бойынша жаңа əліпбидің жобасы жасалып, оны талқыға салу үшін үкіметі орындарына 
тапсырылды. 

1922 жылы наурызда Бакуде белгілі қайраткер Нариман Наримановтың ұйымдастыруымен 
араб жазуын латынмен алмастыруды көтерген түрік оқығандарының жиналысы өткізілді. 
Баяндама жасаған Н. Нариманов Əзербайжан елінің  шаруасы, мемлекет құрлысы, мəдени 
жұмыстары ілгерілеп, дамып келе жатқандығын айта келіп, ол жұмыстарды одан əрі көркейтіп, 
дамыта түсуде араб əрібінің жарамсыздығын дəлелдеуге тырысты. Ол орыс графикасына 
көшіруге қарсы болған бұқара халықтың наразылығын ескеріп, жоғарыда аталған комитет 
төрағасы, кеңес мемлекетінің белгілі қайраткері Н. Нариманов сол уақытта араб жазуын 
латынмен ауыстыруды ұсынды. 
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Жиылыс барысында латын əрібін қолдаған топ пен араб əрібін жақтаушылар арасында 
қызу-айтыс тартыс басталып, ұзақ талқылаулардан кейін ақыры əр топ жаңа əліппенің қажетті, 
қажетсіздігін дəлелдеу үшін комиссияларын құруды жөн деп тапты. Ə. Байділдин екі 
комиссияның жұмысы жөнінде: «...жаңа əліпби  комиссиясы  (латыншылар) іскер болып 
шықты. Ол жаңа əліпбиді  қарап, кемшіліктерін  жетістіріп түрік  тіліне  үйлестіріп алды. Оны 
кітап қылып жұртқа таратты. Газеттерге жазып, көпті таныстырды. Басқа да не дəуір даярлық 
жұмысын  жүргізеді.  

Арабшылар комиссиясы да өз жөнімен қыбырлап тіршілік еткен  болып жатты. Бірақ, 
екеуінің арасында айырма көп болды. Жаңа əліпбиді  жақтаушылардың комиссиясы ай сайын 
ілгерілеп жұмысын жандандырып жатқанда, арабшылар комиссиясы берекелі жұмыс бітіре 
алмай тозғындай берді, жұмысының көбі жаңа əліпбиді, оны бастаушыларды жамандап, өсек 
тарату болды», – деп жазды (Жаңа əліппе 1927:24). 

Жаңа əліппе комиссиясының жұмыс нəтижесіне орай партия мен үкімет қолдау көрсетті. 
1922 жылы 21 шілдеде латын жазуын қолдаушылардан С. Ағамалыоғлының төрағалығымен 
жаңа əліпбиге көшуге байланысты дайындық жұмыстарымен айналысатын əліппенің арнайы 
«Жаңа түрік əліппесінің комитеті» құрылып, жұмысын бұрынғысынан анағұрлым күшейтті. 
Бұл комитет өз ішінде комиссия құрып, «Жаңа түрік əліпбиі» атты кітап бастыртып, 
мектептерде осы кітаппен оқытуды ұсынды. Сондай-ақ газеттерді бірте-бірте латын əрібімен 
басу мəселесін өз міндеттеріне жатқызды. Комитет мүшелері халық арасында баспасөз арқылы 
жаңа əліпбидің қалың бұқара үшін араб əрібіне қарағанда пайдасы мен қолайлылығын 
түсіндіріп, осы төңіректе пікір алмасуға шақырды.  

Əзербайжан зиялылары латын əліпбиіне көшу тарихын үш кезеңге бөлді. Бірінші кезеңге 
төңкерістен бұрынғы жылдарды (1917 жылғы ақпан революциясына дейінгі), екінші кезеңге 
1922 жылы «Жаңа əліппе комитеті» құрылған кезді, ал үшіншіге мектепке жаңа əліппе енгізу 
заңын шығарған уақытты жатқызды. 

1922 жылы  22 қыркүйегінде жаңа əліппе комитеті «Яна-Юл» (Жаңа жол) газет мен 
«Келешек» атты журнал шығара бастады. «Яна-Юл» газеті бастапқы кезде апталық болса, ал 
1924 жылдан бастап күнделікті түрде шығып тұрды. Жаңа əріп негізінде  осы жылдан бастап 
латын əрібінде бірнеше əдебиеттер басылып, халықтың талқысына салынды. Мектептер үшін 
латын əрібінде бірнеше І жəне ІІ сатылы оқулықтар, құралдар жəне əдебиеттер шығарды. 

Мерзімді басылымдарда көтерілген бұл мəселе төңірегіндегі айтыстардан кейін 1923 
жылдың 20 қазанында Əзербайжан ОАК-нің бұйрығымен жаңа əліпби араб жазуымен 
теңестірілді. 1924 жылы Əзербайжан үкіметі латын əліппесінің негізінде құрылған жаңа əліппе 
шығару турасында декрет қабылдайды (Еңбекші қазақ 1928). Ал 27  маусымдағы дектер 
бойынша латын əліпби мемлекеттік жəне міндетті əліпби ретінде бекітілді.  Əзербайжан 
мектептеріне жаңа əліпби 1922 жылдан бастап енгізілді. Сонымен қатар латын əрібімен 1923 ж. 
– 1500, 1924 ж. – 1800, 1925 ж. – 4500, 1926 ж. – 6500 кітап, ал 1924 жылдың 11 желтоқсаннан 
бастап латын əрібінде газет шығара бастады (Жаңа əліппе 1927:99).  

1924  жылы С. Ағамалыоғлының ұйымдастыруымен Симферополь, Ташкент, Орынбор, 
Уфа жəне Қазан қалаларына латын əліпбиін насихаттау мақсатында делегация 
ұйымдастырылып жіберілді. Бұл қалаларда латын жазуына қарсы шығуышылар да табылды. 
Дегенмен, жаңа əліпби қабылдау мəселесі кең түрде талқылауға алынды жəне осы жолда іс-
шаралар жүргізіле бастады.   

1925 жылы Орта Азияның халық ағарту саласының қызметкерлері əзербайжандықтарға 
латын əліпбиіне көшу тəжірибесімен бөлісуді өтінген арнайы хат жолдады. Осы жылдың 1 
наурызында Солтүстік  Кавказдың тау халықтарының ағарту  саласына арналып өткізілген 2-ші  
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конференциясында  ингуш, кабардин, қарашай, əдігей, шешен халықтарының жазуын латынға 
көшіру турасында шешім қабылданды. 

1925 жылғы 28 желтоқсанда Орталық Атқару Комитетінің Төралқасы қаулысына орай жаңа 
латын əліпбиін бірдей деңгейде қолдану турасындағы қаулысы қабылданды. 1925 жылдың 
мамырында Пішпек қаласында қырғыз оқытушылары съезд ашып, онда жаңа латын жазуына 
көшу мəселесін көтерген еді. Бұл съезге қазақ зиялыларынан А. Байтұрсынов қатысады.   

Түркіменстанда жаңа əліпби комитеті 1926 жылы ашылып, 100 пұт латын əрібін 
алдыртып, 400 оқытушыны даярлауға жəне латыншылар ұйымын ашуға кіріскелі 
отырса, ал Өзбекстанда латыншылар қозғалысы қызу жұмыс жүргізіп, 1926 жылы 
астанасы Самарқанда бірнеше жаңа əліппешілер сиезі мен конференциялар өткізді.  

Латын жазуы Ленинград жəне Мəскеу сияқты ірі қалалардың ғалымдарына қызықушылық 
тудырып,  осы мəселеге орай түркологтар мен басқа ғалымдар, шетелдік ғалымдардың басын 
қосқан съезд өткізу қажеттігі көтерілді.     

1926 ж. ақпанда Баку қаласында Бүкілодақтық І-түркологиялық съезі өткізіліп, КСРО-ның 
түркі тілдес халықтарының жазуын латын əрпіне ауыстыруға арналды. Осы съезде Жаңа түрік 
алфавитінің Орталық комитеті құрылып, оның төрағасы болып С. Ағамалы оғлы, төрағаның 
орынбасырлығына Гүлбешеров, Коркмасов, жауапты хатшылығына Камчинбек, ал Орталық 
комитетінің мүшелігіне Т. Рысқұлов, Ф. Ходжаев, Ф. Сейфи, О.Алиев, Н. Төреқұлов, О. Алиев, 
Диманштейн, С. Асфендияров сайланды (Агазаде  т.б. 1928:80-83).   

Бүкілодақтық І-ші түрікшілер съезі тіл, жазу мəселесімен айналысқан əлемнің аса  
талантты ғалымдарының басын қосты. Арабшылар да өздерінің ең мықты күштерін 
көрсете білді. Бұл съезд Шығыс халықтары жазбасының даму жолдары жөнінде 
бүкілодақтық көлемде айтуға тиісті болды.    

Жаңа түрік алфавитінің Орталық комитеті ұйымдастырған ІІ Пленумы 1928 жылдың 
қаңтарында Ташкент қаласында өтті. Түркіменстан, Өзбекстан, Башқұрдстан, Дағыстан, 
Қазақстан, Қырғызстан, Қарақалпақ халықтары жаңа əліпбиге мəселесі қызу кірісті. Əр жыл 
сайын жаңа əліппешілер пленумы ұйымдастырылып, бұл іс-шараның жүзеге асу барысы, 
қиыншылықтары мен жетістіктері айтылып отырды.  

Əліпбиге көшкен түркі халықтарында газет-журналдар шығарыла бастады. Мəселен, 
Түркіменстанда «Түркіменстан», «Захмет» газеті мен «Тоқмақ», «Қызыл ел» журналдары, 
Өзбекстанда «Қызыл Өзбекстан», «Қызыл тамға» газеттері мен «Алянге» журналы, 
Башқұрдстанда «Янги ауыл», «Башқұрдстан» газеттері, Дағыстанда «Елдаш», «Труженик» 
жəне т.б. басылымдарда, Қырғызстанда «Кызыл Киргистан», «Ленинчил джас» жəне т.б 
мерзімді басылымдар латын əліпбиіне көшу мəселесін қызу насихаттауға кірісті.  

Түркия елі латын əліпбиіне көшуге 1928 жылы қызығушылық танытып, сол жылдың 
маусымында Ататүріктің басшылығымен арнайы комиссия құрылып, 1 қарашада араб əрпінен 
латын əрпіне көшу туралы заң қабылданды. Түркі халықтарынан басқа жаңа əліпбиге якуттар, 
тəжік, абхаздықтар, адгейлер, ингуш, еврей, таты, қарайым, қырымшақтар, лезгиндер, аварлар, 
лактар, дарғындықтар, күрд, дұнған жəне тағы басқа елдер көше бастады.  

1923 жылдан бастап қазақ интеллигенциясының алдыңғы қатарлы өкілдері, оқушы жастар, 
оқытушылар латын əрпіне негізделген жаңа əліпбиге көшу мəселесін көтеріп, 1923-27 жылдар 
аралығында Қазақстанда жаңа əліпби төңірегінде жаңа əліпбиді қолдаушылар мен бұрынғы 
əліпбиді жақтаушылар арасында күрес жүрді. Қазақстан үкіметі əліпби мəселесіне байланысты 
бөлінген екі топқа ашық түрде пікірлерін айтып, талқылаулар өткізуге барлық мүмкіндіктерді 
жасады. 

Латын əрібіне көшу мəселесін Қазақстанда көтерген зиялылар Н. Төреқұлов пен М. 
Мұрзин болып, олардың бұл бастамалары 1924 жылы болған білімпаздар жиналысында 
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үлкен айтыс-тартысқа түсті. 1924-1925  ж. Н. Төреқұловтың «Жаңа əліпби неге керек?», 
«Жаңа əліпби туралы» атты екі кітабы жарық көріп, бұл жаңа жазудың не үшін қажеттігі 
дəлелденді. Жаңа əліпбиіге байланысты бірнеше жобалар жасалынып, көпшілік 
талқысына салынды. 

1925 жылдан бастап жаппай Қазақстанның мектептерінде, жеке кəсіпорындарында жəне 
мекемелерінде латыншылардың «Жаңа əліпбишілер үйірмесі» немесе «Латыншылар үйірмесі» 
құрыла бастады.  1928 ж. 9-12 желтоқсанда Қызылорда қаласында Қазақстан жаңа 
əліппешілерінің өлкелік тұңғыш конференциясы болып, оған латын жазуын қолдаушы 
қазақтың алдыңғы қатарлы зиялы қауым өкілдері мен Қазақстанның əр облысынан келген 
өкілдер қатысты. Қазақстанда жаңа əліпбиді насихаттау мақсатында Орталық жаңа əліпби 
комитеті 1929 ж. қаңтар айынан «Жаршы» журналын шығарып, латын əліпбиінің түркі 
елдерінде енгізілу барысын, осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстар мен конференциялар, 
пленумдар жөнінде жазып, халықты хабарлар етіп отырды.  

1929 ж. 24 қаңтарында Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 6 шақырылымының IV 
сессиясының шығарған шешіміне сəйкес араб əліпбиінің орнына жаңа латын əліпбиі бекітілді. 
Жаңа түркі жазуының негізін ұзақ талқылау мен өңдеуден кейін осы жылдың 7 тамызында 
КСРО Орталық Атқару Комитетінің төралқасы мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесі «Жаңа 
қазақ алфавитін (əліппесін) енгізу» турасындағы қаулы қабылданды.  1930 ж. құрылған жаңа 
түрік əліпбиінің Орталық Комитеті КСР Одақтық ОАК-нің жанындағы жаңа əліпбидің 
Бүкілодақтық орталық комитеті болып қайтадан құрылып, 1940 жылдың соңына дейін жұмыс 
істеді. Тек 1940 жылдың соңына қарай «Латындандырылған қазақ жазуын орыс графикасы 
негізіндегі жаңа əліпбиге көшіру туралы» Заң қабылданды. КСРО түркі халықтарының жазуы 
ретінде Ұлы Отан соғысы кезінде орыс əліпбиінің (кириллица) енгізілуіне байланысты комитет 
таратылады.  

ХХ ғ. 20-жылдарының соңындағы жазба реформасының қабылдануының жетістікті 
жағымен қоса,  келеңсіз зардаптары болды. Бұл біріншіден, мұсылман дініндегі, араб жазуын 
қолданып келген түркі халықтарының наразылығын тудырды. Мəселен, Түркияда латынға 
көшіру мəселесі халықтың талқысына салынбай, психологиялық дайындыққа уақыт берілмеді. 
Екіншіден, түркі халықтарындағы тіл ерекшелігіндегі кейбір əріптердің латын əліпбиінде 
болмауы. Үшіншіден, араб тілі негізінде жасалған түркі халықтарының рухани байлығын 
кейінгі ұрпақтың пайдалануы қиындатты. Ал қазір, жастарды айтпағанның өзінде, сол кездегі 
құндылықтар туралы естіген үлкен жастағылардың өзіне олар белгісіз қалып отыр. 

Еліміз тəуелсіздігін алғаннан бері жазуымызды латын əрібіне көшіру мəселесі бірнеше рет 
көтерілді. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан Халықтарының Ассамблеясының ХІІ 
сессиясындағы қазақ əліпбиін латынға көшіру жөніндегі мəселеге қайта оралу жөніндегі сөзі 
мен 2012 жылғы Жолдауындағы тапсырмасы республикамыздың латын əліпбиін қабылдау  
қажеттігін нақтылап отыр. Бұл мəселе қазіргі таңда мемлекетімізде қызу талқылауға алынып, 
90-жылдан бері латын əліпбиіне көшкен мемлекеттердің тəжірибесі саралауға алынып, латынға 
көшудің оңтайлы жолы қарастырылуда.  

Латын əліпбиіне байланысты тіл мамандары қазақ тіліне лайықтаған бірнеше жоба жасап, 
саралаудан өткізді. Осы жобаның ең тиімді деп табылғаны негізге алынып, қолданысқа 
берілмек. Қорыта айтқанда, латын əліпбиіне көшу мəселесі ұлттың бет-бедерін, түркі 
халықтармен рухани-мəдени жақындасуға ықпал етеді деп пайымдалуда.  
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KAYA VE KİL ÜZERİNDEN KİRKİTLİ DOKUMALARA TAŞINAN BEZEMELER 
 

Dr. Nuran Say 
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 

Ankara/TÜRKİYE 

Öz 
Yazılı kaynaklara göre Türkler; yaşam serüvenlerine Orta Asya’da başlamışlar, oradan dünyanın 

çeşitli bölgelerine dağılmışlardır. Göç sırasında geçtikleri ve yaşadıkları her yere izler bırakmışlardır. 
Bu izler kayaların üzerine kazıdıkları resimler, kilin üzerine yazdıkları yazılar,  kirkitli dokumalar 
üzerindeki bezemelerdir. Tüm bunlar, değerlerine sadık kalarak, kendilerini kalıcı kılmak, gençlerine 
derin köklerini anlatmak, onların büyük değerler içinde yaşayıp onurlanmalarını sağlamak amacında 
gibidir. 

III bin yıldan bu yana insanların bir kısmı Türkiye’de yaşamayı tercih etmişlerdir. Günümüzde 
Anadolu’nun her köşesine dağılmış 7-8 bin Türk boyu olduğu,    bilinmektedir. Kadınlarımız; halı, 
kilim, cicim, zili, sumak vb. kültür varlıklarıyla geçmişi koruyan, büyük sadakatle kaya, kil, üzerine 
tarih öncesinden başlayarak oyulmuş, yazılmış, işlenmiş ata yadigârı tamka, yazı, bezemeleri tekrar 
tekrar dokuyarak yaşatmayı görev edinmişlerdir.  

Sunumumuzda; bir kez daha taş ve kil üzerinden kirkitli dokumaya taşınan tamka, yazı, 
bezemeleri örneklerle karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Boy, Tamka, Kaya Resimleri, Halı, Kilim 
GİRİŞ 
M.Ö. ki devirlerden XX asrın başlarına kadar Orta Asya’da yaşayan Türkler boylar halinde, 

Kadırgan Dağlarından Orta Avrupa’ya kadar çok geniş bir sahaya yayılma imkânı bulmuşlar ve 
benliklerini kaybetmemişlerdir ( Taşağıl 2004: IX). Evren kavramına sahip tek tanrılı Türklerin 
Anadolu’ya 1071  yılından çok önce geldiklerini, gösterir, Petroglif  adı verilen yazı elemanları içeren 
kaya resimleri yanı sıra, Amasya/Oluz Höyük’te yapılan kazıladan çıkan örneklerde, bir kez daha 
kanıtlanmaya çalışırcasına önemli veriler sunmaktadır (Dönmez 2012: 34).   

Orta Asya’da başlayıp Anadolu’da devam eden petroglifleri dokumalarımızda kullanan kadın 
atalarımız, sembol niteliği taşıyan bu resimlere tamka (damga) ismini vermeye devam etmişlerdir 
(Önder 2008: 66).  Halı, kilim, cicim, zili, sumak gibi kullanım alanları farklı olan dokumalarda 
kullanılan tamkalar Türklerin çadırlarını, evlerini doğal olaylar yanı sıra kötü ruhlar, olumsuz 
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enerjilerden de korumaktadır. Her boya ait farklı tasarım özellikleriyle üretilerek anadan kıza gelenek 
olarak aktarılmaya devam edilmektedir.  

Sanat, kültürün önemli bir bölümüdür. Her buluntu bir diğerine referanstır.  
*Dr. Nuran SAY, G.Ü.  G. E. F. G.S. E.B. Resim-İş Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

nuransay@ gazi.edu.tr  
Anadolu’nun her yerinde varlığını sürdüren 7-8 bin arası Türk boyu yaşamakta olup, ayrı  ayrı 

isimlerini temsil eden tamkalarla kendilerini ifade etmektedir (Türkay 1979: 18; Sümer 1980:1-701; 
Gündüz 1997: 1-192;  Sakin 2010:1-633; Hallaçoğlu 2010:1-2839. Bektik, Çayan, Çepni vb.  

Taş, yazı, dokuma, heykel üzerinde bulunan bezemelerin benzerlikleri dikkat çekici boyuttadır. 
Bu özellikler kimlik duygusunu ve kültür devamını kanıtlayan çok önemli veri olma özelliğini 
taşımaktadır.  

Günümüzde, halı kilim üzerinde isimleri değişime uğrasa da biçim olarak kendisini koruyarak 
saklayan bu işaretler kayıp olmama konusunda ayak diremektedirler.  

  
Fotoğraf No: 1 
 

       
  Tamka No:1      Bezeme Çizim No: 1     
  “İzmir, Ödemiş Konaklı Beldesindeki Soğukluk Deresinde bulunan taş üzerindeki insan figürü 

(Somuncuoğlu 2008: 212- 214)” Fotoğraf No:1,  Tamka No:1’de görülen, Karakoyunlu tamkası ile 
benzerlik göstermektedir. İnsan figürü olan bu resim günümüzde Tamka No:1 Çakmak, kuvvet ve 
bereket sembolü Bezeme Çizim No:1 de Gelin şamdanı (Durul 1987: 16, 39,100) gibi,  
isimlendirilmişlerdir. 
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Fotoğraf No: 2                                                       
Hazar kıyısındaki Gobustan’da ‘Büyük taş’, ‘Küçük taş’ ve ‘Cıngırdağ’ olmak üzere birbirine 

yakın üç ayrı bölgede bulunan kaya üzerindeki iki çizim Fotoğraf No:2  (Somuncuoğlu 2008: 442) 
Bezeme No:2 (Say 1999: 466) Bektiklere   ait bu su aynı zamanda Cülle Fotograf No:3 ( Say Özel 
Arşiv)  kiliminde kenarlık bezemelerini ayırmak için kullanılmış gibidir. Bezeme Çizim No:3, 
Fotoğraf No:4 ( Say Özel Arşiv) Ulayund heybe dokuma üzerinde yerini almaktadır. 

  

   
 
Bezeme Çizim No:2      
 

    
Fotograf No:3 
 

     
Fotoğraf No: 4 
 
 

 
 Bezeme Çizim No:3               
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Fotoğraf No: 5 
 

 
          Fotoğraf No: 6                    Bezeme Çizim No:4 
Fotoğraf:5 de “Kalpaktaş alanındaki en çarpıcı resimlerin bulunduğu kısımda,  oniki şaman tören 

kıyafeti içinde, ellerini gökyüzüne  kaldırıp açarak dua eder vaziyette resmedilmişken (Somuncuoğlu  
2008 :214-215)”, Manas destanında on iki kızın elleriyle, eğirip ördüğü, ipekli bir yulardan söz 
edilmesi dikkat çekicidir ( Radloff 1995:139). Aynı figür günümüzde yine Konya ereğlide bulunan 
Çayan boyuna ait halıda Fotoğraf No:6 görülmektedir. Evleri keneden korumak üzere aynı giysilerle 
ibadet eden figürle Bezeme Çizim No:4 düzenlenmiş olması (Say 2011: 244, 245), dört metre 
boyundaki bu halının asırlar sonra aynı bezeme ile karşımıza çıkması geleneğin mucizevî bir biçimde 
devamını gösteren olağan üstü bir kanıttır. 
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Fotoğraf No:7                     FotoğrafNo:8     

 
    

 
 Fotoğraf No: 9                                             Fotoğraf No: 10 

                                  
Tamka No:2 Begtili    Bezeme Çizim No:5           Bezeme  Çizim No:6    Bezeme  Çizim No:7 

 
 Fotoğraf no 7, 8,  da Ulayundlulara ait heybeler üzerinde bulunan Tamka No:2 (Turkay 1979 

554) Begtili, Bezeme No: 5, 6, 7, sıklıkla kullanılan imler arasındadır.  

     
Fotoğraf No:11              Fotoğraf No:12                   Tamka  No: 3 Ulayundlu 
 
Budha’nın“M.Ö 523 veya 532 Ölümü M.Ö.478 veya 487 ( Eliade 2007 :86)”.   sembolü olan ve 

iyi talihin işareti olarak algılanan gamalı haç (siwastikalar)  Fotoğraf  No:10-11 Kırgızistan> 
Kazarman Saymalı Taş (Somuncuoğlu 2008: 370) üzerinde bulunmaktadır. Paleolitik çağda bir tür 
şamanizmin varlığı ( Eliade 2007: 155, 32, 33, 35) düşündürücüdür. Türkiye de Marmaris köylerinde 
bulunan dokumalar üzerinede gördüğümüz Bezeme Çizim No:12 yanış Ulayundlulara ait tamkalar 
Tamka No:3 olarak halen kullanılmaktadır. (Türkay 1979: 970; Sümer 1980: 210-211) 
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Asur, M.Ö. 700 Babil M.Ö.2500, Sümer, çivi yazıları M.Ö. 5000 yıllarına ait kil tabletlerde 
bulunan yazılardan Yazı No:1 ( Payzın 1992:1)  halı, kilim, cicim vs. kirkitli dokumalar üzerine geçiş 
yapmış olduklarını gösteren önemli veriler sunmaktadır.  

                                             
Yazı No:1 Asur’dan Sümerlere Çivi Yazısı Gelişimi           Bezeme Çizim No:8  

 

                                
Bezeme Çizim No:9        Bezeme Çizim No:10          Bezeme Çizim No:11 
 

                       
Tamka No:3  Karabölük             Tamka No:4Tuturka                 
Sümer yazısında başak olarak kullanılan biçim Bektik kilimlerinde de Bezeme No:8 (Say 1999 : 

364)   görülmektedir. Marmaris- Söğüt köyünde yaşayan Ulayund’ lara ait heybe ve Ala kilimde 
bulunan Bezeme Çizim No:9, Fotoğraf No:10 (Say 1990: 122)  Sümer yazısında Tanrıyı temsil eder. 
Niğde Bor köylerinde yaşayan bektik kilimlerinde Bezeme Çizim No:10 (Say 1999: 364)  altıgen form 
içine oturtulan birbirine bağlı üçgenler, Asur yazısında dağ biçimiyle benzerlik göstermektedir. Türk 
boylarından Tuturka’ ları temsil eden im de çizgisel anlatıma dönüşsede Tamka No:4 Sümer yazısında 
dağı simgelemektedir. Tamka No:3 Sümer yazısında ağacı temsil ederken Türk tamkaları arasında 
Karabölük boyuna   (Turkay 1979: 970; Sümer1980: 210-211) aittir. 

Ulayund Heybeleri Fotoğraf No:7, 8, 9, 10 ( Say özel arşiv)  üzerinde olduğu gibi, Bektik 
kilimlerinde kullanılan, Bezeme Çizim No:13,14 Bu biçim her dokumada, içleri farklı farlı bezenerek 
tekrar tekrar kullanılmıştır. Genellikle dokumanın merkezinde yer alan bilgi yetersizliği yüzünden 
benzetme yaparak, baklava dilimi dediğimiz, dörtgen Bezeme Çizim No:11- 15.  (Say 1999: 336, 
350).  içi boş haldeyken Sümer yazısında da Yazı No:1 güneşi temsil etmektedir. Ne acıdır ki 
dokuyucular, günümüzde gök ve tanrıyı temsil eden bezemelere çırpı Bezeme Çizim No:12, kiprik 
veya goraf Bezeme Çizim No:13-14-15 (Say,1990: 130)  ismiyle ifade etmektedir.  
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Bezeme Çizim No:12    Bezeme Çizim No:13      Bezeme Çizim No:14 Bezeme Çizim No:15                         

                                                                                                                   

     
Tamka No:5 Üregir                                             Bezeme Çizim No:16 
Tamka No:5 de Türk boyu olan Üregir’e (Turkay 1979: 970)  ait tamka Bektik kilimlerinde kenar 

suyu olarak kullanılmaktadır Bezeme Çizim No:16 (Say 1999: 338). 
 

    TamkaNo:6  Igdır            
Fotoğraf No:16 

Tamka No:6 da Türk boyu olan Igdır  (Turkay 1979: 970)   tamkası Ulayund boyuna ait Ala 
kilimlerinde Fotoğraf No:16 görülmektedir ( Say1990: 126). 

Maya heykelinde Fotoğraf No:15 görülen Bezemenin M.Ö 14000 yılına ait olduğu iddia edilir. 
Fotoğraf No:14 (Ateş 2002:177)  Günümüzde ise Niğde Bor köylerinde yaşayan Bektik boyu 
kilimlerinde tek tek kullanılan bezeme, dörtlü bir bütün Bezeme No:16 (Say 1999: 364)   olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kareyi tamamlayan çizgi kaldırıldığında açıkta kalan biçim Fotoğraf No:4 
Igdır Tamkasıyla TamkaNo:6  benzerlik göstermekte ve Ulayund kilimlerinde Fotoğraf No:16 yerini 
almaktadır. 

                
Fotoğraf No:14        Fotoğraf No:15               Bezeme Çizim No:16 

Sonuç 
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız örneklerde görüldüğü üzere, atalarımız olan Türkmen ve 

Yörüklerin yaşama serüvenleri M.Ö buzul çağına Orta Asya’ dan  ülkemize uzanmaktadır. Tüm 
hayatlarını şifreleyerek, kaya, kil tablet, gibi doğada kolay kolay yok olmayan dayanıklı malzemeler 
üzerine kazımışlardır. Bu şifreleri dokumalarda da kullanmışlardır. Asırlardan beri değişmeden anadan 
kıza öğretmişler, günümüze kadar ulaştırmışlardır. Verilere dayanarak kesin emin olduğumuz, tarihin 
başlangıcından beri inanç dolu, kültür hazinelerimizi, günümüzde dokuyan kadınlarımız anlamlarını 
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unutsalar bile üretmeye devam etmektedirler.  Bilim, iz sürerek kimliklere ulaşır. Sunmaya 
çalıştığımız örnekler bunun kanıtı olma özelliğini taşımaktadır. İnsan hayatı için olmazsa olmazlardan 
biride ait olma duygusudur. Ait olabilmek insanoğlunu hayata bağlayan en önemi gerekliliklerden 
biridir. Hiç bir kültür yoktur ki zamanı geldiğinde kendi gerçeğiyle bilimsel eserlerde yerini almasın. 
Özüne saygılı Türk milleti eserlerine sahip çıkmaya sonsuza kadar devam edecektir. 
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тарих ғылымдарының докторы, профессор, 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Almatı/KAZAKİSTAN 

 
Ілкі замандардан бері келе жатқан көлік-қатынас құралдарының шығуы, қайнар бастаулары 

мен дамуы əлемдік тарихнамадағы күрделі мəселелердің бірі болып табылады. Осы уақытқа 
дейін ғалымдар тарапынан оның сан алуан қырлары қарастырылды, мəселен археологтар қола 
жəне ерте темір дəуірлеріндегі көлік, қатынас немесе тасымал құралдарына тоқталып, іргелі 
еңбектер жариялады [1-4]. Дегенмен дəстүрлі қазақ қоғамындағы көлік қатынастарының 
бірқатар жайттары зерттеушілер тарапынан қағыс қалып жатқандықтан, біз осы мақаламызда 
аталмыш мəселеге арнайы тоқталмақпыз.  

Жалпы алғанда, экономикалық өрлеу үшін жол қатынастырын дамытудың маңыздылығы 
əлемдік экономика тарихында қалыптасқан қағида екендігі белгілі. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың бас кезіне дейінгі Қазақстанның кең байтақ даласындағы қатынас жолдары мен 
қатынас құралдарының патшалық үкімет шенеуніктері тарапынан əлсіз зерттелуі əсерінен 
сырттан келіп жатқан капиталдың кеңінен енуіне, қазақ қоғамының экономикалық өрлеуіне, 
өрістей дамуына кері əсерін тигізіп, өндірістік қатынастардың бірқалыпты жағдайда тұрақтап 
қалуына алып келді. Патшалық Ресей далалық жолдарды дамыта қоймады, негізгі пайдаланған 
қатынас салалары темір жол (Ташкент-Орынбор) мен су жолдары (Ертіс, Жайық, Іле, т.б.), 
пошта байланысы еді.   

Отандық тарихнамада қазақтың дəстүрлі қатынас құралдарының қалыптасуы, тарихи 
дамуы жəне оның экономикалық өрлеуге əсері əлі күнге дейін толыққанды зерттеле қойған 
жоқ. Алайда, этнография ғылымы үшін қатынас құралдарының кейбір қырлары, өзіндік даму 
белестері адамзаттың шаруашылық қызметімен тікелей байланысты заттай мəдениеттің кез-
келген бұйымы секілді біршама қызығушылық оятқан болатын, нəтижесінде мамандардың 
көпшілігі оны табиғи, экономикалық жəне тарихи жағдайлармен тығыз байланыстырып, өзіндік 
рөлін айқындаумен ғана шектеліп қалып та жатты.  

Дəстүрлі қазақ қоғамындағы негізгі қатынас құралдарын, бүкіл көліктерді бір баяндама 
аясында саралап шығудың мүмкіндіктері шектеулі. Себебі көтеріліп отырған мəселе өте 
ауқымды. Сондықтан да біз осы баяндамада, қазақ халқының тұрмысындағы маңызды 
көліктердің бірі  арбаға ғана тоқталып кетсек дейміз. 

Бұл көлік түрі қазақ жерінде ертеден белгілі. Көшпелі қазақ халқының арбалары екі түрлі: 
қос донғалақты арба жəне үлкен төрт доңғалақты ірі арба болған. Арбалардың ауырлығына 
немесе жеңілдігіне қарай оларға аттар, өгіздер жөне түйелер жегілген. Олардың сүйегі мен 
доңғалақтары əдетте оңай иілетін қайың ағашынан жасалған. Өйткені, қабығын алып мұқият 
кептірілген қайың өндеуге қолайлы əрі өте берік болып келеді. Қазақ шеберлері арбаны жазда 
құрастырған. Жазба дереккөздеріне қарағанда берік те мықты арбалар кем дегенде екі міндет 
атқарған. Біріншіден, арбалар соғыс жағдайында қорғаныс жүйесінің міндетін атқарған. Яғни, 
көшпелілер арбаларды қатарластырып қойып, бекініс жасаған. Екіншіден, арбаларға дала 
көшпелілерінің тұрғын үйлері  «шатырлар» орнатылған. Мұны Шараф ад-дин Əли Йазди 
шығармасында түріктің «көтерме» деген сөзімен атағандығынан да көруге болады. «Осы бір 
шексіз-шетсіз шөл дала тұрғындарының тұрғын үйі,   деп жазған ол, Темірдің 1391 жылғы 
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Дешті Қыпшаққа жорығын суреттей келіп,   «көтерме шатырлар» болып табылады, оларды 
бөлшектемей, тұтасынан қойып, алынатындай етіп істейді, ал қоныс аударып, көшкен кезде 
оларды арбамен алып жүреді» [5, с.200-201]. 

Сонымен қатар, орта ғасырларда қазақ даласын мекендеген ру-тайпалардың «арбаға 
орнатқан үйлерін», яғни төрт доңғалақты арбаның айтарлықтай үлкен түрлерінің болғаңдығы 
туралы, оның үстіне киіз үй тігіліп, бірнеше өгіздер жегілгендігі туралы тарихи мəліметтерді 
Ибн Рузбиханның еңбектерінен табуға болады [6]. 

Иосафат Барбароның суреттеуіне қарағанда, мұндай арба –үйлердің сүйектері бойынша 
жасалған. Диаметрі бір жарым құлаштай болатын ағаш шеңбер алып, оған ортасыңда 
қиылысатын бірнеше жартылай шеңбер орнатқан; араларына қамыс төсеніш төсеп, оларды 
жеткілікті болуына қарай не киізбен, не өзге бір материалмен жапқан. «Олар тынығуға 
аялдағысы келген кезде,  деп жазады одан əрі И.Барбаро,  қыпшақ көшпелілері бұл үйлерді 
арбадан түсіріп алады да, соның ішінде тұрады» [7]. 

Ибн Рузбиханның келтіретініндей, бұл «жылжымалы үйлердің алды мен артқы жағынан 
торлы терезелер жасалған: терезелерге «өте əдемі жəне шеберлікпен өрнектелген киіз 
перделер» тұтылған. «Арба үйлердің үлкендігі, жасаулануы мен олардың саны 
қожайындарының атақтылығы мен байлығын көрсеткен. Сұлтандар мен ақсүйектердің 
иелігіндегі «арба үйлер» əдемі, əрі көркем жасауланған жəне оларға бір мезгілде жиырма 
немесе одан да көп адамның жатып-тұруына мүмкіншілік болған. Осындай үлкен шатыр арбаға 
орнатылып, оған қатарынан бірнеше түйе қосарлап жегілген. Қарапайым халықтың «арба-
үйлері ұзынша етіп жасалған». Олар да шынайы шеберлікпен соғылған, бірақ көлемінің едəуір 
кіші болуымен ерекшеленіп, оларды бір, кейде бірнеше түйе сүйреткен. Осы жылжымалы, 
«биік тұғырда тұратын үйлердің тамаша екендігі сонша, əдемілігіне, шебер жасалғандығына 
жəне əсемділігіне көңілің сүйсініп, басың айналады» [6, с.98]. 

Сонымен қатар, ғұлама шығыстанушы В.В. Бартольдтің зерттеуінде де арбаға қатысты 
деректерді көре аламыз. Ғалым Шыңғыс ханның керейлік ханға айтқан сөзін келтіреді: «Біз 
арбаның екі етегі сияқтымыз, біреуі сынса, бұқа арбаны сүйрей алмайды; біз арбаның екі 
дөңгелегіміз, біреуі сынса арба қозғала алмайды» [8]. 

Көрнекті ғалым Х.А. Арғынбаевтың ізденістерінен, Ибн Рузбиханның айтқанындай, арба 
үстіне тігілетін киіз күркелерді біздің ұғымымыздағы үлкен киіз үйлер деудің қисыны 
келмейтіндігін келтіреді. Халел Арғынбайұлы пікірінше: «ол уақыттағы жер бетінің рельефі 
қазіргіден өзгеше, яғни тегістелген кең жолдардың жоқтығын ескерген жөн. Оған қоса ең 
шағын деген төрт қанатты үй сиятын арбаның өзі қандай кең болу қажеттігін жəне ең бастысы 
бірнеше құрамнан тұратын киіз үй қаңқасының арба үстіне тігіліп, жол азабына төтеп беру 
мүмкіндігінің тым аздығын еске алу керек. Ибн Рузбихан айтқан арба үстіңдегі күркелер бірлі-
жарым адамдарға жол бойында жауын-шашыннан баспана, күннен көлеңке болған сияқты. 
Кейініректе арба үстіне күрке тігу дəстүрі үстем таптың қыз-келіншектеріне арналған күйме 
арба ретінде сақталған. Мұндай күймелердің тамаша үлгілері «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-
Баян сұлу», «Қамбар батыр» сияқты эпикалық жырларда сипатталған» [9]. 

Мұндай пікірді, В.В. Бартольд еңбегінен де көре аламыз, ғалым «Батыйдың» жиырма алты 
əйелінің əрқайсысында үлкен үй болған жəне сол үйдің «əрқайсысында екі жүз арба тұрды. 
Мұндай арбаларда артық қорлар да сақталған, мысалы, үйдің артындағы арбада қой жүні 
салынғаны туралы айтылады»,   деп зерделеген [8, с.7]. 

Біз жоғарыда келтірілген екі қарама-қайшы пікірлерді зерделей келе, соңғы ғалымдардың 
зерттеулеріне жүгінеміз. Өйткені, арба үстіне тігілген күймелер тек «бірлі-жарым адамдарға 
жол бойында жауын-шашыннан баспана, күннен көлеңке болған жəне артық қор сақтауға 
қолданылған» деген жоғарыда келтірілген тұжырымдарды қолдаймыз. 
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Белгілі ғалым жəне қоғам қайраткері Ө.Жəнібеков көтеріліп отырған мəселеге байланысты 
өз ойларын айтқан болатын. Оның айтуынша, қос ат жегілетін жеңіл күйме арбалар көште 
көбіне бойжеткен кыздарға, жаңа түскен келіндерге, бəйбішелерге құрметті көлік қызметін 
атқарған. Мұндай жеңіл қос дөңгелекті арбаларды соғыс кезінде де шапшаң қимылдап, ұрыс 
əрекеттеріне жедел басшылық ететін қолбасшылар да пайдаланған екен. 

Сонымен қатар үстіңгі жағына үй (баспана) орнатылған арбалар табиғи жағдайларға 
байланысты қалыптасқандығы белгілі. Дегенмен, сəндік тұрғыдан қарастырғанда ол көшпелі 
салттың бір көрінісі ретінде тым сəулеткерлік өнерді білдіре қоймауы да ықтимал. Қалай 
болғанда да, арбаның төрт бұрышы, доңғалақтың дөңгелектігі, олардың темір құрсаулармен 
қапталуы дəстүрлі қазақ қоғамындағы шеберлердің өзіндік бір туындылар жасай алатындығын 
нақты аңғартатын дереккөзі іспеттес. [10, 25 б.]. 

Ақпарат берушілердің айтуына қарағанда, доңғалақты шатырлардың тұрғындары негізінен 
əйелдер, бала-шағалар болған, ересек адамдар ат үстінде олардың жанында жүрген, сөйтіп, 
қазақ даласының көшпелілері өз арбаларымен «қорқуды білмей, сенімді түрде» қоныс аударып 
жүрген. Үлкен арбаны жүргізетін адам оны сүйретіп, ер салынған аттардың (түйелердің) 
біреуіне мініп отырған. Ол қолына айдауға арналған қамшы жəне үлкен сырық ұстаған, ал 
жолдан бұрылу қажет болған кезде, сырық секілді құралдарды пайдаланған. Арба қасында салт 
аттылар көптеп еріп жүрген, олар арба қозғалысына көмектескен. Мəселен, өзеннен өткенде, 
өрге көтерілген кезде арбалардың дəртелеріне арқан байлап, атпен сүйреген, керек болса төмен 
түсетін кезде доңғалақты тежеген, яғни салт аттылар шатыр ішіндегі отбасы мүшелерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. 

Қазақ даласының көшпелілері арасында негізгі тұрғын үй мен көлік түрі ретіндегі арбалы 
үйлер XVIIІ-ХІХ ғасырдың алғашқы ширегіне қарай тұрмыстан шығып қалды. Оның өзіндік 
себептері бар. Ең алдымен жоңғарлармен болған жүзжылдық соғысты атауға болады. 
Екіншіден, Ресейдің отарлық саясатының басталуы, үшіншіден, Орталық Азиядағы 
хандықтармен болған соғыстар, «Елім-айлап» елдің босып кетуі себептер болған-ды. Осы 
кездерден бастап қазақтың негізгі баспанасы өзімізге кеңінен танымал киіз үй бола бастады. 
Оны кейбір өңірлерде «қар үй» деп те атайды. 

Киіз үй туралы ақпараттар легі жазба деректерде ертеден айтылғанымен, қазақ халқының 
аталмыш үйлерді пайдалануы туралы уақыты жағынан соңғы хабарлар XVIIІ ғасырдың бас 
кезіне жатады. Сірə, бұл кездері осы екі бірегей заттың өзара тарихын, өзара байланысы мен 
эволюциясын əлі де болса мамандар тарапынан келешекте қарастырғанның артықтығы 
болмайды. Жалпы алғанда, неғұрлым кейінгі деректемелерде үстінде баспана-үйі жоқ қос 
доңғалақты арбалар ғана айтылады жəне кейде көлемі жөнінен үлкен болғанымен де, 
жиналмалы киіз үйлер мен алып жүретін үйшіктер ғана суреттеледі. Бұған дəлел, кейбір 
зерттеулерде қос доңғалақты арбаның дами түскендігі келтіріледі. Мəселен, мұңдай 
тұжырымды бірқатар зерттеулерден көре аламыз: «XIX ғасырдың орта шенінде, Қазақстанның 
Ресеймен сауда-саттық жəне экономикалық қатынасының күшеюімен, қалалардың өсіп, қазақ 
даласында орыс тұрғындары қоныстана бастауына байланысты көлік-арба жолдары пайда 
болып, доңғалақты көлік дами бастады. Қазақ халқының басым көпшілігі тасымал, қатынас 
үшін бұрынғысынша малдарды пайдаланды: түйе, бұқа жəне ат» [11]. Шындығына келгенде, 
ресейлік казактар қалыптастырған бұл жолдарды қазақтар көп пайдалана қойған жоқ. Себебі 
көлік қатынастары мен станицалар арасындағы байланыстар патшалық шенеуніктер, казактар 
мен орыс шаруаларына тиімді болды əрі бұл жолдар отарлық саясатты күшейтудегі негізгі 
құралдардың бірі болды. Патшалық Ресей бірінші кезекте жол қатынастарын өз мүддесі үшін 
қалыптастырды, яғни отарлық жүйені нығайтуға ұмтылды, қазақтың дəстүрлі көш жолдарын, 
көлік қатынастарын айтарлықтай пайдалана қоймады.  
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Арбалы үйлермен көшіп жүруден жиналмалы киіз үйлерге жаппай ауысу Дешті 
Қыпшақтың көшпелі халқының тұрмысында ірі өзгерістермен байланысты болды. Сонымен 
қатар, бұл өзгерістің себептерін тарихи дамудың əлеуметтік-экономикалық барысынан 
іздестіру керек деуге болады. Көшпелі шаруашылық жағдайында экономикалық құлдырау ең 
алдымен жайылымның тарылып, мал санының азаюынан туындауы мүмкін. Қазақ тарихындағы 
осы кезең, XVII ғасыр ғасыр жайылымдық жерлер үшін жоңғарлармен кескілескен күреске 
толы болуымен сипатталынады. 

Сонымен қатар ағаш ұсталарының ішіңде арбамен қатар шана түрлерін жасауға 
машықтанғандары да болған. Өйткені, арба Қазақстанның қай өңіріңде болсын кеңінен тараған 
бұйым, ал шана, əрине ең алдымен еліміздің солтүстік, солтүстік-батыс, солтүстік-шығыс 
өңірлерінде, яғни қысты күні қар мол болатын аудандарда жиі кездесетін. 

Дəстүрлі этнография мəліметтеріне сүйенсек, шананың да екі түрі болған. Оның халық 
арасында көп тараған түрі – шаруашылыққа арналған үлкен жайдақ шана. Ал қаламен 
байланысы бар, сəн қуған ауқатты адамдардың жасататын жайлы, екі-үш адамдық шағын 
қорапты шанасын қазақтар «кашауа» деп атаған [9, 55 б.]. Шананың қай түрі болсын қайыңнан 
жасалынған. Оны негізінен, отырықшылыққа көшкен, қаласы жақын солтүстік аудандарды 
мекендейтін тұрғындар жасататын. Кашовканың «кашауа» атануы сияқты, орыс халқының 
«сани» деген атауынан «шана» деген қазақ атауының да қалыптасуы ықтимал. Олай болса, X.А. 
Арғынбаев жасаған түйінімен келісе отырып, жалпы шана жасау, оны өмірде пайдалануды да 
көрші орыс халқынан үйренуі де шындыққа жақын келетін сияқты. 

Қорыта айтқанда, қазақ шеберлерінің көлік жасау өнері ұрпақтан ұрпаққа тарап отырды, 
оны жасау дəстүрі мирас ретінде əкеден балаған қалып отырған болатын. Ертеден келе жатқан 
арба жасау əдіс-тəсілдерін əрбір ұрпақ өкілдері өз жаңалықтарымен, өнерімен толықтырып, 
байытып отырған.  
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Özet 
 
Kültürel Yayılmayı, bir toplumdaki maddî ve manevî kültürel unsurların, başka coğrafyalardaki 

farklı toplumlar tarafından kabul edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Kültürel alış veriş hemen hemen 
Dünyadaki bütün toplumlar için sosyolojik bir gerçekliktir. Sanayî Devrimi sonrası batı devletlerinin 
koloniyalist politikalarının bir gereği olarak uyguladığı kültürel emperyalizm, toplumlarda 
dejenerasyona yol açmışken, tarihin doğal seyrine uygun olarak gerçekleşen toplumlar arasındaki 
kültürel alış veriş gelişmenin ve medenileşmenin vazgeçilmez dinamiği olmuştur. Türkler, değişik 
coğrafyaları kendine yurt edinmiştir. Bu yüzden Türkler, Dünyanın büyük bir bölümüne hem kültür 
taşımacılığı yapmış hem de bir çok toplumu kendi kültürüyle etkilemiştir.  Bu kültürel etkileme ve 
yayılma tahmin edilenden çok daha derin olarak, dinî, edebî, san ‘at, mimarlık, sosyal hayat alanlarını 
ihtiva eder. Dünyada kültürel alanda çok büyük role sahip olmalarına rağmen, yazma geleneğinin çok 
gelişmiş olmaması yüzünden, birçok kültür objesinin kökeninin Türk Kültürü olduğu bilinmemektedir. 

Çok geniş bir incelemeye tabi tutulması gereken bu konunun, biz sadece, Ordu kanalıyla yayılmış 
olan önemli Türk Kültür unsurlarını tespit etmeye çalışacağız. Elimizden geldiği ölçüde sadece Askerî 
teşkilatlanma ve tekniğiyle ilgili kültürel unsurları değil, Türk Ordularının diğer toplumlarının san 
’atına, sosyal hayatına, edebiyatına dair etkilerini incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Sözcükler: 
Asker      Kültür    Ordu    Türk    Teşkilat      
Abstract 
We can define that the Cultural Spread is material and immaterial cultural elements in a society 

accepted by the different societies in other geographies. Cultural exchange is a sociologic reality for 
almost all societies in the world. After the Industrial Revolution, cultural imperialism is one of the 
colonialist policies of the western countries has caused the degeneration in the societies whereas the 
cultural exchange among the societies has happened indispensable dynamic of the development and 
civilising in accordance with the naturale course of historry. 

The researchers are interested in Turkish history and also they agree with these opinions: Turkish 
people are a soldier nation, Turkish army has millenial past. Due to the fact that Turkish people had 
organized armies; they founded several states on three continents, ruled the other societies and settled 
in different geographies. Therefore Turkish people carried their culture to the large part of the world 
and affected the many societies with their cultures. This cultural effecting and spread are included in 
religion, literaure, art, architecture, social life. Although they have a significant role upon the cultural 
domain in the world, the origins of many cultural objects aren’t known as Turkish Culture in order not 
to improve the writing customs.  

It is necessary that the subject must be examined in detail so that we will try to determine the 
important Turkish Culture elements extended through (via) the army about the subject. Except for the 
cultural elements in relation with millitary organisation and technique, we will try to examine the 
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effects of the Turkish armies upon the other societies’ arts, social lifes and literatures as far as 
possible.  

Key Words:   
Soldier, Culture, Army, Turkish People, Organisation    
 Giriş: Ordu –Millet Kavramı 
 Kültürün bu güne kadar birçok tanımı yapılmıştır. Etnoloji ve Kültür Tarihi ile ilgilenen 

araştırmacıların tercih ettiği tanıma göre kültür; ‘’İnsanın hayatında, içtimaî yoldan tevarüs ettiği 
maddî ve manevî her unsuru ihtiva eder”(Turhan1969:36).Bir başka deyişle ,’’Teknik, ekonomi, 
hukuk, estetik, bilim, devlet, yöntem insanın meydana getirdiği her şey kültüre girer. Örgütler, 
dernekler, kurumlar, okullar tüm kendilerine ilişkin şeylerle birlikte kültürden sayılırlar’’ ( Uygur 
1984:17).             

Türker’in en önemli özelliklerinden biri ‘’Ordu-Millet’’ olmalarıdır. Bu ‘’Ordu-Millet 
‘’anlayışının temeli de ‘’ Atlı-Göçebe’’ kültürüne dayanmaktadır.  Bozdemir(1982:3) bu toplum 
biçimini ‘’Askerîlik ‘’ olarak adlandırırken, bu konuda şunları ifade etmektedir: ‘’ Askerîlik güçlü bir 
ordu örgütlenmesi içermekle birlikte, salt bu kurum içinde toplumsal biçimlenmeyi değil, ayni 
zamanda bu kurumsallaşmış askerîliği, yani orduyu aşarak çeşitli katlarına taşan, yayılan, benimsenen, 
özümsenen böylece genel bir toplum olgusu olarak karşımıza çıkan bir gerçekliktir’’. Günümüzde bile 
askere giden gençlere düğün yapılması, evlenmeden önce askerlik şartı aranması, asker arkadaşlığının 
çok önemli olması,  ‘’Ordu-Millet ‘’ kültürünün yansımasıdır. Ordu-Millet anlayışı tanımını tercih 
eden Gömeç(2007:9-10) bu konuda şunları dile getirmektedir:’’Ordu-Millet olan Türklerin en büyük 
hususiyetlerinden birisi de savaşçılıklarıdır. Barış zamanlarında günlük işleriyle meşgul olan halk, 
savaş zamanında çoluğundan çocuğuna topyekûn seferberlik halinde bulunuyordu. Türk tarihine ait 
kaynaklardan öğrendiğimize göre, savaş ve ordu komutanlığı sadece erkeklerin işi değildir. Kadınlar 
birliklere veyahut ta ordulara kumanda edebildikleri gibi at üstünde okları ve yaylarıyla savaşa 
katılabiliyordu’’. 

            W.Koppers, O.Menghin başta olmak üzere batılı araştırmacılar bu yüksek kültürü ‘’La 
Civilasition des Steppes ‘’( Bozkır Kültürü) tabiri ile açıklamışlar ve bu kültürün Altaylılar tarafından 
meydana getirildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşü savunanlar; bu kültürün oluşmasında en büyük 
etkenin çevresel şartlar olduğunu ifade edilmişlerdir.( Eroğlu 2004:2) Muhakkak bir kültür unsurunun 
oluşmasında çevresel şartların etkisi yadsınamaz ama kültürün oluşmasında çevrsel şartlar tek amil 
olamaz. Nitekim ünlü Medeniyet Tarihçisi Toynbee de;( 1978:3)’’ Tabiatın tekdüzeliği ilkesi uyarınca 
benzer toplumlar yarattığını savunanlar, çevre teorisinin iddialarına uygun düşer. Ne var ki, başka 
sınamalar uygulandığında, bağıntının çöktüğünü görüyoruz. Çünkü dünyanın göçebe toplumlar için 
çevre olan başka alanların; Kuzey Amerika’nın preyileri, Venezüella’nın yanoları, Arjantin’in 
pampaları ve Avustralya’da Batı Quesland çadırlarıyla, New  South Wales çayırlarıyla  kendi başına 
bağımsız göçebe toplumlar yaratarak çevre teorisinnin başlıca gereğini yerine getirememiştir’’ 
demektedir.Bu açıklamalardan sonra, Atlı –Göçebe  kültürüyle  iç içe olan Ordu-Millet anlayışının 
ortaya çıkmasında sadece  çevresel şartlar değil, Türker’in karakterleri, mizaçları  ve inançları da  bu  
kültürün oluşmasında  etkin rol oynamıştır demek yanlış bir yargı olmasa gerektir. 

1-Türk Ordu Teşkilatının Dünya Ordularına Etkisi        
Ordu kelimesi ilk olarak M.Ö 206-205 yıllarında bir Çin vesikasında  (Ou-t’o) şeklinde 

geçmektedir.(Aygün 2006:1)  Bilinen en eski Türk kavmi, Çinlilerin Hiong-Nu adını verdikleri 
Hun’lardır. Hiong-Nu’ların mükemmel bir askeri teşkilata sahipti ve bütün Türk devletleri bu 
teşkilattan istifade etmiştir. Osmanlıların idarî teşkilatta kullandığı sağ kol –sol kol nizamı Hiong-
nu’lrdan alınmıştı.  Hunlar’ın askerî teşkilatından ilk etkilenen, doğal olarak komşuları Çinliler 
olmuştur. Hun’lara karşı koyabilmek için Çinliler, öncelikle ordularını Hun sistemine göre 
düzenlediler. Atlı savaş arabalarını terkedip ,atlı sınıflar vucuda getirdiler ve Hun askerî kıyafetlerini 
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kabul ettiler ‘’(Sümer1962 :.213) Rasony(1971:66). Askerî teşkilatı tamamen piyadeye dayanan, 
Çinlilerin süvari birliklerinin önemini ve suvari taktikleri yanında okçuları savaşta kullanmayı 
Hun’lardan öğrendiğini yazmaktadır. Hun askerî teşkilatını Siyen –Pi ve Avar’lar da sürdürmüştür. 
Göktürk hücumlarına dayanamayan Avar’lar bu teşkilat anlayışını, sanatıyla beraber Avrupa’ya 
taşımıştır. Macaristan’da yapılan kazılarda, Avarlara ait Hun san ’atıyla parellik arz eden birçok eser 
bulunmuştur. Özengi’yi Avrupa’ya tanıtan kavmin Avarlar olması kuvvetle muhtemeldir (  Sümer 
1962:213). 

Türk Ordularının onlu sistemi birçok devletin ordu teşkilatlanmasına örnek teşkil etmiştir. ‘’ 
“Onluk, yüzlük, binlik ve on binlik ordu ve halk düzeni eski bir Türk geleneğidir. Latinlerin 
“Centenaria” ,Almanların da “Hundartsehaft” vs. dedikleri ordu düzeni, Avrupa’ ya ancak, Atilla 
Hunları ile girmişti. Orta asya’da ise, bu düzenin geçmişleri, çok eskidir. Büyük Hun imparatoru 
Mete’nin ordusu bile, “yüzlük”,”binlik”, ve “onbinlik” bir düzen üzerine kurulmuştu. Değil yalnızca 
Türk orduları, Türkmen boyları bile bazen bu yüzlük düzene göre doğmuış ve gelişmişlerdi” (Öğel, 
1988.660). Türk Ordularına üstünlük kazandıran, dünya medeniyetine hediye ettikleri At ve Demir 
olmuştur.‘’ Dünya’da ilk defa atı ehlileştiren, bir binek hayvanı ve savaş aracı olarak kullanan Türkler, 
bu üstünlükleri sayesinde binlerce kilometrelik alanları bir anda geçmişler ve pek çok yere sahip olma 
imkânına da kavuşmuşlardır. Muhtemelen at ve öküzler tarafından çekilen arabaları evvela Türkler 
icad ettiler ki, göç mevsimlerinde çadırlarını arabaları üzerinde taşımaları gayet kolay idi ‘’ (Gömeç 
2007: 4). 

İslâm dinini kabul ettikten sonra askerlikleri sayesinde Türkler, İslâm Dünyasında mümtaz yere 
sahip olmuşlardır. Hilafet Ordusu’nun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri adlı eseri yazan ünlü Arap 
kumandanı El Cahiz(1998:67); Türk atlı askerleri hakkında şunları yazmaktadır : ‘’ Türk vahşi 
hayvana, kuşa, havadaki hedefe, insana ok atar. Harici yayına bir ok koymadan, Türk on tane ok atar. 
Bir dağdan inerken veya bir çukur vadinin içine girerken atını haricinin düz yerde sürdüğünden daha 
hızlı sürer, Türk’ün ikisi yüzünde, ikisi kafasının arkasında olmak üzere dört gözü vardır’’. Türk 
askeri İslam dünyasını o kadar etkilemiştir ki, Halife Mu’tasım zamanında Bağdat’ın kuzeyinde 
Samarra şehri kurulmuştur. Bu şehre 30.000’e yakın Türk birlikleri yerleştirilmiştir. Bu askerlerin 
Arap ve Acem kızlarıyla evlenip bozulmamaları için özellikle Türk kızlarıyla evlenmelerine izin 
verilmiştir. Yine bu birliklerin komutası da sadece Türk bey ve asilzadelerine 
bırakılmıştır.(Polat,2009:208) Bütün bunların yanında her dinin cihânşumul olması için muhakkak bir 
devlete ihtiyacı vardır. Roma devleti, Hıristiyanlığı resmî dini olarak kabul etmeseydi; Hıristiyanlık; 
Türkler İslamiyet’i kabul etmeseydi, İslamiyet bu kadar cihânşumul olamazdı. Türkler orduları ile 
İslamiyeti Haçlı seferlerinden korumakla kalmamış, İslamiyet’in; Avrupa içlerinden Java, Sumatra ‘ya 
kadar yayılmasını sağlamıştır.  

Türk Atlı kültüründen etkilenen bir başka kavim de Ruslar olmuştur. Ruslar üzerinde özellikle 
Peçenekler, Avarlar ve Hazarların kültürel etkisi çok büyüktür. Don’dan Tuna’ya kadar geniş 
bozkırları işgal eden Peçenekler; Ruslara steple mücadeleyi öğretmişlerdir. Knez İgor zamanında Rus 
Ordusu Peçenekleri örnek alarak teşkilatlandırılmıştır ( Memiş 2012:              85). Yine Hıristiyanlığı 
kabulü ile şöhret bulan Vlademir’in ‘’Kağan’’ ünvanını taşımış olması, Hazarların Ruslar üzerindeki 
etkisinin ne derece derin olduğunu gösterir.(Kurat 1972:40) Kısacası; Çin Seddinden, Adriyatik 
Denizine, Arap Çöllerinden, Viyana’ya, Akdeniz’den, Sibirya’ya kadar at koşturmuş Türk Ordularının 
teşkilatı ve kültüründen etkilenmeyen ulus yok gibidir.     

2- Türk Giyim Kuşam Kültürü’nün Yayılmasında Türk Orduları’nın Rolü                                                       
Türk Ordularının dünya medeniyetine yaptığı katkılardan biri de giyim-kuşam kültürü olmuştur. 

Emel Esin(1985:1,2) Türk kültürünün M.Ö 2000 yıllarında doğduğunu belirtirken, hayat tarzlarını yarı 
göçebe olarak nitelendirmektedir. Kuzey Eurasya mezarlarında çıkan buluntularda bulunan, “Atlı 
boyların kıyafetleri, çakşır ve çizme, kaftan, kepenek kürk, hem soğuktan hem güneşten koruyacak 
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börkler asırlar boyunca değişmeyecektir’’ demektedir. Kafesoğlu ;( 1988:319) Türk Kültüründe giyim 
unsurlarının koyun, kuzu, sığır, tilki ve çok az miktarda ayı derisi ve koyun, keçi yünlerinden imâl 
edildiğini yazmaktadır. Yine Dünyada bir  eşi benzeri olmayan, M.Ö 5.yüzyıla ait olduğu düşünülen 
‘’Altın  Elbiseli Adam’’ adlı prens kıyafeti, maden işçiliği yanında ceket ve  pantolon esaslı 
olmasından dolayı dönemin suvari kıyafetini yansıtmaktadır (Fidan 2011:97). 

Doğal olarak, Türk giyim-kuşam tarzı öncelikle Çinlileri etkilemiştir.‘’ Çinliler Hun giysilerini 
alırken, giyimlerin bölümlerine ait adları da değiştirmeden, yabancı deyimleri ile birlikte almıştır. Bu 
değişme ile Çinlilerin eskiden beri giydikleri uzun elbiseleri, yerlerini tokalı kısa ceketlere 
bırakıyordu. Eskiden giydikleri ayakkabıların yerlerini de, Hunların çizmeleri almaya başlamıştı. Daha 
sonra, Hunların süs eşyaları ile madenden yapılmış silah ve donanım eşyaları Çin’e gelmiş ve 
yayılmışlardı’’ (İlhan 1999:75). 

Avrupa Ordularının bu dönemde giyim-kuşamı son derece ipitidaî idi. Nitekim , ‘’ Askerlik Sanatı 
‘’ adlı eserinde, Machiavelli(2003:44) Romalılarla savaşan Galyalılar ve Germenlerin neredeyse 
çıplak döğüştüklerini yazmaktadır. Avrupa kavimlerinin ordularına giyim-kuşamı Avrupa Hunları 
öğretmiştir dersek yanılmış olmayız. ‘’Romalılar 5.yüzyıldan itibaren askeri güçlerini Türk ordusu 
gibi düzenlemeye ve Hun Ordusundaki On’lu sistemi benimsemeye başladılar. Keten gömlek giymeyi 
Türklerde gördüler ve taklit ettiler. Ceket, pantolon giymeyi ve masada yemek yemeyi de yine 
Türklerden öğrendiler. Hazar Prensesi Çiçek Bizans sarayına gelin gittiğinde, giydiği Türk tipi Kağan 
hatun elbisesi Bizans’ta moda olmuş ve oradan Avrupa’ya yayılmıştır’’(Şuşoğlu  2007:46).Bu kültür 
Avrupa’ya o kadar tesir etmiştir ki, Danimarka’da bulunan suvari mezarları, İskandinavya’da bulunan 
Macar okları, İsveç’teki Macar atlı mezarları bu konuda önemli olup, modern eyerler ve deri botlar bu 
ülkelere kadar yayılmıştır.(Vass 1973:48)  

VII. asrın başında Bizans ordusunu yeniden techiz eden ve bu ordu ile Sasanileri yenen Heraklios 
Bizans suvarilerini kıyafet ve sevkülceyş itibariyle değiştirmiş, Avar hafif suvari sitemini ordusunda 
tatbik etmişti. Taktika ünvanlı eserinde numune olarak, Avar yakalığını, elbisesini, zostarion (bir nevi 
çelmen) silahlarını ve çadır tavsiye etmektedir’ (Rasony 1942:71) 

Selefleri gibi, hâkim kültürün temsilcisi olarak Osmanlı Ordusunun giyim kuşamı da Avrupalılar 
tarafından örnek alınmış hatta Avrupa’ya bir moda olarak yayılmıştır. ‘’1719’da Avusturya sarayında 
Maria Josepha ile evlenen Saksonya prensi Fridrich August, düğünü için aynı boyda 315 kişiyi 
vazifelendirmiştir. Bu gençler ,’’moustache a la Turque’’ yani Türk bıyığı bırakmış ve düğünde 
yeniçeri kıyafeti giyip, mehter eşliğinde yürümüşlerdir. Ayrıca yemekler,  hilal şeklindeki masada, 
Osmanlı kıyafetli masada servis edilmiştir’’ (Çolak 2013:2)  

   Türk askeri kıyafetleri Almanlar üzerinde derin tesir bırakmış ve bu kıyafetleri Türkçe 
isimleriyle adlandırarak kullanmışlardır. Nitekim Spies(1974,10) bu konuda şunları 
yazmaktadır.’’Hafif suvari birliklerinin giydikleri cekete verilen Dolman, ayni birliklerin giydikleri 
şapkaya verilen Kolpak ismi Türklerdeki Dolaman ve Kalpak isimlerinden alınmıştır. Süslemeli eyer 
örtüsü anlamına Schabracke Türkçedeki Çaprak kelimesinden alınmıştır. Askerî bandolarda çalınan 
davul ve birbirine vurularak çalınan ziller Türklerden örnek alınmıştır. Bu konuda muhakkak 
yazılacak çok şey vardır. Fakat  biz burada Zekeriya Kitapçı’nın(1995 :47), Danişment’i referans 
göstererek;’’ İnsanlığın incir yaprağına benzeyen peştimalle ,ihramdan kurtarma şerefi yallnız  
Türklere ,Orta Asya Türklüğüne aitir ‘’ sözleriyle noktalayalım.  

3-Türk Ordularının  Dünya Dilerine  Etkisi      
Bir kültürün başka bir kültüre nüfuz etmesinin en önemli göstergesi, nüfuz ettiği kültürün diline 

vermiş olduğu kelimlerdir. Dil yoluyla meydana gelen kültürel değişiklikler, nesiller boyu sürmekte, 
mevcut kültürün mahiyetini değiştirmekte hatta günümüzde olduğu gibi, kültürel dejenerasyona sebep 
olmaktadır. On milyonlarca kilometrekarelik coğrafyaya hükmetmiş, yüzyıllarca birçok kavmi idaresi 
altına almış Türklerin hâkim unsur olarak diğer dillere kelimeler vermesinden tabiî bir şey olamaz. 
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Türkçe; Çin, Arap ve Balkan dillerini direk olarak etkilerken, özellikle Anglo-Sakson dillerini, Macar, 
Hind, Leh dillerinin aracılığı ile etkilemiştir. Yine belirtilmesi gereken bir başka husus, yabancı dillere 
geçen Türkçe kelimelerde azımsanmayacak sayıda askerlikle ilgili kelimelerin bulunmasıdır. 

Bedrettin Aytaç,(1994:149), Arapça Lehçelerinde Türkçe Kelimeler adlı araştırmasında, Türkçe 
’den Arapça ’ya askerlikle ilgili 45 kelimin geçtiğini bildirir.  ‘’Yine bir uygur Türkü olan Alimcan 
İnayet (2006:82)  Türkçe ‘den Çine’ye geçen kelimeler hakkında yaptığı araştırmada, Çince’de Türkçe 
307 kelime tespit etmiş, Hunca’dan geçen 14 kelimenin 11’nin askerlikle ilgili kelimeler olması kayda 
değerdir. 

Yine uzun yıllar Türk egemenliği altında kalmış olan Ruslar Türkçe ‘den pek çok kelime 
almışlardır.’’ İgor Destanı gibi eski bir manzumede bu açıkça görülmektedir. Kavim adları (Hunlar, 
Hinavlar, Uygurlar, Ovarlar, Olberler, Alperler) askerî terimler( kılıç, korıç, horugu, telepa, yapançal ) 
vb’’ buna örnektir.(Memiş, 2012:80)  Türkçe’nin en büyük etki alanı, şüphesiz Balkan dilleri 
olmuştur. Yunanlı araştırmacı Kukkidis, Yunancada 3000 Türkçe kelimenin varlığından söz ederken, 
1974 yılında Georgidas, 1968 kelimenin varlığından sözeder.1998 yılındaki etimoloji sözlüğünde ise 
1520 kelimenin varlığı gözlenir.Gedikli ise Yunancada 5000 ile 7000 Türkçe kelimenin varlığından 
bahsetmektedir. Yunancada bugün bile kullanılan Türkçe askerlikle ilgili kelimeler şunlardır.’’ Barut 
(Baruti), Bayrak (Bairaki), Çavuş (Tsausis), Ferman (Firmani), Falçata (Faltseta), Fişek (Fiseki), Fitil 
(Fitili), Hançer (Hatzari), Kama (Kama), Karakol (Karakoli), Kavga (Kavgas), Tertip (Tertipi), Tüfek 
(Toufeki), a (Karavana)’’ ( Yağbasan 2010:374-383).Yine Romence, Sırpça, Bulgarca, Hırvatçada da 
aşağı yukarı ayni kelimelere ve etkiye rastlamaktayız. 

Avrupalı kavimler arasında Macarları farklı bir mevkiye koymamız gerekir. Macarcada Türkçe 
kelimelerin mevcudiyeti yanında, birçok Türkçe kelime Batı dillerine Macarcadan geçmiş ve böylece 
Macarlar ayni zamanda Türk kültürü taşıyıcısı olmuşlardır. Zsuzsa Kakuk (2002:1001-1002) 
,Macarcada 1000 civarında Türkçe kelime bulunduğunu belirtirken, en yaygın kullanılan kelimelerin, 
askerî ve idarî konulardaki kelimeler olduğunu ifade etmektedir. Kakuk bu konuda Janiseer (Yeniçeri), 
szejmen (seymen), gyomlia (gönüllü), szpahi (sipahi), zaim, katrany (katran), csaus (çavuş), szerdar 
(serdar), szerasker (serasker), cserribasa(çeribaşı), bonscok (boncuk), csondah (çardak), handzsor 
(hançer), domocki (şam çelik sandığı), fringia (Avrupa stili bir kılıç), dzsida (süngülü silah), szaçma 
(saçma) ve kazan kelimelerini örnek olarak verir. 

İngilizceye giren Türkçe kelimeler genelde dolaylı olarak bu dile girmiştir. Altmıştan fazla Türkçe 
kelime Rusça vasıtasıyla, (astrahan, ataman, hurah, kefir, koumiss, mammoth, itbis, Şaşlık) gibi. 
Hetman, horde, uhlan gibi kelimeler ise Lehçe’den geçmiştir.(Bikkinin 2002,1299)‘’ Tanrının kırbacı 
olarak bilinen Atilla, Cengiz Kağan, Babür, Timur gibi büyük Türk fetihçilerinin adları anlamları 
dışında topluluk adı haline gelmiştir. Ayni durum Hun, Somaken, Tatar, Türk vb. kelimeler için 
geçerlidir. Kısaca; Türk Orduları çağlar açıp, kapatmakla kalmamış Türkçeyi dünyanın her köşesine 
taşıyarak bu anlamda Türk kültürü’nün yayılmasında etkin rol oynamışlardır.  

4-Türk Ordularının Kültür ve Sanata Etkileri. 
Türkler binlerce yıllık tarihleri boyunca mümtaz kültür ve sanat eserleri meydana getirmişlerdir. 

Türklerin meydana getirdikleri sanat ve kültür eserleri askerî kültürden soyutlanamayacağı gibi, Türk 
orduları Dünyada birçok kültür ve sanat eserinin meydana gelmesinde etkin rol oynamıştır. Bugün 
Dünya harikaları arasında sayılan ,’ Askelik tarihinin en büyük tahkimatı; Çin Seddi’nin yapılmasında 
Hun akıncıları amil olmuş, Dünya’ya değişmez sınır anlayışı vermesi yanında, Çin kültür çevresinin 
oluşmasın etki yapmışlardır’’  (İlhan 1999:53)  

         Altay –İran KavimlerGöçü kitabının yazarı Strzygowski, göçebe maden ve çadır sanatını 
münakaşa etmiştir. Strzygowski bilhassa geometrik filiz motifini (Ranke) ve ilk örgü ornimanını 
(Fleschthoodornometik) Türklere mâl etmektedir.(Diez 1947:5-6)                                     
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         Türk Ordularının Batı Edebiyatına konu olmasının en güzel örneklerinden biri, 2743 
dörtlükten oluşan, orta yüksek Almanca ile yazılmış olan Nibelunger destanıdır.’’Destanın bizim 
açımızdan önemi, kahramanlarından birinin ünlü Hun hükümdarı Atilla olmasıdır. Metinde Etzel 
adıyla yer alan Atilla, iyi yürekli, mert bir han olarak takdim edilmektedir’’ (Tavukçu 2002:750).  

Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Türk kültürünün etki sahaları daha da genişlemiştir. 
Özellikle Osmanlılar döneminde başta Balkanlar olmak üzere, mimarî alanda dinî, sosyal, eğitim 
tesisleri yanında ,’’kale, kule, ocak ve tabyalar gibi askerî yapılar inşa etmek suretiyle, bölgeye yeni 
bir yaşam tarzı getirmişlerdir’’( Yalçın 2009:558).Günümüzde Balkanlarda birçok şehrin Türk 
dokusunu görebilmek mümkündür. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, Kosovalı araştırmacı Raif 
Virmiç’e Kosovadaki Osmanlı eserleriyle ilgili şu sayıları vermektedir. ‘’92 cami, 14 medrese, 43 
mektep,12 köprü,10 hamam, 51 türbe,9 sat kulesi, 5 rüştiye,24 çeşme, 25 tekke, 3 kale ve 2 kütüphane 
olmak üzere toplam 290 eser ‘’( İbrahimgil 2002:43). 

Osmanlıların İstanbul’u fethetmesiyle birlikte Avrupa’da Türklere karşı düşmanlık dönemi 
başlamıştır. Bu dönemde Batılı yazarların eserlerinde Türkler, akıllı, olgun, normâl Avrupalının zıddı 
olarak sunuldular. Almancada özellikle Luther’in söylemlerinde korku ve barbarlığı sembolize eden 
Türk kelimesi, bazı dinsel şarkılarda ’’Tanrı’nın Cezası‘’, ‘’Şeytan’ın Hizmetçisi’’ olarak tanımlandı. 
Hıristiyanlar günah işledikçe Tanrı, Türkler aracılığıyla onları cezalandırıyordu. Ayrıca Türkler bu 
dönemde edebiyat ve tiyatro eserlerinde , ‘’günahkârları yargılayan Tanrı cezası olarak ‘’da anılmıştır. 
Benzer şekilde Francis Bacon da Türkler için, zalim, medeniyetsiz ve kana susamış bir millettir 
ifadesini kullanmıştır ‘’(Akdemir 2007:138).Yine bu dönemde, İngiltere’de, İstanbul’un fethi ileilgili 
meseleler tiyatro eserlerine de konu olmuştur.1580 yılından sonra, Christopher Marlowe, Robert 
Green, George Peck, Thomas Kyol gibi yazarlar tarafından Türklerle ilgili birçok eser kaleme 
alınmıştır. Türkler bu bakımdan İngiliz edebiyatına da konu olmuştur. Fakat gerek tiyatro esrlerindem 
ve gerekse edebi metinlerde Türkler olumsuz motif olarak değerlendirilmiştir.(Tavukçu 2007:750-
762). 

Türkler hakkında olumsuz yargılara rağmen, 15 yüzyıldan itibaren Avrupa’da Türklerin yaşam 
tarzlarına, halılarına, giyim kuşamlarına karşı ilgi artmıştır. Özelikle saray çevresi ve halkın günlük 
yaşamını resmetmesi çok büyük yankı uyandırmıştır. Rönesans’ın başta gelen mimarlarından 
Bernardo Pinturicchio’yu o kadar etkilemiştir ki, Gentile Bellini’nin bu Türk figürüne hem Vatikan 
Sarayındaki Borgia Dairesinin duvarına yapmış olduğu ‘’ Papa II. Pius Ancona’da ‘’ adlı freskte yer 
vermiş hem de ayni kompozisyonu yağlıboya tabloya dönüştürmüştür. Bu tablo Siena kenti 
katedralinin kitaplığında bulunmaktadır, Batılı yazarların bazıları söz konusu Türk’ün Cem sultan 
olabileceği üzerinde durmaktaktadır ‘’(Altar 2013:5). Yine bugün Buckingham sarayında sergilenen, 
ressam Johann Zoffany’nin 1764 tarihinde yapmış olduğu, Kraliçe Charlotte tablosunda, Kraliçe’nin 

İleride York dükü olacak oğlu Frederick, Osmanlı şehzadesi kıyafetlidir. ( Çolak  2013:2)   
Türk orduları resim sanatı gibi Avrupa müziğini de derinden etkilemiştir. Öncelikle Mehter 

Avrupa askerî bandolarına örnek teşkil etmekle kalmamış, Batı Klasik Müziğinin dev bestekârlarına 
da ilham kaynağı olmuştur. M.C Altar(2013:16) yaptığı araştırmada, 1722-1925 yılları arasında 
Avrupa’da, Türklerle ilgili 120 civarında beste yapıldığını belirtir. Burada dünyaca bilinen bestecilerin 
birkaçının adını vermekle yetinelim. Motzart; Saraydan Kız Kaçırma operası, Zaide Operası, Sarayda 
Kıskançlık, Türk Konçertosu, Beethoven; 9.senfoni. II. Viyana savaşından sonra esir edilen mehter 
üyeleri Avrupa’da birçok şehir bandosunun kurulmasına da öncülük etmişlerdir.  

    Yine Viyana’da esir düşüp, memleketine dönemeyenler Avrupa’da kalıp, batı kültürüne entegre 
oldular. Türk Viyana adlı eseri yazan Mohring Herold (1993:68) 1683 yılından 1699 yılına kadar 650 
kişinin ismini ve dinini değiştirmek zorunda kaldığını yazar. Bütün Ofnerliler, Weissbergerler, 
Leopoldstadlılar, Neucrist veya Bessermannlar, Kreuzbegerler, Hert-Zbergerler, Mohrenbergerler ve 
Weixebergerlerin çoğunun Türk soyundan geldiğini belirtir. 
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      Elbette Türker’in dünya kültür ve sanatına yaptığı katkılar bu kısa çalışmanın hacmiyle 
sınırlandırılmayacak kadardır. Biz bu kısa çalışmada bu konuda da birkaç örnek vermekle yetinmek 
zorunda kaldık. 

 Sonuç: 
Orta Asya’nın bozkırlarında doğmuş Atlı-Göçebe Türk Kültür ve Medeniyetinin bir özelliği de 

askerlikle içiçe olmasıdır. Dolayısıyla sahip oldukları kültürün önemli bir bölümünü de askerî unsurlar 
teşkil eder. Bu unsurlar da Türklere Ordu-Millet vasfı kazandırmıştır. Bu kültürün Çin seddinden, 
Sibirya’ya, Arap çöllerinden, Kuzey Deniz’ine kadar yayılmasında Türk Ordularının rolü büyük 
olmuştur. Bu kültürel unsurlar, Askeri teşkilatlanmadan, giyim kuşama, kültür, sanattan, resim ve 
müziğe kadar geniş sahalara yayılmıştır. Bu kısa çalışmada önemli gördüğümüz tespitler yapılmaya 
çalışılmıştır. Elbette bu konularda daha geniş ve kapsamlı araştırmalar yapılacaktır ve Türk 
Kültürü’nün tanıtılması için yapılması da gerekmektedir.   
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К ПРОБЛЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА 
(на примере сакской и древнетюркской цивилизаций) 

 
Назира Даутбековна Нуртазина 

доктор исторических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби 

Современное состояние изучения культурного наследия таково, что мы не имеем 
целостного описания истории тюркской цивилизации, ее генезиса, закономерностей эволюции; 
также существуют противоречия и разногласия относительно периодизации. В большинстве 
исследований и учебников (особенно на постсоветском пространстве) акцент сделан на 
политических и этнических аспектах тюркской истории, тогда как собственно 
культурологический срез выполнен фрагментарно. Известным недостатком современных 
тюркологических исследований является противоречивость и расплывчатость теоретико-
концептуальной основы.  

На наш взгляд, одним из методологических погрешностей при исследовании 
цивилизационных процессов на территории древней и средневековой Казахстана является 
недооценка фактора межкультурных связей и взаимодействий; случаев заимствования 
прототюрками и древними тюрками достижений древнеиранской, китайской и др. 
цивилизаций. Более внимательное отношение к данной проблеме не означало бы сомнения в 
автохтонности, самобытности и самостоятельности культуры тюрков. Вместе с тем очевидно, 
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что на протяжении древней и средневековой истории происходили и даже прогрессировали 
процессы взаимодействий в области языка, систем письменности, религиозных верований и 
культов, искусства, архитектуры и пр. В целом, культурные контакты и обмен опытом – 
необходимое условие социального прогресса, тогда как изоляция, особенно если это касается 
номадических обществ, часто приводит к стагнации. Еще А. Маргулан подчеркивал, что 
«степная цивилизация, как устойчивая и динамичная целостность была основана на 
взаимодополнении кочевого и оседлого образов жизни» (Маргулан, 2010, с. 450). 

Вместо споров о превосходстве и первенстве тюркского или, наоборот, иранского языков, 
более корректным было бы положение о том, что в  культурно-историческом пространстве 
древней Евразии сосуществовали и находились в тесном контакте различные языки (индо-
иранские, алтайские, угорские) и был реальностью мультилингвизм с нарастающей тенденцией 
тюркизации. Можно применить образ «этнического котла» Евразии, в котором переплавлялись 
и синтезировались различные этнокультурные компоненты. Безусловно, вектор взаимодействия 
прототюрков с индоиранцами в Центральной Азии был направлен в сторону нарастающей 
ассимиляции последних и полного доминирования тюркоязычия, что наступает в связи с 
наступлением собственно древнетюркской эпохи (Кляшторный С, 2003).   

Говоря о факторах культурного взаимодействия, следует признать уникальную 
стимулирующую роль Великого шелкового пути, который начал формироваться уже во II в. до 
н.э. и был «проводником технических новшеств, религиозных идей и культурных 
достиждений» (Байпаков К., 1992, с. 35).  Этот трансконтинентальный маршрут впервые 
соединил дальневосточный и средиземноморский очаги древних цивилизаций и проходил через 
Центральную Азию. Также немаловажно, что именно кочевники в созданных ими империях 
создавали важные условия для межкультурного обмена. Номадизм стимулировал миграцию 
населения, которая, в свою очередь, являлась катализатором этнических, и в частности, 
этногенетических и цивилизационных процессов, развивавшихся особенно интенсивно в 
пределах контактов между оседлым скотоводческим и оседло-земледельческим населением.  

Культурные связи населения Центральной Евразии с Ираном, Китаем, Парфией, 
Кушанской империей и другими цивилизациями не могли пройти бесследно древних номадов. 
Знаменитое искусство звериного стиля, присущее скифо-сакским племенам, следует считать 
синтезом, сплавом самобытных и заимствованных традиций. Многие его образы были 
заимствованы из персо-ассирийской культуры. Евразия могла заимствовать из Передней Азии 
основную идею воплощения в искусстве звериных образцов, заимствовала художественный 
стиль. В то же время кочевники творчески переработали это искусство и вложили в него свое 
этническое видение. Весомый вклад племен Евразии позволяет утверждать, что здесь 
сформировалась независимая школа данного искусства – «евразийский звериный стиль».   

Говоря о примерах обратного влияния кочевых племен Казахстана на центры древних 
цивилизаций, стоит обратить внимание на факт, что одним из путей распространения бронзы в 
древней Евразии был путь из Семиречья в западный Китай. Сама потребность в бронзе была 
одним из факторов, повлиявших на возникновение Шелкового пути. В определенной степени 
цивилизация Степи оказывала влияние на развитие ранней китайской цивилизации, поставляя 
ей металл и лошадь Как пишетЕ. Кузьмина, «на Тянь-Шань и соседнюю Фергану китайские 
императоры отправляли специальные посольства, чтобы получить этих знаменитых лошадей» 
(Кузьмина Е., 1986, с. 34). 

Процесс взаимовлияний наиболее выражено проявлялся в сфере религии. На начальном 
этапе в религиозно-мифологическом сознании прототюрков присутствовало влияние 
индоиранских, арийских божеств, особенно Митры. На петроглифах Казахстана нередки 
изображения сцен поклонения солнцеголовому Митре. В целом, духовный мир древних 
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насельников Казахстана характеризовался известными противоречиями, аморфностью и 
незавершенностью этических представлений. Отсюда достаточно жестокие нравы и чрезмерная 
чувственность как черты коллективной ментальности. Не должны замалчиваться «темные» 
стороны духовной жизни древнего, античного мира, ранних кочевников или земледельцев 
Евразии (протославян, прототюрков и др.). Так, не были упорядочены половые отношения и 
запреты, полигамия была неограниченной, после смерти отца человек мог жениться на мачехе 
и т.д. В некоторых сообществах прототюрков культивировались сексуальные оргии, 
возведенные в ранг священной магии. В культовых целях использовали ритуальный напиток 
«хаому» – возбуждающий напиток, получаемый из сока эфедры (хвойника). Судя по 
письменным источникам, прототюркское население Казахстана и сопредельных регионов 
Евразии употребляли без ограничения вино и другие опьяняющие напитки.   

 С этой точки зрения проникновение зороастризма, буддизма и др. этически 
ориентированных религий (на место мифологических) нельзя не признать известным 
показателем эволюции религиозного сознания. Под влиянием ранней зороастрийской этики, 
влияния буддизма, проникавших из древних очагов цивилизаций Востока несколько 
смягчаются и облагораживаются нравы язычников. В самих обществах саков, усуней, хуннов, 
т.е. среди элиты, жрецов-шаманов, родовой аристократии идут процессы самопознания и 
духовных поисков. Сообщества саков на юге Казахстана подверглись влиянию межкультурного 
взаимодействия, приняли те или иные варианты зороастризма. При этом надо принять во 
внимание, что присырдарьинский регион и близлежащие районы Средней Азии до Ферганы 
издавна представляли органическое целое (Толстов С., 1962. с. 321 ).  

Безусловно, пропаганда зороастризма была  серьезным духовным прорывом для древних 
народов Востока. Пророк Зоратуштра происходил из среды пастушеских племен Центральной 
Азии, предположительно северных (восточных) иранцев, а не персов.  Несмотря на небольшой 
успех его проповедей при жизни, влияние его идей высокого морально-этического содержания 
предвосхитило ожидания современников. Огромное значение для духовного сознания 
кочевников и земледельцев Востока имела критика новым пророком идолопоклонства и 
бессмысленных кровавых жертвоприношений, жестокости нравов, угнетения богатыми 
скотовладельцами бедных, догматизма и гордыни современного им жречества. По мнению 
Мэри Бойс, в  этот период Великая Степь переживает самый яркий расцвет культуры, степной 
ренессанс (Бойс М., 1987). 

Связи прототюрков с великими цивилизациями, осуществлявшиеся посредством торговли, 
военных и дипломатических акций благоприятствовали распространению и других 
религиозных учений.  Приезжали проповедники буддизма, индийские миссионеры, в 
художественную традицию проникали образцы греко-римской культуры. Особенно ярко 
проявлялись черты синтеза в оазисах Восточного Туркестана: здесь издавна активны были 
индийские, кушанские миссионеры, развивались живопись и скульптура, вдохновленная 
греческим искусством, искусством Ирана и Индии (Рахманалиев Р., 2009,  с. 62). Известно, что 
часть саков была интегрирована в систему Ахеменидской империи; в качестве воинов они 
участвовали в греко-персидских войнах. Постепенно, согласно закономерностям глобальной 
истории, расширялся кругозор древних кочевников. Из источников известны биографии 
отдельных скифов, подвергшихся греческой культуре или усуней, хуннов, кок тюрков, 
освоивших начала китайско-конфуцианской цивилизации. Все это не могло пройти бесследно 
для такой сферы, как ментальность и религиозное сознание.   

То, что религиозно-мифологическая структура кок тюрков имело тенденцию к ускоренной 
трансформации, проявлялось в принятии инноваций со стороны китайско-буддийской, 
иранской традиций, сосуществовании элементов и практик буддизма, манихейства, 
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христианства. Данная неустойчивость и аморфность в конце концов привела к массовому 
обращению в ислам, после чего религиозно-мировоззренческая система тюрков приняла черты 
устойчивости и определенности.    

Многие западные авторы придерживаются точки зрения, что этимология древнетюркского 
слова «Тенгри» восходит к китайскому корню «тянь» – «небо», и корни тенгрианства уходят в 
китайскую философию XI в. до н.э.  Хотя, по видимому, не стоит так прямолинейно связывать 
тюркский тенгризм с китайской религиозной традицией.   

В истории письма также редко обходятся без заимствований. В мировой науке наиболее 
популярной является версия о происхождении древнетюркского алфавита от согдийских 
прототипов.  По мнению Дж. Клосона, тюрки создали свой оригинальный алфавит на основе 
творческой переработки греческого и пехлевийского письма (Клосон Дж., 1986). Гений 
древнетюркского человека, который, опираясь на греческий алфавит и пехлевийское письмо, 
сумел талантливо модернизировать собственные древнейшие тюркские пиктограммы 
(логограммы), и превратить их в алфавит, тонко учитывающий все особенности живой 
тюркской речи, заслуживает уважения.  

Важно понять закономерность: тюрки как народ с кочевой ментальностью выдвинулись на 
арену истории прежде всего в качестве воинов, знатоков оружия и военного искусства, 
обладателей таланта государственно-правового управления, тогда как в сфере духовной жизни, 
книжных знаний тюрков-кочевников цивилизационно дополняли жившие в пределах 
государства, либо посещавшие тюркские земли представители иранской (согдийской) 
культуры, а также – в меньшей степени – китайско-конфуцианской цивилизации. Замалчивать 
фактор межкультурного обмена значило бы отходить от научной позиции, тем  более, как уже 
отмечалось выше, открытость к культурному обмену, способность к диалогу и вазимовлиянию 
сами по себе тоже являются показателями цивилизованности этноса. 

О том, что в культурной истории древнетюркского общества имел место тюрко-согдийский 
и китайский синтез, пишут и современные казахские исследователи - Сунгатай и Еженханулы 
(Тарихи-мəдени жəдігерлер, 2005).  Свидетельством китайско-тюркского диалога в VI в. и 
знакомства кок тюрков с буддизмом является перевод на тюркский язык (согдийским письмом) 
буддийской «Нирвана-сутры». Каган западных тюрков Тон джабгу имел встречу с Сюань 
цзанем – знаменитым буддийским учителем Китая. Известно, что на одной из сторон Бугутской 
стелы в честь Таспар кагана (VI в.) содержалась надпись на санскрите письмом брахми, а сам 
факт написания этого раннего памятника Тюркской империи на согдийском языке 
свидетельствует о принятии этого языка в качестве официального языка каганата.   

Среди западных ученых доминирует мнение, что древнетюркская скульптура (каменные 
изваяния) возникает под непосредственным влиянием китайской цивилизации, как прямое 
подражание танскому Китаю. Можно полагать, что как в искусстве звериного стиля саков, так 
и в замечательном искусстве каменных скульптур кок тюрки, не исключая первоначальные 
импульсы со стороны дальневосточной традиции, школы китайских и согдийских мастеров, все 
же в дальнейшем оформили это в свою самобытную национальную традицию. У тюрков были 
опытные мастера-каменотесы, которые занимались изготовлением каменных изваяний. О 
влиянии Китая свидетельствует то, что степные эпитафии часто имели навершием изображение 
драконов, который в китайской мифологии символизирует императорскую власть (также в 
храме Культегина на стенах были терракотовые маски драконов), постаментом для стелы 
служила скульптура черепахи,  символизирующая в китайской традиции  долголетие или 
вечность.  

Памяти Культегину и Бильге-кагану были составлены и китайскоязычные эпитафии. Сам 
советник Восточнотюркского каганата, генерал Тоньюкук заявляет о себе: «Я сам, мудрый 
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Тоньюкук, получил воспитание под влиянием культуры табгачской (т.е. китайской)», что 
является красноречивым фактом в пользу частичной интеграции кок тюрков в лоне танской 
цивилизации. Еще в борьбе с жужанями тюрки опирались на поддержку с китайским 
княжеством Западная Вэй, хотя последняя имела кочевые корни. Кок тюрки  творчески 
использовали административный опыт Китая.  Например, считается, что титул «сянгун» – 
генерал, «тайши» – наследник, знатный человек, князь, «тутук» считаются  заимствованными 
от китайцев. В системе управления тюрки многое переняли от династии Тан, в том числе 
открытые диспуты при дворе.   

Вместе с тем, следует объективно изучать и факты обратного влияния средневековых 
тюрков на иранцев, китайцев, славян (позже – арабов). Не говоря об общеизвестных 
закономерностях, когда согдийцы, китайцы, персы, арабы, славяне всегда высоко ценили 
воинские качества евразийских тюрков-кочевников, вербовали их в свои армии, приглашали на 
службу в качестве военначальников, тюркское влияние касалось и сферы языка, быта, 
предметов материальной культуры, и даже духовных традиций.  Так,  взаимопроникновение 
тюркской и китайской культур достигло своего пика в  танскую эпоху.  

Согдийцы тоже не обошлись без влияния тюркской культуры и особенно языка. Махмуд 
Кашгари свидетельствовал что в его время согдийский язык уже выходил из употребления, 
ассимилируясь тюркским языком. Ученый также приводит поговорку: «Нет тюрка без тата» 
(т.е. иранца). Необходимо упоминать тенденцию обратного влияния тюркского языка на 
иранские, в том числе даже на такой развитый литературный язык средневековья, как 
новоперсидский (фарси). Немецкий тюрколог Г. Дерфер привел в пример 1728 слов тюркского 
происхождения в новоперсидском языке (а также 409 монголизмов), при этом данная 
заимствованная лексика охватывает материальную и духовную сферы (Масабаев К., 2006, с. 68) 
. Проникли тюркские слова и в арабский язык, включая различные эпохи – от мамлюков до 
Османского владычества.    

Если затронуть дальнейшую судьбу тюркской письменности, то руника просуществовала 
примерно до XI-XII вв. Его вытесняет уйгурский курсив, затем арабское письмо. Смена 
письменности является  поворотным пунктом в истории цивилизации. В отношении 
конкретного случая перехода от древнетюркского алфавита к арабскому письму, 
произошедшего в течение нескольких веков, необходимо сказать: это был комплекс 
объективных цивилизационных закономерностей, а не мер насильственного вытеснения. Акад. 
В. Бартольд в своих трудах, комментируя вымышленную версию об уничтожении 
древнехорезмийской письменности арабами (приводимую аль Бируни), отмечает, что данный 
миф не подтверждается никакими источниками и «сам по себе кажется  неправдоподобным» 
(Бартольд В., 1963, с. 45).  

Скорее всего, архаичные религии и письменные системы вытеснялись эволюционно, не 
выдерживая конкуренцию с новыми, более  развитыми интеллектуальными традициями. 
Согласно исследованиям философа С. Акатаева, «политеистическое сознание (тюрков), не 
способствующее ни созданию более высоких нравственных норм, ни социально-политическому 
объединению разноплеменных этнических структур все более уступает свои позиции, а 
потребность в некоем надплеменном единстве к этому времени, безусловно, была» (Акатаев С., 
1995, с. 67). Однако, на взгляд философа, выход был в трансформации и модернизации самого 
тенгрианства. По мнению современного американского тюрколога Питера Голдена, тенгризм, 
шаманизм были не совместимы с государственностью и потому тормозили цивилизационное 
развитие (Голден, 1998, с . 237). 

Как показывает опыт истории, именно исламу (в его тюрко-исламской интерпретации) 
суждено было сыграть выдающуюся роль в цивилизационном скачке тюркской истории. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

629 
 

Можно утверждать, что принятие тюркским миром ислама было объективно обусловлено 
внутренними потребностями в дальнейшем усовершенствовании цивилизации тюрков, в 
усилении в ее содержании духовно-этического и интеллектуального элемента. Бесспорно, 
исламизация была событием глобальной истории.  

С обращением тюркских кочевников в ислам и интеграцией тюркоязычных  сообществ в 
исламскую макроцивилизацию начинается качественно новый этап их культурно-
цивилизационной истории, когда распространяются тюрко-мусульманские культурные 
эталоны, обогащаются и углубляется миропредставление и духовно-этические идеалы. С Х в. 
стала активно распространяться новая, арабографическая  тюркская письменная литература, 
активизировались межкультурные связи тюркского мира с ираноязычными и арабоязычными 
центрами. Ираноязычный мир выступил посредником в распространении ислама в тюркской 
среде. Тюрко-иранский синтез способствовал формированию локальных форм мусульманской 
культуры, отличной от ближневосточных. Тюрки уверенно заявили о себе в мусульманском 
мире, развивая свой язык до статуса ведущего языка общей цивилизации, вносили достойный 
вклад в науку и интеллектуальное развитие общей цивилизации.     
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Özet 
Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe ilgisi, öğrencilik çağlarında dahi var olmakla birlikte, 

1928 yılında Afet İnan’ın Fransızca bir coğrafya kitabında bulunan Türklerin sarı ırktan, 
ikinci sınıf bir ırk olduğu iddiasını ortaya çıkması ile artmıştır. Bu iddianın asılsız olduğunu 
düşünen Atatürk, Osmanlı döneminde ihmal edilmiş olan Türk tarihi alanında ciddi çalışmalar 
yapılmasına ve Türk tarihinin bir tez çerçevesinde gerçek manasıyla incelenmesine karar 
vermiştir. Bu amaçla Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti vücuda getirilmiştir. Heyetin 
görevi “Türk Tarih Tezini” bilimsel temellere oturtmak olarak belirlenmiştir. Tarih tezinin 
amacı da Türkler hakkında ortaya atılan yalan yanlış iddialara bilimsel olarak cevap vermek 
olarak tespit edilmiştir. 

Anadolu’nun geçmişten günümüze dek Türk yurdu olduğunu ispatlamak, tezin diğer bir 
amacı olarak belirlenmiştir. Yani Türklerin Anadolu’nun binlerce yıllık sakinleri olduğu 
bilimsel olarak ortaya konulması planlanmıştır. Bu konuda çalışmalar yapılmış ve bilimsel 
deliller ortaya konmuşsa da Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra araştırmalar 
durmuştur. 

Geçmişimize ışık tutulması konusunda yapılan araştırmalar petrogliflerin önemli bir unsur 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kaya üstü resimleri olarak da bilinen bu tarihi eserlere Orta 
Asya’dan Avrupa’ya kadar pek çok coğrafyada rastlanmaktadır. Anadolu’da da petrogliflerin 
(Kaya Üstü Resimleri) tespit edildiği pek çok alan mevcuttur. 

Bu çalışmada Anadolu’da, Orta Asya’da ve Avrupa’da tespit edilmiş petroglifler 
karşılaştırılarak figürlerin benzerlikleri ve Türk mitolojisindeki yerleri değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Bu sayede kültürler arasındaki etkileşimler, göç yollarının kültürlerin etkileşimi, 
kültürler arasındaki değişimlerin Petroglifle (Kaya Üstü Resimleri) üzerinden 
değerlendirilmesi yapılacaktır. Aynı zamanda tarih boyunca yapılan göçlerin kültürel 
etkileşime katkıları yine petroglifler (Kaya Üstü Resimleri) özelinde değerlendirilecektir.  

Ayrıca Petrogliflere (Kaya Üstü Resimleri) ait elde edilen verilerden hareketle de 
Atatürk’ün “Türk Tarih Tezi”nin yeniden yorumlanması meselesi üzerinde durulacaktır. 

Petroglif Kavramı 
İngilizce “Petroglyph” kelimesinden gelen Petroglif, kelime manası olarak tarih 

öncesinde yapılmış kaya üstü resim manasına gelmektedir. Oyma, dövme, kazıma ve boyama 
teknikleriyle taşlara, kayalara ve mağaralara işlenen petroglifler konunun uzmanlarınca ait oldukları 
devrin ifade vasıtası, “iletişim aracı”, hatta “yazısı” olarak nitelendirilmektedir. (Alyılmaz 2004: 157). 

İnsanoğlu yazının bulunmadığı dönemde kendisini kayaların üzerine çizdiği resimlerle ifade etmiş 
olmalıdır. Hayvanlardan av sahnelerine, aile yaşantısından damgalara kadar pek çok alanda kaya üstü 
resimleri yapılmıştır. Geçmişin aydınlatılmasında bunlardan faydalanmak mümkündür. Ayrıca bu 
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resimler, yayıldıkları coğrafyalara göre sınıflandırılarak, olası göç yollarının tespitinde yahut kültürler 
arası etkileşimlerin ifade edilmesinde önemli deliller olarak görünmektedir. 

Bu çalışmada Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar olan sahanın belli bölgelerindeki kaya üstü 
resimlerinin benzerliklerinden yola çıkılarak Atatürk’ün tarih tezinin yeniden değerlendirilmesi 
gereken yönleri ele alınmaya çalışılacaktır. Anılan coğrafyada pek çok kaya üstü resmine 
rastlanmaktadır. Resimlerin hepsini bildire konu etmek çalışmanın hacmini genişleteceğinden dolayı, 
araştırmaya yalnızca geyik, kurt ve dağ keçisi figürleri konu edilmiştir. 

Atatürk ve Tarih 
Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe ilgisi öğrencilik çağlarında dahi var olmakla birlikte 

tarih araştırmalarına alakası 1928 yılında Afet İnan’ın Fransızca bir coğrafya kitabında 
bulunan Türklerin sarı ırktan, ikinci sınıf bir ırk olduğu iddiasını görmesi üzerine artmıştır. 
(İnan 1939: 243). Bu iddianın asılsız olduğunu düşünen Atatürk, Osmanlı döneminde ihmal 
edilmiş olan Türk tarihi alanında ciddi çalışmalar yapılmasına ve “Türk Tarihi”nin bir tez 
çerçevesinde gerçek manasıyla incelenmesine karar vermiştir. 

1930’lu yıllara gelindiğinde Atatürk’ün tarihçilik anlayışında yeni dönem başlamıştır. Bu 
dönemde Türkiye’nin en eski yerleşmiş halkının Türkler olduğu tezi ortaya atılmıştır. (Eroğlu: 
2002 : 81). Millî Mücadele’nin bitiminden sonra ortaya atılan bu tezin, Anadolu’nun asıl 
sahibinin eskiden beri Türkler olduğunu dış dünyaya ispat gayesi taşıdığı açıktır. Fakat tezin 
sahibinin Mustafa Kemal Atatürk olması ve kendisinin tarih alanında pek çok kaynak tetkik 
etmiş olması, tezin önemini arttırmaktadır. 

Bu konudaki en önemli adımlardan biri Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulması 
olmuştur. 23 Nisan 1930 tarihinde 6. Türk Ocakları Kurultayı toplanmıştır. Aksaray delegesi 
ve Ankara Müzik Öğretmen Okulu tarih muallimi Afet Hanım, 28 Nisan günü yaptığı 
konuşmada Türk tarihinin eksikliğini, Türk ulusunun kurduğu büyük uygarlıkları konu alan 
bir konuşma yaparak kırk imzalı bir önerge vermiştir. Bu önergede, Türk tarih ve 
medeniyetini bilimsel metotlarla incelemesi için özel ve sürekli bir heyetin oluşturulmasına 
karar verilmesini ve bu heyetin üyelerini seçmek yetkisinin merkez heyetine bırakılması teklif 
edilmiştir. (İğdemir 1973: 3-4). 

Öneri uygun bulunmuş ve “Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti”, Cumhurbaşkanı 
Genel Sekreteri Mehmet Tevfik (Bıyıkoğlu) başkanlığında kurulmuştur. Türk Tarih 
Kurumunun temelini de teşkil eden bu heyetin asıl görevi “Türk Tarih Tezini” bilimsel 
temellere dayanarak ortaya koymak olarak gözükmektedir. (Gül 2007: 47-51). 

Heyetin çalışmalarından sonra ortaya çıkan Türk Tarih Tezinin temel amacı; Türkler 
hakkında ortaya atılan yalan yanlış yaklaşımları ortaya koyarak, Türklerin medeniyet ve 
insanlık tarihindeki yerini ve dünya medeniyetine katkılarını tüm dünyaya ispatlamaktır. 
(Kurtçephe 2004: 223-224). Osmanlı döneminde ciddi ihmallere uğrayan Türklerin en büyük 
eksikliğini özgüvenlerini kaybetmeleri olarak göstermek mümkündür. Bütün dünyaya karşı 
dirayetli bir devlet olarak ortaya çıkmanın temel unsuru ise halka güven duygusunu yeniden 
kazandırmaktan geçtiği açıktır. Bu nedenle Türk tarihinin araştırılarak halkın atalarını daha iyi 
tanıması ve bu sayede özgüveninin yerine gelmesi hedeflenmiştir. Atatürk “Türk evladı 
ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” diyerek bu 
amacı bizzat işaret etmiştir. 
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1930’ların başında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, tarih ders kitaplarının yeniden yazılması 
teşebbüsüne öncülük etmiştir. Bu sayede hem eskilerine nazaran daha düzgün ders kitapları 
yazılabilmiş hem de Türk Tarih Tezi ders kitaplarına girmiştir. (Çapa 2002: 55). 

Tezin başka bir amacı ise Anadolu’nun geçmişten günümüze Türk yurdu olduğunu 
ispatlamaktır. Teze göre Anadolu ve Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta Asyalılardır. 
Türkleri, Orta Asyalıların çocukları olarak nitelendiren Atatürk, Anadolu’nun Türklerin 
binlerce yıllık yurdu olduğu görüşündedir.  

Türk Tarih Kurumunun, yabancı bilim adamlarının da çağırıldığı ikinci kongresinde 
Türklerin Anadolu üzerindeki tarih öncesi kalıntılarını kanıtlamak, arkeolojiyi sadece buna 
tanıklık yapmaya zorlamak böylece Türklerin bir ulus olarak büyük bir uygarlığın sahibi 
olduklarını çıkarmak esas alınmıştır. (Özlü 2011: 175-176). 

Atatürk, tarih araştırmalarının ilme dayanması konusunda ciddi bir hassasiyete sahiptir. 
“İşte arkeoloji ve antropoloji, o ilimlerin başında gelir. Tarih, bu son ilimlerin bulduğu 
belgelere dayandıkça temelli olur. Tarihi bu belgelere dayanan milletlerdir ki, kendi aslını 
bulur ve tanır. İşte bizim tarihimiz, Türk tarihi, bu ilim belgelerine dayanır. Yeter ki bugünün 
aydın gençliği, bu belgeleri vasıtasız tanısın ve tanıtsın.” (İnan 1959: 232-233) sözü ile bu 
hassasiyeti dile getirmektedir. 

Atatürk, bütün bu bilimsel gayret ile Anadolu’nun 7 bin yıllık Türk yurdu olduğunu 
kanıtlamaya çalışmaktadır. Ayrıca “Vatanın her parçası, istisnasız, Türk tarihinin maddî ve kesin 
dayanaklarıdır.” (Kocatürk 1999:  222) sözünden yola çıkıldığında, Türk yurdu olarak tarif ettiği yerin 
Anadolu olduğu anlaşılmaktadır.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya Kaya Üstü Resimlerdeki Figürler ve Türk 
Mitolojisindeki Yerleri 

Geyik 
Kaya üstü resimleri arasında sıkça rastlanan figürlerden biri geyik figürüdür. Geyik, 

Türkler tarafından kutsal kabul edilen bir hayvandır. Türk efsanelerinde özellikle dişi geyik 
önemli bir yer tutmaktadır. Dişi geyiğin Tanrı ile ilgisi olan, bir ilahe, dişi Tanrı yahut dişi ruh 
olduğu kabul edilir.  Türk efsanelerinde yer tutan daha ziyade dişi geyiktir. Ögel’e göre 
“bunlar da Tanrı ile ilgisi olan, birer İlahe, dişi Tanrı ve daha doğrusu birer dişi ruh 
durumundadır.” (1971: 569). Hunların menşeine dair efsanelerde geyiğe büyük yer verildiği, 
yapılan arkeolojik kazılar sonucu elde edilen malzemelerde rastlanan geyik figürlerinden 
anlaşılmıştır. (Aytaş 1999: 162) 

Geyik Göktürkler’de, de önemli bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin kaynaklarının 
Göktürklere dayandırdığı bir efsanede Göktürklerin atalarından birinin, sık sık bir mağaraya 
giderek dişi bir Deniz-Tanrısı ile sevişmektedir. Bir gün Göktürk reisi sürek avına çıkar. 
Ormandaki hayvanlar bir alana sıkıştırılıp avlanmaya başlar. O sırada askerlerden biri ak bir 
geyiği okuyla vurarak öldürür. Göktürk reisi daha sonra sevgilisini yerinde bulamaz. Ak-
geyiğin sevgilisi olduğunu anlayan reis o asker ve kabilesini cezalandırır. (Ögel 1971: 569-
570). 

Geyik, Orta Asya’da kutsal ve iyilik getiren bir hayvan olarak tanınır. (Ögel 1971:  773). 
Anadolu’da anlatılan efsanelerde de geyiğin bu özelliği vurgulanmaktadır. Bilindiği üzere 
alageyik efsanesinde kahramanı kurtaran alageyiğin gösterdiği yoldur. 
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Başka bir Anadolu menkıbesinde de, “Avcı bir geyiği yaralar. Geyik kaçarak bir dervişin 
dergâhına girer. Avcı dergâha geldiğinde, dervişin yaralanmış olduğunu görür.” (Ögel 1995:  
102) 

Türklere göre geyik, dağların, vadilerin ve sarp kayaların görünüp kaybolan, sihirli ve en 
güzel bir hayvanıdır. Büyüleyen, insanı hayale kaptıran ve ulaşılmayan bir hayvandır. Kurt 
göklerin, Alageyik yerlerin sembolü ve ruhu gibidir. (Ögel 1995: 103) 

 Geyik, tıpkı bozkurt gibi bazı Türk boylarının sembolü olmuştur. Bu bakımdan Türk 
mitolojisi ve efsanelerinde geyik motifine sıkça rastlanır. Geyik motifi, dilimizde, 
edebiyatımızda, halımızda, kilimimizde; velhasıl bütün sosyal hayatımızda farklı renk ve 
şekillerde yer alır. (Aytaş 1999: 161). 

Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahip olan geyiğin kaya üstü resimlerine konu olması 
gayet doğal görünmektedir. Kars’ta yapılan araştırmalarda kayalar üzerinde pek çok geyik ve 
dağ keçisi figürlerine rastlanmıştır. (Belli 2009: 2-4).  

Yapılan araştırmalar neticesinde Türklerin yaşadığı coğrafyalarda tespit edilmiş pek çok 
geyik figürüne rastlanmıştır. Bunlardan bazıların şunlardır: 

 
Yandaklıdere – Güdül – Ankara, Prf. Dr. Necati Demir’in Kişisel Arşivinden1 

 
Asmalıyatak – Güdül – Ankara, NDKA   

 
Yandaklıdere- Güdül – Ankara, NDKA 

                                                            
1 Bundan sonra NDKA kısaltması ile anılacaktır. 
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Aşağı Kom – Karaboncuk Köyü  - Kars (Belli 2009: 4) 

 
Şaahar Tepesi – Çandmani - Gov Altay. (Mert 2009: 12) 

 
Tuva (Mannay-Ool 2003: 172) 

 
Lena – Irkutsk – Sibirya – Rusya (Somuncuoğlu 2010: 47) 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

635 
 

 
Tamgalı Say – Kazakistan, NDKA 
 
Kurt 
Diğer bir kaya üstü resmi ise kurttur. Türklerde kurt, bir sembol hâline gelmiştir. Kurt 

Göktürkler’de, tuğlar ile bayrakların tepesinde yer alma yolu ile bir devlet sembolü olmuştur. 
(Ögel, 1995, s. 115). Ayrıca kurt, göklerin, sembolü ve ruhu olarak da kabul edilmiştir. (Ögel, 
1995, s. 103). 

Kurt, Oğuz Kağan Destanı’nda da önemli bir varlık olarak geçmektedir. Destanda, tan 
yeri ağardığında Oğuz Kağan’ın çadırına güneş gibi bir ışık girdiğinden ve bu ışıktan gök 
tüylü, gök yeleli bir erkek kurt çıktığından bahsedilmektedir. Bu gök kurt, Tanrının alamet ve 
habercisi, kurtarıcı, koruyucu olarak askerin önünde yürüyen yol gösteren varlıktır. (Küçük, 
2010, s. 188). Hatırlanacağı üzere Türklere Ergenekon’dan çıkması için yol gösteren yine bir 
kurttur. 

Yaşadığı coğrafyada kurdu bolca görmüş olan Türkler, onu mitolojik bir figür olarak da 
kabul etmişlerdir. Buna bağlı olarak kayaların üzerine kurtlar da resmetmişlerdir. Aşağıda 
değişik coğrafyalarda tespit edilmiş kurt resimleri görünmektedir: 

 
Asmalıyatak- Güdül – Ankara, NDKA 

  
Delikli Kaya – Salihler Köyü – Güdül – Ankara, NDKA 
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Tamgalı Say – Kazakistan, NDKA 

 
Tamgalı Say – Kazakistan (Kıyar 2008: 188) 

 
Tamgalı Say – Kazakistan, NDKA 

Keçi 
Türk Dünyasındaki kaya üstü resimlerde belki de en fazla tespit edilen hayvan figürü 

keçidir. Keçi, Türkler için yalnızca bir hayvan olmaktan öte simge olarak da kullanılmıştır. 
Wilhelm Radloff başkanlığındaki Bilimler Akademisi Orhun Araştırmalar Ekibi, Kül Tegin 
ve Bilge Kağan yazıtlarındaki ve eski Türk dönemlerine ait objelerdeki dağ keçisi damgalarını 
incelemiş ve söz konusu damgaları “Han damgası” olarak adlandırmıştır. Zamanla Orta 
Asya’nın kaya üstü tasvirleri üzerine yapılan araştırmalar, dağ keçisi damgalarının Orta Asya 
kaya üstü resim kompleksleri arasında çok yaygın olduğunu, Orhun yazıtları döneminden 
önce de kullanıldığını ortaya koymuştur. (Graç 2008: 210) 

Dağ keçisinin kutsal ve önemli olması Türkiye’nin tamamında geçerlidir. Dağ keçisini 
rahatsız etmek, ona zulüm yapmak ve zarar vermek hiç de iyi sayılmaz. Hatta ona kurşun atan 
kişinin bütün işlerinin uğursuzluğa ve olumsuzluğa gideceğine, dağ keçisini öldürenin felç 
olacağına inanılır. (Demir 2010: 20). Dağ keçisi, Türk Mitolojisindeki bu önemli yeri 
neticesinde kaya üstü resimlerde yerini almıştır. 
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Altay dağları-Bayan Ölgey, Moğolistan (Alyılmaz 2004: 160) 

 
Yandaklıdere – Güdül – Ankara, NDKA 

 
Öngüt - Moğolistan (Mert 2008: 18) 

 
Talas’ta (Useev 2009: 19). 
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Altanbulag Sum – Töv Aymag- Moğolistan (Mert 2008: 10) 

 
Gevaruk Yaylası – Yüksekova – Hakkari (Kıyar 2008: 189) 

 
Dilli Vadisi – Kemaliye – Erzincan (Mert 2007: 244) 

 
Samishay Vadisi – Özbekistan (Ryuji Takaki 2006: 247)

Görsellerden de anlaşıldığı üzere Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada tespit 
edilen kaya üstü resimlerinin birbirleri ile ciddi bir benzerlikleri mevzubahistir. Bazıları M.Ö. 
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14-12 bin yıllarına dayandırılan  (Demir 2009b: 15) bu figürler ya aynı kavim tarafından 
çizilmiş olmalıdır yahut kültürel bir alışverişin eserleridir. 

Bu coğrafyalarda çalışmış pek çok araştırmacı eski Türk kültürünün incelenmesiyle ilgili 
olarak Merkezi ve Orta Asya Türk kağanlığına dâhil eski Türk boylarının yaşadığı bölgelerde 
kaya üstü resimlerinin araştırılıp incelenmesine devam edilmesi gerektiğini ve farklı tarihî 
dönemlere ait eserler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin gerekliliğinden bahsetmektedir. 
(Graç 2008: 225) 

Bazı araştırmacılara göre Anadolu’da milattan önce de Türkler bulunmaktadır. Yine aynı 
araştırmacılar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, 
Hakkâri, Iğdır, İzmir, Kars, Kırşehir, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van 
gibi illerde tespit edilen kaya üstü resimlerin bu coğrafyanın Orta Asya ile bağını sergilediğini 
iddia edilmektedir. (Mert 2007: 235-236). Bütün bu bilgiler ışığında Anadolu ve Orta Asya’da 
tespit edilen kaya üstü resimlerinin aynı toplum tarafından, aynı amaçlarla yapıldığı görüşü 
öne sürülmektedir. (Kıyar 2008: 189). 

Sonuç 
Millî Mücadelenin bitmesinden sonra Anadolu pek çok evladını toprağa vermiş, harap ve 

bitap bir hâldedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük sıkıntılardan biri Anadolu 
halkının kendine olan güvenini yerine getirmek olmuştur. Bu nedenle pek çok alanda 
çalışmalar yapılmıştır. 

Böyle bir dönem içerisinde bir de Türklerin sarı ırktan olduklarına dair iddialar ortaya 
atılmıştır. Atatürk, Türk Milletinin kendine duyduğu güveni yerine getirebilmek amacıyla bu 
iddianın asılsızlığının ispat edilmesini istemiştir. Ayrıca Türkleri Anadolu’dan çıkarmak 
isteyen güçlere karşı da Anadolu’nun asıl sahiplerinin Türkler olduğu ispata çalışılmıştır.  

Dönem içerisinde elde edilen veriler ve çalışmalar sınırlı kalmakla birlikte Sümerlerin, 
Etilerin atalarının Türkler olduğu, hatta Türklerin İstanbul’u alarak Truva’nın intikamını 
Yunanlılardan aldığı iddia edilmiştir. Bu iddiaya göre Truvalılar da Türk’tür. Yani, Türkler 
Orta Asya’ya Anadolu’dan geçmiş olmalıdır. 

Bu iddiaları ispat için çalışmalar başlatılmışsa da Atatürk pek çoğunu ilmî bulmamıştır. 
Günümüzde ise elde edilen bilgi ve belge bu araştırmanın yeniden başlaması ve iddiaların 
bilimsel verilere göre yeniden değerlendirilmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. 

Pek çok ülkede kaya üstü resimlerinin araştırılması çok ciddi olarak ele alınmış ve enstitü 
boyutuna getirilmiş durumdadır. Ülkemizde de bu konu ile ilgili kurulacak bir enstitünün 
Atatürk’ün tarih tezinin yeniden irdelenmesi ve temellendirilmesi açısından çok ciddi bir 
adım olacaktır. Çalışmalar sayesinde her iki coğrafi bölge ve bu bölgeler arasındaki bağlantı 
ve kültürel etkileşim net olarak ortaya konulabilecektir.  
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НОМАДСКИЕ СОКРОВИЩА В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 
(ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 

 
Боян Тотев (РИМ Добрич), 

Ольга Пелевина (РИМ Варна) 
Республика Болгария 

BULGARİSTAN  

На своей истинной территории элитарная культура Западного тюркского каганата известна 
сравнительно слабо. Косвенные данные о ней мы получаем с помощью каменных баб в 
поминальных комплексах и фресок в дворцах центрально-азиатских правителей. 
Немногочисленны археологические комплексы такие как Сарыкол, где сохранились 
оригинальные вещи, связанные с материальной культурой Западно-тюкской аристократии. 

Хорошее представление о традициях ее элиты дает богатейший клад в раннесредневековой 
Европе, открытый 100 лет назад возле украинского села Малая Перещепина (Залесская, Львова, 
Маршак и др., 1997). Необичайное расположение находки на границе с лесостепью, в стороне 
от центров традиционного обитания конных народов,  как и исклюительное богатство и 
разнообразие его инвентаря,  дают материал для многочисленных гипотез (Комар, 2006. С. 7-
244). Почти все совеменные исследователи, однако, единодушны относительно тюркского или 
центрально-азиатского характера большой части депонированных артефактов (Залесская, 
Львова, Маршак и др., 1997; Комар, 2008. С. 288-300). Такими, без сомнения, являются 
раскошные сервизы и единичные сосуды: кувшины и чаши с кольцевидной ручкой, как и 
бокалы с высокой ножкой (рис. 1, 2). В эту группу входит и вооружение и снаряжение: мечи с 
кольцевидным навершием, кинжалы и большая часть принадлежащих им накладок, облицовки 
колчана и седла, стремена (рис. 3, 4). Сюда можно включить и инсигнии: облицовку скипетра, 
элементы парадного пояса, рог (рис. 5). По стилю исполнения, они разделены исследователями 
на несколько групп. В декоративном отношении выделен специфический тюрко-согдийский 
стиль (Маршак, Скалон, 1972), для которого характерен орнамент из пальметт и полупальметт 
(рис. 4, 1, 3, 4). Может быть пересмотрен и характер большей части артефактов так называемой 
Сасанидской группы предметов из клада. Они обосблены в эту группу по формальным 
признакам (Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. С. 67-68). В технологическом и 
художественном отношении, однако, наблюдаются существенные различия (рис. 6). Сосуды 
изготовлены из золота – материала, абсолютно нетипичного для иранской металлопластики и 
согдийского искусства (Маршак, 1971). Другая, необычайная для сасанидской и 
постсасанидской торевтики, черта – отсутствие  изображений и сюжетных сцен. Золотые 
сосуды с простым декором встречаются в Танском Китае. Они, однако, носят немного 
различную стилистику. Допущение, что золотые сосуды перещепинской „сасанидской” группы 
были частью владетельской сокровищницы шахиншаха, захваченной Ираклием и подаренной 
им во время пира тюркским союзникам (Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. С. 92), является 
недоказуемым, потому что описанный в источниках пир предшествовал иранскому походу 
императора. Вполне возможен, однако, другой вариант - комментируемые сосуды были 
произведены в честь этой победы.  

В отличие от сокровищ сасанидского Ирана, раскошные золотые сосуды, изготовленные в 
мастерских номадских владетелей, исключительно характерны и для других двух, 
эмблематичных для территории Европы, кладов.  

Клад из Врапа был открыт в районе Албанских гор (Werner, 1989. S. 7-104). 
Представленные в нем артефакты являются частью продукции мастерской номадского 
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владетеля (Тотев, Пелевина, 2012. С. 339-360). Специфическая декорация произведенных в ней 
поясных деталей продолжает развивать стилистику так называемого тюркско-согдийского 
стиля мастера из Малой Перещепины (рис. 7). Она представлена и на номадских ковшах или 
тазиках для ритуальных и гигиенических целей. Подобно сосудам так называемой сасанидской 
группы из Малой Перещепины, они также изготовлены из массивного золота (рис. 8). Золотые 
сервизы, выполненные в духе номадской, византийской и даже китайской традиции (Gold der 
Awaren, 2002), присутствуют в знаменитом кладе из Надь-Сент-Миклоша (рис. 9). Он является 
отличным иллюстрацией имитации постсасанидских сосудов, изготовленных в мастерской 
номадского предводителя. Их место на пиру владетеля веков после краха Сасанидской империи 
едва ли стоит объяснять культурным влиянием или предпочитанием определенной (в данном 
случае очень разнообразной) стилистики. Объяснить этот феномен может помочь присутствие 
в гробнице тюркского властелина Майхан-Уул (Монголия) (drevnetyurkskij-podzemnyj-
mavzolej-rannego-srednevekovya-predvaritelnyj-kratkij-obzor) имитаций византийских и 
различных центрально-азиатских монет (рис. 10). Семантично их положение в погребение не 
связано с денежным эквивалентом или стоимостью металла. По нашему мнению,       имитации 
монет являются индикацией военных побед, символом трофеев, полученной дани или 
подарков, с которыми другие великие владетели воздавали почести покойному (при жизни?) 
владетелю. Не случайно, индикации византийских монет известны из многих погребений 
номадской аристократии в раннесредневековой Европе. Глубоко символичной была и роль 
сервизов во владетельских погребениях, отражающая религиозную и родовую мифологию, а 
также военную силу и политический авторитет династии. Во многом они воссоздают их место 
на пиру предводителя. Роскошные сосуды там являются не просто знаком богатства и мощи, но 
и отражают религиозную и родовую мифологию, военную силу и политический авторитет 
династии. В этом смысле, средневековые номадские клады являются чем-то намного бóльшим, 
чем награбленные и зарытые богатства. Они не являются добычей алчных варваров. Большая 
их часть была изготовлена по заказу владетеля и отражает историю, идеологию и мифологию 
великих держав и правителей. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис. 1. Тюркские сосуды из Малой Перещепины, Украина: 1, 2 – золото; 3, 4 – серебро 

(Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. Кат. №  69, 70, 71). 
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Рис. 2. Кубки для питья: 1 – Боча, Венгрия; 2 – Кунагота, Венгрия; 3 – Озора, Венгрия; 4 – 
Будапешт, Тихани тер, погр. 5, Венгрия; 5, 6 – Малая Перещепина, Украина; 7 – Надь-сент-
Миклош, Румыния; 8, 9 – Балалък-Тепе; Узбекистан; 10 – Сибирь, Россия. 1, 5, 7 – золото; 2-4, 
6 – серебро; 8, 9 – фреска; 10 – камень (по Gold der Awaren, 2002. Fig. 1, 4, 8, № 23; Залесская, 
Львова, Маршак и др., 1997. Кат. № 72, 73.; Balint, 2010. Abb. 75, 2; 76, 1, 3). 

Рис. 3. Детали клинкового оружия: 1 – накладки на выступы ножен; 2 – меч и ножны; часть 
однолизвийного меча; 4 – изображение меча с кольцевым навершием. 1-3 – Малая Перещепина, 
Украина; 4 – Афрасиаб, Узбекистан. 1 – золото; 2, 3 – золото, железо, дерево; 4 – фреска (по 
Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. Кат. № 25, 55, 82, 84; Комар, 2008. Рис. 2, 1).  

Рис. 4. Предметы в „тюрко-согдийском стиле” из Малой Перещепины: 1 – фигуры лъвов; 2 
– пара стремян; 3 – обкладка верха колчана; 4 – обкладки лук седла. 1, 3, 4 – золото; 2 - серебро 
(по Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. Кат. № 70, 87-89, 120). 

             Рис. 5. Инсигнии тюркского или центрально-азиатского характера из Малой 
Перещепины: 1 – амулет-колесико; 2 – серьги; 3 – рог; 4 – облицовка скипетра; 5 – пряжка; 6 – 
поясной набор. 1-6 – золото (по Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. Кат. № 26, 30-37, 43, 67, 
81, 89, 96). 

Рис. 6. Сосуды из „сасанидской” группы Малой Перещепины и номадских комплексов: 1, 3 
– Малая Перещепина, Украина; 2 – Павловка, Украина. 1, 3 – золото; 2 – серебро с позолотой 
(по Gold der Awaren, 2002. S. 64, fig. 3, 2; Залесская, Львова и др. 1997. Кат. № 21, 22). 

Рис. 7. Прототипы декора деталей поясов типа „Врап-Ерсеке”: 1, 4 – пряжки; 2, 9 – обоймы 
пояса; 3, 6 – декор на предметах вооружения; 4 – декор на облицовке колчана; 7, 12 – 
шарнирные накладки; 8 – декор сосуда; 10 – декор костяной пластины; 11 – тисненая 
пластинка; 13 – зеркало. 1, 7, 12 – Врап, Албания; 2, 13 – Северо-Восточная Болгария; 3, 6 – 
Вознесенка, Украина; 4 – Златаре, Болгария; 5, 8, 11 – Малая Перещепина, Украина;  9 – 
Тырново, Болгария; 10 – Верхний Чир-Юрт, Дагестан (по Werner J., 1989. Taf. 7-9; 
http://www.metmuseum.org/works_of_art/; Костов, 1998. Фиг. 33; Въжарова, 1981. Обр. 24; Balint, 
1989. Abb. 32,8; Залесская, Львова, Маршак и др., 1997. Кат. № 16). 

Рис. 8. Золотые ковши из Враповского клада в Албании (по 
http://www.metmuseum.org/works_of_art/)  

Рис. 9. Золотые сосуды из клада, найденного в Надь-сент-Миклоше, Румыния (по Gold der 
Awaren, 2002). 

Рис. 10. Имитации византийских и центрально-азиатских монет из мавзолея Майхан-Уул 
(Монголия) (по drevnetyurkskij-podzemnyj-mavzolej-rannego-srednevekovya-predvaritelnyj-kratkij-
obzor). 

 
 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

644 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

645 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

646 
 

 
 

 
 
 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

647 
 

 
 
 
 

 
 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

648 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ИСЛАМ В ОТРАРЕ В Х-ХІІ ВВ. 
 

М. Кожа  
доктор исторических наук, доцент 

ГНС НИЦ Археологии 
 

В средневековой истории Казахстана и Средней Азии Отрар играл важную роль. Он 
прославился как родина выдающегося ученого Абу Насра аль-Фараби. Отрар был крупным 
центром исторической области Туркестан, важным звеном Великого Шелкового пути. Отрар, 
история которого охватывает все средневековье, занимал очень выгодное в географическом 
отношении положение. Находясь на перекрестке караванно-торговых и военно-стратегических 
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путей, в пограничной зоне между оседлыми и кочевыми культурами, Отрар должен был играть 
важную роль в распространений достижении мусульманской культуры.   

Сравнительный анализ сведений письменных источников с данными полученных методами 
археологии дает возможность получить более достоверную информацию о прошлом. Данный 
метод использовался нами при изучении вопросов ранней  исламизаций Южного Казахстана, в 
том числе и населения Отрарского оазиса [1, с. 33-44]. Этот же подход был использован нами 
при изучений исламских памятников Отрара караханидского времени. В статье представлены 
результаты последних археологических исследований на городище Отрартобе, которые 
рассматриваются в совокупности с данными письменных, эпиграфических и других источников 
и  дают  возможность рассматривать не только конкретные отражения ислама в быту простых 
отрарцев, но и связать конкретные археологические объекты с деятельностью суфийских 
шейхов Арыстанбаб, Ходжа Ахмет Ясави, Суфи Данишменд.  

       Главной мусульманской святыней в средневековом Отраре являлся мавзолей 
Арыстанбаба, расположенный в предместье древнего города.    Особое место Арыстанбаба 
среди святых было связано с тем, что он являлся наставником Ходжа Ахмеда Ясави - 
основателя широко известного на Востоке суфийского ордена «ясави». Местные предания и 
авторы ряда агиографических сочинений считают его сахаба – сподвижником пророка. 
Примечательно, что А.Муминов нашел информацию о проживаний в Отраре в ХІ в. 
исторического лица, которого считали современником пророка. В сочинений «ал-Канд фи зикр 
улама Самарканд» со ссылкой на Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (1068-1142) и на 
других информаторов рассказывается «... сообщил нам Абу-л-Музаффар Мансур ибн Хукайм 
ал-Ашбарайани – он сказал в Ахсикасе в джумада ІІ 419/ июнь-июль 1028 года:    

     «В наш кишлак приезжал один человек-хлебопек, и рассказал, что посетил (вилайат) 
Испиджаб (район) местность Бараб, где он встретил человека, который говорил, что 
сподвижник Пророка, да благословит его Аллах, да приветствует. Я поехал к нему в Фараб, 
увидел его и он передал нам от Пророка,  да благословит его Аллах, да приветствует, эти 
хадисы». 

  Возраст Мансура ибн Хукайма был 115 лет или (чуть) меньше или больше. Он сказал: 
«(Тот человек) сказал: сообщил нам Абу Джафар Мухаммад ибн Настур (Нестор) ар-Руми, 
сопровождавший Пророка Аллаха, да благословит его Аллах, да приветствует, в войне Табук: 
«И упал с его (рук) кнут, я поднял (его) и поднес (его) к Нему. Он сказал «да продлит Аллах 
твою жизнь долго». И прожил он (ар-Руми) 340 лет, или (чуть) меньше или больше. И он 
передавал  14 хадисов» [2, с. 116]. Возможно, Абу Джафар Мухаммад ибн Настур (Нестор) ар-
Руми и является Арыстанбабом, который был известен местному населению по почетному 
титулу (буквально «Львинные ворота»).  

Место погребения Арыстанбаба стало местом паломничества еще при жизни Ходжа 
Ахмеда Ясави. В «Насаб-нама» (редакций «Кара-Асман») говорится, что после смерти  
Арыстанбаба  «Йасави Ахмад-хаджа ходил на паломничество его могилы в Утрар» [3, с.229]. 
Согласно рукописи Исхак Ходжа Исмаил Ата Казгурди «Хадикат ал-арифин», хранящейся в 
рукописом фонде Института Востоковедения им. ал-Бируни, у ног Арыстанбаба захоронен 
представитель династии караханидов Мухаммад хан [4, 59-б]. К югу от гробницы Арыстанбаба 
находились могила хана Абд ал-Халик [5, 125-б]. Эти данные – важное свидетельство того, что 
уже в ХІІ в. в Отраре был развит культ мусульманского святого Арыстанбаба. В историческом 
сочинении «Тарих-и джадида-йи Ташканд» Мухаммад-Салиха отмечается: «Благословенная 
могила Хазрата Арслан Баб в той местности, вблизи реки Сайхун [расположено] и это место 
паломничества всех тюрок Дашт-и Кипчака. Обычно купцы этих областей там 
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останавливаются, чтобы совершить паломничество и просить помощи и благословения от той 
святой особы» [6, с.391].  

В 1909 г. старое здание мавзолея было разобрано и на его месте было выстроено новое, 
более крупное мемориальное сооружение. Весной 2004 г. по просьбе реставраторов нами были 
заложены 6 небольших шурфа  по внешнему периметру стен мавзолея-мечети Арыстанбаба. Ни 
в одном из них не были выявлены остатки стен, облицовочных плит или кирпичей эпохи 
средневековья. Летом в ходе ремонтных работ внутри здания в помещений усыпальницы было 
произведено углубление на 35 см от современного уровня пола. При углублении на 12 см был 
обнаружен угол старого надгробия выложены из кирпичей, размеры которых варьируют  
между 18 х 9 х 3,5 см, и 19,5 х 15,5 х 4,5 см.  В усыпальнице также зафиксированы фрагменты 
стен ХІV-ХV вв., сложены из квадратного кирпича 24 х 24 х 4,5 см. [7, с.319-323; 8, с.87-92]. 
Совокупность полученых данных в ходе реставрационных работ позволяет считать, что на 
месте нынешнего сооружения в ХІІ в. не было монументального сооружения из жженого 
кирпича. Могила святого, скорее всего, была отмечена сырцовым надгробием, поверхность 
которого была облицована обожженым кирпичом.  

     Интересная информация о месте проживания Арыстанбаба была выявлена осенью 1990 
г., когда вместе с приехавшим сотрудником Института востоковедения В.Н.Настичем мы 
осматривали надгробные сооружения кладбища Арыстанбаб. Востоковед на одном из 
надгробий кладбища прочитал текст, где присутствовало указание на «город Арыстанбаба» [9, 
с. 45].  

Позже сотрудник Отрарского государственного археологического музея С.Акылбек 
опубликовал полный текст этого надгробия: 

Это могила матери муллы Юсуфа 
С надеждой ставим этот камень 
На этом месте был город Арыстанбаба (подчеркнуто нами – М.К.) 
Пусть единственный Бог, будет ей защитой. Год 1289 [10, с. 24].  
Примечательно, что А.Черкасов в 1903 г., опираясь на опросные данные местных жителей 

о ближайших к развалинам Отрара памятниках, указал на два объекта связанные с именем 
Арыстанбаба: 

 «на некоторых буграх есть следы жилья (битые черепки, кирпичи), и местные жители 
указывают на них, как на место пребывания мастеров Отрара, чем объсняются и некоторые 
названия. Так, например, бугор Алтын-тюбе, лежащий в 6 верстах, считают местом монетного 
двора и казначейства и жительством сборщика податей; Псякчи-тюбе, в трех верстах, - местом 
пребывания кузнецов и ножевщиков; Кара-Кунчик – местом проживания кожевников; 
Арстанбаб,  в 3,5 верстах, - местом  главной мечети в честь местного святого Арслан-Баба» 
(подчеркнуто нами-М.К.).  

Далее А. Черкасов дает обстоятельное описание мавзолея «Арстан-Баба», который как 
пишет автор, «находится в 1 версте» от развалин Отрара. Таким образом в предместьях Отрара 
существовали два объекта связанные с Арыстанбабом: первый - мазар Арыстанбаба, второй - 
«Арстанбаб, в 3,5 верстах, - местом  главной  мечети в честь местного святого Арслан-Баба». 

Указание расстояния места главной мечети Арыстанбаба относительно развалин Отрара 
позволяет нам локализовать данный объект. Кроме указанного места главной мечети 
Арыстанбаб все остальные упомянутые А.Черкасовым «бугры» - городища точно локализутся, 
ибо сохранили до настоящего времени свои названия. Из ближайших к Отрару памятников  
оказался не упомянутым только городище Куйруктобе, которое расположено ближе других 
объектов к мавзолею Арыстанбаба. Название памятника Куйруктобе (бугор в виде  курдюка) 
безусловно позднее и связано с формой памятника. 
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Главным доводом в пользу локализаций Арыстанбаб – Куйруктобе является указание 
А.Черкасовым на его местоположение - в 3,5 верстах от Отрара. Согласно данным свода 
Отрарского района городище Куйруктобе расположено в 4 км к западу от центральных 
развалин Отрара. С помощью навигационного прибора GPS нами было установлено что 
расстояние по прямой линии между юго-западным углом шахристана городища Отрартобе и 
цитаделью Куйруктобе составляет 3,95 км, т.е. мы имеем указанное А.Черкасовым  в 3,5 
версты. Таким образом, место «главной мечети в честь местного святого Арыстанбаба» 
соответствует городищу Куйруктобе. Судя по надписи надгробной плиты из кладбища 
Арыстанбаб, данное городище местные жители называли «город Арыстанбаба».   

 Примечательно, что именно на Куйруктобе К.Байпаковым была раскопана самая ранняя на 
сегодняшний день соборная мечеть на территории Казахстана. По мнению археолога мечеть 
была построена в конце ІХ - начале Х в., перестроена в Х в. и функционировала до ХІІ-ХІІІ вв. 
К сожалению мечеть дошла в сильно руинированном состояний [11, с.139; 12, с.73-74; 13, с.21-
22, 168-169]. Однако находки облицовочных кирпичей караханидского времени в районе 
раскопок мечети свидетельствуют о богато декорированном портале здания. На окраине 
городища Куйруктобе было выявлено раннемусульманское кладбище [14, с.85-94].   

Согласно местным легендам и сведениям средневековой религиозной литературы 
Арыстанбаб являлся учителем известного тюркского шейха Ходжа Ахмеда Ясави. Сведения об 
ученичестве Ясави у Арыстанбаба встречены в агиографическом сочинении Фахр ад-Дина Али 
б. Хусайна ал-Ваиза ал-Кашафи (ум. 939/ 1532 г.) «Рашахат айн ал-хайат», в трактате 
Мухаммад ал-Алим ас-Сиддики ал-Алави (род. 1564-65 г., умер 1635 г.) «Ламахат мин нафахат 
ал-кудс» и в сочинении Маулана Мухаммед Шариф ал-Хусайни ал-Алави ал-Бухари (ум. 1679 
г.) «Худжат ал-закарин»  [15, с. 6, 10,12, 24, 30].   

Однако сроки обучения в различных источниках указываются по-разному. По «Насаб-
нама» (редакций «Кара-Асман») «Арслан-баба ... долго воспитывал его его (Йасави)» [3, с.229]. 
Судя по «хикмету», Арыстанбаб познакомил Ходжа Ахмеда с основами ислама, с суфийскими 
знаниями. Он же обучал «тысячам зикр». Когда Ахмеду исполнилось 23 года его наставник 
умер и был похоронен в предместьях Отрара. Как пишет английский исследователь Дж. 
Тримингэм  «Ахмад аль-Иасави считается прародителем всех тюрксих суфиев... Традиция 
Ясави с самого основания была тюркской. Ахмад начал свою подготовку под руководством 
тюркского шейха Арслан баба, после смерти  которого отправился в Бухару» [16, с.54].  

Показательно, что при раскопках синхронных по времени слоях Куйруктобе были 
обнаружены фрагмент сосуда с надписью суры из Корана [13, с.167], керамическая 
чернильница (в фондах Отрарского осударственного археологического заповедника музея). 
Раскопанная мечеть и прилегающие к нему помещения на городище Куйркутобе были, скорее 
всего, местом проживания суфийской общины Арыстанбаба, где и проходили обучение 
ученики шейха, в том числе и  Х.А. Ясави.   

Одним из известных объектов Отрара был Суфи-хана [17, с.111]. В одном из вариантов 
родословных «Насаб-наме» говорится о могиле Мухаммада Данишманда написано: «Его святое 
место находится в Утраре, в Суфи-хане» [3, с.77]. Данное указание дает возможным 
локализовать Суфи-хану, ибо в  предместье Отрара имеется святое место - небольшой холмик-
кладбище, которое носит название Сопы Данышмана [18, с.39-40]. Как памятник ХІІ-ХІІІ вв. 
Сопы Данышпан был включен нами в список памятников Отрарского района под номером 76 
[19, с.38].  

Памятник расположен в 700 м севернее села Когам, между мавзолеем Арыстанбаба и 
городищем Отрартобе. Кладбище в виде всхолмления рельефно выделяется над окружающей 
местностью. Памятник представляет подпрямоугольный  бугор размерами 25 х 25 м и высотой 
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1,2 м,  углами ориентированы по сторонам света (Рис. 1, 2). Большая часть памятника покрыта 
намогильными насыпями и ямами от перекопов. На поверхности встречаются обломки 
неполивной и глазурованной керамики, фрагменты водопроводной трубы.  

В  июне месяце 2012 г. в  связи с угрозой полного уничтожения памятника нами были 
начаты охранные работы в Сопы Данышманде. С учетом лучшей сохранности северной части 
памятника был заложен ориентированный перпендикуляно к краю бугра разведочный шурф 5 х 
5 м. По мере углубления границы шурфа в северном направлений расширялись за счет охвата 
склона бугра. Раскоп выявил верхний слой из дерна, надувного лесса толщиной в 20-30 см. Под 
ним начался однородный плотный слой светло-желтоватого цвета. Лишь в юго-восточном углу 
выявлена  сырцовая закладка могильной ямы, скорее всего  ХХ в. В связи с чем углубление в 
юго-восточном углу,  на участке площадью 2  х 1,45 м были прекращены. В последующем 
улубления и расчистки проводились на всей территории разведочного раскопа и были 
доведены до отметки 70 см от дневной поверхности восточного края поверхности. Изменения 
цвета зачищенного слоя поверхности раскопа наблюдались лишь в восточном углу раскопа. В 
связи с необходимостью изучения этих изменений начато углубление в восточном участке 
раскопа размером 1,45 х 5,45 м. Результатом углубления стало выявление границы, края  
плотного светло-желтого слоя. За краем этого слоя найден фрагмент сфероконуса, покрытый 
бирюзовой глазурью, фрагмент керамической крышки караханидского периода. Работы на 
разведочном шурфе были приостановлены.  

Была оставлена бровка шириной в 50 см  и заложен раскоп в западном направлении (Рис. 
3). При углублении были найдены археологический целый и фрагменты облицовочных 
кирпичей караханидского времени с надписью (рис. 4). Облицовочный кирпич прямоугольной 
формы размерами 4 х13,5  см и толщиной 2,2 см. На лицевой части кирпича вырезаны две 
симметричные рамки размерами 2,5 х 5,3 см, глубиной 6 мм. Внутри правой рамки рельефно 
выделяется арабографичная куфическая надпись مرواريد . Толщина букв от 1,5 мм до 2 мм. 
Согласно консультаций д.и.н. А.Муминова на облицовочном кирпиче вырезано персидское 
слово «марварид», что означает жемчуг, жемчужина. На другом фрагменте кирпича та же 
надпись записано уже  в левой рамке. На третьем экземпляре та же надпись, но только на 
правой выемке.  

Рассматривая формирование местной мусульманской культуры на юге Казахстана К.М. 
Байпаков прищел к выводу, что функции мечети выполняли отдельные жилые дома, где в 
центральных, наиболее крупных по площади помещениях в юго-западном углах устраивали 
михрабы. Они представляли собой обозначенный по периметру глинянным налепом участок 
стены, ориентированный на Киблу [13, с. 168].   

Настоящий михраб был обнаружен нами при раскопках 2008 г. участка отдельного 
массива, расположенного в рабаде Отрара. Примечательно, что в доме караханидского 
времени, в юго-западной стене жилого помещения (рис.5) был обнаружен хорошей 
сохранности михраб (рис.6).  Ширина нишы 42-43 см. Он углублен от поверхности стены на 10-
12 см. Имеет стрельчатое завершение. На стенках михраба прослеживаются 5 слоев глиняной  
штукатурки. Перед михрабом, на расстоянии 130 см на северо-восток от него, на плоской 
поверхности, примыкающей к стене суфы, прослеживается углубленность на 5-6 см, которая, 
скорее всего, соответствует местоположению ног молящегося. Она, на наш взгляд, является 
следствием выполнения  ежедневного намаза. Остатки нишы – михраба выявлены и в другом 
жилом помещении квартала. В более поздней перестройке данного помещения михраб 
отсутствует. Возможно, в Отраре до постройки мечети мусульмане 5-кратный намаз совершали 
дома. Примечательно, что при раскопках жилого квартала позднекараханидского времени в 
шахристане Отрара ни в одном из помещений домов не был выявлен михраб.   
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Таким образом, результаты археологических исследований в Отраре в совокупности с 
данными других исторических дисциплин расширяют наши представления об исламе и 
суфизме в Х-ХІІ вв. С распространением новой религии в домах Отрара появились михрабы, 
возводятся мусульманские культовые сооружения – мечети, суфийские обители, надгробные 
сооружения.     
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Рис. 1. План святого места Сопы Данышпан. 
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Рис.2. Святое место Сопы Данышпан. Общий вид. 

 

 

 

 

Рис. 3. Общий вид раскопа на Сопы Данышпане. 2013 г. 
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Рис. 4. Облицовочные кирпичи. 

 

 

Рис. 5. Жилое помещение с михрабом. Рабад городища Отрара. 
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Рис. 6. Михраб. 

 

ЭНВЕР ПАША – ТҮРКІСТАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ДЕМ 
БЕРУШІСІ 

 
Хазретəлі Тұрсұн  

тарих ғылымдарының докторы 
А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті 

 
Түркиядағы 1908 жылға жастүріктер революциясының ұйымдастырушыларының бірі жəне 

елдегі жастүріктер билігі үкіметінің (1908-1918 жж.) қайраткері, дарынды қолбасшы, мықты 
саясаткер ретінде танылған Энвер Паша біршама уақыт кеңес өкіметімен мүдделес болып, 
қызмет жасағаны тарихи ақиқат. Оған кеңестік билік ұсынған ең негізгі ресми қызметтерінің 
бірі - Қызыл Армияның Бұхарадағы ұлттық бөлімдерін жасақтау жөніндегі кеңесшілік болатын. 
Бұл жердегі большевик көсемдерінің көздеген басты мақсаты - Энвердің орасан зор беделін 
Шығыс халықтарының ұлт-азаттық қозғалысын əлемдік əлеуметтік революцияға ұластыруға 
пайдалану еді. Мəскеудің архивтерінде қайраткердің осы кезеңдегі қызметін айғақтайтын 
көптеген құжаттар сақталған. Ол деректерге тарихи-салыстырмалы талдау жасау Энвер 
Пашаның Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының қалтарысты сəттерін тануға мүмкіндік береді. 
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Энвер Пашаның шығыстағы қызметіне большевиктік билік ерекше үміт артқан. 
Большевиктік билікті оның миссиясының ұйымдастырушылық қырынан бұрын саяси мəні 
қатты қызықтырды. Содан да оның қызметі биліктің жоғарғы эшелонында үнемі талқыланып 
отырған. Мысал келтірейік: Энвер кеңестік Ресейдегі түркі халықтары арасында ұлт-азаттық 
идеяларын насихаттау мақсатында газет ашу жөнінде мəселе көтереді. Оның ұсынысы 1921 ж. 
23 сəуіріндегі РК(б)П ОК Саяси бюросының мəжілісінде «Энвердің Ресейде екі түрік газетін 
ашуға ұсынысы туралы» арнайы мəселе болып қаралған. Мəжіліс мынадай қаулы алған: 
«Жолдас Сталин тарапынан қарсылық болмаса ұсыныс қанағаттандырылсын» [1]. Өзін ұлттар 
арасындағы қатынастардың білгірі санаған Ұлт істері жөніндегі халық комиссары И.Сталин бұл 
ұсынысты қолдамайды. Ол үшін өзі төңірегіне топтастырған кəсіпқой революционерлермен, 
тіпті М.Сұлтангалиев, Т.Рысқұлов сияқты ұлт коммунистерімен салыстырғанда Энвер Паша 
мүлдем бейтаныс тұлға болатын. Саяси əріптесіне аса күдікпен қарайтын Сталин өзіне 
бейтаныс қайраткерге осындай сенімсіздікпен қарады. Осы көзқарас газет шығару туралы 
ұсынысты ғана емес, Энверге жүктелуге тиіс басқа да жұмыстарды аяқсыз қалдырды. Бұл оқиға 
кеңестік билікпен арадағы күрделі қатынасының бір ғана мысалы. Таптық идеялардан барынша 
алыс тұрған күрескердің түркі халықтарын отарлық езгіден азат ету жөніндегі концепциясы 
кеңестік биліктің əлеуметтік теңдік орнатумен бүркемеленген саяси доктринасына сай келмеді. 
Осындай идеялық қарама-қайшылық Энвер мен Кеңес өкіметі арасындағы саяси одақты баянды 
етпеді. 

Түрккомиссияның тікелей араласуымен 1920 ж қыркүйегінде Бұхара əмірлігінің аумағында 
Бұхара Халықтық Кеңестік Республикасы (БХКР) орнады. Түрккомиссияның қаржылық 
көмегімен Бұхара коммунистік партиясы əмір Сеит Əлімханның үкіметіне қарсы қарулы 
көтеріліс ұйымдастырып, РКФСР үкіметінен əскери көмек сұрады. Бұхара операциясының 
нəтижесінде Түркістан майданының əскері əмір əскерін талқандады. Осы əскери операция 
барысында əмір үкіметі қазынасының алтын қорын кеңес əскерлері Ташкентке алып кетті. 
Жаңғырығы алысқа кеткен бұл оқиға жөнінде Мəскеудегі Орталық билік басшыларының бірі 
В.Молотов Сыртқы істер халкомы Г.Чичеринге «Бұхара революциясы кезінде, өкінішке орай, 
біздің бөлімдер тонаушылыққа жол берді, сол кезде Бұхараға тиесілі көптеген құнды заттар 
Ташкентке əкетілді. Бұл туралы хабар бүкіл Шығысқа тарап кетті жəне біздің абыройымызға 
нұқсан келтіруде» [2] деп жазады. Əлемдік революцияны Шығыста өрістетуді көздеген 
большевиктік билік үшін бұл қауіптің салдары аса зор еді. 

Осылайша, 1920 ж. қыркүйегінде Бұхарада жаңадан екі билік органы жасақталды. Бірі - 
бірыңғай коммунистерден тұратын Бүкілбұхаралық Революциялық комитет те, екіншісі - 
коммунистермен бірге ұлттық демократиялық ұйымдардың өкілдерінен құрылған Халық 
Комиссарлар (нəзірлер) Кеңесі еді. Елде жасбұхралықтар басшылығымен белсенді саяси əрекет 
жасаған ұлттық ұйымдардың беделі коммунистерден əлдеқайда жоғары болатын. Оның үстіне 
жергілікті коммунист кадрлардың жеткіліксіз болуы үкімет құрамын жасақтауда осындай 
ымырагершілікке итермеледі. Ал бұл жағдай БХКР үкіметінің мүшелері арасында 
большевиктердің саяси алауыздық пен тұрақсыздықты қасақана өршітуіне қолайлы болды. 

Жаңадан құрылған Бұхара үкіметінің ішкі істеріне əскери тəсілдер арқылы ықпал жасаумен 
бірге Кеңес өкіметі оның қызметіне қаржылай көмек көрсетті. Елдің экономикасына 1920 ж. 
соңынан 1921 ж. ортасына дейін 4 млрд руб. (ішінара алып кеткен алтынның өтеуі ретінде) 
қаржы құйылды. 1921 ж. 4 наурызында Ресей жəне Бұхара үкіметтері арасындағы одақтық жəне 
экономикалық келісімге сəйкес қаржылық көмек мөлшері ай сайын 2 млрд. руб. жетті. Əйтсе де 
елдегі күштеп жүргізіліп жатқан кеңестік қайта құруларды жергілікті үкімет те, халық та 
жақтырмады. Осындай саяси көңіл-күйдегі Бұхарамен бірге Самарқанд, Ферғана облыстарында 
басмашылық қозғалыс кең өріс алды. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

659 
 

Бұндай жағдай 1921 ж. күзінде Энвер Пашаның кеңеске қарсы лагерьге өтіп, Бұхараға 
келуіне байланысты шиеленісе түсті. Оның Бұхараға келуі үкімет құрамының қарама-қарсы 
жікке бөлінуіне ықпал жасады. Жалпыбұхара революциялық комитетінің төрағасы Мырза 
Мухитдиновтың кеңеске қарсы позиция ұстанып, ашықтан-ашық Энвер Паша жағына шығуы 
мəселені одан бетер ушықтырып жіберді. Осы кезде Бұхара мəселесімен тікелей айналысқан 
Түрккомиссия мүшесі Цукерман РКФСР-дың Ауғанстандағы елшісі Ф.Ф.Раскольниковке 
жазған хатында «Энвер үлкен қиындықтармен қорқыта отырып, бізге Орта Азияны тастап 
шығуды жəне түркістандықтар мен бұхаралықтардың өз тағдырын өздері шешуіне мүмкіндік 
беруді ұсынады.... Бұл таңқаларлық тарих. Біз осы түрік арыстанын өз мақсаттарымыз үшін 
қолға үйрете алмадық. Мүмкін біздің тарапымыздан жасалған ұқыпсыздық Бұхара апанына 
тығылған осы бүлікшіл тұлғаның психологиялық драмасын тереңдетіп жіберген болар, енді 
келіп ол осы ұқыпсыздығымыз үшін кек қайтаруға əрекет жасауда» [3] дейді. 

Өз кезегінде Раскольников 19 наурыз 1922 ж. Л.М.Караханға жазған хатында «... Энвер 
Шығыста Кавказдан Каспийге дейін жаппай көтерілістің жоспарын жігерлі түрде іске асыруда 
...Шығыс Бұхара мен Ферғанадағы ұйымдастырушылық жұмыстары біткен сон Энвер алғашқы 
кезде Түркістанның əлдебір пунтінде көтеріліс бастап, оны кеңейтумен бір мезгілде 
партизандық шабуылдар арқылы темір жолдарды бүлдіру əрекетін бастамақшы» [4] деп өзі 
анықтаған көтерілістің жоспарын хабарлайды. 

Ал 1922 ж. сəуірде ауған жағының қолдауымен Энвер Пашаның күштері Душанбе қаласын 
басып алды жəне Бұхараға шабуылға дайындала бастады. Большевиктік биліктің барлау 
органдарының мəліметтеріне қарағанда Энвер Пашаның агентурасы Бұхара, Ферғана, 
Самарқанд облыстарында белсенді қызмет жасаған. Оның тыңшылары кеңес өкіметін жақтаған 
болып, Хиуа мен Түркістанның барлық облыстарында астыртын жұмыс істеген. Шығыс 
Бұхарада оның басшылығында 50 мыңға жуық қарулы күрескер болған. Бұл Қызыл Армияға 
қарсы тұратындай елеулі күш еді. Қалыптасқан саяси дағдарысқа байланысты Бұхара 
үкіметінің төрағасы Ф.Ходжаев Мəскеуге барып, қалыптасқан қиын жағдайдан шығудың 
жолдарын жоғары денгейдегі кездесулерде талқылауға қатысады. И.Сталиннің өзі 
Ф.Ходжаевпен бетпе-бет сөйлеседі. Осы кездесуде Бұхараның алдағы тағдыры шешілгендігін 
болжауға болады. Мəскеу сапарынан оралған оны Бұхарада үкімет мүшелері құрамындағы 
асқынған алауыздық күтіп тұрған еді. Оның жоқ кезінде басмашылар Бұхара түбіне дейін келіп, 
қала көшелерінде Энвер Пашаның адамдары (большевиктер басмашыларды осылай атады) 
емін-еркін жүрді. «Орталық Комитет құрамындағы солшыл коммунистердің тең жартысы нəзір 
портфелінен өзге қандай да болсын қызметтен бас тартты» - деп, 3 сəуір 1922 ж. Мəскеудің 
Бұхарадағы эмиссары Я.X.Петерстің Сталинге жолдаған жеделхаты көп жайды аңғартады. Бұл 
жағдайда кəнігі саясаткер кеңестік өктемдік пен ұлттық мүдде күресін саяси элитаның лауазым 
үшін таласуы деп бұрмалайды. Төтенше Комиссия қызметінде сыннан өткен саясаткер 
Бұхарадағы шиеленіскен саяси ахуалды ауыздықтау жəне ондағы Мəскеудің саясатын іске 
асырудың тиімді жолдары туралы Сталинге «Менің ойымша, біз сырт көзге Бұхара 
Республикасының дербестігіне қол сұғу арқылы үлкен қателіке жол берудеміз жəне осы 
арқылы тұрғындарды орыстарға қарсы айдап салып, Энвердің басқыншылығына сылтау тауып 
береміз. Оның есесіне Бұхараның сыртқы дербестігін толық сақтау арқылы ішкі жəне 
жолдастық қысыммен бəрін де іске асыруға кең мүмкіндік алған болар едік» [5], –  деп 
ұсыныстар жасайды. Түркістан мен Бұхара, Хорезмде революциялық қайта құру саясатын 
барынша сақ жүргізу туралы бұндай ұсыныстар бұған дейін де айтылған. Мысалы, 
Түрккомиссияның мүшесі А.А.Иоффе 1921 ж. 10 желтоқсанда Г.В.Чичеринге жазған хатында 
Бұхара мен Хорезмде мемлекеттік төңкеріс жасаудың асығыстық екендігін, қазіргі кезде билік 
басындағы Ходжаев пен Мухитдиновты алмастыратын ешкім жоқ екендігін айта отырып, 
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алдағы Құрылтайда Бұхара мен Хорезмде арасынан нағыз «қолөнерші-дихан» үкіметін 
жасақтауға болатындай коммунистік партия құруға қол жеткізу қажеттігін айтады [6]. Осы 
бағыттағы ұсыныстар кеңес өкіметінің Бұхара мен Хиуада, Түркістанда ұстанған саясатын 
өзгерте қоймағанымен сол саясатты іске асырудын əдіс-тəсілдеріне түзету енгізгені даусыз.
  

Бұхара өкіметі басшыларының бұхара-кеңес қатынастарының шиеленісуі жөніндегі пікірі 
жоғарыдағы көзқарастан мүлде өзгеше болды. Мəскеуден оралған Ф.Ходжаев Бұхарадағы 
саяси жағдайға талдау жасай отырып, 5 сəуір күні Сыртқы істер халық комиссариатына, 
Караханның атына хат жолдайды. Ол өз кезегінде бұл хатты Сталинге табыс етеді. | 

Республикада қалыптасқан жағдайға барынша толық талдау жасаған көлемді хаттың 
мазмұнынан бір-екі мəселеге ғана тоқталамыз. Бірінші мəселе, Ходжаев Шығыс Бұхарадағы 
басмашылық қозғалысқа барынша шынайы баға беріп, оны Энвердің қозғалысы деп атайды: 
өйткені басмашылардың басшылары арасында тұрақты əскері ең көбі əрі ықпалдысы Энвер 
Паша болған. Басмашылардың негізгі күші 3-4 мыңдық қарулы адамнан тұратындығы, ал 
қалған 10-12 мыңы ала-құла тобыр екендігін айтып, Ф.Ходжаев басмашылар туралы кеңестік 
дақпыртты сейілтуге əрекет жасайды. 

Екінші мəселе бойынша қалыптасқан жағдайдан шығу үшін бұл істі қиындықсыз жəне 
ешқандай шығынсыз іске асыруға болады деп экономикалық тетіктерді іске қосу жолдарын 
көрсетеді. 

Хаттағы көтерілген үшінші мəселе ретінде басмашылықты тек əскери шаралармен жоюға 
болмайды деп үзілді-кесілді тұжырым жасалып, оны бейбіт жолмен реттеудің шараларын 
ұсынуды айтамыз [7]. 

Сталин Бұхарадағы кеңес мүддесін тез арада жəне большевиктік негізде шешуге тікелей 
басшылық жасады. Түрккомиссия мен жергілікті элита өкілдерінің мəселеге қатысты 
көзқарастарының əртүрлілігі жəне қолындағы мəліметтердің қорытынды тұжырым жасау үшін 
жеткіліксіздігіне байланысты Сталин 21 сəуірде «Ферғана мен Бұхарадағы басмашылық 
қозғалысты табысты түрде жою» мəселесін зерттеу үшін Г.К.Орджоникидзені Ташкентке 
арнайы іссапармен жібереді [8]. 

Ташкентке кең өкілеттікпен келген Орджоникидзе Сталиннің жоғарыдағы жеделхатында 
талап етілген мəселелерге барынша объективті жауап іздейді. Ташкентте РК(б)П ОК 
Түркбюросы, Түркістан майданы Революциялық əскери кеңесі орналасқан еді. Ол осы 
органдардың мəліметтеріне сүйеніп, аймақтағы қалыптасқан жағдай туралы тұжырым жасап,12 
мамыр күні Сталинге жолдаған жауап жеделхатында ішінара былай дейді: «Бұхарадағы 
жағдайды бүкілхалықтық көтеріліс деп сипаттауға болады. Осындағы мəліметтерге қарағанда, 
Шығыс Бұхарада ол Энвердің басшылығымен ұйымдасқандық сипат алған. Көтерілістің кең 
өріс алуына қазіргі үкіметтің дəрменсіздігі, беделсіздігі, оның оралымсыздығы жəне киіммен, 
тамақпен жабдықталмаған біздің бөлімдердің тонаушылығы негіз болған. Жағдайды сақтап 
қалу үшін тез арада Энвердің көзін жою қажет, оған дайындык жүргізілуде» [9] деп, одан əрі 
нақты мəселелерді шешуге байланысты өз ұсыныстарын білдірді. Ленин бастаған кəсіби 
революционерлердің өз саяси қарсыластарын террор арқылы жою тəсіліне баса мəн бергені 
белгілі. Мысалы ретінде айтар болсақ, Л.Троцкий Мексикада өлтірілгенімен оның үкімі 
Кремльде шығарылғандығы сияқты Орджоникидзе жеделхатындағы деректер Душанбе 
түбіндегі Белджуван қыстағындағы Энвер өлімінің құпиясына сəуле түсіреді. Осы деректен 
Түркістанға келген Орджоникидзе миссиясының құпия мақсаттарының бірі - большевиктердің 
уысынан шығып кетіп, өздерінің саяси қарсыласына айналған Энвер Пашаның көзін жою 
болғандығы белгілі болып отыр. 
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Осы тұжырымдармен танысқан Сталин 14 мамырда Орджоникидзеге жолдаған 
жеделхатында БХКР аумағында Түркістан майданы əскерлерінің басмашылық қозғалысына 
қарсы ірі масштабты əрекетін айыптаған Элиава туралы «Элиава қателеседі. Соғыс басталған 
екен, жаулап алу болмай қоймайды, неғұрлым тез болса соғұрлым жақсы, мəселе жаулап 
алудың түріне қатысты ғана болуы мүмкін» деген пікір білдіреді. Сонымен бірге Бұхарадағы 
ұлттық элита өкілдерінің қызметіне Бұхара үкіметінің басшысы «Мухетдинов қауіпті, ол 
ауғандық бағдардың басты айыпкері. Бұхаралық солшылдарды қуып тарату керек, жақтастары 
Энвердің тыңшылары болып есептелетін Мухетдинді де қуу қажет» [10] деген баға береді. 
Сталиннің Ташкенттегі Орджоникидзеге жолдаған осы жеделхатының көлемі шағын 
болғанымен, большевиктердің Түркістандағы саясатын айқындаудағы маңызы үлкен болды. 
«Түркістандықтар қазірге дейін бұқарлықтарға қатысты туралық көрсетпей келеді», сондықтан 
«Бұқара ісі жөнінде Ходжаевпен ақылдаспай тұжырым жасама» деп, Ходжаев пен түркістандық 
ұлттық элита арасына сына қағады. «Соколов пен Петерс туралы түркістандықтарды тыңдама» 
деп өз кадрларын қорғаштайды. «Түркістан майданы басшылығына Ходжаевты енгізудің 
қажеті жоқ, Рақымбаевтың өзі жеткілікті» деп саяси күштердің ара салмағын реттеуге 
ұмтылады. 

Осы кезде Түркістан Ревтрибуналының қызметіне қатысты қызу пікірталас өрбіген 
болатын. Мəселе БОАК жанындағы Ревтрибуналдың төрағасы Н.В.Крыленкоға дейін жеткен. 
Мəселеге байланысты Сталин аталған жеделхатында Орджоникидзеге мынадай пікір білдіреді: 
«Сот үкімі туралы мəселеде Крыленконың ұстанғаны дұрыс, түркістандықтар украиндар жəне 
басқа да тəуелсіз республикаларға қарағанда өздеріне көбірек құқықтар талап етеді, бұған 
төзуге болмайды. Түркістандық коммунистердің басынан сипап керегі жоқ, олар оған лайық 
емес, соңғы екі жыл олардың бəрі жабылып, қайтып оралуына (Түркістанға - Х.Т) қарсылығым 
жоқ Рысқұловтан кейін екендігін көрсетті». 

Бұл жерде түркістандық ұлт коммунистерінің рөлін төмендетіп, жалғыз Т.Рысқұловты 
олардың бəрінен жоғары қойған Сталиннің бағасын объективті деп айтуға болмайды. Бұл 
тұжырым кеңінен талдауды қажет етеді. Осы орайда басын ашып алатын мəселе - Сталин бұл 
бағаны Рысқұловтың саяси ұйымдастырушылық қабілетіне қатысты берді ме, əлде Мəскеудегі 
қызметінде ұлттық мүдделерді айналып өтіп, коммунистік интернационализм идеяларына оның 
өзге түркістандық коммунистерге қарағанда соншалықты жақындай алғандығына байланысты 
берді ме? Басқаруда билеп-төстеуге сүйенген Сталин үшін кадрларды бағалауда олардың 
идеялық сенімділігі мен жеке басының берілгендігі басты орында болатындығын ескерсек, 
«халықтар көсемінің» Рысқұловқа қатысты соңғы өлшемінің басым болғанын аңғарамыз. 
Содан да ол «Барановқа қажет Атабаев, Төреқұлов жəне тағы басқалардың қыңырлығы 
бəрімізді жалықтырды» дейді. Түркістан майданы Əскери-революциялық кеңесінің мүшесі, 
Ферғана округі əскерінің қолбасшысы П.И.Барановтың ұлттық элита өкілдерінің пікіріне ден 
қоюын жақтырмағаннан айтылған бұл пікірдің астарында олардың ұлт мүддесін қорғау əрекеті 
«қыңырлық» деп теріс бағаланғандығын танытады. 

Орджоникидзенің Ташкентте болуы РК(б)П Түркбюросының құрамын жаңалап, оның жаңа 
атпен РК(б)П ОК Орталық Азия бюросы аталуына негіз болды. Орталықтың бұл эмиссарлық 
органы Орта Азиядағы революциялық жаңартуларды жария түрде жүргізіп, жергілікті 
халықтың қолдауына ие болуына үміт артты. Ал оның құпия жағдайда Ауғанстан, Иран жəне 
Шығыс Түркістанда жүргізген революциялық əрекеттері əскери жəне бүлдіргіш сипатымен 
ерекшеленеді. Содан да 18 мамырда Сталинге жазған хатында «қазіргі құрамдағы 
Түркбюроның беделі төмен» дей келіп, Орталықтан жіберілген кəсіпқой революционерлермен 
нығайтылған бюро төрағалығына Рудзутакты, төралқа құрамына ұлттық элита өкіндерінен 
Төреқұлов пен Рысқұловты ұсынады [11]. 
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Энвер Пашаның қозғалысына қарсы əскери іс-қимылдармен бірге тұрғындар арасында 
жан-жақты үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Осыған байланысты 13 мамыр 1922 ж. 
Ташкенттен Сталинге жолдаған хатында Орджоникидзе Түркістандағы саясатты қайта қарау 
қажеттігі туралы өзінің көзқарасын білдірген. Ол «басмашыларды халықтан қол үзген жəне 
олардың қуғынына ұшыраған тонаушылар тобы деу бекершілік. Кейбір жағдайларда олар дін 
мен тұрмыстың қорғаушылары ретінде көрінеді. Түркістандағы біздің саясатымызды түбірінен 
қайта қарауымыз керек, осындағы жеткілікті дəрежеде зəресі ұшқан жолдастардың бастап 
жіберген жасқаншақ жəне жүйесіз эксперименттерінің қандайынан да болсын бас тарту керек» 
[12] деп жазды. Осы тұжырымында Г.Орджоникидзе басмашылық қозғалыстың шынайы мəнін 
ашуға біршама жақындай түскен. Бірақ ол қозғалыстың ұлт-азаттық мақсаты мен халықтық 
сипатын мойындаудан саналы түрде жалтарады. 

Орджоникидзе осы жылы 26 маусымда Сталинге жолдаған хатында Ташкентте «ұлттық 
демократтар тобын жиып, олармен ұзақ əңгімелескендігін, олардың арасында іскерлігіне қарай 
табысты пайдалануға болатын адамдар бар екендігін» [13] жазады. Бұл хаттың мазмұнынан 
Түркістанның билік құрылымдарын қалыптастыруда Орджоникидзенің шешуші рөл 
атқарғанын көреміз. Түрккомиссия, Түркбюролардың үстінен қадағалау жасаған Сталиннің 
сенімді серігі осылайша Түркістан тарихында өз қолтаңбасын қалдырды. 

Энверге қарсы үгіт-насихат мəселесі Түркатком пленумында (26 мамыр 1922 ж) арнайы 
қаралды. ТКП хатшысы Н.Төреқұлов Энвердің Шығыс халықтарының съезінде өзінің шығыс 
халықтарын қанаудан азат еткен кеңес өкіметінің жақтасы екендігін мəлімдегендігін алға 
тартты. «Ол өзінің мəлімдемесін жазбаша түрде тіркеген болатын, қазір ол құжатты Шығыс 
Бұхарада еңбекшілер өкіметіне қарсы шығуы арқылы оның өзінің бұзып отырғандығына» 
тоқталды. Осы пленумда «Түркістан республикасы үшін саяси кезеңнің тезистері» деп аталған 
қаулы қабылданды. Төреқұлов пленумда сөйлеген сөзінде «Түркістанның барлық еңбекшілері 
Кеңес өкіметінің исламмен күреспейтіндігін, ол өз алдына шариғатпен немесе жергілікті 
дəстүрмен күресуді мақсат етпейтіндігіне Шығыс халықтарын сендіру үшін» осы мазмұндағы 
қаулы қабылданып отырғандығын атап айтты [14]. Мəселемен тікелей айналысқан РК(б)П Орта 
Азиялық бюросы Энверге қарсы қарулы күреспен бірге мəні одан да жоғары саяси күрес 
науқанын үдете түсті. Энвер Кеңес үкіметін «Қызыл империя» деп атап, Қызыл армияның 
Үндістанға жорық жасауы туралы қиял-ғажайыпқа негізделген арандатушылық əрекеті арқылы 
бұхара халықты Кеңес өкіметіне қарсы қойғысы келеді деп айыптаған идеологтар оны саяси 
тұрғыда күйретуге жанын салды. Партияның халыққа арнаған мəлімдемесінде былай дейді: 
«Энвер соны қаласа да қаламаса да Үндістанның, Египеттің, Кіші Азияның миллиондаған 
мұсылмандарын қанауға салған ағылшын империализмінің нағыз жансызы болып отыр. Осы 
даусыз факты Энвердің өзін Шығыс халықтарын азат ету жолындағы күрескер деп көрсетуінің 
жалғандығын айғақтайды» [15]. 

Ал РК(б)П ОК Түркістан Республикасында халық шаруашылығын қалпына келтіру 
міндеттерін белгілеген нұсқау хатында мəселені одан да тереңдете түседі. «Құрылтай 
жиналысы арқылы ұлттардың өзін-өзі билеуіне қол жеткізу үшін «қызыл империяға» қарсы 
күресті саяси ұранға айналдырған Энвер Пашаның басмашылардың басшысына айналуы 
ағылшын империалистерінің ықпалы» екендігін халыққа жарнамалады [16]. 

Ұлт-азаттық күрестің мақсатын бұрмалауға бағытталған бұндай саяси шабуыл Орта Азияда 
кеңес өкіметінің əскери басқыншылығының күшеюіне ұласып, ұлттық күштер қарсылығының 
біртіндеп саябырсуына алып келді. Өйткені, Қызыл əскер Орталықтан келген саяси элитаның 
арқа сүйеген ең басты күші болатын жəне олардың қатары аз емес еді. 20-жылдардың бас 
кезінде кеңестік Түркістанда 200 мыңнан астам ресейлік солдат болды [17]. Бұндай əскери күш-
қуаттың қысымы ұлт-азаттық қозғалысты тізе бүктірді. Энвер Пашаның өлімінен соң 
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басмашылық түріндегі қарулы қарсылық біртұтас бірлігінен айрылып, ұсақ қосындарға ыдырап 
кетті. 

Осындай жағдайда Самарқанд қалалық-уездік революциялық комитетінің төрағасы Абылай 
Серғазиев 1922 ж. 5 қазанында облыстағы басмашылардың басшыларын бітімге шақырған 
үндеу хат жазған еді. Онда былай деп айтылады: «Тұрғындар қарақшылардың түрлі талаптарын 
орындауда. Сіздер өздеріңізге берілген халықты қыспаққа алдыңыздар. Орта Азия ұлттық 
революциялық комитетінің атынан А.З.Валидов Ленинге жəне Ташкентке бейбітшілік шартын 
ұсынды. Соның нəтижесінде келіссөз жүргізу үшін Мəскеуден арнайы уəкіл келіп Валидовты 
Самарқанға шақырды. Оның ұсынысын 4-5 күннен соң келіссөзге кірісетін Валидовке 
жөнелттік. Біздің бейбіт келісімдеріміз Валидовтың бітім шарттарымен тығыз байланысты» 
[15, Л. 36-37]. Əйтсе де кеңестік билік ұсынған, бірақ іске аспай қалған бұл бейбіт бітім ұлттық 
тəуелсіздік тұрғысында кейін шегіну болатын. 

Түркістандағы қазақ саяси элитасы арасында Энвермен тікелей байланысқан өкілдерінің 
бірі - Ғ.Бірімжанов еді. Ол «Бірлік туы», «Ақ жол» газеттерінде қызмет істеп, 1922 ж. күзінде 
Германияға оқуға жіберілген. Ұлтшылдық қызметі үшін 1930 ж. А.Байтұрсынов, 
М.Дулатовтармен бірге сотталады. Ғ.Бірімжановтың көпшілікке белгісіз болып келген, бірақ 
өзінің жеке тағдырына ауыр із қалдырған қызметтерінің бірі – оның С.Қожановтың 
тапсырмасымен 1921 ж. Бұхараға Энвер Пашамен кездесуге баруы [18]. Бұл кездесудің барысы, 
қандай нəтиже бергендігі жөнінде нақты деректер кездеспегендіктен оны тек болжауға болады. 
Сірə, Түркістандағы кеңестік билікке араласқан ұлт коммунистерінің арасында 
ұлтжандылығымен танылған С.Қожанов өзіне белгілі мақсатпен большевиктік биліктен қол 
үзіп, Бұхарада кеңеске қарсы кең ауқымды қарулы күрес жүргізуге кіріскен Энвер Пашамен 
байланыс орнатуды жоспарлаған болар. Бұндай əрекет мемлекеттік билік құрылымдарындағы 
кейбір өзбек қайраткерлерінің де тарапынан жасалған еді. 

Энвер Паша (Ахмет бей оглы) туралы қалыптасқан тарихнамалық əдебиеттерден оның 
саяси көзқарастары мен іс-əрекеттерінде қарама-қайшылығы мол күрделі тұлға екендігі 
танылады. Содан да оған берілген баға көбіне кереғар келіп жатады. Өзбекстандық 
Д.А.Алимова Түркістандағы ұлт-азаттық қозғалысы тарихында даңқы мен дақпырты қатар 
шыққан тұлға туралы «На самом деле независимость түркестанцев никогда не волновала Энвер 
Пашу. Под этим лозунгом он хотел превратить Среднюю Азию в плацдарм для расширения 
своих амбициозных целей создания сказочной страны, где он был бы халифом» [19, с.204] 
деген тұжырымы қайраткер тұлғасына берілген сондай кереғар тұжырымдардың бірі.  

Осындай пікір алуандығына қарамастан архивтік деректер Энвер Пашаның Орта Азиядағы 
қызметін жаңа қырынан қарастыруға мүмкіндік береді. Деректерге жаңа көзқараспен баға бере 
отырып, Энвер Паша Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының дем берушісі болды деген тұжырым 
жасаймыз. Күрделі саяси құбылысқа XX ғасыр басындағы жастүріктер қозғалысының идеялық 
ықпалы Түркістандағы кеңес өкіметіне қарсы қарулы күрес жағдайында Энвер Пашаның 
қызметі арқылы жаңа мазмұнда жалғасын тапқандығына көз жеткізеді. 
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 История находки связана с археологическими исследованиями культурного ландшафта 

гор Кулжабасы, проводившимся по гранту научных исследований Института археологии им 
А.Х. Маргулана 2012 г. (руководитель А.З. Бейсенов). Хребет Кулжабасы представляет южную 
оконечность водораздела долин рек Чу и Или (Чуилийские горы или Айтау). 

Памятник древнетюркской письменности (рис. 1, 2) был найден на скальном выходе одной 
из сопок 14 ущелья хребта Кулжабасы, исходя из нумерации ущелий археологической карты 
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комплекса, впервые опубликованной Ж.-М. Деомом и А.Е. Рогожинским1, принятой и нашей 
группой. Известно, что участок ущелья, где расположено местонахождение с рунической 
надписью, исследовался ранее. Указание на него содержится в упомянутой карте комплекса 
Кулжабасы, кроме того, в монографии (на титульном листе) Сала Р. и Деома Ж.-М. была 
опубликована фотография плоскости с уникальным сюжетом эпохи бронзы (рис. 3) с этого 
местонахождения2. Комплекс Кулжабасы был обследован ими в 2000-2001 гг., однако, тогда 
тюркская руническая надпись не была обследована и введена в научный оборот.  

Археологический контекст. Местонахождение локализуется в нижней части восточного 
склона высокой сопки расположенной у входа в 14 ущелье. Эта сопка со значительным 
количеством скальных выходов, при этом, на ее восточном склоне, лишь крайне ограниченное 
их число имеет ровные грани-сколы с патинизированными поверхностями, основная же масса 
скальных поверхностей не пригодна для выбивки. Определенное расширение долины у 
основания сопки и наличие обильного водного источника, стекающего с верхней части ущелья, 
сделали этот уголок пригодным для активного ведения хозяйственной деятельности. Кроме 
того, участок служил местом пересечения локальных дорог проходивших по ущелью и 
перпендикулярно вдоль подножья высокой части гор. Расположенные на незначительном 
удалении от перекрестка удобные террасы с некоторым весьма ограниченным количеством 
пригодных для выбивки скальных выходов песчаника послужили пространством для 
организации компактного, разновременного, но уникального святилища, основу которого 
составляет наскальное искусство эпохи бронзы. В нескольких сотнях метрах вверх по ущелью 
располагается еще одно, более крупное святилище эпохи ранней и средней бронзы с более 
многочисленными, также исследованными изображениями. Между святилищами располагается 
могильник эпохи бронзы, отдельные плоскости с наскальными изображениями, а также 
зимовка 19- начала 20 в, под которой могут оказаться слои ранних поселений (раскопки в 
ущелье еще не проводились).  

Наличие в первом святилище уникальной упомянутой композиции, датирующимся, видимо 
ранним этапом среднего бронзового века, содержащую весьма динамичную сцену, имеющую 
явно культовое содержание и свидетельствует об облюбовании населением этого участка 
Кулжабасы еще в то, далекое время. Сцена выдержана в характерном для нескольких ущелий 
хребта стиле, который может быть охарактеризован как «наивный» с  гипертрофикацией, 
отдельных частей тела изображенных героев, одежды: кистей рук, высоких носов, характерных 
«грибовидных» головных уборов. Основу многофигурной композиции составляет  травля тремя 
собаками огромного (космического) быка, одна из которых ухватила его за нос, процесс чего  
контролируется антропоморфный герой (мужчина) - с характерным луком, нацеленным в 
сторону исполина, расположенного перед ним. Еще двое антропоморфных героев, мужчина и 
женщина, находятся позади быка, женщина с разведенными руками – внизу, мужской образ над 
ней, отделены лунковидной кисточкой хвоста быка. По мнению Р.Сала и Ж.-М. Деома они 
изображены в позе поклонения. Видимо, эти люди, также одетые в грибовидные головные 
уборы и не стремятся скрывать радость, пританцовывая и прихлопывая огромными ладонями, с 
растопыренными пальцами, по поводу ритуала жертвоприношения, которое должно изменить 
весь ход жизни в следующем ее цикле к лучшему. Рядом с быком есть более мелки 
антропоморфные изображения (детей), изображенных значительно меньшими по размерам и 
более схематично, также обращенных в сторону животного-великана. У животных и людей 
изображены половые признаки. Гипертрофированный горб этого быка, привлекающего общее 

                                                            
1 Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана //Памятники наскального искусства 
Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы, 2004. С. 61. 
2 Сала Р., Деом Ж.-М. Наскальные изображения Южного Казахстана. Алматы, 2005. С. 91, рис. 7.6. 
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внимание и расположенного в центре композиции, по-видимому, может олицетворять мировую 
гору – центр мироздания и тем придает этой центральной фигуре сцены особую 
фундаментальность, вселенскую значимость события. Семантика этой сцены, очевидно 
идентична хорошо известным ритуальным сценами  «жертвоприношений быков» на третьей 
группе Тамгалы, где жрецы лишь ритуально обозначают прикосновение чеканом к носу быка. 
Кулжабасинская иконография сцены жертвоприношения хронологически явно предшествует 
тамгалинской, косвенно об этом может свидетельствовать и более четкое изображение сути 
ритуала: жрец ударяющий быка чеканом в тамгалинской, по сравнению с терзанием собаками в 
Кулжабасы. Обе плоскости обращены в западную сторону и, по-видимому, связаны с 
солнечным культом и ритуалом жертвоприношения. Однако изображения быков на 
тамгалинской и кулжабасинской плоскостях обращены в противоположные стороны. 

К той же эпохе среднего бронзового века относятся еще несколько плоскостей с 
петроглифами с этого же местонахождения: сцена с тремя персонажами: двое мужчин с 
орудиями, похожими на топорики (чеканы) на длинных рукоятях наносят удар по хищникам 
(волкам), третий персонаж: антропоморфное существо в волчьей шкуре или волк широко 
шагающий на задних ногах. Явно нереалистическое (ритуально-символическое) содержание 
большинства многофигурных сцен, также говорят о культовом характере изображений. На 
компактной территории святилища имеется еще несколько изображений животных эпохи 
средней- поздней бронзы, выделяется аккуратно выбитый олень с рогами, символизирующими 
мировое древо и камень с лунками или чашевидными углублениями, расположенный в этом 
святилище у его нижнего «входа», все в совокупности могут свидетельствовать о длительном 
существовании святилища вплоть до позднего этапа бронзы в течение нескольких поколений.  

Верх сопки испещрен значительным числом, невыразительных в своей массе, рисунков 
гунно-сарматского периода. Но они отделены от этого локального святилища «стерильным» 
пространством, измеряемым несколькими сотнями метров и значительной разницей по 
абсолютной высоте. Наличие на святилище выбитого в зверином стиле классического оленя «с 
горбиком» и рогами, изображающими мировое древо (частично подновленного в позднее 
время), свидетельствуют об использовании этого святилища в сакский период раннего 
железного века, возможно кратковременном. Обнаружено здесь же несколько плоскостей с 
невыразительными средневековыми изображениями, а также подновлениями более ранних 
изображений. Отдельные изображения относятся к новейшему времени. 

Мы вполне сознательно уделили столь подробное внимание археологическому контексту 
находки по двум причинам. Во-первых: трудно спорить с тем, что выбор места для надписи, 
выбитой на возвышенном месте, откуда открывается вид на окружающий ландшафт, рядом с 
незаурядными изображениями предыдущих эпох, не сколько эстетически, сколько 
содржательно оформлявших святилище далеко не случайно. Кроме того, несмотря на многие 
публикации по памятнику, описание данных сцен и их интерпретация еще не приводилась. 

Руническая надпись найденная  на сопке 14 ущелья гор Кулжабасы, представляет собой 
новую находку древнетюркской письменности на территории региона Жетысу, который 
представлял собой исторический оазис развития тюркской культуры и государственности, а 
также свидетельствует об достаточно широком использование письменности в этой местности.  
Выбор места для тюркской надписи, содержащей фразу о превосходстве этой земли 
непосредственно по-соседству с неординарными изображениями предшествующих времен, 
представляется нам вполне закономерной. Сравнение аккуратно выбитой надписи с 
известными другими надписями (большинство из которых было прочерчено), также не 
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оставляют сомнений в особом отношении авторов к ней, возможной элитарности 
происхождения авторов3. 

Выбитая надпись состоит всего из 18 (19?) знаков, букв или тамг? Надпись выбита 
аккуратно, очевидно металлическим орудием на вытянутом, весьма ограниченном участке, 
относительно ровной горизонтальной поверхности скалы, расположенном в основании 
скального обнажения, основные вертикальные удобные патинированные плоскости которого 
уже были заняты сюжетами эпохи бронзы и раннего железного века. Данный участок скалы, 
имеющей южную экспозицию подверженный сильной патинизации, имеет корочку темно-
коричневую цвета, выбитые в раннее средневековье знаки сами уже значительно 
патинированы. По мнению интерпретатора - соавтора данной статьи, по тамгам-знакам и 
графемики древнетюркской письменности данная  надпись относится  к VIII-IX вв.  

 

 
 
Рис. 1. Фото надписи в 14 ущелье Кулжабасы. 
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По данным фотографии надписи мы можем предварительно толковать данную надпись 
следующим образом:   

Древнетюрксий текст:    Igidmiš: jer: el: jiče : kű: jegen: ermiš: nenčig? 
Перевод на русский: Превосходная Земля, Эль- народу, очень  славный Йеген (племянник) 

был, жаль!  
Перевод на казахский:  Игілікті жарасқан Жер мен Ел(ге) аса даңқты  Йеген («Жиен»)  

болған еді, өкінішті-ақ!  
Пока нам не совсем ясно толкование тамг-знаков №1, №10, № 15, №17, №18, №19. Более 

точное копирование надписи, возможно, сможет пролить свет на спорные вопросы данной 
интерпретации. 

Горизонтальная надпись на скале песчаника, в 14 ущелье Кулжабасы имеет длину 78 см, 
высота знаков до 10-11 см. Была выбита на темно-коричневой патинированной поверхности в 1 
строку, в основании центральной части небольшого святилища эпохи бронзы, сохранявшего 

                                                            
3 Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и 
Востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. 
Масанова. Алматы, 2010. С. 333-334. 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

668 
 

определенные функции святилища и в сакское время. Рядом с более ранними, на свободных 
поверхностях было выбито и несколько средневековых изображений, в частности, всадник.    

 Находка рунической надписи в Кулжабасы уже случалась. В 2009 г. в Кулжабасы, в 
ущелье Жаксылыксай археологом А.Е. Рогожинским была обнаружена надпись, прорезанная на 
вертикальной поверхности песчаника под изображением тамги, состоящая из трех 
вертикальных строк4. В той же статье исследователя приводятся все известные автору данные 
по находкам памятников древнетюркской эпиграфики и наскальных изображений тамг региона 
Жетысу. Обращает на себя внимание то, что большинство переводов уже известных 
опубликованных надписей имеют явные намеки на религиозное (преимущественно 
манихейское) содержание. В данном переводе, скорее угадывается некий государственный 
стиль. 

Публикация данного памятника древнетюркской письменности – еще один шаг к тому, 
чтобы  полнее представить комплексную культуру древних тюрков Жетысу, в том числе и 
такой важной ее составляющей, как уникальной эпиграфики этого периода, в которой навсегда 
запечатлены памятники нематериальной культуры. 

 
Рис. 2. Прорисовка надписи, знаков-тамг (?). 
 
 

                                                            
4 Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и 
Востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. 
Масанова. Алматы, 2010. С. 333-334. 
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Рис. 3. Сцена с быком (туром). 
Түйін 
Мақалада 2012 жылы Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Құлжабасы 

тауында жүргізген зерттеулері нəтижесінде алынған материалдар берілген. Жүргізілген барлау 
жұмыстарының нəтижесі бойынша бірегей ескерткіштердің қатарына 14-шатқалдан табылған 
ежелгі түркі кезеңінің (VIII-IX ғғ.) руналық жазуын жатқызуға болады. Осы еңбекте оның 
бастапқы аудармалары ұсынылып отыр. 

Көне түркі жазба ескерткіші жөніндегі осы мақала Жетісу өлкесіндегі ежелгі түріктердің 
кешенді мəдениетін толық көрсетуге тағы бір қадам жасайды, сонымен қатар заттай емес 
мəдениет ескерткіштері үшін əрдайым қызығушылық тудыратын осы кезеңнің бірегей 
эпиграфикасы ретінде аса маңызды болып табылады.  

  
Рис. 1. Фото надписи в 14 ущелье Кулжабасы. 
Рис. 2. Прорисовка надписи, знаков-тамг (?). 
Рис. 3. Сцена с быком (туром). 

 

КЕРАМИКАҒА ҚАТЫСТЫ ТЕРМИНДЕР ХАҚЫНДА 
 

Е. Ш. Ақымбек  
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің PhD докторанты, 

Керамика – адамзат баласының жеткен бір жетістігі, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан баға жетпес қолөнері. Онда сан ғасырлық аса бай қолөнер тəжірибесі 
жинақталған. Қалалық мəдениетке жеткізіп, шебердің ой-санасын биікке көтеретін мұндай 
қолөнердің көмегімен өркендеген мəдениеттің құрылымы мен жүйесі дами түсіп, небір нəзік 
əрі көркем туындылар дүниеге келді. Əрине, қолөнердің баға жетпес құндылығы осы 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

670 
 

керамикадан көрініс тапқан. Сондықтан керамикаға қатысты қазақша терминдерді жинақтап, 
жүйеге салу археологиялық зерттеулер процесінде аса маңызды болып табылады.  

Бүгінде қалыптасқан, бір жүйеге келтірілген қазақ тіліндегі археологиялық терминдер 
(аталымдар) толық жолға қойылмай келеді. Əлі күнге дейін бұрын қалыптасқан орысша немесе 
басқа да тілдердегі терминдерді орыс тілі арқылы аударып не сол күйінде қолданып келеміз. 
Қолданысымыздан шығып қалған кейбір терминдерді жаңартып, ғылыми айналымға енгізу 
жағы да кешеуілдеп келеді. Оның үстіне əрбір зерттеуші өзіндік терминдерді қолданып жазуда. 
Сондықтан ортақ шешімін таппаған бірқатар терминдер бар. Солардың қатарына керамика мен 
оның өндірісіне қатысты терминдерді жатқызуға болады.  

Керамика ежелгі гректің kéramos (κέραμος) – «глина» сөзінен шыққан, keramike – 
«гончарное искусство» деп орыс тілі арқылы аударылып, одан қазақ тіліне тəржімелеп жүрміз. 
Тікелей грек немесе латын тіліндегі аталуынан қазақ тіліне аударылып берілген сөздіктер 
кемде-кем. Олай болса, «керамика» сөзінің түп төркіні біз қолданып жүрген «саз» сөзінен, одан 
бұйым жасау, саз немесе қыш өнерінен алыс емес екен. Дегенмен «керамика» терминінің 
тікелей баламасы көне түркі тілінде кездесетініне кейінірек тоқталып өтеміз.  

Бүгінде орысша-қазақша сөздіктерде керамиканың бірнеше аудармасы кездеседі. Олар: 
керамика, қыш, тіпті күйіктас деп аударылған.  

Түбіміз бір түркі тілді халықтарында қалай аударылатынына тоқталып кетсек. Өзбекше – 
сопол буюмлар [РУзС, 1954, с.228], түркіменше – керамика (шыкгыдан ясалып биширилйəн 
өнүмлер), [РТуркС, 1956, с.248], азербайжанша – керамика (сахсы шейлəр) [РАзС, Том І, 1956, 
с.455], қырғызша – керамика (карападан жасалған буюмдар) [РКирС, 1957, с.279], түрікше – 
seramik, ұйғырша – (ساپال) сапал [РУйС, 1956, с.476] деп аударылса, ал парсы тілді тəжіктер – 
чизҳои сафолй [РТаджС, 1949, с.242] деп тəржімелеген.  

Керамиканың қазақ тіліндегі аудармаларының түсіндірмесі де əртүрлі берілген.  
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «керамика – күйдірген балшықтан, қыштан жасалған 

бұйымдар, сонымен қоса қыштан əртүрлі заттар жасау өндірісі мен өнері» [ҚТТС, 2008, 386-б.], 
– деп жазылған. Жалпы күйдірген балшықтан не қыштан зат жасау екінші өңдеуге жатады. 
Бұйым саздан жасалынып, одан кейін барып күйдіріледі. Сондықтан да кейбір зерттеушілер өз 
еңбектерде саз ыдыстар деп берген. Ал, қыш түсіндірме сөздікте  «балшықты отқа күйдіру 
арқылы алынған қатты зат» деп дұрыс жазылған [ҚТС, 1999, 441-б.]. Яғни, саз балшықтан 
(органикалық жəне металл емес материалдарсыз) минералды қоспаларды араластыру арқылы 
жоғары температураның əсерімен, содан кейін салқындатуда дайындалған бұйым немесе зат 
болып тұр. Қыш бұйым жасауға кез келген саз қолданыла бермеген. Тек арнайы жерден, 
таңдаулы топырақты ғана өндіріске пайдаланған.  

Сонымен, тар мағынада айтқанда қыш күйдіруден өткен саз балшықты білдіреді. Дегенмен 
бұл терминнің бүгінде қолданысы кеңейіп келеді. Қыш орта ғасырда өмірдің барлық 
салаларында – тұрмыста (əртүрлі ыдыс-аяқтар), құрылыста (кірпіш, құбыр, тақта, мүсіндік 
бөлшектер), мүсін жасау мен қолданбалы өнерде кеңінен қолданылған.  

Саздан жасалынып, күйдірілген бұйымдар, яғни «керамика» бүгінде қазақша жарияланған 
еңбектерде əртүрлі қолданылып келеді. 

К.М. Байпақов пен Л.Б. Ерзаковичтің «Ортағасырдағы Отырар керамикасы» атты 
альбомдарының қазақша аудармасында «керамика» сөзі «қыш бұйымдар», «керамика 
бұйымдар», «керамика» деп берілген [Ортағасырдағы Отырар..., 1990, 6-16-бб.]. 

Ақсу өзенінің бойында орналасқан Ақтөбе қаласын зерттеуші У.Х. Шəлекеновтің еңбегінде 
саздан жасалып күйдірілген заттарды «қыш бұйымдар», «қыш кірпіш» деп көрсеткен 
[Шəлекенов, 1992, 93-92-бб.]. Н. Алдабергеновпен бірге берген альбомында нақты «қыш 
бұйым» деп берген [Шəлекенов, Алдабергенов, 2006, ХХҮ-б.]. 
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С. Жолдасбайұлы күйдірілген бұйымдардың жалпы атауы ретінде «қыш құмыра» деп 
атаған [Жолдасбайұлы, 2010, 211-б.]. 

З. Самашев, О. Кузнецова, В. Плаховтың «Сарайшықтың қыш бұйымдары» атты еңбегінде 
«керамика» сөзін «қыш бұйымдар» деп аударған. Сонымен қоса, «қыш-құмыра бұйымдар», 
«қыш-құмыра ыдыстар» сөздері кездеседі [Самашев жəне т.б., 2008, 12, 17-бб.].  

М. Қожа «Отырардың керамика өндірісі» атты еңбегінде қыш бұйымдарды жиі 
қолданылатын барлығына ортақ терминде – «керамика» деп қалдырған [Қожаев, 1996].  

М. Тұяқбаев қыш ыдыстарды «керамика» деп аудармасыз қолданған [Тұяқбаев, 2000, 15-
б.]. 

К.М. Байпақов пен Д.А. Воякиннің еңбегінде «керамика» сөзі аудармасыз сол күйінде 
қалдырылған [Байпақов, Воякин, 1999, 12-б.]. 

Сонымен бүгінде көпшілік зерттеушілер «керамика» сөзін сол күйінде қолданумен қатар 
«қыш-құмыра», «қыш бұйым» деп атап жүр. Əйтсе де, айтылып отырған «құмыра» барлық қыш 
ыдыстардың атауын бере алмағанмен, «қыш-құмыра» сөзі көпшілік оқырманға қыш ыдыс-
аяқтар ретінде біршама түсінікті. Олай болса, құмыра немесе қыш құмыра атауын «керамика» 
атауымен теңестіруге бола ма? Дегенмен жалпы ыдыс атауындағы қыш ыдыс-аяқ мағынасына 
жақын сөзді қарастырып көрсек. Қазақстанның оңтүстігіндегі кейбір халықтар ортағасырлық 
қалалар мен қоныстардың үстінде шашылып жатқан қыш бұйымдарды (керамикаларды) 
жалпылама «көзе» деп атайды. Қазақ тілінің сөздігінде «көзе» – қышты күйдіріп жасаған 
құмыра деп берілген [ҚТС, 1999, 320-б.]. В.В. Радловтың Санкт-Петербургтен 1899 жылы 
шыққан еңбегінде коза –саз ыдыс (глиняная посуда) [Радлов, 1899, т. ІІ, ч. 1, с. 629] деп 
жазылған. Яғни көзе сөзі өзінің орфоэпиялық тұрғыдан аздап өзгерістерге ұшырағанымен 
мағынасын жоғалтпаған. Қазақ əдеби тілінің сөздігінде көзе – сұйық зат құю үшін балшықтан, 
құмнан, қыштан күйдіріліп жасалған ыдыс деп түсіндірме берген [ҚƏТС, 8 том, 215-б.]. 
Қазақша-орысша сөздікте «көзе» орыс тіліне саз немесе мыс ыдыс; саз немесе мыс құмыра деп 
аударылған. Тағы бір жағдайда диалект ретінде суға арналған ағаш шелек деп жазған [КРС, 
2002, с. 390]. Келесі бір сөздікте «гончарные изделия» қазақшаға «қыш-құмыра бұйымдары» 
деп аударылса, ал керісінше «көзе» орыс тіліне «гончарные изделия» деп аударылған. Соңғысы 
«керамика» сөзіне бір табан жақын. Дегенмен екеуі де ортақ бір мағынаны білдіріп тұр. Көне 
түркі сөздігінде «көзе» сөзіне ұқсас «küδäč» – құмыра, ыдыс (кувшин, сосуд) [ДТС, 1969, с. 
324], «küzäč» – ыдыс, құмыра (сосуд, кувшин) [ДТС, 1969, с. 331]; «küzüčlüg» – құмырасы, 
көзесі бар (имеющий кувшин, горшок) [ДТС, 1969, с. 331]; «küzüčlük» –құмыраға, көзеге 
арналған (предназначенный для кувшина, горшка) [ДТС, 1969, с. 331]; «küži» – хош иіс 
түтететін шам (благовоние, ладан, благовонная курителная свеча) [ДТС, 1969, с. 332] атаулары 
кездеседі. Осы кездескен ыдыс атаулары бойынша «көзе» сөзінің жалғыз ыдыс атауымен қатар, 
жалпы қыш ыдыс-аяқтардың бірқатарының атауы екенін аңғаруға болады. Олай болса, «көзе» 
сөзін қыш бұйым атауымен қатар, «көзе бұйымдар» деп қолдануға əбден болатын сияқты. 

Махмуд Қашқаридың жазбасында бүгінде біз күнделікті өмірде қолданып жүрген 
ыдыстардың жалпы атауы – ыдыс-аяқтар «qa» – ыдыс, ыдыс-аяқ, «qača» – ыдыс-аяқ деп 
кездеседі [ДТС, 1969, с. 399, 400]. Екіншісі асханада пайдаланылатын ыдыс – «кесе» сөзіне 
ұқсас. Сонымен қатар кездесетін «serk» – саз ыдыс-аяқтар (глиняная посуда), сынықтар 
(черепки) [ДТС, 1969, с. 497], «sasïq» – қыш немесе көзе бұйымдар (гончарные изделия) [ДТС, 
1969, с.490] деген мағынаны білдіреді. Осы ыдыстардың ежелгі жалпы атауын біз қолданып 
отырған «қыш ыдыс-аяқтар» немесе «қыш ыдыстар кешені» немесе «қыш ыдыс сынықтары» 
сөзімен алмастырып қарастыруға болады. Жалпы ортағасырлық ескерткіштерден табылған 
қыш бұйымдардың (қыш ыдыстар мен оның сынықтарының) ортақ атауын осы «serk» толық 
ашатындығын оның түсіндірмесі айғақтайды. Мұның «керамика» терминіне пара-пар сөз 
екендігі дау тудырмаса керек. Ал, қыш немесе көзе бұйымдар атауын көне түркілік «sasïq» сөзі 
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ашып тұр. Азербайжандардағы керамиканың аудамасындағы «сахсы шəйлəр» аталымындағы 
«сахсы» сөзінің түбірі «sasïq» сөзінен шықса керек. Тағы да айта кетер жағдай керамиканы 
Еуропаның бірқатар халықтары (ағылшынша – ceramics [sə'ræmıks]) латын əліпбиінің «c» 
əрпінен бастағанымен, оны транскрипциясында «s» деп оқиды. Ал, екінші біреулері (немісше – 
keramik) грек тіліндегі атауы бойынша «k» əрпінен бастап жазады. Түркі тілді түріктер де 
«seramik» деп атайды. Олай болса, көне түркі тіліндегі «serk» сөзі мен еуропалықтардың 
«ceramics» сөзінің шығу төркіні біреу болуы мүмкін деген ойға алып келеді.  

Келесі тағы бір мəселе, бүгінде қыш жасауға пайдаланатын материалды əртүрлі атауда 
пайдаланып келеміз. Орыс тіліндегі еңбектерде оны «глина» деп жазады. «Глина» сөзі 
сөздіктерде «саз», «балшық», «топырақ» деп аударылған [КРС, 2002, с. 172]. Қазақ тілді 
еңбектерде де керамикаға қолданылатын материалды «саз», «балшық», тіпті кейде екеуінде 
қатар «саз балшық» деп жазып жүрміз.  

Сонымен қыш жасаудағы тамаша минералды қоспа – саз балшық – қыш өнерінің негізі. Саз 
табиғатта кең тараған əрі құрамы жағынан бір-бірінен ерекшеленеді. Олардың кейбірі сол 
күйінде сол немесе басқа да қышты жасауға жарайды, яғни табиғатта сондай қалыпта кездеседі, 
ал кейде ол тазартылып, қажетті компоненттермен араластырылғаннан кейін кəдеге жарайды. 
Қыш жасауға қолданылатын саз балшықтың ортағасырлық жазба деректерде бірнеше аттары 
кездеседі:  

ḤUQUBARЇ – отқа берік саз (огнеупорная глина) [ДТС, 1969, с. 200]; 
LIJÜ – құрғақ, əрі қатты құмды саз (сухая и твердая глина с песком) [ДТС, 1969, с. 333]; 
TITIK – саз, топырақ, балшық (глина, земля, грязь) [ДТС, 1969, с. 564]; 
TOJ – саз (глина) [ДТС, 1969, с. 572] 
Мұның қайсысы нақты бұйым жасауға арналғандығы толық ажыратылып айтылмаған. 

Дегенмен, қыш алу үшін саз отқа берік болуы керек, ондай саз бұл жерде «ḥuqubarï» болып тұр. 
Ал, ас үйлік ыдыстардың көбінде құрамында майда құм мен қиыршық тастардың кездесетінін 
ескерсек, бұйым жасауға «lijü» деп аталатын сазды пайдалануы мүмкін. «Titik» деп аталатын 
сазды құрылыс ісінде пайдаланғандығына сөздікте мысал келтіріп кеткен.  

Түркі тілді халықтарда «глина», өзбекше – лой; гил [РУС, с.134], түрікменше – тоюн; 
шыкгы; палчык; лай [РТС, с. 118], азербайжанша – кил [РАС, с.220], қырғызша – ылай; чопо; 
топурак [РКырС, с.132], ұйғырша – الي( ) лай [РУйС, с.200], түрікше – kil; balçık деп 
аударылады. Сонымен қыш жасауға қолданатын сазды, яғни «гончарная глина» сөзін өзбектер 
– кулоллик гили, түрікмендер – күйзе тоюны, қырғыздар – карапа жасалуучу топурак, түріктер 
– çömlekçi kili деп атайды.  

Жоғарыда аталған түркі халықтардың ішінде түрікмендер ғана ыдыс жасауға 
қолданылатын сазды бұрынғы төл атауынан toj – тоюн деп сəл өзгертіп айтатындығын көруге 
болады.  

Олай болса, орыс тіліндегі «гончарная глина» қазақ тіліне «көзелік саз» деп аударылады 
[ҚОТС, 2000, 80-б.]. Себебі орыс тіліндегі «гончар» («горънчар») – көзеші, қышшы, «горшок» – 
көзе (қыш құмыра) орыс тілінің «горн» – шоқ ошақ сөзінен шыққан. Сонымен «гончарство» 
сөзінің түп төркіні қазақша «көзе» немесе «қыш» деген мағынаны береді. Түсіндірме сөздікте 
көзелік – көзе жасауға арналған, көзе дайындалатын. Көзелік саздар – қыштан жасалған 
бұйымдар (ыдыс-аяқ, ойыншықтар жəне т.б.) дайындауға пайдаланатын тез балқығыш жəне 
қиын балқитын саздар жиынтығы деп жазылған [ҚƏТС, 2011, 8 том, 216-б.].  

Қорыта келгенде, еліміздің орта ғасырларда дамыған мəдениетін қыш заттарынан байқауға 
болады. Көзе бұйымдар ортағасырлық қалаларды толықтыратын бірден бір дерек көздері 
болатыны күмəн туғызбайды. Олар тіпті айрықша жəне көп. Жалпы қыш заттар Қазақстан 
археологиясының белсенді бір заты. Сол себепті қыш ыдыс-аяқтарға байланысты терминдерді 
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қалыптастырып, бір қалыпқа келтіру үлкен мəселе. Себебі саздан жасалған бұйымдар 
Қазақстан өнері мен мəдениет тарихын тану үшін құнды дерек болып табылады.  
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В. А. КАЛЛАУР АШҚАН КӨНЕ ТҮРКІ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ 
ЗЕРТТЕЛУІ 

 
М. М. Бахтыбаев 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ 
Археология ғылыми-зерттеу орталығы 

 
Археология əуесқойлары Түркістан үйірме мүшелері ашып, ғылыми айналымға енгізген 

көптеген археологиялық ескерткіштер  Кеңес дəуірінде кезінен жаңа методология негізінде 
қайта зерттеліп, олардың инструментальды өлшемдері алынып, толық сипаттамалары жазылды. 
Бұл жұмыстар кейінгі зерттеулер алдына қойған өзекті мəселелерінің бірі болды. 

Үйірме мүшелерінің ішінде, Əулиеата уезінде атқарған зерттеу жұмыстарының 
белсенділігімен ерекше көзге түскен - В.А.Каллаур болды. Ол 1843 жылдың 6 ақпанында 
Минск қаласында дүниеге келген. 1865-1867 жылдары аралығында, ол Санкт-Петербургтегі 
Константиновский училищесінде оқып, оны бітірген соң подпорудчик шенінде 3-і Орынбор 
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батальонында əскери қызмет атқарды. В.А.Каллаур 1876 жылы əскери қызметтен кетіп, 
Түркістан генерал-губернаторлығының Əскери-халық басқармасына қызметке ауысады. 1876 
жылдың 17 наурызында №49 бұйрық негізінде, ол Əулие ата уез басшысының аға көмекшісі 
болып тағайындалады. Ал, 1880-1898 жылдар аралығында Əулие ата уезі басшысы қызметін 
атқарады [1, с.9]. 

В.А.Каллаур 1896 жылдың 26 ақпанында өткен үйірме отырысында үйірме мүшелігіне 
қабылданып [2, с.9-11], Археология əуесқойлары Түркістан үйірмесінің жұмысына белсене 
кірісіп, Əулиеата уезінде орналасқан ескерткіштердің зерттелуіне сүбелі үлес қосқан 
зерттеушілердің бірі болды.  

В.А.Каллаур атқарған ізденіс жұмыстарының ішінде ерекше орын алатын - көне түркі жазу 
ескерткіштері болып табылады. Талас өзенінің жоғарғы ағысында ашылған бұл 
ескерткіштерінің үйірме үшін маңызы зор болды. М.Е.Массон, бұл туралы былай деп жазды: 
«Дешифровка руничеких древнетурецких надписей – один из выдающихся успехов, выпавших 
на долю мировой тюркологии, а обнаружение их в долине Таласа, ...ставилось в особую заслугу 
всей деятельности Туркестанского кружка любителей археологии в Ташкенте...» [3, с.5]. 

В.А.Каллаур 1896 жылдың қараша айында Айыртамой жазығындағы, Қалба шатқалына 
барар жолдың бойында, Дмитриевское ауылынан 8 верст жерден, төрт қатардан тұратын жазуы 
бар тасты ашып (1-сурет), оның сипаттамасын берді. Жазуы бар құмтастың алғашқы орнынан 
екі қадам жерге қозғалтылғандығын, ол бастапқыда 7,5 вершок тереңдікке көмілгенін атап өтіп, 
тас өлшемдерін берді: ұзындығы 1,75 аршын, биіктігі 10 вершок. Тастың бетіндегі жазулар 
жақсы сақталған. Бірінші қатардағы жазудың ұзындығы 1 аршын 7 вершок, екінші қатардағы 
жазу ұзындығы 1 аршын 9 вершок, үшіншісі – 1 аршын 7,5 вершок, ал төртіншісі – 9 вершок. 
Сонымен қатар, В.А.Каллаур 1898 жылдың мамыр айында жергілікті тұрғын Бердіқожин 
берген мəліметке сүйене отырып, орқұн жазуы бар екі тасты тауып, олардың көшірмелерін 
түсірді. Бірінші таста бес қатар жазу сақталған, ал, алтыншы қатардағы жазу өшіп кеткен, оның 
ұзындығы 11/2 аршын. Ал, екінші таста кескінделген он бір қатар жазудың бір бөлігі табиғат 
əсерінің салдарынан бұзылған. Оның ұзындығы 3 аршын болып келген. Екінші тастағы 
жазулардың - 5 қатары жақсы сақталған, 3 қатары толық емес жəне 3 қатары өшіп кеткен [4, 
с.124-127]. 

Осы жылдың 5 мамырында, Талас өзенінің жоғарғы ағысында қазба жүргізу жəне жазуы 
бар тастарды іздестіру мақсатымен Г.И.Гейкель басқарған Фин-Угор ғылыми қоғамының 
археологиялық экспедициясы осы өңірде зерттеу жүргізіп, орқұн жазуы кескінделген екі 
ескерткіш ашты. Сонымен бірге, экспедиция мүшелері барон К.Мунке мен О.Доннер 
В.А.Каллаур ашқан Құлансай шатқалындағы №1 (2-сурет), Терексай шатқалындағы №2 жəне 
№3 тастардағы жазуларды қайта зерттеді [4, с.123-124].  
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1-сурет. 1896 ж. В.А.Каллаур ашқан бірінші «Талас ескерткіші»  
 

 
 
2-сурет. В.А.Каллаур ашқан «Шиимтас» ескерткіші 
 
Əулие ата уезінде алғашқы көне түркі жазуының табылуы Қазақстан мен Орта Азияны 

мекендеген түркі тайпалары арасында орқұн əліппесі қолданылғанын көрсетіп, осы уақыттан 
бастап орталықта орналасқан ғылыми ұйымдар мен белгілі зерттеушілер үйірменің атқарған 
жұмыстарына қызығушылықпен қарай бастады.  

1893 ж. 15 желтоқсанында Дания корольдігі Ғылым академиясының отырысында, 
В.Томсен көне түркі жазуының құпиясын шешу жолындағы ізденістерінің нəтижесі туралы 
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баяндады. В.Томсен «Дешифровка Орхонских и Енисейских надписей» атты мақаласында: 
«Язык надписей оказался настоящим тюркским наречием, совершенно горманичным, очень 
близко родственным уйгурскому, но не совсем с ним тождественным. В некоторых отношениях 
орхонское наречье кажется более первобытным» дейді [5, с.8]. Бұл оқиға, Талас өңірінде 
ашылған көне түркі жазуларын да аударуға мүмкіндік берді.  

ХІХ ғ. соңында Талас өңірінде табылған көне түркі жазуларын академик В.В.Радлов [5, 
с.14],  П.М.Мелиоранский [6, с.271-272] жəне  ХХ ғ. бірінші жартысында шетелдік ғалымдар  
Ю.Немет [7] пен Х.Н.Оркун [8] зерттеп, қайта аударды.  

1897 ж. 25 ақпанында өткен Орыс археологиялық қоғамының Шығыс бөлімінің 
отырысында П.М.Мелиоранский, В.А.Каллаур ашқан тастағы жазуда 17 орқұн таңбалары 
кездесетіндігін атап [9, с.ІІ; 1, с.20], оның алғашқы аудармасын - В.В.Радлов жасады. Ал, ХХ ғ. 
30-шы жылдары орқұн жазуларын белгілі ғалым, лингвист С.Е.Малов қайта зерттеп, олар 
эпитафия екенін атап өтті [10, с.57-63; 11, с.74-75]. 

1925 жылы Музей ісі, табиғат, өнер туындылары мен көне ескерткіштерді қорғау жөніндегі 
Ортаазиялық комитеті (Средазкомстарис) тарапынан құрамында профессор Б.П.Денике жєне 
инженер М.М.Логинов бастаған «екінші» археологиялық экспедиция ұйымдастырылып [12, 
с.31], зерттеу барысында Б.П.Денике экспедициясы Єулиеата қаласынан тас бағана мен орқұн 
жазуы бар тасты тапқанын жазады [13, с.30]. Кейінірек, С.Е.Малов табылған жазудан 
түсірілген көшірмесіне сүйене отырып, көне түркі жазуы бар бұл тасты В.А.Каллаур ашқан тас 
екенін анықтайды [10, с.58]. 

С.Е.Малов бұл жазуды В.В.Радлов қолданған ретпен оқып, қайта аударды: 
(1) Устроив свои владения (?); мое геройское имя Удун, от вас (я отделился, т.е. умер) 
(2) Жена его в печали своей осталась вдовой 
(3) Его младшие братья: Кара-барс и Огул-барс, 
(4) в отношении своих товарищей (отделился) [8, с.59]. 
Сонымен қатар, С.Е.Малов 1898 жылы В.А.Каллаур жəне Фин-угор экспедициясы 

Айыртамойда ашқан төрт көне түркі жазуларын зерттеп, сипаттамасын береді. Осы 
ескерткіштер (Талас ескерткіштері) жайлы 1898 жылы жарық көрген П.М.Мелиоранскийдің 
мақаласында, 1918 жылы - Г.Гейкелдің монографиясында зерттеулер толығымен сипатталып, 
1926 жылы профессор Ю.Немет жəне 1939 жылы Х.Н.Оркун олардың аудармасын жасады [14, 
с.15]. 

В.А.Каллаур Айыртамойда тапқан екінші Талас ескерткішін 1936 жылы С.Е.Малов жəне 
1970-шы жылдары Ч.Джумагулов аударып, оған қосымша түсініктеме береді. 

Екінші ескерткіштін аудармасы (С.Е.Малов бойынша): 
(1) Верные друзья «Тридцати огланов-юношей». В год Обезьяны, семнадцатого  
      числа, 
(8) случилось 
(2) Мое имя «Черный чур», почетное имя – «Снег не распустит» (или «Черту   
     (финиш) не пропустит») 
(7) имя сына его Агулт (?) 
(3) Нижнее (?) мое государство обходя и проежая, я допустил появиться   
      красным и белым пятнам (на лице).    
(6) Имя жены – Тучаян,  имя сына «Черный чур» 
(4) «Черный чур»; - «Совершенно гнедой» ... «Не распускающий снег» (?). 
(5) «Черный чур» ... от своих родственников отделился (т.е. умер) [10, с.60-61].  
Екінші ескерткіштін аудармасы (Ч.Джумагулов бойынша): 
От пользы и удовольствий «тридцати огланов-юношей» (отделился). В (год) обезьяны, 

семнадцатого числа случилось. 
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Мое имя –«Черный чур», почетное имя – «Снег не распустит» (или: «Черноту не минует»). 
Имя сына его Агулт (?) 
Нижнее (?) мое государство обходя и проежая, я допустил появиться красным и белым 

пятнам на своем лице.   
Имя жены – Тучаян,  имя сына «Черный чур». 
«Черный чур» - «Совершенно гнедой», «Не распускающий снег». 
«Черный чур» от шестидесяти благ и своих родственников отделился (т.е. он умер) [15, 

с.33]. 
Екінші Талас ескерткішінің басқаларға қарағанда бір ерекшелігі, бұл жазуда цикликалық 

жануарлар күнтізбесі бойынша уақыты келтірілген жəне онда 150-ге жуық таңбалар бар. 
Үшінші (С.Е.Малов бойынша төртінші ескерткіш) тастағы жазуды П.М.Мелиоранский 

жəне С.Е.Малов аударды.  
П.М.Мелиоранскийдің аудармасы: 
1) вы не взяли (??) ... 2) ? низкие вы люди, юноша Чогул (?) погиб (или: юноша с Чугулом 

остался) ... 3) имя его Чур (или Чора), с тридцатью 4) юношами (или огланами) 
телохранителями (?) он разлу- 5) чился [6, с.272]. 

 С.Е.Маловтың аударамасы: 
Имя его – Чур. От вас, тридцать огланов, от выгод и благ (мира) он отделился (т.е. умер). 

Вам, доверенные мужи, Оглан-чур, наследуя, остался. Жена его вдовой осталась [11, с.75]. 
Фин-угор экспедициясы ашқан төртінші (С.Е.Малов бойынша үшінші) тастағы жазудың 

аудармасы: 
(1) Я непрерывно ходил (походом) на заграницу и внутри государства. 
(2) Я, Бег-чур сын, от выгод и благ (мира 
(3) отделился). Сын его, наследуя, остал- 
(4) ся. Печальная вдова осталась 
(5) ................. 
(6) ................. 
жəне бесінші тастағы жазудың аудармасы: 
(1) Разбитая горем княгиня рыдает, старшая бабушка, в отношении вас 
(2) Сын ее Умач... дары... блестящее серебро... 
(3) ... дары... дары [10, с.61-63]. 
Көне түркі ескерткіштерін зерттеуде Қазақстандық ғалымдар сүбелі үлес қосты. Олардың 

қатарында белгілі түрколог ғалымдар: Ғ.Айдаров, А.С.Аманжолов, А.Есенқұлов, 
М.Жолдасбеков [16, с.18], Н.Базылхан [17, с.117-122] жəне т.б. 

1896 жылы В.А.Каллаур жəне 1961 жылы П.Н.Кожемяко ашқан жазуларды рунолог 
Т.Досанов қайта зерттеп, С.Е.Малов, Ч.Джумагулов, И.А.Батманов пен А.Аманжоловтардың 
аудармаларына талдау жасап, олар жіберген қателіктерге тоқталды [18, с.53-69]. 

Бірінші Талас ескерткішіндегі жазуының аудармасы (Т.Досанов бойынша):  
1. По состоявшемуся именованию мое воинское имя Одун. Вы 
2. (Вы) его госпожа, при этом расстовании остались вдовой. 
3. Его младшие братья Кара-барс и Огул-барс 
4. замкнулись в себе [18, с.65-68]. 
Талас ескерткіштерінің кескінделген уақыты туралы бірнеше пікірлер бар. Г.Гейкель мен 

Г.Ретциус тастар табылған қорымда жүргізілген қазба жұмыстары барысында шыққан 
жəдігерлерге сүйене отырып, оларды V ғ.-мен мерзімдесе, С.Е.Малов олар жайлы: 
«Приурочение этих эпитафий и далее деревянной палочки с рунической надписью к какому-
либо столетию затруднительно. Можно только предполагать, что все эти письмена не новее 
VIII  в. н.э.» -деп пайымдайды [8, с.63]. Л.Р.Кызласов Талас жазуларын, керісінше IX-X ғғ. 
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мерзімдейді [19, с.186], ал И.В.Кормушин оларды қарахан кезеңіне (Х-ХІІ ғғ.) жатқызады [20, 
с.47].  

Бірақ, соңғы екі пікір П.Н.Кожемяконың жазу бар тас табылған жерде жəне Д.Ф.Винниктің 
оның қабатындағы В.А.Каллаур ашқан қалашықта жүргізген қазба жұмыстарының 
нəтижелеріне қайшы келеді. Қорымның бір бөлігі бұзылған, оның үстіне Қарахан кезеңінің 
бекінісі салынғаны (ортағасырлық Кескінтөбе) анықталды. Д.Ф.Винник Кескінтөбе 
қалашығында тоғызыншы орқұн жазуы бар тас табылған жерде кесік салып, қазба барысында – 
қалашықтың солтүстік-батыс бұрышында, 4 м тереңдікте жазуы бар бір тас жəне онан 2 м 
солтүстікте тағы бір тас тапты. Зерттеу нəтижесінде жазуы бар тастар қарахан кезеңінің мəдени 
қабатының астында орналасқанын жəне бір тас сол кезеңде салынған құрылыс негізіне 
(фундаментіне) қолданғанын анықталды. Сонымен қатар,  Д.Ф.Винник Айыртамойда табылған 
барлық жазулар мен екі балбал тастың оба қорымымен байланысты екенін алға тартып, оны 
(оба қорымын) құрылымы ерекшелігіне қарай VI-VIII ғғ. мерзімдейді [21, с.94-99]. 

Белгілі ғалым В.Левшиц И.А.Батмановтың пікіріне сүйене отырып, Талас ескерткіштерінің 
кескінделген уақытын орқұн жазуларынан (орқұн жазуларының ең ерте кезеңі VІІ ғ. екінші 
жартысымен мерзімделген) кейін жазылған, -деген пікір айтты [22, с.89]. 

Қазіргі таңда, белгілі ғалым С.Г.Кляшторный Талас ескерткіштеріндегі жазулар типология 
жағынан эпиграфикалық енисей руналарына жақын екенін, бірақ стилистика жағынан олардан 
төмен жəне өткен тарихты білмей Талас жазуларының мазмұны мен терминологиясын түсіну 
өте қиын екенін алға тартып, Талас ескерткіштерін палеографиялық жəне текстологиялық 
негіздеріне сүйене отырып мерзімдеу өте қиын, -деп қорытындылады [23, с.90]. 
С.Г.Кляшторный Айыртамойдағы обаларда жерленген билеушілердің эпитафиялық 
жазуларына сүйеніп, ең жоғарғы титул «чор» (чур) болып табылады, -деп жазады. 

Батыс түркі қағандығы кезінде мемлекеттің батыс бөлігі, оның ішінде Талас өңірі де 
«нушиби» рулар бірлестігі қолында болды. Олардың ру басшылары –«иркин» ал, мемлекеттің 
шығыс бөлігін билеген «дулу» рулар бірлестігінің ру басшылары - «чор» титулымен аталды. 
VІI ғ. соңында, дулу бірлестігінен шыққан Түргеш əулеті билікке келген соң, «чор» титулы 
бүкіл мемлекет жерінде қолданылды. С.Г.Кляшторныйдың пікірінше: «Со времени Чабыш-
чора Сулука (716-738) слово чор вошло в царскую титулатуру. ... Чабыш-чора Сулук стал 
первым князем из «черных» тюргешей, он ввел слово “кара” в свою титулатуру. Именно при 
Сулуке в Таразе утвердилась кара-тюргешкая династия...» -дейді [23, с.90]. Чабыш-чора 
Сулуктан кейін, билік оның ұлы - Тахварсен Кут-чораға (738-739) өтті. Бірақ, 740 жылы қара 
түргеш билеушілері Тан империясы əскеріне қарсы шайқаста қаза болып, 766 жылы Тараз 
қарлұқтардың қол астына өтеді. С.Г.Кляшторный VII ғ. бірінші жартысында Талас өңірі бастан 
кешірген тарихи оқиғаларды жəне «чор» титулы қара түргеш əулеті билік құрған кезіндегі 
жоғарғы титул екенін алға тартып, талас эпитафияларының кескінделген уақытын Чабыш-чора 
Сулук пен оның ұлы Тахварсен Кут-чора билік құрған кезеңіне (716-739)  тура келеді, -деп 
пайымдайды [23, с.91]. 

Түрколог ғалым Н.Базылхан, В.В.Радлов көне түрік тілінің тілдік, жазулық, 
морфологиялық ерекшеліктерін ескере отырып - үш диалектке, Н.А.Баскаков үш кезеңге 
(Алтайлық, Хұн жəне Көне түрк), ал С.Г.Кляшторный жазба ескерткіштерін тарихи-саяси 
(этникалық) тұрғыдан бөлгенін алға тартып, жазба ескерткіштеріндегі тарихи оқиғаларды 
тарихи-деректанулық тұрғыдан топтастырудың маңыздылығы зор, -деп пайымдайды [24, 
с.111]. 

В.А.Каллаур 1896 жылы ашқан ескерткіштің жазуы ерекше əдіспен (дукт) жəне бірінші екі 
қатар төменнен жоғырға қарай кескінделгенін, жазу солдан оңға қарай жазылғанын, екінші екі 
қатар бірінші қатарға қарағанда теріс кескінделгенін жəне оңнан солға қарай жазылғанын алға 
тартып, Т.Досанов келесі тұжырымға келді: «Тем не менее это самый верный 
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полеографический признак, свидетельствующий о том, что данный памятник является самым 
древнейшим среди известных каменописных текстов и составлен гораздо древнее V века» [18, 
с.69]. Т.Досанов руникалық жазу Енисей өңіріне Жетісу өңірінен келген. Оларды өздерімен 
бірге үйсіндер əкелген, деген пікір айтты. 

В.А.Каллаур жəне Фин-угор экспедициясы Айыртамой жазығында ашқан 5 орқұн жазуы 
бар тастардан басқа, 1961 жылы археолог П.Н.Кожемяко жаңадан, бұрын ғылымға белгісіз 
болып келген, көне түрк жазуы бар 1 тас жəне Д.Ф.Винник басқарған экспедициясы 3 тасты 
ашты [25, с.3-10]. Ғылыми əдебиеттерге П.Н. Кожемяко ашқан тас – сегізінші Талас ескерткіші 
(С.Г. Кляшторный бойынша - алтыншы), ал Д.Ф.Винник ашқан жазулар – тоғызыншы, оныншы 
жəне он бірінші Талас ескерткіштері атымен енді. 

В.А.Каллаурдың Құлансай мен Терексай шатқалдарынан ашқан жазулары да ғылыми 
ортада қызығушылық туғызып, жан-жақты зерттелді. В.А.Каллаур жартастардағы жазуларды 
ұйғыр тілінде жазылған -деген пікір айтып, 1897 жылдың 10 қараша күні өткен Үйірме 
отырысында, Құлансайда табылған жазу жайлы В.Р. Розеннің хаты оқылды. Онда, «Əулиеата 
уезінде В.А.Каллаур тапқан бұл жазулардың ұйғыр тілінде жазылғаны сөзсіз. Онан, академик 
В.В.Радлов бірнеше есімдерді анықтады» -делінген. Алайда, В.А.Каллаур Құлансай мен 
Терексайда табылған жазулар ұйғыр тілінде жазылған болмаса да, бұл жазулар көне жазу екені 
сөзсіз жəне оларға назар аудару қажеттілігін атап өткен [26, c.6]. 

В.А.Каллаур Құлансай жəне Терексай шатқалдарында ашқан жазуларды - 1923 жылы 
П.П.Иванов, 1930 жылы М.Е.Массон қайта зерттеді. П.П.Иванов 1934 жылы жарық көрген 
өзінің мақаласында, 1923 жылы Талас өзенінің жоғарғы ағысында жүргізген археологиялық 
зерттеулер нəтижелеріне тоқталды. 1923 жылдың 12 маусым күні, ол Құлансай шатқалындағы 
«Шиимтас» тасындағы жазуды көріп, келесі күні басқа шатқалдарға барлау жүргізу кезінде, 
олардың бірінде Шиимтастағы жазуларға ұқсас тасқа жазылған жазу тапқанын атап өткен. 
П.П.Иванов тастардағы жазулардың көшірмесін түсіріп, оларды лингвист ғалымдар С.Е.Малов 
пен Н.Н.Поппе зерттеп, С.Е. Малов жазулардың ұйғыр тіліне ұқсамайтынын алға тарты, ал 
Н.Н.Поппе бұл жазулар моңғолша болуы мүмкін емес, -деп жазды [27, с.241-251]. 

П.П.Ивановтың «К вопросу о древностьях в верховьях Таласа» атты мақаласын жан-жақты 
қарастырып зерттеген М.У.Турадилов, мақалада жаңа тасқа жазылған жазу жайлы келтірілген 
мəліметтердің жазылу мəнеріне қарай жəне онда сілтеме жоқтығын алға тартып, П.П.Иванов, 
В.А.Каллаурдың 1897 жылы Терексай шатқалында ашқан жазулары жайлы хабарсыз болған, -
деген тұжырымға келеді. Сонымен бірге, М.У.Турадилов Терексайда П.П.Ивановтың тапқан 
төрт тік жазылған жазуы, 1930 жылы осы шатқалдағы сарқырама маңынан М.Е.Массон ашқан 
жазу болуы мүмкін -деген пікір айтты. 

Шиимтастағы жазуларды зерттеу мақсатымен, М.Е.Массон мен Т.Миргиязов 1930 жылы 
Құлансай шатқалында болып, оның қабатында жатқан шатқалдың жартастарынан, кескінделген 
көне жазулардың табылғанын атап өтті [3, с.12]. Оның бірі - көне түркі, ұйғыр жəне белгісіз 
əліппемен жазылған. Ал, екіншісі – төрт қатарлы, «999» жылмен мерзімделген, кейінгі ұйғыр 
жазуы. Кейінгі зерттеулер, М.Е.Массон тапқан бірінші жазу - 1897 жылы В.А.Каллаур ашқан 
№2 тастағы жазу екендігін көрсетті. Себебі, кейінгі зерттеулерде, В.А.Каллаур Терексайда 
ашқан ескерткіштен басқа, үш əліппемен жазылған жаңа бірде-бір ескерткіш аталмайды. 

М.Е.Массон мєтіндер арасынан, екі қатар руникалық жазуды анықтап, олардың 
көшірмелерін түсірді. С.Е.Малов 1931 жылы жазулар көшірмесін зерттей келе, эпиграфиканың 
негізгі бөлігі ұйғыр тілінде емес, моңғолша жазылған, -деген жаңсақ пікір айтты [28, с.17-38; 
15, с.37]. 

Қырғыз КСР Ғылым академиясының жалпы түркология мен дұнғантану бөлімі 1896-1897 
жылдар аралығында В.А.Каллаурдың ашқан ескерткіштерін қайта зерттеу мақсатында, 1964 
жылы арнайы экспедиция ұйымдастырды. Зерттеу барысында Құлансай мен Терексайда 
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орналасқан ескерткіштер суретке түсіріліп, жазулардың толық көшірмелері алынды [29, с.102-
104]. 

И.А.Батманов бұл ескерткіштерді 1971 жылы қайта зерттеп, жазулардың жаңа 
көшірмелерін жасады [30, с.16, рис.9]. Бұған қоса, осы жазулар жайлы зерттеулерді 
Ч.Джумагулов, Д.Ф.Винник, С.Садыков, У.Асаналиева, К.Аширалиева секілді мамандар да 
жүргізді. ХХ ғ. 60-шы жылдары, түрколог Э.Р.Тенишев Терексайда 1930 жылы М.Е.Массон 
ашқан төрт қатарлы жазуды аударды: «1.Что за монахи, что за колокол! 2.1590-91 [год], 
сподвижники, вероучител (и), мирян, 3.Вода чуйских людей, 4.Выйдя из озера, низвергается 
водопадом» [31, с.148]. 

Қырғыз КСР ҒА Тарих институтының Қырғыз археологиялық экспедициясының 
эпиграфикалық тобы ХХ ғ. 70-шы жылдардың басында шатқалдардағы жазуларды зерттеп, 
оның мүшесі иранист-согдолог В.А.Левшиц бұл жазулардың соғды тілінде жазылғанын 
анықтап, жазулардың толық дешифровкасын жасап аударды [32, с.78-85]. Жазулар негізінен 
соғды графемасымен берілген көне түрк тілінде жазылған. Онда, шатқал арқылы керуен 
жолымен өткен жолаушылардың есімдері жазылған. Жазулардың арасында, ұйғыр тілінде 
жазылған бірнеше қысқа жазулар да бар [15, с.38-39]. 

В.А.Левшицтің мерзімдеуі бойынша, ең көне жазу Терексай шатқалындағы сарқырама 
маңындағы жазу, оның аудармасы: «275-й год (эры) Хосрова. Мы написали эту надпись – 
государь Кюль-тегин Алп-таркан». «Хосроу» жыл санау бойынша 275 ж. - біздің 906/7 жылға 
тура келеді. 

Терексайдағы жартастағы жазулардың ішінде - 7 тік қатар соғды тіліндегі  жəне 3 қатар 
руникалық жазулар, В.А.Левшиц бойынша, Орта Азиядағы ең үлкен жəне бүлінуге қатты 
ұшыраған ескерткіш. Онда көптеген түрк ерлері мен əйелдерінің есімдері, сонымен бірге кейбір 
ер азаматтардың есімдеріне қосымша «богра», «алп-тарқан» жəне т.б. титулдары, ал əйелдердің 
есімдеріне қосымша «хатун» титулдары жазылған. Жазулардың бірінде, тексті жазған автордың 
есімі жазылған: «Государь Алп-богра это написал», ал тексте - Алп-богра 14 ақ сүйек «патша» 
титулының иегерлері - жергілікті билеушілерді өзіне шақырып, оларға сый-сияпат көрсетті деп 
жазылған [32, с.78-85].  В.А.Левшиц жоғарыда аталған жазуларды Х ғ. мерзімдейді. Ал, бұл екі 
жазудың оң жағындағы жазуда, уақыты келтірілген - «хосроу эрасының» 371 жылдың 
«навсарт» айы (б.з. 1002 жылдың сəуір айы). 

Ал, Құлансайдағы жазу «хосров эрасының» 394 жылдың алтыншы айымен мерзімделген 
(б.з. 1025 жылдың тамыз-қыркүйек айы). Бұл ескерткіш уақыты, нақты көрсетілген 
ескерткіштердің ішіндегі ең кейінгісі болып табылады. Жазуда «хосров» эрасынан бөлек, 
түрктің 12 жылдық жануарлар күнтізбесі бойынша уақыт эквиваленті берілген – «тышқан 
жылы». Жазуда 18 есім титулдарымен келтірілген жəне ең сонында 18-ші қатарда тексті жазған 
авторының есімі жазылған – «шапағатты» Күлтак [32, с.78-85]. 

Қорыта келгенде, Қазіргі таңда, ұлттық мəдениет тарихының ең басты белгісі – жазу-сызу 
мəдениеті, оның ішінде көне руникалық жазу - біздің төлтума болмысымыздың айғақты 
көрсеткіші болып табылады. 

Талас өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан көне түркі жазба ескерткіштері соңғы жүз 
жыл бойы ғалымдардың назарынан тыс қалмай, жинақталған материалдарын сараптай отырып, 
зерттеулер жалғасуда.  

Археологиялық зерттеулер нəтижесінде Айыртамой шатқалындағы эпитафиялық жазулар 
VI-VIII ғғ. мерзімделсе, Т.Досанов руникалық жазу Енисей өңіріне Жетісу өңірінен өздерімен 
бірге үйсіндер əкелген жəне бірінші Талас ескерткішінің  жазуы ерекше əдіспен (дукт) 
жазылғаның алға тартып оны V ғ. бұрын жазылған деген пікір айтты. Ал, С.Г.Кляшторный VII 
ғ. бірінші жартысында Талас өңірі бастан кешірген тарихи оқиғаларды жəне «чор» титулы қара 
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түргеш əулеті билік құрған кезіндегі жоғарғы титул екенін алға тартып, Талас 
эпитафияларының кескінделген уақытын 716-739 жж. аралығына тура келеді, -деп пайымдады. 

Құлансай мен Терексай шатқалдарындағы соғды əліппесімен жазылған көне түркі 
жазуларының тарихи-мəдени маңызы бар. Себебі онда, Қарахан түркілер билеушілерінің, ақ 
сүйектерінің есімдерімен қатар, соғдылардың тіл жағынан түркілену үдерісін де көрсетті. 
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КЕРАМИКАЛЫҚ ЗАТТАР, МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРДАҒЫӨРНЕКТІК 
САРЫНДАРЫНДА   ЕЖЕЛГІ  ДІНИ НАНЫМ-СЕНІМДЕРДІҢ БЕЙНЕЛЕНУІ 

(Музей қорындағы  жəне экспозициядағы керамикалық, металл заттар  
жинақтарының негізінде ) 

 
Д. Мұстапаева 

тарих ғылымдарының кандидаты 
А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті 

 
       Көркем  өрнекпен  əшекейленген  қыш ыдыстар  елдің қолөнерінде көне заманнан кең орын 
алғаны белгілі.  Керамиканы зерттеген  ғалымдар  еңбектері   бұл заттардың  ежелгі заманннан 
бастау алып дамығанын көрсетіп отыр[1].   
Адамзат саз балшықты  игеріп, өзінің  тіршілігіне  қолданғаннан бастап бұл заттың дамуы,  
жетістіктері,  əрленуі  адамдардың  наным-сенімімен, оларды  қолданылған заттарында 
бейнелеумен қатар жүрді. Соның  ішінде  тұрмыста  қолданылған заттардың  ішінде  
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керамикалық  бұйымдардың   даму  аумағы  кең болды. Осы заттардағы  өрнектер сəулеттік 
өнер туындыларында,  күнделікті  тұрмыста  қолданылған  ыдыстарда т.б.  бейнеленді. 
    Түркістан оазисіндегі  қаларды қазу  барысында табылған  мұражай  қорындағы кейбір 
керамикалық жəне металл  материалдардан жасалған  заттардағы  өрнектік сарындарды 
қарастыра отырып, олардың тек  əсемдік мақсатта емес, елдің көне   нанымының бейнесі екенін  
білуге болады. 
Қыш бұйымдардағы, атап айтқанда  тостаған, табақ, кесе т.б.  өрнектер сарыны  ежелден келе 
жатқан  наным-сенімдермен, сол   зат жасалған дəуірдің  қоғамындағы   талап-тілегі, 
қалыптасқан дəстүрлерімен  ұштасты.   
     Елдер арасындағы байланыс,  саяси-экономикалық жағдай, даму сипаты  тұрмыста, 
шаруашылықта  қолөнер бұйымдарының  дамуына, ерекшеленуіне ықпал етті.  Əрбір жердің  өз 
аумағында дамыған  шаруашылық түрлері, кəсіпшілігі  рухани өміріндегі көрініс, бейненің 
заттарда  сипатталуын қамтамтыды. Уақыттың  идеялық, эстетикалық  мақсаты, мəніне сай  
өткеннің көркем материалы  жаңа көркем  түрде бейнеленді [2,90].  
     Оңтүстік Қазақстандағы  қала, қоныстар мəдениетін  зерттеген  ғалымдар деректерінің 
ішінде  керамикалық заттар аз емес.  Ортағасырлық Отырар, Сауран т.б.  қалаларды  қазу 
барысында  табылған   керамикалық  заттардағы   бейнелік өрнектердің  өзіндік ерекшеліктері 
мен  ортақ  бір бейненің   түсірілгенін көруге болады.   
Ортағасырларда қолданылған  керамикалық заттар ішінде  асханалық жəне  тұрмыстық  
заттардағы  өрнектердің сарыны  елдің көнеден келе жатқан   дəстүрін   өз бойына жинақтап 
тұр. Керамикалық  ыдыстардағы табақ, кесе, легендер т.б. өрнектер  бірнеше  сарында түсірілді. 
: 

1.  Ыдыстың жиегіне жазу түрінде  араб əріптерімен  түсірілген 
2.   Белгі-символдар.  Иректер,  шеңберлер,  айқыштар т.б. 

      Шеңбер ішіндегі айқыштар,  толқынды сызықтар,  шеңберлер, бұл белгілер  заттарға 
əдемілік, көркем-əшекейлік мақсатта ғана  түсірілген жоқ,  сонымен бірге  уақыттың даму 
сипатына, жаңа өзгерістер мен  технологияның қалыптасуына  орай  жаңғырып,  түрленіп 
отырды.   Шеңберлердің космогониялық мазмұнына  негізделген   жаңа  сипатттары 
қалыптасты. 

3. Зооморфтық бейнелер керамикалық, металл т.б. материалдан жасалғанбұйымдарда  кең  
қолданылды.   
Атап айтқанда  XIIғ, XV-XVIII,XIX ғғ.  керамикалық, металл бұйымдардағы  балық, құс, қоян, 
жылан   бейнелері уақыт  өтуіне қарай нақты бейнеленуден  өзгере отырып, стильденген 
сипатқа  көшкені  байқалады.   Аталған жануарлардың бейнелері бояулы керамикаларда, су 
құюға арналған ыдыстарда   бірнеше көркем əдістерді қолдану арқылы жасалған. Олар өсімдік 
тектес  өрнектермен  үйлесіп,  белгілі бір сарынға  негізделді.  
       Орта Азия мен  Қазақстандағы  ортағасырлық қалалардағы  керамика кешендеріндегі 
заттардағы өрнектер  сарыны   осыны дəлеледейді. Атап айтқанда б.д. IV-V ғғ. ерте 
ортағасырлық Сидақ қаласын зерттеген ғалымдар  астық пен басқа да  азық-түліктер  сақталған   
хумдардың   тапты.  
Ертеортағасырлық  Сидақ  қалашығын  қазу барысында   Түркістан археологиялық 
экспедициясының ғалымдары  тауып, зерделеген осы  материалдардың ішінде  үлкен хумның  
иығына түсірілген  құс пен балықтың бейнесі бар [3,259]. Аталған қаланы қазу барысында 
табылған  керамикаларда заттарға  үшкір затпен сызып түсірілген  ешкілер,  бұғы, жылқы, құс, 
тауыс,  құспен балық  бейнелері кездеседі [3. 256]. 
       Оңтүстік Қазақстандағы  қалалар мен отырықшы  қоныстар  керамикаларындағы  белгілер 
IV-VIғғ. қошқар мүйіз, жылан т.б.  өрнектер сарынын  сипаттады [4, 52]. Бұл  белгі  өрнектердің  
түпкі негізі  ежелгі  тұрғындардың өмір сүру  ортасындағы  наным-сенімдерімен ұштасады. 
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Қошқар  мүйізі   молшылық, көзден сақтау т.б.  сенімдермен үндессе,  жылан бейнесі су, судың 
ағыны,  молшылық, мəңгілік  өмір бейнесі ретінде  ежелгі  заманнан  белгілі. Балық бейнесі   
керамикалық  ыдыстарда бейнеленген жəне олар  өсімдік сарынындағы   жапырақтармен 
үйлеседі.  
Өсімдік, тектес, космогониялық,  зооморфтық  өрнектер сарыны  ортағасырлық Саураннан   
табылған  керамикаларда  шимай, сызық,  толқын, ирек,шеңбер,   түрде түсірілген   [5, 162].  
Осы аталған өрнектер сарыны  қазақтың   тұскиіздері, киіз т.б.  қолөнер туындыларында  да 
бейнеленген [6, 10]. Бұл өрнектер   заттарға түсірілуі мен  керамикалық, металл заттарға  
түсірілуі арасында, мəн-мағынасы бойынша  ұқсастық бар.   
    Қарахан дəуірі кезеңіндегі  керамикалық ыдыстарда эпиграфикалық өрнектермен  
безендірілген жəне   ортасында əлем   бейнесі  бейнесі  салынған өрнектер сипаты  ислам   
мəдениетінің алға өрлеуіне, көркем  бейнелердің дамуына  түркілердің, олардың көне   наным-
сенімдерінің  ықпалын көрсетеді [7, 159 ].  Ортағасырлық керамикалық ыдыстарда, XVIII-XIX 
ғғ.  металл ыдыстарда бейнеленген  өрнектер сарынын  келесі топтарға бөліп қарастыруға 
болады:  

1.  Жануарлар- балық, құс, жылан, т.б. 
2. Геометрияланған, космогониялық сарын - күн, күн сəулесі,  су, толқын 
3. Өсімдік тектес- жапырақ, өмір ағашы,  гүл.т.б. 
4. Жазу түрінде түсірілген өрнектер 

       Өсімдік сипатындағы  өрнектердің  эпиграфикалық насх, куфи үлгісіндегі  жазулармен   
үйлесіп түсірілуі XI-XII ғғ.  керамикалық  заттарда көп кездеседі.  Сонымен қатар өмір ағашы  
бейнесі  де жиі бейнеленеді.  Бұл сарын  керамикалық  ыдыстар, метталл заттарда ғана емес,   
киіз, кілем, тұскиіз, киімдерді əрлеуде  де көп қолданылған.  Өмір ағашының негізгі идеясы-
өмір бастауы, көзі,  көбею. 
       Жануарлар  бейнесі  керамикалық  ыдыстар, металл заттарда ғана емес,  
 əшекей бұйымдарда да бейнеленген. Заттардағы жануарлардың стильденген бейнелері  
иректелген   өсіміктермен үйлесіп  берілді.  Өсімдік жəне жануарлар əуендері  тек  ыдыстарды 
əшеейлеуге ғана  қызмет атқарған жоқ.  Олар  белгілі бір   мазмұнға  негізделіп,  ортақ бір 
мəнге  тоқталды.  Онда  жердің  молшылығын,  мəңгілік жаңару,  табиғаттың гүлденуі,  қайта 
өрлеуі т.б. бейнеленді.  Адамдар  заттардағы бұл  бейнелерді  сонымен бірге  жаман көзден 
қорғаушы ретінде де қабылдады [8,52]. Керамикалық ыдыстардағы  күн секілді гүлді өрнектер 
аспан əлемі мен  гүлденуді,  мол өнімді, жерді  бейнеледі.   
      Керамикалық  ыдыстардағы,  əшекей бұйымдар, тұрмыстық  су құятын ыдыстардағы  
балық, құс, жылан   бейнелерінің  ежелден келе  жатқан наным-сенімдердегі  орнына  сай 
бейнеленгені  белгілі.  Осы  жануар бейнелерінің ішінде  жылан бейнесі  көбіне суға  қатысты 
ыдыстар мен əйелдер əшекейлерінде, тұрмыстық заттарда  көрініс табады.  Атап айтқанда, 
көбіне  суға арналған ыдыстарда,  шелек,  шылапшын,  көзе тұтқаларының басы стильденген 
жылан басы секілді  формада  əшекейленеді. Мұны  Түркістан көзешілерінің XVIII-XIX  ғғ. 
металл  суға арналған ыдыстарынан  байқауға болады.  
     Орта Азиядағы  ерте ортағасырлық керамикалық заттарда   түсірілген  жылан бейнесі, 
Түркістан көзешілерінің  суға арнаған ыдыстарды  əрлеуі,  əйелдер əшекейлерін, атап айтқанда 
білезік,  сырғаларды əшекейлеуі осы жануардың  наным-сенімдегі  көнеден келе жатқан орнын  
көрсетеді.  
    Түркі халықтарының көне  нанымында  құс, қошқар, балық т.б. бейнесі  кең  сипатталады.  
Жылан культі  ежелгі заманнан  бері белгілі.  Халық  жыл санауында жыланның болуы  осыдан 
туындады.  Түркі халықтарының ішіндегі  алтайлықтардың наным-сенімдерінде  қайтыс болған 
адамның жаны «жылан көпір» арқылы өтеді деп  сенген  [9, 280]. Жылан мифологияда  сумен 
байланысты бейне.  
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     Қазақта мұсылман əулиелерінің  рухының немесе  аруағының  бейіт басына   түнеген 
зиаратшыларға  жылан  кейіпінде  көрінуі туралы  ел арасында  деректер бар. Бұл ежелгі 
мифтік келтірілім, яғни  б.д.д. 5-3  мың жылдықтарда рухты осындай кейіпте   бейнеленген деп 
есептеледі  [10,292]. Ғаламдық су, мұхит (космос) ең алдымен бұлақ, қайнар, көзді бейнелеген.  
Ежелден келе жатқан көне өрнектердің бірі-дөңгелек.  Бұл- Күн бейнесі. «Күн көзі», «Күн  
сəулесі», ирек-су өрнегі. Көне түркілер  түсінігінде  құс – көктің,  балық-судың, ағаш-жердің  
бейнесі болды [11,12].  
      Ортағасырлық ғылыми  зерттеулерде   «жылан тас» туралы айтылады.  Көптеген 
халықтарда жылан бейнесі  денсаулық, кемеңгерлік, біліммен ұштастырылады.  Орта Азия 
халықтарында  жыланға  көптеген жақсы қасиеттер беріледі. Осы наным-сенімдерде жылан  
үйді,  отбасын,  байлық,  мал, астық, су, су бастауларын, қазыналарды қорғаушы деген түсінік 
бар. Мазарларды, қасиетті ағаштарды қорғаушы, жас балаларды, əйелдерді қолдаушы мейірімді 
күш деп  есептеледі. Оның  бейнесі  қорғаушы белгісі ретінде қабылданды [8,55]. 
 Бейнесі мейірімділікті бейнелеп, көп уақыт бойы  халық арасында тұрақталып қалды. Ол 
исламдық  түсінікпен  үйлесіп,  ел  өмірінде  тұрақты орын алды. 
     Қазақтарда  жыланды  ақ құйып шығару   ырымы бар.   Осыған қатысты  ел «үйге кірген 
жыланға  ақ құйып шығарады» деген.  Бір пікір бойынша   халықтың  өз ауылына немесе  үйіне  
келген   дос, дұшпанына да  құрметпен  қараудан шыққан болу керек десе, екінші пікір бұл 
ежелгі наным-сенімнің   белгісі деп тұжырымдайды [12, 94]. 
XIIIғ. Гильом  де Рубруктың  Еуразия даласына  саяхаты туралы еңбегінде  кең даланы 
мекендеген елдің тұрмысы, қолданылған заттарындағы  ою-өрнектер  туралы деректер 
кездеседі. Рубруктың жазбасында киіздер, оларды көркемдеу, түрлі-түсті киіздер,  жүзім, ағаш,   
құстар, аңдар бейнеленген  көркем киіздер тігу туралы деректер  кездеседі [13,120]. Кең даланы 
мекендеген ел рəсімінде қымыз ішер алдында ақ  құйылған  ыдыстағы  сусынды   үйден шығып 
үш рет  оңтүстікке қарап,  тізе бүгіп  себелеп,  отқа  құрмет көрсетеді,  шығысқа  қарап осыны 
қайталап ауаға  құрмет көрсетеді,  осыдан соң батысқа қарап   суға құрмет көрсетеді,  
солтүстікке қарап   бүркіп,    қайтыс болған ата-бабаларына құрмет көрсетеді. Осылай дүниенің 
төрт бұрышына  құрмет  көрсету  рəсімі болды. Рубрук сипаттап жазған  сол кездегі елдің  
отқа,ауаға, суға, қайтыс болғандарға  құрмет көрсетуге назар  салғанда, қазақтардағы  жыланға 
ақ құйып шығару, суға, молшылыққа, əлемнің  мəңгі  даму, өсуіне құрмет көрсету болар.    
        Ерте ортағасырлық қалалардан табылған үлкен хумдардағы, ортағасырлық керамикалық 
ыдыстардағы,  табақ,  кеселердегі ою-өрнектердің  өзіндік  мазмұны  осындай  көне нанымдарға 
негізделген. Отырар керамикалық  ыдыстарында  «үшқұлақ», « үш жапырақ»өрнектері, бітпес, 
су, қайнар, үтір,  айқыш,  мөр,  таңба, бестаңба- ерекше  мазмұнға  негізделген  ерекше   
мағлұмат  жазылған   заттар.  
       Ежелгі  Бактрия, Маргиана  тұрғындарының қолданған заттарында  жылан бейнесі көп  
кездеседі.  Ежелгі Бактрия  мифологиясында  жылан мен  айдаhар  қатар  бейнеленген.  Бұл 
жерде нақты жылан бейнесі  жақсылық символы, ал  айдаhар  адамдарға жағымсыз  жағдай 
алып келетін бейне ретінде  қабылданды [14, 69]. Атап айтқанда құстар, өгіз, жылан жағымды  
бейнелер  болды.  Шах-намедегі патша-айдаhар Закхках  қатыгез бейне ретінде  көрсетіледі, ал 
жылан  жақсы күш иесі ретінде  байқалады. Осы ретте  өмір  жақсылық пен  жамандықтың 
күресі  тұжырымы өрнектік сарын түрінде көрсетіледі.  
      Қазақ ою-өрнектерін зерттеген  зерттеушілер  жалпы заттарға түсірілген   өрнектердің 
негізгі элементтерін  талдай отырып,   оның құрылымынан толық бір   сюжет бейнеленетінін 
айтады. Мысалы,  үш жапырақ сипатындағы  өрнекті талдау   негізінде олардың  негізгі  
элементін келесі түрде  көрсетеді: 

1.  Жапырақ 
2.  Қайнар 
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3. «Жылан»  деп бөлген.  
     Елдің   керамика, металл,  киіз, кілем, əшекейлеріндегі  сарындарда  геометрияланған, 
стильденген сипатта осы бөлшектер жүйелі түсіріліп, белгілі бір ойды бейнелеген.  Тағы бір 
өрнектің негізгі  бөлшегі  құс,  қураған  бұтақ, қайнар-бұлақ  белгілерін бейнелеген құрылым 
ою-өрнектердің  қалыптасқан  жүйесін  құрды [15, 48].  Олар  халық қолөнерінде,  керамикалар 
əшекейлерінде  де кездеседі.   Сондықтан  əрбір ою-өрнектің  өзінің құрылымы бойынша  
өзіндік мазмұны болды.  
       Табиғат, жануарлардың  тұрмыстық заттарда бейнеленуінің   наным-сеніммен, қоршаған 
орта, əлеуметтік-экономикалық жағдаймен ұштасқан ерекшелігі болды.   Зооморфтық  
бөлшектер   сəулет ескерткіштерін əрлеуде, эпиграфикалық  сəулеттік жазуларды түсіргенде, 
қабырғаларды  əрлегенде, майолика, мозайкаларда  да  қолданылды.   
Əрбір кезеңнің  өзгерістері, жетістіктері   ежелгі  наным-сенімдердің   заттарда бейнеленуіне 
өзінше  ықпал етіп отырды.  
      Исламдық сəулет өнері туындыларында кең қолданған,  «жыланкөз» деп аталған  өрнектер  
сарыны да  жылан бейнесінің стильдену  сипаты деуге болады [16, 21].  Бұл өрнектің  аты  оның 
көркемдік  ерекшелігінен  ғана емес, ежелгі  зооморфтық сарындардың жаңа түрде 
қолданылғанын  көрсетеді. 
Адамзат  баласы өзінің қоршаған ортасы мен шаруашылық даму жағдайынан   материалдық  
құндылықтарды жасай отырып,  сол заттарда  рухани болмысын бейнелеген. Қоршаған ортаны   
сипаттаудан  өзге,  наным-сеніміндегі белгілі бір  тұжырымдарын заттарға түсірді.  Ол  жақсы  
сенім,  оның  қадіріне сенген  үлкен  үміт,  жақсы ой, ерекше   наным болды.   
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К ГЕОГРАФИИ РУНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КЫРГЫЗСТАНА И 
КАЗАХСТАНА 

 
Л. Малдыбекова 

Научно-исследовательский центр археологии 

К числу выдающихся памятников древнего Казахстана и Кыргызстана относятся 
памятники рунической письменности. Слово руна происходит от скандинавского «тайна» это 
название дано древними германцами, которые приписывали этим знакам магическую силу. 
Руны вырезались на самых различных предметах, высекались на камне, чеканились на металле. 
Это древнейший вид письма, широко распостраненный в древности и раннем средневековье  в 
Евразии и в том числе и в древнем Казахстане и Кыргызстане.  

Открытие здесь для науки эпиграфических памятников с древнетюркской рунической 
письменностью связывается с именами прежде всего аулиеатинского уездного начальника В.А. 
Каллаура, а затем и финских археологов Г. Гейкеля, К. Мунка и О. Доннера [1]. 

В отличии от надписей других центров рунической наскальной письменности таласские 
надписи сделаны на обычных речных валунах. 

Первый камень был открыт в 1896 г. В.А. Каллауром в 8 верстах от сел. Дмитриевского, у 
дороги, идущей по ущелью Калба на урочище Аиртам-ой. Тогда местный учитель Гастев, 
сопровождая уездного начальника, любителя-краеведа Василия Каллаура, нашел камень с 
неизвестными для них письменами. Первый таласский памятник древнетюркской надписи, как 
он был утвержден в науке, представлял собой большой речной валун, на котором было четыре 
с половиной строки. По просьбе кружка любителей археологии камень доставили в Аулие-Ата 
(Тараз), а затем перевезли в Ленинград, в Государственный Эрмитаж, где он и находится 
поныне (рис.1).  
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Рис.1. Прорисовка надписи на первом таласском памятнике 
 
Перевод текста по С.Е.Малову 
Устроив свои владения (?); моё геройское имя Удун, от вас (я отделился, т.е. умер). 
(2) Жена его в печали своей осталась вдовой. 
(3) Его младшие братья: Кара-барс и Огул-барс, 
(4) в отношении своих товарищей (отделился). 
 В 1898г. недалеко от города Талас рядом с первым таласским памятником В.А.Каллаур 

обнаружил второй камень с надписью из восьми строк, две надписи похожие на согдийские 
стерты (рис.2). 

 
Рис.2. Прорисовка надписи на втором таласском памятнике 
  
Одновременно со вторым 5 мая 1898г. Каллаур при помощи местных жителей обнаружил и 

третий камень, но к сожалению сохранилась только прорисовка сделанная Г.И.Гейкелем, 
местонахождение самого камня не известно. 

Открытие Каллаура произвело сенсацию в ученом мире России. С этого времени ученый 
мир России отмечал, что "нахождение в пределах Туркестана древнетюркских надписей 
следует признать крайне важным в научном отношении...". Затем по ряду объективных причин 
интерес к памятникам эпиграфики снизился. В 1898 г. еще два таких же камня обнаружила 
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археологическая экспедиция Финно-Угорского общества во главе с Г. Гейкелем. В течении 
последующих трех десятилетий не было обнаружено ни одного памятника древнетюркской 
письменности и только в 1932 г.в ущелье Терек-сай, где в 1897г В.А.Каллаур зарегистрировал 
на скале две строки из 5 и 4 рунических знаков М.Е.Массон уточнил число строк и знаков на 
скале [2]. Именно М.Е.Массон в 1932г. обнаружил в руднике Ачик-Таш западнее Терек-сая 
еловую палочку четыре грани которой имели рунические знаки (рис.3). В 1933 г. она была 
отправлена С.Е.Малову. который отметил ее «исключительный научный интерес как по своему 
материалу – дереву, так и по содержанию» [3]. Многие ученые занимались расшифровкой ее 
надписи. Одни ученые видели сходство знаков с европейскими тюркскими рунами, другие - с 
орхоно-енисейскими, третьи - со средневековым осетинским письмом. До сих пор нет единого 
мнения о происхождении знаков.  

 
Рис.3. Деревянная палочка из Ачик-Таша 
 
С.Е. Малов "долго колебался признать надпись на палочке за тюркские руны" и, даже 

предлагая свой вариант прочтения текста.  
Поднявшись, я перевалил через вершину горы. Своих домашних товарищей... Теперь 

открывая сосуды... 
 2. Крайняя (на изгибе, на краю находящаяся) равнина (или каменная насыпь, жертвенная 

гора камней). 
 Помогая друг другу на новом пути через вершину горы и поднимаясь выше, огибая таким 

образом... 
 3. Я подошел; вот равнина. 
 Переваливая через внутреннее ущелье (устье горы), восхождение хор(ошо)... 
 4. Открывая (дорогу) и высоко переправляясь, немного... 
 
Им было многократно повторено: "При первом же взгляде на буквы этой палочки видна их 

своеобразность в сравнении с буквами орхонской, енисейской и восточнотуркестанской 
рунических письменностей... Некоторые буквы не имеют себе аналогий в других тюркских 
рунических памятниках... Здесь встречаются новые буквы с неизвестным для меня значением".  

Несмотря на тщательность исполнения и хорошую сохранность большей части надписи, 
чтение ее при помощи орхоно-енисейского рунического алфавита, по существу, оказалось 
невозможным. 
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  До 1933г. в Таласской долине было обнаружено 5 валунов с надписями [4], два 
местонахождения наскальных рунических надписей-в ущелье Терек-Сай и Кулан-Сай и 
деревянная палочка с рунами. 

До 1961 г. не было обнаружено новых памятников эпиграфики да и собственно 
специальных поисков не было предпринято, видимо, им не придавалось особого значения. В 
1962 П.Н.Кожемяко в ходе работ в Таласской долине недалеко от городища Кескен-Тюбе в 
урочище Айиртам-ой обнаружил камень с рунами [5]. Условно его называют восьмым 
таласским камнем. Находка П.Кожемяко дала толчок новым поискам. В октябре 1961 г. по 
инициативе академика И.А.Батманова в Таласскую долину для поиска новых памятников 
руники был послан археологический отряд в составе 4 человек,  в том числе и известный 
археолог Дмитрий Винник. Там обнаружили еще четыре памятника с древнетюркскими 
надписями: три из них новые и один (второй по С.Е.Малову) был открыт В.А.Каллауром в 
1898г. [6]. Видимо, из-за размеров его в музей не доставили, потому и оставили так. В том же 
году второй таласский памятник - под таким порядковым номером он вошел в историю - 
перевезли в столицу. Сейчас камень находится с восточной стороны Исторического музея 
Бишкека. Археологическое изучение местности впервые после работ финских археологов было 
проведено П. Н. Кожемяко и Д. Ф. Винником. Все найденные в Айртам-Ой валуны с 
надписями, а также два древнетюркских каменных изваяния оказались привязаны к частично 
уничтоженному позднейшими строительными работами курганному могильнику, который по 
конструктивным особенностям датируется Д. Ф. Винником VI—VIII вв [7]. В  1963, 1964,  
1977, 1981годах были обнаружены камни под порядковыми номерами 8,9,10,11,12 и мелкие 
надписи на скалах. В 1998-200г. были найдены еще восемь надписей.  

В 2002г. число пополнилось еще одним камнем с рунической надписью, ее обнаружили 
местные жители на окраине села Жон-Арык Таласского района, на камне выбиты 65 знаков из 5 
строк. Попытки перевода и интерпретации теста были предприняты К.Табалдиевым [8] 

Сейчас в Кыргызстане насчитывается 30 письменных памятников: двенадцать валунов с 
письменами [9], семь коротких наскальных надписей и знаков. Известная деревянная палочка и 
каменная маска (изображение на камне мужского лица, на подбородке которого была высечена 
надпись из семи букв) тоже найдены в этих местах.  

Значение древнетюркской рунической письменности трудно переоценить. С наступлением 
древнетюркской эпохи прежние империи – Китай в Восточной Азии, Византия и Иран в 
Западной и Средней Азии – прекратили быть единственными доминирующими крупными 
государствами. А тюрки расселились на огромные расстояния – 10тыс.км по прямой, возникли 
народы и империи, ставшие прямыми предками современных тюркоязычных наций и 
государств, в том числе и казахской. Кроме переселения арабов в период арабских завоеваний и 
европейцев во время освоения новооткрытых континентов–Америки и Австралии после 
Христофора Колумба, ни одна группа народов не расселялась в таких грандиозных масштабах. 

Раскопки на территории Семиречья помимо находок древних городов и поселений, 
военного снаряжения, выявили и надписи на предметах, выполненым письмом очень похожим 
на руническое. Возраст этих надписей на тысячу лет превосходит возраст древнетюркских рун. 
Наиболее ценная из этих находок – надпись на дне серебрянной чаши, найденной в богатейшем 
погребении, относящемся к середине І тыс. до н.э., при раскопках кургана возле села Иссык, 
раскопанная К.А.Акишевым в 1969-1970г.г.[11] На дне чаши нанесены 26 рунических знаков, 
весьма похожих на знаки древних тюрков (рис.4.) 
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Рис.4.Прорисовка надписи на дне чаши из Иссыка (А.Аманжолов) 
 
Транскрипция 
 

 
 
Транслитерация и перевод А.Аманжолова 
 
(1) аγа sаηa očuq = Aγa, saηa očuq! 
 "Старший брат, тебе (этот) очаг!" 
 
(2) bäz čök boqun ičr(?)ä uzuq ...i = Bez, cök! Boqun ičrä [r?] azuq! ...i 
 "Чужой, опустись на колени! [Да будет] у поколения пища!"[11] 
 
Может быть, эта надпись – самый ранний памятник, оставленый тюрками задолго до того, 

как VІ в. н.э. возник могучий Тюркский каганат?  Она все еще не прочитана и определение ее 
языка дискуссионно, хотя предложено 11 вариантов дешифровки в Казахстане, России, 
Венгрии. Одни исследователи считают, что надпись выполнена на одном из иранском языке. 
Ряд исследователей считает, что письменность на иссыкской чаше – предтеча тюркского языка, 
например Олжас Сулейменов получил такое прочтение надписи: 

Сын хана в двадцать три (года) умер 
Имя и слава (народа) иссякли. 
 
В любом случае именно в это время начинает формироваться язык средневековых тюрков, 

многие элементы быта, культуры и народных обычаев.  
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Ареал распространения древнетюркских рунических надписей в Казахстане довольно 
широк – это долины р.Талас, Или, Сырдарья, Иртыш, Жайык. На территории Казахстана к 
настоящему времени выявлено около тридцати тюркских рунических надписей, но не все 
надписи опубликованы. Например, в бассейне р. Талас (Казахстан) обнаружено пять 
рунических надписей, одна из них это – наскальная надпись из местности Чагар-Могол в 
Таласском Алатау (Южно-Казахстанская область), опубликованная А.Н. Бернштамом в 1958 г. 
в ХII выпуске «Эпиграфики Востока» не прочитана. Позднее удалось прочитать тюркскую 
руническую надпись на каменной плите (Жамбылская область). В 1976 г. выявлены и 
прочитаны две тюркские рунические надписи из городища Атлах (Жамбылская область) – на 
подвесной каменной печати правителя данной местности и на половинке каменного диска. 

Несколько тюркских рунических надписей выявлено на различных глиняных предметах из 
древних городищ долины Сырдарьи. Три наскальные рунические надписи обнаружены в 1964 
г. в бассейне р. Или (Уйгурский район Алматинской области). Содержание надписей – 
охотничья магия. Руническая надпись прочитана на бронзовом перстне из древнего погребения, 
вскрытого К.М. Байпаковым в 1969 г. (Илийский район Алматинской области). 

Два бронзовых зеркала с тюркскими руническими надписями обнаружены в Восточном 
Казахстане, в Урджарском районе б. Семипалатинской области (случайная находка 1935 г., 
ныне хранится в Государственном Эрмитаже) и в Шемонаихинском районе Восточно-
Казахстанской области (раскопки 1969 г. под руководством археолога Ф.Х. Арслановой). 
Первую надпись опубликовал в 1948 г. во II выпуске «Эпиграфики Востока» известный 
археолог А.Н. Бернштам, правда, без перевода [12]. Надпись выгравирована на китайском 
зеркале Танского времени, все буквенные знаки надписи – типично орхоно-енисейские. 
Вторую надпись (на зеркале местного производства из Зевакинского кургана IХ-Х вв.) 
опубликовали в 1973 г. Ф.Х. Арсланова и С.Г. Кляшторный[13].  

В Прииртышье также встречаются наскальные рунические надписи. Например, надпись из 
Жарминского района б. Семипалатинской области (находка 1983 г.) и надпись из 
Маркакольского района Восточно-Казахстанской области (находка 1985 г.). Подвесная 
каменная печать с тюркской рунической надписью найдена в Курчумском районе Восточно-
Казахстанской области. 

Две тюркские рунические надписи на металлических предметах (бронзовое зеркало, 
серебряное сасанидское блюдо) из Западного Казахстана выявлены и прочитаны в 1985 г. при 
осмотре хранилища Центрального музея Казахстана. Предметы найдены в начале ХХ в. в 
бассейне р. Яик (Урал) при раскопках, которые проводила Оренбургская архивная комиссия 
(И.А. Кастанье.) [14] на территории нынешних Актюбинской и Западно-Казахстанской 
областей. Руническую надпись на серебряном сасанидском блюде соотносится по времени с 
расцветом древнетюркской державы (конец VI – начало VII в.).  

Интересна руническая надпись на каменной поделке, найденной вблизи городища 
Джувантобе, неподалеку от Тараза. С. Г. Кляшторный переводит как "Атлах". Тем самым 
подтверждается как чтение самого названия города, до того известного только в написании 
арабской графикой, так и, что особенно важно, правильность историко-топографических 
отождествлений, предложенных для долины р. Талас А. Н. Бернштамом. Джуван-тобинская 
надпись — первая из найденных здесь непосредственно на территории древнего города, и это 
обстоятельство указывает на более широкую сферу применения тюркского рунического письма 
в городах Таласской долины и прилегающем регионе 

Серия тюркских надписей встречена на Сырдарье при раскопках поселений и городов. 
Одна из них находилась на глиняной печати, найденной при раскопках городища Актобе I 
недалеко от Чардары, другая - на нижней части сосуда из Алтынтобе вблизи Шымкента. Первая 
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переводится так: "Принцы подвесьте" или "Герой - Ас (Орел)". Вторая - "искусный, опытный, 
умелый".  

Еще одна древнетюркская надпись на венчике хума найдена при раскопках "Малого дома" 
на городище Алтын-Асар в Джетыасар-ском урочище.  

Рунические надписи известны в Илийской долине, причем одна, сделанная на щитке 
бронзового перстня, найдена в слое Х - ХI вв. на городище Жаксылык неподалеку от Алматы. 
Перевод ее сделан А. С. Аманжоловым: "Опустись на колени боязливый". 

В 2007-2009 гг. КазНИИ ПКНН в ходе изучения кочевой культуры позднего средневековья 
и нового времени на скалах Восточного, Южного Казахстана и Семиречья обнаружили 
раннесредневекове тексты, выполненных древнетюркским руническим письмом, а также тамг, 
петроглифов и других связанных с ними археологических объектов. Полученный в ходе 
исследований материал значительно расширяет географию распространения древнетюркского 
письма (см.карта).  

 
 
Карта памятников древнетюркской эпиграфики и средневековых наскальных изображений 

тамг Чу-Илийского междуречья. Памятники эпиграфики: 1 — Актерек, 2 — Кулжабасы, 3 — 
Тамгалы, 4 — Копалы. (по А.Е.Рогожинский) 

 
Древнетюркские рунические надписи из Монголии, Енисея, да и многие надписи из 

Кыргызстана тоже, уже давно и однозначно читаются специалистами, находки  же рунической 
письменности в древних городах Южного Казахстана до сих пор не дешифрованы. Это 
относится и к надписи, которая была случайно открыта в районе Кошкар ата Туркестанского 
района Южно-Казахстанской области. Камень представляет собой  небольшую квадратную 
плиту, надпись покрывает четыре стороны валуна. Сохранность надписей разная, из-за 
выветривания некоторые знаки плохо просматриваются.  
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Не дешифрована и  надпись на лощенном черном горшке, найденным археологами 
Института археологии имени А.Маргулана на городище древнего Саурана и отчетливой 
трехстрочной рунической надписи на горшке из Туркестана (рис.5), обнаруженной в прошлый 
полевой сезон  специалистами Туркестанской археологической экспедиции Института во время 
раскопки древней цитадели в слоях ІХ-Хвв [10].  

 
                     
                         Рис.5. Глиняный горшок из Туркестана 
Надписи на горшках из Саурана и Туркестана состоят из 2-3 строк, выполненных 

одинаковыми знаками; сауранская надпись вырезана резцом или острием ножа, во втором 
случае прочерчена по сырой глине палочкой Датируются VIII-Ixвв н.э. и относятся к 
«ачикташской  письменности». Известно три образца этой письменности: это упомянутая выше 
надпись на еловой палочке из Таласа, надпись на скале Тозбулак в каракумских песках в 100 км 
севернее Бухары и две краткие строки по семь знаков на черепке сосуда, найденного при 
раскопках городище Алтын-Асар Восточного Приаралья. В отличие от вышеупомянутых, 
надписи из Саурана и Туркестана самые пространные, они значительно расширяют 
графические варианты начертания знаков. Эти находки позволяют утверждать, что эта 
письменность была широко распостранена в культуре присырдарьинских городов и поселений 
VIII-Хвв. И.Л.Кызласов считает, что любой вид рунической письменности мог сложиться или 
возникнуть только в условиях существования государства, когда и в каком государстве, 
охватывавшем юг, юго-запад Казахстана и Северной Киргизии  возникла эта письменность?  
Ответить на эти вопросы можно получить только при расширении источниковедческого фонда. 
Надо отметить, что в археологическом отношении и территория Северного Кырзыстана и 
территория Казахстана довольно тщательно обследованы, но проблема в том, что 
эпиграфические памятники, и в первую очередь рунические, изучались эпизодически по мере 
открытий. И это несмотря на то, что они находились и находятся в сфере пристального 
внимания всех тюркологов как отечественных, так и  зарубежных. Памятники древнетюркской 
письменности – исключительно ценный источник по языку, истории, этногенезу, географии, 
письменной культуре. Они являются свидетелями высокого уровня языковой культуры и 
государственности наших предков. Обнаружение новых памятников с руническими надписями 
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позволяют нам твердо утверждать, что надписи будут выявляться и впредь, а ареал 
распространения письменной традиции тюркских племен раннего средневековья будет 
расширяться.   
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ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ЮЖНОГО 
КАЗАХСТАНА (по нумизматическим данным) 

 
Молдир Кеңесбековна Алдабергенова 

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави 

1. Введение 
Комплексное изучение социально-экономического развития Южного Казахстана ХV-ХVІІІ 

вв. невозможно без рассмотрения вопроса денежного обращения и нумизматики. Монета 
представляется как ценный источник и одним из важных показателей уровня развития 
городской жизни. При анализе монет XV-XVI вв. из Южно-Казахстанского региона мы 
придерживались тех же хронологических рамок, рекомендованных Е.А.Давидович (ученым, 
которая занимается изучением монет Средней Азии), поскольку присырдарьинские города в 
XV веке полностью и в первые годы XVI века частично снабжались мавераннахрскими 
денежными знаками, то есть монетами которые чеканились в городах расположенных 
междуречьи Сырдарьи и Амударьи. С первого десятилетия XVI века оживляется работа 
местных монетных дворов в городах Ясы-Туркестане, Сыгнаке и Сауране, Сайраме, Дженде и 
Ташкенте, являющимися крупными торговыми и административными центрами того времени. 
Значительное место в денежной торговле начинают играть монеты Ташкента. Фиксируется 
новый этап в монетной политике, когда на смену центрально-мавераннахрской меди, начинают 
активно циркулировать на рынках городов Присырдарьи собственные монеты и монеты 
ташкентского производства. 

 Вторжение арабов в Среднюю Азию в VIII в, принесло с собой новую культуру, историю и 
экономику, что сказалось во всех сферах духовной, культурной и социально-экономической 
жизни этого региона, в том числе денежной системе. Под влиянием арабского монетного дела в 
Средней Азии возникла совершенно новая денежная система, основанная на выпуске трех 
видов монет (динар, дирхем, фельс) из трех разных металлов (золота, серебра и меди). В 
доисламское время основной денежной единицей была бронзовая монета с изображениями. 
Она была литой - под влиянием Китая. При арабах же резко изменились технология, внешний 
облик и вес монет. Их стали чеканить с новым весовым эталоном; на них появились 
центральные и круговые надписи арабским почерком и с изречениями из священной книги 
мусульман Корана. Это стало традиционным явлением в денежном деле Средней Азии и юга 
Казахстана на многие годы в последующих периодах. От арабов также перешло и стало 
традиционным право выпуска медных монет наместниками, которых назначала центральная 
власть. Как правило, в центральных надписях помещали имя сюзерена, а в круговых легендах 
на полях монеты - имя наместника. Такое разделение или разграничение имен позволило 
исследователям проследить по монетам существующую иерархическую лестницу 
политических отношений между центральной и удельной властью и выявить часто 
отсутствующие в письменных источниках имена местных правителей в отдельных удельных 
владениях. Традиционным явлением стало обозначать на монетах дату и место их выпуска, что 
дало широкие возможности для социально-экономических характеристик регионов, городов, 
имеющих собственный чекан. (Бурнашева 1989) 

 Данное исследование базируется на богатейшем нумизматическом комплексе полученного 
с городов Отрара, Куйруктобе, Туркестана и Саурана. Кроме того, имеются отдельные находки 
и клады монет и с других городищ Присырдарьинского региона, позволяющие более конкретно 
изучить вопросы социально-экономической жизни и городской культуры края в целом. Это 
стало возможным благодаря многолетним археологическим работам, проводимых с 1969 года, 
под руководством К.А.Акишева выдающегося ученого и археолога Казахстана, в Отраре и в 
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Отрарском оазисе Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедиции (ЮККАЭ) 
Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН Каз ССР, ныне 
Института археологии им. А.Х.Маргулана.  

 Изучение денежного обращения городов юга Казахстана в XV-XVII вв. затруднено 
отсутствием письменных источников, содержавшие сведения с описаниями денег, на которые 
совершались торговые сделки или имелись бы данные о ценах и колебаниях курса монет и т.д. 
Поэтому для освещения вопросов денежного обращения присырдарьинских городов XVI-XVIII 
вв., в первую очередь, используется собственный монетный комплекс с археологических 
объектов, а также нумизматические коллекции с областных музеев Республики Казахстан г. 
Чимкента и Тараза, из Музея истории народов Узбекистанской Республики г. Ташкента. 
Использованы также монеты из нумизматических коллекций, хранящихся в отделах 
нумизматики Государственного Эрмитажа и Государственного Исторического музея г. Москвы 
Российской Федерации. Таким образом, проанализирован значительный материал, полученный 
не только с раскопов, но и из крупнейших музеев зарубежных стран, имеющих отношение к 
исследуемому времени. Самым ценным из этого комплекса являются клады серебряных и 
медных монет. Клады всегда уникальны, даже если они не состоят из известных типов. В них, 
как в зеркале, отражаются те социально-экономические перемены и процессы, которые имели 
место в хозяйственной жизни города, области и региона в целом. 

Изучение кладов XV-XVII вв. позволило выявить конкретные особенности денежного 
обращения и организацию денежного хозяйства на территории юга Казахстана, подсказало 
периодизацию и дало интересный материал для характеристики каждого этапа в отдельности. 
(Бурнашева 2006, стр 6) 

2. Основная часть 
На Отраре, в городе который в свое время был торговым центром на Великом Шелковом 

пути было обнаружено 14 кладов времен XV-XVII вв. (5 серебряных, 9 - медных). На 
Куйруктобе, город расположенный рядом в городом Отрар - 1 клад конца XIV-ХV в. с 
серебряными монетами и в Туркестане - 6 медных кладов XV-XVII вв. и в его округе на 
городище Орангай - 7-ой клад с медными монетами XVI в. Они являются, наряду с 
археологическими материалами, таким источником, с помощью которого можно осветить ряд 
проблем социально-экономической истории города, неизвестных по письменным данным, 
например, развитие товарного производства и денежной торговли, а также степень вовлечения 
в сферу денежной торговли широких слоев населения, экономические связи с другими 
регионами. Монеты выпущенные в мавреннахрских городах были в обращении не только в 
Отраре, но и во многих крупных центрах как Ясы, Сауран, Куйруктобе. (Давидович 1983, стр 8) 

2.1. Серебряные монеты 
            Денежная торговля, существовавшая в этот период во многих городах региона 

осуществовалась посредством серебрянных монет, выпущенных в мавреннахрских городах, о 
чем свидетельствуют состав монетных кладов приведенные в таблицах.  

Таблица № 1 
 

Инвентарный №   Количеств
о монет  

Тип   Монетный двор 
Чекан 

Время 
чеканки 

435/18‐24  6  58,59 
джанидские 
танга 

Имамкули‐хан  ХҮІІ в 

2  ‐  Надир‐Мухаммад‐
хан 

ХҮІІ в 

4  ‐  Не определено  Не 
определено 
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1  медь  ‐  ‐ 

437/10‐57  14  43‐44  Абд ал‐Азиз‐хан  1649 г. 

13  67‐72  Имамкули‐хан  1634‐
35 гг 

9  17  Надир‐Мухаммад‐
хан 

1645 г. 

4  ‐  Бабурид  Шах‐
Джахан І 

серед
ина ХҮІІ в 

2  Стерт  Не определено  Не 
определено 

6  Новый тип   Не известно  Не 
известно 

Общее количество: 61 экз 

 
Анализирую данные приводимые в таблице № 1 можно заключить, что найденные в 

присырдарьинских городах монеты джанидского династия, относящиеся ХV-ХVІІІ вв. 
чеканены от имени трех правителей: Имам-Кули, Надир-Мухаммада и Абдалазиза . 

Серебряные джанидские монеты, как правило, очень плохой сохранности, неправильной 
формы, и за исключением, самых ранних монет, выпускались в XVII - XVIII веках из 
низкопробного серебра. Дата на монетах проставлялась не всегда, то же самое было и с 
наименованием монетного двора. Выявлена работа пяти джанидских монетных дворов: Бухары, 
Балха, Самарканда, Ташкента и Хисара. Самую обильную и регулярную продукцию выпускал 
монетный двор Бухары и состоят в основном из монет, выпущенных от имени Имам-Кули-хана 
(1611-1642гг.). Это явление, видимо, объясняется тем, что его правление было довольно 
длительным (31 год) и, как правило, его монеты отличались высоким содержанием серебра. 

Серебряные монеты Шах-Джахана из династия Великих Моголов однотипные, чеканенные 
по образцу джанидских монет выпущены Надир-Мухаммедом в момент когда он обратился за 
помощью к Шах-Джахану в надежде вновь утвердиться на бухарском престоле.  

Таблица № 2 
Инвентарный 
№  

Количество 
монет  

Тип   Монетный двор
Чекан 

Время 
чеканки 

85а/1‐219 
 
 
 
 
 
 

2  ‐  Чекан  Искандара 
Кара‐Коюнлу  
Багдад  

Не 
определен
о 

160  ‐  Чекан Шахруха,
Тимура,  Махмуда, 
Мухаммад 
Джахангира 

1403‐1447 
гг. 

8  ‐  Чекан Тимура Не 
известно 

86/1‐5   3  2; 55; 73 Чекан  Имамкули‐
хан 

1611‐1642 
гг. 

1  8  Чекан  Надир‐
Мухаммед‐хан 

1645 г.

1  ‐  ‐ ‐

0‐82/ІІІ – 43м.   23  ‐  Чекан  Тимура  при 
Суюртгатмыше, 
Махмуде  

1388‐1403 
гг. 

‐  Чекан  Халил‐
Султана  при 

1405‐1409 
гг. 
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Мухаммад 
Джахангире  

2  ‐  Не определено Не 
определен
о 

Общее количество: 200 экз 

Анализирую данные во второй таблице можно сказать следующее: 
Монеты выпущенные с именами Тимура продолжали чеканится и после его смерти. Этот 

процесс продолжался и в местах и в период правления подставных ханов Тимура - 
Суюргатмыша (по-другому Токтамыш), Махмуда, Мухаммад Джанхангира и Халил Султана. 

Монеты чеканенные от имени Искандара Кара Коюнлу в Багдаде были найдены в составе 
клада в городке Отрар. Даты чеканивание монет утрачены и по мнению Р.З.Бурнашевой они 
накоплены где-то в Хорасане или Западном Иране и привезены в Отрар. (Бурнашева 2006, 17) 

2.2. Некоторые особенности в названиях серебряных монет 
Анализируя вопрос о названии основного серебряного номинала в ХV-ХVІ вв. в Средней 

Азии и значение различных терминов, Е.А.Давидович останавливается на термине «танга» 
(основной номинал серебрянных денежных единиц). Но вместе с этим термином в письменных 
источниках говорится и о мелких серебряных монетах. Их называли «тангача» (в две трети 
основного номинала), которые выпускались ХV в. в достаточном количестве, а в ХVІ в. в 
ограниченном. Изучая монетную терминологию ХV в. М.Е. Массон заключил, что основной 
номинал назывался танга, а четвертушки назывались тангача. (Массон 1972, стр 27-37) Сейчас 
известно, что они на территории Средней Азии назывались танга-и мири или просто мири до 
начала ХХ в. Первые сведения о мири, как о денежной единице относятся к испанскому послу 
короля Генриха ІІІ Рью Гонзалесу Клавихо, посетившему Самарканд в 1403-04 гг. По его 
свидетельству, в Самарканде крупные серебряные монеты назывались теньгами, мелкие, 
которые равнялись четвертой части крупных - мири. Средний вес крупного номинала того 
времени танги равнялся 6 г. Значение и происхождение термина "мири" разных отрезках 
времени выявлено и исследовано Е.А. Давидович. Она считает, что скромный титул Тимура 
(военоначальника, который во второй половине ХІV веке захватил под свою власть Среднюю 
Азию, Персию, Багдад, Дамаск, Египет и Индию и провозгласил себя повелителем своей 
империи) "амир", который фигурирует на его монетах, в форме относительного 
прилагательного был присоединен к названию мелкой монетки, ее стали называть монетой 
амири, амирской (Давидович 1976, стр. 124-127). 

 И такие монеты найдены на территории Казахстана. Это клад серебряных монет 
найденные на городище Куйруктобе, уникален по своему составу. Имевший с Отраром общие 
закономерности в развитии городище Куйруктобе, отождествляемый археологами Кедером, 
был до конца Х в. столицей богатого округа Фараб, а затем роль столичной города перешла 
Отрару. 

В составе клада 9 монет оказались танга-и мири с размерами в пределах от 15 до 18 мм с 
колебанием веса от 1,35 до 1,50 г. и 12 экземпляров представляли более мелкие монеты, размер 
которых колеблется в пределах от 10 до 12 мм и вес от 0,4 до 0,45г. Они являются новым  
номиналом в тимуридском чекане конца XIV-начала XV вв. О них не говорится ни в одной 
публикации, посвященных этому периоду. К настоящему времени известны по публикациям 
два клада, где имеются, мири. Один был найден в 1964 г. в кишлаке Гудживак, Дангаринского 
района (Республика Таджикистан). Другой клад был обнаружен на Отраре в 1982 г.(Акишев и 
др., 1987, стр. 247-248) 

 Куйруктобинский клад в отличие от вышеупомянутых не содержит крупного номинала - 
тангу, а состоит из мири и его кратных, которые имеют следующие определения: № 1-2. Тимур 
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и Суюргатмыш (Токтамыш) 1382-83 гг., место чеканки стерто, 2 экз. аналогичны типу, 
опубликованному Е.А. Давидович, чеканенному в Самарканде и потому местом выпуска наших 
мири мы считаем - Самарканд. Любопытно, что при Тимуридах регулярным и обильным на 
протяжении всего XV в. был выпуск серебра в Самарканде. 

 Серебрянные монеты время от времени чеканились и в других городах 
Присырдарьинского региона. Здесь можно отметить что, впервые на работу монетного двора в 
городах средневекового Казахстана, в частности в городе Ясы в XVI в. указала Е.А.Давидович, 
опубликовав две серебряные монеты Искандар-хана Шейбанида, являвщимся девятым 
правителем из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве (1560-1583 гг.). Первоначально 
чтение надписи с обозначением монетного двора вызывало у нее некоторое сомнение, которое 
было снято после ознакомления с несколькими экземплярами медных монет из упомянутых 
туркестанских кладов, так как по палеографии они сходны с серебряными тангами Искандар-
хана. Эти данные позволили ей открыть еще один новый монетный двор Шейбанидов, город 
Ясы, выпускавший серебряные и медные монеты в ХVІ в. на юге Казахстана. При Искандар-
хане серебряную тангу выпускали многие среднеазиатские города: Андиган, Ахсы, Балх, 
Бухара, Герат, Самарканд, Ташкент, Хисар, но не на всех монетах проставлялась дата. Такое 
положение характерно для всего шейбанидского чекана. Но, на серебряных монетах 
обязательным являлось наличие собственного имени владетеля с титулом, с благопожеланием и 
названием монетного двора. Серебряные танги Искандар-хана, выпущенные в Ясы, были не 
датированными. Можно предположить, что, ступив на престол в 1560 году, Искандар-хан велел 
отчеканить серебряные монеты на всех монетных дворах Мавераннахра и в удельных 
владениях, демонстрируя, таким образом, могущество центральной государственной власти, 
что было немаловажным фактором при существовании удельной системы владения, которая 
приняла при Шейбанидах господствующее положение. Акт чеканки монет был важнейшей 
формой признания провозглашения государя. Удельных владений в государстве Шейбанидов 
было несколько и размеры, и количество их менялись в разное время. Но самым крупным 
считались четыре удела - Балх, Бухара, Самарканд и Ташкент, достигавшие ранга столицы на 
разных отрезках времени и практически выпускавшие серебро от имени всех глав династии. 
Столичным городом в правлении Искандар-хана была Бухара, производившая 
общегосударственные серебряные монеты. Медную монету каждый удел выпускал по своим 
экономическим надобностям и потребностям, для обслуживания городской и межобластной 
торговли. 

Чекан серебряной танги в г. Ясы от имени Искандар-хана преследовал, по-видимому, 
двоякую цель: утверждал власть Шейбанида в регионе, где шла острая борьба между 
узбекскими и казахскими ханами за политическое преобладание над городами Туркестана, и 
утверждал вхождение крупного религиозного центра на границе с кочевой степью в состав 
государства Шейбанидов. Эти монеты были первыми и последними серебряными тангами, 
выпущенными в Ясы. Находки серебряных монет Шейбанидов на территории Южного 
Казахстана отмечены весьма в незначительных количествах. И еще в городах выявлен чекан 
Абдуллатиф-хана (1540-1551), владетеля Самарканда и главы шейбанидского государства в 
середине XVI в. При нем отмечена работа на следующих монетных дворах: в Балхе, Бухаре, 
Самарканде, Ташкенте, Кеше, Хисаре. Серебро от его имени выпускалось с датой и 
недатированное в Самарканде, Балхе и в неизвестном городе. Датированные монеты известны с 
947 по 959 гг.х. По мнению Е.А.Давидович, "шейбанидские монеты середины XVI в. 
обращались в Средней Азии при Джанидах еще при Имам-Кули-хане (Потомки Тукай Тимура 
внука Чингизхана)(1611-1642) будучи высокопробными". Для точной датировки танги 
Абдуллатиф-хана не пригодны, так как время их обращения составляет почти целое столетие. 
(Давидович 1970, 76) 
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3. Медные монеты  
 На ХV начале ХVІ вв. приходится наибольшее количестве находок медных кладов, 

основная масса которых происходит с территории центрального Мавераннахра, Южного 
Таджикистана, Ферганы и Ташкентского оазиса. Встречаются подобного рода находки и в 
сырдарьинских городах. Вообще надо сказать, что в XV-XVI века медь играла очень большую 
роль в обслуживании мелкой розничной торговли в денежном обращении всей Средней Азии и 
в Присырдарьинском регионе. 

По сведениям некоторых исследователей, приведенных из разных вакуфных документов 
XVI века, прожиточный минимум разных сословий города Бухары исчислялся именно в 
медных монетах. В медной чеканке конца XV-XVI веков Е. А. Давидович удалось выявить 
монеты пяти разных достоинств, практически легко различавшиеся по признакам внешнего 
оформления и имевшие к тому же кратный вес, соответствующий их достоинству. Эти монеты 
- двойной динар, одинарный динар, полудинар, монеты 2/3 динара и "черный пул" в 1/6 динара. 
(Бурнашева 1983, стр. 52-61 ) Такая дробность в медном чекане свидетельствует о размахе 
денежной торговли в сфере обращения медных монет. В Присырдарьинских кладах есть 
монеты разных достоинств, которые отличаются друг от друга не только по типу, но и по 
весовым и временным данным. Это свидетельствует о том, что монеты клада собирались 
постепенно, и, что в денежном обращении городов были разновременные и разнотипные 
медные монеты, видимо, обладающие разной покупной способностью. Существенно в этом 
аспекте то, что дневной заработок и прожиточный минимум представителей низко - и даже 
среднеоплачиваемых профессий исчислялся именно в медных монетах. На медных монетах 
этого периода животные сюжеты, изображения птиц, рыб вообще отсутствуют, а появляется 
название номинала - "фельс" или "фулус", дата, наименование монетного двора и даже имена 
правителей. Монеты имеют часто круглую форму, картуши и надписи на них довольно четкие. 

Медные монеты XVI-до середины XVII века - это малоисследованный материал, "белое 
пятно" в позднесредневековой нумизматике, хотя в последние годы появлялись некоторые 
публикации Р.З. Бурнашевой, которая анализируя находки восьми медных кладов с Отрара и 
пяти с Туркестана, пытается по мере возможности представить состояние и уровень развития 
денежного производства и торговли на разных этапах XVI – XVII вв., не освещенных в 
нарративных источниках, и, даже в специальной литературе. Медь этого периода в основной 
массе представляет собой недатированный, анонимный и иногда анэпиграфный источник, 
среди которого редко встречаются монеты с некоторыми датами. (Бурнашева 1999, стр. 98-127) 

3.1. Периодизация медных кладов 
 Рассматривая медные монеты, мы условно раскладываем их на четыре хронологических 

периода, что впоследствии вполне могут быть детально уточнены и конкретизированы при 
получении дополнительных источников. Первый период - это первая половина XVI века, 
второй период - это вторая половина XVI века, и третий период - первая половина XVII века. 
Всю медь разной величины, нечеканенную или по-другому монеты без каких-либо надписей и 
изображении, разного веса, мы отнесли ко второй половине XVII-и первой половине ХVШ вв., 
т.е. к четвертому периоду, когда состояние социально-экономической жизни в регионе, да и по 
всей Средней Азии, находилось в глубоком кризисе, вызванном грабительскими войнами, 
разорением городов, застоем во внутренней и внешней торговле. Население разбегалось от 
ужасов грабительских набегов извне, а также следовавших за этим дороговизной и голодом. 
Крестьяне бросали свои хозяйства, ощущался резкий спад во всех областях хозяйственной 
деятельности, что привело к сокращению и уменьшению мелкого товарооборота и розничной 
торговли, что, естественно, бумерангом отразилось и на денежном хозяйстве. 

К первому периоду (первая половина XVI века) относятся: найденные на городище Отрар и 
на других памятниках региона, медные монеты среднеазиатского происхождения городов 
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Бухары, Самарканда, Ташкента, Андижана (Андигана), Шахрухии и другие, имеющие 
соответствующие датировки; а также монеты с надчеканами, то есть наштампованный на 
монету круглый, овальный, треугольный или многоугольный знак, как правило, в виде 
гербовых символов, цифр или букв, известные по исследованиям Е.А.Давидович, 
производившихся на многих монетных дворах, в том числе в Ясы и Сайраме, в период 
максимального развития товарно-денежных отношений. (Давидович 1983, стр 16-20) Для 
нашего региона можно добавить, кроме, известных, три новых вида надчеканов без надписей, 
видимо, производившихся на монетном дворе Ясы. Первый надчекан имеет вид подковы 
углубленной, второй - маленького кружка с пятью точками, и третий - орнаментальный в виде 
четырехугольника, внутри которого четырехугольная звездочка. Монеты этого периода - 
анонимные, т.е. без имен правителей.  

Во втором периоде денежного обращения (вторая половина XVI века) на Отраре и в 
регионе нет монет среднеазиатского производства, кроме самаркандских монет периода 
правления Абдаллах-хана II (сын Искандар хана, шейбанид), завоевавшего весь 
Присырдарьинский регион и Ташкент в последнем десятилетии XVI века. В этом периоде 
денежное обращение города и всего Туркестанского вилайета обеспечивалось монетной 
продукцией двух центров - Ясы и Ташкента. Города Ясы и Ташкент являлись центрами, 
принадлежавшими то узбекам, то казахским ханам, и поэтому естественно свободное 
обращение на денежном рынке Отрара, Туркестана и других городов медных монет, 
чеканенных в Ташкенте. 

Туркестанский вилайет и Ташкентский удел представляли в экономическом отношении в 
XVI веке единое целое, в котором Ташкенту принадлежала главная роль, как столичного 
города, в продолжение многих веков. Имеются сведения письменных источников, в которых 
указываются также влияния и роль выходцев из Туркестана на политические события в 
Мавераннахре на рубеже XV-XVI веков. Наблюдаются взаимные влияния населения двух 
крупных регионов во всех аспектах хозяйственной, культурной и духовной жизни. (Мукминова 
1993, стр. 36-57) 

 Третий период (первая половина XVII века) характеризуется тем, что в денежном 
обращении Отрара появляются медные монеты, выпущенные в Туркестане, то есть вместо 
обозначения "чекан Ясы", появляется надпись, свидетельствующая о переименовании Ясы в 
Туркестан. На наш взгляд, это событие произошло в самом конце XVI века, когда по договору, 
заключенному между ханом Есимом, казахским чингизидом (1598-1628 гг.) в 1598 году и 
Джани-Мухаммад-ханом из новой среднеазиатской династии Аштарханидов, Туркестан с его 
городами и Ташкент вошли в состав Казахского ханства. Хан Есим сделал Ясы своей столицей 
и переименовал его в Туркестан, перенося, таким образом, название региона на город в виду 
его значимости. В честь этого события хан отчеканил медные монеты, на которых фиксируется 
город Туркестан без даты. По традиции он поместил на оборотной стороне монет знакомый 
сюжет с хищником. Данные монеты однотипные, но нескольких вариантов, отличающихся 
друг от друга разными оформлениями картушей и позициями хищника, который имеет на них 
весьма примитивную грубую форму и отдаленно напоминает льва только по изогнутому над 
спиной хвосту. Монеты, чеканенные в Туркестане, обнаружены и в кладах с территории 
мавзолейного комплекса Ходжа Ахмеда Ясави, великого мыслителя ХІІ века и в 
нумизматических материалах из города Саурана. По всей вероятности, они находились в 
денежном обращении региона всю первую половину XVII века. (Бурнашева 2006, стр. 47) 

 К концу XVI века и началу XVII века относятся медные монеты с изображением зверя на 
одной стороне и двух рыбок на другой. Вообще сюжеты с рыбой (одинарный и двумя, 
повернутыми полумесяцем друг другу), мы связываем с чеканом Ташкента, так как рыба 
является символом воды, а в данном случае Сырдарьи, которую с древности называют рекой 
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Шаша или Чача, т.е. называют по имени области. Ташкент на некоторых монетах позднего 
средневековья, в частности, со звериным сюжетом, иногда фигурирует как Шаш. (Шпенева 
1990, стр. 104 ) Основная нагрузка в сфере медного обращения в XVII веке, если 
проанализировать состав вышеуказанных кладов, ложится на анэпиграфные медные монеты, не 
имеющих выпускных сведений - даты, имя хана, часто даже наименование монетного двора. На 
многих из них присутствует изображение хищного зверя на одной стороне, а на другой - рыбы, 
птиц, а иногда они имеют не чеканенную гладкую сторону. Появляются мелкие монетки с 
нечитабельными надписями с различными геометрическими и растительными орнаментами, 
часто просто монетовидные пластинки без чекана, монетки типа заготовок и в форме ложечки и 
узких длинных прутиков, на некоторых из них просматриваются остатки надписей и 
орнаментов. В составе нескольких монетных кладов найдены доказательства указывающие на 
продолжительные экономические и торговые связи с соседними государствами. Примером 
является это явления, в частности, найденные клады в Отраре и Туркестане, в котором 
находятся русские копейки царя Алексея Михайловича, выпущенные в 1655-1663 гг. 
(Бурнашева 1983, стр. 60) Время проникновения этих монет на рынки присырдарьинских 
городов относится к шестидесятым годам XVII века, когда громадная масса мелких русских 
копеек стала падать в цене и, чтобы приостановить инфляцию и разгрузить центральный 
российский рынок от этих денежных знаков, их обращение было распространено на Сибирь и 
Эстонию и, видимо, в Южный Казахстан, через территорию которого проходили торговые 
пути, связывающие Казахское ханство и Среднюю Азию с Россией. На территорию Южного 
Казахстана они попали как товар, через караванные пути, соединяющие Россию со Средней 
Азией. Развитие политических контактов между Русским государством и Казахским ханством 
началось с посольства хана Тевеккеля с конца XVI в., что способствовало и усилению торговли 
не только с казахами, но и со Средней Азией, через казахскую степь. Через средневековые 
города в XVII в. проходили среднеазиатские караваны в Сибирь. По территории Казахстана (от 
города Тобольска до города Туркестана) проходили, прежде всего, те караваны, которые имели 
специальные на то разрешения казахских ханов. Это было неслучайно, так как ханам, султанам 
и ближайшему окружению доставались доходы от охраны торговых путей. Возможно, именно, 
из Сибири произошел отток русских копеек Алексея Михайловича в регион Присырдарьи. 
Поскольку структура местного денежного обращения XVII в благоприятствовала внедрению 
этих денежных знаков на рынки присырдарьинских городов, то они легко влились в общую 
массу мелкой местной меди, ничем не отличаясь от нее. Структура денежного хозяйства 
южноказахстанских городов XVII века благоприятствовала внедрению их как денежных 
знаков, поскольку по весу, по технике исполнения они ничем не отличались от мелкой меди, 
выпускавшейся в Туркестане и Ташкенте. Благодаря этим русским копейкам мы можем 
датировать часть монетного материала из Отрара последней четвертью XVII века. (Бурнашева 
1999, стр.125) 

Анализируя медные клады XVІI в., а также отдельные монеты из разных раскопов, 
свидетельствуют о том, что медные монеты в этот период постепенно деградируют, теряют 
свою круглую форму и вес, и основу денежного обращения составляют заготовки 
цилиндрической формы разного веса, монетовидные пластинки часто без наложения чекана и 
медь разных кусочков, не имеющих определенную форму. Но все же этот материал показывает, 
что медь играла основную роль в городской торговле, хотя постепенно теряла свое значение. 
Благополучное состояние денежной торговли на Присырдарьинских городах, наблюдавшееся в 
первой половине XVII века, когда в обращении встречаются также и серебряные джанидские 
монеты, постепенно к концу века приходит в упадок; наблюдается кризис и застой, охвативший 
все сферы хозяйственной деятельности населения города и региона в целом. Это явление тесно 
было связано с политической ситуацией. С середины XVII века усиливается экспансия 
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джунгаров на земли Казахстана, были разрушены Сайрам, Туркестан и другие городские 
центры. Усугубились внутри страны распри и смуты, что привело к упадку экономики и гибели 
ряда, некогда процветающих, городов в Присырдарьинском регионе. (Байпаков 1998, стр. 199) 
Медные монеты XVII века с аналогичными сюжетами сразу же бросаются в глаз грубой 
техникой исполнения и нечеткостью изображений. Часто это плохо расплющенные монеты 
самой различной формы и веса. Встречаются также в большом количестве в денежном 
обращении этого периода просто монетовидные пластинки и заготовки. Это явление 
характерно для последней четверти XVII в., когда в торговле, в особенности в области мелкого 
товарооборота, наблюдается спад, связанный с упадком вообще городской культуры из-за 
сокращения количества городского населения, феодальных распрей, общего застоя феодальных 
отношений и опустошительного нашествия джунгар. Это положение наблюдалось и во всей 
Средней Азии. Сокращается число действующих монетных дворов, Со второй половины XVII 
века до середины XVIII века идет постепенная деградация во всех сферах хозяйственной 
деятельности населения региона, что привело к окончательному затуханию жизни в некоторых 
городах, в числе которых оказался и Отрар. Заметное место в розничной торговле занимает 
"черный пул", равный 1/6 динара, а в последней четверти XVII в. чеканка медного динара 
совсем прекращается. Вся эта кризисная ситуация была связано с политико-экономической 
обстановкой, сложившейся в Средней Азии в конце XVII-первой половине XVIIІ в. Она 
нормализовалась постепенно только к середине XVIII в. 

4. Чем же продиктована собственная монета в Южноказахстанских городах 
(ХVI-ХVІІ вв.)? 
          В данный период важная задача заключается в том, чтобы определить чем же была 

продиктована собственная чеканка монет в некоторых городах Южного Казахстана. На наш 
взгляд, она была вызвана рядом объективных причин, сложившихся в регионе с начала XVI 
века. Главная причина заключалась в том, что поток дешевой среднеазиатской меди, 
обслуживавшей южноказахстанские города в XV-нач. XVI вв. стал постепенно уменьшаться. 
Дело в том, что в самом Мавераннахре к этому времени наметился денежный кризис, 
вызвавший сильное сокращение выпуска меди. Монеты без надчеканов (монеты без 
наштампованных знаков) были запрещены. Спад торговли в сфере обращения меди уже к 
концу первой четверти XVI века и в последующее время намечает начало некоторой 
застойности и в развитии ремесел. А центры кипучей торговой деятельности – средневековые 
города нуждался в собственной монете. Каждодневная торговля, развитие ремесел и сельского 
хозяйства, и выплата некоторых налогов деньгами требовали обеспечения рынка 
необходимыми денежными средствами. Тогда-то и заработали вновь некоторые монетные 
дворы: в Ясы, Сауране, Сайраме и Сыгнаке. Медная монета среднеазиатского происхождения 
со второй четверти XVI в. - редкость на денежном рынке присырдарьинских городов. Зато в 
регионе в значительном количестве встречаются денежные знаки Ташкента. Они считались 
здесь "своими" и свободно курсировали по всему Южному Казахстану, но удовлетворить, 
потребности торговли были, видимо, не в состоянии. Максимальную нагрузку нес 
Туркестанский монетный двор; его продукция часто встречается на Отраре и Сауране, Сайраме 
и в других городских центрах. Однако, определить в процентном отношении медную местную 
продукцию нелегко, потому, что она выпускалась в основном анонимная и анэпиграфная, то 
есть монеты имеющая одно лишь изображение, без каких-либо надписей. Такое положение 
было обусловлено политико-экономическими условиями. В силу своего стратегического и 
экономического положения - Ясы, Сайрам, Сауран и ряд других городов на средней Сырдарье - 
постоянно являлись яблоком раздора между узбекскими и казахскими ханами. А безымянные 
местные медные денежные знаки беспрепятственно циркулировали по региону, несмотря на 
длительные военные действия, которые периодически продолжались в течении XVI - XVII вв.. 
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Но торговые связи между городскими центрами и даже с центральным Мавераннахром не 
нарушались. Об этом свидетельствуют клады и монетные находки из упомянутых выше 
городов. Возможно, что Туркестанский монетный двор периодически функционировал до сер. 
XVII в. Найденные на многих городищах региона мелкие медные монеты без надписей, а часто 
не чеканные, явно являются туркестанского происхождения. (Давидович 1968, стр. 81-82). 

  Медные клады из городов, свидетельствуют о роли медных денег в хозяйственной жизни 
самого города, в котором были развиты разные ремесла, процветала торговля, обеспечивающая 
каждый день горожанина предметами первой необходимости, были базары, где происходили 
торги между городским и сельским населением, и кочевниками. Деньги проникали и в другие 
сферы городской жизни: как сбор налогов с разных видов ремесленного производства, оплата 
на содержание студентов в медресе и духовных лиц при мавзолее Ходжа Ахмеда Ясави в 
городе Туркестан. Деньги собирались и с арендаторов дукканов (лавок-мастерских) и с 
вакуфных земель, занятых садовыми и огородными культурами. Вакуфные земли - земли, 
завещанные кем-либо мечети или мазару. Держателями таких земель были служители религии. 

 Этот перечень можно продолжить многочисленными примерами из жизни города, которая 
била ключом. Кроме того, в города стекались полукочевники, их нужно было накормить и 
устроить на жилье. Везде нужны были деньги, и они в XVI в. выпускались на местном 
монетном дворе, а также и в Ташкенте, считавшимся в этот период столичным центром, 
проводящим свою самостоятельную политику в сфере обращения медных монет, 
отличавшуюся от центрального Мавераннахра. С первых годов XVI в. Ташкент начинает 
выпускать новые типы медных монет, которые становятся эталонными для всего денежного 
хозяйства городов Присырдарьи.  

 Такова общая характеристика социально-экономическое состояние Присырдарьинских 
городов, вытекающая из анализа нумизматического материала. Эти данные могут быть 
уточнены и расширены благодаря находкам двух медных кладов из Отрара, обнаруженных в 
1986 году в разных местах городища и по кладу медных монет из поселка Орангай из 
окрестностей города Туркестана, найденного в 1999 году, имеющего по составу идентичный 
набор медных монет, соответствующий составу отрарских кладов. Они датируются XVI- 
первой половиной XVII в., позволяют более конкретно проследить начало работы монетного 
двора г. Ясы, появление разных новых типов и номиналов в разные отрезки времени XVI - 
первой половины XVII вв. Этот отрарско-туркестанский материал впервые раскрыл потенциал 
Туркестанского монетного двора, который активно снабжал рынки присырдарьинских городов 
денежной продукцией, тяготевшей по своему внешнему оформлению и весу к денежной 
продукции Ташкента, а не центрального Мавераннахра. Благодаря данному материалу в чекане 
Ясы-Туркестана XVI - первой четверти XVII вв. было выявлено более 30 типов медных монет, 
отличавшихся друг от друга не только разным оформлением, но и имеющих еще варианты, 
заключающиеся в присутствие на монетах разных дополнительных декоративных элементов. 
Они свидетельствуют о том, что некоторые типы выпускались довольно длительное время, 
приобретая при каждой новой чеканке дополнительные штрихи, придающие монете.  

5. Заключение 
Присырдарьинские города ХV-ХVII вв. являлись такими же типичными феодальными 

городами, как и многие города восточного средневековья, и характеризуются таким образом: 
"Пусть эти Присырдарьинские города были не так велики и пышны, как столицы 
среднеазиатских феодальных государств - Бухара и Самарканд, как крупные центры удельных 
владений - Балх, Андижан и другие, однако в социально-экономическом отношении они 
являлись такими же феодальными городами, тесно связанными со всей системой феодальных 
отношений, опутанных узами феодального гнета. 
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Естественно, что в своем развитии города Присырдарьи переживали многие моменты 
социальных перемен, которые имели место в экономике среднеазиатских городов и в самом 
регионе в ХV-ХIХ вв. Поэтому для свидетельства этих явлений в жизни южноказахстанских 
городов и их округов уместны и справедливы все те параллели, которые мы проводим в 
социально-экономической жизни между типичными феодальными обществами юга Казахстана 
и Средней Азии, имевшими множество общих характерных признаков, одинаково 
приемленных для обширной территории. Так, например, в Присырдарьинском регионе 
существовала в XV-ХVIII вв. как и в Средней Азии, издольная форма феодальной эксплуатации 
земли. Основная масса, крестьянства обрабатывала землю путем аренды ее на правах 
наследственной, или временной у крупных земледельцев и вакфов. Кроме того, по сведениям 
письменных нарративных источников известно, что в крупных земледельческих центрах 
Южного Казахстана существовали многие налоги, характерные для феодального 
землевладения Средней Азии XV-ХVIII вв.  

В Туркестанском вилайете, где население облагалось рядом традиционных налогов как 
харадж, закат, ушр, алыг ва салыг и др. согласно сборнику документов, охватывающим время 
XV-ХVII вв. "Мактубад ва аснад" бытовали еще такие, как хардж, тамга, саугат, саламана, и 
др., взимавшиеся, по-видимому, как деньгами, так и в натуре. Земельная рента, очевидно, могла 
иметь ту же форму, которая практиковалась в Средней Азии в XVI в., то есть смешанную: 
натуральную, денежную и отработочную. 

Анализ социально-экономических отношений показывает, что процесс развития товарно-
денежных отношений в крупных земледельческих центрах юга Казахстана и центрального 
Мавераннахра в XV- нач. XVI вв., по данным нумизматики имел общие черты, хотя 
политическое господство здесь было неустойчивыми: власть узбекских ханов сменялась 
властью казахских, пока последние окончательно не утвердились в конце XVI в. Об общности 
экономики свидетельствуют крупные клады с медными и серебряными монетами из Отрара и 
Туркестана, фиксирующие довольно развитые товарно-денежные, отношения в 
южноказахстанских городах, поддерживающих непосредственный контакт со Средней Азией. 
Эти отношения оказывали влияние и на многие стороны хозяйственной жизни этих городов, 
где происходили схожие социальные процессы, характерные для феодального хозяйства. 
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ҚАЗАҚ ТОҚЫМА ӨНЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ 
 

Куандық Ералин 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-інің дизайн жəне бейнелеу өнері 
кафедрасының меңгерушіс.і 

 
Дариға Құрымбай 

Магистрант 

Тоқыма өнерінде қолданылатын материалы қазақ халқының шаруашылығымен, тұрмысымен, 
салт-дəстүрлерімен жəне табиғатымен тығыз қарым-қатынасы байланысты. Қазақ  халқының 
мал шаруашылығы, онан алынатын өнімдер жүн, тері,  табиғаттан алынатын өсімдіктері жібек, 
ши, оларды өңдеу арқылы алынатын өнімдер туралы тəжірибелік білімі, табиғат байлықтарын 
игеру жəне оларды күтіп-сақтау тəжірибесі тұрмыс қажеттіктерінен туындаған.  
  Қазақ тоқыма өнерінің түрлері көптеп саналады. Олардың негізгілері жəне тұрмыста көп 
қолданылатындары ретінде кілемді, алашаны, қоржынды, аяққапты, шиді, гобеленді, шекпенді, 
бау-басқұрларды, түрлі жіптерді айтуға болады. Ерте заманнан бері қазақ тұрмысында мықтап 
орын алған, бүгінгі күнде де маңызын жоймаған, өте тығыз тоқылатын, өте төзімді, ұзақ уақыт 
сақталатын бағалы тоқыма бұйымдарының бірі – кілем деп аталатыны белгілі. Ертеде кілемді 
жерге төсеумен бірге туырлық пен үзіктің орнына да жапқан, əрі сəн үшін, əрі жылылық үшін 
керегенің ішінен де тұтылған. Халық арасындағы кілемді алтын, күміс бұйымдармен бірге 
байлықтың, баршылықтың белгісі деп санаған. Кілем қыз жасауының елеулі құрамына кірген; 
сыйлы қонақтарға арнап кілем төсеу, кілем төсеп қарсы алу, көшіп-қонғанда салтанаттыққа 
түйеге кілем жабу сияқты дəстүрлермен бірге оны құн төлеуге, сый-сияпат жасауға да 
пайдаланған. Қазақ тұрмысында өрмек тоқумен айналысатын қыз-келіншектер, əйелдер 
арасынан кілем тоқуды кəсіп еткен шеберлер кілемші деп арнайы бөліп атайды [1.96-б]. 
Кілем өнері ерте заманда пайда болғандығы археологиялық қазбалардан белгілі. Кілем – бұл 
халық ішінде өзінің құнын, қасиетін сақтап келе жатқан аса бағалы зат. Кілем бетіндегі сан – 
қилы сəнді өрнектерге назар салған адам сол халықтың тұнып тұрған өмірінің шежіресін 
көретіні анық. Бір кезде өмір сүрген халықтардың тұрмысын, күнделікті істейтін іс - əрекеті, 
көшпелі елдің ағаш үйі, қорғандар, жеміс баулары – осының барлығы кілем бетінде 
бейнеленген. Кілем бетіне түскен өрнектер қаншама шартты, стилизацияланғанмен ондағы 
суреттерден өмір шындығын байқау қиын емес. Кілем негізінен өзінің жылуды жақсы 
сақтайтындығымен пайдаланылып əрі əсемдігімен көшпелі тұрмыстың жəне отырықшы 
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елдердің үйінің бір бөлшегіне айналды. Сонымен қоса əр халықтың өзіне тəн, дүние танымына 
сай ұлттық кілем түрлері бар. Осыдан келіп кілемдердің тоқылуы да, материалы да, өрнегі де əр 
түрлі болып келеді. Түркі тектес халықтардың кілем тоқу өнерінің пайда болуы жəне дамуы 
осы халықтардың тарихымен егіз іспеттес. Алғаш рет кілем тоқу өнері Орта Азияның түркі 
халықтары өмір сүрген аймақтарында пайда болған. Түркі халықтары бұл өнерді жетілдіріп, 
күллі ислам əлеміне таратқан. 
Кілемдердің ең ескі түрі түркі халықтарының өмір сүрген аймағы, Сібірдегі Алтай тауының 
етегінде орналасқан Пазырақ қорғандарының бесіншісінен табылған. Түркі халықтарына тəн 
түйіндеу əдісімен тоқылған бұл кілемдердің Азия ғұндарына жəне б.з.б. III-II ғасырларға тəн 
екендігі анықталады. Руденконың тапқан бұл Пазырақ кілемінің қалдықтары кілем тоқу 
өнерінің түркі халықтарынан шыққандығын дəлелдейді [2-240б]. 
 Кілем тоқыған еліне, жеріне, руына,  байланысты  арабы кілем, бұхары кілем, керей 
кілемі, торғай түр кілем т.б. деген түрлерге бөлінеді. Кілемнің формасына (пішініне) ою 
өрнектеріне байланысты шатыргүл кілем, пəтінісгүл кілем, самаурынгүл кілем, шаршы кілем, 
шигүл кілем, т.б. атаулары болған. Қазақ арасына кілем тоқудың кең тарағанын жəне əр жерде 
əртүрлі мəнермен тоқылатынын масаты кілем, тақыр кілем,  алаша кілем, тұс кілем, хан кілемі, 
шешенгүл кілем, шатыргүл кілем, т.б.атауларынан аңғаруға болады. Соңғы жылдары кілем 
тоқу үлкен фабрикаларда өндірілетін өндірістік кəсіпке айналып отыр. Алматы кілем 
фабрикасы жылма-жыл өндірістік жоспарын артығымен орындай отырып, кілем, алаша, басқұр, 
құр, қоржын сондай – ақ жолақ кілемдердің жаңа түрлерін көптеп шығарып жатыр. Міне, 
бұрындары кілем тоқу өнері қолмен орындалып жəне бірнеше күнге созылатын болса, қазір ол 
үлкен автоматты станоктар арқылы санаулы уақыттар ішінде дайын болатын дəрежеге жетті. 
Əрине мұнымен қолмен тоқу тоқтап қалды деп айтуға болмайды.  
 Қазақ тоқыма өнерінде мықтап орын алған, бүгінгі күнде де маңызын жоймаған, 
тұрмыстығы өте төзімді, ою-өрнектермен безендірілген тоқыма бұйымдарының бірі – алаша 
деп аталады. Алаша деп əртүрлі жіптен өрмек арқылы арқау салып жолақтап тоқылған, 
көбінесе жерге төсейтін тақыр кілем, төсеніш түрін айтады. Алашалар: жүн алаша – жүннен 
тоқылған алаша, кілем шалша – ою-өрнек салып тоқылған алаша, қарала – алаша терме алаша, 
терулі алаша – əшекейлеп, өрнек салып тоқыған алаша, мақта алаша – мақта жібінен тоқылған 
алаша, т.б. түрлерге бөлінеді. Алаша əр түрлі түске боялған мақта, жүн жіптерінен өрмекпен 
тоқылатын төсеніш. Алаша екі əдіспен тоқылады. Бірі түрлі-түсті жіптерді жарыстыра 
жолақтап тоқу, екіншісі – əр түсті бой жіптерді санап отырып, теріп тоқу арқылы көп мəнерлі 
өрнектер  түсіру арқылы тоқталады.. Алғашқысын қақпа алаша, соңғысын терме алаша деп 
атайды. Алашадан төсеніш, тұс кілем, кілем, қоржындар жасайды. Алаша – қазақ тұрмысында 
ең жиі қолданылатын мүлік.  
Алаша – түркі халықтарының өмірге əкелген көркем өнімі. Оны тоқудың тəсілі: екі, иə одан да 
көп түсті қой жүнінен иірілген арқау жіп қой жүнінен иірілген бой жіптерге көлденең өткеріліп, 
бір тоқығанда əр екеуі де бұрынғы орнына қайтарылады да, өрмек айқасып отырады. Мұны 
«теріп тоқу тəсілі» деп атайды. Осылайша екі түсті арқау жіпті өрмектен қажетіне қарай 
алмастырып, іліп алып отырғанда, пышақпен ойып түсіргендей ұзын жолақ өрнек шығаруға 
болады [3.256-б]. 
Алашаларға түсірілген ою-өрнектер, көбінесе, геометриялық пішіндердің, өсімдіктердің, 
хайуанаттардың əдептелегн көріністері болып келеді. Геометриялық пішінді өрнектер: шеңбер, 
ромб, ара тіс, су толқыны, қошқар мүйіз жəне бірін-бірі іле жалғасатын ілмегей өрнектер болып 
келеді. Өсімдік пішінді өрнектерден: –жапырақтар, гүлдер, түрлі шөптер кездесіп отырады. 
Бұлардың ішінде төрт жапырақшалы гүл өрнегі кеңінен қолданылған. Ерте замандардағы 
қорғандарда қабырғаларға əсемдік үшін түксіз, тықыр кілемдер ілген, олардың беті ою-
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өрнектермен жəне суреттермен безендірілген. Түксіз кілемдер, гобелендер өзінің ежелден келе 
жатқан тарихымен белгілі болған. 
Халық қолөнер шеберлері мен қатар арнаулы білімдері бар суретшілер соңғы біраз жылдарда 
кілем, терме алаша тағы басқаларды тоқудың жаңа тəсілі «гобелен кілемін» дайындауды қолға 
алды. Гобелен кілемі қолмен тоқылатындықтан жəне жасалу ерекшелігіне байланысты аса 
бағалы тоқыма өнері болып саналады. Бұл кілемнің негізгі маңыздылығы ондағы бейнеленген 
нəрселердің айқындылығында, тақырыбының еркіндігі мен əсемдігі жəне көп түстілігімен 
тəсілдерінде. Гобелен кілемінің тоқылу мəнері терме алаша, түкті кілемге ұқсағанмен, жалпы 
ою-өрнек бейнесі сирек қолданылады. Көпшілігінде адам, мал, дала, құрылыс, білім, салт-
дəстүр, мəдениет, спорт тақырыбындағы суреттер жиі кездеседі. Сонымен бірге соңғы кездерде 
тарихи тақырыптардағы гоблендерде пайда болды. Бұл өнермен айналысушылар əсіресе, 
көрмеге қатысуға, сонымен бірге қонақ үй, демалыс залдарын көркемдеу үшін тоқылады. 
Кəдімгі кілемге қарағанда гобелен-кілемінің тоқылуының өзіндік ерекшеліктері бары айтылды. 
Оның жəй кілемге қарағанда жіп түстері сан-алуан болып, өрмек теруінде бір кілемнің өзінде 
түкті жəне түксіз өрнектер араласып келе береді. Сондай – ақ, кейде өрнек жіптері тоқылмай 
қалатын əдістерде кездеседі. Мұндай тоқылмаған өрнек жібі қиылмайды, кейде түкті тоқылған 
жері тегістеліп қырқылмай шашақ күйінде қалдырылып, оған түрлі моншақтар, əсемдік заттар 
ілінеді.  
Күнделікті өнерде біз жиі қолданатын «гобелен » термині өзінің бөлек тарихымен белгілі. 
Фламандық шеберлер Париж маңындағы бояушы Гобелендер отбасынан бояу бояйтын шағын 
шеберхананы сатып алып, оны шпалер шығаратын шеберханаға айналдырған жəне үлкен 
жетістіктерге ие болған бұл өнердің өзінің де атауы Гобелендер есіміне ие болған. Алпыс 
жылдан соң шеберханалар Париждегі барлық шпалерлік шеберханаларды біріктіріп, оны 
Корольдік Гоблендер мануфактурасына айналдырды. Осы кезіңінен бастап «гобелен» əлемнің 
көптеген елдерінде қабырғаларға ілінетін əсемдік бұйымға айналды. Қазақстанда бұл өнер ХХ 
ғасырдың 70 жылдары пайда болды. Сонан бері қазірге дейін гобелен өнері үнемі даму үстінде 
келеді. Қазақ халқының көптеген қолөнер бұйымдары секілді гобелен тоқу өнері де ерекше 
мəнге ие болып отыр [4] .   
      Ши – астық тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Негізінен екі жарты 
шардың да жылы аймақтарында өсетін 20-ға жуық түрлері белгілі. Бұлардың жіңішке, көбінесе 
ортасынан қайырылып келген жапырақтары топтасып шым құрайды. Ши тоқу, ши орау шиді 
жүнмен орап жəне оны өрнектеп тоқу ісі. Ши тоқу қазақ халқы мен Орта Азия халықтары 
арасында ежелден келе жатқан өнер. Дəстүрлі қазақ қоғамында қолөнер ісінің басқа түрлеріне 
қарағанда     ши тоқу ісі кеңінен жайылған. Біріншіден ол арзан, екіншіден шиден жасалған 
бұйым төзімді келеді. Ши  сырт көрінісіне қарай үш топқа бөлінеді. Олардың арқайсысы өз 
орнымен əр түрлі мақсатқа пайдаланылады. Мысалы қабығынан тазартылған ақ ши құрт, 
ірімшік т.б. жаю, кептіру үшін пайдаланылса, ұзына бойы əр түсті жүнмен немесе жібекпен 
оралған шым ши киіз үйдің сəнді жиһаздарының бірі болған. Ал өне бойы тұтас емес, əр 
жерінен аралатып оралған шиді орама ши не  ораулы ши деп те атайды. Шым ши тоқу өнерінде 
кездесетін жекелеген жəне тұтас ою нышанын шаршы ою дейді. Оған геометриялық ою-
өрнектер түсіріледі. Мұны жүзіктеу деп те атайды. Алтын шаршыдан кейін, оның екі жағынан 
шыбық ши, одан кейін алақан ши жалғасады. Көшіп қонғанда түр салынған жағы түтіліп, тез 
тозып қалмау үшін алақан ши шым шидің екі жағынан салынады. Кереге сыртынан бір 
босағадан екінші босағаға дейін шиді айналдыра тұтуы – ши ұстау дейді. Ши тоқудың халық 
тұрмысында тоқудың маңызы зор болған. Одан аяқ қап, қазан жапқыш, қар ұстағыш, төсеніш, 
т.б. күнделікті өмірге аса қажет көптеген заттар жасалынады. Қазақ жерінің əртүрлі өңірінде 
түп-түп болып өсетін, сабағы жіңішке, қамыс тектес ши деп аталатын өсімдіктен тоқылған 
бұйым да ши деп айтылады.  
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Ши тоқу өнері қазақтарға, қырғыздарға, түрікмендерге, қарақалпақтарға, т.б. халықтарға көне 
заманнан бері белгілі болған. Шиді жүнмен орап, оны өрнектеп тоқып, керегенің сыртына 
тұтуға, үй ішіндегі аяқ-табақ, ошақ басын қоршап, көлегейлеп қоюға, киіз үйдің есігіне ұстауға, 
құрт жайып кептіруге, киіз басу жұмыстарына, киізді ылғалдан сақтау үшін жерге төсеуге, тары 
сүзу үшін шыпта жасауға пайдаланған. Шидің түрлеріне байланысты мынадай атаулар 
кездеседі: ақ ши – қабығынан аршылған ақ шидің жүн оралмай, ою-өрнексіз тоқылған түрі, 
шым ши шидің түрлі түсті жүн орау арқылы өрнектеп тоқылған түрі (жергілікті тілде шымырау 
ши), орама ши  ораулы ши – өнебойына тұтастай емес, əр жерінен аралатып жүн оралған ши, 
шидек – құрт жаятын кішкене ши, терме ши – шым ши, өреше – киіз үйдегі ас-су тұратын жерді 
қоршап қойған ши, дүзтеру ши – қошқар мүйіз өрнегімен жүн орап тоқылған ши, т.б [5-67б]. 
 Шекпен тоқу əр аймақта да кездесіп отырған. Шекпеннің қазақ арасындағы атаулары: 
түйе жүн шекпен, биязы шекпен, таңдай шекпен, қой жүні шекпен, шидем шекпен, су шекпен, 
бояулы шекпен, шым шекпен, түбіт шекпен, ала шекпен, ақ шекпен, əр шекпен, қара шекпен, 
т.б. 
 Киіз үй бөлшектерін байлап бекіту үшін жəне сəндік мақсатпен өрмекпен тоқылған 
енсіз, ұзын тоқымаларды құр деп айтады. Оның бір тұрі – басқұр – уық пен керегенің түйіскен 
жерін сыртынан бастырып тартатын əрі сəн беріп тұратын, өрнекті, жалпақтау құр. Дөдеге құр 
– дөдегенің сыртынан оралатын құр түрі, құрбау – киіз есіктің екі иін бауы, аяққұр – 
туырлықтың етегін бастырып тартатын құр, тең құр – тең бууға арналған құр, т.б. Бұлардан 
өзге құрдан жасалған заттар құр белбеу, құр дорба, құр басжіп, құр аяққап, құр қоржын, құр 
алаша, т.б. деп аталады [6-128б]. 
        Күнделікті қажеттілікке арнап шеберлер неше түрлі жіптер мен баулар жасаған. Бау мен 
жіптер бір нəрсені бекіту, байлау үшін қолданылғанмен, екеуінің өзіндік айырмашылықтары 
бар. Жіп дегеніміз жүннен есілген кішігірім арқанша. Жіп əр уақытта да қандай шаруаға болса 
да жұмсала береді жəне ешбір затқа ұзақ уақытқа тұрақты байланып бекіп қалмайды. Ондай 
жіп түрлеріне мынадай бұйымдарды жатқызуға болады: бас жіп – мал байлауға арналған жіп, 
өре жіп – аттың аяғына өре салатын жіп, тең жіп – теңді буып қоятын жіп, тұсау жіп – аттың екі 
аяғынан байлап, тұсап қоятын жіп, тіз жіп – түйені тіздейтін (тізерлеп байлайтын) жіп (тізде, 
тізе сөздерінің түбірі – тіз), үзеңгі жіп – түйеге ерсіз мінгенде аяқты салып отыратып, үзеңгі 
орнына қолданатын жіп, күрде жіп – бие сауғанда бір аяғын мойнына аса байлап қоятын жіп, 
яғни биені күрделеуге арналған жіп, бұғалық жіп – жылқыны бұғалықтауға арналған жіп, т.б [7-
162б] . 
Қорытындылай айтқанда қазақ тоқыма өнерінің негізгі түрлері жəне тұрмыста көп 
қолданылатындары ретінде кілемді, алашаны, қоржынды, аяққапты, шиді, гобеленді, шекпенді, 
бау басқұрларды, түрі жіптерді айтуға болады.Олардың көркемдік ерекшеліктеріне 
композициясы, формасы, түрі мен түсі,ою өрнектері,тоқу манері, материалы болып табалады. 
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Казахстан – огромная страна, находящаяся в самом центре Евразийского континента, имеет 

очень древнюю богатую историю и в то же время является одним из самых молодых 
суверенных государств мира, совсем недавно отметившего 20 лет провозглашения своей 
независимости. В сегодняшнем становлении государства и его дальнейшем развитии немалая 
роль отводится казахам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья, так как 
более одной трети всех казахов проживает за пределами Казахстана. Подавляющее 
большинство представителей казахской национальности, проживающих в дальнем и ближнем 
зарубежье, являются хранителями культурного наследия казахского народа. Именно диаспора, 
в силу особых условий выживания и сохранения своей культуры, волею судьбы стала более 
строгой носительницей и хранительницей культуры своей прародины. В тоске по родине 
зарубежные казахи не только сохранили то, что помнили, но и, сохранив в душе национальную 
идею о своей свободной и  независимой родине, сочинили много интересных и самобытных 
произведений и, что интересно и немаловажно, вернули нам когда-то утерянные духовные 
ценности. Казахские диаспоры за рубежом, в таких странах как Монголия и Китай, сохранили 
исконные образцы древних казахских танцев, во многом утерянных в современном Казахстане 
в силу ряда общественно-политических перемен ХХ века. Одним из таких популярных 
казахских танцев, получившим большую популярность в последние годы, стал танец «Қара 
жорға».  

    С конца 90-х годов в Казахстане этот танец начали исполнять на всех праздниках и 
значимых мероприятиях, возраст танцующих не имел ограничений,  от  детсадовских 
ребятишек до аташек и апашек. По стране и за ее пределами прокатилась новая модная волна:   
исполнение этого танца  на огромных площадях большим количеством людей на различных 
флэшмобах и массовых национальных представлениях. Вначале самый большой рекорд был 
установлен в Китае, когда в Синьцзян-Уйгурском автономном округе его одновременно 
станцевали 13370 человек, из которых более 80 % процентов составили казахи, а остальные 
китайцы, уйгуры, дунгане и др. Данное исполнение было зафиксировано представителями 
Книги рекордов Гиннеса и принята официальная заявка на включение танца в данную книгу. В 
Казахстане массовым исполнением«Қара жорға» в г. Астане отличились студенты Казахской 
юридической Академии во главе с ректором М.Нарикбаевым. Этот танец массово танцевали 
представители казахской диаспоры в Нью-Иорке и Лондоне, Малайзии и Турции. В настоящее 
время в Китае в Алтайском крае чиновники от образования  ввели в школах специальную 
гимнастику, построенную на элементах танца«Қара жорға». Вслед за ними в некоторых 
казахстанских санаториях и здравницах больным для лечения болезни суставов, позвоночника 
и периферической нервной системы  прописывают регулярное исполнение этого танца.  Таким 
образом, на заре ХХI века в Казахстане «Қара жорға» стал самым известным и 
распространенным казахским танцем, в 2009 году по решению ООН он был признан 
национальным танцем казахов. Но, к сожалению, до сегодняшнего времени в среде самих 
казахов нет единодушного признания данного танца, так как  постоянно звучат различные 
противоречивые мнения о его происхождении. Так, некоторая часть населения говорит, что это 
не казахский, а монгольский танец, какая-то часть отзывается о нем, как о танце шаманском, 
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есть и такие, которые вообще отрицают наличие в прошлом в жизни казахов самого 
танцевального искусства. 

        Первый и доказанный факт трудами исследователей различных гуманитарных наук 
нескольких поколений: танец в жизни казахов существовал еще в глубокой древности. Одним 
из  свидетельств являются многие памятники материальной культуры, относящиеся к II-I тыс. 
до н.э.,  петроглифы и наскальные изображения на территории Казахстана. Наши далекие 
предки, в тяжелой борьбе за существование, пытались дополнять трудовые процессы 
различными эмоциональными телодвижениями. Но в связи с кочевым образом жизни и 
другими социальными проблемами, каких-либо законченных форм и установленных движений 
до нас не дошло. Но, в народной памяти и бесценном эпическом наследии, а также в  легендах 
и сказаниях остались, хранимые и передаваемые, порой неосознанно из поколения в поколение, 
их сюжетная тематика, танцевальная лексика и эстетические идеалы прекрасного.  

    В начале 30-х годов, в процессе становления профессионального театрального и 
музыкального искусства, началось интенсивное развитие и национальной хореографии. 
Приглашенный балетмейстер Али Ардобус, за неимением широко развитых форм и образцов 
казахского танца, создавал пластику на основе обрядов, подражания традиционным занятиям 
кочевников. В этот период в Казахстане получили широкое развитие такие танцы, как 
«Насыбайшы», «Қоян-бүркіт», ««Кийз басу», «Шашу», «Аққу» и др. В их числе был и танец 
«Қара жорға». По заметкам балетмейстера Д.Абирова танец «Қара жорға» - это пластический 
рисунок наблюдения не просто за скачущей лошадью, а именно бегом иноходца, 
отличающегося своим необычным бегом рысью или галопом. Ритмический перебор копытами, 
вальяжно-гордое покачивание головой из одной стороны в другую, развевающаяся грива на 
бегу – так и напрашивались на идею пластической интерпретации. «В танце «Кара жорга» мы 
обнаруживаем движения, напоминающие бег иноходца и покачивание плеч. Все это 
передается, как и в других народных танцах, не в форме подражания, а в художественно-
танцевальном образе. Характер и ритм движений иноходца отражает и музыка этого танца» (1). 
«Существовали такие виды «Кара жорга» как: «кос-жорга», «еркек-жорга», в Восточном 
Казахстане кара жорга исполнялся как парный танец на манер «кыз алу-кашу», а на Каспии, по 
сообщения Керея Кодарова, кара жорга называли «шайтанкок». Кроме того, особая манера 
этого танца существовали в Алтайском округе, в Сары-Суме, а также в Тарбагатае» (2). 
Профессиональная запись танца «Кара жорга» с нотным материалом сделана Д.Абировым и 
А.Исмаиловым в 1961 году для книги «Казахские народные танцы», она есть и в книге «Тайна 
танца» известной казахской танцовщицы Шары Жиенкуловой.  

    Эти данные и факты неоспоримо свидетельствуют о том, что в танцевальной культуре 
казахов был танец «Кара жорга», но как явствует из описания, композиционного плана и 
зарисовок казахстанских хореографов, это совершенно другой танец, ни в чем не похожий на 
танец «Кара жорга», привезенный казахами зарубежья и весьма популярного в Казахстане 
последние несколько лет. Более близким и похожим на этот танец является танец «Буынби», 
восстановленный на основе записей известным балетмейстером, исследователем и 
пропагандистом казахского танца О.Всеволодской-Голушкевич.   

    О танце «Қара жорға», привезенного казахами зарубежья известно следующее. Этот 
танец появился очень давно, так как казахские историки Китая свидетельствуют, что 
упоминания о нем сохранились на древне-орхонских письменных памятниках.  Во времена 
древних гуннов, уйсунов и ханства Найман-Керея, воины в минуты отдыха между 
длительными военными походами, воткнув свои копья в землю, танцевали. Среди этих танцев в 
древних китайских источниках упоминается и танец «Жылқы биі»,  или как его еще называли 
сами монголы «Ма у». И, разумеется, в те времена  этот танец танцевали  и казахи, и монголы, 
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и киргизы, и таджики. Есть вероятность, что казахский «Қара жорға» берет свое начало именно 
с этого танца. 

    Есть сведения и о том, что этот танец появился и стал развиваться вместе с появлением 
баксы, отсюда его второе название «Бақсы биі». Именно под кюй «Қара жорға» баксы входили 
в  транс для камлания и лечения людей. Под музыкальное сопровождение они начинали 
монотонно двигаться по кругу, приводили в движение все мышцы и суставы. Темп движений 
убыстрялся и в таком состоянии, они начинали свое завораживающее театральное действо. 

    Китайский исследователь казахского танца Уан Жияч в своей статье «Истоки казахского 
танца и его особенности» об этом танце тоже упоминал. Он писал, что для казахского народа, 
ведущего кочевой образ жизни, конь является священным животным, его крыльями и смыслом 
жизни. Конь нужен на пастбище, при кочевке и на войне. В казахском народном танце «Қара 
жорға», распространенного в местах компактного расселения казахов, опоэтизированно 
рисовался кочевой образ жизни казахов, особенности их мышления и чувств, радости и 
горести.    

    Были периоды, когда танец забывался и не исполнялся, но в генетической памяти народа 
он сохранился и в этом большая заслуга казахской диаспоры Китая. По другой версии, «Қара 
жорға» - танец казахов рода Керей, которые компактно проживали в Алтайском районе 
Синьзяна. В 80-х годах прошлого века в процессе сбора образцов культурного наследия казахов 
в этих районах, были обнаружены записи таких танцев, как «Аю биі», «Қара жорға», «Ортеке 
биі», «Көк түйме»,  «Шешеке биі». Сюжет танца «Қара жорға» в этих рукописях описывался 
следующим образом. В далекие времена одному жигиту удалось поймать и оседлать дикую 
лошадь, на ней он прискакивает в свой аул. Пойманная им лошадь оказалась черным 
иноходцем. Свое удовольствие и радость от победы джигит выражает в танце вначале на 
лошади, а затем и на земле, сойдя со своего нового вороного коня. Его односельчане радостно 
встречают и приветствуют своего удачливого и ловкого земляка.  

    Все вышеперечисленные факты говорят о том, что танец«Қара жорға» - древний  танец 
казахов, берущий свое начало еще с времен широкого распространения шаманизма, 
переживший все тюркские войны и великие переселения. Вместе с тем, это такой же танец и 
монголов. Долгое проживание на одной большой территории, общая тюрко-монгольская 
история, когда мы все разговаривали на одном древнетюркском языке и прекрасно друг друга 
понимали, делает общими и некоторые образцы культурного наследия.   

    Танец «Қара жорға» имеет определенные отличительные признаки в исполнении казахов 
Китая и Монголии. Монгольские казахи чаще этот танец называют танцем суставов или 
«Биелгээ», чаще танцует отдельный исполнитель. В их исполнении на первое место выходит 
движение суставов, которые должны быть задействованы все в полном объеме, от основных до 
самых незначительных, не менее активно задействованной становится и талия танцовщика. 
Мастера этого дела умудряются во время танца  проделать не менее тысячи различных 
движений суставами. В их исполнении ощутима особая напряженная энергетика в теле и в то 
же время очень спокойная эмоционально не яркая мимика и игра верхней частью туловища. 

    Казахи Китая сделали этот танец более эмоционально легким, подвижным и 
заразительно энергичным. Отказавшись от древнего народного кюя, для танца была взята не 
менее хорошо известная музыка кюя «Сал күрең», чуть позже к нему были написаны 
специальные поэтические строки. Музыка веселая, жизнеутверждающая, заставляет 
заразительно двигаться в такт и никого не оставляет в стороне от своего магического обаяния. 
Сам танец предполагает широкую вариативность и импровизационность. В движениях 
наиболее задействованными становятся плечи, двигающиеся в такт музыке вверх-вниз-вправо-
влево. Не менее энергично и экспрессивно двигаются в такт плечам и руки танцовщиков. На 
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фоне подвижного торса нижняя часть туловища и ноги остаются почти статичными, стопы ног 
иногда перекрещиваются, но больше напоминают пластику ходьбы иноходца. 

    Первым в Казахстан танец «Қара жорға» привез Арыстан кажы Шадетулы, казах 
родившийся в Китае, живший вначале в Турции, а затем долгие годы в Германии. Приехав в 
Казахстан в 1995 году, впервые этот танец он исполнил в 1999 году. По его словам,  танцу он 
научился еще в детстве от своего отца. В то время в Китае «Қара жорға» танцевали многие 
казахи на различных мероприятиях, его родственники, занимавшиеся искусством баксы, под 
этот кюй и определенные танцевальные элементы входили в необходимый транс. Вернувшись 
на  Родину, он обучил этому  танцу несколько человек, по приглашению Министерства 
культуры из Китая приезжали группы и отдельные исполнители, демонстрировавшие «Қара 
жорға» в разных исполнениях и интерпретациях, что способствовало возрождению массового 
интереса к танцу в Казахстане. Танец, сохраненный казахами зарубежья, стал очень близок 
духовному мироощущению и темпераменту современных казахстанцев, занял свое место в их 
сердцах. Учитывая, что казахское хореографическое искусство обладает достаточно 
ограниченным количеством широко известных и древних танцевальных образцов, необходимо 
на разных уровнях популяризировать танец «Қара жорға» и окончательно признать его истинно 
казахским национальным танцем. Конкретные действия в этой области на государственном 
уровне Казахстаном уже начаты. Так, в марте этого года Национальным комитетом Казахстана 
по НКН  направлена заявка в ЮНЕСКО для включения танца «Қара жорға» в 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.А это говорит о 
том, что процесс в области признания этого танца казахами начался и нет никаких оснований 
отказываться от замечательных образцов танцевального искусства, сохраненных для нас 
казахами зарубежья.   
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Ankara/TÜRKİYE 
 

Moğolların Anadolu’ya akmaları hem siyasi tarihte hem de kültür tarihinde yeni bir devri 
başlatmıştır. Döneminin şartlarına bağlı olarak belli özellikler kazanmış olan Anadolu Selçuklu sanatı 
faklılaşan ekonomik, siyasi ve sosyal düzen dolayısıyla bir takım değişiklikler göstermiştir. Moğol 
istilasının en önemli sonuçlarından biri Doğu ve Batı Türkistan, Çin, Tibet ve Kuzey Hindistan’ın 
mimarlık ve süsleme sanatlarının Anadolu Selçuklu sanatına karışarak ve kaynaşarak yeni bir üslubun 
doğmasına yol açmış olmasıdır. Yavaş yavaş gelişen bu yeni üslup hem mimaride hem süslemede 
görülmüştür. Özellikle Hinduizmin, Budizmin ve Şamanizmin felsefesini yansıtan yapı tipleri ve 
süsleme motifleri bu yeni üslubun özelliklerine damgasını vurmuştur. Bu değişmeyi kavramak için 
Moğol döneminde Anadolu’nun idaresine bakmak gerekir.  
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14. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların Anadolu’da onsekiz bin çadıra kadar varan topluluklar 
halinde yaşadıkları birçok yazar tarafından anlatılmaktadır (Sümer 1970:115). Moğol kaanları 
Anadolu’yu yolladıkları valilerle idare etmişler, Selçuklu tahtında oturan sultanların yanına onlara 
nezaret eden bir “noyan” koymuşlardır (Togan 1981-223). IV. Kılıç Aslan’ın (1249-1266)  ağabeyi II. 
İzzeddin Keykavus’a (1246-1261) yazdığı bir mektupta “babamız büyük noyan” demesi ve Moğollara 
karşı gelen herkesin cezalandırılacağını söylemesi Moğolların Anadolu’da yarattıkları korkuyu ve 
endişeyi göstermesi bakımından mühimdir (Turan 1988: 63-65). Bu derecede sarsıntıya uğrayan 
Anadolu’da siyasetteki bu değişiklik kültürde ve özellikle sanatta kendisini göstermiştir.  

Moğol hanları başlangıçta Şaman inancında idiler. Dinleri bazı ayinler ile, sihir ve törenlerden 
ibaretti. Moğollar gök ile yerin yaratılışının Tanrı’ın eseri olduğunu biliyorlardı. Bu sebeple mühür ve 
belgelerde “Mengü tengri küçündür: Ebedi tanrının gücü ile” şeklinde bir ifadeyi kullanırlardı. Doğan 
güneş, ay ve ejdere ibadet ederlerdi (Spuler 1987:188-189; Karamağaralı 1992:15).  

Moğol hanlarından Hülagu, Abaka, Argun, Keyhatu ve Baydu Hanlar Budist idiler ve Tibet’teki 
lamalarla temas halindeydiler. Sahibi oldukları memleketlerin her tarafına saçılmışçasına Budist 
mabetleri yaptırmışlardı (Spuler 1987:201). Hülagü’nun Hoy’da (kuzey İran) bir Budist mabedi 
yaptırdığı bilinmektedir (Wilber 1995:190). Argun Han da Budist mabetleri inşa ettirmişti (Togan 
1981:228). Budist papazlar Argun Han zamanında önemlerini korumuşlar, bunun yanı sıra bahşiler 
(kam) de sarayda kabul görmüştür (Spuler 1987:205). Gazan Han ise önceleri koyu bir Budistti ve 
büyük bir Budist mabedi yaptırmıştı (Wilber 1955: 16-17,190).  1295 den sonra ise Müslümanlığı 
kabul etmiştir. 

Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Aladağ’da Hülagü ve Abaka Hanların saray yaptırdıkları; 
Argun ve Keyhatu Hanlar’ın da burayı çok severek binalar inşa ettirdiğini kaynaklar bildirmektedir 
(Pope 1939: 1046-1048,1053; Spuler 1987:362-364; Togan 1981:128; Sümer 1989:84; Aksarayi 1944: 
87). 1291 yılında Keyhatu İlhanlı tahtına Ahlat civarında bir merasimle oturmuş (Wilber 1955: 14; 
Sümer 1990:58); Baydu İslamiyet ile mücadele etmiş, camileri puthane yapmıştır (Togan1981:229). 
Bu kaanlar bu bölgeye gelirlerken Budist inancı taşıyan Uygur ve Moğol’lardan oluşan orduları 
(Spuler 1987:200-203) ve Budist papazları ile birlikte Ahlat civarına gelmiş olmalıdırlar. Moğolların 
büyük kısmı görünüşte bile olsa Budist idi; Moğol ileri gelenlerinin bu inançta olması usuldendi 
(Spuler 1987:200-203). Bugün hala Ahlat civarında bulunan pek çok Moğolca yer adı da Moğol devri 
hatırasıdır: Ala Dağ, Sutay Sazlığı, Sutay Gediği, (mahalli ağızla Süte Yaylası), Malazgirt taraflarında 
Tatar Gazi, Tatar Düzü, Bin Göl gibi. Ahlat’taki Taht-ı Süleyman Mahallesi ile İran sınırları içinde yer 
alan Abaka Han’ın sarayının bulunduğu Taht-ı Süleyman mevkii arasındaki isim benzerliği üzerinde 
durmak gerekir (Naumann 1976). Moğol isimleri tahrir defterleri incelendiği zaman artacak ve bu 
yörelerdeki Uygur ve Moğolların hakim olduğu yerler ortaya çıkacaktır. 14. yüzyılda Sutaylar 
tarafından idare edilen (Sümer 1970: 139-140). Musul-Diyarbakır-Ahlat bölgesinde benzer isimlere 
rastlanması beklenir.  

Moğolların İslam düşmanlığı yaptıkları, Müslümanlığa karşı mücadele ederek kilise inşası için bir 
caminin temel taşlarını söktükleri (Barthold 1990: 531-532) ve hatta camileri kapattıkları 
söylenmektedir (Spuler 1987: 263). Buna ilave olarak şehirlerin imarı, vakıf ve hayır kurumlarının 
tamiri gibi işler Moğollara göre ihanet sayılıyordu. Hatta Moğol komutanı İrincin Konya-Aksaray 
Sultan hanını Kerimedin Mahmud Aksarayi’nin tamir ettirmesine kızmış ve onu suçlamıştı (Aksarayi 
1943: 336-337). Ancak Gazan Han’ın 1295 yılında Müslümanlığı kabul etmesinden sonra 
Müslümanlar rahat etmişlerdir. Kanaatimizce, Anadolu’da 13.yy.ın ikinci yarısından sonra- İç 
Anadolu’da bulunan birkaç cami hariç-, medreselerin ve zaviyelerin daha fazla yapılmış olması ve 
Moğolların Anadolu’daki son dönemlerinde inşa edilmiş olan Beyşehir Eşrefoğlu Camii (1299) ve 
Niğde’deki Sungur Bey Camii (1336)’ne kadar belli başlı şehirlerde mescitler dışında ulu cami 
görülmemesi, bu görüşü kuvvetlendirmektedir.  
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Ahlat, tarihi boyunca pek çok depreme, istilaya ve el değiştirmelere maruz kalmıştır. İran’daki 
Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın Anadolu’ya girdiği ve ordusunu konuşlandırdığı yer Ahlat’tır. Ahlat 
Anadolu'ya yapılan akınların üssü olmuş; Bizanslılarla yapılan Malazgirt Savaşı’(1071) nın sonrasında 
Anadolu’nun Türkleşmesinde başlangıç noktası olmuştur. 1230’da Alâeddin Keykubâd'ın Selçuklu 
ülkesine kattığı şehir 1244'te Moğolların eline geçmiş; 1336’da İlhanlı İmparatorluğu'nun 
parçalanmasından sonra valiler ve emirler arasında sık sık el değiştirmiş; nihayet Çaldıran zaferi ile 
kat'i olarak Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.  

Ahlat 13. yüzyılın en büyük ilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri idi. Ahlat’a “Kubbe-tü'l-
İslam” ünvanının verilmiş olması, bu ünü taşıyan dönemin en büyük kültür merkezleri Merv ve 
Buhara ile bir tutulduğunu gösterir. Tabakat kitaplarında birçok Ahlatlı âlimin isimlerine rastlandığı 
gibi, Anadolu’daki çok önemli bazı Selçuklu eserleri de Ahlatlı sanatkârların imzalarını taşımaktadır.  

Mimari kalıntılara göre Eski Ahlat Şehri 11,5 km. uzunluğunda ve 5 km. derinliğinde bir sahayı 
kaplamakta idi. Ancak sürekli istilâlar ve özellikle depremler bu büyük şehri mahvetmiştir. Kuvvetli 
bir tahminle 13. yüzyılda Ahlat’ın nüfusu 300.000 den az değildi.  1247 deki depremden sonra 
buradan Eski Kahire'ye 12.000 hanenin göç etmiş olması ve mezarlıklarının fazlalığı şehrin 
büyüklüğünü kavramada en önemli paya sahiptir. Ahlat’ta 1967 yılından beri aralıklarla sürdürülen 
arkeolojik kazıların ortaya koyduğu verilerin yanısıra çok geniş alanlara yayılan birçok kaya 
yerleşiminin ve yer altı yapılarının tespiti de şehrin büyüklüğünün kavranmasında çok önemli 
destekleyici unsurlardır1. 

Söz konusu kaya yerleşimlerinin bir kısmının Hıristiyan, bir kısmının Müslüman yerleşimi olduğu 
kesin olarak tespit edilebilmektedir. Anadolu’da çeşitli şehirlerde kaya-ev, kaya-mezar ve kaya-
tapınaklarına rastlanmaktadır. Üzerinde araştırma ve yayın yapılmış örnekler arasında Kars-Ani’de 
(Kipçizade 1972), Hasankeyf’de (Arık 2003:78-79, 83-84, 126-127) ve Kapadokya’da (Bixio 2002) 
bulunanlar bilhassa Ortaçağ yerleşimleri açısından önem taşımaktadır. Ani’dekilerin çoğunluğu mezar 
amaçlı olmakla birlikte, kilise ve depo olarak kullanılanları da vardır. Kapadokya’dakilerin kilise, 
mezar ve konut, Hasankeyf’tekilerin konut ve su kanalları olarak ağırlık kazandığı görülmektedir. 
Ahlat’taki mağaraların ise, konut, depo, ahır, işlik, mutfak, tapınak v.b. gibi pek çok farklı işlevlerle 
kullanıldıklarını ve mimari açıdan tipolojik sınıflandırmalara imkan verdiğini görüyoruz.  

Konumuzu oluşturan Harabeşehir kaya yerleşimi kuzey-güney doğrultusunda ve Harabeşehir 
deresinin kenarı boyunca yer almaktadır. Yan yana dizilmiş ve çoğu birbirine geçit veren 14 adet 
kayaya oyulmuş mekândan oluşmaktadır (Şek:1,4). Zaman içinde büyük kaya parçalarının koparak 
ayrılmaları veya kullanıcılar tarafından farklı dönemlerde çeşitli bölünmelere ya da ilavelere maruz 
bırakılmaları sonucunda pek çok mekânın orijinal niteliği ve büyüklüğü kaybolmuştur. Buradaki 
mağaralar 90’ lı yılların başlarına kadar köylüler tarafından konut, ahır ve depo olarak kullanılmış 
olup; bugün ise bazılarının depo ve ahır olarak kullanımı sürmektedir. Harabeşehir’deki söz konusu 
mağaranın, altında ve yanındaki mağaralar ile olan ilişkisi, kayaya oyulmuş merdivenlerle ulaşılan 
taşlık denilebilecek bir ön mekâna sahip olması, mukarnaslarla vurgulanmış girişi, iç mekanda görülen 
mimari ve bezeme özellikleriyle ayrıcalıklı bir öneme ve fonksiyona sahip olduğu açıkça 
görülmektedir. Merdivenle ulaşılan girişin 4 sıra mukarnasla vurgulanmış olması buranın dini bir 
                                                            
1 Ahlat’taki tüm kaya yerleşimlerini kapsayan çalışmamız 2004 yılında bir araştırma projesi olarak başlamış, ilk tespitlerde 
farklı bölgelerde yer alan 8 ayrı kaya yerleşimi ve 500 ün üzerinde mağara tespit edilmiştir. Bunlar fotoğraflarla ve 
numaralandırılarak belgelenmiş; mekânsal nitelikleri ve detayları ile dikkat çekenlerin planları ve kesitleri çizilmiştir. 2007 
yılında ise, bu proje Eski Ahlat Şehri Kazısı Başkanlığı bünyesinde yer alan İtalya-Cenova’daki Centro Studi Sotterranei’ye 
bağlı profesyonel mağaracılardan oluşan bir ekiple birlikte KA.Y.A. (Kaya Yerleşimleri Ahlat) Projesi adı altında başlıbaşına 
büyük bir projeye dönüşmüş ve 2011 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre sonunda tespit edilen ve her türlü belgelemesi 
yapılan yerleşim yerlerinin sayısı 10 yi, mağaraların sayısı ise 1000 i geçmiştir. Ahlat’ın tüm kaya ve yeraltı yerleşimlerini, 
tünellerini, yerüstü ve yeraltındaki su yollarını, şaftları, yerüstü kaya mekanları ile yeraltındakilerin bağlantılarını ortaya 
çıkarmayı hedefleyen bu büyük ve özgün proje yıllık raporların yanı sıra ayrı bir çalışma olarak da neşredilmiştir.  
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mekan olduğunu düşündürtürken (Wilber 1955:72-74; Diez ve Aslanapa 1958: 564-567; Arseven 
1947:963-966; Uluengin 1962:380-382; Ögel 1966:99-101; Ünal 1982: 37-39; Ödekan 2008:1306-
1307) (Şek.7-8). Ön cephedeki kaya yüzeyi yer yer kırılmalar ve kopmalarla bozulmuş olduğundan 
kapının çerçeve detaylarının da kaybolduğu anlaşılmaktadır.  

Mağara büyük bir ana mekan ve iki yanında ona geçit veren yan mekanlardan oluşmaktadır. Ana 
mekanın genişliği 12m., yüksekliği 9 m., tabanı, sağındaki mekanla birlikte aklaşık 135 m2 
civarındadır (Şek:3,9). İki yanındaki mekandan güneydekinde de benzer şekilde sivri kemerli ancak 
bezemesiz bir kurguyla karşılaşılmaktadır. Ana mekânda iki yan duvarların arasında, karşı duvarla 
birleşik devasa bir sivri kemer ve zeminden yükseltilmiş bir seki bulunmaktadır (Şek:9,11).  Kemerin 
köşeliklerinde kabartma olarak yapılmış karşılıklı iki tavus kuşu (Zümrüt-ü Anka) tasviri, kuşların tam 
ortasında ve kemerin tepe noktasında ise bir lotus motifi yer almaktadır (Şek:10). Ne yazık ki, define 
arayıcıları tarafından kırılıp içi oyulduğundan lotus kabartması bugün mevcut değildir. Ancak 
elimizdeki tahminen yaklaşık 40 yıl öncesine ait fotoğrafta görüldüğü gibi, burada tipik bir lotus çiçeği 
bulunmaktaydı (Şek:12).  Kemerin yüzeyi ise, ters-düz dönüşümlü yerleştirilmiş iri palmet ve 
lotuslardan oluşan bitkisel bir kompozisyonla süslenmiştir (Şek:10).  Kemer başlangıçları arasına 
yatay olarak yerleştirilmiş üç dikdörtgen taş parçasının üzerinde ise, girişteki mukarnasların altındaki 
ince bezeme şeridini hatırlatan geometrik bir bezeme yer almaktadır; ancak bu bezemeyi oluşturan üç 
taş parçasından biri bugün eksiktir  (Şek:13). Kemerli kısmın arkasında küçük bir mekân daha 
bulunmaktadır. Sekinin üzerinde ise yüksekçe bir kaya bloğu muntazam ve köşeli olarak 
şekillendirilmiştir. Kemerin iki ucunda birer küçük niş yer alır (Şek:9). Yapının duvarlarını, üstünü ve 
bezemelerini kaplayan yoğun ve yağlı is tabakası, daha ileri tarihli yerleşimlerdeki kullanımlar 
sırasında oluşmuştur ve bezemeli kısımların algılanmasını oldukça güçleştirmektedir. Yapının 
zemininde, diğer kaya mekânlarında görülen ‘tandır’ın ve dumanın dışarıya çıkacağı bir hava deliğinin 
olmaması dikkat çekicidir.  

Ahlat’ta yer alan Moğol dönemine ait kümbetlerden Bugatay Aka-Şirin Hatun Kümbeti’nin 
(1281) iç kısmında kapısının üzerinde alçı üzerine boyayla yapılmış benzer bir kompozisyonu 
buluyoruz. (Önge 1971:72)  Burada da karşılıklı Zümrüt-ü Anka (tavus) kuşları aralarında lotus 
çiçekleri ile resmedilmiştir (Şek:14). Bugatay Aka’nın bir Moğol emiri olduğu bilinmektedir ve 
kümbetin Şirin Hatun’dan bahseden kitabesinde, Şirin Hatun’un babasının ismi “Abdullah” olarak 
geçmektedir. Abdullah isminin başka bir dinden Müslümanlığa “ihtida” edenlere verildiğini Konya 
İnce Minareli Medrese’nin mimarı Keluk bin Abdullah‘dan da biliyoruz. Büyük ihtimalle Şirin 
Hatun’un babası “Abdullah” da Müslümanlığa sonradan geçmiş bir Budist veya Hristiyandı. Devrin 
özelliği göz önüne alındığında Hıristiyanlıktan dönmüş olma ihtimali oldukça zayıf, buna karşılık 
Budistlikten dönmüş olma ihtimali oldukça güçlüdür.  

 Ahlat’ta toprak üzerinde bulunan eserler kümbetler ve mezartaşlarıdır. Üzerindeki yapılış ve 
ölüm tarihleri, eserlerin hangi dönemlerde yapıldıklarını göstermesi bakımından önem taşır. Çifte 
Kümbetlerden biri olan Hüseyin Timur-Esen Tigin Kümbeti (1279-1280), yanındaki -yukarıda 
bahsettiğimiz- Bugatay Aka-Şirin Hatun Kümbeti (1281), bunların yakınındaki Keşiş Kümbeti (13.yy. 
son çeyreği), Hasan Padişah Kümbeti (1275), Alimoğlu Kümbeti (13.yy. sonları), Usta Şagirt Kümbeti 
(13.yy. son çeyreği) tarihleri bakımından, Ahlat’ta Moğol idaresi dönemine rastlamaktadırlar. Ayrıca 
Meydanlık Mezarlığında yer alan ve kazı ile ortaya çıkarılan, halkın “akıt” ismini verdiği kurgan 
tarzındaki mezar odaları da Moğol dönemine aittirler (Karamağaralı 1970: 59-60; 2002: 800-806). 
2006 kazı sezonunda kazısı yapılan akıtlardan (5 No’lu Akıt) birinin tepesindeki içbükey kilit taşı 
restorasyon amacıyla kaldırıldığında altında bir lotus kabartmasının ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 
bir lotus kullanımını 6.y.y. da Çin’deki Lotus Blossom Mağarası’nda da görmekteyiz.   

Ahlat’ın şöhretini borçlu olduğu Selçuklu Mezarlığı’ndaki anıtsal ve çoğu tarihli olan mezar 
stelleri, boyutları ve ejder motifli süslemeleri ile Orkun anıtlarına çok benzemektedir. Bu saydığımız 
eserlere ilaveten Bitlis Salnamesine (Tekin 2000:98) dayanarak, Hülagu Han’ın 1258 yılında büyük 
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bir orduyu Ahlat’a göndererek şehrin hükümranlığını ele geçirdiğini söyleyebiliriz (Beygu 1932:53). 
Ahlat’ın Moğolların eline geçmesinden sonra, İç Kale’nin (Harabeşehir) kalelik görevi de sona ermiş 
ve kalenin üzerinde oturduğu kayalık alanda yer alan bu mağaralar uzun bir aralıktan sonra yeniden 
işlevlendirilerek kullanılmaya başlanmış olmalıdır. 

Ahlat Harabe Şehir’deki mağaralar tıpkı Çin, Moğolistan, Tibet ve Afganistan’dakiler gibi 
yanyana dizilmişlerdir. Bir Tibet seyahatnamesinde, bu mağara mabetlerin, insan eli ile birbirlerinden 
ayrı ayrı düzenlendikleri, genelde iki katlı olarak oyuldukları, güney ucuna doğru bir üçüncü katın 
eklendiği kaydedilmiştir. Alttaki katlarla üstteki katlar arasında daracık merdivenlerin yer aldığı 
belirtilmektedir.  Küçük mağaraların her birinin boyunun 8-10 m., eninin 5-6 m., yüksekliğinin 2.5 m. 
olduğu, büyük mağaralarda ölçülerinin ise iki misli fazla bulunduğu ve esrarlı bir karanlığın hüküm 
sürdüğü ifade edilmektedir. Mağaraların girişlerinin karşısında oyulan özel bir yere, Budha’nın oturur 
durumda birer heykelinin yerleştirildiği anlatılmakta, karanlıkta heykellerin “acayip” göründüğü de 
belirtilmektedir. Tıpkı Harabeşehir’de olduğu gibi bu mağaraların bulunduğu kanyonun önünden bir 
dere aktığı da söylenmektedir (Prjevallsky 1990).  

Hindu inancına göre her nesnenin, özellikle mimarinin aslı cennette vardır. Yani dünyada 
gerçekleştirilen herhangi bir sanat eseri aslında cennetteki alemin kopyasıdır. Bu sanat eserlerini yapan 
kimseler de tanrı ile bütünleşir (Coomaraswamy 1995: 11-13). Cennetle veya batıni dünyayla ilişkili 
pek çok bitki ve hayvan figürü ile geometrik motifin mimaride bezeme olarak kullanılması da bu 
inançla ilgili olmalıdır.  

Bu çalışmanın konusu içinde yer alan “lotus” motifi Asurlar’da ve Akamenid’lerde (Rawson 
1984: pl 12), Yunan’da (Carpenter 1992: pl 311,351) görülmekte, Eski Mısır’da ölüm, yeraltı ve 
ölümden sonra tekrar dirilmeyi sembolleştiren Osiris’in simgesi olarak tanınmaktadır (Tekçe 1993: 
99-100). Hun sanatında, özellikle Pazırık halısında da, kareler içinde lotusları görüyoruz (Tekçe 
1993:98; Charriere 1971:199,263. Kiselev’in Sibirya’daki kazılar ile ortaya çıkardığı bir mezarın 
içindeki VIII. yy. a ait metal bir plaka üzerindeki tasvirde, gagaları ile bir bitki tutan, karşılıklı tavus 
kuşlarının ayaklarının altında lotus bulunmaktadır. Bu kompozisyon Budha’yı sembolleştiriyor 
olmalıdır. (Charriere 1971:378).  

Bu motif doğu kültürünün çok önem verdiği unsurlarındın birini oluşturmaktadır (Ögel 1966:75-
79; Schneider 1989: 392-398; Rice 1961: 164-167; Erdmann 1941: fig. 50). Lotus, M.S. 1.yy. dan 
itibaren doğunun mimari plastik ve el sanatlarında sayısız ikonografik örnekte karşımıza çıkmakta, 
Budizm ve Hindu felsefesinde “Tusita” cennetini temsil etmektedir. Budha bu cennetin otuzüçüncü 
katında oturan tanrısal bir varlıktır. Lotus geçmişin, geleceğin ve bu anın simgesidir. O, suyun ve 
ışığın etkilerini taşır. O aydınlığı ve olgunluğu temsil eder. O bir bütünlüktür, tüm varlıkların 
üstündedir ve bütün nesnelerin esasıdır. O, kendi kendini yaratan, yoktan var edendir (Karamağaralı 
1998: 32-39). Budha’nın daimi sembollerinden biridir ve ilahiliği sembolize eder. Taş üzerine 
kabartma olarak yapılmış ve Boddhisatva’nin başını ve sırtını arkadan hale gibi saran ve tanrı sembolü 
olan örnekler pek çoktur (Hartel 1960: taf. 2, 13). Chotscho’da bulunan duvar resimlerinde Budha, 
ayaklarının altında lotus çiçekleriyle tasvir edilmiştir. Ayrıca Bodhisatva heykellerinin de ayaklarının 
altında lotus bulunur. Senghim’de bulunan bir duvar resminde de fonda iri lotuslar görülmektedir (von 
Le Coq 1979: taf.8,13,17-29). Buna ilave olarak, Uygur bayraklarında, Budha’nın üzerinde oturduğu 
kaidelerde, heykellerinde ve duvar resimlerinde Budha hep lotus üzerinde oturmaktadır. Stupa 
formunda yapılmış ahşap rölikler üzerinde de lotuslar görülür (Anonim 1982: pl. 138,165-167,187). 
Pakistan’daki Gandhara sanatını gösteren bir sergi kataloğunda figürler lotusa ibadet eder vaziyette 
tasvir edilmiştir (Anonim 1984:11). Tang Devrine ait 8-9. yy.a tarihlenen, British Museum’da bulunan 
bir cennet tasvirinde, sehpa üzerine yerleştirilmiş bir lotus, alev halesi içinde gösterilmiştir (Rawson 
1984: fig. 145).  

Berlin National Library de bulunan İran Moğollarına ait 14.yy.da yazılan bir Raşidu’d-Din’in 
Camiü’t-Tevarih minyatüründe, ölen Moğol hanının tabutunun üzerinde ve baş kısmında hanın 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

719 
 

ölümsüzlüğünü belirlemek üzere birer lotus bulunmaktadır (Rawson 1984:fig. 134; Karamağaralı 
(Akgül) 1996: Res.5) . Cenaze töreni sahnesinde bu motifin kullanılmış olması, bu kimselerin Budist 
inancını taşıdığını ve ölen kağanın Budist olduğunu düşündürmektedir.  

İri lotuslar Moğol istilasından sonra Anadolu Selçuklu eserlerinde de görülmeye başlanan 
motiflerden biridir. Bu tanrısal sembolün formunun her zaman bilinen lotusa benzemesi de şart 
değildir; cenneti temsil eden bir bitki olduğundan ilahi tasvirlerde görülen çiçek motifleri aslında 
ikonografik olarak hep lotusu ifade etmektedir (Coomaraswamy 1995: 114-115). Bu motife Ahlat’ta 
mezartaşları üzerinde, Bugatay Aka Kümbeti’nin içinde iki tavus (Zümrüt-ü Anka) kuşu arasında, 
Harabe Şehir’deki mabet olduğunu düşündüğümüz mağaranın içinde yine iki tavus (Zümrüt-ü Anka) 
kuşu arasında rastlanmaktadır. Moğol istilasından sonra Anadolu’daki taç kapılarda da pek çok lotus 
örneği görülmektedir. Berlin’deki Pergamon Museum’da bulunan 14.yy.a ait bir İznik mezartaşı 
üzerinde görülen lotus çiçeği, cennet ve sonsuzluk fikri ile ilgili olmalıdır (Karamağaralı 1992). 
Çin’de 14. yy. dan bir Yuan Devri  kabı üzerinde, lotus ve tavus kuşu  bir arada görülmektedir 
(Rawson 1984:pl.2). 

Üzerinde duracağımız diğer bir motif “Zümrüt-ü Anka/tavus kuşu”dur. Antik kaynaklardan 
Romalı ozan Ovidius (M.Ö.20-M.S.17) un bildirdiğine göre, Tanrıça Hera’nın bu kutsal kuşunun, 
Romalıların bahçelerinde veya mezar anıtlarının duvarlarında bulunması, soyluluğun ve ölümsüzlüğün 
simgesi idi (Irving 1992:255-256; Yörükan 2005: 1-25). Hıristiyan sanatında karşılıklı tavus kuşlarının 
arasında genelde bir kap içinde ölümsüzlük iksiri bulunur. Bazı hallerde bu suyun üzerinde bir de haç 
veya hayat ağacı görülür. Bu kompozisyon 4.yy.dan itibaren Hıristiyan Ortaçağında kullanılmıştır. En 
güzel örneklerinden biri 4.yy. İznik-Elbeyli Hipojesi (yeraltı mezar odası)’ndeki freskodur (Parman 
1993:387-412). Ermeni sanatında, gerek el yazmalarında, gerekse duvarlarda az da olsa görülmektedir. 
Bunlar Bizans’taki örneklerinden farklı olmamakla birlikte (Nersessian: 1969: 7,54,63; Thierry 1987: 
fig.78,115,115,117,265), en erken 14. yy. ait bir tekstil örneğinde iki tavus kuşu, aralarında lotus ile 
kullanılmıştır.  

Türk-İslam sanatında fazla tavus kuşu örneği bulunmamakla birlikte, Anadolu Selçuklu sanatında 
XIII-XIV.yy. da çini duvar kaplamalarına (Öney 1984:130,şek. 118; 1978:72-73,93), madeni eşya, 
ahşap kapı kanadı gibi malzemeler üzerinde ve bir mezartaşında rastlanmaktadır (Özbek 1999: 537-
546). Bunlardaki kompozisyonlarda tavus kuşu tek veya çift olarak, hayat ağacı ile, insan figürüyle 
veya tek başına hiçbir nesne olmadan tasvir edilmişlerdir.  

Hindistan’da Sanchi bölgesinde bir stupada (M.Ö.200) ve Geç Gubta Dönemi  (VI-lX yy.)ne ait 
bir Budist mabedinde tavus kuşu figürleri vardır (Hallade 1956:PL.15,FİG.157,170). Kuça 
mağaralarında (7.yy.sonları), Kızılda 8. mağarada (5-7.yy), Sumstek Manastırı’nda (1220 civarı) 
bulunmakta, ipek kumaşlar üzerinde ve işlemelerde bu motife rastlanmaktadır. Moğol dönemine ait 
olan Reşidüddin’in Camiü’t-Tevarih yazmasının, tören sahnelerini gösteren minyatürlerinde prenslerin 
başlıklarında birer tavus kuşu tüyü dikkati çekmektedir (Eggebrecht ve Diğerleri 1989: abb.19; 
Karamağaralı 1991:res. 40-41,47). Ahlat’ta bulunan Moğol devri seramikleri arasında da söz konusu 
minyatürlerdekini hatırlatan örnekler vardır (Karamağaralı 1991: 47). Asya’daki Budist mabetlerinde 
ipek örtülerde, duvarlarda ve seramiklerde motif olarak kullanıldığı örnekler vardır (Crowe 1995: 503-
510).  Çin’de Chou Sülalesine ait (M.Ö. 4-3. y.y.) lake bir kutu üzerinde de tavus kuşu motifleri dikkat 
çekmektedir (Sickman ve Soper 1968:12a).  

Hakasya’da Kopen Kurganı’nda bulunan simurg veya Zümrüt-ü Anka kuşu, ayakları altında 
görülen lotuslar, gagaları ile tutukları palmet filizleri ve haşmetli kuyrukları ile tavus kuşunu andırırlar 
(Charriere 1971: lev.378;Nasır 1992: 140). Bir Çin mabedinin tepesinde yer alan karşılıklı simurglar 
da  tavus kuşunu hatırlatırlar (Anonim1956: lev.LII; Çal 2005: 525-550) Çin’de M.S.2.yy.a ait iki 
sütün üzerinde (Sickman ve Soper 1968:14) ve bir Han devri bronz kutusunun kapağı üzerinde yine 
simurg motifleri yer almaktadır.(Willetts 1968:137).  Kiselev’in ortaya çıkardığı VIII.yy.a ait bir kap 
üzerinde simurg motifleri ile yarım palmetler bir arada görülmektedir (Charriere 1971: 376). İran 
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Azerbaycanındaki Taht-ı Süleyman bölgesinde Abaka Han’ın Av Köşkü’nde altı köşeli duvar çinileri 
üzerinde yine simurg motifleri vardır (Naumann 1976: no. 104). Genelde uçar vaziyette tasvir edilen 
simurg, İslam tasavvufunda ve edebiyatında tanrısal gücü temsil eder (Nasır 1992:137; Çal 2005:fig. 
26-33,38,42). Simurg ile tavus kuşu pek çok örnekte özdeşleşmekte ve ayırdetmek zaman zaman 
imkansızlaşmaktadır. 

Bu mağara Ahlat’taki bütün kaya mekanları içinde, bazı bölgelerdeki haç sembolleri hariç 
tutulursa, bir kompozisyon dahilinde tasarlanmış geometrik, bitkisel ve hayvan motiflerine sahip olan 
tek örnektir. Eğer bu yapı halktan kimselerin oturması için olsa idi, kayaya oyulmuş bir evin giriş 
kapısındaki bu özeni ve içinde de üzeri ve üstü kabartma olarak işlenmiş, özel olarak tasarlandığı belli 
olan anıtsal bir kemeri beklememek gerekirdi. Bu kaya mekânın yapılmasında belli bir maddi güce 
ihtiyaç olduğunu da aşikârdır. O halde bu mekânın ne olarak tasarlandığı, bu kadar sade ve basit 
oyulmuş kaya mekanları arasında bu özenli mağaranın hangi maksatla yapılmış olabileceği esas 
problemi oluşturmaktadır.  

İslam dini açısından bakarsak, ilk olarak buranın bir mescit olabileceği akla gelse de, kemerli 
kısım batı yönünde olduğundan ve ayrıca yapının güney tarafında da mihrabı hatırlatan hiçbir iz 
olmadığından bu özenli kaya mekânı bir mescit değildir. İkinci olarak bunun bir zaviye olabileceği 
akla gelebilir. Şeyhin ve müritlerinin bir arada sohbet ettikleri ve namaz kıldıkları bir yer olduğu 
düşünülecek olursa, bu durumda yine güneyde bir mihraba ihtiyaç olacağından zaviye olması da 
mümkün görünmemektedir. Üçüncü olarak bunun bir türbe olduğu akla gelebilir. Ancak yapının hiçbir 
yerinde mezar yapısını hatırlatacak dikdörtgen, sandukaya ya da mezara benzer bir ipucunun 
bulunmayışı, tüm zeminin orijinal kaya olması bu ihtimali de düşünmemizi imkânsız kılar. Hıristiyan 
dini açısından ele alırsak, bu mekânda doğu yönünde bir apsisin bulunmayışı en basit düşünceyle, 
buranın bir kilise olma ihtimali de ortadan kaldırmaktadır. Mezar yapısı olma seçeneği ise, aynı 
sebeplerle bertaraf olmaktadır.  

Budist inanca göre, dört yön eşit değerdedir. Budha doğar doğmaz dört yöne yedişer adım 
atmıştır. Budha daha sonra da gezintilerini dört yöne yapmıştır (Ruben 1995:90, 93). Yukarıda 
değindiğimiz üzere, bu kaya-yerleşimin ana mekanındaki büyük kemerin üzerinde karşılıklı iki tavus 
kuşu ve ortalarında yer alan iri lotus motifi ile, Ahlat’ta Çifte Kümbetler olarak isimlendirilen 
kümbetlerden Bugatay Aga’ya ait olanın giriş kapısının iç yüzüne resmedilmiş karşılıklı iki tavus kuşu 
ve aralarındaki lotus tasviri büyük benzerlik göstermektedir. Yalnız Bugatay Aga Kümbeti’ndeki 
tasvirler taş üzerine beyaz alçı-kireç sıva üzerine yapılmıştır. Bunlara benzer bir kompozisyon Çin’de 
bir mezar odasının duvarında görülmektedir Bu freskte yeryüzü, yeraltı ve gökyüzü belirtilmiştir. 
Ortada Budha’nın şemsiyesini hatırlatan bir şekil, üzerinde bir lotus ile iki tarafta tavus kuşları bulunur 
(Şek. 15). Bu üç eserdeki benzerlikler içerdikleri ikonografik anlam bakımından bunların birbirlerine 
yakın olduklarını göstermektedir.  

Daha önce de söylediğimiz gibi, Ahlat zenginliği ve yetiştirdiği ilim adamları ile 13.yy.da 
“Kubbetü’l-İslam” ününü almış bir beldedir (Turan 1965:360-378). Birbirinden süslü ve görkemli 
mezartaşları ve kümbetleri ile tanınan Ahlat’ta bu güne kadar kazılarla ortaya çıkarılan cami, 
bezirhane, zaviye, hamam kalıntılarında, kümbetlere kıyasla kayda değer bir bezeme parçasına 
rastlanmaması; buna karşın bu mağaranın, kümbetler ve mezartaşları gibi bezeme içermesi ayrıca 
üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Cami, zaviye ve türbe yaptıranların belli bir zenginliğe sahip, 
hatta devlet adamları olmaları beklenir.  Kümbetlerin hepsi, -Şeyh Necmeddin kümbeti hariç- Moğol 
aristokratlarına aittir. 

Moğolların sahip olduğu ülkelerdeki kaya mabetleri ile Ahlat’taki Harabeşehir yerleşimi arasında 
bir bağ kurulabilir. Moğollar Ahlat’a gelirken Türk ve Moğol oymakları da beraberlerinde gelmişledir. 
Aslında 1295 yılına kadar Moğol kaanlarının Budist oldukları bilinmektedir. Ancak Ahlat’a hicret 
eden Moğol ve Türk oymaklarının bir kısmının Budist olduklarını düşünmek bize ters düşmemektedir. 
Ahlat’ta yerleşen Budist Uygur ve Moğollar için bir ibadethanenin bulunması gerekir. Yukarıdan beri 
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söylediklerimiz bir arada değerlendirildiğinde, kanaatimizce, bu kayaya oyulmuş yapı büyük ihtimalle 
bir Budist mabedidir. Evliya Çelebi’nin Ahlatlıların lehçelerinin Çağatayca’ya çaldığını söylemektedir 
(Evliya Çelebi 2001:92).  

Ahlat’ta mezartaşı şahidelerinin Göktürk anıtlarına yaklaşan ölçüleri, Türkistan ve Çin’deki 
anıtları andıran süslemelerı (Karamağaralı 1993) Moğol Hükümdarı Kubilay Han’ın  memleketinden 
gelen özellikleri yansıtmaktadır. Ayrıca Moğollar başkent yaptıkları Çin şehirlerinde beğendikleri her 
motifi ve kompozisyonu eserlerinde taklit etmişlerdir (Pope 1939). Kubilay Han’ın sarayının 
bulunduğu merkezden pek çok sanatkar çıkarak Ahlat’ta kadar gelmiş ve Budist ve diğer yerli Çin ve 
Hint sanatının özelliklerini Ahlat’a getirmiş olabilirler.   

Ahlat’taki mimari ve sanat Çin’den, Moğolistan’dan, Türkistan’dan, İran’dan, Anadolu’ya kadar 
mevcut olan kültürlerin bir karışımıdır. Anadolu’daki Moğol dönemi eserlerinde Şamanizmin, 
Taoizmin, Budizmin ve Müslümanlığın izlerini bir arada görmek mümkündür. Ahlat-Harabeşehir’deki 
Budist mabedi ise, Asya’daki tüm Budist coğrafyada yer alan ve bölgesel farklılıklar gösterebilen 
Budist mabetlerinin Ahlat’a özgü bir yorumudur. 
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Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Ankara/TÜRKİYE 

En geniş manada dünya düzeni uluslararası ilişkilerde barış ve güvenliği sağlayacak ve 
sürdürecek şartların bulunduğu, karşılıklı ilişkilerin önceden belirlenen ilkelere göre yürütüldüğü 
durum olarak tanımlanabilir. 

Düzen ve toplum kavramları birbirinde mündemiçtir. Düzen bir toplumsal zeminde kurulur ve o 
toplumun devamı için gereklidir. Genel bir ayrımla ulusal düzenlerin toplumsal zeminini insanların, 
dünya düzeninin toplumsal zeminini ise devletlerin oluşturduğu söylenebilir. Kısaca, dünya düzeninin 
kurucu unsurları devletlerdir. Bu sebeple, dünya düzeni, uluslararası düzen veya devletlerarası düzen 
gibi ifadeler aynı manayı anlatmak için birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

Bir düzenin temel özelliklerini, dayandığı toplumsal zemin belirler. Dünya düzeninin temelinde 
bulunan devletlerin mümeyyiz vasfı egemen olmalarıdır. Egemenlik uluslararası toplumun, dolayısıyla 
bu toplumun düzeninin anlaşılmasında anahtar kavramdır. Bir toplumun egemen siyasi birimlerden 
oluşması orada birbirinden bağımsız, en azından otonom, farklı karar alma merkezlerinin bulunması 
demektir. Bu karar alma merkezleri, yani devletler esas olarak kendilerinin, ulusal toplumlarının 
menfaatleri doğrultusunda hareket ederler. Dolayısıyla, devlet şeklinde örgütlenmiş farklı ulusal 
toplumlardan oluşan uluslararası topluluk homojen olmaktan ziyade heterojen özellikler gösterir. 
Ayrıca, ulusal menfaatlerin çoğu kez çatışması bu toplumda dayanışma yerine rekabeti ön plana 
çıkarmaktadır. Bu özelliklere sahip devletler topluluğunun bir toplum haline gelmesi, diğer deyişle 
asgari ortak amaçlar etrafında birleşmesi ve istikrarlı ilişkiler kurarak bir arada yaşayabilmesi nasıl 
mümkün olur? Dünya düzeninin ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu anlamak için cevap aranacak temel 
soru budur. 

Biz bu sorunun cevabını iki kavram çerçevesinde açıklanabileceğini düşünüyoruz. Bu kavramlar 
kuvvet dengesi ve kuvvet tekelidir. Kuvvet dengesi uluslararası toplumu oluşturan devletler arasında 
askeri, iktisadi, siyasi gücün bir devletin diğer devletlere iradesini empoze etmesine imkân 
vermeyecek ölçüde dağılması demektir. Kuvvet dengesi işbirliğinin çatışmadan daha fazla tercih 
edildiği bir ortam yaratmaktadır. Kuvvet tekeli ise, sahip oldukları üstünlükler sebebiyle uluslararası 
toplumda etkili olabilecek kuvvetli devletlerin belirli ortak amaçlar için birlikte hareket etmesidir. 
Kuvvet tekeli bir düzenin oluşmasına engel olabilecek “anarşik” unsurların gerektiğinde zorla ortak 
standartlardan sapmasını engellemek için gereklidir. 

Tarihte dünya düzeni kurmak için birçok teşebbüste bulunulduğu görülmektedir. Yakın tarihten 
itibaren sayacak olursak, Napolyon savaşlarından sonra toplanan 1815 Viyana Kongresi sonucu ortaya 
çıkan Avrupa Uyumu, Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyeti düzeni, İkinci 
Dünya Savaşından sonra kurulan Birleşmiş Milletler düzeni ve nihayet sosyalist bloğun yıkılması ve 
soğuk savaşın sona ermesinden sonra ABD’nin ilan ettiği Yeni Dünya Düzeni.  

Biz bu çalışmamızda, “bir dünya düzeninde uluslararası hukukun yeri nedir?”, “uluslararası 
hukuk, uluslararası bir düzenin kurulması ve devamında ne gibi işlevlere sahiptir?” sorularına 
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vereceğimiz cevaplardan hareketle medeniyetlere dayalı bir dünya düzeninin olabilirliğini 
sorguluyoruz. 

Geçmişteki düzen kurma tecrübelerini göz önünde tutmakla birlikte, özellikle içinde yaşadığımız 
Birleşmiş Milletler düzeni ve 1990 sonrası ortaya atılan yeni düzen iddialarını yukarıdaki sorularımız 
çerçevesinde ele alıp değerlendiriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız tespitler farklı inanç, kültür ve 
medeniyete mensup uluslardan oluşan bir dünyada barış içerisinde bir arada yaşamayı sağlayan, adalet 
ve hoşgörüye dayalı bir düzenin ne ölçüde mümkün olduğu konusunda da aydınlatıcı olacaktır. 

* 
Bir toplumsal düzende hukukun yeri konusunda Montesquieu’nün şu tespiti bize temel bir ölçü 

vermektedir : “gücü sadece bir başka güç durdurabilir; güç bir başka güç tarafından durdurulduğunda, 
dengelendiğinde hukuk ortaya çıkabileceği, kendini gösterebileceği bir alan bulabilir”. 

1945’te İkinci Dünya Savaşının sonrasında Birleşmiş Milletlerin kurulması, bu örgütün getirdiği 
normatif temeller ve kurumsal yapıyla birlikte düşünüldüğünde hiç şüphesiz uluslararası ilişkilerde 
yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletlerin kurulması aynı zamanda yeni bir 
dünya düzeninin kurulması demektir. Bu yeni dünya düzeninin siyasi-toplumsal yapısına 
baktığımızda, birden fazla devletin uluslararası çapta güç sahibi olarak öne çıktığı görülmektedir. 
Gerçi, savaş sonrası devletlerden sadece iki tanesi, ABD ve Sovyetler Birliği efektif olarak küresel güç 
haline gelirken, diğer güç odaklarından Çin potansiyel olarak, İngiltere ve Fransa da önceki 
dönemlerin büyük güçleri olarak aynı kategoriye dâhil olmuşlardır. Bu güçler arasında, en azından 
bloklar itibariyle bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, 1945 sonrası ortaya çıkan dünya 
düzeninde güç dengesi bulunmaktadır. 

1945 sonrası düzende güç tekeli de oluşmuştur. Uluslararası sistemdeki bahsettiğimiz güçler 
belirli bir düzen kurmak ve bu düzeni sürdürmek için birlikte hareket etme kararı almışlardır. 
Birleşmiş Milletler Antlaşması bu kararın ifadesidir. Birleşmiş Milletlerle birlikte gücün 
merkezileşmesi, uluslararası toplum adına hareket eden bir kuruluşun tekeline verilmesi kararına 
büyük devletler yanında o dönemin devletlerinin hemen tamamı katılmış ve destek vermiştir. Nitekim 
bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Giriş kısmında şu şekilde ifade edilmektedir : “Biz, 
Birleşmiş Milletler halkları, […] hoşgörüyle davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle 
barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye, ortak fayda 
dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye 
[…] karar verdik”. 

Bu tespitlerden sonra, güç dengesi ve güç tekelinin bulunduğu 1945 sonrası düzende 
Montesquieu’nün öngördüğü şartın gerçekleştiğini, yani hukukun oluşabileceği ve kendini 
gösterebileceği bir alanın bulunduğunu söyleyebiliriz. Zaten Birleşmiş Milletlerin öngördüğü temel 
ilke ve kurallar – bunlar arasında devletlerin egemen eşitliği, uluslararası hukuk ve adaletin temel 
referans kabul edilmesi ve uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanmanın yasaklanması özellikle 
önemlidir – bu sayede ortaya çıkabilmiştir. Keza bu kuralları uygulamak ve uluslararası barışı 
korumak amacıyla ortak mekanizmalar kurulmuştur. Yeni barış ve güvenlik düzeninin bekçisi olarak 
Güvenlik Konseyi bütün devletlerin kabulüyle ve uluslararası toplumun tamamı adına hareket etme 
yetkisine sahip kılınmıştır. Sonuç olarak, 1945 Birleşmiş Milletler düzeninin – ki bu düzenin bir diğer 
adı da Ortak Güvenlik Sistemidir – kuruluşu itibariyle ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında 
tanımladığı şekliyle tam manasıyla siyasi-hukuki nitelikte yeni bir dünya düzeni olduğu açıktır. 

1945 Birleşmiş Milletler düzeninin bu özelliğini daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için 
önceki düzenlerle kısa bir mukayese yapmakta fayda vardır. 1815 Avrupa Uyumuyla birlikte kurulan 
düzen esas olarak siyasi bir düzendir. Avrupa Uyumu hukuki bakımından herhangi bir temel yenilik 
getirmemiştir; özellikle barış ve güvenliği ilgilendiren meselelerde eski dönemlerin bir devamı 
şeklindedir. Sonradan Fransa’nın da katılmasıyla sayısı 5’i bulan güçlü devletler arasında güç dengesi 
olmasına rağmen, bu devletlerin kendilerini sınırlayacak kurallar koymaktan kaçındığı görülmektedir. 
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Getirilen düzenlemeler bütün uluslararası toplumun ortak menfaat ve meselelerini halletmekten ziyade 
büyük devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerini konu edinmiştir. Bir başka ifadeyle, Avrupa Uyumunu 
oluşturan beş büyük devlet kendi “emperyalist” politikalarını birbirleriyle çatışmadan sürdürebilmek 
için güç tekeli oluşturmuşlardır. Dolayısıyla, kurulan düzen tam manasıyla büyüklerin ortak 
hegemonyasına dayalı bir düzendir. Bu düzende uluslararası toplumun ortak menfaatlerinin, diğer 
devletlerin haklarının korunması birincil amaç değildir. 

Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyeti düzenine gelince, burada da düzen 
kurmanın ilk şartı olan güç dengesinin bulunduğu görülmektedir. Ancak, dönemin büyük güçlerinin 
tamamı Milletler Cemiyeti düzeninin içinde yer almadığından başlangıçta hedeflenen evrensel bir 
düzen kurma isteği gerçekleşmemiş, kurulan düzen Avrupa ağırlıklı kalmıştır. Uluslararası sistemde 
güç merkezlerinin bu şekilde oldukça dağınık bir durumda olması Milletler Cemiyeti düzeninin 
uluslararası seviyede bir güç tekeli oluşturmasını engellemiştir. Dolayısıyla, Milletler Cemiyeti düzeni 
düzen kurmanın ikinci siyasi şartı olan güç tekelinden mahrumdur. Bu sebeple de daha başlangıcından 
itibaren sakat doğmuş bir teşebbüs olduğu şeklinde tenkitlere muhatap kalmıştır.  

Düzen olmanın siyasi şartlarını tam manasıyla haiz olmamasına rağmen Milletler Cemiyeti 
hukuki planda teferruatlı düzenlemeler öngörmüştür. Hukukun ortaya çıkacağı, kendisini göstereceği 
alan tam oluşmamasına rağmen öngörülen bu düzenlemeler Cemiyet Misakının uluslararası 
gerçeklerden kopuk, idealist bir belge olarak kalmasına yol açmıştır. Tabii, bunda manda rejimi gibi 
bir kısım hukuki düzenlemelerin gerisinde Milletler Cemiyetine hakim iki gücün, İngiltere ve 
Fransa’nın önceki dönemlerdeki sömürgeci politikalarını meşrulaştırıp sürdürme gibi niyetler 
taşımasının da etkisi vardır. Kısaca, Milletler Cemiyeti düzeni siyasi bakımdan aksak, hukuki 
bakımdan ise şeklen mevcut olan bir düzendir. Bu şekli mevcudiyet de fazla uzun sürmeyecek ve 
yaklaşık 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte dünyaya barış getirmeyi amaçlayan 
düzen fiilen ortadan kalkacaktır. 

Tenkit edilen yönlerine rağmen, Milletler Cemiyeti düzeninin ilk hukuki bir uluslararası düzen 
kurma teşebbüsü olması, etkili, işleyen bir dünya düzeninin kurulmasını engelleyen faktörlerin neler 
olduğunu gösteren önemli bir tecrübe teşkil etmesi gibi geleceğe dönük faydalarının olduğu 
söylenebilir. Nitekim Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyetinin tecrübelerinden ders alınarak 
kurulduğu için daha gerçekçi bir düzen olabilmiştir. 

Güç dengesinin olması, güç tekelini gerçekleştirmesi ve devletlerin hemen tamamını içine 
almasıyla bir dünya düzeni kurmanın siyasi şartlarını sağlayan Birleşmiş Milletler getirdiği hukuki 
düzenlemeler ve kurumsal yapıyla da bu düzenin hukuki boyutunu tamamlamıştır. Ancak, kurulan 
düzen daha başlangıcından itibaren aksamaya başlamıştır. Bunun en önemli sebebi, iki esas güç odağı 
– ABD ile Sovyetler Birliği – arasındaki çekişme dolayısıyla düzenin işlemesini sağlayacak güç 
tekelinin fiiliyatta gerçekleşmeyip kağıt üstünde kalmasıdır. Böylece, herkes adına güç kullanma 
yetkisine sahip düzenin bekçisi Güvenlik Konseyi veto hakkının keyfi kullanılması yüzünden bloke 
olmuştur. Sonuçta, 1945 sonrası ortaya çıkan düzen öngörülenden farklı olarak, normatif temelleri 
yerinde durmasına rağmen kurumsal yapısı işlemeyen, yani hukuki boyutu aksayan, iki blok arasında 
dayanışma yerine rekabetin yaşandığı bir düzen olmuştur. Düzenin devamını sağlayan en önemli unsur 
olarak iki büyük devlet arasındaki güç dengesi kalmıştır. Nükleer silahların varlığı sonucu ikili 
rekabete dayalı dengeden Raymond Aron’un deyişiyle savaşı ihtimal dışı bırakan, buna karşılık 
1945’de öngörülen dünya barışını da imkânsız hale getiren bir düzen çıkmıştır. Yani, uluslararası 
sistemde bir gücü durduracak, dengeleyecek başka bir güç bulunmasına rağmen hukuka kendisini 
göstereceği alan oldukça sınırlı kalmış, ortaya çıkan düzen Birleşmiş Milletler kurucularının hayal 
ettiği adalet ve hukuka dayalı bir düzen olmaktan uzaklaşmıştır. 

Yine de Birleşmiş Milletler düzeninin temel amaçlarını gerçekleştirmede tamamen başarısız 
olduğunu söylemek yanlıştır. Hatta bazı hususlarda Birleşmiş Milletler doğrudan veya dolaylı olarak 
önemli başarılara imza atmıştır. Mesela, 1945’te bugünkü devletlerin yaklaşık yüzde 70’i sömürge 
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iken, bunların hızla bağımsız devletler haline gelmesinde Birleşmiş Milletlerin payı büyüktür. Keza 
insan haklarındaki gelişmeler, uluslararası iktisadi, toplumsal, kültürel işbirliğinin gelişmesi, en 
önemlisi sömürgelerin kurtuluşu dışında haritaların silahlı güçle, savaşla değişmesinin nispeten az 
olması 1945’te temeli atılan normatif ve kurumsal yapılar sayesinde olmuştur. 

Ancak, Birleşmiş Milletlerin bu nispi başarıları 1945’te kurulan düzenin hukuki yapısı ve 
mekanizmaları sayesinde olmadı; iki düşman kutup arasındaki güç dengesinin, daha yerinde bir 
ifadeyle yılgı dengesinin belirlediği uluslararası siyasi şartların bir sonucu olarak gerçekleşti. Diğer bir 
deyişle, 1945 şartlarında birden fazla güç merkezi bulunması ve bunların arasında denge olması 
hukuka şekli bir var oluş imkanı tanımakla birlikte, gerçekte hukuk kendini empoze edecek bir 
konuma hiçbir zaman gelemedi. Bu durum bize şunu öğretmiştir ki, Montesquieu’nün yukarıda 
bahsettiğimiz tespiti sadece bir ön şart oluşturmaktadır. Bir toplumsal düzende güçlerin birbirini 
dengelemesi hukukun ortaya çıkmasını ve devamını garanti etmemektedir. 

Birleşmiş Milletlerle birlikte kurulan uluslararası düzende hukukun yeşerebileceği şartlardan 
birincisi olan güç dengesi bulunmasına rağmen, düzenin esasta siyasi olması ve hukuki niteliğinin geri 
planda kalmasının temel sebebi ikinci şartın gerçekleşmemiş olmasıdır. Başlangıçta Birleşmiş 
Milletler Antlaşmasında öngörülmüş olmasına rağmen, büyük devletler, yani güç dengesini oluşturan 
değişik güçler bir araya gelerek güç tekeli oluşturamamışlardır. Uluslararası toplumun temel değerleri 
ve kurallarına uygun davranılmasını sağlayacak irade güç tekeli sayesinde var olabilir. Aksi takdirde, 
değişik güç merkezlerinin kendi doğrularına, kurallarına göre hareket ettikleri bir yapı ortaya çıkar ki, 
böyle bir ilişkiler yumağına düzen denilemez. 

İkinci Dünya Savaşını birlikte yapan, Birleşmiş Milletler düzenini birlikte kuran devletler çok 
istemelerine rağmen – bunun en önemli delili Birleşmiş Milletler Antlaşmasıdır – 1945’te ilan ettikleri 
amaçları gerçekleştirmek için güçlerini bir araya getirmeyi niçin başaramamışlardır? Bunun en önemli 
sebebi güç dengesini oluşturan iki esas unsurun, ABD ve Sovyetler Birliğinin farklı zihniyetlere, 
dünya anlayışlarına sahip olmalarıdır. Birleşmiş Milletler tecrübesinden Dünya düzeni problematiği 
çerçevesinde çıkaracağımız bir diğer ders de bu noktada kendisini göstermektedir. Demek ki, 
dünyadaki değişik güç merkezlerinin arasındaki toplumsal, iktisadi, kültürel anlayış, kısaca zihniyet 
farklılıkları ve bu farklılıkların getirdiği rekabet hukuka dayalı bir dünya düzeninin kurulmasına veya 
dünya düzeninin hukuka dayalı olarak işlemesine engel teşkil etmektedir.  

* 
Bu tespitin farklı medeniyetlerin bir araya gelerek dünya düzeni oluşturup oluşturamayacağını 

sorgulamamızda bize bazı ipuçları verebileceğini düşünüyoruz. Medeniyetlerin farklılığı aralarında 
önemli zihniyet ve yaşayış farklılıklarına tekabül etmektedir. Bu farklılıklar soğuk savaş dönemindeki 
Doğu-Batı farklılıklarından daha derindir. Bununla birlikte, bu farklılıkların önceki Doğu-Batı 
çekişmesine benzer bir soğuk savaş doğurabilecek rekabet ortamı yarattığını söylemek zordur. Ancak, 
medeniyetler arasında çatışma bulunmaması veya daha kesin bir ifadeyle siyasi çatışma bulunmaması 
potansiyel olarak böyle bir çatışma riski bulunmadığı anlamına gelmez. 20. yüzyılda uluslararası 
sistemdeki farklı kutuplar arasındaki çatışmanın siyasi rejim ayrılıklarına dayanması – totaliter 
mihverle demokratik devletlerin, sosyalizmle liberal demokrasilerin çatışması gibi –, diğer deyişle 
medeniyetler arasındaki farklılıkların sistemdeki temel çatışmaların sebebi olmaması, Batı 
medeniyetinin zihniyet, yaşama şekli, siyasi, iktisadi ilkeleriyle tabiri caizse dünyaya hakim 
olmasından, yani diğer medeniyetleri pratikten silmesinden kaynaklanmaktadır. Zaten, 20. yüzyılın 
yarısından fazlası Batının dünyanın geri kalanını doğrudan veya dolaylı olarak sömürgeleştirdiği bir 
dönem olmuştur. Sömürgelerin bağımsızlık kazanmasından sonra önceden farklı medeniyetlere 
mensup olan devletlerin uluslararası sisteme dahil olmasıyla elbette ki Batı medeniyetinin üstünlüğü 
sona ermemiştir, fakat en azından söylem planında uluslararası sistemin artık zihniyet ve değerler 
bakımından homojen olmadığı, farklı medeniyetlerden gelen devletlerin oluşturduğu çoğulcu bir 
yapısı bulunduğu ifade edilmeye başlanmıştır. Medeniyetler açısından şimdilik sadece şekli planda 
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mevcut olduğunu söyleyebileceğimiz böyle bir farklılaşma halihazırda bir çatışma durumu ortaya 
çıkaracak gerilimler üretmemektedir. Bunun birinci sebebi, daha önce de belirttiğimiz gibi, Batı 
medeniyetinin halen hakim konumunu devam ettirmesidir. Diğer medeniyetlere mensup ulus 
devletlere baktığımızda, belki birkaç istisnayla  tamamının kendi medeniyetinin değerlerini savunan 
bir politika izlemek bir yana, Batı medeniyetine daha fazla entegre olmak çabası içinde olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, dünyada farklı medeniyetler olsa da, birisi dışında bunlar kendilerini ifade 
edecek siyasi destekten mahrum görünmektedir. Yani, Batı medeniyeti dışında, kendi medeniyetinin 
değerleri için diğerleriyle çatışacak devlet yoktur. 

İkinci sebep, medeniyetler arasındaki güç dağılımıdır. Günümüz dünyasında maddi güç büyük 
ölçüde Batılı devletlerin elinde toplanmıştır. Farklı medeniyetler etrafında güç merkezlerinin 
oluştuğunu, hele bu merkezler arasında dengeli güç dağılımının bulunduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çatışma en azından birbirleriyle rekabet edebilecek güç merkezleri arasında olacağından, 
günümüzde medeniyetlerin çatışmasından değil de, olsa olsa bir medeniyetin diğerlerine 
tahakkümünden söz edilebilir. 

Bu değerlendirmelerden sonra, uluslararası düzen kurmanın birinci temel şartını – farklı güç 
merkezleri arasında denge bulunması – hatırlayarak, medeniyetlere dayalı bir dünya düzeninin 
kurulmasını beklemenin mevcut şartlar altında gerçekçi olmadığı sonucuna varabiliriz. 

Bu sonuç dünyadaki mevcut şartların değişmesi, belli başlı medeniyetlerin birbirini 
dengeleyebilecek ölçüde güç merkezleri olması varsayımında değişebilir mi? Yani, Batı medeniyetinin 
hakimiyetinin sona ermesi, diğer medeniyetlerin kendilerini ifade edecek temsil kabiliyetine ve güce 
kavuşmaları bütün medeniyetlerin eşit ve ortak katılımlarına dayanan bir dünya düzeni kurulmasının 
yolunu açar mı? Bu sorunun cevabında da anahtar kavram, uluslararası düzen kurmanın ikinci şartı 
olarak belirttiğimiz güç tekelidir. Buna göre, sorunun cevabının olumlu olması farklı medeniyetlerin 
barış içinde bir arada yaşama niyeti taşımasına ve bu yöndeki ortak iradelerini gerçekleştirmek için 
güçlerini birleştirmelerine bağlıdır. 

Böyle bir niyet var mıdır? Bu amaç için güç birliği sağlanabilir mi? Bütün medeniyetlerde “öteki” 
kavramının ne kadar önemli bir “kurucu unsur” işlevi gördüğü gibi meselenin temeliyle ilgili derin 
tartışmalara girmeden, tarih boyunca Batı medeniyetinin “ötekisi” olmuş bir milletin mensubu olarak 
cevabın olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Hemen belirtelim ki, cevabın olumsuz olması sadece Batı 
medeniyetinden kaynaklanan bir durum değildir. Yeniden ortaya çıkacak bir İslam medeniyeti de, 
temel kaynakları itibariyle, “öteki” ile ancak güç dengesini lehine çevirinceye kadar veya “ötekinin” 
kendisine tabi olması halinde barış içinde bir arada yaşamayı kabul etmektedir. Medeniyetlerin birlikte 
bir dünya düzeni kurması düşüncesinin gerçekçi olmadığını söylemek umut kırıcı olabilir, fakat aynı 
medeniyetin iki çocuğu olan kapitalizm ve sosyalizmin gerçekleştiremediği bir uzlaşmayı çok daha 
derin çizgilerle birbirinden ayrılmış medeniyetlerden beklemek de fazla iyimser olacaktır.  

* 
Uluslararası hukuk bu denklemde nereye oturmaktadır? Medeniyetlerin uzlaşmasına hizmet 

edebilir mi? Son olarak bu sorular üstünde durmak istiyoruz. Her şeyden önce bir dünya düzeninin 
aynı zamanda hukuki bir düzen olması için belirttiğimiz iki temel şart gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, 
sağlanacak her türlü mutabakat sadece görünüşte kalacak, birinin diğerleri üzerinde üstünlük 
sağlamasının veya üstünlüğünü sürdürmesinin aracı olacaktır. 1990 sonrası ortaya atılan Yeni Dünya 
Düzeni, son zamanlarda gündeme gelen Büyük Ortadoğu Projesi bunu uygulamalı bir şekilde 
ispatlamıştır. Halbuki, 1990’dan itibaren Birleşmiş Milletler düzeninin temel kurallarını uygulayacak, 
mekanizmalarını işletecek imkanlar ortaya çıkmıştı. Aslında, mekanizmalar son hızda işletildi de. 
İşlerin belki çoğunda şeklen hukuka uygun hareket edildi veya hukuk işlerin yürütülmesine hizmet 
edecek şekilde yorumlandı. Ancak, yapılanların büyük çoğunluğunda hukukun iki temel dayanağı 
adalet ve hakkaniyet ilkeleri hiç gözetilmedi. Çünkü, hukukun kendisini göstermesinin önündeki en 
büyük engel veto hakkı fiilen ortadan kalkmıştı, fakat bu kez de tek bir devletin süper güç olarak 
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kalması sonucu siyasi şartlar değişmişti. Güç dengesinin olmadığı bu yeni durum söylemdeki yeni 
dünya düzeni iddialarına rağmen, Voltaire’in Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu için 
söylediklerinden hareketle ifade edecek olursak, ne yeni, ne global ne de bir düzen olabilmiştir. 
Yapılanlar, tek bir gücün kendi iradesi doğrultusunda dünyayı yeniden dizayn etmesinden başka bir 
şey değildir. 

Hukukun birinci işlevi belki bu noktada ortaya çıkmaktadır. Olması gerekeni söyleyen hukuk 
kuralları yapılanların olması gerekene uygunluğunu değerlendirmemizde kıstas teşkil etmektedir. Bir 
davranışı haksız olarak nitelendirebilmemizi hakkın ne olduğunu bize söyleyen hukuka borçluyuz. 
Burada tabii şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Ya hukuk kuralları da hakka ve adalete uygun olarak olması 
gerekenleri söylemiyorsa ne olacak? Böyle bir ihtimal ulusal hukuk kuralları için olduğu kadar, belki 
onlardan biraz daha fazla olarak uluslararası hukuk kuralları için de vardır. 

Hukukun yerine getirebileceği bir diğer işlev taraflar arasında bir uzlaşma aracı vazifesi 
görmektir. Hukuk bunu uzun süreden beri uluslararası ilişkiler tecrübesinden geçerek iyice yerleşmiş, 
herkesin tasvibini almış genel ilke ve kuralları sayesinde yapabilir. Esasen uluslararası hukukun genel 
kuralları uluslararası toplumun hemen tamamının, dolayısıyla farklı medeniyete mensup devletlerin 
üzerinde mutabakat sağladığı ortak paydalardır. Bu ortak paydaları daha da çoğaltarak – ki bu yeni 
genel uluslararası hukuk kurallarının ortaya çıkması demektir – medeniyet farklılıklarına rağmen 
bütün devletlerin barış içerisinde yaşayabileceği ortak bir zemin oluşturulabilir. 

Medeniyetlere dayalı adil bir dünya düzeninin kurulabilmesi için uluslararası hukuktan bunlardan 
daha fazla bir şey de beklenmemelidir. Zira, hukuk bir toplumsal düzen kurma ve bunu sürdürme aracı 
olarak gerekli siyasi ve toplumsal şartların mevcudiyeti halinde bir işe yarayabilir. Uluslararası toplum 
açısından bu şartlar da daha önce bahsettiğimiz güç dengesi ve güç tekelidir. Nitekim, bir başka 
Fransız düşünür Pascal veciz bir şekilde şöyle ifade etmiştir: "Arkasında bir güç olmayan hukuk 
acizdir; güce dayanmayan hukuka saygı gösterilmez, çünkü her zaman kötüler olacaktır." Hukuka 
dayanmayan güç ise her zaman suçlu görülecektir. O halde hukuku ve gücü bir araya getirmek 
lazımdır. Yani, daha genel bir ifadeyle, yine bir Fransızın, bu kez bir uluslararası hukukçu, G. Scelle, 
deyişiyle etikle gücün buluşması lazımdır ki, medeniyetlerin bir arada yaşadığı adil bir dünya düzeni 
gerçekleşebilsin. 
 

ТҮРКІЛІК ДҮНИЕТАНЫМДАҒЫ ҚОҒАМ ЖƏНЕ АДАМ МƏСЕЛЕСІ 
 

Д. Кенжетай 
философия жəне теология ғылымдарының докторы, профессор 

Түркология ғылыми-зерттеу институтының директоры 
 

Қоғам адамның мəнін ашу жəне оны танудың нақты кеңістігі болып табылады. Дəстүрлі 
қоғам өмірі праволық, діни-мистикалық негіздегі жарғылар мен тиымдар жүйесі бойынша 
қалыптасқан. Бұл қоғам жабық сенім жүйесі бойынша реттеліп, бірыңғай экономикалық 
тіршілік салты мен қандастық одақ негізіндегі бірлікке сүйенеді. Мұндай қоғамда адам өзін 
қоршаған ортасымен органикалық тұтастықта болады. Оның қайғысы да, қуанышы да ортақ. 
Қоғам табиғатпен біртұтас, бір субстанциядан тұрады. Рулық-қандас жүйедегі қоғамда кісілік, 
жеке тұлға жоқ [1]. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы саяси басқару жүйесіне қатысты құт, қаған, қам, бұдын, 
ұлыс, орда, оғыс, ұрық-ру, оба, бой, ел, оймақ-аймақ, ошақ, ауыл, арыс, төбе, йаса-жасақ 
(жарғы), төре, ұран, төс, оқ, елші, жаушы жəне т.б. [2, 35] ұғымдардың қазақтың мемлекеттілік, 
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саяси басқару тарихы үшін ерекше маңызы бар. Өйткені осы ұғымдардың өзі қазақтардың 
мемлекеттілік тəжірибесінің тарихы мен мəнінің тереңдігін көрсетеді. Бұл туралы 
түркітанушылар А. Инан мен Ү. Хассан дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы ел одақтары мен 
əскери, мемлекеттілік жəне əлеуметтік байланыстарды анықтаудағы ең негізгі қайнар көз 
ретінде қазақ мəдениетінің қарастырылуы керектігін айтады [2, 152]. 

Көне түркілердің мемлекеті территориялар мен заңдары ортақ ерікті көшпелі əскери 
тайпалар бірлігінен құралған. Мысалы, атты əскер, тұрұқ – орталық əскер, оң қанат-толос 
(толы) əскер, сол қанат – тардуш (торду оғыс) негізгі тайпа болып жүйеленген. Бұған қоса 
көмекші, барлаушы функциясын “қазақ” деп аталатын бөліктер атқаратын. Қазақ – саха тілінде 
шекара танымайтын, еркін адам мағынасында қолданылады [3, 225-226]. Дəстүрлі түркілік 
дүниетанымда ұлыс-орда (əскери) үштік негізде түзілгендіктен, “үш жүз” ретінде танылған. 
Түркілік дүниетанымға тəн осы ерекшелік негізінде Г.Дюмазильдің “үштік функция 
теориясын” қалыптастырғандығы туралы жоғарыда тоқталғанбыз. 

Түркілік дүниетанымда басқару жүйесі бір орталыққа негізделген [4, 107]. Бір орталықтан 
басқару Тəңірдің құты, төре, йасағ-жасақ, қаған, ұлыс жəне т.б. жəне қамдық институттармен 
бекітіліп, үштік онтологиялық-теориялық дүниетаным негізінде, үштік функциялық бөлініс 
түрінде көрініс береді. Ежелгі түріктерде билік жоғарыдан төмен қарай жүргізіледі. Бұл түсінік 
“жоғарыда көк Тəңірі жəне төменде жауыз жер” тіркесінен де аңғарылады. Бұл дəстүрлі 
түркілік дүниетанымның саяси билігі теократиялық негізде қалыптасқандығының белгісі. Яғни 
түріктер саяси билік пен үстемдік көзін Тəңірден алған. Көк түріктер мен ұйғырлар 
кезіндегідей көне түрік мемлекетінде саяси билік құт ұғымы арқылы берілген. Қағанның да 
саяси биліктің тұтқасы ретінде “Тəңірқұт” деп аталғанына жоғарыда да тоқталдық. Құт көне 
түрік тілінде “мемлекет, бақыт, рух, абырой-ықпал” сияқты мағыналарға да келеді [4, 99]. Құт 
пен құттылық түрік қағандарына немесе адамдарға Тəңір тарапынан беріледі. Жүсіп 
Баласағұнның “Құтты білік” атты еңбегінде де бұл туралы “Парасат пен несібе құттан туады, 
билікке барар жол одан өтеді, барлығы құттың қол астында” [4, 100] делінген. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы мемлекеттілік философиясының ең басты тұғыры – 
билік институты. Билік басында қаған (хан) болады. Қаған (хан-сөзі сақа тілінде «хахха-аан» - 
қорған мағынасына келеді) халық пен Тəңір арасын байланыстырушы көпір, өткел мағынасын 
беретін көне түрік сөзі. Ежелгі көшпелілер үшін ең ұлы көсем – қаған, ел мен Тəңірі, ел мен 
қоршаған əлем арасын байланыстыратын көпір ретінде саналған. Қаған Тəңірдің құты арқылы 
ұлысты, яғни Тəңірдің аманатын басқару құқына лайық бола алады. Бұл түсінікті кейіннен əл-
Фараби исламдық дүниетаным негізінде жаңғыртып, өзінің философ-қаған концепциясының 
іргетасын қалайды. Бұл концепция бойынша қаған-философ болу, Тəңірдің нұры – “белсенді 
санамен (ал-фа‘ал ал-‘ақл) құттанғанда ғана мүмкін болады. Əл-Фарабидың осы концепциясы 
кейіннен Жүсіп Баласағұнидың “Құтадғу-Билиг” атты еңбегінде жаңғырып көрініс берген 
болатын. Жалпы “қаған-философта” қандай кісілік болуы керектігі мəселесі əл-Фарабиды 
тереңінен толғандыруы кездейсоқ емес. Өйткені дəстүрлі түркілік дүниетанымда болсын, 
жалпы Шығыста болсын ғарыштық үйлесімділіктің сақталуы мен баяндылығын жүйе-низам 
емес тікелей адамның кісілігі анықтайды. Өйткені дəстүрлі түркілік дүниетаным бойынша 
əрбір адам өз орнына лайық болуы тиіс*. 

                                                            
*  Dursun Yıldırım. Turk Bіtіgі: Arastіrma/Іnceleme Yazıları. Ankara: Akcag Yayınları. 1998-110-бет; Дəстүрлі түркілік 
дүниетанымда таққа отыру немесе хан көтеру “көкке шығу” сияқты қасиетті мəнге ие. Ескі түрік қағандары да 
“көкте болған”, “көкте тақта отырған” жəне “қағандық үлесі мен бұйрығын да көктен алған” жандар болып 
есептелген. Қағанды “ақ киізге” орап, “көкке көтеріп”, “айналдыру” рəсімдері арқылы қаған “көкке шыққандай яғни, 
Тəңір тарапынан таққа отырғандай” болады. Қаған болу үшін түрік тегінен, онда да оның тегі, тұқымы, шежіресі 
анық болуы, руының да ең құдіретті ру болуы керек. Өйткені, əкесі түрік, шешесінде түрік қаны болмағандықтан 
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“Күлтегін” жəне “Білге Қаған” жазуларында Тəңір тарапынан тағайындалған қаған – бүкіл 
адамзаттың (кісі ұлының) билеушісі. Түркі мемлекеттілік иерархиясы бойынша, қаған ең 
жоғарғы атақ. Бұл тақ пен атаққа лайық болу оңай болмаған. Сонымен қатар сайланған қаған 
Тəңірі тарапынан құт, жарлық, үлүг сияқты берілген қасиеттерді сақтауға міндетті [4, 113]. 
Жақсы қаған елінің төресін, яғни жарғы-заңдарын реттеп, елін қорғап, түрік төрелерін 
(конституциясын) халыққа, келешек ұрпаққа насихаттауы тиіс. Қағанның міндеті – халықтың 
қарнын тоқ, киімін көк, бай қылу. Сондықтан Білге қаған “Шығандаған халықты бай қылдым, 
Жалаңаш халықты тонды қылдым” [4, 119], - дейді. Түрік қағандары жасаған істерін келешек 
ұрпаққа білдіріп отырған. Сондықтан да түрік қағандары кейінгі ұрпаққа деген өсиеттерін 
“тасқа ойып” аманат етіп қалдырған [4, 120]. Қағанның қателігі немесе адасуы оны сайлаған 
халық көсемдері тарапынан анықталған жағдайда қағандықтан алынатын болған. Тоныкөк, 
Құтлық Шадтың осындай жаңа бастамасын “қайта тірілу” немесе ренессанс деп қарайды. 
Өйткені бұл – жаңа қаған, жаңа жүйе, жаңарған ел деген сөз [5, 110]. Сонымен түркілік 
дүниетанымда қаған сайлау ұлыстың өз тағдырын таңдаумен тең. Сонымен қатар түріктер 
хандарын сайлау үшін əрбір рудан бірер оқ əкелген жүз кісі арасынан ең асылдарын таңдап,  
сол жүз оқтың ішінен бірін таңдап атып, оқ қай руға тəн болса, сол рудың көсемі хан 
сайланатындығы туралы мəлімет бар [6, 69]. Өйткені оқ сөзінен шыққан “оқы” етістігі оқу, 
үйрену, білу дегенді білдіргеніндей, оқтар да оқылатын “тағдыр” еді. Махмұт Қашқари да 
оқтың бір нəрсені тағдырына, несібесіне қарай үйлестіру үшін қолданатындығын атап өтеді [7]. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымда мемлекеттің (елдің) негізі – төре, төренің негізі – 
халықтық мəдениет, салт-сана, ал мəдениеттің негізі – Тəңірлік сеніммен бекітілген (ділдік, 
тілдік,) құндылықтар жүйесі. Ел (мемлекет) осы жанды процестерді реттеп, сақтап отыратын 
жоғарғы күш болып табылады. Міне, бүгінгі күннің тұрғысынан қарайтын болсақ, төреміз – 
конституциямызды ұлттық мəдени дүниетанымдық негізде жасаудың, мəдени 
құндылықтарымызды жаңғыртудың, рухани негізімізге оралудың кешенді, ғылыми жəне 
философиялық моделдерін қарастырудағы дəстүрлі түркілік дүниетанымды зерттеудің маңызы 
ерекше. 

ХІV-шы ғасырдың атақты араб тарихшы-социологы Ибн Халдун өзінің “Муқаддима” атты 
еңбегінде дала мəдениетінің қала мəдениетінсіз, яғни кјшпелінің егіншілік, қол өнерсіз күн 

                                                                                                                                                                                          
тарихта талай кісілер таққа шыға алмады. Екінші шарты дана жəне парасатты ер (ердемлі) болуы керек. Ердем-
парасат деген сөз. Күшті (Онгин жазуы), мəшһүр, атақты яғни, “күлүг” болуы керек. Осы шарттарға сай болғандар 
қаған сайлануы мүмкін. Қаған (хан) болу процесі “Тоныкөк” жазуларында үш сатыдан тұрады. 1) Қаған (хан) көтеру; 
2) Көкке шығару; 3) Қағанды тану. Бірінші “қаған (хан) көтеру” рəсімі қағандыққа талаптанған кісінің Тəңірмен 
байланысқа түсіп, қарым-қатынас құруы, ол үшін Тəңірге құрбан шалуымен басталады. Бұл құрбанның аты - 
“йағыш”. Бұдан кейін оның Тəңірмен байланысын жеңілдету үшін төменнен жоғары тіке көтереді. Қаған көтеру бұл 
сайлаудың ерекше формасы ретінде тек қана халықтың қалаулы билері немесе қамдары тарапынан жүзеге 
асырылады. Қазіргі демократиялық-парламенттік мемлекеттердегі президент сайлау дəстүрінің негізін осы ежелгі 
түркілік дүниетанымнан көруге болады. Екінші “көкке шығару” рəсімінің Тəңір тарапынан жасалатындығына сенеді. 
Тəңірі талапкерді қағандыққа сай, яғни, таққа лайық деп тапса, оны сол тұрған жерінен “төбесінен ұстап, көкке өз 
қасына” шығарады. Қасына шығару рəсімінің мəні-қағанға (ханға) жарлық, құт, күш, ұлұқ жəне елдің тізгінін ұстату. 
Өйткені бұл ел Тəңірдің қағанға берген аманаты. Ханның “көкке ұшып, ұшпағанына” елдің бекзаттары мен бектері 
яғни, оны көтерушілер-сайлаушылар куə болады. Олар елдегі ең сенімді, білікті, атақ-данқы, турашылдығымен 
танылған кісілер. Үшінші саты қаған болып танылу рəсімі Тəңір тарапынан аманат беріліп, хан сайланған кісі 
Тəңірдің бұйрығымен символдық тілмен айтқанда қайтадан “жер бетіне түсіп” халыққа билік жүргізеді. Бұл рəсімнің 
соңғы сатысы орындалған күннен бастап ұлыс қағанның қол астына кірген болып есептеліп, қаған Тəңірі берген 
құты арқасында оларды басқарады. 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

734 
 

көре алмайтындығын, көшпелілердің мемлекет құрып қаланы өздеріне қаратпайынша, қалаға 
деген мұқтаждықтан еш құтыла алмайтындығын айтады [8, 322]. Əрі қарай “қала мен дала 
мəдениеттері өзара келісім жасап, қала далаға өндіріс, жабдық құрал берсе, дала мəдениеті, 
яғни көшпелілер қаланы сыртқы дұшпан шабуылынан қорғап отыру арқылы ынтымақтастық 
құра алады” [8, 322], – дейді. Көшпелі мəдениет пен тұрмысты жалғастыру оны сыртқы 
дұшпаннан қорғай алатын ру немесе тайпа болған жағдайда ғана мүмкін болатын нəрсе. Ру – 
қандастық пен туыстыққа негізделген қауымға берілген анықтама. Ру – ұрық, ұрпақ, тұқым 
жəне т.б. мағынада қолданылған. Оқ сөзі де ескі түрік жазбаларында ру, тек, тайпа, ата 
мағынасында қолданылған. Қашқари “оба” сөзін тайпа, ру деп көрсетеді. Əрбір адам тек рулық 
қауымдастық ішінде ғана өзін күшті сезінетін. Өйткені оны руы қолдап, жебеп отырады. Рудан 
айрылу немесе қуылу тірідей өліммен тең болатын [9]. Ұранның негізгі қызметі ру арасындағы 
бірлікті нығайту, ортақ мақсат үшін болған шайқастарда ру мүшелерінің батылдық-жүректілік 
сезімін күшейту болып табылады. Ұран рудың текті, намысты, даңқты тарихын білдіретін, қуат 
беретін дəстүрлерінің символы болып табылады. Ұран тасталғанда рулас-қандастар бар ісін 
тастап, көмекке жетулері керек. Бұл жанпидалық емес, рулас-қандастықтың негізгі ұстанымы. 
Ұран руластарды топтастыру үшін де шақырылады. Қандай да бір ру мүшесі ауру, сырқау 
болса да ұран тасталған жерге барады. Өйткені ұран – қандастық пен туыстықты жəне ру 
намысын нығайтатын күш. Əрбір рудың, тайпаның өзіне тəн ұраны болатыны сияқты, 
қазақтардың жалпы ортақ ұраны бар. Бұл ұран “ұлы атаның” атынан аталады. Қазақтардың 
ортақ ұраны түп аталары Алаштан келеді [9]. Сонымен қатар əрбір рудың өзіне тəн “таңбасы” 
мен “ені” бар. Таңба жылқыға, мазар, құлпытас, обаларға, жайлаудағы қой тастарға басылып 
ойылады. Бұл мемлекеттік шекараны анықтаушы символдар. Ен ұсақ жəне ірі қара малға 
салынады. Бұлар ортақ меншік пен қандастық дəстүрін анықтаушы белгілер болып табылады 
[9]. Көшпелінің артында қорғайтын руласы болса, оған ешкім  қиянат етуге бата алмас. Ал руы 
бөлек көшпелілер арасында туыстық, жақындық болмағандықтан, соғыс алаңында бір-біріне 
жаны ашымайды, көмек көрсетпейді, өзара сенім болмайды, қорқып, бытырап, əркім өз басын 
құтқаруға тырысады, ақыры соңында соғыс майданын тастап қашады. Сондықтан да русыз 
көшпелінің көшпелі мəдениетте орны жоқ. Руы бөтен адам, елі жоқ деп есептеліп, басқа рулар 
тарапынан талан-тараж етіледі. Көшпелі мəдениет соғыс өнеріне негізделген соғыс мəдениеті 
деген сөз. Ол жерде тек қандас, туыс, руластар яғни, ұялас бөрілер ғана жеңімпаз бола алады. 
Руластық, туысқандық байланыс адамдарда табиғи жəне жаратылыстан келетін хал. Бірі 
қиянатқа ұшыраса, басқалары оған жақындық, туыстық борышын өтеу үшін көмекке келуі 
табиғи нəрсе болған. Араларындағы туыстық байланыс өте анық болса, яғни туысқандықтан 
мінсіз болса өзара көмек, қолдау да сондай күшті болады. Өзара көмек, бір-бірін қолдау, қорғау 
ұстанымының, рулық қағидалар мен шежіренің маңдала-қырларда тереңдеп сақталуына 
олардың тіршілік-тұрмыстары мен ата-мекендерінің қатал геоэкономикалық жағдайынан 
туындаған  қажеттілік пен көшпелі мəдениет құндылықтары мəжбүр еткен. Осы мəдениет 
негізінде дүниеге келгендіктен адамның тəрбиесін, мінезін, ділі мен дүниетанымын олардың 
ата салты, өмір сүру ортасы мен көшпелі мəдениеті сомдайды. 

Адам еш шүбəсіз дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы ең басты мəселе болып табылады. 
Сондықтан бүгін дəстүрлі қоғам адамынан сөз етуіміздің ең маңызды себептерінің бірі де, 
егеменді еліміздің адамзат тарихындағы сүбелі орнын анықтап, танып, əрі басқаларға таныту. 
Сонымен қатар, ғасырлар бойы тарихтың енжар бөлшектері күйін кешіп, қорланған, номад 
ретінде төмендетілген көшпелі мəдениет қазір өзінің адамзат тарихындағы орны мен 
белсенділігін мойындатып отырғаны мəлім. Сондықтан көшпелі мəдениет бүгінгі жалпы 
адамзаттық өркениеттің жарқын болашағы үшін үміт көзі болып отыр. Бұл жердегі үміт көзі 
дегендегі ойымыз бүгінгі ар, намыс, имандылық, адамгершілік, рухани еркіндік, өлім, өмір, 
ақиқат, құт, тағдыр, махаббат, ерік-жігер сияқты универсалдық категориялар мен тұрақты 
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ұстындарды мазмұндық тұрғыдан жаңғыртуда дəстүрлі түркілік дүниетанымның маңызы мен 
өзектілігінен туып отыр. Дəстүрлі түркілік қоғам адамы сол қоғамды ұйытқыдай біріктіріп 
тұратын құндылықтар жүйесінің тұғыры төл мəдениетке ие. Басқаша айтар болсақ, дəстүрлі 
түркілік қоғамының адамы мəдениетті қалыптастырушы дін мен дүниетанымдық ұстындар 
негізінде қаланған құндылықтар жүйесі ішінде ғарыштағы өзінің бақытты, құтты орнын 
анықтайды. Ол өзінің төл мəдениеті негізінде “Мен” дей алады. Осы “Мен” болмаса біз бүгін 
дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы адам туралы сөз етпеген болар едік. 

Алғашқыда, дəстүрлі қоғам адамының Тəңірдің алдында моральдық əрекеттерге қарағанда 
культтік əрекеттері басым болатын. Дегенмен уақыт өте келе діни нормаларға негізделген 
моральдық түсініктер мен этика ұғымдары қалыптасқан. Бұл түсініктер мен ұғымдар тікелей 
јзін қоршаған ортасынан алынған дала өркениетінің моральдық құқықтық жүйесі, салт-дəстүрі 
мен төре-əдеттерінде жалпы дүниетанымында нақышталған. 

Енді ежелгі дѕниетанымдағы адамның жаратылуы мəселесіне қысқаша тоқталып јтейік. 
Жаратылыс аңыздарының барлығында дерлік топырақты əкелу үшін “суға сүңгу” құбылысы 
түркілік дүниетанымда өте кең тараған. Орхон-Енисай жазбалары көк пен жердің, адамның 
жаратылуын былай суреттейді: “Жоғарыда Көк Тəңірі, Төменде Йағыз Жер жаратылғанда, 
екеуі арасында  “кісі ұлы” – адамзат жаратылды [4, 97]. Бұл мəлімет дəстүрлі түркілік 
дүниетанымының, философия тарихының ең маңызды құндылығы. Дəстүрлі түркілік 
дүниетанымда адамның ағаштан жаратылғаны туралы көптеген мифтер бар. Ұйғыр 
аңыздарында ханның ағаштан жаратылғандығы, Қорқыт Ата кітабында Басат батырдың 
ағаштың атасы екендігі, Оғыз жырларында қыпшақтардың ағаштан жаратылғандығы туралы 
мəліметтер кездеседі. О. Сүлейменов те Түріктердің Күннен жаралғандығын айтады [10]. 
Алтайлықтарда адам жер асты дүниесінен келген сүйектерден жаратылған. Сүйектен тірілтіп, 
қайта жарату құбылысы Құранда да кездеседі [11, 2/250]. Сонымен дəстүрлі түркілік 
дүниетанымда адам судан, көк пен жерден (топырақ), ағаштан, сүйектен, күннен жаратылған 
болып шығады. Осылардың ішінде адамның судан жаратылуы түрік мифологияларында 
көбірек кездеседі. Су – жаратылыстың, өмірдің, сонымен қатар өлімнің символы. Қорқыт ата 
аңыздарындағы “Су аяғы – Қорқыт” түсінігі өлімді білдіреді. Түркі мифологиясында 
жаратылыстың негізі деп суды көрсетіп отыр. Түркілік космогонияның ең толық көрінісін 
алтайлықтардан кездестіреміз. Алтайлықтарда əлемде еш нəрсе жоқ кезде, тек қана Тəңір 
(Қарахан) мен су бар еді. Қарахан формасыз, белгісіз күшке ие, ол хаос хəліндегі судан 
алғашқы адамды жаратты [12]. Осы құбылыс Шумер космогониясымен де мазмұндық жағынан 
төркіндес. Шумер мифологиясында да бастапқыда ең ескі ұлы теңіз болған. Осы ескі теңізде 
əлем, дүние жазығы, үстінде күмбезделген жер мен көк бір-біріне бірігіп, тұтас болатын. Көк 
пен Жердің айрылуынан кейін өсімдіктер, жануарлар мен адамдар пайда болған [13, 64]. Міне, 
дəстүрлі түркілік дүниетанымның космогониясымен өмірдің көзі су деп білетін Талестің 
космологиясы, сондай-ақ Қасиетті Құрандағы бүкіл нəрсенің тіршілік көзін судан жараттық  
деген аят арасындағы байланысты көруімізге болады. 

Соңғы ғасырлардағы этнограф-зерттеушілер түріктердің дүниетанымында жанның бұл 
дүниеде адам тəніне кірмей тұрып, құс түрінде көк əлемінде болғандығы туралы сенімнің 
болғандығын айтады. Орхон ескерткіштерінде Білге қаған мен Күлтегін үшін ”ұшты” сөзі 
қолданылған. Қаған мен бектердің өлген кезінде жандарының құс түрінде көкке ұшып Тəңірі 
қасына кететініне сенетін. Сондықтан ”ұшу-ұшпақ”, жұмақ ұғымы, Исламға кірген түріктерде 
əлі күнге дейін жəннет ұғымының орнына қолданылады. Махмұт Қашқари “ұшпақ-ұшу”, яғни 
жұмақ терминін жəннетке кіру мағынасында қолданылатындығын айтады [14, 126-129]. Жалпы 
осы мəліметтерге қарағанда рух түсінігінің адамзатпен бірге келе жатқан құбылыс екендігіне 
көз жеткізуге болады. Адамдар арасында алдымен өлім, түс жəне т.с.с. құбылыстармен 
басталған рух түсінігі танымдық кемелденумен бірге дамып, нəтижеде философиялық 
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теориялардың шығуына əкеліп соқты. Осы ұғымның əр тілде болуы рух туралы түсініктің ең 
нақты дəлелі болып табылады. Дəстүрлі қоғамдағы адамдар рух болмысының бар екендігін 
сезініп, оны “дем алумен” бірдей санаған. Сондықтан да əр тілде рухқа берілген есім 
этимологиялық тұрғыдан “ауа, жел, дем” мағыналарымен байланысты. Ескі түріктерде жан 
немесе рух ұғымдары “тын”, “тин”, ”тыныс”, “дем алу” ұғымымен берілген*. 

 Дəстүрлі дүниетаным адамының рух, өлім жəне өмірдің мəні жəне т.б. мəселелер туралы 
толғанғаны шындық. Əсіресе рухтың мəні, табиғаты, мекені, қайдан келіп қайда кететіндігі 
мəселесі дəстүрлі қоғам адамына ой салып, көп мазалаған болса керек. Мысалы түрік 
мифологияларында рухтың мекені туралы оны сүйекте, жүректе немесе қанда деп санап, рухты 
абстрактілі метафизикалық əлемге жатқызуымен қатар оны тұрмыста тəннен тəуелсіз “жеу, 
ішу” сияқты тəнге қатысты қажеттіліктері бар болмыс деп қараған. Сонымен қатар рух дем 
алудың ішіндегі нəрсе емес, керісінше демнің өзі. Рухты өзі орналасқан ағзамен бірге деп 
санаған. Қазақтарда “қай жерің ауырса жаның сол жерде” деген түсінік осының айғағы болса 
керек. Рух əлемі жер астында болса, кейбір аңыздарда бұлттың арғы жағында. Рух əлемі 
əртүрлі (жер-астында, көкте) болғанымен, өлгеннен кейінгі рухтың тағдыры бір. Өмір салты 
мен тағдыры бірдей болғанымен, тіршілікте құрметке ие болған жандардың əруағына о əлемде 
де ерекшелік танылатын болған. 

Сонымен қатар, дəстүрлі түркілік дүниетанымда адамның рухы адамдық тəннің негізі 
болып есептелетін сүйекте орналасқан деген түсініктер де бар. М.Елиаданың зерттеулеріне 
қарағанда Солтүстік Евразия халықтарында “сүйек – рухтың ұясы” ретінде білінеді [15, 189-
190]. Негізінен аңшылықпен шұғылданатын халықтардың дүниетанымында сүйек адамзаттың 
болсын, жануарлардың болсын, алғашқы шыққан тегі сияқты. Сүйек ұрпақтар арасындағы 
генетикалық байланысты да білдіреді, яғни сүйек – “тек-жауһар” – субстанция деген сөз. 
Қоғамдық өмірде, мəдениет тіршілігінде сүйек үйлену, өлімді жерлеу рəсімдерінде өте 
маңызды рөл атқарады. Сүйектің негізгі қызметі өмірдің жалғасуының, тектің тіршілігінің, 
халықтың өміршеңдігінің айнасы, қоғамдық бірліктің кепілі болатын [16]. Қазақ халқының 
тұрмыстық салт-санасында əлі күнге сүйектің ерекше орны бар. Сүйек шаңыраққа келген 
адамның (қонақтың) сол шаңыраққа жақын-туыстық дəрежесін де анықтайды. Бірлік пен 
ынтымақтың нышаны ретінде бас, жамбас, жақ, төс, құйымшақ, тоқпан, ортан, асық жілік 
сүйектерінің функционалдық-семантикалық мағыналары бар. Мысалы, қазақ мəдениетінде 
сүйектердің ішінде жамбас пен төс сүйегі жекжаттық туыстық одақтың нышаны болса, асық 
жілік те ру аралық бітімнің, ант ішіп саяси одақ құрудың құралы болған. Сүйектердің ішінде 
төс - тек, негіз, құтты білдіретін негізгі ұғым. Мысалы, Қашқаридың “Диуани лұғат ит-Түрк” 
атты еңбегінде төс сөзі түп негіз, тек, жауһар (субстанция) мағынасында қолданылады [2, 115]. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымда рухтың кемелдігін де метафизикалық тұрғыдан емес, 
физикалық-символдармен анықтаған, яғни рухтың тəннің ұлғаюына байланысты 
кемелденетіндігіне сенеді. Мысалы, тек кемел шаққа жеткен қарттар ғана ағаш бұтақтарында 
ұшып жүретін рухтарды көре алады деп сенетін болған. Сондықтан да үлкен қария қауымда 
сыйға, құрметке лайық болған. Рухани кемелдік адамның жасымен өлшенген. 

                                                            
* M.Şemseddіn Günaltay. Felsefe-і Ula: İsbat-э Vacіp ve Ruh Nazarіyelerі., Haz: Nurі Çolak. İstanbul: -İnsan Yayınları, 
1994-453s.s. 154-158; Санскрит тілінде де рух мағынасындағы “атман” сөзі ауа, жел мағыналарын береді. Грек 
тілінде “psіche” латынша “anіmus” сөздерінің де түбі туыс. Французша “esprіt” сөзі латынша “дем алу” 
мағынасындағы “sprіtus” сөзінен келгені сияқты, ағылшын жəне неміс тілінде де рухқа берілген “soul” жəне “selle” 
атаулар Гот тілінде “дауыл” мағынасына келетін “saіvala” сөзінен алынған. Парсыша рух мағынасына келетін 
“рауан” сөзі мен “қозғалыс”, “жел” арасында байланыс бар. Арапшада рух сөзінің “рих” жəне “райхан” сөзінің “ауа” 
жəне жел” мағынасына келетіні мəлім. Ибрани тілінде рух мағынасына келетін “нефес” жəне рауаһ” сөздері 
қолданылады. Бұл екі сөз де “дем алу мағынасын білдіреді 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

737 
 

Адам өмірде кездескен əртүрлі оқиғаларға түсініктеме беруге қоршаған ортасын 
жорамалдай отырып ұғынуға тырысатын болмыс. Əлемдегі бүкіл құбылыстар мен оқиғаларды 
түсіндіре алатын рационалды жүйеге қол жеткізу адамның негізгі қасиеті. Адам болмыстар мен 
құбылыстардың мəні мен ақиқатын түсіндіре алмайтын белгісіз, қараңғы əлемде тіршілігін 
жалғастыра алмайды. Сондықтан адам осындай бейберекет əлемді өзінің рухани баспанасы 
хəліне келтіріп, өңдеуге ұмтылады. Ол əлемді, ғарышты жүйелеу, реттеу жəне өзін сол жѕйенің 
белгілі бір жеріне орналастыру үшін мифтер мен символдарды қолдану арқылы əлеммен 
үйлесімділікте болуға тырысады. Адам бұл қуатты өзін жаратқан мəдениеттен алады. Əрбір 
мəдениет өлім мен өмір мəселелерін толғайтын белгілі бір құндылықтар жүйесін 
қалыптастырады [17, 181]. Яғни өлім–адамзаттың даму сатыларының сабақтастығын 
қамтамасыз ететін құбылыс. Өлімнің мəнін, сырын ғасырлар бойы əрбір мəдениет, қоғам жəне 
адам өзінше ұғынуға тырысқан. Өмір мен өлім ақиқатынан жан мен тəн құбылысы туындап, 
барлық мəдениет атаулының басты мəселесіне айналғаны белгілі. Өлім жанның тəнді тəрк етуі. 
Көне түріктерде өлім сағатында жан құс кейпінде ұшып, тəнді тəрк ететіндігі туралы түсініктің 
төркіні ескі тарихтарға тереңдеп кетеді. Жан Пол Рудың зерттеулері бойынша, рух–көктің 
сыйы, несібесі ретінде ұлұғ (су моңғол тілінде), құт тарапынан берілген. Құт – рух, өмірлік 
қуат, азық, бақыт, несібе жəне т.б. мағыналарды білдіреді. Құт – Көктегі “сүт көлінен” 
келгендіктен де ол сүттей таза. Əлемдегі барлық болмыста құт бар. Құт – бақыт [6, 128-129]. 

Рулық тіршілік тəсілінде аурудан немесе кəріліктен өлу мен соғыста, немесе тѕзде өлудің 
қайсысы қасиетті өлім саналатындығы пікірталас туғызған мəселелердің басында келеді. 
Түркітанушы-ғалым Ү. Хассан төсектегі өлімнің “қасиетсіз, жаман өлім” саналуы ру-тайпалық 
тіршіліктің дамуы мен қоғамның əрбір саласындағы “танымдық-информациялық  жəне 
тəжірибелік қордың қажеттілігі артқан сайын “көп жасаған, көпті көрген, қариялардың қоғам 
үшін өте пайдалы адам ретінде танылып, оларға деген құрмет төре бойынша заңдастырылып, 
бекіді [2, 118] десе, философ Ш. Гүналтай да қариялардың рухы, кемел рух, тек солар ғана 
əруақ əлемімен тілдесе алатындықтан қоғамда құрметке лайық болғандығын айтады [18, 154-
158]. 

Дəстүрлі түркілік дүниетанымда адам бүгінгі рационалдық дүниетанымдағыдай əлем 
алдында жай ғана көрермен, бақылаушы емес. Онда адам мен табиғат гармониялық тұтастық 
ішінде. Қолданыстағы, ойлап тапқан құралдар, ойлары, тəжірибелері сол киелі болмыстың 
элементтері. Адамды табиғаттың перзенті десе де болғандай. Аңды да қажетіне негіздеп қана 
аулайтын. Сондықтан да оларда экологиялық тазалықты бұзатын қалдықтар болмайтын. Киімі, 
үйі, ер-тұрман, ат əбзелдерін жаңарту үшін табиғатқа зиян келмейтін материалдардан 
жасайтын. Осында табиғи тазалық арқылы олар физикалық əлемнен білінбейтін тылсым 
метафизикалық əлемге көпір құра алатын. Дəстүрлі дүниетанымдағы адамның əлемге 
қатынасында “көпір” ұғымы өте маңызды орынға ие. Бұл ұғым адамды əлемдегі кеңістіктерден 
үштік ғарыштық байланысты, Тəңірмен қатынасты қамтамасыз ететін ұғым. Мұны есік, 
босағаға байланысты ырым-тиымдардағы (босағада сəлемдеспеу, есікті теппеу, есікті қатты 
жаппау, есікті аяқпен ашпау, босағаны кермеу, босағада тұрмау) дүниетанымдық 
ерекшеліктерден көруге де болады [19, 53]. 

Əрбір қоғам өзіне керекті құндылықтардан нəр алған адам тəрбиелеп шығаруды мақсат 
етеді. Дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы адамның өмірге келуі мен өлімі арасындағы процесс 
осы мақсаттық-құндылықтық əлемнің ішінде өтеді. Қоғамда адам сəбилік, ағалық, жігіттік, 
күйеулік, əкелік, аталық, ұстаздық, ақсақал, əулеттің мүшесі жəне т.с.с. көптеген рөлдерді 
атқарады. Бұл тəлімдік-тəрбиелік процестің жемісі [20, 281]. Яғни адам құбылысын түсіне білу 
үшін тəрбие процесіне назар аудару керек. Ал тəрбие процесінің мазмұны адамның мəдениеттік 
ұстындары мен құндылықтарынан алынады. Сондықтан да болар ислам философиясы қоғам 
шындығын теориялық тұрғыдан ұғыну, оның аксиологиялық құрылысы мен байланыстарын 
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ұғыну, түсіну арқылы жүзеге асады” [21], - деген ұстанымға сүйенеді. Қандай да бір 
мəдениеттік кеңістікте өмірге келген адам жеке көзқарасқа ие болмай тұрып-ақ, сол 
мəдениеттің ортақ құндылықтары, дүниетанымы, əдет-ғұрпы оны сомдап, белгілі бір қалыпқа 
салады [22, 186]. Құндылық болған жерде қоғамдасу бар. Адамның құндылық немесе норма 
қою күші оның мəдениет əлемінен туындайды. Л.Н.Гумилев, дəстүрлі түркілік дүниетаным, 
материалдық құндылықтарға қарағанда ата-баба жəне олардың ерліктері туралы ұрпақтан-
ұрпаққа ақтарылған рухани құндылықтарға жəне сөзге жүктеліп сомдалған” [23, 245-246], - 
дейді. 

Қоғамдардың өзара тоқайласуы кезінде тек өндірілген құндылықтар ғана алмасып 
қоймайды, сонымен қатар ой- пікірлері, сенімдік жүйелері, əдет ғұрыптары, этика-моральдық 
амалдары, өнер туындылары да алмасуға түседі. Осы орайда, Гуревичтің “құндылық – адамның 
мінез-құлқын анықтайтын таразы” [24, 312], – деген пікірі өте орынды. Яғни ұлттың 
табиғатына, сипатына берілген мінездемелерден оның мəдени-дүниетанымдық құндылықтар 
жүйесін анықтауға болады. Дəстүрлі қоғамның өкілдері саналған аталарымыз туралы тарихтың 
атасы аталған Геродоттан бастап Батыстық жəне Шығыстық саяхатшы, тарихшылар мен 
ғалымдардың жазып қалдырған мінездемелері бар. Солардың ішінде тікелей дəстүрлі қоғамды 
зерттеген 13-ші ғасыр араб тарихшысы, алғашқы мұсылман социологы ретінде танылған Ибн 
Халдунның “Муқаддима” атты еңбегіндегі мəліметтерге тоқталғанды жөн көріп отырмыз. 
Мақсатымыз дəстүрлі түркілік дүниетанымның рухани-моралдық құндылықтар жүйесін түзу. 
Ибн Халдунның пікірлері бойынша, “...олар (түріктер) отырықшы-қалалық мəдениеттегілерге 
қарағанда жақсылық пен қайырымдылықты қабылдауға өте бейім. Қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын мөлшерде ғана дүние жинайды. Дүниеқоңыз емес. Дүние лəззатының 
ешбірі қызықтырмайды. Олардың жаман мінез, əдеттері табиғатпен үндес. Отырықшы 
мəдениеттегілерге қарағанда өте жаужүрек, ер мінезді келеді. Отбасын, мал жанын сыртқы 
күштерден қорғауда тек өздеріне ғана сенеді. Əрдайым қарулы, сақ, аз ұйықтайды, көбінесе ат 
үстінде ұйықтайды. Батыр, құдірет иесі, мəрт, ер мінезді келеді” [25, 245]. 

Араб тарихшысы əрі əдебиетшісі Ал-Жаһиз Фазаи‘л-ул-Атрак” (түріктердің парасаты 
туралы) рисаласын жазған. Онда “еш бір дəуірде түріктердей араб əскерлерінің жүректерін 
үркіткен басқа ұлыс болған емес” дейді [26, 143]. Х-шы ғасырда өмір сүрген Ислам географы 
Əбу Абдулла Ахмед бин Мухаммед бин əл-Факих ал-Хамадани (өл.913) өзінің “Китаб-ул-
Булдан” атты еңбегінде түріктердің қиындықтарға қарсы ең сабырлы халық екендігін, түріктер 
мекендейтін Хорасан аймағының да сыртқы дұшпанға қарсы қалқан қызметін атқарғандығын, 
əрі араптардың түріктерден өте қорқатындықтарын жазады [26, 145]. Ибн Хассул еңбегінің 
алғы сөзінде “бұл кітапты жазудағы мақсатым – түріктердің тегі мен олардың ирандықтардан 
əлдеқайда текті, ұлы билеушінің тұқымынан тарағандықтарын жария етпек болатын” дейді. Ол 
түріктердің тұтқынға түссе де өздерін азат, еркін сезінетіндігін айтады [26, 149]. П.Карпини 
жəне Г. де Рубрук та түріктерде кісі өлтіру қатты жазаланатындығын, адам өлтіргеннің, басқа 
əйелмен жыныстық қатынаста болғандардың өлтірілетіндігін, қымыз бен аттың өте маңызды 
саналатындығын, ас-азықтары аз болса да өзара тең бөлісетіндігін, өздерінің рубасы-
көсемдеріне өте берік екендіктерін, оларды қатты сыйлайтындықтарын [27, 30; 88] жазған. 
Левшин де, қазақтардың (қырғыздар) өздерінің туып өскен жеріне, отанына өте берік [28, 330] 
екендігін жазады. Ə. Диваев, “Қазақтардың ізгі жүректі жандар екенін атап айту керек, 
ауылдарына сарттар мен басқа ұлт өкілдері келгенде оларды қонақжайлықпен қабылдайды, 
тіпті байлары қой сойып тастайды, ал кедейлері үйлеріндегі бар нəрсемен тамақтандырады, 
жалпы алғанда, қазақтар қонағына Құдайы қонақ деп қарайды [29, 213] деген мəлімет береді. 

Социолог Ү. Хассан “Ежелгі түрік қоғамы туралы зерттеулер” атты еңбегінде 
“...көшпелілер қала-қорған салып, өздерін “қапаста” сезінгісі келмегендіктен де бір жерге 
орналасып, өмір сүру дегенді ойламайды да, мал шаруашылығы экономикасының шарт-
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талаптарын орындауға тырысады. Басқа тіршілік түрін олар ыңғайлы деп танымайды да. Қиын 
да болса көшпелі тіршілік қанымен сіңіп, тұтастанған. Өзі, отауы, руы үшін тек қана 
абсолюттік еркіндік ғана талап етеді. Олардың бар тілегі – азат болу, барлық ру-тайпа 
мүшелерімен тең болу, руының басқа рулардан төмен еместігін көру ғана. Көшпелі “ар, намыс” 
қағидасына өте берік, “Жаным арымның садағасы,” [2, 147], - дейді. Көне түркілерде ұрлық 
жасағандарға өлім жазасы кесілетін болған. Ол аздай ұрының кесілген басы жіппен байланып, 
əкесінің немесе атасының мойнында асылып жүретін болған. Мұндай бала тəрбиелеген ата 
өлгенше оның басын мойнында асып жүру арқылы жазаландырылатын. Əдетте бұл құбылыс 
сол кездегі қытайлықтарды, қазіргі Батыстық мəдениеттанушыларға өте тағылық болып көрінсе 
де негізінен ғибратқа толы дəстүр. Өйткені бұл қоғам жанды, ұдайы қозғалыстағы қоғам. От-
басында əркім өз орны мен міндетіне қарай жауапкершілік алады. Сондықтан көшпелі 
мəдениет тəртіп пен құрметтің ең жоғарғы үлгісін көрсететін қоғам болып есептеледі [30]. 

Енді осы мінездемелерден-ақ, дəстүрлі түркілік дүниетанымның адамдар арасындағы 
моральдық-этикалық құндылықтар жүйесін нақтылы ұғымдар арқылы анықтауға болады. 
Жалпы дəстүрлі түркілік дүниетанымдағы адам жайлы деректерді, аңыздарды елеп-екшеп 
қарасаңыз, көшпелі мəдениетіне негізделген тұрмыс-тіршіліктің барлық ерекшеліктерінің 
ұстындары мен іздерін көруге болады. Тұрмыс салты əрдайым қозғалыс пен күреске 
негізделген. Адамнан табиғат пен оның қоршаған ортасының шарттары үздіксіз күресті, 
əрдайым күшті, қуатты болуды жəне күшті болып қалуды талап етеді. Сəл босаңсудың, азғана 
мызғудың əкелген зардабы өкініші бітпес нəтижелермен аяқталады. Сондықтан да көшпелі 
өмір салтын жалғастырушы ең негізгі қозғаушы элемент əскери күш, қандастық жүйе болып 
табылады. Дəстүрлі қоғам адамының дүниетанымдық құндылықтары осы күш төңірегінде 
қалыптасады. Экономикалық қатынаста аңшылық пен мал шаруашылығы – егін салу, сауда-
саттыққа қарағанда əлдеқайда үстем ата кəсіп. Əсіресе мал шаруашылығы ең маңызды тіршілік 
көзі болып саналады. Сондықтан да қоғамдық тіршілікте əрі экономикалық жүйесі табиғатпен 
үндесіп, астасып жатыр. Табиғат шарттарының қаталдығы, сыртқы дұшпандармен жүргізілген 
күрестер, көшпеліге жауынгер рухы мен қатал əрі ұдайы қозғалысқа негізделген мінез берген. 
Міне, осы себептерге байланысты материалдық, физикалық қуат көшпелі үшін тіршіліктегі ең 
маңызды құндылық ретінде мəнге ие болған. Шыншылдық, жомарттық, қамқорлық, 
ержүректілік, адалдық, сүйіспеншілік пен достықты қастерлеу осы символ төңірегінде 
қалыптасқан рухани құндылықтар болып табылады. Қоғамда адамның ең жиіркенішті əдет – 
жалған сөз, өтірік. Шындығында барлық мəліметтер мен құндылықтар сөз арқылы 
тасымалданатын болғандықтан қоғамда өтірік пен жалғандыққа қатаң тиым салынған [2, 149]. 

Көшпелінің рухы таза, аңғал, төзімді, жауынгер, хəлден хəлге өзгеріп, қозғалысты 
сүйетіндіктен, оның рухындағы осы қасиеттер арқылы көшпелі мəдениетке, қауымға өте күшті 
динамизм дарыған. Сондықтан да жеке адамдар арасындағы құрмет, сүйіспеншілік те осы 
күшке негізделген суретті бейнелейді. Көшпелінің тұрмыс-тіршілігін қалыптастырып, өз 
тұлғасы, мінезі, дүниетанымы, мəдениеті, тұрмысы, дəстүрі, құндылықтарының іргесі мен 
шаңырағын көтеріп, адамзат өркениетінде өз үлесін алып отыр. 

Көшпелі өмір аясында тыныстаған адамның хəлін философиядағы уақыт, кеңістік, 
қозғалыс, болмыс, сана, əлем, таным сияқты ұғымдармен таразылап көретін болсаңыз, көшпелі 
мəдениет атынан-ақ көрініп тұрғанындай статикалық отырықшылыққа қарағанда динамикалық 
қозғалыстағы мəдениет. Бірақ бұл малмен бірге еріксіз еріп жүретін хаостық қозғалыс емес. 
Көшпелінің жаны да, малы да, оны қоршаған құндылықтар əлемі де белгілі бағытта, белгілі 
уақытта жəне белгіленген кеңістікте ғана қозғалыс ішінде болады. Басқаша айтқанда, оның 
қозғалысы уақытпен, ал бағыты кеңістікпен тұтастыққа негізделген. Оның көшуі, қозғалуы, 
яғни кеңістік ауыстыруы уақытқа байланысты. Мысалы жыл мезгілдеріне (көктем, жаз, күз 
жəне қыс) сай кеңістік те көктеме, жайлау, күзеу жəне қыстау болып өзгереді. Сонымен қатар 
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көктеме, жайлау, қыстау, күзеу бұлар көшпелі қоғамның мемлекеттік шекарасы қызметін 
атқарады. Бұл кеңістіктер Тəңір тарапынан аталарына берілген мирас болғандықтан да қасиетті, 
киелі отан болып табылады. Өйткені бұл кеңістіктер түп-аталарының сүйегі жерленген – 
Жерұйық. Көшпелі бір топырақты, кеңістікті “алғашқы уақытпен” ритуалдық байланыстар 
құру, яғни “культивациялау” арқылы алғашқы ұстындық (прототип) құндылықтарды 
жаңғыртып киелі отанға айналдырған. Байқасаңыз адам мен мемлекет арасын тұтастандырып 
тұрған құбылыс қоғам екенін көруге болады. Ал қоғамды қоғам қылатын мəдениет. Өйткені 
мəдениет қоғамның қоғамдығын қамтамасыз ететін құндылықтар жиыны болып табылады. Ал 
құндылықтар жүйесі адамның рухани-метафизикалық, əрі сенімдік əлемі негізінде 
қалыптасады. Жоғарыдағы кеңістіктер мен уақыттар адамның көңіл-күйін, дүниетанымдық əрі 
тіршілік формасын анықтап қана қоймайды, сонымен қатар табиғаттың хəлін көрсетеді. 
Табиғаттың түлеуі адамның сырқы əлемінің ғана емес, санасы, жан дүниесі, танымының түлеуі 
мен жаңғыруының айнасы іспеттес. Осылайша əлемді уақытқа байланысты кеңістіктерге бөлу, 
сипаттар беру арқылы адам өзінің ішкі рухани əлемі арасында аналогиялық үйлесімділік құра 
отырып танымға жетеді. Көшпелі мəдениет – əлемді танудың ең дамыған үлгісін көрсететін 
құбылыс. Танымның нəтижесінде табиғатқа жəне əлемге деген құрметтен махаббатқа ұласады. 
Əлем олар үшін жанды киелі бір ишараттар дүниесі. Осы ишараттар арқылы табиғатты 
ақиқатқа ұластыратын күш деп қарап, оны қорғауды, сақтауды парыз ретінде көреді. Демек, 
көшпелі қоғам адамы рухымен табиғат-ана хəлі арасында тілмен жеткізіп болмайтын дəрежеде 
үндестік, тұтастық бар деген сөз. Сондықтан да олар тілмен жеткізе алмайтын сырлы əлем 
арасындағы байланыстарын символдық-образдық ойлау категориялары арқылы жеткізуге 
тырысқан. Ал символдық ойлаудың ерекшеліктерінің бірі нақты ұғымдарға қарағанда 
құбылыстарға көп жүк артады. Бұл онсыз да құпиясы мол əлемді сырға бөктіретін ерекшелігі 
жағынан мистикалық натурфилософиялық немесе пантеистік дүниетанымның қалыптасуына 
алып келеді. Көшпелі қоғам адамы табиғатпен үздіксіз үндестікте жəне жоғарыдағы кеңістіктер 
мен уақыттар ішінде өтіп жатқан тіршілігін, өмір сүру, өлім құбылыстарын мəнге, рухани 
мазмұнға айналдыратын мəдени дүниетанымдық процес. Бұл процестің ішінде танымдық жəне 
өмірлік тəжірибе арқылы жинақталып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын мəліметтер, осы 
мəліметтерді уақыт талабына қарай қорытып отыратын белгілі дүниетанымдық, сенімдік 
жүйелерге негізделген тіршілік əдістері, осы құнды мəліметтерді қалыптасқан əдістер арқылы 
құралдық жəне мақсаттық құндылықтарды дамытып, оның өміршеңдігін сақтауға сол арқылы 
еркін тыныстай алатынын сезінетін адам, əлем жəне Тəңір арасындағы үздіксіз үндестікті 
сақтауға бағытталған біртұтас əлем бар. Көшпелінің қоғалысы уақытпен үндес. Ал 
философияда уақыт дегеніміз қозғалыс. Бұл қозғалыс кеңістік ішіндегі жүйелі қайталанып 
отыратын қозғалыс. Адамның санасы, тарихи жады үнемі қозғалыста үнемі жаңғыру үстінде. 
Неге десеңіз адам уақыт пен кеңістік ішінде қозғалыс арқылы атақоныс жайлауларын 
аралаумен болады. Бұл мекендер оның тар мағынада бүкіл өмірінің “балалық кезеңінің өткен 
жері”, “бозбалалық шағы”, “жігіттік”, “үйленген”, “əке болған”, “қыз қуған” “айтысқан”, 
“көкпар тартысқан” “ту тігіп дұшпанға қарсы аттанған”, айнала тегіс руластар одағының 
таңбаларымен белгіленген. Сондықтан оның қозғалыс кеңістігі тек қана қарапайым табиғат 
əсемдіктері ғана емес сонымен қатар сүйіндіретін əрі күйіндіретін, сабақ-ғибрат алатын 
айнасы-тарихы. Яғни, көшпелі қозғалыс ішінде əрі өз тарихын да аралап еске тѕсіріп, тарихи 
санасы мен жадын жаңғыртатын болған. Көшпелі адам өз тарихымен біз секілді кітап беттері 
арқылы емес тікелей табиғатқа таңбаланған тарихпен жанды байланыс үстінде, тұтастық ішінде 
болған. Оның тарихи түсінігі де мəңгілік өлмейтін тарих ішіндегі еркін қозғалысқа негізделген. 
Сондықтан олар тастарға жазып, белгілі бір жерлерге ат қойып отыратын болған. Өйткені 
табиғат – мəңгілік, олай болса адам да, оның тарихы да мəңгілік. Ол үшін туған жерінің əрбір 
тау-тасын, ой-сайын, қыры мен бел-белесін, асуларын аралау тұнып тұрған тарихын, болған 
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оқиғаларын, сол кеңістіктегі көңіл-күйлерін еске алу болғандықтан, ол адам үшін кеңістік еске 
алу теориясы қызметін атқарады. Яғни əлем – көшпелі адамның өз рухымен болған 
тұтастықты, үндестікті, ғарыштық үйлесімділікті қамтамасыз ететін айна. Олай болса, 
көшпелінің дүниетанымы – əлем мен адам үндестігі негізіне құрылған философия. 

Қорыта келе, дəстүрлі түркілік дүниетаным – мəдениетіміздің исламнан бұрынғы ең 
маңызды кезеңі ретінде зерттеуді, тануды қажет ететін əлем. Бұрынғы зерттеулерде дəстүрлі 
түркілік дүниетанымның ислам мəдениетіне трансформациялануы қажеттіліктің, яғни 
заманның талабына жауап бере алмауынан деп тұжырымдалған болатын. Бұл “тез-антитез-
синтез” теориясының жемісі болғандықтан да кешегі эволюциялық, материалистік-
диалектикалық дүниетанымның “историцизм ұстанымы” арқылы дамудың қажеттілігі ретінде 
қорытындыланды. Бұл мəселеге біз Иасауи ілімі ұстанымы, яғни тұтастық тұрғысынан 
қараймыз. Иасауи бұл тұтастыққа “табиғи сұхбат” əдісі арқылы ұласқан болатын. Дəстүрлі 
түркілік дүниетаным мен ислам мəдениеті арасында табиғи сұхбат жүзеге асуы үшін əрбір екі 
мəдениеттің де өзара тең дəрежеде болуы шарт. Өйткені əрбір мəдениет-адамның өмір сүру 
аясы, еркіндігінің кеңістігі. Мəдениет – адамның анасы. Ал кез-келген адам егер мəңгүрт 
болмаса өз анасын басқаның анасынан кем көрмейді. Сол сияқты өзінің төл мəдениетін де 
басқа мəдениетпен оңай ауыстыра салмайды. Ал дəстүрлі түркілік дүниетаным адамының ең 
басты ерекшелігі – “ар-намыс” ұғымына беріктік болып табылады. Сондықтан да суфилер 
“жаулануы қиын қамал – адам” дейді. Дəстүрлі қоғам адамы да осындай тас қамал болатын. 
Оның қоғамы да “имманентизм ұстындарымен көмкерілген” жабық қоғам болатын. Бұл қоғам 
адамды “бізден жəне бізден емес” деп танитын. Мұндағы “біз” категориясының мазмұны 
адамның ойы немесе руханияты емес, оның генетикалық белгісін білдіреді. Бұл қоғам өз-өзіне 
жеткілікті əрі əскери-демократиялық ерекшеліктегі берік жүйе болатын. Мұндай қоғамдық 
жүйе ислам мəдениетіне үлес қосумен қатар оның “рухани бірлік” құндылығының 
артықшылығын көре алатын төзімділікжəне басқаларға құрмет сияқты жоғары дүниетанымдық 
ұстындарға бай да болатын. 
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Giriş 
Medeniyet, en genel anlamıyla toplumların yaşam tarzını oluşturan duyuş, düşünüş ve davranış 

kalıpları ve bunlara yön veren, kaynaklık eden değerler bütünüdür. Çoğu zaman kültür ile eş anlamlı 
gibi görünse de medeniyet ulusal kültürlere göre daha kapsamlı ve daha ihatalı bir kavramdır. Zira 
aynı medeniyet havzasında yaşayan ve aynı medeniyet değerlerinden beslense de ulusal kültürler 
birbirinden farklılaşabilmektedir. Özellikle “ulus devletler” çağında her devletin kendi ulusal 
kültürünü ve kimliğini diğerlerinden farklılaştırmak için özel kültür ve eğitim politikaları izlediği son 
iki yüzyıl içinde, daha geniş insan kümelerini barındıran medeniyetler yerine ulusal kimlikleri 
vurgulayan yerel kültürler ön plana geçmiştir. Bu süreci hızlandıran temel dinamik ise Batının kabaca 
1750’lerden sonraki dönemde tüm dünyayı yönetebilecek karşı konulamaz bir siyasi, askeri ve 
bilimsel güce ulaşması olmuştur. 19. Yüzyılda zirveye çıkan Avrupa yayılmacılığı, sömürgecilik 
yoluyla Çin, Hint, Maya ve İslam coğrafyası gibi doğu ve batının tüm kadim medeniyet havzalarını 
kontrol etmeye başlamış; kendi medeniyetinin değerlerini ve geleneklerini kontrol ettiği halklara 
dayatma yoluyla benimsetmeye çalışmıştır. Bunu yaparken kendisiyle askeri sahada boy ölçüşemeyen 
halkları ve çevreleri “geri kalmış halklar” olarak niteleyerek onlara “medeniyet” götürmenin ve bu 
insanları medenileştirmenin batı için tarihsel bir sorumluluk olduğu argümanına sığınmıştır. Bu 
anlayışın bir sonucu olarak bugün Latin Amerika’nın büyük bölümü İspanyolca konuşmakta; 
Afrikanın özellikle batı kıyılarında Fransızca ortak dil haline gelmiş bulunmakta ve İngilizce ise 
dünyanın neredeyse en yaygın bilim ve iletişim dili haline gelmiştir.  

Oysa son otuz yılda bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmelerin yarattığı 
imkanlar sayesinde adına küreselleşme dediğimiz süreç, dünyada yepyeni bazı dinamikleri harekete 
geçirmiştir. Öncelikle iletişim imkanlarının artması, internetin yaygınlaşması, sosyal medya ağlarının 
güçlenmesi sayesinde tüm dünya birbirinden haberdar hale gelmiştir. Küreselleşmenin getirdiği yeni 
imkanları ve fırsatları iyi kullanan bazı ülkeler gelişmiş kuzey ülkeleri ile aralarındaki farkları hızla 
kapatmaya başlamışlardır. Çin, Hindistan, Türkiye, Breazilya, Güney Afrika ve Malezya gibi bir dizi 
ülke modern anlamda bilim, teknoloji, ekonomik refah düzeyi ve siyasi istikrar gibi alanlarda önemli 
ilerlemeler kaybetmiş durumdadır. Küresel açık kapandıkça, Batının siyasi, ekonomik ve kültürel 
üstünlük iddiaları da zayıflamakta; yükselen kadim güçler kendi milli kültürlerini ve beslendikleri 
medeniyet değerlerini daha güçlü biçimde savunmaya başlamaktadırlar.   

Diğer yandan çağımızın en önemli dinamiklerinden biri olan göç olgusu nedeniyle, dünyanın fakir 
bölgelerinden zengin bölgelerine doğru sürekli bir insan akımı olmaktadır. Bugün hiçbir ülkede “ulus 
devlet” fikri tam anlamıyla gerçekleştirilebilmiş değildir. Tek bir etnik temele dayanan, ortak zevklere 
ve ortak bir kimliğe sahip halklar yaratmak projesinin bu düşüncenin beşiği sayılan batılı ülkelerde 
dahi tam anlamıyla başarılı olduğu iddia edilemez. Bunun temel nedeni ise göçlerdir. Ekonomik, 
sosyal veya siyasi nedenlerle Avrupa’ya her yıl milyonlarca kişi göç etmektedir. Dolayısıyla bugün 
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler hem kendi ülkelerinde hem de Avrupa Birliği ölçeğinde 
göçün getirdiği entegrasyon sorunlarıyla uğraşmaktadırlar. Üstelik bu göçlerle gelen insanların çoğu 
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Batıyla aynı  medeniyet ve kültür havzasından değil, çok farklı geleneklerden gelmektedirler. Bunun 
bir sonucu olarak ironik bir şekilde Batılı ülkeler bugün daha önce savaştıkları, işgal ettikleri veya 
medenileştirmeye çalıştıkları halkların kendi inanç ve kültür değerlerini kendi ülkelerinde görmek ve 
onlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. New York’taki “China town”, Berlin’deki küçük Türkiye, 
Paris’teki Mağrip restoran ve camileri; Londra’daki Paki ve Hint restorantlarının baharatlı yemek 
kokuları günümüzün çok kültürlü batı toplumlarının göze çarpan yansımalarıdır. 

Aynı gerçek bugün hızla gelişmekte olan Çin, Brezilya, G. Afrika, Malzeya ve Türkiye gibi 
ülkelerin yarınları için de kaçınılmaz biçimde karşısına çıkacaktır. Zira tarihsel olarak gözlendiği gibi, 
ekonomik olarak güçlenen ve zenginleşen ülkeler ve şehirler dünyanın süper beyinlerini, sermayeyi, 
bilimsel birikimlerini olduğu kadar; başka ülkelerin fakirlerini, dilencilerini ve hırsızlarını da çekerler. 
Önemli olan tüm bu farklılıkları kendi içinde çatıştırmaya dönüştürmeden idare edebilmek, asayiş ve 
güvenliği sağlayabilmek, siyasi istikrarı koruyabilmek ve o ülkeye katılan zenginin de fakirin de 
potansiyelinden azami derecede faydalanabilmektir.  

Oysa 11 Eylül olaylarının bizatihi kendisi ne kadar lanetlenmeyi ve kınanmayı  hak ediyorsa, bu 
olay bahane edilerek tüm yeryüzünü fiilen bir savaş alanı haline getiren “küresel terörle topyekun 
mücadele” stratejisi de tüm dünyada sürekli bir gerginlik yaratan yanlış bir politika olmuştur. Bu 
çatışmacı ortamın beslediği küresel psikolojik ortam hiç olmadığı kadar 21. Yüzyılın ilk on yılında 
dünyanın farklı coğrafyaları arasındaki gerginlikleri artırmıştır. Özellikle İslam coğrafyası ile Batılı 
ülkeler arasında Irak ve Afganistan savaşları nedeniyle güvensizliği derinleştirmiştir. Her iki kesimde 
gerginlikten çıkar uman siyasi çevreler ve gerginlikleri reyting uğruna sömüren medya ağları bu 
gerginlikleri besleyici söylemeleri sorumsuzca yaygınlaştırmışlardır. Bazı batılı entelektüellerin de bu 
siyasi gerginlikleri besleyici teorilerini piyasaya sürmeleri akademia adına oldukça üzücüdür.  

2000’lı yılların ilk dönemine damgasını vuran bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin ve 
İspanya’nın öncülüğünde Birleşmiş Milletler gündemine getirilen Medeniyetler İttifakı projesi ise 
küresel güvensizlik sarmalını tersine çevirerek, 21. Yüzyılı insanlık adına bir barış ve huzur dönemi 
haline getirmek için geliştirilen bir Küresel Barış Projesidir. Aşağıda açıklanacağı üzere bu proje 
insanlığın geleceğini ve güvenliğini garanti altına almaya çalışan, tüm ülkelerin katıldığı bir diyalog, 
müzakere ve tartışma yoluyla dünyada kalıcı bir barışı inşa etme arayışıdır. En geniş anlamdaysa 
insanlık vicdanına bir çağrı olarak okunabilir.  

 
Medeniyetler İttifakı Düşüncesinin Gelişimi 
Uzun felsefe ve tarih tartışmaları bir kenara bırakılacak olursa, 2000’lı yıllarda Medeniyetler 

İttifakı projesinin fikir ve eylem olarak ortaya çıkışındaki en önemli faktör 1990’lı yıllarda Amerikalı 
siyaset bilimci Samuel Huntington tarafından ortaya atılan “Medeniyetler Çatışması” tezidir. Soğuk 
savaş sonrası dönemdeki uluslararası sistemin hangi siyasi-ideolojik parametreler etrafında işleyeceği 
konusunda 1990’lı yıllarda ortaya atılan iki temel teorik yaklaşım vardı. Birincisi, Francis Fukuyama 
tarafından dile getirilen Tarihin Sonu tezi ki küresel sistemin işleyişinde nispeten daha barışçı döneme 
işaret ediyordu. Fukuyama, 20. Yüzyılda faşizm ve komünizmin Amerikan liberal değerleri karşısında 
iflas ettiğini dolayısıyla Hıristiyanlıktan neşet eden batılı değerlerin zamanla tüm insanlık için geçerli 
olacağını iddia ederek liberal bir küreselleşme perspektifi çiziyordu. Buna karşın Huntington ise 
dünyanın temel dinamiklerinin barışçıl değil savaşçı olacağı tezini savunuyordu.   

Hungtington’a göre, dünya siyaseti yeni bir aşamaya giriyordu. Dünya mücadelesinin esas 
kaynağı bundan sonra ideolojik ve ekonomik olmayacaktı. İnsanoğlu arasındaki büyük bölünmenin ve 
hâkim mücadelenin kaynağı ‘kültürel’ olacaktı. Ulus-devletler dünyadaki olayların yine en güçlü 
aktörleri olacak fakat, global politikanın asıl mücadeleleri farklı medeniyetlere mensup grup ve uluslar 
arasında meydana gelecekti. Medeniyetlerin çatışması global politikaya hakim olacak ve medeniyetler 
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arasındaki fay hatları geleceğin çatışma hatlarını oluşturacaktı. Medeniyetler arasındaki bu mücadele, 
modern dünyadaki mücadelenin son aşaması olacaktı. 

Bu noktada Hungtington’un ifade etmek istediği şey, aslında Soğuk Savaşın bitmediği, devam 
ettiği, ancak bu defa farklı platformda ve farklı düşmanlara karşı devam ettiğiydi. Yani Batı’nın savaşı 
devam etmekte, fakat bu sefer Batı’ya karşı üstünlük sağlamak isteyen İslam ve Konfüçyanizm gibi 
farklı yüzler vardı. 

Hungtington kültürel farklılıklar ve dini değerlerden doğan medeniyetsel farklılıkların, Soğuk 
Savaş sonrasındaki dönemde bölgesel ve küresel çatışmaların ana nedeni olacağını iddia etmiştir. 
Medeniyetler Çatışması yeteri kadar şiddetli olmamasına rağmen kaçınılmazdı. Çatlak, medeniyetler 
arasındaki sosyal ve siyasi değerlerin farklılığından doğmaktadır. Ona göre medeniyetler, haklar ve 
sorumluluklar, özgürlük ve otorite, eşitlik ve hiyerarşinin önemine ilişkin farklı görüşlerin yanında 
Tanrı-insan, birey-grup, vatandaş-devlet, aile-çocuk, karı-koca ile ilişkilerde de farklı kimlik 
değerlerine sahiptiler.1 

Hungtington, yedi veya sekiz ana medeniyetin, özellikle de İslam ve Batı medeniyetlerinin 
çatışma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünmektedir, çünkü İslam’ın Batı’ya karşı başkaldırıda 
bulunan ve evrensel değerlere sahip olan tek medeniyet olduğunu iddia etmiştir.2 Diğer yandan 
Hungtington, Batı medeniyetine karşı İslam ve Konfüçyanist medeniyet arasında bir işbirliği olasılığı 
üzerinde de durmuştur. Bu doğrultuda Batı, İslam ve Konfüçyanist medeniyetlerin askeri ve ekonomik 
olarak güçlenmesini engellemeli ve iki medeniyet arasındaki farklılıkları araştırmalıydı.3 

11 Eylül sonrası bu düşünceler merkeze alınarak İslam ve Batı arasındaki ilişkilere ilgi artmıştı ve 
Batı’daki çoğu kişinin haklı olarak İslam’ın bir ‘Barış Dini’ olduğunu ve El-Kaide’nin İslam’ın 
temsilcisi olmadığını yinelemelerine rağmen, terör tartışması uluslararası gündemin merkezine 
oturmuştu. Şaşırtıcı olmayacak şekilde Batı Medyası korkunç saldırıların İslami kökenli olduğu 
üzerinde duruyordu ve ‘İslamizm’, ‘Siyasal İslam’, ‘Köktendincilik’ gibi kavramlar medyada en sık 
kullanılan terimler olarak ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda medeniyetler çatışması tezi de doğal olarak 
önem kazanmıştı. İkinci olarak ise, Filistin-İsrail çatışması bölgede artan tansiyonun sonucu olarak 
bölgesel ve küresel gündemin zirvesine oturmuştu. Bu çatışma medeniyetler çatışması tezinin 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorgulanmaya başlamasına neden olmuştu. Üçüncü olarak, 11 Eylül 
sonrasında Müslüman Dünyasında önemli oranda anti-Amerikanizm artmıştı ve son kamuoyu 
araştırmalarına göre ABD’ye karşı güvensizlik hatırı sayılır derecede artmıştı. Bu da medeniyetler 
çatışması tezinin gerçekliğini sorgulatıyordu. 

Hungtington’ın medeniyetler çatışması paradigması, İslam ve Batı arasındaki ilişkilere tehditsel 
bir yaklaşımı içerisinde barındırıyordu. Onun İslam anlayışı temel olarak İslam’ı ‘öteki’ olarak ve 
Batı’ya karşı bir tehdit ve düşman olarak gören, daha önceki Oryantalist yazarlarla paralellik 
taşımaktaydı. İslam’ın ayrıca şiddetle, terörle, geri kalmışlıkla ve ahlaki olmayan değerlerle birlikte 
negatif bir imaja sahip olduğu onaylanmaktaydı. Örneğin Bernard Lewis İslam’ı eleştirerek İslam’daki 
orduların Allah’ın ordusu, düşmanların ise Allah’ın düşmanları kabul edilerek, Müslüman olmayanları 
yabancılar ve ötekiler olarak ayırdıklarını belirtmiştir.4 Ayrıca Müslüman Devletleri’nin geri 
kalmışlıklarına değinen Lewis, Batının üstünlüğünü sanayileşme ve sekülerleşmeye bağlarken, 
Müslüman devletlerin bunu çok geç fark ettiklerini ve belki eski günlere tekrar geri dönebiliriz 
anlayışı içinde Batılı Devletlerin değerlerini kimi Müslüman Devletlerin taklit ettiğini söylemekteydi. 
Bu kapsamda Lewis, Batı’nın Judeo-Hıristiyan mirasının, seküler varlığının ve genişlemesinin eski 
rakibi olan Müslüman medeniyetinin tepkisi ile karşılaşacağını ve bunun da medeniyetler 

                                                            
1 Samuel Hungtington, a.g.e., pp.24. 
2 a.g.e., pp. 30–32. 
3 Samuel Hungtington, a.g.e., 35. 
4 Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”, Policy, Summer 2001–2002, pp.18. 
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çatışmasından az bir şeyi ifade etmeyeceğini söylemekteydi.5 Bu negatif beylik örnekler eleştirel bir 
anlayış geliştirmeyi ve İslam ve Müslüman Dünya ile diyalog kurmayı imkânsız hale getiriyordu. 

Diğer yandan ise Yeni Üçüncü Dünya ve Anti-oryantalist düşünürler farklı portreler 
çizmekteydiler. Bu düşünürler ise ‘öteki’ anlayışını benimseyen oryantalist epistemolojiyi eleştirirler 
ve İslam’ın bir tehdit ve düşman olarak görülmesini kabul etmezler. Yine bu düşünürler İslam ve Batı 
arasındaki ilişkilerde farklı tarihsel perspektifi benimsemişlerdi. Onlar iki dünya arasındaki ortaklaşa 
var olan uzun barışçıl periyot üzerinde durmuşlar ve özellikle karşılıklı bağımlılığın arttığı günümüz 
dünyasında iki taraf arasındaki eleştirel anlayışın geliştirilmesinin ve diyalog kurulmasının hayati 
önemine dikkat çekmişlerdi.6 

İşte Medeniyetler İttifakı girişimi de aynı görüşlerden etkilenmiştir. Girişimin Yüksek Düzeyli 
Grup raporunda “Medeniyetler Çatışması” teorisinin yarattığı endişe ve karışıklık, ne yazık ki 
dünyanın aslında karşı karşıya olduğu ciddi durumun gerçek niteliği hakkındaki tartışmayı saptırmış 
olduğu belirtilmiştir. Rapora göre, kültürler arasındaki ilişkilerin tarihi yalnızca savaş ve çatışmalardan 
ibaret değildir. Bu tarih, yüzyıllardır süregelen yapıcı alış-verişleri, olumlu etkileşimleri ve barışçıl 
birliktelikleri de içermektedir. Ayrıca, yapısal olarak değişken ve farklı toplumları, katı ve kategorik 
medeniyet kavramları temelinde sınıflandırmaya çalışmak kimlik, motivasyon ve davranış gibi 
meselelerin daha aydınlatıcı yollardan anlaşılmasına mani olmaktadır. Bu tip kültürel kategoriler 
yerine, güçlü ve güçsüz, zengin ve fakir gibi ayrımlar ya da farklı politik gruplar, sınıflar, meslekler ve 
uluslar arasındaki farklar üzerinde durmak daha aydınlatıcı olacaktır. Esasında sözü edilen bu kültürel 
kalıplar zaten kutuplaşmış görüşleri daha da kemikleştirmektedir. Daha da kötüsü, kültürlerin 
önlenemez bir çatışmaya doğru gitmekte olduklarını iddia eden yanıltıcı görüşleri yaygınlaştıran bu 
kalıplar, müzakere edilebilir ihtilafların, görünüşte başa çıkılmaz bir hâl alan ve kamuoyunun da 
ilgisini çeken kimlik temelli çatışmalara dönüşmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, 
toplumlar arasında düşmanlığın ve güvensizliğin yerleşmesine neden olan söz konusu kalıpları ve 
yanlış anlamaları bertaraf etmek zorunlu hale gelmiştir.7 

Bu bağlamda tüm ittifak katılımcılarının arasında, şu anki karşılaştırmaların ve tüm medeniyetler 
arası diyalog ve çatışma söylemlerinin merkezinde Arap-İslam Dünyası ve Batı Dünyası’nın olduğu 
konusunda bir konsensüs vardır. Bu doğrultuda Medeniyetler İttifakı’nın varlık sebebini toplumlar 
arasında köprüler kurma, diyalog yolu ile anlayış geliştirme ve dünyadaki dengesizliklerin üzerine 
gitmek amacıyla ortak siyasi irade oluşturma ihtiyacı oluşturmaktadır.8 Ancak İttifakın gerçekleşmesi 
için bazı temel parametreler üzerine oturtulması şarttır. Bu kapsamda Yüksek Düzeyli Grubun, 
İttifakın gerçekleşmesi için belirledikleri temel ilkeleri projenin yönünün çizilmesinde oldukça 
önemlidir.  

 
Temel Prensipler 
Yüksek Temsilcilere göre ilk olarak Medeniyetler İttifakı özü itibariyle çok-kutuplu bir 

perspektife dayanmalıdır. Bu nedenle, Yüksek Düzeyli Grup görüşmelerinde, tüm uluslar ve kültürler 
arasında diyalog kültürünü ve saygıyı geliştirme çerçevesi sunan ilkeleri rehber almalıdır. Bu 
doğrultuda çok kültürlü farklılıkların kabulünde kültürel diyalog ilk anahtarı teşkil etmektedir. Bu, 
modern dünyanın heterojenliğe ve karmaşıklığa uyum sağlayamayacağı görüşüne karşı, tolerans ve 
anlayış geliştirmenin önemine vurgu yapacak bir eylem olarak görülmektedir.9  

                                                            
5 a.g.e., pp.24–25. 
6 Engin I. Erdem, “The ‘Clash of Civilizations’: Revisited after September 11”, Alternatives: Turkish Journal of 
International Relations, Vol.1, No.2, Summer 2002, pp.97. 
7 Alliance of Civilization, High Level Grup Report, November 2006, www.unaoc.org. 
8 Alliance of Civilization, High Level Grup Report, pp.10 
9 Rafael Simancas, a.g.e.,pp.3-4 
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İttifak düşünürlerine göre, giderek karşılıklı olarak bağımlı hale gelen ve küreselleşen bir dünya, 
yalnızca hukukun üstünlüğü ve merkezinde Birleşmiş Milletler sisteminin bulunduğu etkin bir 
çokuluslu sistem ile yönetilebilir. Bu, ikinci temel ilkeyi teşkil etmekle birlikte aynı zamanda, 
Uluslararası İnsancıl Hukukta (özellikle Cenevre Konvansiyonu'nda) ifade edilen tüm hakları, ayrıca 
savaş yönetimine dair sorumlulukları içeren uluslararası hukuk ve sözleşmelere uymayı, bunları kuran 
kuruluşlara saygıyı ve bu normların ihlallerini hükme bağlayan mekanizmaların desteklenmesini 
gerekli kılmaktadır.10 

İstikrarlı toplumların ve barışçıl uluslararası ilişkilerin, İnsan hakları standartlarına tam ve tutarlı 
bir bağlılık ile gerçekleşebilecek olması İttifakın üçüncü temel ilkesini teşkil eder. Bu haklar, fiziksel 
ve zihinsel işkencenin yasaklanmasını, din özgürlüğünü, ifade ve toplantı özgürlüğünü kapsar. Bu 
hakların evrensel ve mutlak olma niteliği onların bütünlüğünün temelini oluşturur. Bu nedenle, bu 
haklar dokunulmaz olarak kabul edilmeli ve tüm devletler, uluslararası örgütler, devlet dışı aktörler ve 
bireyler her koşulda onlara bağlı kalmalıdır.11  

Dördüncü temel ilkeye geldiğimizde, günümüzle ilişkili olarak küreselleşme bilginin ve 
özgürlüğün yayılmasını kolaylaştırmasının yanında, farklı kültür ve medeniyetler arası etkileşimin de 
artmasını sağlamaktadır. Ama yine de medeniyetler ve kültürler arası bu etkileşim ve yakınlık daha iyi 
bir ortak kabul tarafından her zaman desteklenmez. Bu doğrultuda İttifakın ihtiyacı, yapıcı bir şekilde 
ve Huntington’un Medeniyetler Çatışması Tezi’ne olumlu bir alternatif olarak bir çerçeve 
geliştirmesidir.  

Yine medeniyetler ittifakı, yoksulluk konusunun temelinde adaletsizlik, azgelişmişlik, ekonomik 
dengesizlik, yabancılaşma gibi konuları inceleyerek, tüm bunların çevre, sağlık, göç, eğitim gibi 
alanlarda ortaya çıkardıkları sorunları tartışmaktadırlar. Bu sorunların giderilmesi ittifakın beşinci 
önemli ilkesini teşkil ediyorken, günümüzde en çok yazıp çizilen konuların da başında gelmektedir. 
İttifak düşünürleri, hiçbir medeniyet ayrımı yapmadan, karşılıklı bağımlılığın öneminin arttığı bu 
küreselleşmiş dünyada Batı’nın askeri, siyasi ve iktisadi alanlardaki güçlerine oranla diğer 
medeniyetlere karşı ezici bir üstünlüğünü kabul etmenin yanında, tarihsel olarak karşılıklı 
etkileşimden dolayı Batı’nın da gelişmeden önce kimi medeniyetlerden yararlandığını iddia 
etmektedirler. Dolayısıyla bu toplumlararası gelir adaletsizliği, gelişmişlik seviyesindeki fark, yaşam 
standartları arasındaki uçurum, çevre, sağlık, eğitim gibi alanlardaki sorunlar azgelişmiş ve gelişmekte 
olan toplumlarda bir ezilmişlik duygusu yaratmaktadır. İttifaka göre bu duygular, siyasi hatalarla 
birleştiği zaman ise yakın dönemde de görüldüğü gibi kimi çatışmalar ortaya çıkabilmektedir.12 

Bu Medeniyetler ittifakı projesi kapsamında kültürler ve medeniyetler arası diyalogu geliştirmek 
ve gerginlikleir azaltmak için öncelikli olarak dört eylem alanı belirlenmiş ve tüm katılımcı ülkelerin 
bu alanlarda ortak projeler geliştirmeleri tavsiye edilmiştir. Bunlar eğitim, gençlik, medya ve göç 
alanlarıdır.  

Resmi olarak 2004 yılında İspanya ve Türkiye tarafından BM genel sekreterliğine verilen bir 
teklifle başlasa da Medeniyetler ittifakı projesi artık BM’ye ait bir projedir ve 130 civarında ülke 
tarafından desteklenmektedir. Proje çerçevesinde her ülke kendi ulusal eylem planları hazırlamakta 
olup ayrıca belli aralıklarla yüksek düzeyli konuşmacıların katılımıyla uluslararası forumlar 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede 2008’de İspanya (Madrid); 2009 Türkiye (İstanbul); 2009 Brezilya 
(Rio) ve 201’te Avusturya (Viyena)’da toplanmıştır. Denilebilir ki Medeniyetler ittifakı projesi 
BM’nin UNESCO’dan sonra en çok üye ülkenin katıldığı en prestijli projelerinden biri haline 
gelmiştir.   

 

                                                            
10 Alliance of Civilization, High Level Grup Report, pp.11. 
11 Alliance of Civilization, High Level Grup Report, pp.11. 
12 a.g.e., pp.11. 
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Türkiye ve Medeniyetler İttifakı Projesi 
Türkiye tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla farklı medeniyet ve kültür havzalarının birikimini taşıyan 

dünyadaki ender ülkelerden biridir. Türkler Orta Asya’dan gelerek Batıya doğru akarken sürekli 
olarak karşılaştıkları farklı kültür ve medeniyetlerle yüzleşmişler ve bu farklı kültürlerin iyi örneklerini 
aldıkları gibi onların sosyal ve siyasi tecrübelerinden de faydalanarak kendi sentezlerini 
geliştirmişlerdir. Bu çerçevede Türkler Orta Asya’da pek çok devlet geleneğine sahip göçebe bir 
kavim olarak Çin gibi güçlü bir medeniyetin birikimini de öğrenerek Horasan ve İran üzerinden Batıya 
doğru göç ederken Sasani kültürü ve Arap medeniyeti ile de tanışmışlardır. Ardından Anadolu’da 
Bizans’la mücadele etmişler ve kendi devlet geleneklerini oluşturmuşlardır. Yaklaşık bin yıl boyunca 
Anadolu coğrafyasında Türkler, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları tecrübesi ile kendi yönetimleri 
altında uzunca bir süre farklı kültürleri, dinleri ve ulusları barış içinde yaşatacak adaletli bir yönetim 
becerisi sergilemişlerdir. 19. Yüzyıldan itibaren ise üstün batılı güçlerle mücadele etmek adına köklü 
reformlara girişmişler ve Osmanlı’nın yıkılışının ardından bugünkü Türkiye Cumhuriyetini 
kurmuşlardır. 

Bir ulus devlet modeli olarak kurulan Türkiye son yıllarda ekonomik gelişme, siyasi çoğulculuk 
ve hukuki yenileşme anlamında önemli mesafeler kat etmiştir. Özellikle 2002 yılında 11 Eylül 
olaylarının hemen ardından iktidara gelen Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti iktidarı iç ve dış 
politikada ezber bozan siyasetiyle Türkiye’nin içe dönük devlet mantığını değiştirmiş ve toplumsal 
zihniyeti yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Bu çerçevede Türkiye Batılı güçlerle ve Batılı örgütlerle 
olan sağlam ilişkilerini kesmeden, Batı dışı dünya ile de siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini 
geliştirmiştir. Bu anlamda hem Asya hem Avrupa tecrübesine sahip; hem İslam dünyasının bir parçası 
hem de Batı Hıristiyan dünyası ile sağlıklı bir ilişki sürdürebilen bir ülke olarak Türkiye bizatihi 
duruşuyla Huntington’un tezini çürüten en güçlü örneklerden birini oluşturmaktadır. 

Diğer yandan Türkiye için Medeniyetler İttifakı projesi kendi gelişme ve kalkınması için olduğu 
kadar bölgesinin barış ve istikrarı için de önem arz etmektedir. Zira özellikle Irak’ın işgalinin ardından 
bölgede artan istikrasızlık; ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerginlik; Filistin ve İsrail arasındaki 
çatışmalar ile son zamanlarda hız kazanan komşu Arap coğrafyasındaki zorlu dönüşümler Türkiye’yi 
her anlamda zorlamaktadır. Öte yandan Avrupa başta olmak üzere, ABD’den ve Avustralya’ya kadar 
dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Özellikle 
Avrupa ülkelerinde artan İslamafobia ve yabancı düşmanlığından en çok etkilenen ülke vatandaşları 
arasında Türkler de vardır. Tüm bu nedenlerle Medeniyetler İttifakı projesi Türkiye’de tüm devlet 
kurumları ve Başbakan Erdoğan tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir.   

Üstelik İslam dünyasının ve Türklük coğrafyasının köklü dönüşüm ve yeniden yapılanma 
süreçlerini yaşadığı bir dönemde, çatışmalardan uzak kalmak, gelişme ve kalkınmaya odaklanmak için 
uluslararası siyasetin de istikrarlı olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kaldı ki aslında tüm dünya yeniden 
yapılanmaktadır. Başlangıçta da belirtildiği üzere, Batı merkezli bir dünya yerine çok kutuplu bit 
dünyanın kurulmasına şahitlik ediyoruz. Aynı ortak medeniyeti paylaştığımız Türkiye, Orta Asya 
Türklüğü ve İslam dünyası kendini 21. Yüzyılın ortalarındaki güç dengelerine göre hazırlamalıdır. 
Bunun yolu da çatışma değil, farklı kültürlerle diyalog ve işbirliğinin artırılmasından ama aynı 
zamanda kendi medeniyet köklerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bu nedenle de farklı 
medeniyetler arası ilişkiler kadar, İslam coğrafyasındaki halkların kendi medeniyetleri içindeki diğer 
gruplarla sağlıklı bir iletişim ve diyaloga geçmeleri de gerekmektedir. Bu nedenle ortak tartışma 
platformlarının, medya ağarının ve eğitim imkanlarının vakit geçirilmeden artırılması elzemdir.  
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Тіл білімі саласындағы ғылыми əдебиеттерде ресми тіл мен мемлекеттік тіл бөлініп, бөлек-
бөлек қарастырылмайды. Екеуін бөліп, жармай бір ұғымның екі атауы ретінде қарастырады. 
Ал, қазіргі Қазақстандағы тарихи жағдайдың ықпалымен, жəне де ұлтаралық татулық 
қағидаттарының қатаң сақталуы қажеттілігінен орыс тілі елемізде ресми тіл мəртебесіне ие 
болып отыр. Себебі басқару тетіктері, өндіріс талаптары, ұлтаралық қатынас құралы жəне 
бұқаралық ақпарат көзі ретінде жүз жылдан астам уақыт бойы Қазақстанда орныққан орыс тілі 
ел өмірінен бірден ысырып тастатуға мүмкіндік тудырар емес. Тіпті, орыс тілі байырғы 
автохтонды халық-қазақтардың көпшілігінің отбасылық, ошақ қасылық тіліне айналғандығы, 
тұрмысына дендеп енгендігі де қашаннан. Бүгінігі таңның өзінде де қазақтардың 60 пайыздан 
астамы орыс тілін ана тілі есебінде қабылдайды. Қалалық  қазақтардың басым көпшілігінің тілі 
орысша шығады. Ал, керісінше қазақстандық орыс өкілдерінің 1,5 пайыздайы ғана қазақ тілін 
біледі. Қазақстандық басқа ұлт өкілдерінің 98,7 пайызы орыс тілінде түсініскенді ұнатады. 
Себебі олар қазақ тілін мүлдем білмейді. Осыған қарап-ақ Қазақстанда ұзақ уақыт мемлекеттік 
тіл ретінде  қоладныста орыс тілі болғандығын байқаймыз.  

Тəуелсіздікке ие болғаннан кейін де бұл жағдай көп өзгере қойған жоқ. Əкімшілік басқару 
тілі де, ұлтаралық қатыныс тілі мемлекеттік тіл деп жарияланғанына да, міне 20 жылдан асып 
барады. Дегенмен бұл заң да, одан кейін қабылданған тіл мəселесіне қатысты басқа заңдар да 
Қазақстанда орыс тілінің үстемдігін жоя алмады. Себебі, кеңестік тоталитарлық жүйе саясаты 
кесірінен қазақтардың бойында сақталып қалған тілдік нигилизм тəуелсіздік алғаннан соң да өз 
зардабын жоғалтпады. Өйткені, ұлтаралық тіл құралына айналу үшін кез-келген тілдің 
əлеуметтік базасы болуы тиіс. Əрі ол база қалалық аймақтарда үстем болуы керек. Қазақ тілі өз 
отанында негізгі əрі байырғы тіл болғанымен отарлаушылық саясаты салдарынан өзіне тиісті 
Қазақстандық ұлтаралық қатынас тілі ретінде қасақана пайдаланылмады. Егемендік алғаннан 
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соңда қазақ тілі басқару жүйесінде пайдаланылмады. Мемлекеттің басқару тетігінің тірегі  - 
құқықтық заңдар орыс тілінде қабылданды. Мемлекеттік  іс жүргізу ісі орыс тілінде жүргізілді. 
Нəтижесінде қазақ тілі қоғамдық сұранысқа ие бола алмады. Нақтылай айтқанда, қазақ тілін 
мемлекеттік билікті қолдарына шоғырландырған орыс тілді саяси элита қоғам үшін 
қажеттілікке айналдыруға құлқысыздық танытты. Олардың ойынша қазір адамдардың өмірі 
жаһанданудың ықпалымен нақты жағдайға тəуелді.  

Десек те соңғы екі-үш жыл аясында тіл саласында оң өзгерістер байқалуда. Қазақ тілі 
əкімшілік-құқық, басқару жүйесіне дендетіп ендірілуде. Ғылым мен білім беру жүйесінің 
негізгі тіліне айналдырылуда. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде  терең əлеуметтік базасы бар, 
тұрақты нормалық жүйесі қалыптаса бастаған, сөз қоры мол, статистикалық тұрғыдан өте бай, 
жəне де емлесі мен граматикасы, синтаксисі мен лексикасы жоғары дамыған аңғарлы тілге 
айналдырылуда. Қазақ тілі мемлекеттік білім беру тілі ретінде лингвистикада, əдебиеттануда, 
медицинада, антропологияда, ботаникада, зоологияда, физикада, математикада, геометрияда, 
химияда, эстетикада, философияда, тарихта, физиологияда, құқықта, экономикада, музыка 
салаларында өзінің терминдері мен ұғым-түсініктерін айқындап, қанаттана түсуде. Ғылыми 
тілдің барлық салаларында терминдік, ұғымдық жəне түсіністік мəнін жаңғыртып, мазмұнын 
байытуда.  

 
Осыған сай, Қазақстан азаматтарының сана-сезімінде мемлекеттік тілді білуге деген 

құштарлық артып, оның қажеттілігін түсінушілер саны артып келеді. Қазіргі таңда қазақ тілін 
оқып, меңгеруге орыс тілді қазақтардың өзін қоспағанның өзінде 1 млн. астам қазақстандық 
өзге этностар өкілдері талаптануда. Себебі, бүгінгі күні мемлекеттік тілді оқу жəне білу 
керектігін əрбір қазақстандық азамат терең түсінеді. Мемлекеттік тіл, Елбасы Н.Ə.Назарбаев 
айтқандай, бүкіл Қазақстан халықтарының басын біріктіруші, ел бірлігін шегелеуші фактор 
ретінде қызмет етуі тиіс. Мемлекеттік тілді білу жəне оны меңгеру қоғамда ұлтаралық татулық 
пен қоғамдық келісімді қалыптастыруға ықпал етеді. Мұның, сондай-ақ, əрбір этнос өкілін 
қоғамдық –саяси өмірге тікелей қатысуға кепілдік жасай алатын маңызы бар. Демек, 
мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін меңгерудің   өмірлік мəні бар екендігін барша қазақстандық 
этнос өкілдері терең түсінеді. Сондықтан, қазақ тілін меңгерудің өмірлік мəні бар екендігін 
барша қазақстандық этнос өкілдері терең түсінеді. Сондықтан, қазақ тілін меңгеруге бəрі де 
құлшыныс танытуда. Бұл, дұрыс, оңды жағдай.  

Мысалы, тек қана “Қазақстан халқы Ассамблеясы” айналасындағы іс-шараларға ат салушы 
400 мыңнан астам азамат қазақ тілін меңгеруге құлшына кіріскен. Ассамблея жанынан 
құрылған “Тілдарын” тілдерді оқыту инновациялық технологияларының əдістемелік орталығы 
олар үшін арнайы “Қазақ тілі” мультимедиялық жəне оқу-əдістемелік кешенін жасақтаған. 
Жұмыс  дəптерлері мен əдістемелік нұсқаулықтардан тұратын бұл əдістемелік кешен лингвист 
Д.Петровтың жобасы негізінде жасақталған. Барлық деңгейдегі оқыту курстарына ыңғайлы 
кесте түрінде жасақталған 15 грамматикалық конструкция, жиі қолданыста болатын 300 сөз бен 
150 сөз орамын қамтыған бұл жүйе қазақ тілін меңгертуге өте қолайлы. Тартымды. Оларды 
дұрыс пайдалана білген тіл үйренуші қазақ тілінде  5000 сөйлем құрастыра алады. Қазіргі таңда 
базалық деңгейдегі қолданушылар санын арттыру мақсатында кешен IOS жəне Android басқару  
жүйелері бар мобильді құрылғыларға енгізілуде. Бұл уақытты үнемдеуге де, қолдануға да 
ыңғайлы. Тіпті ресми сайт /http://www.tildaryn.kz/ ашылып, онымен танысуға барлық жағдай 
жасалған [Егемен Қазақстан, 2013, 5 ақпан]. 

Осының бəрі қазақ тілінің мəртебесін өсіріп, оны Қазақстанда біртіндеп ұлтаралық қатынас 
құралына айналдыруға алғы шарттар жасақтауда. Десекте елімізде қазақ тілі мемлекеттік тіл 
мəртебесін шынайы иеленуі үшін ең қолайлы шешім - тілге қатысты мəселелерді əкімшілік 
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жаза қолдану арқылы орындауға мəжбүрлемей, оның орнына жаңа тіл меңгерту, яғни бірінші 
сыныптан бастап қазақ тілділерді де, орыс тілділерді де екінші тілде, яғни ағылшын тілінде 
оқытып, оны меңгертуге талаптандыру. Сонда ғана, яғни ағылшын тілін қазаққа да, о р ы с қ а  
да меңгерту арқылы, яғни бір арнада тоғысатын индивидуалдық билингвизм /би...+...lingua-тіл, 
қостілділік/ мысалы, қазақ – ағылшын тілдерін бірдей меңгерту) арқылы жəне қазақ тілін 
мемлекеттік істерде барынша қолдану аясында ғана орыс тілі үстемдігін  жоя аламыз. 
Өйтпейінше, кейбір тіл мамандары талап етіп жүргендей, тек қазақшылыққа салынып, тіл 
туралы заңды орындамағандарға əкімшілік жаза қолдану, айыппұл салу сияқты амалдармен 
қазақ тілін шынайы мемлекеттік тілге айналдыра алмаймыз. Себебі орыс тілді қазақ 
азаматтарының көпшілігінің өздері де қазақ тілін ауыл тілі деп есептейді. Сондықтан қазақ 
тілділерді менсінбейді. Керісінше, ауыл, яғни қазақ тілді жастар ағылшынша сайрап тұрса, 
орыс тілді шала қазақтардың өздері де еріксіз қазақи мадениеттің жоғарылығын, тереңдігін, 
қасиеттілігін жəне қажеттілігін мойындауға мəжбүрленеді. Міне, сондықтан да өсіп келе 
жатқан жас ұрпақты ағылшын тілін жан-жақты əрі терең меңгеруге талаптандыру уақыт талабы 
болып отыр.  

 
Себебі кез-келген қоғам өмірде тілдік мəселені тек заңға ғана сүйеніп шешу мүмкін емес. 

Оны ел азаматтарының 80 пайыздан астамын қазақ тілінде ойлантып, қазақ тілінде сөйлетіп 
қана барып шешуге мүмкіндік туады. Сондықтан, мемлекеттік деңгейде қазақстандық барлық 
халықтардың  тілдерінің еркін дамуына қолдау көрсете отырып, өсіп келе жатқан жас ұрпақтың 
ағылшын тілін толыққанды игеруіне де, мемлекеттік тілді де толыққанды меңгеруіне жағдай 
тудырылуы тиіс. Əрине, бұл мəселелердің оңды шешілуіне бүгінгі күні Қазақстанда бар 
жағдайлар жасалған. Айталық, 2013 жылдың жаңа оқу жылынан Қазақстан мектептерінде 
ағылшын тілі 1-сыныптан бастап оқытыла бастайды. Сонымен қатар барлық мектептерде 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі де тереңдетіле оқытылуда. Себебі Елбасы – Ұлт көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаев атап көрсеткендей, «ұлтты күшейтудың бірінші тетігі, əрине, тіл. Өйткені 
толыққанды тілсіз толыққанды ұлт болуы мүмкін емес» [Назарбаев 2012:1-3]. «Қазір ана 
тілімізді пайдаланысқа енгізуге кедергі жоқ. Енді бəрі де өзімізге байланысты. Кінəні өзгеге 
аударып, жалқаулығымызды, енжарлығымызды, намысыздығымызды түрлі себеп-сылтаумен 
бүркемелеуге бейім тұрамыз, əйтпесе өз балаларымызбен қазақша сөйлесуге қандай қосымша 
жағдай керек! Шет елдегі қазақтар кейде бір қалада он шақты-ақ үй отырып ана тілін ұмытпай 
келеді емес пе?» [Назарбаев 2012:1-2]. Бұл пікірді толық қолдап, орыс тілді шала қазақтардың 
намысын неге ұйатпасқа!  

 
Десек те қазақ халқы мен орыстар арасындағы алшақтықты тереңдетіп алмас үшін  б е й т а 

р а п  бір тілді/жоғарыда өзектегеніміздей,ең оңдысы ағылшын  тілі/ таңдап, соны екі топ 
өкілдеріне де, жаппай меңгертуге ұмтылыс жасалғандығы жөн. Оның үстіне еліміз 
халықаралық қатынастардың белсенді субъектілерінің біріне айналған сайын, сондай-ақ өндіріс 
ошақтары батыстық үлгідегі технологиялық желілермен жарақтанған сайын ағылшын тілінің 
қажеттелігі мен ықпалы арта түспесе, кемімейді. Бұл біріншіден, екіншіден, біздің бұл 
ұсынысымыз тарихи тəжірибе жүзінде сынақтан өтіп, Африка мен Азияның көп ұлтты, көп 
ұлысты оншақты мемлекеттерінде іс жүзінде өз жемісін беріп келеді. Себебі қос тілділік 
мəселелерін шешуде олар ел аумағын мекендейтін əртүрлі этностар мен ұлыстар арасында 
саяси бəсекелестік пен ұлтаралық араздық тұтанбас үшін ұлтаралық қатынас тілі ретінде 
əлемдік деңгейде қолданыстағы бейтарап бір тілді таңдап алып, пайдаланған. Натижесінде, 
негізгі ұлт  т і л і н  біртіндеп қоғам өмірінің барлық жақтарына: басқару жүйесіне, əлеуметтік 
өмірге, экономика мен өндіріс салаларына, ғылым мен білім беру ісіне, саяси өмірге ендірген, 
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халықаралық қатынаста қолдану арқылы мемлекеттік тіл деңгейінде тұрақтандырған. Оның 
дəлеліне осы амалды пайдалана отырып мемлекеттік тіл деңгейіне көтеріле алған индонезия 
тілін (Малай халқының ішіндегі ең аз Ұлт Суматра халқының ұлттық тілі жəне Пəкістандағы 
урду тілін /өзегін Бабыр патша алып барған орда тілі, немесе көне түркі тілі, кейде шағатай тілі 
құрайды деп түсіндіріледі/ мысалға келтіреді. Ал, бұрындары француз немесе ағылшын 
тілдерін мемлекеттік тіл ретінде пайдаланған араб елдері қазір арабшаға толық көшкен. Кешегі 
күні ғана отаршылықта болып, ал бүгінгі таңда егемендікке ие болып отырған көптеген 
африкалық ұлттық мемлекеттер ел бірлігін сақтау, ел аумағын мекендейтін əртүрлі этностар 
мен ұлыстар арасында шиеленіс тудырмау үшін жəне де мемлекетте біркелкі нарықтық, 
өндірістік һəм ғылыми жəне мəдени байланыстарды орнықтыру үшін осы оң шешімді іс-
тəжіриебені пайдалануда [Нещименко 2009:90-95; Никольский 2009:96-102]. Сондықтан қос 
тілділік, немесе көп тілділік дұрыс шешілуі үшін сынақтан өткен осы іс-тəжірибені Қазақстанда 
да ендірудің пайдасы болмаса, зияны болмайтындығы анық. Себебі Қазақстанда жүз жылдан 
астам уақыт бойы мемлекеттік істерді жүргізетін ресми тіл ретінде орныққан орыс тілінің 
қоғам өмірінен кенже қалған қазақ тіліне бірден үстемдік беріп қойуы мүмкін емес. Демек, 
қазақ тілінің шынайы мемлекеттік тіл ретінде орнығуына барлық жағдайларды тудыра отырып, 
сонымен қатар ағылшын тілін толыққанды меңгерту үшін қазақ тілділерге де, орыс тілділерге 
де оны оқытудың арнайы оқу жоспары түзіліп, оқыту барысы қадағалануы тиіс. Əсіресе, 
ағылшын тілін ауыл жастарына оқытып, оны меңгертуге айрықша назар аударылса нұр үстіне 
нұр жауған болар еді. Өйткені қазақ тілді ауыл жастарының ағылшынша таза, еркін сөйлеуі 
олардың еңбек рыногінде бəсекеге қабілеттілігін арттырады. Ал, мұның өзі Қазақстанды 
мекендейтін басқа ұлт өкілдерін басекеде ұтылмау үшін орыс тіліне «жабыстырып» қоймай, 
ағылшын жəне қазақ тілдеріне ден қойдырар еді. Демек, көп этносты Қазақстан үшін қазіргі 
жаһандану жағдайында «үш тұғырлы» тіл саясатын дамыта отырып, билингвизмді, яғни қос 
тілділікті іс-тəжірбиеге  ендірудің берері көп. Сонда ғана Қазақстандағы басқа этностар мен 
диаспора өкілдерін мемлекет құрушы қазақ ұлтының төңірегіне тығыз топтастырып, біріңғай 
мемлекеттік идеалогия мен саясатты қалыптастыруға, сөйтіп қазақ тілін шынайы мемлекеттік 
тіл деңгейінде тұрақтандыруға болады. 
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Giriş 
 
Medeniyetler İttifakı, politik veya stratejik açıdan değerlendirildiğinde faydalı ve önemli 

bulunabilecek, kısa veya orta vadede olumlu neticeler verebilecek bir girişim olarak 
değerlendirilebilir. Bir devletin veya bir hükümetin yürüttüğü faaliyetler içinde, toplumun büyük bir 
kesimi tarafından desteklenen ve başarılı görülen uygulamalardan sayılabilir. Lakin pratiğe 
Medeniyetler Çatışması tezinin/teorisinin karşıtı olarak sokulan ve bu teze/teoriye karşı bir antitez 
şeklinde sunulan Medeniyetler İttifakının, bir teze/teoriye mukabil geliştirilmiş olması hasebiyle teorik 
açıdan da incelenmesi gerekecektir. Pratikte uzun vadeli olarak uygulanabilmesi için de teorik açıdan 
sağlam temeller üzerine inşa edilmesi gerekecektir. Bu düşünceden hareketle hazırladığımız 
çalışmamızın problematiğini, evvela bir politika olarak düşünülmüş ve ardından pratik birtakım 
uygulamaları başlatılmış olan Medeniyetler İttifakı girişiminin teorik açıdan nasıl temellendirildiği ve 
buna karşı hangi itirazların yöneltilebileceği konusu oluşturmaktadır.  

Bir ittifak olarak adlandırılıp hayata geçirilen Medeniyetler İttifakı, teorik açıdan ele alındığında 
iki yönden incelenilmelidir. Birincisi ittifakın zemini olarak belirlenen medeniyet(ler) yönüyle ve 
ikincisi de bir ittifak olması yönüyle. 

İlk olarak, ittifakın zemini olan medeniyetten hareket edilirse, üç bakış açısı ortaya çıkacaktır. 1. 
Medeniyetler İttifakını ve onun bir anlamda varlık sebebi olan karşıtı Medeniyetler Çatışmasını ileri 
süren tarafların hangi medeniyetler olduğu, bu tarafların amacının ve bu amaca doğru yol alırken sahip 
oldukları gücün ölçüsü konusudur.  2. Medeniyet meselesinin kavramsal ve teorik yönü. Bu hususu 
dört başlıkta inceleyebiliriz: (i) Bir kavram olarak “medeniyet”in tanımı ve kapsamıdır ki, ittifak 
edeceği düşünülen medeniyet(ler)in ne olduğu konusunda bir mutabakatın sağlanmış olması 
beklenecektir. (ii) Farklı medeniyet tasavvurlarının ve kabullerinin mevcudiyetidir. Medeniyetin tek 
olduğu, çok sayıda medeniyetin doğmuş olmasına karşın belirli bir dönemde sadece bir medeniyetin 
var olduğu ve çok sayıda medeniyetin eş zamanlı olarak mevcudiyeti şeklindeki farklı medeniyet 
algıları ve kabulleri bulunmaktadır. (iii) Hem Medeniyetler Çatışmasına hem de Medeniyetler 
İttifakına göre çatışacak taraflardan biri olan İslâm Medeniyetinin, her ne kadar umumiyetle 
medeniyet olduğu düşüncesi kanıksanmış olsa da, bir din olması sebebiyle medeniyet olarak kabul 
edilmesinin doğru olup olmayacağıdır. (iv) Bir din olarak İslâm’a göre Tanrı katında tek dinin İslâm 
olması düşüncesinden/inancından hareketle, Hz. Âdem’den beri gelen dinlerin hepsinin İslâm olması 
durumunda İslâm Medeniyetinin Hz. Muhammed ile başlatılamayacağı fikridir. 3. Batı Medeniyetinin 
nasıl bir medeniyet olduğu ve bu medeniyetin olumlu/olumsuz, gelişmiş/geri kalmış, insanlık için ne 
kadar faydalı/zararlı yönlerinin olduğudur.  

İkinci olarak, Medeniyetler İttifakının “ittifak” olarak adlandırılması yönüdür. Bu yönden 
değerlendirildiğinde ise neden ittifak olarak adlandırıldığı, kime karşı ve neden medeniyetlerin ittifak 
etmesi gerektiği soruları ile karşılaşılmaktadır.   
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Teori üç sebeple ileri sürülebilir. Ya bir sistemin/yapının mekanizmasını anlatmak için, yani 
pratikte işleyen bir sistemin nasıl işlediğini göstermek için. Ya işleyişinde aksaklıklar olduğu 
düşünülen/iddia edilen bir sistemden/yapıdan daha iyi işleyeceğini anlatan ve mevcut sistemin/yapının 
yerine önerilen başka bir sistemin/yapının teferruatlarını anlatmak için. Yahut mevcut olmayan fakat 
olması gerektiği düşünülen, değişen şartlara göre yeni geliştirilen bir sistemin/yapının hem işleyişini 
hem de mevcudiyetine duyulan ihtiyacı izah etmek için. İşte Medeniyetler İttifakının da, Medeniyetler 
Çatışmasına karşı geliştirilen ve bu sebeple teorik alt yapıya da sahip olması gereken bir girişim olarak 
bu üç sebepten ikincisine binaen geliştirilecek bir teorisi olmalıdır. Aksi halde ortaya koyulan bütün 
anlatımlar, bu girişimin sahiplerine duyulan sempatiyi veya antipatiyi göstermekten öteye 
geçemeyecektir.    

 
1. Bir İttifak Girişiminin Sebepleri: Medeniyetler Çatışması ve Temelleri 
 
Tarih boyunca toplumlar arasında yaşanan çatışmalar, yani kendi-öteki arasında yapılan 

çalışmalar iki sebep üzerinde yoğunlaşmıştır. Birincisi materyalist bir bakışla ileri sürülen ekonomik 
veya menfaat temelli açıklamadır. Olayların ve bilhassa çatışmaların, savaşların sebebi olarak 
ekonomik menfaatleri göstermenin inandırıcılığı her geçen gün azalmaktadır. İkinci ve gittikçe daha 
fazla kabul gören sebep ise, kimlik ve değer temelli açıklamadır. Nitekim Medeniyetler çatışması 
fikrinin de Medeniyetler İttifakı girişiminin de sebebi/dayanağı olarak kimlikler ve değerler 
gösterilmektedir.  

Biz kimlik/kendi bilinci için ve öteki algılaması için ikili bir tasnif yapmıştık: Ontolojik (Doğal) 
kimlik/kendi bilinci ve ontolojik (doğal) öteki algılaması ile kurgusal (modern) kimlik/kendi bilinci ve 
kurgusal (modern) öteki algılaması. Bu tasnifteki adlandırmadan da anlaşılacağı üzere, ontolojik 
(doğal) kimlik/kendi bilinci zaten bizatihi varlığın bir gereğidir. İnsan, bütün dünyada tek başına var 
olması durumunda bir kimliğe sahip olamayacaktı. Ona kimlik veren bir arada var olması, yani 
birlikteliğidir. Var olmanın sebep olduğu bir durumu, bir arada var olmaktan veya birliktelikten neşet 
eden bir kimliği yok etmek için sebep göstermek ise ancak kurgulanmış bir kimlik olabilecektir. 
Kurgusal kimliğe/kendi bilincine ikinci bir ad olarak modern kimlik/kendi bilinci dedik, çünkü bize 
göre modernitenin kendisi kurguların belki de en büyüğüdür. İşte ontolojik (doğal) kimlik/kendi 
bilinci nasıl karşısına koyacağı ve karşı duracağı ama kendi varlığına kast etmedikçe yok etmeye 
çalışmayacağı ontolojik (doğal) bir öteki algısına sahipse; kurgusal (modern) kimlik/kendi bilinci de 
karşısına koyacağı, karşı duracağı ve sırf kendi tarafında olmadığı için yok etmeye çalışacağı bir 
kurgusal (modern) öteki algısı inşa edecektir.  

Nasıl yaşayacağımızı, nelere değer vereceğimizi, nelerden uzak duracağımızı şekillendiren, 
varlığımızı sürdürürken hangi kurallara uyacağımızı belirleyen ve var oluşumuzdan kaynaklanan bir 
kimliğe sahip olmazsak, varlığımızı anlamsız kılıp bizi yok olmaya ve yok etmeye sürükleyecek 
kimliklere bürünmek zorunda kalırız. Mevlânâ’nın meşhur ifadesi ile kast edilen de esasında budur. 
Oluşumuz ile görünüşümüzün aynı olması gerekmektedir. Şayet onunla varlığınızı anlamlandıran ve 
değerli kılan bir ontolojik kimliğiniz yok ise, başkaları sizin için uğruna öleceğiniz kurgusal kimlikler 
oluşturur. 

Bütünüyle kendi-öteki ilişkisine dayanan Medeniyetler Çatışması tezine ya da ona karşı 
geliştirilen Medeniyetler İttifakı girişimine, çatış(tır)acak veya ittifak yapacak kimliklerin ve öteki 
algılamalarının doğallığı ile kurgusallığı perspektifinden bakmalıyız. Zira söz konusu çatışma ise, 
taraflardan en az biri saldırgan demektir ve saldırmak, ötekinin varlığına kast etmek, mutlaka bir 
kurgusallığın eseridir. Çatışma düşüncesi karşısında bir ittifak girişimi başlatmak elbette takdire 
şayandır. Fakat çatışma düşüncesine karşı sağlam teorik temelleri olan bir ittifak düşüncesi ve doğal 
unsurlara dayanan bir girişim olmalıdır. Zira çatışmaya sevk eden kurgusallıklara karşı yalın bir iyi 
niyet ancak saflık olacaktır.  
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Bernard Lewis, "Medeniyetler Çatışması" ifadesini ilk defa ortaya attığı “The Roots of Muslim 
Rage” başlıklı makalesinde, İslâm hakkında şunları yazmıştı:  

İslâm dünyanın büyük dinlerinden biridir... Milyonlarca erkek ve kadına rahat ve huzur 
getirmiştir. Yoksul ve kasvetli hayatlara saygınlık ve anlam kazandırmıştır. Farklı 
milletlerden insanlara kardeşçe yaşamayı ve farklı inançlardan insanlara makul bir 
hoşgörü ortamında bir arada yaşamayı öğretmiştir. İslâm, Müslümanlar yanında 
başkalarının da yaratıcı ve yararlı hayatlar yaşamalarına imkân veren ve başarılarıyla 
bütün dünyayı zenginleştiren büyük bir uygarlığa esin kaynağı olmuştur.1 

 Aynı Bernard Lewis 11 Eylül'den sonra, Bush yönetiminin Ortadoğu politikalarının fikir 
babalarından biri olarak, İslâmofobi’yi Batı’da inşa eden önemli kişilerden de birisi olmuştur. Bu 
hâliyle Lewis, Batı’nın öteki algılaması ve ötekiye karşı yaklaşımı konusunda fevkalâde mühim bir 
davranışla, makalesindeki yukarıda naklettiğimiz İslâm ile ilgili müspet ifadeleri söz konusu 
makalenin son baskısından (ve makalelerinden oluşan kitabından2) çıkarmıştır.3 Böyle bir davranışın 
akademik bir izahı mümkün olmadığı gibi, hüsn-ü zan ile değerlendirilemeyecek şekilde öteki 
algılaması ve algılattırılması hususundaki kurgusallığı ortaya koymaktadır. 

Aynı makalede Bernard Lewis, Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezinden daha önce, 
henüz Sovyetler Birliği dağılmamışken, Batı üst biriminin kendi bilinci ve medeniyetler çatışması ile 
ilgili olarak şunları söylüyordu:  

Gerek hükümetleri, gerek onların izlediği meseleler ve politikaları fersah fersah aşan bir hissiyat 
ve hareket ile karşı karşıya olduğumuz artık açıklık kazanmış olmalı. Bunun bir medeniyetler 
çatışmasından aşağı kalır yanı yoktur; kadim bir rakip Yahudi-Hıristiyan mirasımıza, lâik şimdimize, 
her ikisinin de dünya çapında yayılmış olmasına mantık dışı, fakat tarihî olduğu şüphesiz bir tepki 
göstermektedir.4 

Soğuk Savaş sonrası dönem için, demokrasiye ve liberalizme karşı en önemli tehdidin 
İslâm’dan geleceği, çünkü İslâm’ın bu değerlerle bağdaşmayacağı düşüncesi dile getirilerek “köktenci 
İslâm”, Batı’nın ötekisi olarak sunulmuştur.5 Hatta Gilles Kepel gibi, “köktenci İslâm”a bile ihtiyaç 
duymaksızın, liberal demokrasinin sadece İslâmî köktenciliğe değil, bizzat İslâm’ın kendisine aykırı 
olduğunu iddia edenler de olmuştur.6  

Amos Perlmutter’e göre de İslâm’ın (İslâmî köktenciliğin) tabiatı, sadece Batı’nın kendi 
bilincine (zihniyetine) ve demokrasiye karşı bir direnme değil, aynı zamanda demokratik siyasî kültüre 

                                                            
1 Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”. 
2 Bernard Lewis, “Müslümanların İsyanının Kökleri”, Babil’den Dragomanlara, çev. Ebru Kılıç, İstanbul, Kapı 
Yay., 2008, s. 533-555. 
3 Makalenin ilk hâlinde yer alan ifadelerin daha sonraki baskıda çıkarılmış olması hemen fark edilmiş ve önemli 
bir yankı uyandırmıştır. Bkz: Ian Buruma, “Lost in Translation: The Two Minds of Bernard Lewis”, The New 
Yorker, 14 Haziran 2004. 
4 Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”, The Atlantic Monthly, cilt 266, sayı 3, Eylül 1990, s. 47-60. 
5 Bkz: Daniel Pipes, “[Left vs. Right:] Same Difference”, National Review, 7 Kasım 1994; Judith Miller, “The 
Challenge of Radical Islam”, Foreign Affairs, vol. 72, no. 2, Spring 1993, s. 47-56; Bernard Lewis, “Islam and 
Liberal Democracy”, The Atlantic Monthly, cilt 271, sayı 2, February 1993, s. 89-93; Peter W. Rodman, 
“Policy Brief: Co-Opt or Confront Fundamentalist Islam?”, Middle East Quarterly, cilt 1, sayı 4, December 
1994, s. 61-64; Mohommed A. Muqtedar Khan, “US Foreign Policy and Political Islam: Interests, Ideas, and 
Ideology”, Security Dialogue, cilt 29, sayı 4, 1998, s. 449-462. 
6 Kepel, demokrasinin İslâm’a sokulmaya çalışılmasının bir ütopya olacağını da dile getirmiştir. Bkz: Gilles 
Kepel, The Revenge of God: Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World, trans. 
Alan Braley, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1994. 
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karşı hakaret ve bütünüyle bir düşmanlıktır. İslâm (köktenciliği), “esinlendiği Bolşevik, faşist ve nazist 
hareketlere mahsus şiddet ve savaşçılıkta ifadesini bulan devrimci, düşmanca bir harekettir”.7  

Daha 1990 yılının Kasım ayında Nijmegen Üniversitesi Barış Sorunları Araştırma Merkezi 
araştırmacılarından Jan van der Meulen ve Leon Wecke “dost ve düşman imajına ilişkin kamuoyu 
araştırmasının geçici bazı sonuçları üzerine bir rapor” yayımladılar. 1980 yılında yapılan bir 
araştırmayı esas alarak 1990 yılında tekrarlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre eski ideolojik 
düşman Sovyetler Birliği’nin yerini Müslümanlar almıştır.8 

İslâm’ın ötekiliği (öteki olarak algılanması), NATO Genel Sekreteri Willy Claes'in 1995 yılında 
Alman Suddeutsche Zeitung gazetesinde açıkladığı üzere, çoktan NATO'da kabul görmüş ve onun 
"İslâm Fundamentalizmi NATO ve Avrupa için en büyük tehdittir (en az komünizm kadar)" demesi 
tartışmalara sebep olsa da Soğuk Savaş sonrası dönemdeki öteki algılamasını açıkça ortaya 
koymuştur.9 

İslâm’ın öteki olması hakkında yapılan değerlendirmelerde geçmişe yapılan vurgu ve İslâm’ın 
tehdit oluşturduğu fikrine mevcut durumdan daha ziyade geçmişten deliller getirilmesi10, İslâm’ın 
öteki olarak Soğuk Savaş’tan sonra ortaya çıkmadığını göstermektedir. Meselâ Mortimer Zuckerman, 
“Bizler yüzlerce yıl geriye dayanan bir çatışmanın ve tıpkı bir zamanlar Haçlılara yaptıkları gibi, 
sapkın Batı değerlerini denize atmak için can atan azgın radikallerin önündeki başlıca engelin en ön 
sırasındayız”11 derken tamamen şimdiki ötekinin oluşturduğu tehdidi geçmişe atıf yaparak 
açıklamaktadır. Pipes da, İslâmcılar hakkındaki bir konuşmasında bu düşünceleri teyit ederek şöyle 
demektedir: 

Köktencilik Batı için sosyalizmin yaptığından ve yapacağından çok daha derin bir tehlikeye 
sahiptir. Sosyalistler bizim siyasetimizle ihtilaflıydılar, fakat giyim kuşamımızın, evlenmemizin ve 
ibâdetimizin içinde bulunduğu dünyevî bakışımızdaki bütüncül nazariyemizle değil.12  

Batı’nın öteki algılamasını yansıtan bu düşüncelerde, bir din olan İslâm’ın âdeta bir ideoloji gibi 
görülüp gösterilmesi, bizim zihniyet temelli fikrimizi de desteklemektedir. Zira İslâm’ın bir kendi 
bilinci olması, onu diğer inanç sistemlerinden farklı kılan ve sadece uhrevî nitelikleri haiz bir din 
olmaktan daha fazla zihnin işleyişini inşa eden bir zihniyet oluşunu temsil eder.  

Batı üst biriminin temsilcisi olan ABD’nin ötekiye (İslâm’a) yaklaşımını incelediği 
çalışmasında Gerges, iki farklı yaklaşımdan bahsederek, bir kesimin çatışma taraftarı ve diğer kesimin 
uzlaşma taraftarı olduğunu ileri sürmektedir.13 Çatışmacılar14, İslâm’ın Batılı değerlere aykırı ve aykırı 
olmanın ötesinde bu değerlere düşman oluşunu ön plana çıkararak, İslâm’ı “öldürücü mikrobik bir 

                                                            
7 Amos Perlmutter, “Wishful Thinking About Islamic Fundamentalism”, The Wahington Post, 19 Ocak 1992. 
8 Ron Haleber, "Kızıl Komünist Tehlikenin Yerini Alan 'Fanatik Müslüman' İmajı", Kadir Canatan (Ed.), 
Avrupa'da İslâm, İstanbul, Beyan Yayınları, 2005, s. 219. 
9 Suddeutsche Zeitung, 1 Şubat 1995. 
10 Bkz: William Dudley, (Ed.), Islam: Opposing Viewpoints, Farmington Hills, Michigan Greenhaven Press, 
2004. 
11 “Beware of Religious Stalinists”, US News and World Report, 22 Mart 1993, s. 80. 
12 Daniel Pipes, “[Left vs. Right:] Same Difference”.  
13 Fawaz A. Gerges, Amerika ve Siyâsal İslâm, çev. Ahmet Emin Dağ, İstanbul, Anka Yay., 2001. 
14 Çatışmacı yaklaşım için bkz: Judith Miller, “Faces of Fundamentalism”, Foreign Affairs, cilt 73, sayı 6, 
Kasım-Aralık 1994, s. 123-142; Judith Miller, “The Challenge of Radical Islam”; David Ignatius, “Islam in the 
West Sights”, The Washington Post, 8 March 1992; Bernard Lewis, “Islam and Liberal Democracy”; Jonathan 
S. Parris, “When to Worry in the Middle East”, Orbis: A Journal of World Affairs, cilt 37, sayı 4, Fall 1993, s. 
533-565; Islam and the US: Challenges for the 1990s, Washington Institute for Near East Policy, Washington 
D.C., 1992; Challenges to US Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities, Washington 
Institute for Near East Policy, Washington D.C., May 1993. 
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hastalık gibi yayılmadan önce boğmak”15 için onunla çatışmak gerektiğini savunurlar. Uzlaşmacılar16 
ise, İslâm’ın esasında Batılı değerlere tamamen aykırı, demokrasiye karşı sert, katı ve kapalı 
olmadığını, özünde yumuşak bir din olduğunu dile getirerek, İslâm ile çatışmaya gerek olmadığını 
düşünürler. Burada üzerinde durulması gereken husus, ötekiye yaklaşımın nasıl olması gerektiği 
konusunda birbirinden farklı iki düşünceyi yansıtan çatışmacı ve uzlaşmacı ayrımı, öteki algılaması 
konusunda birleşir ki, her iki yaklaşımda da öteki İslâm’dır. Bir diğer önemli husus da ötekiye 
yaklaşım konusundaki çatışmacı veya uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemenin salık verilmesinde temel 
alınan esastır. Bu esas, kendi bilincinin sahip olduğu ve bir süreklilik arz etmesi gereken öteki 
algılaması ve ötekiye yaklaşım yerine, ötekinin nitelikleri yani İslâm’ın Batı’nın değerlerine tamamen 
kapalı ve düşman ya da açık ve yumuşak olmasıdır.  

“Medeniyetler Çatışması” her şeyden evvel, ilerlemeci doğrusal zaman anlayışına (ve elbette 
sosyal Darwinizm’e) dayanan evrensel ve tek bir medeniyetin varlığı iddiasına, yegâne medeniyetin 
Batı’nın ulaştığı medeniyet ve Batılı olmayan unsurların ise bu seviyeye erişememiş ve eriştirilmesi 
gereken “medeniyetsiz” olduğu düşüncesine bir reddiyedir. Huntington’ın bugün yaşayan 
medeniyetlerden saydığı ve Batı medeniyeti ile çatışacağını iddia ettiği Hindistan, Latin Amerika ve 
hatta Afrika, daha birkaç on yıl öncesine kadar medeniyetten nasiplendirilmek maksadıyla resmen 
sömürülmekteydi.     

Samuel Huntington17, “Medeniyetler Çatışması” başlıklı makalesinde18, ABD’nin ötekiye 
yaklaşımının temelinde yer alan üç sacayağından birisi olan Fukuyama’nın tezinden sonraki ikinci 
sacayağını oluşturmuştur. Fukuyama’nın belki de dünya kamuoyunu yoklamak amacıyla üstü kapalı 
ifade ederek hissettirdiği meydan okumayı Huntington alenîleştirmiş ve yeni dönemin Batı üst birimi 
tarafından nasıl planlandığını, diğer bir ifadeyle Batı üst biriminin yeni döneme ilişkin siyasetinin nasıl 
olacağını beyan etmiştir. Soğuk Savaş döneminde yaşanan ideolojiler arası çatışmanın, yeni dönemde 
yerini medeniyetler arası çatışmaya bırakacağını iddia eden Huntington bu iddiasını şöyle ifade 
etmekteydi: 

Benim hipotezim şudur ki, bu yeni dünyada çatışmaların temel kaynağı öncelikle 
ideolojik ve ekonomik olmayacaktır. Beşeriyet arasındaki ortaya çıkacak büyük 
bölünmenin ve çatışmanın belirleyici kaynağı kültürel olacaktır. Ulus devletler dünya 

                                                            
15 Fawaz A. Gerges, Amerika ve Siyâsal İslâm, s. 62. 
16 Uzlaşmacı yaklaşım için bkz: Richard W. Bulliet, “Rhetoric, Discourse, and the Future of Hope”, The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science, cilt 588, sayı 1, 2003, s. 10-17; Leon T. Hadar, The 
“Green Peril”: Creating the Islamic Fundamentalist Threat, Cato Policy Analysis No. 177, Washington 
D.C., 22 August 1992; Jennifer A. Hurley (Ed.), Islam: Opposing Viewpoints, Farmington Hills, Michigan 
Greenhaven Press, 2002; Paul A. Winters, Islam: Opposing Viewpoints, Farmington Hills, Michigan 
Greenhaven Press, 1995; John L. Esposito, Islam and Politics, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 1991; 
The Islamic Threat: Myth or Reality?, Oxford, New York, Oxford University Press, 1992; John L. Esposito, 
John O. Voll, İslamiyet ve Demokrasi, çev. Ahmet Fethi, İstanbul, Sarmal Yay.,1996; Jochen Hippler, Andrea 
Lueg (Eds.), The Next Threat: Western Perception of Islam, trans. Laila Friese, London, Boulder, Colorado, 
Pluto Press, 1995; Graham E. Fuller, Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslam ve Batı'nın Jeopolitiği, çev. Özden 
Arıkan, Sabah Yay., 1996. 
17 Huntington’ın eleştiriler doğrultusunda cevabî görüşleri için bkz: Samuel P. Huntington, “If Not Civilization, 
What?: Paradigms of the Post Cold War World”, Foreign Affairs, cilt 75, sayı 5, November/December 1993, s. 
186-194; “The West: Unique, Not Universal”, Foreign Affairs, cilt 75, sayı 6, November/December 1996, s. 28-
46; “The Many Faces of the Future: Why We’ll Never Have a Universal Civilization”, Robert M. Jackson (Ed.), 
Annual Editions: Global Issues 99/00, Guilford, Conn., Dushkin, McGraw-Hill, 1999, s. 15-18; “The Age of 
Muslim Wars”, Newsweek, cilt 138, sayı 25, 17 Decmeber 2001. 
18 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilasitions?”, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer 1993, s. 22-
49. Makalenin Türkçesi için bkz: Samuel P. Huntington, “Medeniyetler Çatışması mı?”, Murat Yılmaz (Der.), 
Medeniyetler Çatışması, çev. Mustafa Çalık, Ankara, Vadi Yay., 1997, s. 15-44. 
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olaylarında en güçlü aktörler olarak yer almaya devam edecekler, fakat küresel 
politikanın önemli çatışmaları farklı medeniyetlere sahip uluslar ve gruplar arasında 
ortaya çıkacaktır. Medeniyetler çatışması küresel politikayı etkisi altına alacaktır. 
Medeniyetler arasındaki çatlaklar (fay hatları) geleceğin savaş hatları olacaktır.19 

Huntington makalesinde, çatışmanın medeniyetler arasında gerçekleşeceğini şu sebeplerle izah 
etmektedir: (i) Medeniyetler arasındaki farklılıklar sadece gerçek değil, aynı zamanda temel 
farklılıklardır. Medeniyetler birbirlerinden tarih, dil, kültür, gelenek ve en mühimi de din yoluyla 
farklılaşırlar. (ii) Dünyanın küçülmesi ile birlikte medeniyetler arası ilişkiler de yoğunlaşmakta ve 
farklı medeniyetlere üye topluluklar arasındaki kültürel farklılıklar farklı kendi bilinçleri inşa 
etmektedir. Kendi bilinci ise zihniyet müşterekliğinin farkındalığını artırdığı gibi, öteki algılamasını da 
kuvvetlendirmektedir.20 (iii) Ekonomik gelişme ve sosyal değişim ile sarsılan yerel kimliklerin yerini 
fundamentalist (aşırı tutucu) ve bilhassa dinî kendi bilinci (zihniyet) doldurmaktadır. (iv) Batı 
toplumları dışındaki toplumlarda kitlelerin Batı hayat tarzını benimseme eğilimi artmakla birlikte, bu 
toplumlarda yerel kültürlere dönüş eğilimi de artmaktadır. (v) Kültür (medeniyet) farklılıkları, 
ekonomik ve siyasî farklılıklara nazaran daha zor uzlaşılabilen çatışma alanları doğurmaktadır. (vi) 
Gittikçe kuvvetlenen ekonomik bölgecilik hareketlerinin dinî ve kültürel temellere dayandığı da 
gözlenebilmektedir.21   

Fukuyama’nın tezindeki hareket noktası Hegel felsefesi iken Huntington’ın tezine dayanak 
oluşturan Toynbee’nin medeniyetler tasnifidir. Bu iki unsur daha önce de ifade ettiğimiz gibi Batı üst 
biriminin kurgusal öteki algılamasını inşa eden en önemli temellerdir. Bir tarafta Batı üst biriminin 
kendi bilincindeki (zihniyetindeki) geleneksel Hegel’de simgeleşen tekçi ve diyalektik anlayış, diğer 
tarafta yine büyük ölçüde bu tekçi ve diyalektik anlayışa dayanan medeniyet kurgusudur. 

İngiliz tarihçi Arnold Toynbee vaktiyle, dünyada medeniyet mertebesine yükselmiş yirmi bir 
farklı hayat tarzının olduğunu ve bunlardan sadece bir kısmının mevcudiyetini koruduğunu söylemişti. 
Huntington da Toynbee’nin bu düşüncesini benimseyerek medeniyet esasıyla kurguladığı tezinde 
medeniyet farklılıklarını Toynbee’nin tasnifine göre yapmıştır.  

Medeniyet kimliği, gelecekte gittikçe artan bir şekilde ehemmiyet kazanacak ve dünya büyük 
ölçüde, belli başlı yedi veya sekiz medeniyet arasındaki etkileşimle şekillenecektir. Bunların içine, 
Batı, Konfüçyüs, Japon, İslâm, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve muhtemelen Afrika 
medeniyetleri giriyor. Geleceğin en mühim mücadeleleri, bu medeniyetlerin birini diğerinden ayıran 
kültürel fay kırıkları boyunca meydana gelecektir.22  

Huntington’ın bahsettiği yaşayan medeniyetlerin birbirleriyle çatışmak suretiyle uluslararası 
sistemin belirleyicileri olması durumu çok sayıda kişinin eleştirisine maruz kalmıştır. “Foreign 
Affairs’in editörlerine göre üç yıl içinde bu yazı 1940’lardan beri yayımladıkları tüm yazılardan çok 
daha fazla tartışmaya neden olmuştu”23. Bu tartışmalar dâhilinde yapılan eleştirilerin bir kısmı tezin 
kendisinden ziyade makalede dile getirilmiş düşüncelerin izahında verilen misalleri yanlışlarken, diğer 
bir kısmı medeniyetlerin çatışması için bir sebep olmadığını zira Batı medeniyetinin dünyanın her 
yerinde gönüllü olarak benimsendiğini ileri sürmüştür.24 Bazıları Huntington’ın Batı medeniyetine 

                                                            
19 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilasitions?”, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 3, Summer 1993, s. 22 
(22-49). 
20 Bu ifadeler, Huntington’ın sözlerinin bizim kavramsallaştırmamız ile dile getirilmiş hâlidir.  
21 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilasitions?”.  
22 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilasitions?”. 
23 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev. Mehmet 
Turhan, Y. Z. Cem Soydemir, İstanbul, Okuyanus Yay., 2006, s. 9. 
24 Meselâ Fouad Ajami, “The Summoning”, Foreign Affairs,  cilt 72, sayı 4, 1993, s. 2-9 [Türkçesi: “Davet 
‘Fakat Dediler ki, Kulak Vermeyeceğiz’”, Murat Yılmaz (Der.), Medeniyetler Çatışması, çev. Mehmet Öz, s. 
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karşı olacağını söylediği İslâm medeniyetinin çatışma yanlısı olmadığını ve farklı medeniyetler 
olmanın çatışmayı gerektirmeyeceğini anlatmıştır.25 Bazıları ise Huntington’ın tezinin doğru olduğunu 
kabul etmiştir ki, onlara göre bilhassa 11 Eylül saldırıları bu tezi ispatlamıştır.26  

Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezinin en önemli yanı olan husus, tezin tek bir 
medeniyetten değil medeniyetlerden bahsetmesidir. Oysa Aydınlanma ile birlikte ortaya çıkan 
kurgusal öteki algılaması kapsamında kurgulanan medeniyet anlayışı ve bu doğrultudaki ötekiyi 
kendileştirme projesi tek ve evrensel medeniyetin varlığını öngörüyordu. Yeterince ilerleyememiş 
diğer toplumları kendileştirerek (esasında sömürerek) medeniyet seviyesine çekmek ise yeterince 
ilerleyerek ulaştığı medeniyet seviyesini temsil eden modern Batı’nın şiarıydı. Huntington, tezini 
eleştirenler ehemmiyet vermemiş olsa da bu konuyu27, tezini daha teferruatlı bir şekilde ortaya 
koyduğu kitabının merkezine almıştır. 1789 ile 1989 arasında geçen iki yüz yılda, medeniyet evvelâ 
çoğalmış ve neticede birbirleriyle çatışacak hâle gelmiştir ki, bu mesele “Medeniyetler Çatışması” 
tezinin de bizce en ciddi yönüdür.  

“Medeniyetler Çatışması” tezinin bir diğer yönü de artık düşmansız kalmış gibi görünen Batı 
medeniyetinin düşmanını (ötekiyi) tanımlamasıdır. Kitabında, Michael Dibdin’in The Dead Lagoon 
(Ölü Lagün) adlı romanına yaptığı atıf bu gerçeğe işaret eder: “Gerçek düşmanlar olmadan gerçek 
dostlar olmaz. Ne olmadığımızdan nefret etmediğimiz sürece ne olduğumuzu sevemeyiz”.28 Dibdin’in 
bu ifadeleri de tıpkı Leo Strauss’un anlayışındaki gibi öteki algılamasını kendi bilincini inşa 
edebilmenin ön şartı görmenin bir yansımasıdır. Huntington’ın kendi cümlesi ise şöyledir: “Bizler kim 
olduğumuzu bir tek kim olmadığımızı bildiğimizde ve çoğunlukla da kime karşı olduğumuzu 
bildiğimizde biliriz”29.  

 
2. Medeniyetler İttifakı 
 
“Medeniyetler çatışması” teorisinin evvelâ bütün dünyaya yayılıp geniş platformlarda 

tartışılması ve ardından onu doğrular nitelikte hem bölgesel hem de küresel hadiselerin cereyanı, 
Huntington’ı yanlışlama gayretlerini beraberinde getirmiştir.  

İlk gündeme geldiği günlerde büyük ilgi toplayan bu hipotez, maalesef sahadaki 
bazı gelişmelerle de doğrulanıyor izlenimi vermiştir. Ancak zaman içinde, bu tür 
varsayımların uluslararası toplumu barış ve istikrar yönünde ilerletmediği, 
sorunların çözümüne hiçbir katkısının olmadığı ve insanlığı çıkışı olmayan bir 
kapana sıkıştırma riski taşıdığı, giderek daha iyi anlaşılmaya başlamıştır.30 

Medeniyetler İttifakı Girişiminin Eşbaşkanı da olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 
medeniyetler çatışmasını nasıl algıladığı ve buna mukabil bir ittifakın oluşturulmasını neden elzem 
gördüğünü ortaya koyan şu ifadeleri önemlidir. Bu ifadeler bir projeye veya bir hipoteze, bir yönüyle 

                                                                                                                                                                                          
45-55]; Jeane J.  Kirkpatrick ve diğerleri, “The Modernizing Imperative, Foreign Affairs, cilt 72, sayı 4, 1993, s. 
22–26; Kishore Mahbubani, “The Dangers of Decadence”, Foreign Affairs,  cilt 72, sayı 4, 1993, s. 10-14. 
25 Meselâ Ahmet Davutoğlu, “Fukuyama’dan Huntington’a: Bir Bunalımı Örtme Çabası ve Siyasî Teorinin 
Pragmatik Kullanımı”, Murat Yılmaz (Der.), Medeniyetler Çatışması, s. 242- 248. 
26 Bkz: Ervand Abrahamian, “The US Media, Huntington and September 11”, Third World Quarterly, cilt 24, 
sayı 3, 2003, s. 529-544. 
27 Huntington kitabının ön sözünde, makalesinden farklı olan yönlerini açıklarken ve eklediği konuları sayarken 
bu mevzuu birinci sırada göstermiştir. Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin 
Yeniden Kurulması, s. 9. 
28 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, s. 22. 
29 A.g.e., s. 25. 
30 Recep Tayyip Erdoğan, “Medeniyetler İttifakı”,  Melbourne Unversitesi, Melbourne, Avustralya, 7 Aralık 
2005. 
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de uluslararası sistemi açıklama iddiasında olan bir teoriye karşı, bir politik tutum/tavır sergilendiğini 
göstermektedir. Teorinin pratiği izah edebilirliği sorgulanmayıp, pratiğin bu teorinin ortaya koyduğu 
gibi olmaması için adımlar atılması gerekliliği ve bu doğrultudaki umut dile getirilmektedir.  

Böylece “Medeniyetler Çatışması”nın kaçınılmazlığına dair kıyamet senaryolarına 
en etkin ve kuvvetli cevap verilmiş olacak, insanlığın yeni ayrım çizgileriyle 
bölümlenmesini öngören bu teorilere karşı ittifak içinde hareket edilmesini 
mümkün ve gerekli kılan ortak bir zemin oluşturulacaktır.31 

Medeniyetler Çatışması düşüncesi, bir taraftan yeni dönemdeki pratiğin teorik anlatımını 
sunarken, bir taraftan da ileri sürenlerin amacını ortaya koymaktadır. Zira Soğuk Savaş sonrası 
dönemde Batı’nın yeni ötekisi ilan edilen İslâm bir öteki olarak hedef gösterildiği durumda, çatışma 
(medeniyetler arasındaki çatışma) sadece yeni dönemdeki uluslararası sistemin işleyiş biçimi değil, 
aynı zamanda bir gereklilik de olacaktır. Diğer yandan, Medeniyetler Çatışmasını ileri sürenler ve 
savunanlar, sahip oldukları güç ve etkinlik ile medeniyetleri çatıştırabilecek durumdayken, 
Medeniyetler İttifakı girişimini ortaya koyan ve savunanlar, medeniyetlerin ittifak oluşturmasını temin 
edebilecek etkiye ve güce sahip değildir. Bu anlamda realist perspektiften bakıldığında, 
medeniyetlerin çatışmasını kendi amaçları doğrultusunda gerekli gören bir tarafın varlığına rağmen 
medeniyetlerin ittifak kurması gerçekleştirilebilir bir amaç olarak görünmeyecektir. Kaldı ki, 
medeniyetlerin ittifak kurması amacıyla yola çıkanların, “tarih boyunca tüm toplumların özgün 
katkılarıyla gelişen ortak bir medeniyetin” varlığından söz etmek suretiyle bu ortaklığa vurgu yaparak 
ittifakın gerekçesini sunmaya çalışması da Medeniyetler İttifakı girişiminin ciddi bir teorik temelden 
yoksun olduğunu göstermektedir.  

Girişimin ardında yatan temel felsefe, insanlığın kültürel ve dini anlamdaki 
farklılıklarının, onları bir arada tutan ortak değerlerle bir bütün içinde ele alınması 
gerektiği, toplumlara ışık tutan her kültür ve dinin, esasında özünde benzer ideal ve 
hedeflerle örtüştüğüdür.  
Şimdi yapılması gereken bu ortak değerleri her açıdan ve her düzeyde görünür 
kılmaktır. Gerçekten de insana ve insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, iyi 
yönetişim sorumluluğu ve gelişimin önünü açmaya yönelik akılcı yaklaşım 
gerekliliği her toplumun kültürel ve dini köklerinden de beslenerek yeşeren 
evrensel ilke ve değerlerdir.  
Bunlar hiçbir uygarlığın tekelinde değildir. Tarih boyunca tüm toplumların özgün 
katkılarıyla gelişen ortak bir medeniyetin ayrılmaz parçalarıdır. Geliştireceğimiz 
politikalarla insanlığın bu ortak özüne dönmesi, bağlılığını tazelemesi ve kuvvetli 
bir kolektif sahiplenme duygusu geliştirmesinin sağlanması, gelecek için büyük 
önem taşımaktadır.  
Bu, farklılıkları reddetmek değildir. Aksine, farklılıklarımızın ortak değerler 
temelinde bir zenginlik ve güç kaynağı olabileceği anlayışının hayata 
geçirilmesidir. Çeşitli kültür ve inanç sistemleri arasında hiyerarşik bir 
sınıflandırma olamayacağını, her toplumun kendine has koşulları ve dinamikleri 
çerçevesinde insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını kabul etmektir.32 

Burada bahsedilen teorik altyapı esasında taraflardan birinin, hem kavramsal düzeyde hem de 
anlayış düzeyinde diğer tarafın kabulleri zeminine yaklaştığını ortaya koymaktadır. Zira taraflardan 
birini öteki olarak gören ve gösteren tarafa, “insanlığın gelişimi” için ittifak teklif etmek bile başlı 
başına karşı tarafın ilerlemeci/gelişmeci zaman/tarih anlayışının benimsenmiş olduğunu gösterecektir. 

                                                            
31 Recep Tayyip Erdoğan, “Açılış Konuşması”, “Medeniyetler İttifakı Girişimi” Çerçevesinde Oluşturulan 
Yüksek Düzeyli Grubun İlk Toplantısı, Palma de Mallorca, 27 Kasım 2005.  
32 RecepTayyip Erdoğan, “Medeniyetler İttifakı”. 
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Oysa “karşılıklı saygıya dayanan bir arada var olmak” vurgulanmalı ve amaçlanmalıdır. İnsanlığın 
geliştirilmesi amacı, beraberinde geçmişin ve şimdinin gelecek nazarında geri kalmışlığı kabulünü 
beraberinde getirir ki, bu kabul geçmişte kalmışlığı sebebiyle peygamber(ler) dönemindeki insanlığın 
şimdiye göre geri kalmış olduğunu da kabul etmeyi gerektirecektir. Fakat hem insanlık bakımından 
hem de hayat tarzı bakımından peygamber dönemini bir ideal olarak sunan İslâm dinini temel almış 
olan İslâm Medeniyeti açısından böyle bir anlayış elbette kabul edilmeyecektir.  

 
2. 1. Medeniyet Kavramı 
Medeniyetler İttifakı girişiminin teorik açıdan, daha var oluş aşamasında Medeniyetler İttifakı 

adını alması ciddi bir eleştiriye davet çıkarmıştır. Çünkü medeniyet kavramı Batılı bir kavramdır ve 
ittifakın zeminini kavramsal olarak taraflardan birinin topraklarında kurmak anlamına gelmektedir.  

“Medeniyet/uygarlık (civilisation)” kelimesi, daha öncesinde XVI. yüzyıldan beri kullanılmakta 
olan33 Fransızca “civilisé (medenî/uygar)” ve “civiliser (medenîleştirmek / uygarlaştırmak)” 
kelimelerinden türetilmiştir. O zamana kadar kullanılmakta olan poli, policé, civil, civilisé gibi 
kelimeler bir kavram olmaktan çok uzaktı. Bu kelimeler, bazen kibar olma durumunu, bazen iyi 
davranış kurallarını ve bazen de bir toplumsal düzeni anlatırdı. Modern anlamı ile -“barbarlık”ın 
karşıtı olarak-  ilk defa 1752’de Turgot, 1756’da Mirabeau ve aynı yıl Voltaire tarafından 
kullanılmıştır.34  

Medeniyet kavramının ortaya çıktığı dönemin, Batı’nın öteki algılamasındaki en önemli 
dönüşümün yaşandığı dönem olması ve bu sebepten barbarlığın karşısına oturtulması; belki ilk 
kullanımına ilişkin kesin bir maksattan söz etmek zor olabilir, ancak bulunmasıyla birlikte ötekiye 
karşı, kendiyi konumlandırmada hayatî bir rol oynadığını göstermektedir. ‘Modern anlamı’ derken 
kullandığımız “modern” sıfatı da zaten tam olarak bu kurgusallığı ifade etmektedir. Yani, medeniyet 
kelimesi ve kavramı, yüzyıllarca üretilmemişse, bu onun, üretildikten sonra kullanıldığı biçimiyle 
varlığına daha önce ihtiyaç duyulmadığını gösterir. Modern kullanımına baktığımızda ise kelimenin, 
öteki – kendi karşıtlığını ifade edebilmek için kullanıldığını görmekteyiz. Medeniyet, hem ötekiyi 
anlatarak (medeniyetsiz oluşunu vurgulamak suretiyle) hem de kendiyi konumlandırarak, bir kavramın 
taşıyabileceği en ağır miktarda yükü taşımaktadır. Lâkin medeniyet bu yükü doğal haliyle (etimolojik 
anlamıyla) kendisi üstlenmemiş, bir kurgusallığa hizmet için üretilmiştir. Bu kurgusallık ise tabiatıyla 
bugüne kadar süregelen bir mutabık olamayışı beraberinde getirmiştir.  

Kültür ve medeniyet kavramlarının ne anlama geldiğinin ve birbirlerinden ayrıldıkları 
noktaların ve benzerliklerinin ötesinde, Batı üst birimine ait olan kültür ve medeniyet kavramlarının 
kurgusallığı yani belli bir amaca yönelik olarak kurgulandığı Uluslararası İlişkiler için daha önemlidir. 
Zira bu kurgusallık, hem kurgulayanın zihniyetini ortaya koyması bakımından hem de uluslararası 
sistemi şekillendiren Batı üst biriminin öteki algılamasını anlayabilmek ve değerlendirebilmek için 
fevkalâde ehemmiyet arz etmektedir. Yılmaz Özakpınar’ın şu tahlili kültür ve medeniyet 
kavramlarının kurgusallığını göstermektedir: 

Bir inancın, toplumun bütün faaliyetlerine yön vermesi, “ilkel” ya da “medeni” her 
toplumun temel olgusudur. Antropolog ve sosyologlar, “medeni” dedikleri toplumları 
“ilkel” dedikleri toplumlardan teşkilat, bilim ve teknoloji bakımından ileri görmüşlerdir. 
Bu şekildeki ayrımın teorik esası olmadığına işaret edilmişti. Teorik bir açıklama ile 
“medeniyet”i bilimsel bir kavram haline getirmeden, “medeni” ve onun zıddı olarak 
“ilkel” nitelemelerinin kullanılması, kültür ve medeniyet meseleleriyle ilgili incelemelerin 

                                                            
33 “civilisé” ve “civiliser” kelimeleri, 1732 itibariyle, bir ceza hukuku davasını medenî hukuk davasına 
dönüştüren adlî işlemi ifade eden bir hukuk terimidir. Fernand Braudel, A History of Civilizations, trans, 
Richard Mayne, London, The Penguin Press, 1994, s. 3. 
34 Fernand Braudel, A History of Civilizations, s. 4. 
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sübjektif kalmasına ve aydınlatmak yerine akıl karıştırmasına sebep olmuştur. Teorik 
esaslı kavramsal bir açıklamaya dayanmaksızın bir takım kültür öğelerinin varlığına ve 
yokluğuna bakarak toplumları “ilkel” ve “medeni” diye niteleme yolu terk edilmelidir. 
Kültür olgularını teorik olarak açıklayabilen bir “medeniyet” kavramına ulaşılır ve bir 
kültürün o kavram kapsamı dışında kaldığı kanıtlanabilirse, o kültüre “ilkel” nitelemesi 
bilimsel zeminde yapılabilir. Dikkat edilirse, o takdirde, bilimsel zemin üzerindeki bu 
“ilkel” nitelemesi, şu ya da bu topluma mensup bir antropoloğun önem verdiği ve 
medeniliğin simgesi kabul ettiği bazı kültür öğelerinin yokluğuna göre değil, soyut ve 
açıklayıcı bir medeniyet kavramına dayanan bir teorik prensibe göre yapılacaktır.35 

Braudel de medeniyet konusunda bir kurgusallığın olduğunu anlatmasa da, tekil ve çoğul 
medeniyet kavramlarının farkından bahsederken, Batı medeniyeti ile aslında teknolojinin ve sanayinin 
anlatıldığını fakat bunun yanlış olduğunu belirtmektedir.   

Batı tarafından ihraç edilen “sanayi medeniyeti”, Batı medeniyetinin özelliklerinden 
sadece biridir. Dünya bunu kabul etmekle, Batı medeniyetinin bütününü almış 
olmamaktadırlar. Esasen medeniyetler tarihi, her medeniyetin kendi özgün karakterini 
korumasına rağmen, yüzyıllarca devam eden karşılıklı alış verişlerin tarihidir. Fakat belli 
bir medeniyetin belirleyici bir yönünün, ilk defa dünyanın bütün medeniyetleri tarafından 
arzulanır bir nakil unsuru hâline geldiğini ve çağdaş iletişim hızının, bu medeniyet 
unsurunun çabuk ve etkin bir şekilde yayılmasını teşvik ettiğini kabul edilmelidir. Bu, 
temelde “sanayi medeniyeti” dediğimizin, dünyanın ortak medeniyetine katılma süreci 
anlamına gelir. Bu etkiden, her medeniyetin yapıları alt üst olmuştur, olmaktadır ve 
olacaktır. 
Dünyanın bütün medeniyetlerinin, yakın bir zamanda veya sonra teknoloji ve böylece 
bazı hayat tarzlarını benimseyeceklerini varsaymamıza rağmen, yine de çok uzun bir süre 
boyunca karşımızda çok farklı medeniyetler olacaktır. Medeniyet kelimesi, daha uzun bir 
süre boyunca hem tekil hem de çoğul olacaktır.36 

Kültür ve medeniyet gibi kurgusal kavramlarının yerine, “irfan” ve “umran” kavramlarının 
kullanılmasının daha uygun olacağını izah eden Meriç’e göre kültür, irfana göre katı, fakir ve tek 
boyutludur. İrfan, insanı insan yapan, ilim, iman (inanç) ve edep (ahlâk/etik) vasıflarının bütünüdür. 
Kültür, Homo economicus’un37 kanlı fetihlerini gizlemeye yarayan bir şaldır. İrfan dinî ve dünyevî 
(seküler) diye ikiye ayrılmaz.38 Oysa ayrı ayrı eksik olan kültür ve medeniyet kavramları birbirini 
bütünlemeye muhtaçtır.  

Bir bakarsınız kültürle medeniyet aynı mevhumun iki ayrı ifadesi; bir bakarsınız aralarında 
dağlar kadar fark var. Kimine göre kültür, insanın olgunlaşmak için harcadığı çaba; medeniyet, 
dünyayı değiştirmek için giriştiği hareketler; biri amaç, öteki araç. Kimine göre iki mefhum arasında 
yalnız bir hacim farkı var. Kimi, “Ne münasebet, diye sesini yükseltir. Almanca ‘kultur’u İngilizce 
veya Fransızca’ya ‘maddi medeniyet’ diye çevirmeliyiz.” Babil Kulesi.39  

İslâm bu kavram kargaşasını (keşmekeşini) yüzyıllar boyunca, “umran” kavramının şümulü 
sayesinde yaşamamıştır. Medeniyet ve kültür aynı bütünün (umran’ın) iki cephesidir40. Umran, İbn-i 
Haldun öğretisinin merkez kavramlarından birisidir. İbn-i Haldun’a göre umran, bir kavmin 
                                                            
35 Yılmaz Özakpınar, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 1997, s. 21-22. 
36 Fernand Braudel, A History of Civilizations, s. 8. 
37 19. yüzyılın sonlarında ilk defa kullanılan ve klasik iktisat teorisine ait Homo economicus (oeconomicus); 
‘kendisine maksimum fayda sağlayan seçeneği tercih eden, rasyonel davranan ve kendi çıkarlarını düşünmesi 
gereken ekonomik insan modelini ifade eder. Latince olan kavramın kelime anlamı ise “ekonomik insan”dır.  
38 Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İstanbul, İnsan Yay., 1986, s. 11. 
39 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İstanbul, İletişim Yayınları, 1996, s. 82-83. 
40 Cemil Meriç, Kültürden İrfana, s. 15, 17. 
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yaptıklarının ve geliştirdiklerinin bütününü, içtimaî ve dinî düzenini, âdet ve inançlarını ifade eder. 
Umran, tarihi ve insanı bütün olarak ifade eden bir kelimedir. Bu yönüyle de, Avrupa’nın hiçbir zaman 
ve hiçbir kelimesiyle kucaklayamadığı bir bütünü ifade eder.41 

Özakpınar, medeniyet oluşumunun ve bilhassa medeniyetlerin farklılaşmasının esasını inanç 
olarak vermektedir:  

Gerek şahsiyet, gerek toplumsal yaşayış planında medeniyetlere birbirinden farklı 
karakterlerini veren şey, medeniyetleri kuran inancın yoğurucu ve belirleyici etkisidir. 
Mezopotamya medeniyeti, Yunan medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Roma 
medeniyeti, İslâm medeniyeti, Hıristiyan-Batı medeniyeti birbirinden ayrı kimliklerini 
böyle kazanmıştır.42  

Bu düşüncede yer alan “medeniyetleri kuran inanç” ifadesi fevkalâde muğlâktır ki, inancın 
medeniyetin bir parçası mı yoksa medeniyetin kurucusu mu olduğu tartışmalıdır. Bu düşünceden 
hareketle bizim bakışımız ve görüşümüzü ortaya koyabiliriz. Bize göre, tanımı konusunda mutabakat 
sağlanamamış ve dahi kültür kavramından tamamen ayrışamamış bir medeniyet kavramı gereksizdir. 
Almancadaki “die Kultur” kavramı (ki bu kavramın hem medeniyeti hem de kültürü kapsadığı 
yukarıda ifade edilmişti), “civilization” kavramını tamamen karşılamaktadır. Soyut ve somut 
yönlerinin ayrımını yaparak buradan hareketle kültür ve medeniyet tanımlamaları yapmanın hiçbir 
faydası yoktur. Hatta ciddi bir ikiliğe de sebep olmaktadır.  

Batılı bir bakışla görülen medeniyet yerine sadece kültür kavramını kullansak dahi, bu sadece 
Batılı bir görüş olacaktır ve ifade ettiği anlam Doğu’da tam karşılığını bulamayacaktır. İster kültür 
(Almancadaki hâliyle) kavramı kullanılsın isterse de Cemil Meriç’in önerdiği gibi “umran” kavramı 
kullanılsın Doğulu için, Batılı anlamıyla medeniyetin taşıdığı anlamın ehemmiyetinde bir anlam 
vermeyecektir. Çünkü Batılı için mecburî bir ilerleme/gelişme neticesinde ulaşılması gereken bir ülkü 
olan medenîlik (medenî olma durumu), Doğulu için bir amaç değildir. İdeal bir hayatın 
vazgeçilmez/olmazsa olmaz şartı değildir medeniyet. Kaldı ki, medeniyetin ve kültürün unsurlarını 
tatbik edememek de mümkün olabilmektedir. Bu sebeple biz, mevcut ikiliği ortadan kaldıracağını ve 
mânâ eksikliğini gidereceğini düşündüğümüz “zihniyet” kavramını kullanmayı uygun görmekteyiz. 
Zira (i) evvelâ zihniyet kavramı hiçbir kurgusallık taşımayan, kelimenin birinci anlamından 
uzaklaşmamış bir kavramdır.43 (ii) İkinci olarak, kültürün (yani medeniyetin) inşa ettiği zihniyet, 
kültürün bizatihi kendisinden daha önemlidir. Şöyle ki, kültürün seviyesi kendiliğinden değil 
mensuplarının zihniyeti ile yükselebilecektir. Ayrıca, kültürün unsurlarını uygulayabilme imkân ve 
kabiliyetinden mahrum olma durumunda dahi [bireysel veya toplumsal] bir zihniyet var olabilecektir 
ki, bu zihniyet sonraki dönemlerde şartların imkân vermesi durumunda kültürü hayata geçirebilecek 
yegâne kaynak olacaktır. (iii) Üçüncüsü de, Uluslararası İlişkiler açısından zihniyet kavramını 
merkeze almak daha uygun olacaktır. Çünkü politikayı oluşturan kültür değil kültürün inşa ettiği 
zihniyettir. Bu bağlamda kültürü/medeniyeti bir vasıta olarak kullanmak suretiyle bir kurgusal öteki 
algılaması oluşturan ve kurgulanan bu ötekiye yönelik politika belirleyip uygulayan da zihniyettir. 
Yine Cemil Meriç’in önerdiği “irfan” kavramı da “zihniyet” anlamını verebilmekten uzaktır. Zira 
“irfan”44 kavramı bir müspet durumu ve ayrıca ulaşılmış üstün bir mertebeyi belirtmektedir. “İrfan”ın 
menfîliğinden ve aşağı bir seviyeyi kastettiğinden söz edebilmek mümkün değildir. Yani “irfan” 
kelimesi daha ilk söylendiğinde taraf beyan edilmiş olmaktadır. Zaten söz konusu öteki algılaması 
                                                            
41 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, s. 86. 
42 Yılmaz Özakpınar, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, s. 30. 
43 Nitekim “umman” kavramı da kurgusaldır ve kelimenin asıl anlamından farklıdır. Umran: Arapça umrān 
 canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme, 2. bayındırlık, mamurluk = Arapça .1 (عمران)
umr (عمر) ömür, yaşam.  
44 İrfan: Arapça irfān (عرفان) 1. bilme, öğrenme, 2. bilgi, özellikle pratik bilgi, usul ve örf bilgisi. Arapça arafa 
 .bildi, öğrendi, tanıdı, ayırt etti (عرف)
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veya kurgulaması olduğunda, “irfan” sadece kendi bilincini ifade edebilecektir. Ötekiyi ise “irfan” ile 
anlatabilmek mümkün olmayacaktır. Çünkü hem kendinin irfan sahibi (ârif) olması hem de ötekinin 
irfan sahibi (ârif) olması söz konusu edilemez. Oysa zihniyet tarafsız bir durumdadır ve her ikisini de 
tanımlayabilir. Müspet ya da menfî olmak durumunda da değildir.  

İnsanların veya toplumların faaliyetlerini belirleyen zihniyet aynı zamanda onların hayat tarzını 
da şekillendirmektedir. Bir taraftan, bireysel olarak insanın nasıl yaşayacağının sınırlarını çizen 
zihniyet, bir müştereklik olması hasebiyle aynı müştereklikte birleşen insanlardan müteşekkil bir 
bütünün (hem alt birimler hem de üst birimler) de düşüncelerini (ortak aklını), menfaatlerini, 
amaçlarını, hedeflerini, tepkilerini, dost (kendi) ve düşman (rekabet ve mücadele iken diğeri, çatışma 
iken öteki) algılamasını, bu dost ve düşmanlara karşı tavrını, tutumunu ve politikalarını da inşa 
etmektedir. Diğer taraftan da alt veya üst birimleri bir bütün olarak inşa etmektedir. Bu anlamda 
zihniyetin hem etkenliğinden hem de edilgenliğinden söz edilebilir. 

Zihniyetin, kendi ve öteki algılamasının temelinde yer alması onun evrensel olamayacağı 
anlamına gelecektir. Zihniyet tabiatı gereği bir öteki algılamasına sahiptir. Hatta zaman zaman kendi 
bilincinin/zihniyetin bizatihi kendisi bir ötekiye karşı oluşmaktadır. Bu sebeple, evrensellik iddiasıyla 
bütün insanlığın benimsemesi gerektiğinden söz edilen bir zihniyet muhakkak surette kurgusal 
olacaktır. Batı üst biriminin Aydınlanma ile birlikte böyle bir kurgusallığa giriştiğini anlatırken, kendi 
zihniyetini (moderniteyi) modernleşme adı altında evrenselleştirme gayretini “kendileştirme” olarak 
adlandırmamızın altında yatan sebep de budur. 

Batı’nın kendi zihniyetini evrenselleştirmeye çalışırken “medeniyet” kavramını (günümüzde ise 
küreselleşme kavramını) kullanması, tabiatı gereği bir tarafı ifade eden zihniyet gibi bir kavramı 
kullanamayacağının farkında olarak evvelâ tarafsızmış gibi göstereceği ve yeni icat edilmiş bir 
kavramı kullanmak mecburiyetini bilmesindendir. Zira evrensel bile Batı’nın icadıdır. 

 
2. 2. Medeniyetin Tekliği veya Çokluğu 
Bir kavram olarak medeniyetin ne anlama geldiği ve kapsamı konusu üzerindeki tartışmalardan 

ayrı olarak, medeniyetin nasıl algılandığı konusu da tartışmalıdır. Şöyle ki, medeniyetin esasında tekil 
ya da çoğul algılanması hususunda üç çeşit yaklaşımdan bahsedilebilir. Birinci yaklaşım sahipleri 
insanoğlunun tarihi tecrübesinde farklı medeniyetlerin aynı tarih diliminde birlikte var olabildiklerini 
kabul etmekle birlikte modernitenin etkisiyle zamanla tek bir medeniyetin hâkimiyetinin söz konusu 
olacağına ve diğer medeniyetlerin tarih sahnesinden çekileceklerine inanırlar. 20. yüzyıl başlarında 
medeniyet tarihçileri arasında yaygın olan bu yaklaşımın en tipik temsilcisi Arnold Toynbee’dir. 
Toynbee 1930’larda kaleme aldığı medeniyetler tarihi açısından klasikleşen A Study of History adlı 
eserinde insanlık tarihinde yirmi altı medeniyetin kurulmuş olduğunu, bunlardan on tanesinin bugün 
de hayatiyetini sürdürmekte olduklarını, ancak bu medeniyetlerden dokuzunun onuncu ve kalıcı 
medeniyet olan Batı medeniyetinin hegemonik etkisinin oluşturacağı ekonomi-politik düzen karşısında 
zamanla buharlaşarak (annihilation) yok ya da asimile olacaklarını iddia etmişti.45  

İkinci yaklaşım, medeniyetlerin zaten tek olduğu ve dolayısıyla kümülatif olarak gelişen bir 
medeniyet düşüncesi doğrultusunda her toplumun bu medeniyete ayak uydurması gerektiği kanaatine 
dayanmaktadır. Medeniyet kavramının ilk olarak kullanıldığı zamanlarda hâkim olan düşünce 

                                                            
45 Arnold J. Toynbee, A Study of History, (Oxford University Press:N. Y., 1965), vol. 1, p. 54.  
“Hayatta kalan on medeniyet: kendi Batı toplumumuz, Yakındoğu’daki Ortodoks Hristiyanlık ve onun Rusya 
uzantısı, İslam Toplumu, Hint Toplumu, Çin’deki Uzakdoğu Toplumu ve onun Japonya uzantısı, ve gözaltında 
olan Polinezya, Eskimo ve Göçebeler. Hayatta kalan bu on medeniyete baktığımızda, Polinezya ve Göçebe 
toplumlarının son demlerinde olduklarını, geriye kalan sekiz medeniyetten yedisinin, farklı derecelerle olmakla 
birlikte sekizinci –yani kendi Batı medeniyetimiz- tarafından ya yok olma ya da asimile olma tehdidiyle karşı 
karşıya bırakılmış olduğunu gözlemleriz.” A Study of History (New York: Dell Publishing, 1981), I, 286. 
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medeniyetin tek olduğu şeklindeydi. Batı dünyasının, medeniyetin en ön safında bulunan ve kendisini 
ulaşılması gereken bir seviyede göstermesi bu düşünce dairesindedir. 

Üçüncü yaklaşım ise çok sayıda medeniyetin eş zamanlı olarak var olduğu düşüncesine dayanır. 
Bu sebeple eş zamanlı olarak var olan farklı medeniyetlerin birbirleriyle çatışması ve uzlaşması bu 
cümledendir. Medeniyetler Çatışmasını ve buna karşı Medeniyetler İttifakını ileri sürenlerin 
medeniyet algıları ve kabulü de bu şekildedir. 

 
2. 3. İslâm ve Medeniyet 
Bir taraftan medeniyet kavramının kurgusallığı düşünüldüğünde ve diğer taraftan medeniyetin 

tekil-çoğul olup olmadığı tartışması sürerken, peşinen İslâm’ı bir medeniyet olarak kabul etmek ve 
çatışmanın ya da ittifakın taraflarından birisi olarak İslâm Medeniyetini görmek daha sonraları 
üzerinde derin tartışmalar doğuracaktır. Bir din olarak gönderilen İslâm’ın, Allah tarafından 
emredilmiş, üzerinde tartışılması, değiştirilmesi mümkün olmayacak hükümlerce müntesiplerinin 
hayatlarını inşa ettiği düşünüldüğünde, neden bir medeniyet olarak kabul edileceği anlaşılamayacaktır. 
Diğer taraftan, Müslüman Medeniyeti olarak adlandırılsa şayet belki biraz daha uygun 
gösterilebilecekken, doğruluğu ve İslâm’a uygunluğu denetlenmeksizin bütün Müslüman toplumların 
ve batıl dahi olsa bu toplumların yönetimlerinin uygulamalarını İslâm Medeniyeti olarak tanımlamanın 
ne derece doğru olacağı elbette tartışma götürecek bir mevzudur. Zira hem Yezid’in yaptıkları hem de 
Hz. Hüseyin’in yaptıkları İslâm Medeniyetinin parçaları sayılamayacaktır. Bir diğer husus da, yaklaşık 
iki yüz elli senelik bir kavramın (medeniyet) en azından bin dört yüz senelik bir dini nitelemek için 
hangi maksatla kullanılacağı, bu kavramdan önce mevcut olan bu dinin bu kavram olmaksızın 
istendiği gibi nitelenmiş ve bu nitelemelerle de anlaşılmış olması üzerinde düşünülmesi gereken bir 
husustur.    

 
2. 4. İslâm Medeniyeti ve İslâm Dininin Sınırları 
Medeniyetler İttifakı girişiminde taraflardan biri olarak görülen İslâm Medeniyeti hakkında 

başka bir tartışma da, İslâm olarak adlandırılan dinin kapsamının ne olduğudur. Diğer bir ifadeyle, 
İslâm’ın bir özel isim olup olmadığıdır.  

Kur’an-ı Kerim’in Âl-i İmran suresinin 19. ayetinde ifade edildiği gibi “Allah katında din 
İslâm’dır”. Bu ifade, Allah’ın Kur’an-ı Kerim ile ve Hz. Muhammed ile gönderdiği İslâm’ı tek din 
olarak göstermesinin yanı sıra, Allah tarafından Hz. Âdem’den beri gönderilen bütün dinlerin esasında 
İslâm olduğunu, fakat bunların zamanla insanlar tarafından bozulduğunu da göstermektedir. Nitekim 
diğer birçok ayet ve hadis eşliğinde düşünüldüğünde bu anlayış hemen görülebilmektedir. Dolayısıyla 
İslâm, bir medeniyet olarak kabul edilse dahi bunun sınırları belirsiz olacaktır. İslâm Medeniyeti, Hz. 
Muhammed’den sonraki bin dört yüz senelik uygulamaları mı yoksa Hz. Âdem’den beri bozulmamış 
olduğu dönemlerdeki bütün uygulamaları mı kapsayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, bugün İbrahimî 
dinler olarak adlandırılmak suretiyle farklılığa yapılan atıf, esasında bu anlayış doğrultusunda ayniyeti 
gösterecektir.  

 
2. 5. Kime Karşı ve Neden İttifak 
Medeniyetler İttifakı, Medeniyetler Çatışmasının öngördüğü Batı ile İslâm medeniyetleri 

arasında yaşanacak çatışmaya engel olmak ve çatışmanın engellenmesinden de öte bunlar arasında bir 
ittifak kurulmasını amaçlamaktadır. Bu ittifak girişimine İslâm medeniyeti açısından ve medeniyet 
kavramı açısından bakıldığında yöneltilebilecek eleştirilerin yanı sıra bir de Batı medeniyeti itibariyle 
bakıldığında yöneltilebilecek eleştiriler olacaktır. Evvelâ Batı medeniyetinin seviyesi mevzubahis 
edildiğinde, umumiyetle yetişilmesi hedeflenecek kadar ileri bir seviyede gösterilmesine rağmen Batı 
medeniyeti, tarihi boyunca insanlık için birçok kötülüğün kaynağı olmuş ve bu sebeple insanlığı 
içinden çıkılmaz dertlere sürüklemiştir. Öteki algılamasının ontolojik olduğu İslâm anlayışına mukabil 
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tamamen kurgusal bir öteki algılamasına sahip olan Batı medeniyeti, bir arada var olmayı yüzyıllar 
boyunca reddetmiş, ötekiye yaşama hakkı tanımamış bir medeniyettir. Ya kendisi gibi olmak suretiyle 
varlığını devam ettirmesine imkân tanımış yahut yok etmek için elinden gelen her türlü faaliyeti 
gerçekleştirmiştir. Emperyalizm ve sömürgecilik Batı medeniyetinin en belirgin özelliklerinden 
olmuştur. İslâm’ı bir din olarak dahi tanımamış ve onu dönüştürebilmek için bir ideoloji gibi 
göstererek Muhammedanizm şeklinde adlandırmıştır.  

Endülüs, Selçuklu, Osmanlı gibi bir arada yaşamanın en güzel örneklerine karşın, daha düne 
kadar Amerika’da siyahlar ile beyazlar arasında keskin bir ayrım bulunmaktaydı. Yahudileri insan bile 
saymayan Avrupalıların medeniyetinin neden ileri bir medeniyet olarak kabul edildiği gün geçtikçe 
daha fazla sorgulanmaktadır. Hatta medeniyet, insanlığın iyi ve faydalı birikimleri olarak kabul 
edilecekse, bilhassa son birkaç yüzyılda insanlık için her türlü sıkıntıya sebep olmuş Batı’nın bir 
medeniyete dahi sahip olmadığını ileri sürmek bugün olmazsa bile gelecekte kabul edilebilecektir. 
Zira Batı medeniyetinden kastın esasında bir medeniyet değil güç olduğu ve rızaya dayanan yönlerinin 
dahi tamamen değişik vasıtalarla yönlendirmek suretiyle temin edildiği gücün kaybolması ile birlikte 
dile getirilecektir. Nasıl ki, bütün dünyada bir arada yaşamanın en güzel örneklerini sergilemiş 
Müslümanlar sahip oldukları gücü yitirince medeniyete bile sahip olmamakla suçlandılarsa, bir gün 
gücünü yitirecek Batı’nın şimdiki zamandaki uygulamalarının nasıl medeniyete aykırı olduğu en 
keskin şekilde ifade edilecektir.  

Daha ilk etapta akla gelen insanlık için zararlı olan uyuşturucu, sigara, GDO’lu gıdalar, 
kimyasal ve biyolojik silahlar gibi pek çok maddeyi Batılılar geliştirmiş, üretmiş ve dünyaya yaymış 
hatta her geçen gün daha fazla insanlığa karşı kullanmaktadır. Sadece biraz daha fazla zenginlik elde 
etmek için yüzyıllardır Batı’nın insanlığa nasıl zararlar verdiği herkesin malumudur. Oysa ötekiyi yok 
etmek için kullandığı barut, pusula gibi araçları bir diğer medeniyetin sahibi olan Çinlilerin yüzyıllar 
boyunca nasıl sadece eğlence için kullandığını yine Batılılar anlamlandıramamışlardır.  

Birlikte var olmak yerine bunun çok ötesine geçerek bir ittifak kurmak için başlatılan 
Medeniyetler İttifakı girişiminin, bugün dünyanın her tarafında sıkıntılara sebep olan Batı medeniyeti 
ile neden ve kime karşı bir ittifakı amaçladığı kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok 
tartışılacak bir konu olacaktır.  

 
Sonuç  
Bir kumaş parçasının ağzından, kumaşların hayata bakışını anlattığı hikâyesinde Gökhan Özcan, 

hayal veya arzu ile gerçek arasında olması gereken uyumun göz ardı edilişini şu şekilde ortaya koyar: 
Genç bir kumaş parçasıyken ne kadar güzel görünüyordu gelecek gözlerime. Çok 
çalışacak ve ne pahasına olursa olsun bir gün bayrak olacaktım. Kumaş parçaları 
için, bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz bayım. Her genç kumaş parçasının 
gönlünde bir yeri vardır gökyüzünde kuşlar gibi dalgalanmanın... Ama ne 
mümkün... Kaderde ceket cebi olmak varmış. Siz, kumaş parçalarının bir yazgısı 
yok mu zannediyorsunuz?  Var bayım... Hem de sizinkinden çok daha zavallı bir 
yazgı... Babam bunu çok önceden biliyordu. Bana, grinin bayrak olmak için hiç de 
ideal bir renk olmadığını söylemişti. Ama gençlik işte... Başımızda kavak yelleri 
esiyordu.46 

Var oluş sebebi farklılık olan ve kendi-öteki algılaması siyah ve beyaz olan medeniyetlerin, 
bilhassa Batı medeniyeti ve İslâm medeniyetinin ittifakı çok iyi duygularla ve amaçlarla ortaya atılmış 
olsa da, medeniyetlerin yüzyıllarca devam eden mevcudiyetini bu siyah-beyaz görüşe borçlu olması 
sebebiyle çok zordur. Birbirine yaklaştıkça her ikisi de grileşecek olan siyah ve beyaz, artık eskisi gibi 
olamayacaktır. Dahası, başlangıçta iki farklı unsur olan siyah ve beyaz grileştikçe ortak ve tek bir hâle 

                                                            
46 Gökhan Özcan, "Gri Serenat", Hiçbişey, 2. Baskı, Vadi Yay., Ankara, 1995, s. 22-23. 
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gelecektir ki, bu açıdan Medeniyetler İttifakını tek bir Dünya Toplumu meydana getirme gayretlerine 
yapacağı katkılar sebebiyle bile eleştirmek çok kolay olacak ve amaçlanan faydadan daha fazla zarara 
yol açacağı iddia edilebilecektir.   

Bir girişim olarak Medeniyetler İttifakı, çatışmaya karşı olması yönüyle ve karşılıklı saygı 
çerçevesinde bir arada var olmayı telkin etmesi yönüyle politika alanına getirilmiş ciddi bir umuttur. 
Bu umudun gerçeğe dönüşmesi için, teorik alt yapısının sağlamlaştırılabilmesi amacıyla muhtemel 
eleştirileri dile getirerek akademik bir katkı sağlayabilmek de bizim gayretimiz olmalıdır.   
 

АРАЛ ӨҢІРІНДЕГІ ТҮРКІ МҰРАЛАРЫНЫҢ ЭТНОМƏДЕНИ ЗЕРТТЕЛУІ 
 

Тəңірберген Мəми 
тарих ғылымдарының кандидаты 

       Арал өңірі талай халықтар мен тайпалардың тағдыры тоғысқан жер болғандықтан, 
этногенездің өзіндік түйіні ретінде зерттеушілердің назарын аударып келеді. Олардың 
этногенездік жəне этникалық тарихы: этномəдени, аумақтық – экономикалық, этносаяси, тілдік 
жəне тұқым қуалаушылық нəтижелерінен көрінеді. Этнос адамзат дамуының бір кезеңінде 
қалыптасып, өзіндік тілі мен ділімен əлеуметтік құбылыс ретінде ерекшеленеді. Оның бейнесі 
физикалық, тілдік жəне этникалық жəне пəнаралық зерттеуде айқындалады. Түркілер тарихын 
жаңғыртудағы этномəдени тірек желісі – этногенез, əлеуметтік-ақпараттық арқауы – 
тарихилығы, археоэтнографиялық негізі - этникалық сипаты тұсында шешімін табар 
мəселелері. Олардың маңыздылығы мен күрделілігі соншалық, бұл мақалада зияткер 
этномəдениетін жан-жақты əдістемелік жолдармен: 1) ауызша, жазбаша; 2) археологиялық; 3) 
антропологиялық; 4) кешенді жəне т.б. деректерді негізге алып, олардың танымдық мəнін 
айқындауда тарихи, этномəдени тұрғысында деректерін саралап, түркі халықтарының өзара 
жəне көрші халықтардың мəдениеттерімен ықпалдастығы кейбір мəселелерін тұжырымдайды.          

      Осы өңірдегі ауызша шежіреге сүйенсек, ХІХ ғасырда өмір сүрген Тəңірберген 
Жайлаубаевтың (Қазалы уезінің тұрғыны) жадынамасында: “... Ертеректе Арал теңізі болмаған. 
Сырдария мен Əмудария қосылып, Лаузан Көне Үргеніш Аубагир арқылы Астрахань (Каспий) 
теңізіне құйған. Қазіргі Арал теңізінің орнында Адаги халқы өмір сүрген. Осы жерде Бай елі 
көшіп қонып жүрген.  

        ... Қарғыстан Арал теңізі пайда болып, патшалығы Үргеніш деп аталып, бірнеше 
дүркін су басқан. Ақыры айдаһар жұтты..."- деген. Осы шежіреде Арал өңірінде: адагей, 
қатаған, мұғал, ноғай (татар), қалмақ, қарақалпақтар жəне қазақтар қоныстанғаны жайлы 
мəліметтер береді .   

       1900 жылы жазып алған А.Л.Нестеров “адаги "- түрік, шағатай тілінде аралдықтар 
деген мағынада деп, Геродот айтқан Аракс өзеніндегі аралдардағы массагет емес пе деген 
пікірін білдірген [1].  

        Енді мұғалы - монғол, моғол да басқа халықтардың этнонимі түсінікті. Ал “қатаған" 
атауы əрқилы тағдырлы үлкен мəселе. Шоқан Уəлиханов үйсіннен тарайтын қойылдардан 
қатағанды таратса, шежіреші З.Сəдібеков үйсіндерден: қойылдар мен алқап деп тармақтап 
алқаптағылар таза үйсіндер деген. Қазақстан археологиясында (2006 ж.) үйсінді - Орта 
Азиядағы белгілі асиан этнонимінен, ятииден шығарып, ертеқытай жазуынан қазіргі қытайша 
юечжи (юэчжи) деп атайды [ 2].  

       Арал өңіріндегі этностардың ата-бабаларының түркілік тегінің халық болып 
қалыптасуы, алыс, жақын əсіресе, солтүстік- шығыстан келген көшкін ру тайпалардың 
топтарымен араласуымен сипатталады. Ежелгі дəуірлерде Стефан Византийскийде аугасии, 
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Птоломейде аугалдар жəне Страбонда аттаси кейін этноним атауымен оғыздар, кердерілер 
жəне қаңлылар болып, Сырдарияның арналарында батпақтағы қалалар мəдениетін қалдырды. 
С.П.Толстовтың пікірінше, оғыздар асстар - тохарлардан құралған. Топономикада оғыздар: 
Оғызсай (Сырдарияның кепкен арнасы), Оғызтау (Қаратауда), Бұзық (Сырдарияның орта 
ағысы), Бұзық төбе (Бөген өзенінде) атаулары сақталған. Кердері атымен: Кедер (Бұзық төбе), 
Кердері құмы (Қазалы ауданы), Керделі округі (Шиелі ауданы) Батыс Қазақстан облысының 
Шыңғырлау ауданындағы Кердері елді мекені жəне Кердері руы бар. Мұндай атаулардың 
жергілікті тұрғындардың ұрпақ жадының тарихи жалғастығын білдіреді [3] (1-сурет). 

        Жаңадария мен Əмударияның арнасын мекендеген Хорезм мəдениетінің ықпалында 
болған өзен скифтері де өзіндік этникалық ерекшелігімен Шірік рабат, Аққыр, Бəбіш молда, 
Шахсенема, Дəукескен ескерткіштерін қалдырып, апасиан-пасиандар ерте ортағасырдағы 
печенегтер атауына кірді . Кенгерес – печенегтер А.Н.Бернштам бойынша бітік жазуларында 
Кангу-Тарбан (қаңлы), VІІІ ғ. Сырдария “Канга" атап, осы өзеннің орта ағысында мен Арал 
теңізінің маңында печенегтердің бірегей топтастығын құрып,  Отырарда орталығы болған [4].        

     Тарих ғылымында көрсетілгендей, этникалық қауым болу үшін бірнеше этникалық 
ерекшеліктері пісіп жетілуі қажет. Түркі этностарының қалыптасу тарихында бірнеше 
этногенездік құбылыстар мен көшкіндердің аралас толқыны болып өтті. Оның нəтижесінде 
көрнектісі Арал өңірінің жоғарыдағы деректеріне қарағанда оғыз, печенегтер алғы жаңа 
антропологиялық түр ретінде жергілікті тұрғындардан қалыптасып жəне кейбір тайпаларды 
басқа жерлерге ығыстырды. Екіншіден, рухани жəне материалдық мəдениеті біртұтас 
солтүстіктен келген жаңа этникалық топтар – ғұндар, юечжи, одан хионит, кидарит жəне 
эфталиттер құрады.  

     Бұл көшкіндердің басы 93-181 жылы Қытаймен шекарада құрылған сянби ұлысында 
(Дун-Ху) оған 112 түркі тайпалары еді. Оның негізі үйсін, қыпшақ жəне наймандар болған. 
Оған куə Қытай қорғанының батысында Сянби жəне Найман таулары т.б. жер атаулары қалған. 
Ал тарих сахнасында ІV ғасырда орыс деректерінде көп айтылатын жужандар (жуан-жуан) 
авар, обрлар (суан) болатын. Бірақ олардың Түркі тарихындағы орны жəне оның ру-тайпалық 
байланыстары жан-жақты зерттелмеген. Арабтар Л.Н.Гумилев жазғандай, Соғдиананың 
теріскейінен əрі жатқан қалың жауынгерлерді түріктер (түркілер) деген атаумен мəңгілікке 
тарихтан орын алып берген [5].   

      Ғұндар (хунну) түріктердің арғы тегі б.з. д. ІV-ІІІ ғғ. Қытайдың солтүстік 
шекараларында тұрған тайпалар топтастығы. Бұл атау И.Бучуринше ұзаққа шабатын аттың 
сəйгүлік, күлік мағынасын береді. Кейін зерттеушілер Қазақ елінің ұлттық мақсатына 
ыңғайластырып Хунну мемлекетінде хунну (сюнну) 24 рулардан тұрып, ақсақалдары 
басқарған. Археологиялық деректерде, сюннулер өлгендерге обалар тұрғызбаған, таспен 
қоршап сағана жасап ат тұяғымен таптап, не өзен арнасы астына жасыратын. Зерттеушілер 
ғұндар мен сюннулердің əдеп-ғұрпы ұқсастығын Сібірде орлық жəне қима мəдениеттерімен 
жартылай отырықшы болғаны, Тағар, Иволгин т.б. ескерткіштердегі Ресей археологтарының 
зерттеулері арқылы дəйектеген [6].   

       Зерттеуші Қ.Сартқожаұлының дəйектемесінде, Ғұндар бітіг (рун) жазуын қолданған. 
Олардың батысқа қоныс аударған тобын ғылымда "ғұн  ", "ағғұн" деп атаған. Эфталит (еb- 
қотан (тюр), еI- ел (тюр). Олар Шығыс Түркістан, Əму жəне Сыр аумағын мекендеген. 
Əмударияның оңтүстік жағасында болған эфталиттер" қызыл киім", түркілер "қара киім" киіп 
бірімен-бірі соғысқан. Орхондағы Білге қаған ескерткішінде Қ.Сартқожаның оқуы бойынша: 
"Əкем түрік Білге қаған бөдке (тақ киесіне) отырды. Онда игі алты [алачи] есірдің (тақ) тоғыз-
огуз киіз туырлықты бектері, халқы ... " деп жазылған. Ғұндар қаңлы тайпаларымен көрші 
қолаң отырады. Ə.Қоңыратбаев Батысқа ауған хұндар эфталиттер, ақ хундар кердерілер аталып, 
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"Ақ" сөзі -"Батыстық ел" деген ұғым, эфталдың сөз түбірі – үйтал Бейжин, Байсын дейді. Бұл 
жырларда айтылатын Жиделі Байсын жерінде дегенмен үндеседі [6].     

        Этногенез құбылысының екінші кезеңінде Арабтардың жаулауы Орталық Азияның 
аудандарына түркі тілді тайпалардың енуін тоқтатып, оның есесіне олардың ирантілділерімен 
сіңісуін тездетті. Оның басымдылығы түркілер мен ирандықтардың қай ауданды иеленгеніне 
байланысты болды. 

        IX ғ. 40-жылдарында Мауераннахр шығысынан қарлықтар мемлекетінің құрылуымен 
үшінші кезеңі басталады. IX-X ғғ. түргеш-қарлық тұрғындары түркі этникалық ділінің 
этносаяси бірігудің жəне əлеуметтік-экономикалық құрылымының негізі болып, берік 
іргетасын қалап, Жетісу, Шығыс Түркістанда бірікті. Орталық Азия халықтарының өмірінде 
мұндай құбылыс IX ғ. шарықтау шегіне жетіп Табари бойынша, Балх, Тохаристан, Бодгиза, 
Кухистан, Серахса, Бұхара, Шаш, Ферғана қалаларында тұрғындар түркі тілдестер басым 
болды. Қараханидтердің саяси билігінің орнығуымен түркі елі экономикалық жағдайы 
айтарлықтай дамыды. Хорезмшахтар, Монғол, Темір əулеті билеушілері кезеңінде түркі-
монғол тайпаларының араласуы қызу жүрді. Антропологтардың зерттеуі бойынша Оңтүстік 
Сібір нəсілдерінің көшкіндерінің ағыны үлкен рөл атқарды. XVI ғ. Дешті Қыпшақ 
тайпаларының енуі жергілікті түркілердің антропологиялық бейнесін өзгертті [7].    

     Кеңестік дəуірде Түркі халқынан қалған мəдени мұраларды археологиялық тұрғыдан 
зерттеу нəтижелі жүргізіліп, кейін оны пəн аралық талдау жалғасын таппаған. Тарихта қарлық, 
қимақ, оғыз, пешенег, түркі мен қыпшақ ескерткіштеріне аз мəн беріліп, көшпелілер деген 
қарғы тағып шектеген. Түркі халқы деген жүйе жоқ. Археоэтнографиялық зерттеулерде 
жекеленген ру-тайпалардың билік еткен сол кезеңдегі жерлеу əдеп-ғұрпын баяндайтын 
бейіттері, ал тұрмысы, қала қоныстары арқылы айқындалғанымен кейін мұндай ізденістер 
тарихи, этнографиялық жəне лингвистикалық жан-жақты зерттеу жалғасын тауып 
қарастырылмайды. Тіпті, ортағасырлар бойы қолданылған жəне этномəдени танымға дерек  
болатын кілем, қыш өнімдеріндегідей тұтыным бұйымдарындағы ру таңбаларына да кемшін 
мəн берілген. Өнертанушы Л.И.Ремпельдің пікірінше, түркілердің мəдениетке қосқан 
жаңалығы геометриялық өрнекпен сипатталып, Əлем көркемөнерінде мəнерлі ерекшелігімен 
орын алады [6, с.20-28]. 

       Дегенмен археологиялық деректерде жоғарыдағы көшкіндердің араласуына 
қарамастан, IV ғ. аяғы - V ғасырдың басында Орта Азия мен Қазақстан аумағында жергілікті 
Жетіасар, Қаратау, Отырар жəне Қауыншы мəдениеттері ықпалы тарады. Жетіасар, Отырар, 
Қаратау жəне Қауыншы қыш өнімі кешендері біріне-бірі ұқсас келеді. Л.М.Левинаның 
көрсетуінше, IV-VІ жəне VІІ-VІIІ ғғ. қыштарында бұрынғы дағдылар сақталып, VІІ-VІIІ ғғ. 
кешендерінде бұрынғы ыдыстардың жаңа тұрқы - мұрынды құмыралар мен кеселер шықты. 
Жаңа мəнердегі металл түсіндегі қызыл, қоңыр ангобты геометриялық өрнектер сызбаланған 
ыдыстардың жаңа топтары ерекшеленеді. Жетіасар 3, Кердері жəне Отырар аумағындағы 
Шаушуқұм төбе қыштар өнімдерінің ұқсастығын оғыздар жəне печенегтер этникалық 
қауымдастығының бірлігінен көрінеді. Бұл этномəдени өзгерістер жоғарыдағы Арал өңіріне 
халықтар алмасуы мен Х-ХІ ғғ. қимақ-қыпшақ көшкіндерінің келуімен байланысты да болды. 
Мұндай этногенездік құбылыстардың əсерінен Сырдарияның орта ағысында тұрғын үйлердің 
құрылымына кан сияқты ұзын ошақтар ене бастайды. Жетіасар кандары  орталықазиялық Арал 
өңірі далалықтарының ерте ұйғыр мəдениетінің байланыстарын көрсетеді [8].     

     Алтын Орда кезеңіндегі қыш өнімі өте ерекшеленбеген, негізі сырланбаған жəне тығыз 
қызыл сазды түрлі болып келеді. Бұрынғы Сырдария жəне Арал өңірінде дамыған қолөнердің 
қыш жасау дəстүрін жалғастырған. ХV ғ. қыш өндірісінде жаңа құмыра, тағар түрлері шығып, 
қызыл ангоб тұрқын безендіру де қолданылмай, кобальт, марганец жəне түссіз, көк, жасыл 
жалатпалар пайдаланады [9].    
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        Қызылорда облысындағы ежелгі Асанас қаласының этнонимін К.А.Ақышев, 
К.М.Байпаков жəне Л.Б.Ерзакович Ясы, Асса (Аса), Аснас, Асар топонимдерімен баламалап, 
бағзы замандардағы Аси тайпаларымен шендестірген. Қала мəдениетінің өмірін қайта 
жаңғырту мақсатында Н.Н.Вактурская (1979 ж.) мен автор (1990-2006 жж.) археологиялық 
зерттеу жүргізіп деректері этномəдени сарапталды [10] (2-сурет).  

      Бірінші қималық қазбада екі құрылыс қабаттарынан шыққан керамикалар ХІІ-ХІV 
ғасырларға мерзімделді. Екіншісінде, бес құрылыс көк жиегі мен жеті еден ізі анықталған. 
Керамикасына қарағанда  төртінші, бесінші құрылыс қабаттары VІІ-ІХ ғасырдағы батпақтағы 
қалалар оғыздар кезеңіне сəйкес келеді. Қазба барысында жапсырмалы жасалған қақпақтар мен 
құмыралардың екі түрінің сынықтары шыққан. Олар тырнақты, жиектелген, мойны жоқ. 

     3-құрылыс көкжиегінің төменгі еденінен жапсырмалы гүл тəжімен жиектелген 
ыдыстардың сынықтары, көлденең шырша өнерлілер кездеседі. Бұл өрнекті Л.М.Левина VІІ 
ғасырдың аяғы ІХ ғасырдың басындағы кейінгі Асар керамикасына жатқызады. Деректері Х-
ХІІ ғасырларға мерзімделеді. 

     4-құрылыс көкжиегінен күйдірілген кірпіштен тұрғызылған қабырғалар шықты. Оның 
екі едені бар (ХІІІ жəне ХІV ғғ.). Оның жоғарғы еденінен, жиегі тырнақты өрнектелген, 
жапсырмаланып жасалған ыдыс сынықтары табылған. Бұл құмыралар, оның тұтқаларындағы 
өрнектері батпақтағы қалалар Жанкент, Күйіккескен деректеріне ұқсас. 4-5-құрылыс жиегінен 
алынған деректер “батпақтағы қалаларға” VІІ-ІХ ғғ. баламаланып мерзімделді [10].   

      Жоғарыдағы Асанас қаласының стратиграфия қималық қазба нəтижесі -қала 
мəдениетінің дамуының өзгерістерін бақылауға, топографиясындағы (құрылымындағы) 
өзгерістерді жəне оның этномəдени тарихының басты кезеңдерін анықтауға мүмкіндік берді. 
Қаланың келесі дамуы төмендегідей жағдайда болған. Оны қоршап тұрған мықты дуал 
орнынан байқауға болады. Сөйтіп, ертедегі Асанас қаласы қорғанысты қонысы “батпақтағы 
қалалардың” мəдениетімен, оғыздар, кердерілер, қаңлы, қыпшақ жəне  т.б. этникалық 
бірлігімен жəне тұрмыс-тіршілігімен сəйкес келеді. 

       Ертедегі  Асанас қаласын жоғарыдағы археологиялық зерттеу барысында бұрынғы 
жəне кейінгі қазба деректеріне сүйене отырып  қаланың мəдени қабаттарына сəйкес: 

1) Жетіасар мəдениеті. Қаңлылар мен кердерілер билеу дəуірі. Б.э.д. VІІ- б.э. VІІ ғғ.  
2) Батпақтағы қалалар мəдениеті. Оғыздардың билеу дəуірі. VІІІ-ХІ ғғ. 
3) Түркілер мəдениеті. Қарлық, Қыпшақ, Хорезм мемлекеттерінің билеу дəуірі. ХІ- ХІІІ 

ғғ.  
4) Алтын Орда мəдениеті. Монғолдар дəуірі билігі. ХІІІ-ХV ғғ.  болып сараланды [10, 40 

б]. (1-сурет).   
         Сонымен бірге одан кейінгі ғасырлардағы қала өмірін жоққа шығаруға болмайды. 

Жоғарыдағы мерзімдеу мен дəуірлеуде бұрынғы қалыптасқан жүйені негізге алғанға 
қарамастан, бұл жалпы тереңдей зерттейтін Түркі дүниесінің құндылықтары болып табылады.    

         Дешті Қыпшақтың керуендерінің тіректі тоқтайтын жері жəне Ақорданың астанасы 
ертедегі Сығанақ қаласында стратиграфиялық қималық қазба (1996 ж) солтүстік қақпадан 250 
м, батыс дуал қорғанына жақын жерде жүргізілді. 5х 5 х 5 х 5м өлшемді 6 м тереңдікте түбіне 
дейін жеткізілді (2-сурет). Жалпы көрінісінде үш құрылымдық қабаттары көрінді. Қималық 
көрінісі солтүстік, шығыс, оңтүстік жəне батыс болып хаттамаланды. Олардың ішінде солтүстік 
бағыты сипаттарлықтай құндылық танытады. Басқаларында: бос топырақты, қамысты, 
күйдірілген күлді, құлаған қабырғалы, пахсалық, кірпіш іздері байқалады.  

      Еденнің 1-ші деңгейінде сырлы жəне сырлы емес қыш ыдыстар құрама сынықтары 
шықты. Олардың ішінде: бүйірінде ирек сызбасы бар, өрнегі шығыңқы, қышының түсі сұр, 
мойнынан бүйіріне қарай бірнеше қара бояу тамызылған, ыдыстың түсі сұр, қолдан жасалған, 
ернеуіне аяқпен басып тырнақшалық өрнек жүргізген хұмшаның: өрнегі тіке сыртына 
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қайырылған, буынды тұтқасы ернеуінің астына бекіген, қышы сұр, іші қара ангобты, тұтқалы 
құмыра бейнелі ыдыс табылды. Бұлардың бəрінің сазы нығыз, аздаған қыздырылған құм 
қосыла күйдірілгендіктен, ашық қоңыр түс алып, қызылдау жəне сұр ангобты болып келеді.  

      Сырлы қыш өнімдерінен: қышының түсі қызыл қоңыр, сұр ангобталған, оның ішкі 
жағында көгілдір сыр үстіне қанық көкпен өсімдік мəнерлі өрнек салынған тостаған табылды. 
Қышы сынғанда қоңыр, сырты сұр ангобталған. Тостағанның ішкі түбінің ортасында 
қызылқоңыр сыр үстіне жасыл бояумен төрт бұрышты, оның қабырғаларын ала ұшбұрышты 
өрнек сызбаланған. Тостағанның іші көкпен сырланып, оның түбін ала қарамен шеңбер ішіне 
құйынды өрнек салынған ыдыстар кездесті. Тостағандардың кіші өлшемдерінің сырт түбі терең 
шұңқырлы, ал үлкендері жайпақ болып келеді. 

         Сырлы емес құмыра, құм түрлерін баламалағанда оларға ұқсайтын ыдыстар Оңтүстік 
Қазақстан мен Орта Азиядағы зерттеу деректерінде кездеседі. Ал сырлы “құйынды”, 
“геометриялық”, “өсімдік” өрнектермен көркемделген кобальт, марганец, көгілдір, көк, жасыл 
жəне қоңыр бояумен немесе аралас бояулы түстермен əрленген тостағандар т.б. ыдыстар Созақ 
қазбасында, сонымен бірге Сайрам, Түркістан, Иран, Сауран т.б. ескерткіштердің үстіңгі 
қабатынан табылған. Олардың негізінде табылған деректер ХV-ХVІІІ ғғ. мерзімделеді [11, 27-
28-суреттер].   

        Екінші құрылыстық кезең деңгейінде сырлы емес қыш өнімімен тек қана қышы сұр, 
пұшық шүмекті - су құятын құмыра жұрнағынан басқасы бояма асханалық ыдыстар. Олар 
əртүрлі өрнекті жəне таңбалы табақшалар мен тостаған сынықтары шықты. Гүлді өрнекті, ішкі 
жағы ақ сырға қарамен, əр жеріне көкпен боямаланған табақшаны ақ сырдың үстіне қарамен, 
көкпен шеңберлі бояп, өрнек сызбаланған. Екеуінің де қышы ақ, қызғыш сұр ангобты. Тағы бір 
тостағанның іш жағы ақ сыр үстіне көкпен шаршылы өрнектелген, түбінің диаметрі 8 см, 
қабырғасының қалыңдығы 1 см, түбі шұңғыл, қышы ақ, қызғыш ангобты [11, 25-тің 10,13-
суреттері ].   

       Таңбалы екі тостағанға ерекше тоқталамыз. Біріншісі түбі терең, ішкі жағындағы ақ 
сыр қарамен екі таяқша сызық “Қос алып” таңбасы белгіленген. Қышы ақ қызғышты, қоңыр 
ангобты. Бұл - “айбас” ұранды орта жүздегі қыпшақ руының таңбасы. Екіншісінің түбі жайпақ, 
ішкі жағындағы ақ сыр үстіне түбінің көлемімен қара бояумен шеңбер сызылып, оның 
ортасында Кіші жүздің жаппас руының “Баймұрат” ұрандысының “түйемойын” таңбасы 
бейнеленген. Мұндай таңбалы ыдыстар Отырарда көп кездесіп талданған. Осы сияқты бұл 
мəдени қабаттан шыққан гүл өрнекті тостағандар, кесе сынықтары хатталды. Сонымен гүлді, 
рельефті өрнекті, спираль бейнелі өрнекті, ақ жəне көк сырлы жəне көк, сырына қарап, ХІІІ-
ХІV ғғ. мерзімделеді. Ал, таңбалы ыдыстарды Созақ, Отырар мысалдарында ХV-ХVІ ғғ. 
мерзімделсе, екеуін тұжырымдағанда І-2- құрылыс көкжиегінің деректері  ХІІІ-ХVІ ғғ. 
қамтиды.  

       Үшінші құрылыс кезеңінде Отырардағы Мыңшұңқыр қазбасына ұқсас құмдан пеш 
кездесті. Оның үстіне өрнек салынып қапталынып, қыш кірпіш жапсырылған. Жоғарғы 
аузында жартылай сынған керсен (тағар) жатты. Ернеуі жартылай шеңбер бейнелі   шығыңқы, 
трапеция бейнелі бүйірі   түбіне тіке жалғасады. Бүйірінде қоңыр бояумен дөрекі бұрама, өрнек 
салынған. Ыдыстың қышына қи, құм қоспалары қосылып, толық емес қызылдау етіп 
күйдірілген. Іші-сырты ашық қызыл ангобты. Өнім қолдан құралып, жасалған. Баба ата 
қазбасында осындай қолдан жапсырылған терең қыш ыдыстары леген деп аталып, VІ-VІІ ғғ. 
мерзімделіп, цитадельдің үшінші құрылыс қабатынан шыққан ыдыстарға сəйкес келеді. Ал, 
сыртындағы өрнегіне келгенде сол зерттеудің дерегімен баламаласақ, оның Х-ХІІ 
ғасырлардағы өрнектерге сəйкес, қараханидтер дəуіріндегі бұрамалар мəнеріне ұқсайды. 
Отырарда осындай өрнектер тоғызыншы құрылыс көкжиегінде табылған қыш ХІІ-ХІІІ ғғ. қыш 
өнімдерінен көрінеді. Бірақ бұл тағарлардың стилистикалық сыртқы бейнесі ғана ұқсайтынын 
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айта кету керек. Тандырдың байқауға мүмкін болған құрылымы екі қабат кірпіштен қаланған. 
Іші қам да, ал сыртында тікесінен жоғарыдағы көрсетілген өлшемде қыш кірпіштер аралас 
жапсырылған. Тандыр қыш кірпішті іргетас үстіне тұрғызылған. Ошақтың ішінде күл аралас 
топырақ пен жоғарыда талданған тағардан басқа материал жоқ. Оны Отырардағы тандырларға 
ұқсастыруға болады. Тандыр іргетасымен деңгейлес солтүстік батыс қимасын жағалай қам 
кірпішті қабырға өтеді. Мəдени қабаттарына сəйкес одан табылған керамикалары мерзімдік 
теңдестірілді. Қолөнер өнімдерінің үш кезеңі ерекшеленеді. Сығанақ қамалының оңтүстік, 
батыс жағында дуалдарынының маңында мүмкіндігінше атқарылған археологиялық  
зерттеулердің барысындағы үш құрылыс кезеңдеріндегі керамикалары мен нумизматикалық 
деректері бойынша ІХ-ХVІ ғғ. қала өмірі нақты анықталды. [11, 27- 28-суреттер].   

       Кеңес ғалымы С.П.Толстов Арал өңірін этногенездік құбылыстардың түйіні дегенімен, 
түркі этностарының тарихы мен этникалық тегін анықтауда, оның ішінде ақ ғұндарға 
байланысты "Кердері мəселесіне" жəне ру тайпалар тарихына жақын келіп тайқып кетеді [3, 
с.70]. Е.Е.Неразик сияқты Кеңестік дəуір зерттеушілері бұл мəселелерді кешенді қарастырамыз 
дей келіп, шаруашылық-мəдени үлгі (ШМҮ) жəне тарихи-мəдени облыстар (ТМО) ілімі жүйесі 
шырмауында шектеліп тұмашаланып қалған. Олардың ұғымынша, Арал өңірінде жан-жағын 
далалар қоршаған бір ғана жерөңдеушілер өркениеті - хорезмдік болғанын жекелеп көрсетіп, 
ортағасырлардан түркіленгеннен ХІІІ ғасырда біржола хорезм тілін түркілік тіл ығыстырғанын 
мойындайды [8, с.205]. Мұндағы "Түркі əлемі" атты өркениетттің болғаны дəйектелсе де, ал 
оның қайдан келгенін, түпкі этномəдени негіздерін жан-жақты зерттеуден қашқақтаған. 
Осындай ғылымдағы біржақты бұрынғы мəдениеттанушылық көзқарастан Ресей ғалымдары да 
бас тартып отырғаны мəлім. Ал Қазақстан зерттеушілері ортағасырлық тарихында 
экономикалық жəне саяси жағдайлардың əсерінен ру бейнесі өзгеріп (М.С.Мұқанов), ХУ-ХVІ 
ғғ. жүздер болып, қазақ халқының құрамында үш топты тайпалар (жүздер) болып 
қалыптасқанын көрсетеді (Х.Арғынбаев). Зерттеуші Б.Көмеков тұжырымдағандай, "отаны" 
(этникалық аумағы), "жайлау аумағы" атауынан шыққан. Дешті-Қыпшақтың этникалық 
байланыстары тереңдеді жəне дамып, этномəдени сипатымен ерекшеленді. Сонымен бірге 
В.В.Бартольдтың айтқан пікірі қимақ, қыпшақ тайпаларындағы "мемлекеттілік" жайлы пікірі 
сəйкес келмейді. Өйткені шетел зерттеушілері тарапынан бұл этностардың ішкі этногенездік 
мəселелеріне жеткілікті мəн берілмеген. Ежелден аталған рулар əлі күнге дейін сақталып 
келеді. Одан келе-келе  жаңа рулар  мен топтасулар этномəдени құбылыстар барысында  
тармақталған [12].  

        Түркілердің ғұмырында құлдырау, даму, басқа да этностардың  əсерімен сіңісу 
барысындағы өтпелі аралық кезеңі де байқалады. Əсіресе, араб өркениетінен өзгерісті болған 
аталған сəулеттері, теңгелерінен т.б. түркілер өмірінің əртүрлі салаларынан көрінеді. Мысалы, 
Сырдария бойы қалаларының негізі оғыз-қыпшақ болуына қарамастан, мұнда балбалдар, 
тастағы жазулар аз кездеседі. Себебі, "Ғайыб ерен қырық шілтен" қызметінен жойылып 
мұсылман діні нық орнап бəдіздер жойылып кеткен. Қорқыт ата қорымдағы тастарда адам 
бейнесінен қашқақтап шеку байқалады. Қайтыс болғандардың басындағы тастарда руының 
таңбалары ғана сызбаланған. Ол кейін ХІХ ғасырлардан басталған Қазанда жасалған қалыпты 
құлпытастарға ұласады [11, 111-б.]. 

       Қазақтардың тегі Оңтүстік Сібір үлгісінен антропологиялық талдау бойынша 
еуропеоидтық жəне монголоидтық нəсілдер болып, сіңісіп бірнеше тарихи кезеңдерден өтті. 
О.Ысмағұловтың зерттеуінше, ежелгі бейнесінің пішімін басым сақтаған, қазақтардың қазіргі 
мекені 4 мың жылдан бері тарихи жəне этникалық отаны жəне тураноидтық (оңтүстіксібірлік) 
нəсілге жатады. Қазіргі кезде ауызша, жазба жəне археологиялық қазбалардың олжаларымен 
салыстырмалы негізде нəсілдік, ру-тайпалық мəселелерді тікелей Түрік этномəдениеті 
жүйесінде қайта жаңғыртуға негіз бар жəне мүмкіндіктер мол [12].    
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        Бұдан келіп ықылым заманнан қазіргі дейін сақталған түрік халықтарының рулық 
жүйесінің өміршеңдігі мен ұйымшылдығы, елдігінің өзара жəне көрші халықтардың 
мəдениеттерімен ықпалдастығы арқасында Алтайдан Жерорта теңізіне дейінгі Ұлы далаға 
ғасырлар бойы иелік етуіне ықпал жасады деуге негіз бар. Түркі этностарының этногенезінің 
тарихына таңылған кейбір жат теорияларға қарамастан дамыған басқару демократиясының 
теңдесі жоқ үлгісі жатыр.        

        Ойымызды түйіндей келгенде, түркі халықтарының тарихын этномəдени тануда жаңа 
модулді жүйе жасау туындайды. Ол Түркі əлемі мен Түркі кеңістігі шаңырағы астында жəне 
оның негізінде құрылатыны анық. Өйткені түркілер осы жарқын этномəдени мұраларының 
құндылықтары арқылы бүкіл əлемдік өркениетте танымалдана, көрнекті орын алады.    
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İSLAM’IN İNANÇ ÖĞRETİLERİ VE MEDENİYETLER ARASI İLİŞKİLER 
 

Doç. Dr. Hulusi Arslan 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Türkistan/KAZAKİSTAN 
 
Özet 
Bu çalışmada medeniyetler arası ilişki ve etkileşim, İslam’ın inanç öğretileri açısından ele 

alınmaktadır. İslam inanç öğretileri, bir yönüyle İslam medeniyetinin özgünlüğünü sağlayan bir role 
sahip iken, diğer bir yönüyle de, özgürlük, saygı ve hoşgörü temelinde, diğer medeniyetlerle iletişim, 
etkileşim ve işbirliğine imkân tanımaktadır. Bu yönüyle, medeniyetin gelişmesine ve insanlığın 
problemlerinin çözümüne olumlu katkılar sunacak öğretiler bütünüdür. Bu perspektiften 
değerlendirildiğinde medeniyetlerin çatışmasından değil iyilik üzerinde işbirliğinden bahsetmek daha 
uygun olur. 

 
Giriş 
Tarihi boyunca din ve medeniyet farklı coğrafyalarda, faklı kültürlerde olsa bile insanlığın ortak 

paydaşlarını oluşturmuşlardır. Din medeniyetin oluşması ve gelişmesini sağlarken, medeniyet de dinin 
özgün ve farklı yorumlarını ortaya çıkarmıştır. Din hayatın bütün yönlerine nüfuz eder. Bu sebeple 
“dinden ve değerlerden bağımsız bir yönelim, medeniyet kuramaz; aksine var olanları yok eder ve 
insanlığa şiddet ve hüsran getirir.”1 

Öte yandan tarihsel süreçte, her medeniyetin bir başka medeniyetten şu ya da bu şekilde 
etkilenmiştir. Çağımızın iletişim imkânları, medeniyet ve kültürler arası ilişkilerde çok yönlü ve daha 
hızlı bir etkileşime yol açmaktadır. İslam medeniyeti, kendini yeniden inşa ederken, şüphesiz modern 
çağın şartlarından etkilenecek,  ister istemez dini düşüncede değişim ve yenileşme olacaktır. 

Bu süreçte, özgünlüğün korunabilmesi için, değişim ve yenileşmenin dinin temel değerleri üzerine 
bina edilmesi gerekir. Aksi halde yabancılaşmaya engel olunamaz. İşte bu tebliğde medeniyetler arası 
ilişkilere, İslam’ın inanç değerleri açısından bakmaya çalışacağız  

Günümüz dünyasında en önemli tartışma alanlarından birisi dinler ve medeniyetler arası 
ilişkilerdir. Konuyu birçok açıdan değerlendiren çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Özellikle siyasi ve 
kültürel açıdan konunun taraftar ve karşıtları bulunmaktadır. Burada ise konu, tasviri bir yöntemle, 
ağırlıklı olarak dinin ana kaynağı olan Kur’ân açısından incelenecektir. Medeniyet ve kültür 
kavramları üzerindeki tartışmalara girilmeyecektir. 
                                                            
1 Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Yay., 2012 Ankara, s.13 
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1. Birlik İnancı /Tevhid 
Kur’ân-ı Kerim’de İslam’ın inanç esasları şu şekilde ifade edilmiştir:“Ey iman edenler! Allah'a, 

Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim 
Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en 
koyusuna düşmüş olur.”2 Bazı ayet ve hadislerden hareketle, “kadere iman” da bunlara eklenmiştir.  

İman esasları, bazen üçe bazen de teke indirgenerek ifade edilebilmektedir. Tek bir ifade biçimi, 
düşünce geleneğimizde “tevhid” kavramıyla maruf olmuştur. Tevhid bütün esasların aslıdır (aslu’l-
usûl). Başka bir ifadeyle tevhid, İslam’ın omurgasıdır. Bütün ilahi dinler bu esasa dayanır. Bütün 
peygamberler ona çağrı yapmıştır:“Senden önce gönderdiğimiz her peygambere ‘benden başka 
ilah yoktur, bana kulluk edin’ diye vahyetmişizdir.”3 Nebevi geleneğin son halkası olan Hz. 
Muhammed de aynı yola çağrıda bulunmuştur: “De ki "Allah'a ve bize indirilene; İbrâhîm, İsmâil, 
İshâk, Yâkub ve Yâkub oğulları'na indirilenlere, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya ve nebilere, Rab'leri 
tarafından verilenlere îmân ettik. Onların arasından birini (diğerlerinden) ayırt etmeyiz. Ve biz 
O'na (Allah'a) teslim olanlarız."4 

Buradaki teslimiyeti “İslam” olarak anlamak mümkündür. Dolayısıyla İslam aslında bütün 
peygamberlerin ortak dinidir. Bu ortak dinin özü ise, Allah’ın varlığı ve birliğine inanıp ibadeti 
yalnızca ona has kılmaktır. Kur’an, Yahudi Hıristiyan bütün semavî din mensuplarını bu dine 
çağırmıştır.5 Bu çağrılardan birinde şöyle denilmektedir: “De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin 
aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. 
Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: 
“Şahit olun, biz Müslümanlarız.”6 

Görüldüğü gibi İslam dini, insanlığı, yüce Allah’ın varlığı ve birliğini tanımaya ve sadece ona 
ibadet etmeye çağırmaktadır. Bu çağrı ister istemez, Müslümanlarla diğer din ve medeniyete mensup 
insanlar arsındaki ilişkilerde etkili olacaktır. Bunu ayrıca inceleyeceğiz 

Diğer yandan tevhid inancı, İslam Medeniyetinin şekillenmesinde de etkili olmuştur. Sözgelimi 
İslam’da tabiat bilimlerinin gelişmesinde, Kur’an ayetlerinin tabiatı incelemeye dönük daveti rol 
oynamıştır. Bu tür ayetlerin içeriği, genellikle Allah’ın varlığı ve yüce sıfatlarını anlamaya dönüktür. 
Fakat bunu anlamak için tabiatı incelemek gerekmektedir. Yine tevhid inancı İslam düşüncesinin 
şekillenişinde rol oynamıştır. İslam filozofları Yunan, Mısır, Çin, Hind ve Fars medeniyetlerinden 
özellikle düşünce ve bilim alanlarında elde ettikleri verileri Allah inancı ile mezcetmişlerdir. Örneğin 
Farabî ve İbn Sinâ Yunan felsefesinden yeni Eflatuncu sudur nazariyesini aldıkları zaman, onu 
Allah’ın yaratma sıfatına göre yeniden yorumlamışlardır. Yine Müslüman kelamcılar Yunan ve Hint 
medeniyetinde “sonsuz” kabul edilen atom nazariyesini almış, fakat onu Allah’ın varlığı ve birliğini 
ispat edecek yeni bir forma sokmuşlardır.7 

Tevhid inancı İslam kurumlarının oluşmasında da kendini göstermiştir. Sözgelimi İslam şehir 
anlayışında “tevhid” ilkesinin idealize edildiğini görmek mümkündür.8 İslâm şehirleri, genellikle 
şehrin en merkezi yerindeki “Ulu Câmi” etrafında kurulmuş ve şehir adeta câmi etrafında organik 

                                                            
2 Nisa, 4/136 
3 Enbiyâ, 21/25 
4 Âl-i İmran, 3/84 
5 Ramazan Altıntaş, “Diyalogta Yeni Konsept Değişikliği: “Medeniyetler İttifakı”, Kelam Araştırmaları, 6: 2 

(2008), S.1-0, s.2 
6 Âl-i İmran, 3/74 
7 Bkz. Cafer Karadaş, “Atomcu Düşünceler ve Kelam Atomculuğu”, Kelam Araştırmaları Dergisi 2:1 (2004), 

SS.57-72.  
8 Mustafa Demirci, “İslam’da Şehir Ve Şehrin Sosyal Dinamikleri, İstem”, Yıl:1, Sayı:2, 2003, s.134 
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olarak büyümüştür. Bu haliyle İslam şehri, merkezdeki kutsal mekândan neşet eden tek bir çatıyla 
kaplanmış gibidir.9  

Bu verileri dikkate alarak denebilir ki İslam dininin vazgeçilmez en temel ilkesi olan tevhid inancı 
medeniyetimizin ruhunu teşkil etmektedir. O hayatın her alanında kendisini göstermiştir. Bugün İslam 
medeniyeti yeniden ortaya çıkarken, hiç şüphesiz çağdaş medeniyetlerin ürettikleri düşünce, bilgi ve 
tekniklerden yararlanacaktır. Fakat özgünlüğünü koruyabilmesi için bunları, kendi kimliğini teşkil 
eden Allah’ın birliği inancına göre yeniden şekillendirmelidir. 

2. İnancın Bildirilmesi/Tebliğ 
Müslümanları diğer medeniyet, din ve kültürlerle buluşturan hususlardan birisi, evrensel bir din 

olan İslam’ın insanlara açıklanmasıdır. Buna dini terminolojide tebliğ denilmektedir. Din, acaba nasıl 
tebliğ edilmelidir?  

Bu konuda peygamberlerin takip ettiği yöntemi bir madalyonun iki yüzü gibi tarif etmek 
mümkündür. Onun bir yüzünde inançların açık ve kararlı bir şekilde ifadesi varken, diğer yüzünde 
sevgi, merhamet, şefkat, güzel söz ve davranışlar vardır. 

İman olasılık, belirsizlik, kararsızlık ve şüpheden mutlak olarak uzak olmayı gerektirir.10 Bu 
noktada İslam, hem insanın kendi iç dünyasında hem de muhataplarına karşı inançlarında saf, açık, 
kararlı ve tereddütsüz bir tutum almasını ister. Bu tutum Kur’ân’da şöyle ifade edilmiştir. “Müminler 
ancak o kimselerdir ki Allah’a ve resulüne iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda 
mallarıyla, canlarıyla mücadele etmektedirler, işte sadık olanlar onlardır.”11  

Peygamberler, çeşitli teklif, suçlama ve tehditler karşısında yılmadan tebliğlerini açık ve kararlı 
bir şekilde sürdürmüşlerdir. Fakat bunu yaparken insanlara sevgi, rahmet, şefkat ve nasihatla 
yaklaşmışlardır.12 Hz. Peygamberin Necranlı Hıristiyanlarla diyalogu konumuz açısından güzel bir 
örnektir. 632 yılında Necranlı Hıristiyanlarından 60 kişilik bir heyet Medine’ye gelir. Hz. Peygamber 
onları Mescid-i Nebevîde kabul eder. Onlarla İslam’ı tebliğ eder, Hıristiyanlık üzerine münazara eder 
ve fakat orada ibadet etmelerine de izin verir.13 Yine Mekke müşrikleri tarafından kadın, para, 
idarecilik gibi tekliflerle karşılaştığı halde, o asla inançlarında uzlaşmaya gitmemiş, fakat onları güzel 
sözlerle dine davet etmeye devam etmişti. Örneğin Taif’ten kovulmuş, taşlanmış fakat yine de onlara 
beddua etmemiş, hidayetleri için Allah’a dua etmiştir. Hz. Peygamber özellikle Medine döneminde 
Bizans, İran ve Mısır krallarına mektuplar yazıp, elçiler göndererek onları İslâm dininin saf inanç 
sistemine davet etmiş, fakat insani bir olgu olan selam ve hediyeleşmeyi de aynı anda yapabilmiştir. 
Rivayet göre, Hz. Peygamber tam bir yoksulluk/açlık içine düştüğü bir sırada Mekke müşriklerine 
onların yoksullarına dağıtılmak üzere yaklaşık iki kilonun üzerinde altın para göndermiştir.14 

Peygamberler tebliğlerini, kabalık ve sertlikle ile değil,  fakat hikmet, güzel söz ve davranışlarla 
yapmışlardır. Firavun gibi, kalbi merhametten yoksun bir krala dahi güzel sözlerle yaklaşmışlardır: 
“Firavun'a gidin, zira o azmıştır. Ona tatlı ve yumuşak sözle hitap edin. Belki öğüt alır veya 
ürperir.”15 

Dini tebliğde, Müslüman olsun gayr-i Müslim olsun bütün insanlara yönelik olarak takip edilmesi 
gereken yöntemi, Kur’ân-ı Kerim şöyle ifade ediyor: “Rabbinin yoluna, hikmet ve güzel öğütle 

                                                            
9 Demirci, a.g.m., s.137 
10 Abdurrahman Kasapoğlu, “Şüphe İnkâr İlişkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi IV (2004), Sayı: 1, 

s.66. 
11 Hucûrât, 49/15 
12 A’raf, 7/59-64 
13 Hamîdullah, İslam Peygamberi, I, 620 
14 Celal Yeniçeri, Müzakere,  Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap Kavramı, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2007, s. 263. 
15  Tâhâ, 20/43-44 
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çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et”16 Diğer bir Kur’an ayeti karşılıklı ilişkilerde sert ve 
katı tutumun ne kadar yıkıcı ve yararsız olduğuna dikkat çekiyor: “Allah’ın rahmetiyle, onlara karşı 
yumuşak davrandın, yoksa kaba ve katı yürekli olsaydın mutlaka yanından ayrılıp giderlerdi”17 

Bu veriler ışığında şunları söyleyebiliriz: Peygamberlerin ortaya koyduğu metot, inançların arı, 
duru, saf ve açık bir şekilde muhataba aktarılması ve bu konuda kararlı olunması yönündedir. Bununla 
birlikte, insanlara karşı sevgi, merhamet ve şefkatle davranmak gerekmektedir.  

Bu metodu medeniyetler, dinler yahut milletler arasındaki ilişkilere de uygulayabiliriz. Bu 
durumda inanç açsından açık ve tereddütsüz fakat insani ilişkilerde yumuşak, nezaketli, sevecen, 
merhametli ve saygılı bir ilişki düzeyi geliştirmek gerekir. 

3. İnanç Özgürlüğü 
İnanç özgürlüğü, kişinin dışarıdan herhangi bir baskı hissetmeden, inanıp inanmama seçeneğine 

sahip olmasıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde ne din ne de medeniyet yüceltilebilir.  
İnanç özgürlüğü Kur’an’da açık ve seçik bir biçimde ifadesini bulmuştur: 
 “Ve de ki: «Hak Rabbinizdendir. Artık kim dilerse imân etsin ve kim dilerse inkâr 

eylesin”18 "Eğer Rabbin dileseydi yüzündeki kimselerin hepsi topyekûn elbette iman ederdi. 
Böyle iken sen hepsi mümin olsun diye insanları zorlayıp duracak mısın?"19 Dinde zorlama 
yoktur. Doğruluk sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır.”20  

Bu son ayetin, bazı Hıristiyan ve Yahudi çocuklarının, babaları Müslüman olan kimseler 
tarafından, İslam’a girmeleri için zorlanmaları sebebiyle nazil olduğu nakledilir. 

Bu Kur’an ifadeleri bize, şiddet ve baskı ile hiç kimsenin inanmaya zorlanamayacağını 
göstermektedir. Hz. Muahmmed’e hitaben “Sen öğüt ver, çünkü sen sadece bir öğütçüsün. Onların 
üzerinde zorlayıcı değilsin.”21 Denilmiştir. İnanmamakta ısrar edenlere “Sizin dininiz size, benim 
dinim de banadır”22 denilmesi tavsiye edilmiştir. Bu ifadeler, dini açılama ve anlatmanın 
Müslümanlar üzerine bir vazife olduğu, fakat bunun ötesine geçerek baskı ve şiddete başvurmanın caiz 
olmadığını göstermektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de inançsızlara karşı savaş çağrısı, inanç özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik 
değil, bilakis bu özgürlüğe yapılan baskıyı gidermeye dönüktür. Savaşla ilgili ayetlerin her birini kendi 
siyak ve sibakı içinde ele aldığımızda müşriklerin, ya anlaşmayı bozdukları veya din aleyhine fitne 
çıkardıkları yahut da topluca Müslümanlara saldırdıkları görülmektedir. Bu durum karşısında 
Müslümanların saldırıya cevap vermesi tabii bir hadisedir.23 “Şayet savaş, insanları İslam dinine 
girmeye zorlamak için bir vasıta olsaydı, yaşlılar, kadınlar, ruhbanlar ve çiftçiler gibi savaşma gücüne 
sahip olmayan insanlara karşı savaş yasaklanmazdı. Yani onlar da İslam dinine girmeye zorlanırlardı. 
Böyle olmadığına göre, savaş hiçbir zaman insanları zorla dine sokmak için bir vasıta olamaz.”24 

Bunun yanında dinin aslı ve özü olan iman, boyun eğmeyi ve itaat etmeyi gerektirir. Bu ise zorla 
ve baskı ile değil, ancak delillerle ve ikna etmek suretiyle mümkün olur. Bunun için "Dinde zorlama 
yoktur"25 ayeti, dinin temel ilkelerinden biri sayılmıştır.26 

                                                            
16  Nahl 16/125 
17 Al-i İmran, 3/159 
18 Kehf, 18/29 
19 Yunus, 10/99 
20 Bakara, 2/256 
21 Ğaşiye, 88/21-22 
22 Kâfirûn, 109/6 
23 Şevki Saka, Kur’an’a Göre İnanç Hürriyeti, Diyanet Dergisi, Cilt:28 Say:1 (1992), S.131 
24 Saka, s.133 
 
26 Ali Şafak, “Kur’ân’a Göre İnanç Hürriyeti” Diyanet ergisi, Cilt:28, Sayı:1 (1992), s.122 
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İnanç hürriyetinin İslam tarihinden örnekleri çoktur. Genel olarak gayr-i Müslimler, vergilerini 
verdikleri takdirde, İslam memleketlerinde huzur ve emniyet içerisinde yaşamışlardır. İnançlarından 
dolayı, hak mahrumiyetine uğramamışlardır. Saraylarda dahi yüksek kademede yönetici ve memur 
olarak çalıştırılmışlardır. Hz. Ömer’in, bir Yahudi kadının arsasını zorla istimlâk eden valiye, derhal 
mescidin yıkılıp, arsanın sahibe teslim edilmesi yönündeki talimatı meşhurdur. Bir gayr-i Müslimin 
hakkı mescidin yapılmasından daha önemli olabiliyor.  

Netice olarak İslam, başka bir din, kültür ya da medeniyete mensup olan kimselerle yürütülen 
ilişkilerde inanç hürriyetine yer vermiş, onları İslam dinine girmeye zorlamamıştır. Ancak saldırıya 
maruz kalındığında veya inançlara baskı yapıldığında bunu ortadan kaldırmaya dönük meşru müdafaa 
hakkını tanınmıştır. 

4. İnançlara Saygı ve Hoşgörü 
Dinler veya medeniyetler arasındaki ilişkilerde dikkate alınması gereken prensiplerden biri de 

karşılıklı saygı ve hoşgörüdür. Hoşgörü kavramının muhtevasında genel olarak; anlayış, saygı 
göstermek, mazur görmek, affedici olmak, medenî olmak, sabretmek, katlanmak, tahammül 
göstermek, rahatsız olmamak, farklılıklara ve farklı görüşlere sınır koymamak ve onlara olumsuz bir 
tepki vermemek, fikirlerin karşılıklı anlayış ve olgunluk içerisinde tartışılması gibi anlamların 
barındığı ifade edilebilir.27 

Konuyu inanç açısından irdelediğimizde hoşgörünün yukarıda sayılan, mazur görmek ve 
rahatsız olmamak gibi anlamlarını ihtiyatla karşılamak gerekir. Zira kişinin batıl gördüğü bir inancı 
veya sapkınca gördüğü bir ahlaki davranışı mazur görmesi onun doğasına aykırıdır.  

Kur’an’ın genel muhtevasına bakıldığında batıl inançların ve ahlaki sapkınlıkların kınandığını ve 
düzeltildiğini görmekteyiz. İfade edildiği gibi, Kur’an-ı Kerim inkar ve şirki reddeder ve sürekli ve 
kararlı bir şekilde Allah’ın varlığı ve birliği inancına, yalnızca ona ibadet etmeye çağırır. Öyle ise 
buradaki saygı ve hoşgörüden maksat, kabullenme, benimseme, yanlışlığını söylememe yahut hakikati 
asla ifade etmeme değil, fakat inançları alay konusu etmemek, inançlarından dolayı insanları 
küçümsememek, sahip olduğu haklara riayet etmek ve kutsallarına hakaret etmemektir. 

Bu anlamda elbette ki, başka medeniyetlere mensup insanlara, o insanların inançlarına ve sahip 
olduğu değerlere saygı ve hoşgörü ile davranmak gerekir. Kur’an-ı Kerim bu gerçeği şu şekilde ifade 
ediyor: “Onların Allah'ı bırakıp taptıkları şeylere sövmeyiniz! Sonra onlar da bilmeyerek haddi 
aşıp Allah'a söverler.”28 

Hz. Peygamberin Urayd kabilesine gönderdiği şu talimatı meseleyi açıkça ortaya koyuyor: 
“Yaşlanıp çalışmaktan aciz kalan yahut bir felakete uğrayan veya varlıklı iken yoksul düşen ve bu 
durumda kendi dindaşlarının yardımıyla geçinir hale gelen her şahsın cizye vergisi düşürülecektir. 
Onların gerek kendilerine ve gerek aile fertlerine Müslümanların beytü’l-malinden maaş ödenecektir.29  

Ömer b. Abdülaziz de, valilere gönderdiği mektupla gayri Müslim ve zımmî halkın hukukunun 
gözetilmesini, ibadethanelerinin tahrip edilmemesini, kendilerine insanca ve hoşgörülü davranılmasını 
istemiştir.30 

Ancak burada dikkat çekilmesi gereken bir mesele vardır. Bugün baktığımızda Müslüman 
halkların ve toplulukların başka milletlere karşı İslam’ın barış ve hoşgörüsünü temsil edebilmeleri için 
öncelikle kendi aralarında bu hoşgörüyü sağlamaları gerekiyor. Hz. Peygamberin birbirini 

                                                            
27 Aslan Ömer, Kur’ân ve Hoşgörü, İlâhiyat Yay., Ankara 2005, s.33; 

http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/din-ve-inanc-ozgurlugu-acisindan-hosgoru 
28 En’âm, 6/108 
29 Celal Yeniçeri, Müzakere, “Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap Kavramı”, Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2007, s. 260’den naklen) 
30 İrfan Aycan, “Ömer b. Abdulaziz ve Gayr-i Müslimler”, Dini Araştırmalar, Nisan 1999, c. l, s. 3, s.70 
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sevmedikleri müddetçe gerçek mümin olamayacakları yönündeki ihtarını hatırlamaları gerekiyor. 
Birbirlerini küfür, sapıklık ve nifakla suçlamaktan vazgeçmeleri lazımdır.  

5. Dostluk ve İşbirliği 
İslam Müslümanları kendi aralarında kardeş ve dost ilan eder. Farklı inanç guruplarıyla ilişki ve 

işbirliği yapmayı da yasaklamaz. Fakat bu ilişkilerde seviyeli ve dikkatli olunmasını önerir. İlişki 
düzeyini, Müslümanların aleyhine olacak şekilde dostluk seviyesine çıkarmayı yasaklar: “Müminler, 
müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde 
hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız hariç...”31  

Benzer ifadelerin Yahudi ve Hıristiyanlara yönelik olarak da yer aldığını görüyoruz: “Ey iman 
edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden 
onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez”32 

Buna karşılık, Kurân’ın bütünlüğü içerisinde bakıldığında, gayr-i Müslimlerle hiçbir şekilde ilişki 
ve ittifak kurulamayacağı anlamını çıkarmak mümkün değildir. Bununla ilgili yasağın geçici ve 
şartlara bağlı olduğu görülmektedir. Sözgelimi ayette: “Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan 
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan 
menetmez. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah sizi, ancak din hakkında sizinle savaşan, 
sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan meneder. 
Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır” denilir. “Müfessirlere göre bu âyetler Müslümanlar 
ile gayr-i-Müslimler arasında iyilik ve ihsanda bulunmanın caiz olduğuna delalet eder. Âyetteki 
“Sizinle din hususunda savaşmayanlar” ibaresi, hiçbir ayrıma gitmeden bu vasfa sahip bütün 
milletlere delalet etmektedir.33 Öyle ise, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeme emri, genel bir 
hüküm değildir. Müslümanlarla savaşmayan bütün gayrimüslimlerle iyilik yolunda ittifak yapabilir. 
Burada yasaklanan dostluk, kâfirlere karşı gönülden bağlanma ve müminleri bırakıp onlara ilgi ve 
sevgi gösterme manasındaki dostluktur.34 

Öte yandan, İslam’da “iyilik üzerine yardımlaşma” prensibi, medeniyet, din ve kültürel arası 
ilişkilere yön verebilecek ahlaki bir umde olarak kabul edilebilir. Bu prensip Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
dile getirilir: 

“İyilik ve takva üzerine yardımlaşın fakat günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın.”35 
“Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin hep hayırlara koşun, yarışın”36 
“İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.”37 

Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu “hayırda yardımlaşma ve yarışma”yı sadece Müslümanların 
kendi içlerinde geçerli bir ilke olarak sınırlandırmak mümkün değildir. Zira İslam yerel bir din değil 
evrensel bir dindir. “Allah bütün âlemlerin ve insanların rabbi”dir. Öyle ise din, aidiyetlerine 
bakmadan hayır ve iyiliğin bütün insanlara ulaşmasını amaçlar. Bütün insanlara din, mal, can, akıl ve 
nesil güvenliğini sağlamayı hedefler (makasıd).  

Sonuç 
İslam dini, “Allah’ın varlığı ve birliğini tasdik edip yalnızca ona ibadet etme” çağrısını bütün 

insanlığa, açık, seçik ve sürekli olarak tekrarlamaktadır. Bütün peygamberler de aynı mesajı 
vermişlerdir. Dinler ve medeniyetler arası ilişkilerin yoğun olduğu günümüzde, İslam medeniyeti 

                                                            
31 Âl-i İmrân, 3/ 28. 
32 Mâide, 5/51, 57. 
33 Taberî, XII, 62; Ateş, IX, 384. 
34 Bkz. Zülfikar Durmuş, Kur’an’da Uluslararası İlişkiler, Doktora Tezi,  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,  Kayseri 1999, s.111 
35 Mâide, 5/2 
36 Bakara,2/148 
37 Mü’minûn, 23/61  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

780 
 

kendini yeniden ifade etmeye çalışmaktadır. Bu süreçte, özgünlüğün muhafaza edebilmesi için, İslam 
inanç sisteminin esas alması gerekir. 

Öte yandan İslam dini, özgürlük, saygı ve hoşgörü çerçevesinde diğer medeniyet, din ve 
kültürlerle ilişkileri yasaklamamıştır. Dinin kapsayıcı rolü açısından baktığımızda, insanların barış, 
huzur ve refahına hizmet edecek yollarda, medeniyetler, dinler ve kültürler arasında, iyiliklerin 
yayılması, kötülüklere engel olunması yolunda yardımlaşma, dayanışma ve yarışa imkân tanıyan ve 
hatta teşvik eden itikadi bir zeminin bulunduğunu görüyoruz.  

Bu anlamda din çatışmanın, zulüm ve şiddetin sebebi olarak değil, problemleri çözmenin, huzur, 
barış ve iyiliğin yolu olarak görülmelidir. Dünyadaki zulüm, terör, haksızlık, şiddet, baskı, açlık, kıtlık 
ve çevre felaketlerini kaldırmak ve onun yerine barış, adalet, hoşgörü ve insan haklarını koymak, hem 
medeni olmanın bir gereği hem de dinin arzu ettiği salih amel türünden bir faaliyettir. Bu yüksek 
gayeler için medeniyetler arasında işbirliği yapmanın bir mahsuru olmasa gerektir. 

Tabiî ki dünyadaki en masum şey dahi kötüye kullanılabilir. Medeniyetler veya kültürler 
arasındaki ilişkiler de böyledir. Bugün küresel aktörler tarafından maalesef barış, insan hakları ve 
demokrasi söylemiyle, gerçekte ekonomik çıkarların gözetildiği politikaların yürütüldüğü 
bilinmektedir. Bu durumda kötü niyetlere alet olunmaması için, kurulacak ilişki ve işbirliğinin gerçek 
maksadının hayır ve iyilik olduğunun bilinmesi gerekir. 
 

ҚОЖА АХМЕТ ЙАССАУИ ЖƏНЕ ТАСАУУФ 
(Тасаууфтың қысқаша тарихы жəне негізгі ұғымдар) 

 
Сансызбай Нызанұлы Құрбанқожа 

педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ 

 
  Бұл тақырыпта Тасаууфтың қысқаша келіп шығу тарихын жəне оның негізгі ұғымдарын 

қарастырып өтеміз. Тасаууф ұғымы сопылық, суфизм деген мағаналарға сай келеді. Кездесетін 
сөздердің көбісі діни терминдер, оның үстіне араб, парсы тілдерінен ауысқандықтан, жеке 
түсініктеме беріп өту қажет болады. Бұл терминдер туралы анықтама кітаптарда толығымен 
талданып берілген. Сол себепті біз бұл жерде, тек қысқаша түсініктемелерді беріп өткенді жөн 
көрдік. 

   Сонымен, сопылық ағым, VІІІ-ғасырда Араб мемлекеттерінде дүниеге келген. VІІ-
ғасырда Араб мемлекетінде Мұхаммад (с.ғ.с.) пайғамбардың бастауымен Ислам діні құрылды. 
Құрылған кезінен ақ бастап, қанатын кең жая бастады. Өзінен кейінгі төрт халиф мемлекет 
басына келген кездері де Ислам діні басқа елдерге таралуын тоқтатпады. Төртінші Халиф 
Əзіреті Əлі таққа отырған кезде, Ислам діні үлкен екі ағымға бөлінді. Бірі Мұхаммад (с.ғ.с.) 
пайғамбар жолын ұстанушылар сунниліктер (немесе суниттер) болса, екіншісі "Шиъат Али" - 
Əзіреті Əліні қолдаушы жəне жолын ұстанушылар шииліктер (немесе шииттер) болды. Қазіргі 
кезде сунниліктер мұсылман əлемінің 90 %, ал шииліктер 10 % құрайды. 

   Міне осындай тартыс замандарда бұл үлкен ағымдарды да мойындамайтын Ислам 
əлемінен тағы да бір ағым пайда болды. Бұл ағымдағыларды «сопылар»-деп атады. Олар үстіне 
дөрекі, əрі ірі тоқылған түйе жүн шапандар киіп жүретін болған, оны арабтар "Суф"-деген. 
Алғашқы, сопылар қалалардан, адамдардан шеттеп, жырақтарда жүретін болған. Өз қамдарын 
жеуден бас тартып, жалған өмірден баз кешкен. Мұсылман мемлекеттерінің өсіп жетілуімен 
бірге дүниеге келген, бірақ олар да неоплатонизм тағылымы, иудаизм, христиандық, 
зороастризм жəне ерекше буддизмнің əсері бар еді. «Сопылар негізінен пантеизм, аскетизм 
жəне мистицизмді қолдайды. Міне, сол себептен де бұл қозғалысты «Тасаууф» дейді. 
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«Сопылардың» тағылым негізі адам жəне оның Алламен қарым-қатынасы. «Сопылық» 
терминінің келіп шығуын əрбір ғалым өзінше тұжырымдайды. 

   Біріншіден, алғашқы «сопылар» дөрекі, ірі түйе жүнінен тоқылған шапанды киіп 
жүргендіктен, шапан атауымен арабша "Суф" деген сөзден шықты десе, екіншілері, «сопылар» 
əрдайым алдыңғы қатарда жүргендіктен "Саф" деген сөзден алынған деп тұжырымдайды. Ал, 
үшіншілері, «сопы»-деген сөз,  

–"Саф" таза, кіршіксіз мағынасынан алынған дейді. Біздіңше, үшіншісі дұрыс болуы 
мүмкін, себебі «сопылық жолы тазару жол»-болып табылады. Əрбір адам баласы бұл жолға 
түскенде 70 мақамды басып өтіп, батин (көңіл) көздерін ашып, сол тазаланудың арқасыңда 
Алламенен қауышады. Міне, сол себептен де, осы үшінші тұжырым басқаларынан гөрі 
сопылардың іс-əрекетіне өте жақын келеді. 

  «Сопылық» жолды алғашқы іліми бағытқа қойғандардың бірі болып Хасан Басри (642 -
728 ж.ж.) саналады. Ол көптеген исламдық ілімдердің тууында тікелей қатысы бар. «Сопылар» 
оны «Тасаууфтың» көсемі – ең алғашқы «суфи» ретінде таниды. «Сопылардың тариқатында» 
(жол, ұсыл, əдіс), «пір» мен «шəкірт» (Муршит пен Мурит) ара-қатынастары негізгі орын 
алады. «Сопылықта» рухани кəмелетке жетудегі негізгі жолдары төрт «мақамнан» (асу, орын, 
басқыш, тұрақ) тұрған. Бірінші «мақам» (асу) – «Шариғат»-деп аталған. Бұл жерде «Тасаууф» 
жолына түскендер «Шариғаттың» барлық талаптарына бой сұнуы қажет. Тек, содан кейін ғана 
екінші, «мақам» - «Тариқатқа» көтерілуі мүмкін. Мұнда «муриттер» өз «пірлеріне» бойсұнуы, 
өздерінен баз кешуі шарт болып есептелінген. Бұл «мақамдардан» өткен соң жоғарырақ, 
үшінші «мақамға» - «Мағрифатқа» көтеріледі, мұнда «сопылар» ғарыштың бірлігін құдайға 
байланысты болуын (əлем-құдайдың эмонациясы екендігін), жақсылық пен жамандықтың 
қатынасын ақылмен емес, жүрекпен сезіну қажет деп түсіндірген. Төртінші «мақам» - «Ақиқат» 
делінеді. «Ақиқатқа жету» «сопының» «өзін жоғалтып» құдайға жетуі, оған сіңіп кетуі жəне 
нəтижеде мəңгілікке айналуы деп түсіндірген. Бұған, «сопылар» рухани жəне дене 
қозғалыстары (психофизикалық) əрекеттері жəрдемінде - сиыну мен ғибадат жасау арқылы 
ұмтылған. Мысалы билеу, «зікір салу» т.б. «Сопылар» дүниеқұмарлықты қаралап, нағыз 
байлық - рухани азық деп тапқан жəне соған əрекет жасаған. Міне, осы рухани азықты иелену 
үшін, көп тер төккен. Жоғарыда айтылып өткен (Тариқат) деген сөздің бірнеше ұғымы бар. 
«Тариқат» деген араб сөзі болып жол, ұсыл, əдіс деген ұғымдарды береді. «Сопыларға» тəн 
термин. Бұл сөз үш мағынада пайдаланылады: бірінші жалпы «сопылық жол», екінші 
«сопылардың» негізгі тармағы, бағыты; үшінші «сопылық» мақамдардың бірі. Бірақ, 
«Тариқатты» сопылық бағыты (сулуктары), тармақтары мағынасында кеңірек пайдаланған. 
Енді «Мурит» сөзіне келетін болсақ, жолшы, шəкірт мағынасын береді. Өзінің піріне (Муршит, 
Шайх, Ешан) қол берген, «Тариқат» жолына түскен, Алламен қауышуға ұмтылған адамдарды 
айтады. «Муриттерді» кей кездері «Салик» деп те атаған. Мағыналары бір ұғымды береді. 
Мұндағы «Пір, Муршит, Шайх, Ешан» сөздері бір ұғымда болып, негізгі мағынасы, жол 
бастаушы, ұстаз «Тариқат» жолындағылардың Алламен қауышуына жол бастап барушы болып 
табылады. «Мақам» сөзіне келетін болсақ, сопылар бұл сөзді «Асу, Орын, Басқыш, Тұрақ» 
мағыналарында пайдаланған. Яғни, Алламен қауышу үшін көптеген басқыштарды, яғни 
мақамдарды басып өту қажет болған. Міне, осы мақамдар сопылықтың негізгі төрт мақамынан 
келіп шыққан. Олар «Шариғат», «Тариқат», «Мағрифат» жəне «Ақиқат». Осы төрт мақам тағы 
да он-оннан бөлініп бəрі қырық мақамға жеткен. Сонда, «Шариғатта» – он, «Тариқатта» – он, 
«Мағрифатта» – он жəне «Ақиқатта» – он мақамдар болған. Бұдан да басқа мақамдар бар. Сол 
себептен де, Алламен қауышу үшін көп мақамдарды басып өту қажет деген сөздің орнына 
«жетпіс мақамнан» өткендер ғана «Ақиқатқа» жете алады деп ұғындырған, яғни «жетпіс» деген 
ұғым көптік мағынасын береді. Сонымен кімде-кім «жетпіс мақамды» басып өтсе, «жетпіс мың 
пердені» ашса Мұхаммад (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың іс-əрекетінен хабардар болса, онда оның 
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көргендерін көріп Алламен қауышуы мүмкін жəне «Ақиқатқа» жетеді. Сопылықта «Батин 
көздері» деген ұғым да бар. «Батин көздері» деген ұғым «Көңіл көздері» мағынасын береді, 
яғни адам баласы Алланы «Көңіл көздерімен» көреді екен. Мұхаммад (с.ғ.с.) пайғамбарымыз да 
жұмыр бастағы көзімен емес, «Көңіл көзімен» Алланы көрген делінген. 

   Алғашқы сопылардың ішінде болған атақтылары, бірінші əйел сопы – Рабия Ал - Адавия 
(718-801ж.ж.), сонымен қатар Баязид Ал- Бистами (өлген жылы 875 немесе 878), Абу-л-Мугиса 
Хусейн Ибн Мансур Ал-Халладж (858-922ж.ж.) жəне т.б. ғұлама-сопылар. Мансур-Ал-Халладж 
өзінің «мен- хақпын»-деген сөзі үшін дарға асылған еді. Бұл жерде көп адамдар ол сопының 
зікір үстінде есінен танып жатып, Алланың – «Мен – хақпын» деген сөзін қайталағандығын 
ескермеген. Сөйтіп, сен «Мен – Алламын» деп айттың деген жала жауып, дарға асып өлтірген. 
Сонда да көптеген сопылар Аллаға деген сүйіспеншілігін үдете түскен. 

  Сопыларда «Зікір» деген ұғым бар. «Зікір» – Алланы еске алу, сопылардың шайхтарымен 
бірге: «Ху; Ла Илаһа, Илла Алла; Һаи» сияқты əртүрлі дұғаларды айтуы. «Зікір» екі түрде 
айтылатын болған. Оның біріншісі – «Жехри» (Арра) - дауысты, ашық айтылатын «Зікір»; ал 
екіншісі «Хафи» – дыбыссыз, жасырын айтылатын «Зікір». Мұның біріншісі– «Жехри», Əзіреті 
Əліден мұра болып қалған делінген. Ал, екіншісі – «Хафи», Əбу Бəкір Сыддықтан жалғасып 
келе жатқан көрінеді. Кейінгі кездері бұл əдістерді үлкен екі бағыттағы сопылар жалғастыруда. 
Оның бірі – «Иассауиа», ал екіншісі– «Нақшбандия» жолы. Сопылық ағым өзінің өсіп жетілу 
тарихыңда көптеген жолдар мен бағыттардан тұрды. Солардың ішінде: «Увайсия», 
«Сухравардия», «Қадирия», «Рифаъия», «Иассауиа», «Кубравия», «Чиштия», «Шазалия», 
«Бадавия», «Мавлавия», «Ходжаган» («Нақшбаңдия»), «Бекташия», «Иқания», «Рушания». 
Міне осыңдай бағыттарда халыққа қызмет еткен сопылық ағымдар дүние жүзіне тарлып 
кеткен. Сопылықта «Ариф» сөзі де жиі кездеседі. «Ариф» – сопылық жолының даналары, 
шыңдары. Алланың сипаттарына, есімдеріне куə болғандар. 

   Əуелде «ІПариғат» Адам Атаға, «Тариқат» Ибраһим пайғамбарға келген екен, Мұхаммад 
(с.ғ.с.) пайғамбарымызға «Ақиқат» келгенде, бұл ауыр жол, мен алып жүре алмаймын, 
үмбеттерім мұны ұстана алмайды деп, Аллаға жалыныпты. Сонда, Алла тағала жалпы 
мұсылман қауымы, сенің үмбеттерің қаласа «Шариғат» пен «Тариқат» екеуімен жүрсін, бірақ 
«Ақиқатты» əркімге айтпа, тек қана «Арифтер» мен «Ғашықтарға» айтуға болады депті. Ал 
енді, басқа кездесетін сопылық терминдерді келесі тақырыптарда да талдап отырамыз. 
Сопылықтың қысқаша тархы осылай болып келеді. 

Қожа Ахмет Иассауидің Тасаууф түсінігі. Адам баласын тəрбиелеуде рухани мəдениеттің 
өте үлкен ықпалы бар. Рухани мəдениетке тəрбиелеуде рухани мұра азықтарын көптеп 
пайдалануымыз қажет. Оларға жататындар ата-бабалардың жазып қалдырып кеткен өшпес ізі 
бар мұралары. Солардың бірі Қожа Ахмет Иассауи бабамыз жазып қалдырған рухани мұрасы 
сопылық «Тариқаты», яғни «Тасаууф» жолы.  

   Бұл жол жəрдемімен, «кəміл инсандық» (толық адам) дəрежесіне жетілеміз. Сол үшінде 
біз бұл жолды жете оқып үйренуіміз қажет. Əрбір адам баласы Алламен қауышудың жолын 
іздесе, тек осы Қожа Ахмет Иассауи «Тариқатымен» жете алады. «Кəміл Инсан» дəрежесіне 
(толық адам) жету үшін: «Адамның (талиб, мурид т.б.) «Қалби салим» болуы қажет. Былай 
болмай тұрып, «Тариқатқа» кіруі дұрыс емес. Ал, Адамның «Қалби салим» болу үшін де төрт 
дариядан кешіп өтуі керек. Біріншісі – дүние дариясы, екіншісі–халық дариясы, үшіншісі–
шайтан дариясы, төртіншісі де–«нəпсі дариясы». Бұлар туралы Қожа Ахмет Иассауидің 
«Шариғат», «Мағрифат», «Тариқат» жəне «Ақиқат» түсінігі деген тақырыпта кеңінен талдап 
түсініктеме беріп өтеміз. Бұл сопылық ағым X, XII жəне XIV, XV- ғасырларда өте жоғарғы 
дəрежеге көтерілді. Иассауи «Тариқатына» тəн ерекшеліктер, дүниеқұмарлықтан бас тарту, бұл 
дүние байлықтарынан жəне қызықшылығынан баз кешу, Алла құзырына жету үшін пəк, адал, 
өз мехнатыменен күн көру, шын көңіл ықтиярымен пақырлықты қабылдау болып табылады. 
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«Тасаууф» – адамдарды адалдыққа, пəктікке, теңдікке, инсанның қадірін аяқ асты қылмау, 
барлық мұсылмандардың тең болып, əркім өзінің адал мехнатыменен күн көру, басқалардың 
күшін пайдаланбауды, əділетті заңдарға бойсұнушы тағылым. «Тасаууф» адамның «кəміл 
инсан» (толық адам) дəрежесіне жету нəтижесінде Алла дидарына ғашық болуы жəне рухани 
Алламенен қосылып кету жайындағы тағылым болса, «Тариқат» «кəміл инсан» (толық адам) 
дəрежесіне жетудің бағытын көрсетуші тура жолы дегені. 

   Қожа Ахмет Иассауи ХІІ-ғасырда Қорасан мен Түркістанда пайда болған «Тасаууф» 
«Тариқаттарының» бірінің негізін қалаушысы болып Жүсіп Хамадани «Тасаууф» мектебінің 
түлектерінің бірі болып саналады. 

   Ислам əлемінде «Тасаууф» VІІІ-ғасырлардың басында дүниеге келген болса, ІХ-ХІІ - 
ғасырларда Жүсіп Хамаданидің еңбегінің арқасында Қорасан мен Түркістан өңіріне тарқалды. 
Міне осы Жүсіп Хамаданидің шəкірттерінің бірі–Қожа Ахмет Иассауи еді. «Тасаууф»-тағы 
«Иассауи Тариқатының» өзіне тəн ерекшелігі, онда «Пір» мен «Мурит» ортасындағы қарым-
қатынасты тəртіпке салушы ереже түзілгендігі. «Иассауи Тариқатында 10 ереже» түзілген 
болып: бірінші – Мурит ешкімді өз пірінен артық көрместігі; екінші– Муриттің өз пірінің 
ишара белгілерін де байқап отыруы; үшінші –Муриттің өз пірінің барлық істері əрі сөздеріне 
садық болуы; төртінші–оның барлық тапсырмаларын мүлтіксіз орындап, оны барлық уақытта 
риза етуі; бесінші– Муриттің өз сөзіне «Саддық», уəдесін де орындауға тырысуы; алтыншы–
Муриттің уəдесіне берік болуы; жетінші–Муриттің өз ықтияры пірінің сыр-құпияларына 
хабардар болуы; сегізінші–Муриттің өз пірінің айтқан насихаттарына күмəн келтірмеуінің 
шарттығы; тоғызыншы–Муриттің Аллаға жету үшін өз пірінің жолында барлық мал-жанын 
бағыштауға даяр тұруы; оныншы–Пірінің досына-дос, дұшпанына-дұшпан, болып өмір сүруі 
шартты түрде талап етілген. 

  Діни ұғымдарда адам төрт заттан жаралды делінген. Олар: топырақ, су, (жел) ауа, от. 
«Тасаууф»-та топырақ–Алланың нұры, су–оның жарық өмірі, ауа–ұлылығы, от–оның азаптық 
көрінісінде алып қаралады. Бұлардан топырақ пен су–«жəннат» заттары, жел (ауа) мен от–
«тозақ ішіндегі нəрселер» болып саналады жəне «Тасаууф» əдебиет, жырларында рəмз мағына 
жəрдемінде əлеммен адамның жаратылуындағы бірден-бір негіз бұл заттар сопыларда ерекше 
орын алады. Иассауи «Хикмет»-терінде бұлар туралы төмендегідей келтірілген: 

 
Ауаға қарасам мен ауа алармын, 
Топыраққа қарасам мен дұға алармын. 
Топырақтан айрылсам қайда қалармын, 
Менің «садық» жерім қара топырақ. 
Тілегің бар болса сұра Алладан, 
Алу үшін ұзақ кетпе топырақтан. 
Жомарттық топырақ беріліпті «хақтан», 
Менің «садық» жерім қара топырақ. 
   Міне, осылай жалғасып кете береді. «Тасаууфта» əрбір адам өз-өзіменен, яғни өз 

нəпсісіменен күреседі. Соның арқасында рухани пəктікке жетеді. Нəпсінің жамандығын 
байқауы–адамның өзін, Алланы тануды сезінгендігін білдіреді. Сол үшін де Қожа Ахмет 
Иассауи, нəпсіні–адамның дұшпаны, иман дұшпаны-деп, «Хикмет»-терінде көптеп жырлайды. 
Сопыларды өте аз нəрсеге қанағат етсін-деп, шарт қойылған. Қолынан іс келетін əрбір сопы 
пайдалы еңбекпенен айналысқан, олар үшін тек өз мехнатыменнен табылған нан, нəпақа адал 
болып саналған. «Тасаууф»-та мұны «Лұқма Хилияті» - яғни «Лұқманың адалдығы»-деп 
аталған. 

   Қожа Ахмет Иассауи өзінің «Хикмет»-тер шығармасында пəктік, адалдық, туралық, 
мейір-шапағат, өз қол күші, маңдай терімен, адал еңбекпенен күн көру сияқты жалпы халықтық 
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қадір-қасиеттерді «Тасаууф»-тік (сопылық) негізде баяндап береді. «Диуани Хикмет» Ахмет 
Иассауидің ұлы рухани мұра екендігін дəлелдеуші бағасыз шығарма. Қожа Ахмет Иассауи мал-
дүниеге, байлық пен дəулетке көңіл бөлмеген, қасиетсіз жəне ашкөз адамдарды аяусыз 
əшкерлеген. Ахмет Иассауи барына қанағат етпейтін, өз күнəларын мойындамайтын, оларды 
жоюға ұмтылмайтын, басқа біреулерге жəбір берушілерден қоғамды мүлдем тазарту 
жолыңдағы күрескер болып табылады. Қожа Ахмет Иассауи тағылымында дүниеден мүлдем 
бас тартпайды. Керісінше надандық, қиянат жасаушылық, нəпсіқұмарлық, мал-дүниеге 
қызығушылық сияқтыларды қаралайды, адамды кəмілдікке ұмтылдырады, кəмілдікке жетуге 
жетелейді. Адамдарды жақсылық жасауға шақырады. «Хикмет»-терінен мынадай шумақтарды 
көруге болады. 

   Əрқашан жақсылық жаса, кетесің бұл дүниеден,  
   Қиямет абыройыңа керек «Ху»-ды бауыр қылсаң. 
   Мағынасына көңіл бөліп қарасаң, Ахмет Иассауи рухани дүниесі турасында қорытынды 

жасауға жəрдем береді. Адал жəне пəк өмір сүру, шын көңілмен, адал еңбектену–Ахмет 
Иассауи «Тасаууф»-тық (сопылық) мұрасының талаптарының бірі болып табылады. Бұл туралы 
«Хикмет» шумақтарында төмендегілерді жазып қалдырған. 

 
    Бəнде болсаң мехнат тартқын ғафыл адам,  
   Ақылменен ойлансаң ғанибет қой саған сол дəм. 
  Ахмет Иассауи «Хикмет»-терінде адамдарды кəмілдікке, адамгершілікке шақырған 

болып, оның өзі де кəмілдіктің көп жақтарын іске асырған «инсан» еді. Көп сопылар сияқты, ол 
да мол дүние жинауға мүлдем қызықпаған, кедейшілік пен ғаріпшіл – пақыр кісі болған. 

              Ғаріп, пақыр, жетімдерді қылған шадман, 
              Құлдық қылып, азиз жаныңды қылғын құрбан. 
   Мағынасында да Ахмет Иассауи өз орнын тапқан. Иассауи «Тасаууф»-ы (сопылық) 

түсінігі осылай өз «Хикмет»-терінде айтып кеткендей бір-біріне жалғасып кете береді. Бұл 
жоғарыда айтылып өткендер «Хикмет» шумақтарында кеңінен жырланған. Бəрін де батыл, 
ашық айтып өткен. Адамдарды жақсылыққа шақырған. Осы айтылғандарға дəлел ретінде Қожа 
Ахмет Иассауидің «Қылуетке» түсуі туралы айтып өтейік. Жалпы адам баласы тазару жолында 
көптеген əдістерді пайдаланады, соның ішінде сопылардың көбі «Зікір» салумен «Қылуетте» 
отыруды əдет еткен. «Зікір» салудың екі түрі бар деп, жоғарыда айтып өттік. Оның бірі –
«Жехри», яғни дауыстап, ал екіншісі–«Хафи», яғни дыбыссыз. Осы сияқты «Қылует»-тің де 
бірнеше түрі болған. Солардың ішінде кең тарағаны, қараңғы жерде отыру, жырақта жүру, 
адамдардан жеке жүру, тау үңгірлерінде отыру т.б..  

  Міне, осы айтылғандардың «Жехри» немесе «Арра Зікірін» Қожа Ахмет жолындағылар 
пайдаланатын болған. Ал, «Қылуетке» келетін болсақ, ол осы уақытқа дейін бар, жер астынан 
жасалған кішігірім үй. Ол жерге күн сəулесі түспейтін болған. Міне осы жерде, Қожа Ахмет 
Иассауи қалған 62 жыл өмірін өткізген. Ұлы еңбегі «Диуани Хикметті» осында жаратқан. Бұл 
туралы «Гауһар ана», «Мұхаммад (с.ғ.с.) пайғамбар аманаты»-атты еңбектерден толығырақ 
мағлұмат алуға болады. Қылуетке түсудің негізгі мақсаты–денені тазалаудың бірден-бір жолы 
болуы мүмкін. Себебі, адам денесіндегі жиналған лас энергиялар жерге сіңіп, дене тазалана 
түседі. Жердің электр, магнит өрістерін тартқыш қасиеттері бар екендігі баршаға мəлім. 
Бабамыз мүмкін осы құпияны білген шығар. 

Қожа Ахмет Иассауидің үш қызметі. Қожа Ахмет Иассауи – Түркістанның пірі, 
Шайхтарының машайыхы, ғұлама, ғалым, ақын, философ (пəлсəпəші), халқымыздың ұлағатты 
ұстазы, ұлтымыздың тіліне, дініне, діліне, əдебиетіне, мəдениетіне, тарихына т.б. ұйытқы 
болған адам. Ол жайлы көп айтылуы керек, терең ғылыми зерттеулер жүргізілуі қажет, 
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еңбектерін кең таратып «Иассауи тану» дəрістерін мектептерден бастауымыз жөн болар еді. 
Өткенімізді нұрландыруға себепші болған жарық сəуле - Иассауи болатын. 

  Өткенімізді білмей келешекті болжау мүмкін емес. Сол себептен де, болашақтың тамыры 
өткен тарихтарымыздың тереңдерінен нəр алғандығын ұмытпауымыз керек. 

  Енді осы ұлы ғұламаның бізге қалдырған өшпес рухани мұраларынан үш қызметін 
қарастырып шығайық. Жалпы халқымызға жасаған жəне келер ұрпаққа қалдырған бұл үш 
қызметінің ерекшеліктерін талдап өтейік. Үш қызметтің соншалықты құндылығына, қажет 
болғандығына көз жеткізейік.  

Түркішенің жандануы. Үш қызметтің біріншісі болып табылатыны–түркішенің 
жандануы. Қожа Ахмет Иассауи өзге ғұламаларымыздың барлығы арабша, парсыша жазған 
кезендерінде, яғни XII ғасырда Түркі тілінде «Хикметтер» жазды: Түркіше діни-сопылық 
өлеңдер жазу дəстүрінің негізін қалады; оның бұл жолы негізінде халықтық əдебиетіміздің 
арнасы қалыптасты. Түркі тілінің бүгінгі кең жайылуына, тіршілік етуіне Əзіреті-Сұлтан түрткі 
болды. Бұл замандарда Селжүк билікте отырғаныменен, өзі түрік бола тұра парсыша сөйлейтін 
болған. Құжаттар парсы тілінде жүргізілген. Осындай қиыншылыққа қарамастан Иассауи көп 
еңбектерін түркі тілінде алғаш болып қаймықпай жазған. Бұл туралы өз «Хикметтерінде» 
айтып кеткен.  

Қостамайды ғалымдар біз сияқты түркіні, 
Арифтерден есітсең, ашар көңіл мүлкіні. 
Аят, хадис мағынасы түрки болса керемет, 
Мағынасын ұққандар жерге қояр бөркіні. 
  Міне осылай аят, хадистерді түркі тілінде ұғындырсақ халық дінге тез бет бұрған болар 

еді. Оған жоғарыдағы патша ағзамдар, араб, парсы тілдерін жоғары санап бізді менсінбейді 
деген. Ондай кісілердің іштерінде де ғұлама-ғалымдар бар, біздің тіліміздің бай, əрі көркем 
екендігін мойындайды,-деп жырлаған. Сен түркі тілінде «Хикметтер» жаздың деп қудаласа да, 
оларға қарсы «хикметтері» арқылы сөздер айтқан. Сөздері өткір, ұтымды болғандықтан патша-
ағзамдарда мойындай бастаған, сол үшін де түркі тілі жоқ болып кетпей, бір қалыпқа түсе 
бастаған. Түркістан халқы өз тілдерінде сөйлеуді əдетке айналдырған. Бүкіл Түркістан, 
Қорасында Иассауидің «хикметтерін» түркі тілінде жатқа айтатын болған. Себебі, жергілікті 
халыққа түсінікті ұйқастығы жағынан оңай есте қалатын еді. Оның үстіне шариғат заңдарында 
түркі тілінде хатқа түсіру əдетке айналған. Міне, осылай түркі тілі қалыптасып, осы заманға 
дейін өзінің негізін жоғалтпай келеді. Сөйлеу диалектерінде азғана өзгеріс болғандығымен 
түркі тілдес халықтардың бəріде бірін-бірі түсіне береді. Сол бабамыздың еңбегінің арқасында 
қазіргі кезде барлық түркі тілдес халықтар бір-біріне жақындасып келуде, келешекте қосылуы 
мүмкін. 

 
ə) Исламнын Түркілер арасында таралуы. Қожа Ахмет Иассауидің екінші қызметі–

исламның түркілер арасында таралуы болып саналады. Бұл қызметін іске асыру үшін, ұлы 
ұстаз өзінің тəрбиелеген шəкірттерін биік ұстаздық дəрежеге дейін жеткізіп, түркі əлеміне 
жолдау арқылы халқымыздың арасына Ислам дінін жайды. Ислам қайнарынан 
сусынданғандардың ұлы нəтижерелерге жетуіне себепші болды. Əмір Темір Мемлекетінің де, 
Осман империясының да, тағы да басқа Қорасан мен Түркістандағы халықтар мен 
мемлекеттердің негізінде Иассауи руханияты жатыр.  

   Хамадани мектебінен тəлім-тəрбие алып келген соң, Иассауи халықтың ұлттық 
айырмашылығын ескеріп, Түркістаннан өз мектебін ашты жəне бұл жолды – «Иассауиа» 
тариқаты деп атады. Міне, осы мектептен тəлім-тəрбие алған шəкірттер дүниенің түкпір-
түпкірлеріне аттанып, өздерінің жанын аямай жан-тəндерімен ілімдерін таратты. Əсіресе 
түркілер арасында бұл іс қызу жүріп отырды. Олардың мұсылман болуына, исламды 
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қабылдауына бірден-бір себепші: осы «Иассауи-а» мектебінің түлектері болатын. Барған 
жерлерінде мешіт-медреселер, ханакалар ашып сол жерлердің өзінде шəкірттер дайындалатын 
болған. Əрине, түркі əлемінің исламға бет бұруына бірден-бір себеп–Иассауи «Хикметтері» 
болса, екіншіден шариғат заңдарының түркі тілінде жазылуы еді. Оның үстіне, дəрістер түркі 
тілдерінде жүргізілді. Бұл жергілікті түркі халықтарына түсінікті болатын. Алғашқы 
замандарда діннің босаңсуына себеп болған нəрсе–барлық шариғат зандары, құжаттар араб-
парсы тілдерінде болғандығы еді. Енді, исламның көп дүниесі түркі тілінде болғандықтан, 
халық жете түсініп, исламның қандай дін екендігіне көздерін жеткізіп, қатарларын көбейте 
бастады. Осылай Иассауи ғұламаның еңбегінің арқасында–Түркі дүниесі исламды толық 
мойындады. Оған дейін əр-түрлі дінде жүргендері де бар еді. Сол себептен, біз бұл кісіге 
қарыздармыз. 

б) Тура мұсылмандық түсінігі. Қожа Ахмет Иассауидің үшінші қызметі–Ислам дінінің 
тура жолымен түркі-ислам ұғымындағы діни қағиданың негізін қалауы. Ислам дінін түркілер 
арасында ендіру өте қиынға соққан. Себебі, ислам діні келгенге дейін түркі дүниесінде өзіндік 
ата-бабадан мұра болып қалыптасып қалған салт-дəстүр, əдет-ғұрып ұшан теңіз еді. Оның 
үстіне, көптеген басқа діндерде кірісіп, қанатын кең жайған болатын. Солардың бəрін жеңіп, 
олардың ішіңдегілерді қажетінше пайдаланып қолдануы үшін, өзіндік ерекше қағида жасауға 
тура келді. Мұндай қағида жасап шығу үшін, бұрынғы қалыптасқан салт-дəстүр, əдет-ғұрып, 
басқа дін қағидаларын жақсы жете білуі керек еді. Оны білмей тұрып жаңа ислам дін қағидасын 
қалыптастыру мүлдем мүмкін емес болатын. Міне, солардың бəрін електен өткізіп, бір жүйеге 
түсіріп, халыққа пайдалануға өз тілінде сайратып алып келгеннен кейін, жаңа түрдегі ислам 
дінін қабылдау, халыққа қиынға соққан жоқ. Бірақ, мұны жасап шығу үшін Иассауи талай тер 
төкті. Сол үшін өмірін сарып етті. Соңында, жер астына тірідей түсті. 
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1- Сурет. Шығыс Арал өңірінің орта ғасырдағы картасы. 
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      2-сурет.Ертедегі Асанас жəне Сығанақ қалаларындағы археологиялық зерттеулер. (Т. 

Мəмиев бойынша) 1994-2004 жж. 
 
 

 ÇATIŞMADAN İTTİFAKA MEDENİYETİN KÜRESEL İMKÂNI 
 

Doç. Dr. Murat Çemrek 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü  

Almatı/KAZAKİSTAN 
 

Samuel P. Huntington’ın yirmi yıldır gündemden düşmeyen Medeniyetler Çatışması tezi, bir 
bakıma Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezine bir nazire ve/ya meydan okuma olarak ortaya çıkmıştı. Fukuyama’nın 
1989’da National Interest dergisinde yayınlanan “The End of History?”1 (Tarihin Sonu Mu?) başlıklı 
makalesi, rakibi ve/ya düşmanı otoriter/totaliter sosyalizme galebe çalan Batılı liberal demokrasiyi insanlığın ulaşabileceği nihai 
ve yegane siyasal sistem olarak sunarken ideolojik anlamda tarihin sonuna ulaştığımızı muştulamaktaydı. Daha sonra 
Fukuyama makalesini genişleterek 1992’de The End of History and the Last Man ismiyle 
kitaplaştırdı.2 Fukuyama’nın kitabının çıktığı yıl Huntington, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona 
eren Soğuk Savaş’ın yerini alan Yeni Dünya Düzeni’nde kültürel ve dinsel kimliklerin toplumlar arasında 

                                                            
1 Yaz, Sayı 9, ss. 3-18. 
2 New York, Free Press; Toronto, Maxwell Macmillan Canada, New York, Maxwell Macmillan International. 
Fukuyama’nın kitabı Zülfü Dicleli’nin tercümesiyle önce 1993’de Simavi Yayıncılık’tan ve 1999’da da Gün 
Yayıncılık’tan Tarihin Sonu ve Son İnsan ismiyle Türkiye’de çıktı. 1998’de Fukuyama yine National Interest 
dergisinde “A Reply to My Critics” tezine yönelen eleştirileri cevapladı (Kış, Sayı 18, ss. 21-28). Fukuyama’nın 
tezi ve Türkiye’den geniş bir entellektüel tartışma için, bkz. Mustafa Aydın ve Ertan Özensel (der.) Tarihin 
Sonu mu? Ankara, Vadi Yayınları, 1999. 
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yeni çatışma sebebi olarak sunduğu tezini ilk olarak American Enterprise Institu’de bir seminer olarak 
sundu ve 1993’te de “The Clash of Civilizations?”3 (Medeniyetler Çatışması mı?) başlığıyla Foreign 
Affairs dergisinde yayınladı.  

Huntington’ın çalışması akademi dışında da yoğun bir şekilde dikkat çekip tartışılmaya başlanınca 
Hungtington, gelen eleştirileri önce “If Not Civilizations, What? Paradigms of the Post Cold War”4 
(Eğer Medeniyetler Değilse, Ne? Soğuk Savaş Sonrası Paradigmalar) makalesinde cevapladı. 
Huntington önce  Foreign Affairs’deki kendisinin ve eleştirilerden bir bölümünü The Clash of 
Civilizations: The Debate5 olarak derledi ve daha sonra tezini genişleterek The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order isimli kitapta yayınladı.6  

Medeniyetler İttifakı ise bir fikir olarak ilk kez dönemin İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez 
Zapatero tarafından 21 Ekim 2004’teki Birleşmiş Milletler’in (BM) 59. Genel Kurulundaki konuşması 
sırasında ortaya atıldı.7 Benzer bir şekilde 1999’da dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 
Huntigton’ın Medeniyetler Çatışması tezine karşılık Medeniyetler Arasında Diyalog (Dialogue 
Among Civilizations)8 önerisinde bulunduğunda dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 
Giandomenico Picco’yu 2001 için belirlenen BM Medeniyetler Arasında Diyaog Yılı hazırlıkları için 
kişisel temsilcisi olarak atamıştı.9 13 Haziran 2005’te Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İspanyol mevkidaşıyla istişareleri neticesinde Türkiye Medeniyetler İttifakı girişiminin ortak sponsoru 
olurken iki gün sonra iki Başbakan Kofi Annan’ı BM üyelerini girişimden haberdar etmek ve bir Üst-
Düzey Akîl Adamlar Grubu atamak üzere davet ettiler. 14 Temmuz 2005’te Kofi Annan New 
York’taki BM Genel Merkezinde girişimi bir bildiriyle ilan etti ve 2 Eylül’de de girişimi 
yönlendirecek Üst-Düzey Akîl Adamlar Grubu’nun kuruluşunu açıkladı. Her türlü aşırılığa karşı 
diyalogu teşvik ederken özellikle Batı ve İslam dünyası arasındaki gerginlikleri ortadan kaldırmayı 
hedefleyen Medeniyetler İttifakı’nın bu hedefi doğrultusunda Kofi Annan’ın yirmi kişilik Üst-Düzey 
Akîl Adamlar Grubu, Medeniyetler Arasında Diyalog fikrinin sahibi Hatemi ve 1984’teki Nobel Barış 
Ödülünü alan rahip Desmond Tutu’nun da bulunduğu siyaset, sivil toplum, akademi ve medya 
çevrelerinden gelen önemli küresel isimlerden müteşekkildi.  

Medeniyetler İttifakı Üst-Düzey Akîl Adamlar Grubu 2006 Kasımına kadar bir yıl içerisinde dört 

                                                            
3 Cilt 72, No 3, Yaz, ss. 22-49. 
4 Foreign Affairs, Cilt 72, No 5, Kasım/Aralık 1993, ss. 186-194. 
5 New York, Foreign Affairs, 1996. 
6 New York, Simon & Schuster, 1996. Hungtington’ın kitabının Türkçe çevirisi için bkz., Medeniyetler 
Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (terc. Cem Soydemir ve Mehmet Turhan) İstanbul, 
Okuyan Us Yayınları, 2005. Ayrıca Huntigton’un çalışması ve daha çok Türkiye’den  eleştiriler konusunda geniş 
bir derleme için, bkz. Murat Yılmaz (der.), Medeniyetler Çatışması, 10. Baskı, Ankara, Vadi Yayınları, 2000. 
7 “Thus, in my capacity as representative of a country created and enriched by [divers] cultures, before this 
Assembly I want to propose an Alliance of Civilizations between the Western and the Arap and Muslim Worlds. 
Some years ago a wall collapsed. We must now prevent hatred and incomprehension from building a wall. Spain 
want so submit to the General Secretary whose work at the head of this organization we firmly support, the 
possibility of establishing a High Level group to push forward this initiative.” Statement by the President of 
the Government of Spain, HE Mr. José Luis Rodríguez Zapatero at the Fifty Ninth Session of the United 
Nations General Assembly, New York, 21 September 2004, (Unofficial Translation). 
http://www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaeng040921.pdf (30/03/2013) 
8 Medeniyetler Arasında Diyalog kavramı ilk kez Avusturaylı bir filozof olan Hans Köchler tarafından 1972’de 
UNESCO’ya farklı medeniyetler arasında diyalog (dialogue entre les différentes civilisations) temalı bir 
konferans önerisinde dillendirilmişti. İki yıl sonra “Ulusların Kendi Kültürel İdrakleri” (The Cultural Self-
Comprehension of Nations) başlığıyla düzenlenen ilk uluslararası konferans, dönemin Senegal Cumhurbaşkanı 
Léopold Sédar Senghor’un desteği ve himayelerinde gerçekleştirilmişti.   
9 http://www.un.org/dialogue/background.html 
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kez (26-29 Kasım 2005, Palma de Mallorca, İspanya; 25-28 Şubat 2006, Doha, Katar; 28-30 Mayıs 
2006, Dakar, Senegal; 12-13 Kasım 2006 İstanbul, Türkiye) biraraya gelerek özelikle Batılı ve 
Müslüman toplumlar arasındaki ilişkileri öncelleyen hazırladıkları raporu son toplantılarında Kofi 
Annan’a sundular.10 Rapor, “dışlamacılık” (exclusivism) olarak tanımladığı mutlak doğrunun yalnızca 
kendi tekelinde tuttuğunu iddia etmeyle ve aşırıcılıkla (extremism) mücadele etmeyi önerirken İsrail-
Filistin çatışmasının çözümlenmesine özel bir önem atfediyordu. 18 Aralık 2006’da Kofi Annan BM 
Genel Kurulunun gayrıresmi toplantısında bu raporu sundu ve 26 Nisan 2007’de BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon Portekiz eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio’yu Medeniyetler İttifakı’nın Yüksek 
Temsilcisi olarak atadı. 28 Eylül 2012’de Nasır Abdülaziz el Nasır İttifak’ın yeni Yüksek Temsilcisi 
olarak atandı ve İttifak’ın New York’taki merkezinde 1 Mart 2013’de görevi devraldı.  

Bu mütvevazı çalışma, Samuel P. Huntington’ın Medeniyetler Çatışması olarak şöhret bulan tezini ve 
bir BM girişimi olan Medeniyetler İttifakı’nı iki farklı küreselleşme okuması olarak betimlemektedir. 
Her ikisi de Soğuk Savaş boyunca Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Varşova Paktı 
çerçevesinde kurulan askerî ittifaklar üzerinden güvenlik arayışlarının kimlik taleplerini yok saydığı 
bir dönemin sonuna gelindiğinin farkındadırlar. Bu güvenlik odaklılık adeta ister bu askerî paktların 
üyesi olsun veya olmasın dekolonizasyon süreciyle bağımsızlığını kazananlar da dahil olmak üzere 
bütün ulus-devletlerin vatandaşlarına ulusal kimliği icbat etmesini kolaylaştırmıştır. İşte güvenlik 
endişeleriyle halının altına süpürülen ve sanki oradan hiç çıkmayacağı düşünülen ulusal kimlik 
haricindeki tüm kimlikler, insanlık tarihi kadar eski küreselleşmenin yoğunlaşarak tetiklediği ivmeyle, 
bir anda yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası ve tabii ki giderek belirginleşen küresel sahneye fırlayarak 
rol ç/almaya başlamıştır. Elbette burada kimlikler ifadesindeki çoğul ekinin altını önemle çizmek 
gerekmektedir. Ulus-devlet vatandaşlarını başta Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı tekil 
müfredatlarıyla  şekillendirirken adeta ulus kimliğinden öte bütün kimlikleri değersizleştirmiştir. 
Halbuki toplumsal rollerimiz adedince kimliğimiz sözkonusu olabildiği gibi bazen rol çatışması 
örneğindeki gibi bizatihi birey kendi içinde kimlik çatışması yaşayabilir ve çatışmayı aşabilmek için 
kimliklerden birini diğerlerinin önüne çıkarabilir ama bu tasarrufu diğer kimliklerini ortadan 
kaldırmaz. Bu bağlamda her iki okuma da çatışma ve/ya ittifak potansiyeli olan medeniyet kavramının 
kimlik boyutunun nasıl şekilleneceğine ilişkindir.  

Huntington’ın kötümser okuması medeniyetlerin çatışma potansiyeline kimlik üzerinden vurgu 
yaparken referans aldığı Batı medeniyetinin yok edemese de en azından ağır yaralayarak üzerinde 
yükseldiği diğer medeniyetlerden (en azından İslam ve Çin medeniyetleri) bir intikamla 
karşılaşacağını varsaymakta ve Batıyı olası bir medeniyet odaklı bir savaş konusunda peşinen 
uyarmaktadır. Medeniyetler İttifakı ise bir girişim olarak medeniyetlerin yekdiğerine karşı çatışmacı 
boyutundan ziyade işbirliğine vurgu yapmakta, çatışabilen medeniyetlerin pekala da ittifak/lar 
kurabileceğini zımnen veya doğrudan ifade etmektedir. Kaldı ki medeniyler tarih boyunca kendi 
içlerinde de savaşmayı ihmal etmemişlerdir.  

Medeniyetler İttifakı, Soğuk Savaş sonrası irili ufaklı neredeyse bütün çatışmaları neredeyse 
medeniyetler çatışması olarak betimlemenin lümpenleşmesine dair haklı bir tepkiyi de dile 
getimektedir. Bu bağlamda eğer din merkezli bir medeniyet algısı ortaya konacaksa pek tabii mezhep 
temelli çatışmaları aynı dinsel medeniyet içinde nereye oturtulacağı ciddi bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bir başka ciddi sorunsal ise Batı medeniyetini nasıl kavramsallaştıracağımızdır. Eğer Batı 

                                                            
10 Ayrıca Yüksek İştişare Grubu 5-6 Eylül 2006’da New York’da bir çalışma toplantısında biraraya gelirken 22 

Eylül’de de Medeniyetler İttifakı Dostları Toplantısı New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti. 
http://www.unaoc.org/about/history/ (30.03.2013)   
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medeniyetini insanlık tarihinin ilk seküler medeniyeti olarak kavramsallaştıracaksak, bizatihi Juedo-
Grek köklerini hatta Haçlı seferleriyle İslam medeniyeti, Afyon Savaşlarıyla Çin medeniyeti ve 
spiritüel felsefelerle Hint medeniyeti ile ilişkisinin getirdiği dönüşümü nasıl açıklayacağız? Bu çalışma 
küreselleşmenin giderek yoğunlaşmasına parallel ortak bir insanlık medeniyetinin imkanını 
sorgulamaya yönelik olup insanlık tarihinde kaybolanlar da dahil olmak üzere tüm medeniyetleri 
insanlığın ortak mirası olarak okumakta ve ortak insanlık medeniyetinin şubeleri olarak görmektedir. 
Bundan hareketle tarih boyunca yaşanan medeniyetler arasındaki çatışmalar da ittifaklar da insanlık 
medeniyetinin şubeleri arasındaki etkileşimlerden ibarettir.  

Medeniyetler ne statik ne de tek boyutlu inşalardır. Öncelikle bütün medeniyetler varlıklarını 
devam ettirdikleri müddetçe bulundukları coğrafyayı ve çağı şekillendirdikleri gibi bu parametrelerce 
de şekillenirler. Kısacası medeniyetle temasa giren her olgu aynı insan ilişkilerindeki gibi işteşliği 
barındıran interaktif bir süreçtir. Bu da medeniyetlere yaşamlarını devam ettirdikçe ağaçların yaşını 
tespit ederken kullandığımız basit metottaki gibi halkalar sağlar. Bir medeniyet tümüyle ortadan 
kalksa bile elimizdeki verileri böyle değerlenirebiliriz. Kaldı ki, bizim de herhangi bir medeniyete dair 
değerlendirmelerimiz içinde bulunduğumuz zaman ve uzamdan bağımsız değildir. Örneğin, İslam 
medeniyetinin Arap yarımadasındaki ilk yüzyılına dair XIV. yüzyıl Avrupasındaki değerlendirme ile 
XIX. yüzyıl değerlendirmesi aynı değildir.  

Medeniyetler hem zaman hem de uzam bakımından yeni katmanlar eşliğinde yol adlıklarına göre 
medeniyetlerin ittifak yapma ihtimalleri çatışma ihtimallerinden daha fazladır çünkü savaşmak insan 
ve insana dair olgular arasındaki etkileşimlerden bir tanesidir. Öte yandan emek ve evlilik yoluyla 
insan mübadelesi, ticaret yoluyla mal ve hizmet mübadelesi ve eğitim yoluyla bilgi mübadelesi 
medeniyetler arası çeşitli mübadelelerden barışçıl olanlardan sadece bazılarıdır. Kaldı ki bu 
mübadeleler de çatışma potansiyeli taşımakla birlikte insanlık tarihi artan mübadelelerin barışı daha 
kuvvetlendirdiğini göstermiştir. Eğer Medeniyetler Çatışması ve Medeniyetler İttifakını uluslarararası 
ilişkiler disiplini teorileri üzerinden okuyacaksak birincisi realizme yakın düşerken ikincisi liberal 
teori içinde bir yer edinebilir. Öte yandan medeniyetler birer kimlik geliştirdiğine göre ve bu  
kimlikleri devlet düzeyinde cebredici bir güç olmadığından bireyler birden fazla medeniyetin kimliğini 
de taşıdıklarını farkedebilirler. O zaman medeniyet kavramını realizm ve liberal teorinin dışında inşacı 
teori üzerinden de okuma gibi bir imkan ortaya çıkar. Aslında bu yeni okuma imkanı bizatihi 
medeniyet ve küreselleşme arasındaki yukarıda ifade ettiğim interaktif ilişkiden kaynaklanmaktadır.  

İnsanlık tarihini küreselleşme ve/ya medeniyet tarihi olarak okumak mümkündür ve bir bakıma 
her ikisi de farklı isimler altında özellikle üniversitelerin sosyal bilimler öğretimi veren bölümlerinde 
ders olarak verilmektedir. Medeniyetler ittifakı Üst-Düzey Akîl Adamlar Grubu’nun hazırladığı ilk 
rapor her ne kadar dışlamacılıkla mücadele etmenin gereğinden dem vursa da bizatihi tarihsel olarak 
bütün medeniyetler ulaştıkları konum itibariyle kendilerini mutlak doğru ve bunun ge/rek/tirdiği 
refaha inandıklarından tüm dünyaya bu medeniyeti götürme kararlığı içinde olagelmişlerdir. İşte bu 
seyahatlerin ve uzantıları olan çeşitli mübadeleler, küreselleşme dediğimiz süreci oluşturmuştur. 
Medeniyetlerin idealist tarafı tüm dünyayı ortak bir ülkü etrafında toplamaya çalışırken çatışma içinde 
oldukları medeniyetlerin materyal zenginliklerine el koymayı meşrulaştırma imkanı sağlamıştır. Haçlı 
Seferleri Mesihin kurtuluş vaadini vaadin ortaya çıktığı coğrafyaya doğru ilerlerken başta 
Konstantiniye’de kurulan latin krallığı olmak üzere önüne ne kattıysa yağmalamayı ama bunu ganimet 
olarak meşrulaştırmayı ihmal etmemiştir. Aynı şekilde daha yakın bir zamanda Irak’ın işgalinin sadece 
bir dictator altında ezilen halka demokrasi ihracıyla açıklamak oldukça indirgemeci olduğundan 
bölgenin petrol rezervleri hakkında söz sahibi olmayı da mümkn kılmıştır. Aynı şeklide İslam adına 
yapılan fetihler de insanlara basit bir tebliğ ile kalmamıştır. İşte bütün bu çatışmaların ürettiği sayısız 
mübadele küreselleşme sürecini yoğunlaştırdığ gibi bizi farklı medeniyetlerin mensupları kılmıştır. 
Öte yandan, farklı medeniyetlerin hepsi ortak bir insanlık medeniyetinin çeşitli kollarıdır çünkü hepsi 
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insanlığın değişik kültürel havzalarından beslenerek akmakta ve bu akış sırasında değişik debilere ve 
coğrafi şekillere göre yeni bir hal almaktadırlar. 

Sonuç olarak, medeniyet bir meta kavram olarak dinamizmini insanlığın ortak mirası olmasından 
aldığından değişik medeniyet formları insanların ilişkilerinin ürünü olarak çatışmadan ittifaka tayfın 
iki uç noktası arasında salınıp durmaktadır. Buii nokta arasında doğrusal olarak neresi olursa olsun 
yine medeniyetin bir başka noktasını teşkil etmektedir. Zira barbarlık içinde bir medeniyet taşıdığı gibi 
medeniyet de içinde taşıdığı barbarlıkla kendini var etmektedir ve yekdiğeri birbirini üretmektedir. 
Askeri teknolojiler insanı ortadan kaldıran özellikleriyle medeniyetin en paradoksal boyutunu 
oluşturdukları gibi her medeniyet varlığını sürdürürken digger medneiyetlerle ittifak içine girebileceği 
gibi çatışabilir de. Çünkü herbirimiz bu çatışma veya ittifaklar sırasında mesnubu bulunduğumuz ortak 
insanlık medeniyetinin değişik boyutlarını öğreniriz.  
 

ҚОЖА АХМЕТ ЙАСАУИДІҢ ТҮРІК ТІЛІ МЕН МƏДНИЕТІНІҢ ҚАЙТА 
ҚАЛЫПТАСУЫНА ЫҚПАЛЫ 

 
З. Жандарбек  

тарих ғылымдарының кандидаты 
Түркология ҒЗИ-ның аға ғылыми қызметкері 

 
Түрік халықтарының рухани атасы атанған Қожа Ахмет Йасауидің түрік тарихындағы 

атқарған қызметіне əлі күнге толық бағасын бере алған жоқпыз. Оның өзіндік бірнеше 
себептері бар: 1. Діннің адамзат қоғамындағы рөлін жете бағаламау. 2. VIII-XII ғғ. түріктердің 
тарихы жайлы дереккөздерінің  араб, парсы тілдерінде болуы жəне түрік тілінде жазылған 
дерек көздерінің  бұл тарихты жазғанда қолданылмауы; 3. Қожа Ахмет Йасауи туралы дерек 
көздерінің парсы мəдениетін мойындаған, Йасауи жолының бір тармағы болып табылатын  
‘азизандар тарапынан жазылған дерек көздеріндегі мəліметтер ғана пайдаланылып, Түркістан 
өлкесінде жазылған дерек көздерінің есепке алынбауы ықпалын тигізді. Егерде осы аталған 
кемшіліктерді толықтыратын болсақ, онда Қожа Ахмет Йасауидің түрік дүниесіндегі рөлінің 
қаншалықты болғандығын толық көрсетіп бере аламыз.   

Дін – адам баласының рухани өзегі. Жекелеген адам да, қоғам да дінсіз өмір сүруі мүмкін 
емес. Адамзат баласын өзге жаратылыстан ажыратып, өзінің осы жаратылған барша 
мақлұқаттың қожасы екенін, бірақ сол үшін осы Əлемнің Иесі алдында жауапты екендігін, 
сонымен бірге, адамның өзі сол Əлемнің бір зəредей ғана бөлшегі екендігін сезіндіретін - дін. 
Бұл адамзат қоғамының діннен тыс өмір сүре алмайтындығын көрсетеді. Өйткені, дін адамзат 
қоғамының басты реттеуші құралы болуымен қатар, оның мəдениеті мен өмір салтының басты 
қайнары болып табылады. Сондықтан кез келген халықтың рухани, мəдени болмысы дінмен 
тығыз байланысты жəне діннен тыс мəдениет болуы мүмкін емес. Бұл кез келген халықтың 
тарихи тағдырында діннің шешуші рөл атқаратындығын, оның рухани, мəдени өркендеуінің 
көкжиектерін айқындайтын басты фактор екендігін көрсетеді. 

      Қазіргі күні жер бетінде қаншама діндер бар. Олардың бəрін санамалап шықпай-ақ, 
əлемдік діндердің арасында бір-бірінен айырмашылықтар барын көруге болады. Сол əлемдік 
діндердің ішіндегі əртүрлі ағымдар арасында да қаншама айырмашылықтар бар жəне олардың 
əрқайсысын тұтынатын  халықтар үшін олардың маңызы ерекше. Себебі, ол діндер мен 
ағымдар арасындағы  айырмашылықтар əрбір халықтың өзінің қайталанбас мəдениеті мен салт-
дəстүрлік ерекшеліктерін қалыптастырады. Өзінің дəстүрлі дінінен бас тартып, өзге дінді 
қабылдау кез келген халық үшін қауіпті қадам болып табылады. Өйткені, дінін өзгертіп, жаңа 
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дін қабылдаған халық өзінің дəстүрлі мəдениетін, əдет-ғұрып, салт-дəстүрін құрбандыққа 
шалып, жаңа қабылдаған діннің талабына сай келетін мəдениет пен əдет-ғұрып, салт-дəстүрді 
қайта қалыптастыруға мəжбүр болады. Басқаша айтқанда, өздерінің ата-бабаларының дəстүрлі 
діни танымы мен  мəдениетінен ажыраған, оның орнына жаңа мəдениет пен дəстүр 
қалыптастырған мүлде басқа халық тарих сахнасына шығады. 

Түрік халықтары ислам дінін VIII ғасырдың екінші жартысында қабылдады. Алғашқы 
кезеңде исламды түріктер арасына ‘Али ибн Абу Талибтың Хаула атты əйелінен туылған ұлы 
Мұхаммед ибн ал-Ханафийа имаматын жақтайтын қайсанийа-мубаийидийа ілімі өкілдері 
əкелді. Бұл ілім VII ғасыр соңында қазіргі Ирак жерінде дүниеге келген болатын. Арабтардың 
экспансиялық  саясатына қарсы күрескен  түрік билеушілері омейядтарға қарсы оппозициялық  
күштерді өздеріне одақтас етіп алды. Соның нəтижесінде өздері сол оппозициялық күштердің 
ықпалына түсіп, қайсанийа-мубаййидийа ілімін қабылдайды. VIII ғасырдың екінші 
жартысында Аббасилерден жеңілген Түрік билеушілері мен Хорасандағы оппозициялық 
күштер Түркістан жеріне шегінді. Олар Түркістан жеріне келіп, түрік халықтары тарихында 
алғаш рет ислам дінін қабылдаған Қарлұқ-Қарахан, Оғыз мемлекеттерін тарих сахнасына  
шығарды. Ал, 951 жылы Сатұқ Бұғра хан Абд ал-Карим ислам дінінің дəстүрлі бағытын 
қабылдап, түрік халықтарын ислам əлемінің құрамдас бөлігіне айналдырды [1, с. 41]. 

Түрік халықтарының ислам дінін қабылдауы түріктердің жаңа сатыға көтерілуіне ықпалын 
тигізді. Түріктер арасында ғылым мен мəдениет жылдам қарқынмен дамыды. Түріктер 
арасынан  жүздеген ғұламалар шықты. Олар ғылымның барлық саласында ірі жаңалықтарды 
дүниеге келтірді. Бұл жалпы ислам мəдениеті мен ғылымына қосылған қомақты үлес 
болғанымен, мұның есесіне түрік халқының мəдениеті мен дəстүрі күн санап өше бастады. 
Əсіресе, рухани, мəдени салада бұл процесс өте жылдам жүрді. Ол кездегі түсінік бойынша 
ислам дінін қабылдау араб болу дегенді білдіретін. Мысалы, 728 жылы Бұхара қаласының 
шонжарлары арабтардың сол кездегі Мауараннахрдағы өкілі Ашрасқа мұсылмандық 
насихаттың пəрменділігі арқасында көптеген Түркістандықтардың араб болғандығын  
хабарлайды [1. с. 456]. 

Түріктер ислам дінін арабтардан тікелей қабылдаған жоқ. Түрік халықтарына ислам діні 
парсы тілі арқылы келді. Өйткені, ханафилердің басшылығымен көптеген діни, 
методологиялық маңызы бар кітаптардың араб тілінен парсы тіліне аударылуы ислам дінінің 
Орталық Азия халықтарына парсы тілі арқылы таралуына ықпал етті. Бұл өз кезегінде ислам 
дінін қабылдаған халықтардың парсылануына əкелді [2, с. 23]. Ислам дінін қабылдаған түрік 
халықтары өздерінің дəстүрлі мəдениеті мен əдет-ғұрып, салт-дəстүрінен ажырап, толық 
парсылануға бет алды. Оған дəлелді ұзақтан іздемей-ақ, түрік ғұламалары тарапынан жазылған 
кітаптар ішінде XI-ғасыр ортасына дейін бірде-бір не діни, не ғылыми, не əдеби шығарманың 
жазылмауынан көруге болады. Тек, Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» атты еңбегі түрік 
тілінде жазылған алғашқы шығарма болды [1. с. 127]. Одан  кейін Махмуд Қашқаридің «Диуан 
луғат ат-Түрік» еңбегі мен Ахмед Йүгнекидың «Ибат ал-Хақа’иқ» атты еңбектері дүниеге 
келді. Бұл шығармаларды түрік халықтарының қауіпті шепке жақындағанын білдіретін сол 
дəуір зиялыларының  жанайқайы десе болады. 

Түрік халықтары өзінің тілін, дəстүрлі мəдениетін, əдет-ғұрып, салт-дəстүрін жоғалтып 
қойған жоқ. Солармен бірге, көнеден келе жатқан түрік мемлекеттігінің қалыптасқан жүйесін 
де өзгертуге мəжбүр болды. Оған түрік халықтарының ішкі қоғамдық қатынастарын реттейтін 
жүйенің шариғат үкімдерімен алмастырылуы тікелей ықпал етті. Бұл біртіндеп түріктік əдет-
ғұрып, салт-дəстүрдің қолданыстан шығарылуына əкелді. Көнеден келе жатқан некелік қатынас 
                                                            
 Бұл туралы «Насаб-нама» нұсқалары жəне түркі» тарихы атты монографияда жан-жақты талданып, жазылған 
болатын. 
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өзгертіліп, экзогамдық қатынастар  эндогамдық қатынаспен алмастырылды. Рулас, қандас 
адамдар арасындағы некелік қатынастар осы кезге дейін сақталып келген рулық, тайпалық 
жүйелердің ыдырауына əкелді. Рулық, тайпалық жүйеде түрік мемлекеттігінің басшысы – 
ханды көне түрік билеушілері əулетінің лайықты санаған өкілін  рулық, тайпалық жүйе 
басшылары сайлап қоятын. Хан əр кезде мемлекеттік мəселелерді осы ру, тайпа басшыларымен 
кеңесе отырып шешетін жəне əр ру, тайпа ерікті əскер шығарып, мемлекет қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге тиіс болатын. Мысалы,  Түргеш қағанына келген араб елшісінің  
Түргештердің қағанымен болған əңгімеден  түрік мемлекеттігінің жүйесін көруге болады. Ол 
оқиға  Йақуттың  «Муджам ал-Булдан» атты шығармасында былайша баяндалады: «Қаған мені 
шақырып алып, - Саған не керек? – деп сұрады. Мен, оны мақтай отырып, оның адасып 
жүргенін, исламды қабылдау керектігін айттым. Қаған менен – «Ислам деген не?» – деді. Мен 
оған ислам дінінің талаптары мен қағидалары туралы айттым. Сонымен бірге, нені істеуге 
болады, қай нəрсені істеуге тиым салынғаны туралы əңгімеледім. Оған қоса діннің міндеттері 
мен мінəжат жасау жолдарын баяндадым. Одан кейін қаған – «Мұсылмандар кімдер?» - деп  
сұрақ қойды. Мен «Олар – қалалардың халқы. Олардың ішінде моншашылар, тігіншілер, 
етікшілер бар» - деп жауап бердім. Одан кейін Қаған  маған бірнеше күн күте тұруды бұйырды. 

Бірде қаған  атқа отырып, жолға шықты. Оның қасына əрқайсысының  қолында туы бар он 
кісі еріп жүрді. Ол маған өзімен бірге  жүруімді талап етті. Көп ұзамай қалың ағаш қоршаған 
төбеге жеттік. Күн шығысымен, он кісінің біреуіне туды көтеруді бұйырды. Ту көтерілісімен, 
тудың  астына он мың кісі сап құрып тұра қалды. Олардың басшысы хан алдына шықты... Он 
ту көтерілгенде басынан аяғына дейін қаруланған жүз мың кісі дайын тұрды [3, сс. 101-102]». 
Осы қысқа үзіндінің өзі түркілік мемлекеттік жүйенің қандай болғандығын аңғартады. 

Ислам дінін қабылдаған түріктерде рулық, тайпалық жүйе ыдыраған соң, мемлекетті 
басқарудың түркілік жүйесі де ыдырады. Хан билігі бұрынғыдай бүкіл қоғам өкілдері тікелей 
араласа алатын коллективтік билік жүйесі болудан қалып, орнына жеке билеушінің абсолюттік 
билігіне негізделген, мемлекетті басқару жүйесі келді. Бұл мемлекетті басқарудың парсылық 
жүйесі еді [4, с. 369]. Мысалы, газнауилік билеуші Сұлтан Махмудтың əскері сатып алынған 
құлдар мен жалдамалы əскерден тұрды. Ол үшін қол астындағы халық салық төлеуші ғана 
болуы керек, ешқандай патриотизмнің қажеті жоқ деп есептеді. Ол тіпті Балық қаласына 
Қарахандықтар шабуыл жасағанда оларға қарсы соғысқан қала халқына «Сендерге соғыстың не 
керегі бар? Сендердің қарсылық көрсеткендеріңнің нəтижесінде қала қирады. Менің табыс 
тауып тұрған қаншама мүлкім қирады», - деп қатты кейиді [4, с. 353]. Бұл мысалдан екі 
билеушінің, Сулық қаған мен түбі түрік болса да парсылық мəдениетті қабылдаған Махмуд  
сұлтан  екеуінің мемлекетті басқару жүйесі əртүрлі екендігін көруге болады. 

Осы кезеңде Ислам əлемінде ғұламалардың дінді тек фиқх ғылымымен шектеуі ислам 
дінінің негізгі талаптарына ғана емес, ханафи мазхабының негізін салған Абу Ханифа жолына 
да қайшы келгенін көреміз. Оған дəлел ретінде мына мысалды келтіруге болады. Абу Ханифа 
өзінің «Китаб ал-‘алим уа-л-мута‘аллим» атты кітабында иманның анықтамасын былай 
тұжырымдайды: 

1. Парыздарды орындау діни заңдылықты (шариғатты) орындау барысында болады. Бірақ 
ол парыз амалдары өздігінен иманның бөлшегі бола алмайды. Иман – дін үшін жасалатын бар 
амалдың алдында болады; барлық Пайғамбарларда дін біреу болады; алайда, олардың жасаған 
діни заңдары əртүрлі. 

2. Иман – бұл келісім (тасдиқ), таным (ма‘рифа), күмəнсіз шынайы шындық (йақин), 
өзінің Тəңірге қатысы барлығын сезіну жəне мойынұсыну (иқрар) [5, с. 34]. 

Абу Ханифа имансыз діни заңдылықтарды, парыздарды орындау адамға ешнəрсе бермейді 
дегенді айтады. Демек,  бұл ислам дініндегі тоқыраудың басы осы мауараннахрлық 
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фақихтардың əрекетінен басталғанын көрсетеді. Бұл тоқырау уақыт өте келе бүкіл ислам 
əлеміндегі рухани, мəдени жалпы қоғамдық дағдарысқа  əкелген негізгі факторға айналды. 

Дəстүрлі мəдениеті мен мемлекеттік жүйесінен айырылған, оның үстіне ислам дінінің  
тоқырауға ұшырауы XII ғасыр қарсаңында ислам дінін қабылдаған түрік халықтарын рухани, 
мəдени дағдарысқа ұшыратты. Сол кездегі түрік қоғамының қалыптасқан бейнесін Қожа Ахмед 
Йасауи былайша суреттейді: 

                     Ораза, намаз, иман, ислам қолдан кетті. 
                     Күннен күн бетер деген хадис жетті. 
                     Пайғамбар айтқандары келіп жетті, 
                     Бұл дүниені қараңғылық басты достар. 
 
                     Ғалымдар бар ілімін малға сатты,  
                     Біліп көріп, өздерін отқа атты. 
                     Өзі амал қылмай, халыққа ілім үйретті. 
                     Дүние үшін діндерін сатты көргін. 
 
                      Дінсіз, ұстаздарға еш қауіп жоқ. 
                     Дүние малын жиып, еш тояры жоқ. 
                     Ұшып, қонып, өлімнен еш хабары жоқ. 
                     Ол жанның діні дүние болды көргін [6, 128-131 бб.]. 
 
 Бұл  хикметтер сол кезеңдегі түрік қоғамында қалыптасқан рухани дағдарыстың 

қаншалықты тереңдеп кеткенінен хабар береді. 
        Сол кезеңдерде түрік мемлекеттерінде қалыптасқан рухани дағдарыстың соңы саяси 

дағдарысқа ұласқаны, олардың барлығы дерлік  қарақытайлықтардың билігін мойындауға 
мəжбүр болғаны тарихтан белгілі [4. с. 386].  

Түрік дүниесінің басына осындай ауыр кезең  туғанда тарих сахнасына Қожа Ахмет  
Йасауи сынды ұлы тұлға шықты. Ол сопылық ілімді түркілер арасына əкелу арқылы  Иман 
нұрын халық жүрегіне ұялата білді, түріктің жоғалған дəстүрлі мəдениеті мен  тілін қайта  
тірілтті. Ал, оның жолын қуған шəкірттері түріктің мемлекеттік жүйесін де қайта қалпына 
келтірді. Ендігі кезекте осы мəселелерге тоқталып көрелік. 

Ислам ғұламалары сопылық ілімнің пайда болуын Пайғамбар мен оның сахабаларынан, 
олардың ізбасарларынан кейін ислам дінінің қуатының əлсіреуімен байланыстырады: «Бұл 
жағдай олардың ішіндегі рухани жоғары дəрежеге жеткендерін сопылық ілімді жасауға 
итермеледі. Бұл кезде дін үшін [сопылық ілімнің шығуы] аса маңызды болды жəне бұл 
исламдағы жоғалып  бара жатқан руханилықты қайта қалпына келтіруге мүмкіндік берді [7, с. 
10]. Бірақ бұл сопылық исламнан кейін шықты дегенді білдірмейді. Біз еңбегіне сілтеме жасап 
отырған Абд ал-Қадыр Иса сопылықтың шығуы туралы доктор Ахмед Альваштың мына пікірін 
келтіреді: «Көптеген адамдар исламның алғашқы кезінде сопылық туралы еш хабары 
жоқтығын, оның Пайғамбар мен Пайғамбар сахабалары, олардың ізбасарлары өмірден кеткен 
соң ғана пайда болу себебін сұрайды. Бұл сұраққа жауап мынадай. Исламның алғашқы 
ғасырында сопылыққа ешқандай қажеттілік болған жоқ. Өйткені, ол кезде құдайдан қорқатын, 
оның жолында жүрген адамдар кезеңі еді. Олар бар жан-тəнімен Аллаға берілген болатын. 
Себебі, олар Пайғамбардың тікелей ықпалында болды. Оның сахабалары бар жан-тəнімен 
Пайғамбарға ұқсағысы келді. Сондықтан оларға өздерін құдайға жақындататын сопылық 
ілімнің қажеті болған жоқ. Себебі, олардың бəрі сол жолда қызмет етушілер еді» [7, с. 8-9]. 
Демек, бұл сопылық ілім сол Пайғамбар заманының өзінде пайда болғанын,  бірақ ілім ретінде 
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қалыптасуы, шығуы ислам дініндегі руханилықты қайта қалпына келтірумен байланысты 
екендігін көрсетеді. Сопылық ілім əр кезде адам баласындағы ой-пікір мен іс-əрекетінің 
тазалығын, жүрегінің тазалығын талап етті жəне сопылық ілім өзінің мақсат–мұратына жету 
жолында əр кезде Құран аяттарына арқа сүйеді. Онда сопылардың қалай жүріп-тұруы анық 
көрсетілген. Құран аяттарында былай делінеді: «Қиямет күні Менің алдымда сендерге мал-
мүлік, перзент, бақ-дəулеттеріңнен ешқандай пайда жоқ. Тек ол адам Маған таза жүрегімен 
келсе ғана пайда бар» [(88:89) 299]. Пайғамбар хадисінде де жүрек тазалығына көп мəн 
берілген. Ол былай дейді: «Денеде жұдырықтай бір кесек ет бар. Егер ол таза болса – бүкіл 
дене таза болып, өте көркем болады. Егер ол бұзылып, хақтан тайып, жаман жолға кетсе, бүкіл 
дене бұзылады. Біліңдер жəне өте мұқият болыңдар, оның аты – жүрек!»[299] Енді бір 
хадисінде «Ақиқатында Алла Тағала сіздердің түрлеріңізге жəне байлықтарыңызға  назар 
салмайды, бірақ та жүректеріңізге қарайды», - дейді [7, с. 13]. Құранның аяттары мен 
Пайғамбардың хадистеріне сүйенген  сопылық ілімнің негізгі мақсаты адам жүрегін 
жамандықтан сақтап, таза ұстауға бағытталғанын, сол жүрек тазалығы арқылы адамзат 
қоғамын шындық пен əділет жолына, рухани тазалыққа тəрбиелейтінін көруге болады. 
Сопылық ілімнің алға қойған мақсат, мұратының тазалығы ислам əлемінің бар тарапынан кең 
қолдау тапты. Оның үстіне сопылық ілім өзіне жергілікті халықтың əдет-ғұрып, салт-дəстүрін 
бойына сіңіріп, олардың барлығына мұсылмандық рең беріп, халыққа қайта қайтарды [8, с. 5]. 
Бұл өзінің дəстүрлі мəдениетінен айырылған халықтардың жоғалған  рухани, мəдени 
құндылықтарын қайтадан қалпына  келтіруге мүмкіндік берді. Ең бастысы, сопылық ілімнің 
шығуымен жеке адамның немесе қоғамның  имандылығы оның сыртқы белгілеріне қарап емес, 
ішкі рухани дүниесіне  қарап өлшене бастады. Енді халық шын мұсылман деп діннің сыртқы 
талаптарын бұлжытпай орындап жүрген  адамды емес, оның ішкі иман-сенімінің беріктігіне 
баса назар аударатын болды. Иман - адамның Алланың барлығы мен бірлігіне, Оның 
періштелеріне, Оның кітаптары мен пайғамбарларына сенуі, сонымен қатар адалдық пен 
шүкіршілік етуі, əділдік, тағдырдың жазғанына мойынұсынуы, бар нəрсені Алладан деп білуі. 
Тыйым салынған нəрселерге: имансыздық, екіжүзділік, өркөкіректік сияқты тағы басқа  
қылықтар жатады. Сондықтан адамның ішкі жан-дүниесі – Алла үшін сыртқы ғибадаттарға 
қарағанда маңызды. Себебі, адамның ішкі жан-дүниесі сыртқы дүниенің негізі. Ішкі жан-
дүниенің қажеті сыртқы дененің əрекетінің қозғаушы күші болып табылады [7, с. 12].  

Сопылық ілімнің тарих сахнасына шығуы ислам дінін қабылдаған көптеген халықтардың 
дəстүрлі мəдениеті мен салт-дəстүрін қайта қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Олар өз 
кезегінде ислам дінінің сол халықтарда өмір сүру формасының əртүрлі болуын қамтамасыз 
етті.  Көптеген зерттеушілер ислам дінінің өмір сүру формасының əр түрлі болуын сопылық 
ілімнің іштей əртүрлі тариқаттарға бөлінуімен байланысты екендігін ескере бермейді. Бірақ 
сопылық тариқаттар ислам дінінің əртүрлі ағымдары емес, керісінше, олардың арасындағы 
айырмашылықтар ислам дінінің мəдениеті мен табиғи болмысы əртүрлі халықтарда өмір сүруін 
қамтамасыз ететін Хақ жолы. Бұл жерде шындық біреу. Ол – Алланың бірлігі мен барлығына, 
Кітаптарына, Пайғамбарларына, періштелеріне, ахирет күнінің болатынына сену.  Бірақ сол 
шындыққа жету жолдары бір болғанымен, сыртқы формалары əртүрлі екендігі ескерілмейді. 
Оны бір ғана зікір салу (Алланы еске алу) дəстүрінен-ақ көруге болады.. Қожа Ахмет Йасауи 
негізін салған сопылық жол түрік халықтарында ислам дінінің өмір сүру формасы болып 
қалыптасты. Йасауийа тариқатының тарих сахнасына шығуымен түрік халықтарының тілі мен 
əдет-ғұрып, салт-дəстүрі, дəстүрлі мəдениеті толығымен қайтадан қалпына келтірілді. Түрік 

                                                            
 Бұл аят, хадис аудармалары Исматулла Мақсұмның «Құран сырларының əліппесі» кітабынан алынды. 
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дүниесі жеке халық ретінде тарих сахнасынан шығып қалу қаупінен арылды жəне  өз 
дамуының келесі кезеңіне аяқ басты. 

Қожа Ахмет Йасауи қалыптастырған сопылық жол дəстүрлі түрік мəдениетін қайтадан 
қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Ең бастысы ол дін ғылымын түрік тілінде сөйлетті. Оған 
Йасауи хикметтеріндегі мына жолдар дəлел бола алады:  

    «Қоштамайды ғалымдар біздің айтқан түркіні. 
                 Білгендерден есіткіл, ашар көңіл мүлкінің, 
               Аят, хадис мағынасы түрік болса муафиқ (жақсы), 
                 Мағынасына жеткендер жерге қояр бөрігін» [6, 188 б.]. 
Дін тілі түркіше сөйлеген соң, жалпы ғылым, білім, əдебиет, мəдениет тілі қайтадан 

түркілене бастады. Кезінде шариғат жолы аясына сыймай қолданыстан шығарылған 
түркілердің əдет-ғұрып, салт-дəстүрі тариқат жолы үкімімен қайта қолданысқа енді. Осы 
кезден бастап түрік халықтарында тариқат жолы үстемдік ете бастады. Қазіргі қазақ халқының 
əдет-ғұрып, салт-дəстүрінің негізі осы Йасауи жолының тарих сахнасына  шығуымен 
қалыптасты десек артық айтпаймыз.  

Йасауи ілімінің тарих сахнасына шығуымен қайта қалпына келтірілген түрік дəстүр некелік 
қатынастарға  байланысты болғанын атап көрсетуіміз керек. Ислам діні келуімен өзгеріске 
ұшыраған некелік қатынас қайтадан қалпына келтіріліп, рулас, қандас еркек пен əйел 
арасындағы некеге тыйым салынды. Некелік қатынас қайтадан экзогамдық сипат алды. Бұл 
жерде осы айтылғандарға дəлел қайсы деген заңды сұрақ тууы ықтимал. Оған осы күнге дейін 
Йасауи жолын ұстанып келе жатқан қазақ халқының əдет-ғұрып салт-дəстүрінде экзогамдық 
қатынастардың сақталуы дəлел бола алады. Мысалы, «Жеті жарғыда» қан араластыру (жеті 
атаны сақтамау) өлім жазасына кесіледі немесе əулет өкілдері ол жазаны басқа жаза түрімен 
ауыстыруы мүмкін. Бірақ бұл саладағы қылмыс басқалардың билігіне берілмейді, - делінген [9. 
сс. 368-369]. 

Жалпы тариқат жолының ислам дінін қабылдаған халықтардың көпшілігіне  өздерінің 
дəстүрлі мəдениетін қайтарып бергендігі туралы пікір қалыптасқан. Мысалы, орыс ғалымы О. 
Ф. Акимушкин былай дейді: «Немаловажную роль в выживании суфизма сыграла и его 
удивительная социальная пластичность; он как губка впитывал в себя традиционные народные 
культы и верования и возвращал их народным массам уже перекодированными на сугубо 
мусульманский лад. В этой связи многие исламоведы вслед за Р. Никольсоном склонны видеть 
в суфизме не только религиозную философию, но и массовую религию ислама [8, с. 5].  

Бірақ тариқат жолы ислам дінінің негізгі қағидаларына  ешқандай нұсқан келтірген жоқ. 
Тариқат жолының негізгі шарты, алдымен шариғат жолын мойындау болып табылады. Қожа 
Ахмет Йасауи өз хикметтерінде бұл туралы былай дейді: 

                          «Шариғатсыз тариқатқа кіргендердің, 
                                    Шайтан келіп иманын алады екен. 
                                    Осы жолда пірсіз дұға қылғандары, 
                                   Сарсаң боп ара жолда қалады екен» [8, 104 б.]. 
Алайда тариқат жолы шариғат жолына қарағанда  күрделі де ауыр. Ол туралы Йасауи 

хикметтерінде мынадай жолдар бар: 
                        «Тариқатни йоллары дүр қаттиғ азаб, 
                        Бу йолларда неча ‘ашиқ болды тураб» [10, 230 б.]. 
Демек, тариқат жолы – ауыр жол. Бұл жолға кірушілерге қосымша міндеттер мен қатаң 

талаптар қойылады. Басты мақсат – иманды бекіту, Құран сырларының ішкі мағынасын  
ұғындыру. Жүрек көзін ашып, бүкіл болмыстың қыр-сырын таныту. Сол арқылы пенделіктің 
кəмалаттылығын, адамзат қоғамындағы ішкі гармонияны қалыптастыру болатын.  
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Тариқат жолына кіргендер алдына қойылған бұл талаптардың барлығы Йасауи ілімінде 
толық негізделген деп айтуға болады. 

Қазіргі күні біз Йасауи «Хикметтерінде» тариқат жолының негізгі талаптары мен 
қағидалары, пенденің рухани кемелдікке жету жолдары баяндалғанын көреміз. Ал, бізге 
жетпеген «Фатава’и танбих» (Пəтуалар көрсеткіші), «Танбих ат-даллин» (Адасқандарға 
ескерту) атты шығармалары болғандығы жайлы көне жазбаларда деректер бар. Бұл кітаптарда 
қандай мəселелер қарастырылғанын кітаптардың атына қарап білуге болады. Мысалы, 
«Фатава’и танбих» кітабында қазіргі қазақ халқының əдет-ғұрып, салт-дəстүрі  осы кітаптағы 
Қожа Ахмет Йасауи берген пəтуалар негізінде қалыптасты деп айта аламыз. Өйткені, қазақ 
халқы өзінің əдет-ғұрып, салт-дəстүрін ислам дінінен тыс қарастырмайды. Ал, түрік-ислам 
тарихында ондай реформаны  жасап, ірі бетбұрыс  жасаған бірден-бір тұлға Қожа Ахмет 
Йасауи. Сондықтан қазақ халқының салт-дəстүрі негізінде Йасауи ілімі жатыр деп айтуға толық 
негіз бар. 

Қожа Ахмет Йасауи халық арасына сопылық жолды жаю үшін мұсылманның бес 
парызынан тыс, зікір ғибадатын, жария зікірді түркілер арасына əкелді. Бірақ зікір ғибадаты 
Қожа Ахмет Йасауидің өзі енгізген жаңалығы емес. Құран Кəрім аяттары мен  Пайғамбар 
хадистерінде зікір туралы аз айтылмаған. Мысалы, Құран Кəрімде мынадай аяттар бар: «Мені 
еске алыңдар, Мен де сендерді еске аламын жəне маған шүкіршілік қылыңдар да қарсы 
болмаңдар»[2, 152]. «Санаулы күнде Алланы еске алыңдар» [2, 203)]. 

Бұл аяттарда Ұлы Жаратушы Өзін ешқашан естен шығармауды бұйырады. Сонымен қатар, 
зікір ғибадатының  намаздан бөлек ғибадат екенін білдіретін аяттар да бар. Ол туралы Құран 
Кəрімде былай делінеді: «Ей, Хабибім, Құран Кəрімен саған уахи қылған бұйрықтарымды оқы, 
намазыңды орында! Ақиқатында намаз адам ұрпақтарын бүкіл тыйым салынған сөздерден, 
амалдардан сақтайды. Зікір Ұлық Аллаға жеткізетін тура жол. Сендер нендей оймен, қандай 
амалмен шұғылданып тұрғандарыңды Ұлық Алла біледі» [29, 45]. 

Құран Кəрімнен алынған бұл аяттар зікір ғибадатының ислам дінінде бар екендігін 
дəлелдейді. Қожа Ахмет Йасауи де зікір ғибадаты туралы айтқанда өз ойларын Құран 
аяттарымен бекітіп отырады: 

                   Зəкірлерге Құдай өзі уəде қылды. 
                   «Мені еске алғандарды Мен де еске аламын»- деген аят келді. 
                   Фардуст атты жəннаттан өкіл келді. 
                   Келіңдер, жиылыңдар, зəкір құлдар, зікір айталық [6, 134 б.]. 
Сопылық тариқаттарда қолданылатын зікір ғибадатының негізгі екі түрі бар. Біріншісі, 

«зикр-и джахр» - «жария зікір», екіншісі, «зикр-и хафи» - «құпия зікір». Йасауи жолында 
салынатын зікір түрі – жария зікір. Бұл жария зікірдің өзі іштей «алқа(халқа) зікір» жəне «арра 
зікір» болып екіге бөлінеді. Йасауи хикметтерінде жария зікірдің екі түрі туралы да хикметтер 
бар: 

                Астанаға башим қойып зары қылсам, 
                 Халқа құрып, кім зікір айтса, йари барсам, 
               Зікірін айтып, ол сұхбатта дурлар терсам, 
               Жан уа ділда хай зікірін айтың достлар [10, 292 б.]. 
Немесе, 
             Һу халқасы құрылды, ай дарушлар келиңлар. 
             Хақ суфрасы йайилды, андин улуш алиңлар. 
             Хал ілімін оқубан, хал іліміга йетибан, 

                                                            
 Бұл аяттың тəпсірі Исматулла Мақсұмның «Жария зікірдің дəлелі» кітабынан алынды. 
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             Йоқлық ічра батибан, барлықлардан алиңлар [10, 334-335 бб.]. 
       Осы мысалға келтірілген шумақтардан алқа зікірі туралы, алқа зікірінің мəн-мағынасы 

мен мақсатын көруімізге болады. Зікірдің түпкі мақсаты жүректі тазалап, жүрек көзін ашу; 
өзгелерге сезілмейтін ілім нəрімен сусындату. Осылай Қожа Ахмет Йасауи түріктер арасына 
зікір ғибадатын енгізу арқылы ислам дінінің мəнін түсінуге, Құран сырларының тереңіне 
сүңгуге мүмкіндік берді. 

Бұл деректер Йасауи жолының жеке сопылық жол есебінде қалыптасуы, тарих сахнасына  
шығуы аса күрделі жағдайда жүргенін баяндайды. Жолында кездескен қаншама қиындықтарға 
қарамастан, бұл жол түрік халықтарының  дəстүрлі мəдениеті мен əдет-ғұрып, салт-дəстүрін 
ислам дінінің талаптарына сай қалыптастырды. Түріктің өршіл рухын Құран сырларының 
тұңғиығы мен Пайғамбар хадистерінің асылдарымен толықтырды. Сөйтіп, Йасауи түрік рухын 
ислам рухымен ажырамастай етіп, қайта өріп шықты. Осылай Йасауи жолы түріктің бар рухани 
болмысын қанағаттандыратын ілім есебінде дүниеге келді.  
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Özet 
Sovyet sonrasında bağımsızlığını elde eden ülkelerin sağladıkları serbestlik sayesinde ABD, 

İngiltere ve Almanya olmak üzere Batılı ülkeler ve Türkiye, Arabistan, İran, Mısır, Afganistan, Kore, 
Çin ve Hindistan gibi Doğulu ülkeler sahip oldukları dinleri bu ülkelerde propaganda edip yerel 
halktan insanların din değiştirmelerine veya içinde bulundukları din içerisinde daha aktif hale 
gelmeleri amacıyla misyon çalışmalarında bulunmaktadırlar. 

Propaganda edilen bu dinler genelde evrensel dinlerdir. Evrensel dinler de insanın kutsalla olan 
ilişkisini sağlayan sistemlerdir. Bu ilişkiler Din’in temel öğretileri ile doğrudan bağlantılı olduğu gibi, 
genelde dolaylı olarak her hangi bir şekilde ortaya çıkar ki, biz bunlara “görüngü” veya din fenomeni 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

800 
 

diyoruz. Bu tezahürler ise, aynı dine mensup oldukları halde aynı topluluğun değişik parçalarında bile 
farklılık gösterebilir. Yani, din sadece inançlar bütünü olmayıp bununla birlikte uygulama, tecrübe ve 
gelenekler örgüsüdür. Bu ikinciler, çoğunlukla, bölgeden bölgeye değişiklikler arz ederler. İşte bunlar 
üzerinde ilahiyatçılar ve din adamları tarafından değişik bakış açılarına göre tartışmalar yapılmaktadır.  

Bu tartışmalara neden olan evrensel dinlerin yayıldığı bölgelerde kendinden önce var olan 
değerleri “bozulmuş” olarak kabul etmesi, yerli halkların kültürleriyle kaynaşıp yeniden 
yorumlanmalarından doğan Halk Dinini dışlaması bir takım resmi din/Halk dini çatışmasını da 
doğurmaktadır. 

Bu tebliğde, propaganda ettiği evrensel dinin evrensellik özelliklerini dikkate almaması veya 
bilmemesi nedeniyle misyoner din adamları veya propagandistlerin yerel din kültürlerinin bir takım 
unsurlarını dışlamasına teorik açıklamalar getirilecektir. Bunun yanında, yirmi yıllık din serbestliği 
sürecine Kazakistan’da gözlemlenen çatışma örnekleri, nedenleriyle birlikte anlatılacak ve bunların 
çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulacaktır. 

Giriş 
11. Yüzyıldan itibaren İslamlaşma sürecine giren Kazak ülkesi, İslam ülkeleri arasında anılmış ve 

bu dinin bir parçası olarak tarihteki yerini almıştır. Önce Rus İmparatorluğu, sonra da Sovyet yönetimi 
altında uzun sayılabilecek boyunduruk dönemi yaşamıştır. 

Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan serbestlik ortamında, 1990’ların hemen başında eski 
Sovyet ülkelerinde, diğer alanlarda olduğu gibi, din alanında da fark edilir derecede değişiklikler 
gözlemlenmiştir. Sovyet sonrasında bağımsızlığını elde eden ülkelerin sağladıkları serbestlik 
sayesinde ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya olmak üzere Batılı ülkeler ile Türkiye, Arabistan, İran, 
Mısır, Afganistan, Kore, Çin ve Hindistan gibi Doğulu ülkeler sahip oldukları dinleri (Katoliklik, 
Ortodoksluk, Protestanlık, Baptistler, Presbiteryanlar, Luteranlar, Pentekostallar, Yehova Şahitleri, 
Yedinci Gün Adventistleri, Yahudilik, Bahá'ílik, Hare Krişnacılık, Budistlik, İslam’ın değişik mezhep 
ve tarikatları) bu ülkelerde propaganda edip yerel halktan insanların din değiştirmelerine veya içinde 
bulundukları din içerisinde daha aktif hale gelmeleri amacıyla misyon çalışmalarında 
bulunmaktadırlar. 

Propaganda edilen bu dinler genelde evrensel dinlerdir. Evrensel dinler de insanın kutsalla olan 
ilişkisini sağlayan sistemlerdir. Bu ilişkiler Din’in temel öğretileri ile doğrudan bağlantılı olduğu gibi, 
genelde dolaylı olarak her hangi bir şekilde ortaya çıkar ki, biz bunlara “görüngü” veya din fenomeni 
diyoruz. Bu tezahürler ise, aynı dine mensup oldukları halde aynı topluluğun değişik parçalarında bile 
farklılık gösterebilir. Yani, din sadece inançlar bütünü olmayıp bununla birlikte uygulama, tecrübe ve 
gelenekler örgüsüdür. Bu ikinciler, çoğunlukla, bölgeden bölgeye değişiklikler arz ederler. İşte bunlar 
üzerinde ilahiyatçılar ve din adamları tarafından değişik bakış açılarına göre tartışmalar yapılmaktadır.  

Bu tartışmalara neden olan evrensel dinlerin yayıldığı bölgelerde kendinden önce var olan 
değerleri “bozulmuş” olarak kabul etmesi, yerli halkların kültürleriyle kaynaşıp yeniden 
yorumlanmalarından doğan Halk Dinini dışlaması bir takım resmi din halk dini çatışmasını da 
doğurmaktadır. Bu tebliğde, propaganda ettiği evrensel dinin evrensellik özelliklerini dikkate 
almaması veya bilmemesi nedeniyle misyoner din adamları veya propagandistlerin yerel din 
kültürlerinin bir takım unsurlarını dışlamasına teorik açıklamalar getirilecektir. Bunun yanında, yirmi 
yıllık din serbestliği sürecinde Kazakistan’da gözlemlenen çatışma örnekleri, nedenleriyle birlikte 
anlatılacak ve bunların çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulacaktır. 

Bağımsızlık Dönemi Din Faaliyetleri 
1990’ların ortasında bölgede yapılan sosyolojik araştırmalarda Sovyet sonrası kurulan dini 

özgürlük sayesinde bile Kazakistan’ın yapısı değerlendirilirken İslam dünyasının bir parçası olarak 
tanımlansa da dinsel yaşam ve örgütlenme açısından Müslüman bir ülke olduğu tartışılacak durumda 
iken, dahili ve harici dinsel duygu, düşünce ve kurumların etkisinde kalmamış iken, bu kurumlar 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

801 
 

devlette siyasi bir rol üstlenme gayretinde değil iken, Özbekistan ve Tacikistan’ın durumundan farklı 
olarak Kazakistan’daki dini gruplar siyasi ve toplumsal etki kazanma çabasında değil iken, 
fundamentalist İslami grupların siyasi arenada yer kazanma çabalarına, devletin müdahalesi etkisini 
hissettirmiş iken, 2000’lerin başından itibaren ekonomik ve siyasi işbirliğini dini propagandalarına 
araç yapan İran, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerin gerek resmi, gerek sivil 
toplum kuruluşları marifetiyle, ülkede çok değişik İslam anlayışları sergilenmeye başlamış ve bunlara 
bağlı olarak hem mezhep hem de yorum bakımından, birbirinden çok farklı denilebilecek İslam’ın 
temeli atılmıştır. 

Bu farklılık Kazakistan’a ne verecek? 
Sovyet döneminde 1987 yılında Kazakistan’da 676 tane resmi veya yarı resmi STK türünde dini 

kuruluş bulunurken, Sovyet sonrasında 1996 verilerine göre 3000, 2011’de ise İslam 2811, Rus 
Ortodoks Kilisesi 304, Ellinci gün Kilisesi 400, Evangelistler 364, Katolik 118, Presbiteryan 229 ve 
diğerleri dahil olmak üzere 4551 sayısına yükselmiştir.  Sayıların bu artışını dikkate aldığımızda olayı 
iki açıdan değerlendirmek gerekir: Birincisi İnsanların rejim baskısından kurtulduktan sonra 
yaratılıştan gelen din duygusunu tatmin için dine yönelmek, ikincisi ise, ülkelerin sahip oldukları 
maddi, endüstriyel ürünlerini ihraç edip halka arz ettikleri gibi, bunun yanında kendi din anlayışlarını 
da Kazakistan halkına arz etmek. Aslında bunların ikisi de doğrudur denilebilir. Zira, Sovyet sonrası 
oluşan değişim fırtınasına kapılan halk, her alanda olduğu gibi dinsel değişim fırtınasına kapılarak ne 
olduğunu bilmediği herhangi bir dine yönelmişlerdir. 

Bu değişim fırtınasında Kazak devleti yoğunluğunu ekonomik ve siyasi ilişkilere vermesinden 
dolayı, dindeki hızlı değişimi, önceleri pek iyi kavrayamamış, ya da dış politikasını çok yönlülük 
üzerine yapılandırmasından dolayı, değişik ilişki içinde olduğu ülkeleri diplomatik anlamda 
“küstürmemek” niyetiyle karşı koyamamıştır.  

Kazak devleti, geleneksel Kazak dinleri denilen İslam ve Rus Ortodoks kilisesinin yanında 
dışarıdan misyon için gelen Evangelik, Baptist, Yehova Şahitleri, Katolik, Pentekostal kiliseler ve 
Hare Krişnacılar gibi dini kuruluşlara, gerçekleştirdikleri her türlü konferans türü faaliyetler, inşaat 
yapımı gibi çalışmaları karşılığında hem parasal hem de ayni yardımlar yapmak suretiyle, din 
özgürlüğüne bakışını ortaya koymuş ve bunu da anayasasına koyup dinlerin varlığını ve çalışma 
alanına izin ve hak verildiğini belirtmiştir.  

Yukarıda anılan din ve mezhepler ilgili ülkeler aracılığı ile Kazakistan’ın anayasasından 
faydalanıp belirtilen haklar bağlamında hukuki olarak çalışmaktadırlar. Bunda her iki taraf için genel 
anlamda bir sıkıntı görülmemektedir. Ancak bu işin bir de kültürel yanı bulunmaktadır. İran, Kuveyt, 
Lübnan, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi Müslüman ülkelerden Kazak ülkesine gelen 
bir takım dernek, vakıf ve firmalar aracılığı ile “70 yıldır dininden uzaklaşmış, hatta kafirleşmiş (!) 
Kazak kardeşlerimizi”  Müslümanlaştırmak için var güçleriyle çalışmaktadırlar. 

Yabancı Müslümanların Karşı Çıktığı Kazak Halk İnanç ve Uygulamaları 
Bu bölümde Kazak halkı arasında yüzyıllardır var olan İslami motifli geleneksel inanç ve 

uygulamalardan Resmi/Kitabi İslam temsilcileri tarafından reddedilenlerden birkaç örnek vererek 
bunun dışlanma nedenlerine işaret edip fenomenolojik sonucunu ortaya koymaya çalışacağız. 

1- Arvah İnancı ve Uygulaması 
Kazaklar arasında geleneksel olarak yaygın görülen arvah inancının yansıması şeklinde kendini 

gösteren (tezahür eden) ata ruhlarının ay, güneş, toprak, ateş ve hayvanların bazı organları ile 
kendilerinin yaşam çevresinde bulunduğu ve bunların kendilerini şeytandan (kesir) koruduğuna, bu 
koruma mücadelesinin (key) sonsuza kadar süreceği inancı, son yıllarda yabancı okullarda eğitilen 
kişiler tarafından kötülendiği, karalandığı, yerildiği görülmektedir. 

İnsanların yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda, ata ruhlarını çağırması için başvurulan baksıların da 
aynı şekilde aynı kişilerce İslami olmadığı gerekçesiyle tartışılmaktadır.  
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Bu uygulamalarla bağlantılı olarak ruhların yardımına kavuşmak için yapılan dua ve sunulan 
kurbanlar da tartışılır hale gelmiştir. 

11. Yüzyıldan başlayarak 19. Yüzyıla kadar İslam’ı kabul eden Kazak halkı, geleneksel olarak 
Türk ve Moğol halklarının inandığı Gök Tanrıcılık dininin bir takım ögelerini, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin İslam yorumuyla kaynaştırıp İslamileştirerek kendine ait geleneksel bir sufi Kazak 
Müslümanlığı meydana getirmişlerdir. Bu süreçte oluşturulan sufi Müslümanlık çerçevesinde gelişen 
Kesene merkezli rit ve ritüeller de yabancı beslemeli Kazaklar tarafından şirk, bid’at ve hurafe olarak 
değerlendirilmeye başlamış ve karşı çıkışlar hızla artmakta ve genişlemektedir. Hatta bu konular 
televizyonlarda Şındık pen Sumdık türündeki programlarda tartışılmaktadır. 

Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerden gerek din adamı, gerekse bilim adamı olarak gelen 
kişilerin bu bölgede günlük dini hayatla ilgili yaptıkları gözlemlerinde, aralarında her hangi bir 
mesleki, fikri ve ideolojik fark görülmeksizin aynı tarzda, apolojetik bakış açısıyla yerli halkın 
“İslami” veya “dini” diyerek yapmış olduğu rit ve ritüellerin büyük bir kısmını “dinde yok”, “günah”, 
“bid’at”, “hurafe” ve “şirk” olarak nitelendirmektedirler. Örneğin Türkistan’da bulunduğum 2004-
2005 yıllarında, fırsat buldukça Yesevi Kesenesi, Aslan Bab Kesenesi ve Ukaşa Ata çevresinde 
yaptığımız gözlemlerde, Türkiye’den gelen işçi, esnaf, memur, diyanet görevlileri, gazeteciler, 
siyasetçiler, öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi, rektör gibi istisnasız her kesimden meslek mensubu 
kişiler, yerli halkın ruhaniyetinin en derin noktasına kadar hissederek gerçekleştirdiği ziyaretler ile 
ölüm ve ölü ile ilgili inanış ve uygulamaların dinde olmadığını, günah, bid’at, şirk ve hurafe 
olduklarını söyleyerek halkı suçlamış, onlara yeni bir İslam öğretme rolüne soyunmuşlardır. 
Akademik olarak da M. Erdem, Türkistan bölgesi Müslümanlarının başka dinlere ve zararlı dini 
akımlara kapılmamasının nedenini, sağlam dini inanışları ve çok güçlü gelenekleri oluşuna dayandırır, 
ama hemen peşinden ülkede rejimin dini eğitimi uzun yıllar yasaklanmasından dolayı cehaletin, bid’at 
ve hurafelerin yaygın hale geldiğine işaret eder. Ardından din adamlarının da, nikah, cenaze ve 
bayram gibi, halkın formel dini ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar dini bilgiye sahip olduğunu 
belirtir.  Bu ifadelerde ele alınması gereken bir çok çelişkili husus bulunmaktadır: halkın çok güçlü 
dini inanış ve güçlü gelenekleri olduğu, din eğitimsizliği yüzünden cehalet, bid’at ve hurafenin yaygın 
olduğu, din adamlarının formel dini ihtiyaçları karşılayabildiği. Burada sadece sonuncusu ile ilgili 
olarak kısaca şunu söyleyelim: Yaklaşık bin yıllık İslam tarihi boyunca Türk halklarının, İslam’ın 
Cuma, cenaze, bayram, Ramazan ayı, kandiller gibi törensel ibadetlerine ağırlık verdiği bilinmelidir! 

Benzer biçimde K. Polat da çalışmasının kavram tanımlaması bölümünde yöredeki halk inanış ve 
uygulamalarının batıl, boş, ilkel, bilim dışı, hurafe ve cehaletlik ürünü inanış ve uygulamalar olduğuna 
işaret etmektedir.  Yörede alan araştırmasını yaptığını söyleyen başka bir akademisyen olan D. 
Tatlılıoğlu ise, alanı ile ilgili tespitlerden daha ziyade Türkmenlerin kültürel hayatını tamamen din 
merkezli yorum yapmak suretiyle, İslam dışı olduğu yönünde “fetva”lar vererek, Müslüman 
olmalarına rağmen milli kültürlerini (dep dessurlarını) zamanımıza taşımalarına şaşıp onları 
suçlamaktadır.  Amerikan merkezli yapılan çalışmalarda da İslam dininin evrensel olmasına rağmen, 
dinin kültürel boyutu bid’at ile itham edilirken, onun tek bir şekil içinde inanılıp uygulanmasına işaret 
edilmektedir.  

2- Çocuklara Ad Verme 
Diğer birçok halk arasında olduğu gibi, Kazaklar arasında da yeni doğan bebeğe ad verme, çok 

önemli kültürel bir olgudur. Binlerce yıllık kültürün devamlılığı geleneğini korumaya çalışan 
Kazaklar, milli kahramanlarını hatırlatacak Alpamıs, Arman, Asemkül, Aysulu, Bakıt, Batır, Berik, 
Casulan, Cayna, Erbol, Etirkül, Gül, Jipek, Karlıgaş, Kül, Manas, Meyrambeg, Meyramkül, Serik, 
Şıngıs, Tilek, Toktamıs, Ulan, Beg ve Bay ile biten adlar gibi adları çocuklarına vermekteyken,  
yabancı eğitim kurumlarında öğretilen kişiler ıltluk-kültürel adların İslami olmadıkları gerekçesiyle, 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

803 
 

bu gibi adların yerine Abdullah, Bilal, Cihat, Fatih, Hasan, Mustafa, Mücahit, Seyfullah, Yasir, 
Zübeyir gibi Arap adlarının verilmesi empoze edilmeye başlanmıştır. 

Kültürün bu tarafını dikkate aldığımızda, propagandistlerin son yıllarda yaptıkları 
kültürsüzleştirme çalışmalarının fark edilir derecede görüldüğü anlaşılmaktadır. 

3- Kadınların Günlük Giyimi 
Kazak bölgesinde yapılan arkeolojik ve etnolojik araştırmalardan anlaşıldığına göre, yöre halkı, 

henüz evrensel dinlerle temasa geçmedikleri geleneksel dönemlerinden bu yana, şekil bakımından 
şimdikinden pek farklı olmayan giysiler giymiş olup kadınların giysileri neredeyse şimdiki ile aynı 
biçimde idi.  

Bu demektir ki, Kazak ve diğer halklar bu bölgede benzer giysiler kullanmışlar ve bu geleneği 
Budalık, Manilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinlere girdiklerinde de sürdürmüşlerdir. Ancak, son 
yıllarda bu geleneksel milli kıyafetler bile, İslam’a uygun olup olmadığı tartışılır hale gelmiştir. 
Örneğin Türkiye odaklı KATEV’in yayınladığı kitapta kiymeşek giysisinin kadınların saçlarını 
göstermediği gerekçe gösterilerek dolaylı tavsiye edilmektedir.  

Aslında Sovyet sonrası 20 yıllık farklı İslami anlayışın propagandası neticesinde Müslüman 
Kazaklar arasında çok yumuşak bir farklılığın yer tuttuğu gözlemlenmekte olup bu yumuşak farklılığın 
önümüzdeki yıllarda giderek sertleşeceği ve artacağı şimdiden kolayca tahmin edilebilir. IPS (The 
Institute of Political Solutions)’in 2011 Temmuz’unda Astana, Almatı ve başka 14 kentte yaptığı 
kamuoyu araştırmasında, Kur’an’daki delili belli olmayan, kadınların örtünmesi (hicab, nikab, burka) 
konusu, çok kısa bir propaganda neticesinde bile, toplumda farklılığı, %56’ya karşı %44 ile başlatmış 
gözükmektedir.  

Bu zamana kadar genç Kazak kadınları arasında Arap tarzı örtünmeler görünmezken, yabancı dini 
birlestiklerle bağlantılı olan ve yüksek eğitim alan genç kızlara yapılan empoze ve propagandalar 
sonucunda, yüksek oranda kabullenmeler ortaya çıkmış olup bunun ileride Kazak ülkesinde kendinin 
dışında olanları “ayrıştıracağı” açıkça görülmektedir. 

4- Ölü ve Ölüm etrafındaki geleneksel inanç ve uygulamalar 
Türk halklarının her dönem ve çevrede günlük dini hayatının en ayrıntılı ve en canlı inanış ve 

uygulamalarının başında ölüm ve ölü ile ilgili inanış ve uygulamalar gelmektedir. Bu yüzdendir ki, bir 
çok Türkolog Türk medeniyetini adlandırmak gerekirse en uygun adın “mezar medeniyeti” olacağını 
söylerler. 

Üzerinde bir çok doktora ve serbest çalışmanın yapıldığı Türklerde ölüm ve ölü ile ilgili inanış ve 
uygulamalar konusunu, bildirimizin bu bölümünde tasvir etmek bile imkansız olacağından dolayı 
sadece birkaç kültürel noktasına temas edip yabancı dini birlestiklerin tutumlarını ortaya koymaya 
çalışacağız. 

Ölü ve ölüm etrafında sergilenen başlıca inanç ve uygulamalar şunlardır: Ölü çadırı (ak üy) 
kurmak, ölü çadırında ölü gömülene kadar birkaç gün nöbet tutup çıra yakmak, cesedin nizami 
kefenlenmesinden sonra ak kefene sarılması, keçe veya halıya sarılması, kefenlenen cesedin çadırdan 
çıkarılmadan önce ölenin namaz, oruç gibi farz borçları ve günahlarının devir ve ıskatının yapılması, 
definden sonra yakınlarının yılına kadar kara bağlaması, ölünün arkasından toplumdaki statüsüne göre 
belli günlerde (yedisi, kırkı ve yılı) ölü aşı verilmesi, aş için kurbanlar kesilmesi, ölenin arkasından 
ağlamak ve ağıt yakmak (joktav okumak), ters tutum sergilemek, atı dul bırakmak (at tuldav), ölünün 
yılında mezarı (kümbez, beyit, ziyrat, kesene)yapmak, as beruğ, at yarışları (bayge) düzenlemek.  

Ayrıntılarını vermeden sadece ana başlıklarını verdiğimiz bu uygulamalar, son yıllarda Arabistan 
merkezli din kodlama çalışmalarında, hedefe alınmış olup Arap kültürüne değişik ve aykırı 
gelmesinden dolayı dinde yok, şirk, batıl vb. ithamlarıyla haram hükmünde yasaklanmaktadır. 
Vahhabi-Selefi din anlayışı propaganda edilmesi halinde Kazak halkının en önemli geçiş ritlerinden 
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(passage de rites) olan ölü ve ölümle ilgili inanış ve uygulamalarının kültürel parçaları, çok yakın 
gelecekte adım adım yok olmaya yüz tutacaktır. 

 
5- Nevruz Meyramı 
Iltun Uluğ Künü, yeni yıl bayramı, bahar bayramı ve yeniden diriliş bayramı niteliğinde değişik 

din, dil ve kültüre sahip Orta Asya ve Orta Doğu halkları arasında yüzyıllardan buyana kutlanan 
Nevruz Bayramı, önceki yüzyıllarda olduğu gibi, İslam ulemasının kafasını karıştırmaya devam 
ettiğinden, kendi ülkelerindeki kafa karışıklığını Kazak ülkesine de taşımaktadırlar. Yabancı ülkelerin 
din propagandası etkisinde kalan Kazak gençleri, arasında şimdilik az da olsa, bu bayramın 
kutlanmasının dinde yeri olmadığı yönünde tartışmalar başlatmış olup ileriki yıllarda bu tartışmalar 
daha da büyüyeceğini göstermektedir. 

6- Diğerleri 
Bunlardan başka, şimdilik fazla açıktan ve yaygın olmasa da bu gibi kimseler, alttan alta siyasi 

konular üzerinde de propaganda yapmakta olup devletin rejiminin İslami olmadığını, “daru’l-harb” 
olduğunu, dolayısıyla yıkılıp İslamileştirilmesi gerektiği görüşünü yayarak taraftar toplamaya 
çalışmaktadırlar. 

Ayrıca, Kazak kültürünün en önemli parçalarından olan kımız içmek, kutsal kabul edilen yerlere 
çaput bağlamak, el sürmek, çevresinde dönmek, dilek dilemek ve halkın yüzlerce yıldır uygulayıp 
tecrübe ettiği çocuğun pişirilmiş hayvan kafasını yerse babasının öleceği, kız çocuğunun üzeri kara 
örtüyle örtününce ölüm getireceği, alına is sürülürse nazardan korunacağı, köpek uluduğunda kötü bir 
olayın olacağı gibi daha bir çok inanış ve uygulamalar da aynı eğitimi almış kimselerce batıl ve din 
dışı denilerek yok edilmek istenmektedir.  

Geleneksel kültürel unsurların İslami olup olmadığı konusunu en fazla tartışan ve savunan kişi, 
İslam’ın milli bir din olması yönünde gayret gösteren Ahmed İbn Teymiye’dir. İbn Teymiye’nin 
görüşleri, Muhammed bin Abdulvahhab tarafından Arap yaşam tarzı biçiminde şekillendirilmiş olup 
Vahhabilik adı altında Suudi Arabistan’ın resmi milli mezhebi olarak kabul edilmiştir. Bu görüşe göre, 
Araplar arasında Hz. Peygamber döneminde ve sonrasında görülmeyen, kendilerinin dışında kalan 
Kazakistan ve diğer Orta Asya Türk halkları arasında yapılması çok normal olan mezar ziyaret etmek, 
mezarda dua etmek, gıyaben dilekte bulunmak, ulu kişilere dua etmek, Onun şefaatini dilemek gibi 
kültürel ve ulusal bir takım maddi veya manevi fenomenler, “bid’at”, “hurafe”, “batıl”, “yanlış”, “din 
dışı” şirk, şeytan işi, cahillik ve kafirlik niteliğindedir. Aslında İbni Teymiye, bu görüşlerini Arap 
halkının Hz. Peygamber’den sonraki dönemde eski inançlarına dönmek için sergilediği kaypak 
davranışların korkusuyla meydana getirmiş olup  Suudi Arabistan, bu görüşleri, bir takım kurumları 
aracılığı ile Vahhabi eğitimi aldırdığı kişilerce başka ülkelere ihraç etmektedir. Ayrıca şurasına da 
dikkat çekmek gerekir ki, Vahhabi yetkilileri, daha önce yerleşen antipatik algılarını biraz hafifletmek 
amacıyla son yıllarda Selefilik adı altında Arap Müslümanlığı inanç ve yaşama anlayışını propaganda 
etmeyi sürdürmektedirler. 

Hal böyle iken, kendi milli örf, adet, gelenek ve kültürlerini tam anlamıyla öğrenemeden ve 
bunların teo-stratejik önemini kavrayamadan Kazakistan dışında eğitim almaya giden öğrenciler, 
oralarda öğrendikleri başka kültür, gelenek, inanış ve yaşayışları Kazakistan’a taşımakta, milli 
yapılarına karşı çıkıp ülkesinde karışıklığın birer parçası haline gelmektedir. Böyle kişiler, Hanefi 
Kazak halkının kafasını karıştırmak için “sen peygamberin sünnetini mi, yoksa Hanefi’nin yolunu mu 
takip edeceksin?” diyerek propaganda yapmaktadırlar.  Yukarıda adı geçen ülkelerle ilişkili 
kurumlarda eğitilip öğretilen ve Vahhabileştirilen gençler, ülkenin milli değerleriyle yaşamanın 
“haram” olduğunu propaganda etmekte, kendileri gibi olmayan aile fertlerinden uzaklaşmakta, hatta 
biraz daha ileri giderek onları “tekfir” etmektedirler. 
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Her ne kadar Arap ülkelerinde veya bu ülkelerin Kazakistan’la bağlantılı olduğu kurumlarda 
eğitim alan öğrenciler İbn Teymiye, Muhammed ibn Abdulvehhab vb. kişilerin görüşleriyle 
şekillenseler de, bundan başka Hanefi Mezhebinden olduğu zannedilen Türkiye’de de 12 Eylül 
1980’den bu yana, özellikle de son on yıldır din eğitim ve öğretimi Vahhabiliğe teslim edilmiş 
olduğundan, kardeş ülke olarak bilinen Türkiye de Kazak gençlerini Hanefilik adı altında Selefilik ve 
Vahhabilik eğitimiyle değiştirmektedir. 

Bundan 21 yıl önce, bilgili ve yürekli Din Bilimcisi Prof. Dr. Harun Güngör hem Türkiye hem de 
Türk Dünyası yetkililerini bir takım görüşleriyle uyardığı halde, ne yazık ki, öngörüleri doğru 
çıkmıştır. O, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinde iki İslami grup olan Vahhabilik 
ve Şiiliğe dikkat etmesi gerektiğini, bu iki grubun karşısında dört başlık altında sınıflandırdığı Militan 
Müslümanlık, Opurtinist Müslümanlık, Sufi Müslümanlık ve Geleneksel Müslümanlık anlayışlarından 
Geleneksel Müslümanlık ile durulması gerektiği uyarısında bulunmuştur. Harun Güngör, bu 
görüşlerini 1991 yılında ziyaretinde görüştüğü ve gözlemlediği Taşkent’teki Buhari Medresesi ile 
Buhara’daki Mir-i Arap Medresesi’nde okuyan mollaların 1971 yılından itibaren yetiştirildikleri 
Vahhabi Arap Müslümanlığı bakış açısıyla, geleneksel kültürel yapıda tezahür eden milli değerlerle iç-
içe olmuş Müslümanlığa düşman olduğu ve dışladığı şeklindeki görüşlerine dayandırmıştır.   

Fenomenolojik Değerlendirme ve Çözüm Önerileri 
Türk halkları arasında yaygın olarak görülen ve İslamî motiflerle sergilenen mezar ve din ulularını 

ziyaret, evliya menkıbeleri ve destan edebiyatı etrafında gelişen ‘veliler kültü’ ile ‘adak ve ziyaret 
dindarlığı’  biçiminde şekillenen geleneksel ve milli bir Türk Müslümanlığına karşı, normatif İslam’ın 
görüşleri yukarıda işaret edildiği şekilde iken, İslam’ın Arap kültürlü sürümü önplana çıkartılıp diğer 
kültürel unsurlar dışlanarak monokültürlü bir İslam şekli empoze edilmektedir. Yukarıda işaret 
ettiğimiz bazı fenomenlerin yabancı din adamlarının kendisi veya etkisinde kalan öğrencilerin “dinde 
yok” benzeri tepkilerinin nedeni aslında, propaganda ettiği dinin temel özelliğini bilmemesindendir. 
Halbuki İslam’ın din yapısı ele alındığında böyle bir empozeye gerek kalmayıp çok kültürlü İslam’ın 
mevcudiyetinin gerçekliği gayet açık bir biçimde anlaşılır. Bir kişi eğer bir dini, ortaya çıktığı 
coğrafyanın dışında başka uluslara yaymaya çalışıyorsa, o din “evrensel” bir dindir. Öyleyse, evrensel 
dinin özelliklerinin de bilinmesi gerekir. 

Evrensel dinlerin en temel özelliklerini kısaca belirtmek gerekirse şöylece sıralamak mümkündür; 
1- Evrensel dinler ortaya çıktığı coğrafyanın önceki dinlerini “bozulmuş”, kendinden sonra 

çıkanları da “sapık” diye ilan ederek tek “kurtuluş dini”nin, kendisi olduğunu propaganda eder.  
2- Evrensel dinler ortaya çıkmış olduğu coğrafyanın ve toplulukların dışına çıkma yeteneğinde 

olup, sadece bir ırka veya ulusa bağlı kalmayıp başka ırktan insanların da kendisine katılmasına izin 
verirler. 

3- Tarihselcilik anlayışı içinde bir takım olguları, kendi zamanında anlamlandırır. 
4- Evrensel dinler Dışarıdan kabul ettiği milletlerin daha önceden sahip olduğu bir takım inanç ve 

uygulamalarını, kendi evrensellik tabiatı içinde “sindirme” özelliği taşır, kendinde olanlar da 
başkalarınca kendilerine göre yorumlanıp yeni bir motif haline gelir. 

7- Yayıldıkları yeni bölgelerin güçlü kültürlerinden kendi bünyesine uygun bir takım dini ve 
kültürel ögeleri alarak değişkenliğe bürünür ve proto-tip özelliğini yitirir. Bu değişikliğe girmesinden 
dolayı, mezheplere ayrılırlar. Mezheplere ayrıldıkları yeni yayılım alanlarında bulunan halkların 
kültürlerine göre yeniden yorumlanmalarından ötürü, yerli halka özgü yeni bir inanç ve uygulama 
ortamı oluşturur ki, buna da Halk Dini adı verilir. Halk dini çevresinde aynı din bir başka yerde farklı 
bir inanma ve uygulanma şekline girerek bizzat kendisi “renklilik” özelliğine kavuşur.  

Burada bizim konumuzla ilgili olan özellikler son üçüdür. Zira, coğrafyanın sahip olduğu 
kültürlerin tarihsellik içinde anlamlandırılabilirliği ve halk dininin, evrensel dinlerde olmazsa olmaz 
şartı, konumuzun kendi kültürel ortamı içinde değerlendirilmesi mecburiyetini önümüze sermektedir. 
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Bu değerlendirilmenin yapılmasıyla halk ve resmi dinin iç-içe yaşamasına imkan ve ortam sağlanan 
evrensel dinler, söz konusu ulusun en temel kültürü haline gelerek, et ve tırnak gibi, birbirinden 
vazgeçilmez unsurlar olarak halkın hayatında yerini alırlar ve bu iç-içelik sayesinde, hakların dini 
hayatı da oldukça canlı ve renkli olur. Biz bunun örneklerini bir çok evrensel dinde çok açık olarak 
görebiliriz. Katolik Hıristiyanlığın İtalya, Fransa, İspanya ve Güney Amerika’da farklı farklı yaşanıp 
uygulanmasının yanında, aynı kaynaktan beslenmelerine rağmen Okyanusya Katoliklerinin değişik 
yaşam biçimi oluşturmaları; Sünni-Hanefi olmalarına rağmen, Pakistan, Irak, Suriye ve Türkiye 
Müslümanlığının değişik kültürel yapılarda yaşanıyor olması, Pers-Sasani dini kültürünün bazı 
unsurlarının İslam’da yer alarak değişik bir İran Müslümanlığını oluşturması bunlara birkaç örnektir.  

Bizim örneğimizde görüldüğü üzere, Türk halklarının bir parçası olan Kazak halkı arasında da 
görülen ve yüzlerce yıllık tecrübelerden sonra günümüze ulaşan geleneksel Kazak Müslümanlığının, 
evrensel İslam dini özelliklerine uygun biçimde, kültürel unsurlarıyla İslam’ın renkli bir motifi olarak 
yaşatılması gerekmekte olup bunun için de devlet politikasının uygulanmasına ihtiyaç vardır. 

Aksi takdirde, insanlık tarihini en çok etkileyip yön veren kurumların başında gelen dinler, kendi 
yarattığı ve kendinin egemenliğinde olan yerlerde “barış” meydana getirdiğini ileri sürse de aynı dinin 
içinde oluşturulan farklılıklara bağlı gerginliklerle savaş nedeni de olabilir. Tanrıdan ruhsat ve yetki 
alan birçok dini liderin emri ile kurşun asker olabilen inananlar, zemin buldukları yerlerde çok 
acımasız eylemlere girip tarihe geçen zulümlere imza atabilmektedirler. Tarihte bunun bir çok örneği 
görülmüş olup son yıllarda da böylesi trajik olaylar değişik bölgelerde görülmüştür: Bosnalı Hıristiyan 
Sırpların Bosnalı Müslümanlara yaptığı katliam, İsrail’de, Mısır’da, Irak’ta Sünni ve Şii intihar 
bombacılarının eylemleri, Türkiye’de Hizbullah’ın akıl almaz tekniklerle estirdiği terör, ABD’de El-
Kaide’nin 2001’deki 11 Eylül saldırısı, Okyanusya adalarında Budistlerin Müslümanlara katliamı, 
Somali, Nijerya ve Sudan’da Hıristiyan ve Müslüman grupların birbirlerine gerçekleştirdiği 
eylemler… 

Tarihi boyunca milli duygu, düşünce ve gururu ile geleneklerine bağlı Kazak halkı, yukarıdaki 
ülkelerin kendi milli kültür ve din anlayışlarını propaganda etmesiyle ileride, her hangi bir tedbir 
alınmazsa, kendi öz yapısından ayrılacağının öngörüsünü yapmak hiç de zor olmayacağa benziyor. 

Tarihinde hiçbir zaman din savaşlarına neden olacak dini fanatizm yaşamamış olan ve milli 
duygusunun güçlülüğü ile kendini gösteren Kazak halkının böylesi terör ve savaşın içinde 
bulunmaması için, yukarıdaki ülkelerin kendi milli kültür ve din anlayışlarını propagandasının 
etkisinden kurtulması için, kendi öz yapısından ayrılmaması için Kazak balasına dindi öz medeniyetin 
bileting jene sol boyunşa ömür söreteng Kazaktın Balası yüredüğü kerek!!!! Türık, Arap, Fars, 
Pakistandıktar Emes!!!! Kazakka dindi Kazak yürütüğü ties!!!! 
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“Eğer siz bana saygı gösterirseniz, ben size saygı gösterirsem; siz benim kültürümü tanırsanız ve 

ben de sizin kültürünüzü tanırsam, o zaman iletişime girebileceğiz ve hangi dinden, hangi etnik 
kökenden olursak olalım, ortak çıkarlar için çalışmaya gireceğiz. Kişisel olarak bakacak olursak, bu 
medeniyetler çatışması durumunda benim yerim ne? Ben adına Mısır denen, medeniyeti 7000 yıllık bir 
geçmişe dayanan bir ülkede doğdum, dolayısıyla ben bir Mısırlıyım. Ben bir Arap'ım, ben bir 
Müslüman'ım, ben bir Akdenizliyim, ben bir Afrikalıyım. Mısır'ın Asya'da da toprakları var, demek ki 
aynı zamanda bir Asyalıyım. Şimdi ayrıca bir Amerikalıyım. Peki bu ne anlama geliyor? Bitmeyen bir 
medeniyetler çatışması içerisinde miyim? Bunlarla vaktimizi kaybetmememiz gerektiğini 
düşünüyorum. Bunlar sadece politik çıkarlar ve siyasi oyunlar için kullanılıyor. Yapılabilecek en güzel 
şey, ortaklık ve işbirliğinin peşinde koşmaktır. İşte tam da bu sebeple Medeniyetler İttifakını, dünyayı 
bir araya getirmek adına, çok önemli bulup destekliyorum. Arap ülkelerinde de medeniyetler 
çatışmasını tartışıyorlar. Ben bunun sadece zaman kaybından ibaret olduğunu düşünüyorum. Asıl 
tartışıp konuşulması gereken şeyin, herkesin yararına olacak şekilde, nasıl köprüler inşa 
edebileceğimiz, nasıl ortaklıklar kurup iş birliği yaratabileceğimiz konusunda olması  gerektiğini 
düşünüyorum” (Zewail 2010).  

Şubat 2010’da “Dünyamızın Geleceği” konulu İstanbul’daki konuşmasında Nobel ödüllü 
kimyager ve ABD Başkanı Barrack Obama’nın Bilim Elçisi Prof. Ahmet H. Zewail kendi hayat 
hikayesinden hareketle Medeniyetler İttifakı’nı böyle tanımlamıştır. İspanya Hükümet Başkanı José 
Luis Rodrígues Zapatero ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
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2005 yılında hayata geçen Medeniyetler İttifakı Girişimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi 
Annan tarafından desteklenmiş ve Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyetlerine başlamıştır. Farklı 
toplum ve kültürler arasında köprüler oluşturmak ve diyaloğu teşvik etmek amacıyla yerel, bölgesel ve 
küresel ölçeklerde çalışmalar yapan girişim, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların oluşturduğu 
Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’nun politik desteğinden faydalanmaktadır. Bu bildiride 
Medeniyetler İttifakı projesinin nasıl oluştuğu ve ne tür faaliyetlerde bulunduğu ele alınacak ve 
bugüne kadar yapılan toplantılarda ne tür kararlar alındığı hakkında bilgi verilecektir. 

Daha öncesinde ortaya çıkan medeniyetlerarası diyalog ve benzeri girişimlerden sonra İspanya 
Hükümet Başkanı José Luis Rodrígues Zapatero Eylül 2004’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada Madrid’de Mart 2004’te gerçekleşen terörist saldırıda 192 kişinin öldüğünü 
belirterek terörizme karşı direneceklerini ifade etmiştir. Irak’taki olaylarda yaşamını kaybeden 
binlerce insandan bahseden ve İspanyol askerlerin Irak’tan çekildiğini söyleyen Zapatero, 
Ortadoğu’daki çatışma ve anlaşmazlıkların devam ettiği müddetçe dünyada istikrar ve güvenliğin 
olmayacağını belirtmiş ve Batı ile Araplar ve Müslümanlar arasında Medeniyetler İttifakının 
kurulmasını teklif etmiştir.11 (UNAOC, 2004) Kasım 2004’te Dostlar Grubu oluşturulmaya başlanmış 
ve Haziran 2005’te Türkiye, İspanya hükümeti ile yapılan istişareler sonrasında Medeniyetler İttifakı 
girişimine İspanya ile beraber ortak sponsor olmuştur. Aynı ay Zapatero ve Erdoğan Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ı Birleşmiş Milletler üyelerine Medeniyetler İttifakı girişimini 
ilan etmeye ve bu girişim için bir Yüksek Düzeyli Grup (âkil adamlar) oluşturmaya davet etmiştir. 14 
Temmuz 2005’te Annan New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Medeniyetler İttifakı 
Girişimi’nin başladığını resmen ilan etmiştir. 

Böyle bir girişimi neden İspanya ve Türkiye’nin başlattığı sorusuna Medeniyetler İttifakı Yüksek 
Düzeyli Grup Eş başkanı Prof. Mehmet Aydın’ın verdiği cevap şöyledir: “Her iki ülke tarihte 
medeniyetlerin kavşağı konumunda olmuştur. Her iki ülke yüzyıllarca süren devlet olma ve toplumsal 
birliktelik tecrübesine sahiptir. Her ikisi de Akdeniz ülkesidir ve Akdeniz İbrahimî tektanrılı dinlerin 
katkısıyla kurulan medeniyetlerin merkezinde bulunmaktadır. Her iki ülke yakın zamanda terörist 
saldırıların hedefi olmuştur. Her iki ülke dünya barışı ve güvenliğinin sadece barışçıl yollar ve 
yöntemlerle, yani ikna, karşılıklı anlayış ve saygı ile mümkün olacağına inanmaktadır” (Aydın 2005). 

 Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin başladığının resmen ilanı sonrasında Birleşmiş Milletler 
tarafından siyaset, akademi, sivil toplum, uluslararası finans ve medya alanlarından seçilen kişilerden 
Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Grubu (High Level Group) oluşturulmuş ve bu gruptan 
toplumlar arasında uyumu amaçlayan sivil toplum kuruluşları, uluslararası teşkilatlar ve devletler için 
uygulanabilir bir eylem planı hazırlamaları istenmiştir. Dünyadaki tüm bölgelerden seçilen grubun üye 
sayısı 20 kişidir: Mehmet Aydın (Türkiye), Federico Mayor (İspanya), Mohammad Khatami (Iran), 
Mozah bint Nasser al Missned (Katar), Desmond Tutu (Güney Afrika), Candido Mendes (Brezilya), 
İsmail Serageldin (Mısır), Mohamed Charfi (Tunus), André Azoulay (Fas), Moustapha Niasse 
(Senegal), Karen Armstrong (İngiltere), Hubert Védrine (Fransa), Vitaly Naumkin (Rusya), John 
Esposito (ABD), Arthur Schneier (ABD), Enrique Iglesias (Uruguay), Nafis Sadik (Pakistan), 
Shobhana Bhartia (Hindistan), Ali Alatas (İndonezya) ve Pan Guang (Çin) (UNAOC 2006: 49-50).12  

Yüksek Düzeyli Grup ilk olarak İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde 26-29 Kasım 2005 
tarihlerinde toplanmış ve bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Yaptığı açılış konuşmasında 
Erdoğan Yüksek Düzeyli Grup’tan tam olarak neler beklendiğine dair görüşlerini sıralarken “bizlerden 

                                                            
11 Zapatero’nun konuşmasındaki ifadenin İngilizcesi şöyledir: “Thus, in my capacity as representative of a 
country created and enriched by diverse cultures, before this Assembly I want to propose an Alliance of 
Civilizations between the Western and the Arab and Muslim worlds.” (UNAOC, 2004: 5) 
12 Mehmet Aydın hariç grup üyelerinin isimlerinin yazılışları UNAOC dökümanlarında yazıldığı şekilde bu 
tebliğe alınmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.unaoc.org/about/high-level-group 
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beklenen, bugün karşılaştığımız sorunsalı sadece tarif etmek değil, ardında yatan temel etkenleri 
analitik bir şekilde inceleyerek, bunun ışığında toplumları ortak bir gelecek için, birlikte çalışmaya 
sevk edecek pratik tedbirleri ortaya koymaktır” demiş ve Yüksek Düzeyli Grup’un sadece akademik 
düzeyde bir çalışma yapmamasını ve çalışmanın uygulamaya dönük pratik tedbir ve tavsiyeleri de 
içermesi gerektiğini belirtmiştir (Erdoğan 2012: 136-137). Prof. Mehmet Aydın toplantıda yaptığı 
konuşmada girişimin vizyonu ve misyonunu şöyle açıklamıştır: “Şiddeti körükleyen hasmane 
algılamalardan kaynaklanan tehditlere cevap verebilmek, büyük yanlış anlamalar, yanlış sunumlar, 
yanlış tanıtımlar, temelden yoksun önyargılar, irrasyonel tepkiler, her türlü aşırılıkların yanı sıra, 
sadece maddi tahribata değil aynı zamanda bir hayli geniş bir düzlemde kültürel açıdan karmaşa, 
aşağılanma ve yabancılaşmaya sebep olan sınırsız güç kullanımının açtığı yaraları iyileştirmek için 
çeşitli çabalar arasında işbirliği sağlamak” (Aydın 2005) 

Yüksek Düzeyli Grup ikinci toplantısı 25-28 Şubat 2006 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde 
olmuştur ve toplantı Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerin basılması olayının hemen ertesine 
denk gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı açılış konuşmasında bu olaya da değinerek 
bu krizin temelinde birçok toplumdaki aşırılığa doğru gidişin yatmakta olduğunu belirtmiştir (UN 
2006). Yüksek Düzeyli Grup üçüncü toplantısını Senegal’in Dakar kentinde 28-30 Mayıs 2006 
tarihlerinde gerçekleştirmiş ve bu toplantıya UNESCO ve ISESCO başkanları da katılarak birer 
konuşma yapmışlardır. Aynı yılın Eylül ayında New York’ta bir çalışma toplantısı yapan grup en son 
toplantısını 12-13 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporu Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’a sunmuştur. 18 Aralık 2006’da rapor Annan tarafından 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulmuş ve Erdoğan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada raporun 
tarihi değere sahip olduğunu belirterek şu hususu vurgulamıştır: “Ortada bir sorun vardır ve bu sorun 
hepimizindir. Birçoğumuz kendimizi mevcut ihtilafların, kutuplaşmaların çok uzağında hissedebiliriz, 
görebiliriz. Ancak, karşılıklı bağımlılığın inanılmaz bir hızla arttığı günümüzde güvenliğimiz de 
küresel anlamda, bölünmezdir. Yani, herkes güvende değilse, hiç kimse güvende değildir. Birimizin 
sorunu hepimizin sorunudur” (Erdoğan 2012: 75).   

Ana hareket sahaları olarak eğitim, gençlik, göç ve medyayı belirten Yüksek Düzeyli Grup 
raporunda bilhassa Batı ve Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, medeniyetler arasındaki 
anlaşmazlık ve çatışmaları önlemek, uzlaşma çabalarını desteklemek, barış, hoşgörü ve işbirliğini 
geliştirmek için bazı tavsiye ve önerilerde bulunmuştur. Rapor Batı ve Müslüman topluluklar 
arasındaki ilişkiler bağlamında uluslararası hukukun uygulanması ve insan haklarının korunması 
hususlarında çifte standart algısına değinmiştir. Bazı Batılı politik ve dini liderlerin konuşmalarının 
Batıdaki İslamofobiyi arttırdığını belirtmiştir. Batıdaki sivil halka yönelik saldırılar da Batıda korku, 
şüphe ve güvensizlik atmosferine yol açmış ve Batıdaki birçok insan değişik örneklerden hareketle 
Müslüman liderlerin çifte standart uyguladığı algısına sahiptir. Bu karşılıklı çifte standart algılamaları 
Müslüman ve Batılı toplumlar arasındaki ilişkilerin zarar görmesine yol açan güvensizlik ortamına 
katkıda bulunmuştur (UNAOC 2006: 13). 

Nisan 2007’de Portekiz eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon tarafından Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi olarak atanmış ve Sampaio aynı yılın 
Haziran ayında Ban Ki-moon’a bir uygulama planı sunmuştur (UNAOC 2007). Medeniyetler İttifakı 
Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları ilk toplantısını 22 Eylül 2006’da New York’ta ikinci toplantısını da 
26 Eylül 2007’de yine aynı şehirde gerçekleştirmiştir. Çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların 
oluşturduğu Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu’nun üye sayısı Mart 2013 
itibariyle 136’dır. 

İlk forumunu Madrid’de 15-16 Ocak 2008 tarihlerinde gerçekleştiren Medeniyetler İttifakı bu 
forumla ilk olarak tam anlamıyla uluslararası toplumla buluşmuş ve foruma devlet adamları, 
uluslararası kuruluş temsilcileri, din adamları, akademisyenler, medya temsilcileri, işadamları ve sivil 
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toplum kuruluşları temsilcileri katılmıştır. Dünyanın değişik bölgelerinden gelen 500 civarında 
katılımcı çeşitli platformlarda fikirlerini açıklama imkanı bulmuş, özellikle kültürler ve toplumlar 
arasındaki kutuplaşmaları önlemek ve bu gibi konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla gençlik ve 
medyaya yönelik projeler ön plana çıkmıştır (UNAOC 2008). Girişimin ortak sponsorlarından biri 
olan Türkiye foruma üst düzeyde katılmış ve Erdoğan yaptığı konuşmasında Medeniyetler İttifakı’nın 
uzun soluklu bir girişim olduğunu, bundan dolayı da hedef kitlesini oluşturan genç nesillerdeki 
“kültürel farklılıklar karşısındaki uyum duyarlılığını” artırmanın öncelikli bir husus olduğunu 
belirtmiştir. Erdoğan, Medeniyetler İttifakı Projesinin temel amacını şöyle özetlemiştir: “Bugün, 
insanlığın su kadar, ekmek kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğu sevgi, şefkat, merhamet ve adaletin 
eksikliğini, can yakıcı bir şekilde hissediyoruz. Artık gündelik hale gelen insani trajedileri de acı bir 
şekilde tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. İşte Medeniyetler İttifakı Projesi, bu acılara son verebilmek, 
barış içinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünyayı inşa edebilmek umuduyla başlatılmıştır. Temel 
amacımız, medeniyetler, kültürler ve dinler temelinde şekillenen ön yargıları ve kutuplaşmaları 
gidermek, şiddet ve çatışma yerine barış ve işbirliğini hâkim kılmaktır. Unutmayalım ki; Medeniyetler 
İttifakı, küresel bir soruna verdiğimiz yine küresel bir cevaptır” (Erdoğan 2012: 81). 

İkinci Medeniyetler İttifakı Forumu 6-7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve 
iki bini aşkın katılımcı ile ilk forumdan daha yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Medeniyetler İttifakının 
hedeflerine ulaşmasında sivil toplumun önemine değinilen forumda bir konuşma yapan İslam İşbirliği 
Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu İslam ve Hristiyanlık arasında tarihsel bir uzlaşmaya 
ihtiyacımız olduğuna değinmiştir. Medeniyetler İttifakı’nın hızla hoşgörü ve saygı için ortak alan 
haline geldiğini belirten İspanya Hükümet Başkanı Zapatero Medeniyetler İttifakı’nın Birleşmiş 
Milletler’in kurulmasına ilham veren değerler üzerine inşa edildiğini belirtmiş, İran eski 
Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi de insanlık tarihinin esas olarak değişik kültür ve dinler 
arasındaki çatışmalarla nitelendirilemeyeceğini, dünyada özellikle İbrahimi dinler olmak üzere belli 
başlı inançlar arasında ortak yanlar olduğunu belirtmiştir (UNAOC 2009). Erdoğan da kısa 
konuşmasında kriz dönemlerinin çatışmacı ve ayrışmacı yaklaşımlar tarafından kötüye kullanılmasının 
mümkün olduğunu ve Medeniyetler İttifakı katılımcılarının hoşgörü ve uzlaşma vurgusunu güçlü bir 
şekilde yapmalarının daha büyük önem kazandığını belirtmiştir (Erdoğan 2012: 124). 

Üçüncü Medeniyetler İttifakı Forumu 27-29 Mayıs 2010 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro 
kentinde toplanmıştır. “Hoşgörüsüzlük ve önyargılarla mücadele etmek için ne tür eylemlere 
ihtiyacımız var”, “nasıl çeşitliliğe ve insan haklarına saygı üzerine kurulmuş kapsayıcı toplumlar 
oluşturabiliriz” ve “toplumlar arasındaki çatışmaların önlenmesinde şehirlerin rolü nedir” gibi birçok 
anahtar sorunun ele alındığı bu toplantı, Medeniyetler İttifakı’nın özellikle Amerika kıtasında ivme 
kazanmasına katkı sağlamıştır (UNAOC 2010). Dördüncü Medeniyetler İttifakı Forumu 11-13 Aralık 
2011 tarihlerinde Katar’ın Doha kentinde düzenlenmiş ve paneller, yuvarlak masa toplantıları ve 
atölye çalışmalarıyla kültürel çeşitliliğin gelişmeyi nasıl etkilediği sorusu; kalkınma ve barışın temel 
koşulları olarak hoşgörü ve güven; kültürlerarası diyalog, anlayış ve işbirliği için yeni stratejiler 
konuları tartışılmıştır (UNAOC 2010). En son forum olan Beşinci Medeniyetler İttifakı Forumu da 
dünyanın değişik bölgelerinden gelen iki bini aşkın insanın katılımıyla 27-28 Şubat 2013 tarihlerinde 
Viyana’da toplanmıştır. Şu andaki Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-
Nasser adlı Katarlı bir diplomattır. 

Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin akademik altyapısını oluşturmak amacıyla Medeniyetler İttifakı 
Enstitüsü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki 
Yenikapı Mevlevihanesi’nde açılmıştır. Enstitü Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca olmak üzere 
dört dilde lisans üstü eğitim vermektedir (MEDIT 2012). İstanbul’da ayrıca 2010 yılında dünyaca ünlü 
bilim adamı ve düşünürlerin davet edilip konuşturulduğu Medeniyetler İttifakı Konferansları 
başlatılmış, bu konferans serisinde Nisan 2010’da bir konuşma yapan Medeniyetler İttifakı Yüksek 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

811 
 

Temsilcisi Jorge Sampaio Medeniyetler İttifakı’nın karşılaşacağı zorluklar konusuna değinerek 
“sürdürülebilir uzlaşmayı” sağlamanın öneminden bahsetmiş ve kültürlerarası diyaloğun ne olduğunu 
şöyle tanımlamıştır: 

“Öncelikle kültürlerarası diyalog kendi içinde nihai bir amaç değil, bireysel ve kültürel hakların 
ifadesi için, çeşitlilik için, daha iyi bir kavrayış ve uyumlu bir ortam yaratılmasını hedefleyen bir araç. 
İkinci olarak da bunun aslında bir beceri ve yetkinlik olarak görülmesi lazım. Kültürler içi ve 
kültürlerarası olarak etkileşim ve iletişim sağlayarak küresel toplumlar arasında nasıl bir arada 
yaşayabileceğimize dair genel bir politik vizyon oluşturulması lazım. Böylece içinde bulunduğumuz 
çeşitlilik, eşitlik ve katılım üzerine oturan kompleks yönetişim sistemiyle bunun belli bir konsept 
kavramında tutulması lazım. Dördüncü olarak da kültürlerarası diyalogu geliştirmeye çalışırken 
hedeflerimiz konusunda net olmamız lazım, çünkü işbirliği çabaları çok kolay bir şekilde belli 
tuzaklara düşebiliyor. Ben bu tuzakların bir tanesini ifade etmek istiyorum. Bu çabalar bazen çok 
basit, yetersiz, apolitik anlaşmalara ve işbirliğine yol açabilir ama bunlar bizi bölen sorunlardan 
alakasız olabilir. Bazen de bu çabalar mevcut farklılıkları daha da derinleştirebilir ama eğer yeterli bir 
güven ya da politik irade yoksa hiçbir atılım yapamazlar; bu yüzden hiçbir amaca hizmet etmeyen 
sadece nazik kelimelerin sarf edilmesinden öteye gidemezler” (Sampaio 2010). 

Yine bu konferanslar bağlamında Mart 2010’da İstanbul’da bir konuşma yapan Georgetown 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. John Esposito “aşırıcılık ve Amerika karşıtlığının nedenlerinin 
yalnızca dini, medeni ve kültürel farklılıklardan değil siyasal gerçekliklerden ileri geldiği” fikrini 
savunmuş ve İsrail Filistin anlaşmazlığını “Batı ve Müslüman toplumlar arasındaki ayırımın kilit 
sembollerinden ve aynı zamanda uluslararası istikrara karşı en büyük tehlikelerden biri” olarak 
gördüğünü belirtmiştir (Esposito 2010). 

 Medeniyetler İttifakı akademisyenler ve düşünürler arasında da kuruluşundan itibaren adından 
sıklıkla bahsedilen bir konu olmuş ve son yıllarda her boyutuyla tartışılmaya başlanmıştır. Mesela 
İbrahim Kalın Anlayış dergisinde 2009 yılında yazdığı “İttifak İçin Önce Medeniyet Lazım” isimli 
kısa makalesini şöyle bitirmiştir: 

“Daha yalın bir ifadeyle, ittifak etmek demek, sorunları hasıraltı etmek anlamına gelmemeli. Kü-
resel adaletsizlikler, eşitsizlikler devam ettiği müddetçe Batılı olmayan toplumların “tarih bitmedi; 
çünkü bizim hâlâ üstümüz açık” demesinden daha doğal ne olabilir? Bunu tarihe (kadere!) karşı çık-
mak olarak gören Batılılarımız ve Batıcılarımız, adaletin evrensel bir ilke olduğunu unutmuşa benzi-
yorlar. Adına ne dersek diyelim, farklı kültürler, medeniyetler, toplumlar ve devletler arasında savaşın 
yerine sevgi, kavganın yerine hoşgörü, çatışmanın yerine işbirliği konmalı. Şüphesiz bu insanın fıtratı-
na da maslahatına da daha uygun bir durum. Fakat gerçek sorunlarla samimi bir şekilde yüzleşmeye-
ceksek, ittifakların su üstüne yazılmış yazıdan ibaret olacağını da itiraf etmemiz gerekir” (Kalın 2009: 
46). 

 Medeniyetler İttifakı Girişimi’ni başlatan ülkeler olarak İspanya ve Türkiye uluslararası 
arenadaki pozisyonlarını kuvvetlendirmiş ve prestij kazanmıştır. Her iki ülkenin dış politikasında 
önemli bir yer edinen Medeniyetler İttifakı Girişimi hem düzenlediği forum ve toplantılarla hem de 
yerel, bölgesel ve küresel alanlarda başlattığı girişimlerle kendine bir yer edinmiştir. Bütün bu 
gelişmelere rağmen Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin hedeflerine ulaşması için önünde uzun bir yol 
olduğu da açıktır.    

 
KAYNAKLAR 
 
* Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)) 

ile alakalı temel bilgiler ilgili kuruluşun resmi internet sayfasından alınmıştır. http://www.unaoc.org 
Aydın, Mehmet (2005). Mallorca Açılış Konuşması, 27 Kasım 2005. 
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Иляс Эрпай 
А.Ясауи атындағы ХҚТУ докторанты 

Қазақстан тарихи жағдайларға байланысты көп конфессиялы мемлекет болып қалыптасты. 
Тəуелсіздік жылдары республиканың конфессиялық кеңістігі кеңейе түсті жəне ол мазмұндық, 
құрылымдық жағынан елеулі өзгеріске ұшырады. Осы кезеңде атеистік шектеулерден босап, 
ождан бостандығына қол жеткізген тұрғындардың діншілдік деңгейі анағұрлым өсіп, елдегі 
белсенді қызмет істейтін діни бірлестіктердің саны бес есеге дейін артты. «Егер 1990 жылы 1 
қаңтарда Қазақстанда 10-15 конфессияны білдіретін 671 діни бірлестік жұмыс істесе, 2007 
жылдың басына олардың саны 40-тан аса конфессиялар мен деноминацияларды білдіретін діни 
бірлестіктер 3783-ке дейін өскені» [1] елдегі дін саястының барынша оңтайлы 
қалыптасқандығын танытады. 
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"Діни сенім бостандығы жəне діни бірлестіктер туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңында қарастырылған құқықтық кепілдіктер діни ахуалдың қолайлы 
дамуына негіз болды. Соған сай аз ғана жылдардың ішінде елдегі исламдық діни 
бірлестіктердің саны 46-дан 2144-ке дейін, орыс православиялық шіркеулерінің діни 
бірлестіктері 62-ден 270-ке дейін, рим-католиктік шіркеулері 42-ден 95-ке дейін, протестанттық 
бағыттағы діни бірлестіктер 521-ден 1 147-ге дейін өсуге мүмкіндік алды. Оларға қосымша 
республикада иудаизм бағытында  27, буддизм бағытында  4 діни бірлестік,  Қазақстан үшін 
дəстүрлі емес 49 конфессия жұмыс істеді [1]. Қазақстанда дербес аналитикалық орталық болып 
саналатын «Саяси шешімдер» институтының жүргізген зерттеулерінің мəліметтері бойынша 
қазақстандықтардың 93%-дан астамы белгілі бір дінді ұстанады. Ал олардың арасында 
исламды ұстанатындарының үлесі 64%, христиан дінін ұстанатындардың үлесі 29% болған, ал  
өздерін атеист санайтындардың үлесі 6% болса, олардың басым бөлігі қала тұрғындары. 

      Осы аталған заңда мемлекеттің дін саясатының негізгі басымдықтары конфессияаралық 
сұхбат пен келісім орнықтыруда бірнеше маңызды қағидаттарға негізделді. Олар, біріншіден, 
азаматтардың ар-ождан жəне діни сенім бостандықтарына құқықтарын заңнамалық жəне 
институционалдық қамтамасыз ету болса,  бұл қағида конфессиялық белгі бойынша кез келген 
кемсітушілік нысанына тыйым салатын ҚР Конституциясында бекітілген. Екіншіден, 
конфессиялардың өз функцияларын іске асыруы үшін оларға мемлекеттің тең жағдайлар 
жасауы қағидасы. Бұл ұстанымда діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінгендігі жəне 
мемлекеттің діни бірлестіктер ісіне араласпауы негізделді. Қазақстанда конфессияаралық 
сұхбатты ынталандыру үшінші қағиданы құрайды. Осы қағидаға сай Қазақстанның 
конфессияаралық сұхбат тəжірибесі əлемдік діндер көшбасшылары тарапынан мойындалып, 
олардың тарапынан қолдау тапты. Соның нəтижесінде Қазақстанда əлемдік жəне дəстүрлі 
діндер көшбасшыларының съездері өткізілді. 

      Қазақстанда мемлекеттің діни бірлестіктермен өзара іс-қимылын реттейтін заңнамалық 
база қалыптастыруда Əзірбайжан, Қырғыз, Ресей, Тəжікстан, Өзбекстан, Украина жəне Түркия, 
Сауд Арабиясы Корольдігі сияқты алыс шетелдердің тəжірибесі зерделенген. Сол сияқты 
əртүрлі конфессиялар өкілдерінің қатысуымен консультативтік-кеңесші органдардың 
ұсыныстары да ескерілген. 

      Қазақстан Республикасында дін саясатын іске асыратын құрылымдар қалыптасты. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының 
əкімдіктері жанынан 2000 ж. діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес құрылған. Оған 
қосымша діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуінің конституциялық қағидатына сəйкес 
құрамына діни бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіретін кеңестерде, 
ғалымдар мен мемлекеттік органдар қызметкерлерінің атқарушылық-билік ету функциялары 
жоқ жəне консультативтік-кеңесші органдар ретінде жұмыс істейді. Ал ірі діни орталықтар мен 
бірлестіктердің жетекшілері де республикалық жəне Қазақстан халықтары кіші 
ассамблеясының, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары 
жөніндегі комиссияның құрамына кіруі арқылы да дін саясатына араласады. Дін саясатын іске 
асыратын мемлекеттік құрылымдардың бірі ретінде 2005 ж. желтоқсанда өз құзыреті шегінде 
азаматтардың діни сенім бостандығына құқықтарды қамтамасыз ету, мемлекеттің діни 
бірлестіктермен өзара іс-қимылы саласындағы іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Діни істер комитеті құрылды [1]. 

             Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 18 мамырдағы N84 «Қазақстан 
Республикасы Дiн iстерi агенттiгi туралы» Жарлығы [2] бойынша Қазақстан Республикасы Дiн 
iстерi агенттiгi құрылды. Оның құзырына конфессияаралық келiсiм, азаматтардың дiни сенiм 
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бостандығы құқықтарын қамтамасыз ету жəне дiни бiрлестiктермен өзара iс-қимыл 
саласындағы функциялар мен өкiлеттiктер берілді. 

  Қазақстан Республикасындағы діни мəселеге қатысты қалыптасқан əртекті ахуал 
белсенді дін саясатының мемлекеттік құрылымда ықпалды тетік екендігі нақтылана түседі. 
Міне, осы мақсатта елдегі діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасауға жəне халық арасында 
кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүзеге асыруға уəкілетті Дін істері агенттігі құрылған.  

Агенттіктің төрағасы Қ.Лама Шариф құзырлы мекеменің алдына қойылатын маңызды 
міндет «конфессияаралық толеранттылық пен келісім - Қазақстандық үлгіні сақтау міндеті» 
екендігіне назар аударып, Қазақстан батыс құндылықтары мен шығыс дəстүрлерін ұштастыра 
білді, діни мəдениеттің діңгектерін бекіткендігін, оған дəлел ретінде Құрбан айт жəне 
Рождествоның мемлекеттік мерекелер ретінде атап өтіле бастағандығына тоқталды. Еліміздегі 
қазіргі діни ахуалда Қазақстанның азаматы өзін исламға немесе басқа да дəстүрлі 
конфессияларға жатқыза отырып, тек өз дүниетанымдық көзқарасын емес сонымен бірге 
ұлттық сана-сезімін білдіретінін айта аламыз» деп атап көрсетті. [3]. Агенттік басшысының 
бұндай тұжырымы қазақстандықтардың діни сенімдері əртүрлі болғанымен заңның баршаға 
бірдей екендігін айғақтайды. 

Кеңестік тоталитарлық биліктің қоғамның барлық мүшелерін атеистік рухта тəрбиелеп, 
жаңа тұрпатты тұлға қалыптастыруға негізделген идеологиялық жүйесі ыдырағаннан соңғы аз 
ғана уақытта діни сенімдердің осындайлық деңгейде тез арада қалпына келуі шын мəнінде 
адамзаттың қандай қоғамда болса да діни-рухани өзегінен оңай ажырай алмайтындығын 
айғақтайды. Бұндай қайта қалпына келу үдерісінің қоғамда елеулі саяси, əлеуметтік 
сілкіністерсіз табысты іске асуына Қазақстанның тəуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде таңдаған 
жалпы адамзаттық құндылықтарды ұлықтаған саяси бағыттарының барынша қолайлы 
болуынан деп бағалауға болады. 

Осы қолайлы дін саясатының құқықтық негізін Қазақстанда тəуелсіздік алғаннан кейін бір 
айдан соң 1992 ж. 15 қаңтарында қабылданған «Діни сенім бостандығы жəне діни бірлестіктер 
туралы» Заңы қалаған болатын. Заңның қағидаттық өзегін елде дінаралық, ұлтаралық 
толеранттылықты нығайту болды. Осы заңды қолданысқа енгізу арқылы Қазақстан өз 
халқының көпұлтты жəне көпдінді нанымына қарамастан, олардың барлығы үшін тең 
мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін ел ретінде танылды.  

Дегенмен, 1992 жылғы заң қабылданғаннан кейін елдегі қоғамдық-саяси дамуды жəне 
халықаралық жағдайлардағы өзгерістер ескеріліп, аталған заңға өзгерістер енгізу қажеттігі 
айқын сезіле бастады. Діни бірлестіктердің қызметі мемлекеттен бөлінгенімен əртүрлі 
конфессия өкілдерімен өзара іс-қимыл жасаудың тəжірибесі Қазақстанда миссионерлік 
қызметті, діни сипаттағы өнімдердің таратылуын, діни оқу орындарының қызметін 
лицензиялауда құқықтық регламенттеу жеткіліксіз қолданылатынын жəне діни тəжірибемен 
айналысуға құқығы бар заңды тұлғалар үшін бірегей өлшемдердің болмауы сияқты шұғыл 
шешімін табуы тиіс түйткілді мəселелер айқындалды. Осы мəселелер Қазақстанда қалыптасқан 
діни ахуалды ескеріп, дін мемлекеттің саясатындағы заңнамалық кешенді жетілдіру міндетін 
күн тəртібіне қойды. 

Бұл жолы Заң жобасын дайындауда Қазақстан сияқты зайырлы мемлекеттер Ресей, 
Беларуссия, Армения, Грузия, Тəжікстан, Литва, Испания жəне басқа да Еуропа елдерінің 
тəжірибесі сарапталды. Шетелдердің діни бірлестіктер туралы заңдарына жасалған талдау 
Қазақстанда діни бірлестіктерді жіктеуде олардың сандық көрсеткіштері басты өлшемге 
алынса, шет мемлекеттерде діни бірлестіктерге берілетін мəртебе аталған ел үшін тарихи 
маңызы бар өлшеммен белгіленетіндігін көрсетті. Мысалы, Италияда барлық діндер католиктік 
жəне католиктік емес болып екіге бөлінеді. Латвияда діндер дəстүрлі емес діни ұйымдар жəне 
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діни конфессиялар болып екіге бөлінеді. Литвада діни қауымдар дəстүрлі жəне дəстүрлі емес 
болып бөлінсе, Бельгияда олар танылған жəне танылмаған діндерге жіктелген. Ал Австрияда 
діни ұйымдар мемлекетпен өзара қарым-қатынаста артықшылықтарға ие діни қауымдарға жəне 
қауымдастықтарға бөлінеді. Швейцарияның Конституциясына сəйкес əрбір кантон діни 
ұйымдармен қатынастарды өзі айқындайды. Негізінен, танылғандар қатарына католиктер 
жатады. Қалған діни ұйымдар көрсетілген мəртебені белгілі бір шарттарды орындағаннан кейін 
алады. Демек, аталған елдерде діни бірлестіктердің құқықтары мен міндеттері нақты 
ажыратылған жəне оларда белгілі дəрежеде шектеу, тиым салу қағидалары басшылыққа 
алынған.  

Қазақстандағы қалыптасқан діни ахуалдың терең тарихи алғышарттары жəне көпқырлы 
сипаты болғандықтан да жаңа заңды дайындауда қазақстандық ерекшеліктерді ескеру басты 
назарда болған. Солай дегенмен де адамның ождан бостандығы, олардың өз таңдауын 
жасауына кепілдік беру тұрғысында жаңа Заң бағытының демократиялық сипаты айқын 
танылады [4].  

 «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» Заңның Қазақстан Республикасының діни 
бірлестіктер туралы заңнамасын жетілдіруге бағытталғанын атап өту қажет. Одан басқа, 
онымен діни бірлестіктердің қызметін реттеу тетіктері енгізіледі, сондай-ақ əртүрлі 
нормативтік актілердің құқық нормалары арасындағы кемшіліктерді жою үшін негіз құрылады. 

Заңның басты жаңалықтарының бірі онда ханафи мазхабы бағытындағы ислам мен 
православ діндерінің тарихи рөлін белгілеу. Өткенге тарихи шолу көрсеткендей, бұл екі діни 
бағыттың қағидалары адамзатты сүю жəне құрмет көрсету қалпында этникалық дəстүрлер мен 
əдет-ғұрыптарды толықтырып, біздің ата-бабаларымыз мұра етіп қалдырған этникалық 
тамырларды сақтап қалды [4] 

Қазақ жеріне ислам он екі ғасырдан астам уақыт бұрын келгеннен бері қазақ халқы Ханафи 
мазхабы ағымын ұстанады. Бір мазхабқа топтасу халықтар үшін бірлікті, түсіністікті, 
ұйымшылдықты қалыптастырады. Оған бірнеше ғасырлар бойы Орталық Азияда діни негізде 
ешқандай қақтығыстардың, тартыстардың жəне өзара жауласушылықтың болмағандығы дəлел 
болады. Діни танымдағы біртектілік діни бірлікті нығайтып, басқа теріс ағымдардың белең 
алуына жол бермейді. Қазақстан халқының бүгінгі таңдағы рухани құндылықтарын 
арттырудың басты міндеті ислам дінінің білікті жəне ойлы қағидаттарын насихаттау, осы 
арқылы адалдықты, əділдікті, шыншылдықты насихаттау арқылы елге, халыққа деген 
сүйіспеншілікті тəрбиелей отырып, озық дəстүрлер мен салттарға, басқа халықтар мен діндерге 
деген құрметті қалыптастыру. 

Ханафи мазхабы VIII ғасырда Ирак елінде бастау алған. Абу Ханифа (кийас) баламасы 
бойынша тиімді үрдістерді пайдаланатын дəстүрді қалыптастырған жəне құқықтық мəселелерді 
шешу кезінде (истихсан) дəстүріне басымдық берген əдістемені жасаушы алғашқы тұлға. 
Мазхабты ұстанушылар ханафиттер деп аталады. Қазіргі қоғамда ханафитттік мазхабты 
жандандырудың маңызы - Қазақстанда исламды жаңғыртумен бірге басқа діндердің еркін 
дамуына кедергі болмайтындай діни ахуал қалыптастыру. Қазақ халқының дəстүрлі діни сенімі 
ханафиттік мазхабтың Матуридий мектебіне негізделген. Матуриди мектебі - 852 жылы 
Самарқандта туған имам Абу Мансур əл-Матуридидің ілімі болып табылады. Ол ханафиттік 
мазхабты нығайтып, суниттік діни танымдар принципін қарсылық əрекеттерден қорғаған еді. 
Өкініштісі сол, кеңестік тоталитарлық қоғамда Қазақстан мұсылмандары өздерінің көпжылдық 
ханафиттік діни құндылықтарынан қол үзді. Осылайша өздерінің діни бастауларынан көз 
жазғандар ата-бабасына жат дəстүрлі емес діни ағымдарға ден қойып, ислам дінінің ілімі 
туралы сауатсыздығынан теріс ағымдарға ілесіп кетті. Бүгінде Қазақстан мұсылмандары 
арасында дəстүрлі ағымды қайта жаңғырту мəселесінің көтерілуі діннің дəстүрлі жақтары ғана 
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емес, сонымен бірге оның дүниетанымдық жəне адамның жан дүниесіне қатысты рухани 
негіздерін, діни ағымдардың тарихи-этномəдени сабақтастығын жəне бірлікке бағытталған ішкі 
танымын қалыптастыру басты мəселе болып отыр. 

Ханафиттік мазхабты қазіргі кезде планетамыздағы мұсылман дінін ұстайтын халықтың 
жартысына жуығы, оның ішінде ТМД елдеріндегі мұсылмандардың басым көпшілігі 
ұстанатындығын ескерер болсақ, онда бұл діни бағыттың қоғамды тұрақтандырушылық 
ресурстарының мол екендігін аңғарамыз. Оның үстіне ханафиттік мазхаб басқа танымға деген 
төзімділік, толеранттылық қасиеттерімен ерекшеленеді, ол діндерге түсіністікпен қарайтын 
құндылықтары да аса қастерлі болып отыр. Қазақстандағы ханафиттік бағдарын ұстанушылар 
тұрғындардың 70 пайызына жуығын құрайтындықтан да жаңа заң алысты болжайтын 
мемлекеттік саясаттың жемісі болмақ.  

Қорыта айтқанда, зайырлы мемлекет қатарындағы Қазақстан Республикасының «Діни 
қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» Заңы мемлекеттің дін саясатының эволюциясын 
танытады жəне ол саясаттың сапалық жаңа деңгейге көтерілуіне қызмет жасайтын болады. 
Ислам дінін саясиландыру жəне діни фанатизмге жол бермей, жалпыадамзаттық 
құндылықтарға бағыт түзеген осындай дін саясаты Қазақстанның əлемдік діндердің басын 
қосқан бастамашылығын нығайтуға қызмет етеді.   

 
Пайдаланылған дереккөздер 
1. http://kz.government.kz/docs/p071185_20071205.htm 
2. "Егемен Қазақстан" газеті, 21 мамыр, 2011 жыл 
3. "Егемен Қазақстан" газеті, 14 қыркүйек, 2011 жыл  
4. http://kz.government.kz/documents/publications/358 
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Giriş 
Uzun süren bir marjinallik döneminden sonra şimdi, 21. yüzyılın başlarında ‘medeniyet’ -yavaş 

yavaş da olsa- tekrar keşfedilmektedir. İlginç olan, indirgemecilik ve özcülük konusunda fazlasıyla 
hassas olan sosyoloji ve antropoloji çevrelerinde de kavramın ilgi görmeye başlamasıdır. Tiryakian ve 
Arjomand’in de işaret ettikleri gibi, entelektüel tarihin ‘çöplüğünü boylamış’ olduğu düşünülen 
‘medeniyet’ terimi son zamanlarda özellikle üç önemli gelişme sebebiyle yeniden keşfedilmektedir.1 
Bu üç kritik gelişmeden ekonomik olanı, ‘Asya Kaplanları’ olarak bilinen ülkelerin geçen yüzyılın 
sonundaki yükselişinin bu ülkelerin kültürel ve medeniyetsel temellerini gündeme getirmesi iken 
nüfusla alakalı olanı Batılı endüstriyel ülkelere Batı-dışından, özellikle de Müslüman Dünya’dan 
yapılan büyük çaplı göçlerin getirdiği -birarada yaşama vs. gibi- bazı temel sorunlardır. Son olarak, 
siyasi alanda 11 Eylül saldırıları ve sonrasında gelişen ve ‘medeniler/barbarlar’ karşıtlığına kadar 
varan ‘biz/onlar’ ayrımına dayalı söylemlerin yaygınlaşması da ‘medeniyet’ meselesini sosyal 

                                                            
1 Tiryakian ve Arjomand 2009.  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

817 
 

bilimcilerin gündemine sokmuştur. Diğer taraftan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında olduğu bir grup siyasetçi tarafından Türkiye ve 
İspanya’nın öncülüğünde BM çatısı altında başlatılan “Medeniyetler İttifakı” gibi projeler, 
‘medeniyet’ kavramının münhasıran siyasi terminoloji ve ilişkilere de dahil olmasını sağlamıştır.  

Diğer taraftan Davutoğlu’nun “stratejik derinlik” kavramına dayalı olarak geliştirdiği dış politika 
uygulamaları çokça tartışılmakta; bu uygulamalara yön veren Stratejik Derinlik2 başlıklı önemli 
çalışması da söz konusu uygulamalarla bağlantısı açısından gündeme gelmektedir. Ahmet 
Davutoğlu’nun ‘medeniyet merkezli’ yaklaşımının AK Parti iktidarının uyguladığı dış politika 
uygulama ve söylemlerinde özellikle 2009 yılından bu yana belirginleşen değişimi çokça etkilediği 
söylenebilir. Zira Davutoğlu’nun daha 2002 yılında atandığı Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinden 
başlayarak, beraber çalıştığı Dışişleri Bakanları ve Başbakanlarla (Abdullah Gül ve Recep Tayyip 
Erdoğan) çok yakın mesai yaptığı, söz konusu bürokratik pozisyonun 2002’den itibaren önceki 
dönemlere nispetle çokça güçlendirilmiş olduğu ve Bakan ve Başbakanların Davutoğlu’nun ‘Hoca’ 
vasfı sebebiyle kendisine ayrı bir itimat beslediği, ayrıca gerek daha önce Stratejik Derinlik’de 
kavramlaştırmış olduğu, gerekse de göreve geldikten sonra ortaya attığı birtakım ilke ve terimlerin 
(komşularla sıfır sorun, karşılıklı ekonomik bağımlılık, merkez ülke, ritmik diplomasi, çok boyutlu ve 
çok kulvarlı dış politika vs.) kendisi Bakan olmadan önce de siyasi karar vericiler tarafından büyük 
ölçüde benimsenmiş olduğu, hatta bunlardan bazılarının (“özgürlük-güvenlik dengesi” gibi) iç 
siyasette de -en azından söylem düzeyinde- uygulandığı, Davutoğlu’nun 2009 yılında Dışişleri Bakanı 
olarak atanmasından sonra ise bu etkilerin hem hükümet hem de Dışişleri bürokrasisi nezdinde çok 
daha yoğunlaştığı bilinmektedir.3 Medeniyet-merkezli bir TDP söyleminin ortaya çıkışında da 
doğrudan bir Davutoğlu etkisinden söz edilebilir.4  

 
İktidarının ilk yıllarında, mevcut siyasi ve ideolojik bağlamın da etkisiyle daha ziyade Batı-

merkezli bir dış politika söylemi benimseyen AKP hükümeti, özellikle Davutoğlu’nun 2009’da 
Dışişleri Bakanı olmasıyla ve Başbakan Erdoğan’ın da kişisel gayretleriyle daha ‘medeniyet merkezli’ 
bir söylem geliştirmeye başlamıştır. Ancak aşağıda da göreceğimiz gibi bu, hükümetin önceki Batı 
yönelimini dışlayan bir söylem değildir. Zira Ak Parti hükümeti Türkiye’nin Batı ülkeleriyle olan 
ilişkilerini geriletmek bir yana daha da geliştirmiş ve AB üyelik sürecini (özellikle ilk iki döneminde) 
önemli ölçüde ilerletmiştir. Ancak Batı’yla olan mevcut siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkiler 
söylemsel düzeyde daha ziyade “medeniyetler ittifakı” ya da “medeniyetler buluşması” olarak 
çerçevelendirilmektedir. Diğer taraftan, özellikle son yıllarda Orta Doğu’daki mezhep temelli 
çatışmaların yoğunlaşmasıyla beraber TDP’de daha da bariz biçimde gün yüzüne çıkan (ve zaman 
zaman söz konusu çatışmaları engellemek amacıyla kullanılan) bir “İslam medeniyeti” vurgusu da 
vardır. Öte yandan hem iç hem de dış politikada bilhassa Türkiye tarihine yapılan göndermelerin de 
giderek artış gösterdiği söylenebilir.5 Bütün bunlar Türk Dış Politikasında (TDP) Ak Parti döneminde 
(söylem düzeyinde de) önemli bir değişimin olduğunu göstermektedir.  

Söz konusu söylemsel değişim Ak Parti’nin 30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Büyük 
Kongresi’nde daha da net bir biçim kazanmıştır. Burada yaptığı uzun konuşmada Başbakan Erdoğan 
partisinin resmi ideolojik yaklaşımı olan “muhafazakar demokrat” ifadesini yalnızca iki defa telaffuz 

                                                            
2 Davutoğlu 2001.  
3 Bütün bu etkiler, Davutoğlu’nun 2002 yılından itibaren görsel ve yazılı medyaya verdiği (ve aralarında kendisine son derece 

muhalif gazetecilerin de bulunduğu isimlerin gerçekleştirdiği) mülakatlarda da görülebilir. Msl. bkz. Davutoğlu 2004a, 
2004b, 2004c, 2006, 2007, 2008; ayrıca bkz. Davutoğlu 2013: 14-15.  

4 Kösebalaban 2009: 3, Duran 2013: 92-96.  
5 Duran 2013: 94.  
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ederken “medeniyet” kelimesini 14 defa telaffuz etmiştir.6 Dahası, önceleri partinin temel hedefleri 
olarak ‘hizmet’ ve ‘kalkınma’ temaları öne çıkarılırken bu konuşma ve partinin Kongre vesilesiyle 
hazırladığı kitapçıkta7 çeşitli tarihsel referanslar ve ‘2023 ve 2071 vizyonu’ gibi temalarla misyon 
boyutu daha fazla vurgulanmıştır. Kapsayıcı özelliği öne çıkarılan bu söylem, ‘Batı’yla yürütülen 
kurumsal (siyasi ve askeri) ve ekonomik ilişkileri zedelemeksizin, Orta Doğu’nun diğer halklarını, 
özellikle Kürtler ve Arapları da ‘kardeşlik halkasının’ içerisinde konumlandırmak suretiyle milli 
kimlik ve sınırları aşan bir ölçekte kurgulanır.  

Katmanlı ve Esnek Medeniyet Söylemi 
Ak Parti hükümetinin bu medeniyet söyleminin temel özellikleri çok katmanlı ve muğlak, ancak 

dinamik oluşudur. Bu özellikleriyle söz konusu söylem aynı anda hem milli kimliğe, ayrıca milli 
değerler ve tarihe, hem de Orta Doğu ve İslam Dünyası’na aidiyeti içermekte, aynı zamanda da 
insanlığın ortak değerlerine atıf yapmaktadır. Bu esnek söylemin ‘milli’ boyutunu oluşturan katmanda 
yer alan temel unsurlardan bazıları şunlardır: Malazgirt Savaşı’yla ‘Anadolu kapılarının’ (Müslüman) 
Türklere açılışı, 2023 ve 2071 tarihlerinin Türkiye’nin geleceği için dönüm noktaları olarak 
işaretlenmesi, Türkiye’nin bütünlüğü ve bu bütünlük içinde Türk ve Kürt kardeşliği, Türkiye’nin 
bölgesel liderliği ve “merkez ülke” vurgusu, bir “akil ülke” olarak yükselen profili ile aktif ve “ritmik 
diplomasi” vasıtasıyla çevresindeki ülkeler arasındaki ihtilafları çözmek üzere oynadığı arabulucu 
rolleri, Gülen Cemaati’ne ait ‘Türk okullarının’ sahiplenilip desteklenmesi, vs. Söz konusu söylemin 
bu ‘milli’ düzlemi genellikle bir ulus-devlet olarak Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda takip edilen 
somut politikalarla (2011’deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı, TİKA’nın yardım 
faaliyetleri, Osmanlı bakiyesi ülkelerdeki cami, türbe, medrese, şehitlik gibi tarihsel varlıkların ihya 
edilmesi, Yunus Emre Merkezleri vasıtasıyla milli kültürün tanıtılıp yayılması, özellikle Orta Asya ve 
Balkanlar’da üniversitelerin kurulması vs.) da desteklenmektedir. Hatta denilebilir ki söylem-dışı 
pratikler düzeyinde nitelik ve nicelik açısından en yoğun faaliyetler dış politikanın bu ‘milli’ 
boyutunda gerçekleştirilmektedir.  

Medeniyet söyleminin ikinci katmanı olan ‘bölgesel’ düzlem, temel olarak bir yandan coğrafi bir 
aidiyet anlamında Orta Doğu’yu, diğer taraftan ise kültürel bir aidiyet olarak İslam Dünyası’nı 
kapsamaktadır. Özellikle Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun konuşmalarında bu iki 
unsurun yine nispeten muğlak biçimde ve bu muğlaklığın getirdiği bir esneklikle, kimi zaman coğrafi 
boyut kimi zaman ise kültürel boyut öne çıkarılmak suretiyle kullanıldığı görülmektedir. Medeniyet 
söyleminin bu ikinci katmanını oluşturan temel söylemsel pratikler arasında Filistin davasının 
hararetle sahiplenilmesi ve İsrail’e yönelik tutarlı ve sert eleştiriler, Somali’den Myanmar’a, 
Balkanlar’dan G. Afrika ve Suriye’ye kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Müslüman halkların insani, 
ekonomik ve siyasi haklarını savunma ve onlara yardım çabaları (Duran’ın isabetli adlandırmasıyla 
“İslami dayanışma siyaseti”8), özellikle Hamas (Filistin) ve En-Nahda (Tunus) gibi İslami siyasi 
hareketlerle diplomatik yakınlık ve bunun da etkisiyle ‘Arap Baharı’ sürecinde Türkiye’nin bölge için 
‘model ülke’ olmasının gündeme gelmesi ve bütün bunların temelinde yer alan, Orta Doğu’yla 
(özellikle de komşu ülkelerle) “sıfır problem” ve iktisadi ve kültürel ‘bütünleşme’ söylemi vs. 
sayılabilir. Söz konusu söylemsel pratikler Orta Doğu ve İslam Dünyası’na yönelik (İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın genel sekreterliğinin üstlenilmesi ve daha aktif hale getirilmesi, özellikle Irak ve Suriye 
gibi kriz bölgelerine yönelik yoğun diplomasi ve 2004’te başlatılan “Irak'a komşu ülkelerİçişleri 
Bakanları toplantısı” ve 2011’de kurulan “Suriye'nin Dostları Grubu” gibi örgütlenmelere öncülük 

                                                            
6 Bkz. http://www.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan-erdoganin-ak-parti-4.-olagan-buyuk-kongresi-konusmasinin-tam-

metni/31771; ayrıca bkz. Duran 2013: 93.  
7 Ak Parti 2023 Siyasi Vizyonu: Siyaset, Toplum, Dünya (30 Eylül 2012), 

http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023siyasivizyonuturkce.pdf, erişim tarihi: 04.01.2013.  
8 Duran 2013: 94.  
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etme vs.) somut politikalarla da desteklenmektedir. Ayrıca yukarıda işaret ettiğimiz birtakım ‘milli’ 
politikalar (örneğin TİKA’nın faaliyetleri) söylem düzeyinde bölgesel ve İslam Dünyası’na yönelik 
olanlarla eklemlenmektedir.  

Geleneksel Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikasından oldukça farklı olduğu bariz olan bu yeni 
söylem ve pratikler genelde başarılı olarak algılanmakta ve Türkiye’nin bölgesel etki ve prestijini 
artırıcı bir rol oynamaktadır. Örneğin İsrail’e karşı, önceleri kontrollü gerilim, daha sonra açık ve sert 
eleştiri ve soyutlama şeklinde izlenen politikalar İsrail’in Mavi Marmara saldırısından dolayı özür 
dilemesiyle başarıya ulaşmış, bu da Türkiye’nin bölgesel (ve giderek İslam Dünyası’ndaki muhtemel) 
liderliği yolunda önemli bir meşruiyet kazandırıcı unsur olmuştur. Nitekim Tunuslu En-Nahda 
hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi de “... AK Parti[’nin], Türkiye'yi belki 100 seneyi aşkın süredir 
tarihin marjında yaşadıktan sonra ümmetin kalbine taşıdığını” söylemiştir.9 Benzer biçimde, 
ABD’deki önde gelen ‘neo-con’ ve İsrail-yanlısı kuruluşlardan American Enterprise Institute üyesi ve 
keskin bir Ak Parti (ve Davutoğlu) muhalifi olan Michael Rubin de TDP’yi aynı sebeple 
eleştirmektedir:  

Türk dış politikasında derin bir kayma yaşanmıştır. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 
Türkiye siyasetini Birleşik Devletler’den uzaklaştırarak Avrupa’ya ve İslam dünyasına 
yakınlaştırmaya çalışmıştır. BBC’yi bile dengeli ve tarafsız gibi gösteren Türk basını da hevesle buna 
katılmıştır. Türkiye’nin değişen diplomasisinin ilk kurbanı ise İsrail olmuştur.10 

Ayrıca TDP’nin İslam Dünyası’na yönelik söyleminde 2003 yılından beri baskın olan 
‘demokratikleşme’ ve ‘ortak kader’ vurgularının ‘Arap Uyanışı’ süreciyle beraber daha da 
yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır. Bu yoğunlaşma ve pratikte uygulanacak iktisadi ve kültürel 
bütünleşme politikaları (Müslüman ülkelerle ticaret hacimlerinin ve kültürel alış-verişin artırılması 
gibi) medeniyet söyleminin bu ikinci boyutunu da güçlendirecektir.  

Söz konusu medeniyet söyleminin üçüncü katmanında ise ‘evrensel’ insanlık değerleri ve birikimi 
üzerine yapılan vurgu yer almaktadır. Bu çerçevede hükümetin yetkili temsilcileri, özellikle de 
Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, konuşmalarında sık sık ‘ortak insanlık mirası’na 
atıf yapmakta, ‘insanlık ailesinin’ ortak kaderi paylaştığını, dolayısıyla bu çerçevede barış ve işbirliği 
içerisinde yaşamanın gerekli olduğunu belirtmektedir. Bu ‘ortak kader’ vurgusu özellikle tabii çevre 
ve adalet konularında ortaya çıkmaktadır. Nitekim Meksika’da yapılan 2010 Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı ve buna yönelik New York’taki Hazırlık Konferansı’nda Davutoğlu’nun 
çevrenin korunması konusunda, tek tek ulus-devletlerin birer “Dışişleri Bakanı olarak değil, insanlığın 
İçişleri Bakanı olarak” hareket etmek gerektiği vurgusu bunun bir örneğidir.11  

Bu konuyla da bağlantılı olarak, söz konusu ‘evrensel’ nitelikli medeniyet söyleminin önemli bir 
özelliği de eleştirel boyutudur. Özellikle evrensel ‘adalet’ ilkesi etrafında Batılı gelişmiş ülkelere 
yönelik eleştiriler bu söylemin çok önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Dünyanın farklı 
bölgelerinde, ancak özellikle Müslümanların yaşadığı (Myanmar, Somali, Irak ve Suriye gibi) 
ülkelerde ortaya çıkan insani krizlere karşı Batılı zengin ülkelerin (özellikle de BM Güvenlik Konseyi 
üyelerinin) gerek sessiz kalma, gerekse de destek verme şeklinde tezahür eden çifte standardlı tavırları 
genellikle ‘adalet’ ve ‘ortak insani sorumluluk’ gibi evrensel kavramlar temelinde sert biçimde 
eleştirilmektedir. Nitekim yakın zamanda Dışişleri Bakanı Davutoğlu BM ve Batı’yı Suriye 

                                                            
9 “Gannuşi: Türkiye, İslam aleminin tam kalbinde” 30.12.2012, 

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=229047, erişim tarihi: 14.03.2013.  
10 M. Rubin, “Shifting Sides? The problems of neo-Ottomanism,” National Review, August 10, 2004 (aktaran Kösebalaban 

2009: 9). 
11 “Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Dünya Kadınlar Haftası Vesilesiyle Türkiye İş Kadınları Derneği 

Tarafından Düzenlenen Toplantıda Yaptıkları Konuşma, 9 Mart 2013, İstanbul” http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-
sayin-ahmet-davutoglu_nun-dunya-kadinlar-haftasi-vesilesiyle-turkiye-is-kadinlari-dernegi-tarafindan-duzenlenen.tr.mfa, 
erişim tarihi: 14.03.2013.  
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konusunda gerekenleri yapmadıkları gerekçesiyle yönelttiği eleştirisinde yine dar kapsamlı milli 
menfaatler ve ‘soğuk’ jeo-stratejik hesaplara dayanmak yerine “insanlığın İçişleri Bakanı olarak” 
davranma ihtiyacına vurgu yapmıştır.12  

 
Ancak yine de bu söylem tamamıyla eleştirel bir nitelik arz etmemektedir. TDP’nin genel olarak 

(başta ABD olmak üzere) Batılı devletler ve özelde de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik vurgu da medeniyet söyleminin bu üçüncü boyutunda yer almaktadır. Bu 
çerçevede söylem düzeyinde öne çıkan unsurlar Batı’yla olan (Osmanlı geçmişine dek geri götürülen) 
tarihi ilişkiler ve kültürel bağların yanı sıra özellikle AB (ve Rusya) ile Türkiye arasındaki ticaret ve 
doğal gaz konuları bağlamında sık sık vurgulanan karşılıklı ekonomik bağımlılık meselesidir.  

“Medeniyetler İttifakı”  
Diğer taraftan, bu üçüncü katmandaki ‘medeniyet’ vurgusu en açık haliyle “medeniyetler ittifakı” 

kavramında ortaya çıkmaktadır. Söz konusu söylemin genel niteliğine paralel olarak bu kavramın 
kullanımının da esneklik ve çoğulluk arz ettiği söylenebilir. Zira “medeniyetler ittifakı” bir yandan dar 
kapsamda, Başbakan Erdoğan ve İspanya Başbakanı José Luis Rodriguez Zapatero’nun öncülüğüyle 
2007 yılında kurulan bir Birleşmiş Milletler projesi olan kuruma işaret etmekte, diğer taraftan da daha 
geniş ve soyut bir kavram olarak hükümet tarafından Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve 
AB üyeliğinin temel çerçevesi olarak sunulmaktadır. “Medeniyetler ittifakı” (ya da “diyaloğu”) 
kavramının her iki boyutunda da TDP’nin genel medeniyet söyleminin üç katmanı arasındaki 
geçişlilikler gözlemlenebilir.  

İlk olarak, Başbakan Erdoğan’ın eş-başkanı olduğu ve BM’ye bağlı bir kurum olan “Medeniyetler 
İttifakı projesi” özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Batı’da popüler kültürde yoğunlaşmış olan 
İslam-karşıtlığı ve Huntington tarafından akademik literatüre de sokulan “medeniyetler çatışması”13 
yaklaşımına açıkça karşı çıkan14 ve “medeniyetler arasında anlaşmazlıkların ve çatışmaların 
önlenmesi, uzlaşma çabalarının desteklenmesi, barış, hoşgörü ve işbirliğinin geliştirmesine yönelik”15 
çabaları desteklemek üzere yapılandırılmış olan bir kurumdur. Türkiye’nin projenin en başından 
(2005) beri gösterdiği aktif katılım ve etkin olma çabaları, TDP’nin medeniyet söyleminin evrensel 
değerler ve küresel işbirliği boyutunun en somut unsurunun bu kurum olduğunu göstermektedir. 
Ancak bu unsurun önemi yalnızca bu üçüncü katmanla sınırlı kalmamaktadır: Nitekim hükümet 
üyeleri “Medeniyetler İttifakı” projesini sık sık Türkiye’nin (ve Ak Parti’nin) Batı’yla olan mevcut 
ilişkileri geriletmek şöyle dursun, daha da geliştirmeyi arzuladığının somut göstergelerinden biri 
olarak sunmaktadır. Dahası, bu kurum ve Türkiye’nin bu projedeki öncü rolü ve kurucu eş-başkanlığı 
bir “merkez ülke” olarak Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, uluslararası sistemde söz sahibi “küresel 
bir aktör” olma yolunda attığı adımlardan biri olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla “Medeniyetler 
İttifakı” projesi, yeni TDP söyleminde Türkiye’nin bir ulus-devlet olarak (ilk katmanda) güçlendiği ve 
“büyük devlet” olma yolunda ilerlemesi, ayrıca bölgesel olarak da (ikinci katmanda) liderli rolü 
oynamasıyla bağlantılandırılmaktadır.  

Diğer taraftan, yukarıda da işaret edildiği gibi, önceki dönemlerden farklı olarak Ak Parti 
hükümeti “medeniyetler ittifakı” (ya da “medeniyetler buluşması”) kavramını Türkiye’nin AB üyelik 
perspektifinin temel çerçevesi olarak da sunmaktadır. Bu haliyle kavram, iki taraf arasında hiyerarşik 

                                                            
12 “Davutoğlu: Tarih hepimizi yargılayacak” 08.03.2013. 

http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikaldetayv3&articleid=1124295&categoryid=78, erişim tarihi: 
14.03.2013.  

13 Huntington 1993.  
14 Bkz. http://www.medeniyetlerittifaki.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=11, erişim 

tarihi: 15.03.2013.  
15 Bkz. http://www.medeniyetlerittifaki.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=32, erişim tarihi: 

15.03.2013.  
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olmayan bir özneler-arasılığı ve eşit düzlemde anlaşılması gereken, müzakereye dayalı bir ilişkiyi 
varsayar. TDP söylemindeki artan özgüvenin de bir yansıması olan bu kavram, Türkiye’nin eskisi gibi 
Avrupa’nın ‘kapısında’ umutsuzca ‘himmet bekleyen’ bir Üçüncü Dünya ülkesi olmadığını, aksine 
güçlenen ekonomisi ve bölgesel liderliğe oynayan “merkez ülke” konumuyla AB ile eşit düzeyde bir 
ilişkiye girmeyi (“buluşmayı”) arzulayan bir aday olduğunu ima etmektedir. Nitekim Başbakan 
Erdoğan’ın AB üyeliği konusundaki kimi demeçleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Erdoğan 2006 
yılında hükümetin AB perspektifini şu şekilde açıklamıştır:  

Biz en önemli iddiamızı medeniyetler arası ittifak olarak ortaya koyduk. Aksi takdirde AB'nin bir 
Hıristiyan kulübü olarak kalacağını iddia ettik. Ne zaman ki Türkiye AB'ye katılırsa o zaman AB bir 
Hıristiyan kulübü olarak anılmayacak. Tam aksine medeniyetler ittifakının bir adresi olarak anılacak.16 

Yine Erdoğan Kıbrıs konusuyla ilgili bir demecinde AB’yi evrensel adalet kavramı temelinde 
eleştirmiştir:  

Biz kaybedeceğiz, karşıdaki kazanacak. Yok öyle bir şey. Biz kazanacağız karşımızdaki 
kaydedecek, bu da adalet anlayışımıza sığmaz. Çünkü biz öyle bir medeniyetten geliyoruz ki bu 
medeniyette asla ezmek yok, adalet var. Zulmetmek yok, adalet var.17 

Erdoğan 2004 sonunda Independent gazetesine verdiği mülakatta da şunları söylemiştir:  
... İslam ve demokrasinin bir arada bulunduğu Türkiye gibi bir ülkeyi AB’nin içine alması 

medeniyetler barışını (harmony) getirecektir. Bu yüzden bu proje yüzyılın projesidir diyoruz. Bir 
burada medeniyetler arası bir uyuşmanın (entente) garantisi olarak varız. Bizi Avrupa’dan dışlamak 
isteyen ülkeler tarihteki rollerini oynayamıyorlar.18  

Görüldüğü gibi Erdoğan’ın AB’ye yönelik eleştirel yaklaşımının temellerinden biri tarihi, coğrafi 
ve kültürel boyutları öne çıkarılan bir medeniyet söylemidir. Nitekim hükümet üyelerinin son 
zamanlarda giderek yoğunlaşan bir biçimde AB üyeliğinin Türkiye’den ziyade mali kriz yaşayan AB 
ülkelerine fayda getireceğine ve bu bağlamda Türkiye’nin iktisadi ve demografik dinamizmine 
yaptıkları söylemsel vurgu aynı kavramsal çerçevede anlaşılmalıdır.  

Öte yandan genel olarak “medeniyetler ittifakı/diyaloğu” kavramı, içinde yer aldığı söylemsel 
katmanın TDP’nin söyleminin diğer iki katmanıyla olan geçişliliğine de işaret eder. Zira 
Davutoğlu’nun daha önceki eserlerinde de kullandığı bu kavram, bir taraftan evrensel insani değerlerin 
ve ortak insanlık mirasının başat olduğu bir zemine yaslanırken diğer yandan da tarihte ve günümüzde 
tek bir medeniyetin olmadığını, Batı medeniyetinden farklı olarak otantik bir Türk-İslam 
medeniyetinin var olduğunu, ayrıca bu medeniyetin (Batılıların muhatap alabilecekleri) en önemli 
temsilcisinin de Türkiye olduğunu ima etmektedir. Dolayısıyla bu kavram bir medeniyetsel çoğulluk 
ve farklılığa göndermede bulunurken aynı zamanda bu farklılıkların çatışma vesilesi olmayıp 
“diyalog” ve “işbirliği”, hatta “ittifak” yöntemleriyle bir arada yaşayabileceklerine (yaşamaları 
gerektiğine) işaret etmektedir. Bu çerçevede kavramın ihtiva ettiği özel bir unsur da bu diyalog ve 
ittifakın özellikle İslam ve Batı medeniyetleri arasında olması ve bunun felsefi/zihinsel zeminin ise 
“insanlık ailesi” ve “ortak kader” mefhumları olmasıdır. Bu anlamıyla “medeniyetler ittifakı/diyaloğu” 
kavramı Davutoğlu’nun özellikle Stratejik Derinlik ve Civilizational Transformation and the Muslim 
World isimli eserlerinden izler taşımaktadır.  

                                                            
16 “Kadına karşı ayrımcılık ırkçılık kadar tehlikeli” Yeni Şafak, 29.01.2006. 

http://yenisafak.com.tr/arsiv/2006/Ocak/29/p01.html, erişim tarihi: 16.03.2013.  
17 “AB’yle müzakereler dursa da limanları Rumlara açmayız,” Hürriyet, 17.06.2006. 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4597096.asp, erişim tarihi: 16.03.2013. 
18 “Interview with Tayyip Erdoğan,” Independent, December 13, 2004 (aktaran Kösebalaban 2009: 6). Burada ayrıca 

“medeniyetler ittifakı” kavramının iki unsurunun (BM çatısı altındaki kurum ile Türkiye’nin AB üyeliği perspektifi) iç içe 
geçtiği görülmektedir: “yüzyılın projesi” ifadesi, Erdoğan’ın eş-başkanı olduğu “Medeniyetler İttifakı projesi”nin resmi 
sloganıdır. Erdoğan’ın bu iki anlamı aynı cümle içinde kullandığı ifadelerle bir arada kasdetmesi, kendini farklı bir 
medeniyetin öznesi/temsilcisi olarak AB ülkeleriyle eşit statüde müzakere masasında olduğunu ima etmektedir.  
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Görüldüğü gibi, bu esnek medeniyet söyleminin üç halkası, Osmanlı’nın son dönemlerinde 
kamusal alanın başat söylemleri Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık’ı andırmaktadır. 
Aynı anda birbirine rakip olarak var olan ve kimi zaman da iç içe geçen bu dört söylemin izdüşümleri, 
Ak Parti liderliğinin tarihsel göndermeler, milli değerlerin öne çıkarılması, “ortak insanlık mirası”na 
yapılan vurgu vs. gibi söylem stratejileriyle bir araya getirilmekte ve sonuçta ortaya kimi iç çelişkileri 
de olan melez bir söylem çıkmaktadır. Otantik bir İslam medeniyeti aidiyetine yapılan güçlü vurgu ile 
Batılı değerlerin (demokrasi, insan hakları vb.) bütün İslam Dünyası’na hakim kılınması arzusu 
arasında olduğu gibi zaman zaman ortaya çıkan çelişkili unsurlar bu esnek söylem içerisinde 
eritilmeye çalışılmaktadır. Bu melez söylemin hayatiyetini sürdürebilmesini sağlayan üç temel faktör 
vardır: Türkiye’nin ekonomik dinamizmi, Başbakan Erdoğan’ın karizmatik liderliği ve Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun aktivist yaklaşımı. Türkiye’nin artan ekonomik gücü özellikle Türk ve İslam 
halklarının sorunlarını/davalarını sahiplenmesini kolaylaştırmakta ve ülkenin uluslararası 
platformlardaki ağırlığını artırmakta; Erdoğan’ın güçlü liderliği ve karizmatik şahsiyeti hem 
Türkiye’de hem de Orta Doğu’da kitlelerin güvenini sağlayarak TDP’nin attığı adımların meşruiyetini 
güçlendirmekte; Davutoğlu’nun kişisel liderlik ve ikna kabiliyeti ile akademik birikimini de yansıtarak 
oluşturduğu yeni “hiper-aktif” TDP paradigması ise sürekli dinamizmi ve ritmik diplomasi üslubuyla 
yeni alanlara açılmayı ve sentez girişimlerini kolaylaştırmaktadır. Her üç faktörün bir araya gelmesiyle 
de melez TDP söylemindeki muhtemel iç çelişkiler ya bir şekilde uzlaştırılmakta ya da farklı zaman ve 
zeminlerde bir boyut öne çıkarılırken diğer(ler)i geri plana itilmek suretiyle bu çelişkilerin üzeri 
örtülmektedir. Bu “meta-söylem stratejisi” sayesinde yeni TDP’nin medeniyet söyleminin tutarlığı ve 
görece etkinliği artırılmaktadır.19 Ancak elbette bu söylemin başarılı olması pratikteki somut 
gelişmelere bağlıdır; zira eylem tarafından desteklenmeyen söylemin etkin olması mümkün değildir. 
Diğer taraftan söylem ise, Michel Foucault’nun da vurguladığı gibi, yalnızca ‘gerçek hayatın’ bir 
yansımasından ibaret değildir; aynı zamanda toplumsal gerçekliği oluşturan ve şekillendiren 
unsurlardan biridir.20 Nitekim yeni TDP’nin medeniyet söylemi, etkinliği oranında şekillendirici 
niteliğin bir örneğini oluşturmaktadır.  

Neden Medeniyet Söylemi?  
Bu noktada, söz konusu katmanlı ve esnek medeniyet söyleminin geliştirilmesinde -

Davutoğlu’nun ideolojik ve akademik etkilerinin yanı sıra- hangi faktörlerin rol oynamış olabileceğini 
tartışmak faydalı olacaktır. İlk olarak, tarihsel perspektiften bakıldığında küreselleşme ve 
demokratikleşmenin ‘medeniyet’ kavramına aşina olan Ak Parti kadrolarının (ve daha öncesinde Milli 
Görüş geleneğinin) iktidara gelişini kolaylaştırdığı görülecektir. Zira özellikle 1980’lerden itibaren 
dünya ölçeğinde yayılan küreselleşme olgusu ve Türkiye’de Özal döneminde uygulanmaya başlanan 
liberal ekonomik politikalar ve görece serbest siyasi rekabet ortamı, toplumun dindar-muhafazakar 
kesimlerini (de) güçlendirmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kendilerini küreselleşmenin 
mağdurları olmaktan ziyade bu süreçten faydalananlar olarak görmeye başlayan Türkiyeli dindarlar, 
yeni kazandıkları özgüvenin de etkisiyle 2000’li yıllardan itibaren dışa açılmaya ve küreselleşmenin 
‘gereklerine’, bu arada Türkiye’nin AB üyeliğine de, sempati ile bakmaya başlamışlardır.21 
Kösebalaban’ın da işaret ettiği gibi, Türkiyeli dindarlar için Avrupa (Birliği) Alexander Wendt’in 
tasnifiyle Hobbes’çu bir “öteki” (düşman) olmaktan çıkarak Locke’çu bir “öteki” (rakip) haline 
gelmeye başlamıştır.22  

 

                                                            
19 “Meta-söylem stratejisi” kavramı için bkz. Ardıç 2012: 35-36.  
20 Foucault 1972: 64 vd.  
21 Küreselleşme olgusu ve Türkiye üzerine etkileri konusunda bkz. Ardıç 2009; bu konuda farklı açılardan değerlendirmelerin 

yer aldığı makalelerden oluşan bir çalışma için bkz. Ardıç ve Özcan (der.) 2012.  
22 Kösebalaban 2009: 5.  
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Diğer taraftan, küreselleşme süreçlerine paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950’li yıllardan 
ilk denemeleri yapılan ancak yine 1980’lerde görece yoğunlaşan demokratikleşme süreci de dindar-
muhafazakar grupların siyaseten lehine işlemiş, ülke siyasetinde yaşanan nispi rahatlama ve özgürlük 
ortamı bu grupların güçlenmesine ve nihayet -önce Refah Partisi ile, 28 Şubat darbesinin ardından ise 
Ak Parti ile- iktidara gelmelerine imkan tanımıştır. Kemalist elitlerin uzun bir süre ‘laiklik’ ilkesi 
adına siyasi, ekonomik ve kültürel baskı altında tuttukları dindar-muhafazakar gruplar, 1950’de çok-
partili hayata geçişle beraber başlayan görece demokratikleşme sürecinin kendilerine sunmuş olduğu 
(yüksek) eğitim, ticaret yapma ve siyasi katılım gibi “fırsat pencerelerini” kullanarak demokratik 
yollarla siyasi iktidarı elde etmişler ve son 4-5 yıldır da Kemalist ideolojinin boyunduruğundaki siyasi 
sistemi içeriden dönüşüme tabi tutmaktadırlar. İktidarlarının ilk yıllarında -Batılı güçler ve yerel 
askeri, bürokratik ve ekonomik elitler nezdinde- yaşadıkları meşruiyet problemi sebebiyle daha yoğun 
bir Batı-yanlısı dış politika söylem ve pratiği geliştirmiş olan Ak Parti yönetici ve kadroları, özellikle 
2009 yılından bu yana Ergenekon vb. davalarla askeri-bürokratik vesayet düzeninin geriletilmiş 
olmasının da verdiği bir özgüven duygusuyla, geç-Osmanlı döneminden bu yana tartışılar “medeniyet” 
meselesini daha rahat ve yüksek sesle dile getirme imkanına kavuşmuşlardır. Davutoğlu’nun engin 
teorik birikiminin de yönlendirmesiyle bu kavram, giderek bir “söylem” (sistemli, bütüncül ve tutarlı 
ifadeler dizisi) haline gelmektedir.  

Ancak bu söylemin billurlaşmasında etkisi olan üçüncü bir faktör olarak 11 Eylül saldırıları ve 
hemen ardından gelen Irak Savaşı sonrası Orta Doğu’nun dönüşen bölgesel güvenlik bağlamı da 
dikkate alınmalıdır. Zira 11 Eylül 2001’den itibaren değişen uluslararası siyasi-askeri şartlara bağlı 
olarak Orta Doğu ABD ve diğer küresel güçler için en kritik bölge haline gelmiş, Irak Savaşı’nın da 
etkisiyle (AB üyeliği ile beraber) “bölge” TDP’nin en önemli konusu olarak tebarüz etmiştir. Daha 
sonra (2010 yılı sonunda) ortaya çıkan ‘Arap Baharı’ süreci ve özellikle Suriye krizi bu durumu daha 
da pekiştirmiş, bunun sonucunda Orta Doğu konusu TDP’de AB üyeliği meselesinin de önüne 
geçmiştir: Gerek Erdoğan ve Davutoğlu, gerekse de Bakanlık bürokrasisi (ve bunlara bağlı olarak 
medya) Orta Doğu’ya AB’den daha fazla vakit ve enerji harcamaya başlamıştır. Dolayısıyla TDP’yi 
bölgeyle ilgilenmeye zorlayan uluslararası siyasi-askeri bağlamdaki değişim, buraya odaklanmayı özel 
bir gündem olmaktan çıkararak İslami referansları olan hükümetin manevra kabiliyetini artırmak ve 
bölgeye dair söylemsel dönüşümü kolaylaştırmak suretiyle Ak Parti hükümetinin TDP söyleminin 
ikinci katmanı olan bölgesel boyutun güçlenmesine -amaçlanmamış bir sonuç olarak- yardımcı 
olmuştur. Böylece Türkiye Kemalist zihniyetin sebep olduğu uzun bir fasıladan sonra tekrar Orta 
Doğu’ya dönüş yapmıştır.23  

Dördüncü olarak, bu muğlak medeniyet söylemi Ak Parti’nin izlediği TDP için oldukça rasyonel 
ve faydalıdır, zira dış politika tercihlerini artırmaktadır. Hem Batı’ya hem de Doğu’ya göndermede 
bulunan bu söylemle Türkiye’nin aynı anda hem Orta Doğu ve İslam Dünyası’na hem de Batı’ya 
aidiyeti vurgulanmakta hem de ‘Türk’ milli kimliği öne çıkarılabilmektedir. Dahası, bu sayede  
Davutoğlu’nun (ve giderek hükümetin) temel iddialarından biri olan Türkiye’nin Batı’yla Doğu 
arasında bir “köprü” ya da “sınır” (frontier) ülkesi (veya hatta Huntington’ın “bölünmüş ülkesi”) 
olmadığı, aksine Afro-Avrasya kıtasının “merkez ülkesi” olduğu vurgusunu mümkün kılacak bir 
söylemsel zemin üretilmiş olmaktadır. Türkiye’nin “bölgesel ve küresel bir aktör” olduğu iddiası da bu 
zemin üzerine bina edilmektedir.  

Bu muğlak söylemin bir diğer faydası da aynı anda dış ve iç politikada gözlemlenebilir. Söylemin 
özellikle birinci ve ikinci katmanları bir yandan Orta Doğu’daki ve ülke içindeki farklı etnik ve dini 
(özellikle Araplar, Kürtler, Şiiler ve Aleviler) grupların tarihsel olarak bir arada yaşamalarına vurgu 
yapmakta, diğer taraftan da Türkiye tarihi (Osmanlı ve Selçuklu tecrübeleri) üzerine yapılan vurguyla 
da Türkiye’nin birliğini ve bölgedeki tarihsel derinliğini öne çıkarmaktadır. Daha pratik düzlemde ise 
                                                            
23 Ayrıca bkz. Kösebalaban 2009: 8.  
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Türk, Orta Doğu, İslam ve Batı aidiyet ve değerlerinin bir arada sentezlenmesi iç ve dış güç 
odaklarından gelebilecek muhtemel eleştirilerin dozunu azaltıcı bir işlev görmektedir. Böylece bu 
kapsayıcı söylem hem ülkenin ve bölgenin birliği hem de Ak Parti hükümetinin meşruiyeti açısından 
pozitif bir fonksiyon icra etmektedir.24  

Son olarak, özellikle Başbakan Erdoğan’ın söz konusu medeniyet söyleminin tarihsel referansları 
içeren kısımlarını da oldukça işlevsel bir biçimde kullandığı görülmektedir. Başbakan’ın -yukarıda da 
işaret edilen- 1071, 1453, 1923 gibi tarihlere yaptığı göndermeler hem iç siyasi birliğin sağlanması, 
hem de TDP’ye bir yön tayin etme amacını gütmektedir. (Bu tarihsel referanslar ayrıca kendi partisine 
bir kimlik kazandırma açısından da işlevseldir.25) Buna göre Türkiye ve Orta Doğu’da özellikle Türk-
Kürt (ve Arap) kardeşliği ve tarihsel bir arada yaşama tecrübesi vurgusuyla TDP’nin medeniyetsel 
yönelimi arasında yakınlık/paralellik kurulmaktadır. Nitekim Erdoğan açıkça “yeni bir medeniyet 
bilincinin” oluşturulmasında Türkiye’nin “öncü bir rol” oynaması gerektiğini belirtmektedir.26  

Sonuç 
Sonuç olarak, Ak Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesinden sonra TDP’de bir söylem 

değişikliğinin olduğunu, bunda da Orta Doğu’da ve uluslararası arenada yaşanan askeri-siyasi 
dönüşümlerin yanı sıra 2002’de Başbakanlık Başdanışmanı, 2009’da Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun büyük etkisinin olduğu söylenebilir. Bu dönemde, temel özellikleri çok katmanlı ve 
muğlak, ancak dinamik oluşu olan yeni bir “medeniyet söylemi” ortaya konmuştur ve bu söylem 
giderek TDP’nin hâkim söylemi haline gelmiştir. Temel olarak üç ana katmandan oluşan bu söylem 
aynı anda hem milli kimliğe, ayrıca milli değerler ve tarihe, hem de Orta Doğu ve İslam Dünyası’na 
aidiyeti içermekte, aynı zamanda da insanlığın ortak değerlerine ve tarihi mirasa atıf yapmaktadır. 
Türkiye’nin artan ekonomik dinamizmi, Başbakan Erdoğan’ın karizmatik liderliği ve Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun dış politikaya aktivist yaklaşımı bu melez söylem içerisindeki kimi tutarsızlıkları 
büyük oranda çözümlemekte (ya da gizlemekte) ve bu sayede söylem TDP’nin temel unsurlarından 
biri  haline gelmektedir. “Medeniyetler ittifakı” kavramı da bir yandan bu yeni TDP söyleminin 
üçüncü (evrensel) katmanının en önemli unsuru olmakta, diğer taraftan da diğer iki katmanla olan 
geçişliliğini göstermektedir. Ayrıca bu kavram, hem Başbakan Erdoğan’ın eş-başkanı olduğu BM 
çatısı altındaki “Medeniyetler İttifakı projesi” hem de Türkiye’nin AB üyeliği perspektifinin temelini 
oluşturarak söz konusu esnek ve dinamik TDP söyleminde pozitif bir işlev görmektedir.  

 
ИСЛАМДА ОТБАСЫ  ЖƏНЕ НЕКЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қ. Б. Дəуренқұлов 

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-і 
Дінтану жəне теология кафедрасының аға оқытушысы 

 
Үйленуді араб тілінде «зəуəж» немесе «никах» дейді. Біздің қазақ тіліндегі неке араб 

тіліндегі «никах» сөзінің өзгертілген түрі. Некенің тілдік мағынасы бірігу, жиналу, яғни төсек 
жақындығында болу дегенді білдіреді [1]. 

Шариғатта үйлену Құран, сүннет жəне ижмаға сүйенеді. Үйленудің үкімі – бекітілген 
сүннет. Үйлену жайында Құран Кəримде былай дейді: «Сендерге ұнаған əйелдерден екеуін, 

                                                            
24 Duran (2013: 93, 95) bu kapsayıcı söylemin ayrıca Ak Parti’nin baştan beri karşılaştığı üç temel meydan okuma olan 

“İslamcı geçmiş”, “Kemalizm’in mirası” ve “bölgesel güç dengeleri” ile aynı anda yüzleşmesini ve aralarında bir tür uzlaşı 
sağlamasını mümkün kıldığını belirtmektedir.  

25 Duran 2013: 94.  
26 Erdoğan 2012: 23.  
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үшеуін жəне төртеуін алыңдар». Пайғамбарымыз (с.а.у.) бір хадисте: «Ей, жастар тобы! 
Іштеріңнен кімнің күші жететін болса үйленсін. Өйткені уйлену арқылы көзін харамдарға 
қараудан сақтайды əрі мүшесін қорғайды. Ал, егер кімнің күші жетпей жатса ауыз 
бекітсін. Өйткені ораза оның қалқаны» [2]. 

Үйлену адамдардың жағдайына қарай өзгеруі мүмкін болған жағдайлар: 
Уəжіп болу. Ғаламдардың пікірі бойынша, үйленбеген жағдайда зинаға ұрыну қаупі туса 

жəне материалдық күші жетіп тұрса үйлену уəжіп. 
Харам болу. Үйленген жарына зарар беретіні, мысалы, себепсіз ұрып-соғу т.б. белгілі бола 

тұра үйлену харам деген үкім алады. Зина жасау мен қианат ететінін біліп тұрып ұйлену де 
харам. 

Мəкрүһ болу. Зарар беретіні айқын болмаса да зиан тигіземін деген қауіп болмаса, мұндай 
жағдайда үйлену мəһрүк. 

Мустахаб жəне мəндуб болу. Ғаламдарымыздың көпшілігінің пікірі бойынша, егер күші 
жерсе, зиан тигізбейтіндігіне көзі жетсе үйлену сауапті іс [3]. 

Некенің рүкіні Некенің өзіндік парызы мен шарттары бар. Осы парыздар мен шарттар 
некенің толық болуы үшін өте маңызды. Некенің парызы екеу. 

a) Ұсыныс. Қыздың не ердің аузынан шығатын «үйлену» сөзі. Мұны шариғатта «ижаб» 
дейді. 

b) Қабыл ету. Біріншісінің үйлену жөніндегі ұсынысын екіншісінің қабыл алуы. Мұны 
шариғатта «қабул» деуді.Некенің төрт түрлі шарты бар: Иниқад, сиххат, нəфəз жəне лəзім. 
Енді осларға тоқтала кетсем. 

1. Некеге отырушылардың шарттары: 
a. Некеге отырушылар ақ пен қараны ажырататын жасқа толулары керек. 
b. Некеге отырушылар бір-бірінің сөздерін түсінулері тиіс. Өйткені бір-бірінің сөздерін 

түсініп есту, осы арқылы ниеттерін білдіру маңызды. 
2. Тұрмысқа шығатын қызға қойылатын шарт: 
a. Əйел жынысынан болуы. Əйел не еркектігі белгісіз адамды əйелдікке алу харам. 
b. Əйел мен ер арасында мəңгі неке кедергісінің жоқтығы. Қарындасы, қызы, немересі, 

нағашы əпкесі сиақты неке кедергілері бар болса қиылған неке батыл деп есептеледі. 
c. Мұсылман немесе Кітап иелерінен (христиан, яһуди) болу. 
3. Ижаб пен қабылдың шарттары: 
a. Некеге отырушылардың неке жерінде болулары.  
b. Қабылдың ижабқа сəйкестігі. 
c. Ижабты айтқан кісінің райына берік болуы. 
d. Ижаб пен қабылды ертеңге қалдыру немесе жүзеге аспаған бір шартқа байламау. 
 Бұл шартта араларында уақытша кедергінің болмауы қаралады. Уақытша кедергінің 

жоқтығы некенің дұрыстығы үшін шарт. Неке кедергісі екіге бөлінеді: (уақытша жəне мəңгі 
кедергі). Уақытша кедергіге біреудің əйелі, байн талақтың иддетін күткен əйел, апла-сіңлілі екі 
қызды бір неке астында ұстау т.б. кіреді. Уақытша кедергіден арылмаған неке фасид үкімін 
алады [4]. 

Үйленген екі жақ шаңырақтарын өмірлікке көтеруге ниет етулері керек. Егер белгілі бір 
уақытқа үйленсе, бұл неке фасид үкімін алып, неке бұзылады. Мысалы: «Сенімен мына айға 
дейін тұрамын» немесе «Бір жыл мерзімге үйлендім» т.б. денен секілді. 

 Ислам діні үйленуді жария етуді, көрші-қолаң, туыс-туғанды шақырып, той-томалақ 
жасауды мақұл көреді.Бұл үйленудің маңыздылығын білдіреді. Пайғамбарымыз (с.а.у): 
«Үйленгенді жария етіңдер əрі барабан соғыңдар» деген. Қиылған неке дұрыс ьолуы үшін 
куəгердің болуы шарт. Бұл мəселеде мəзһаб имамдары арасынада талас жоқ. Бұл жайында 
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Пайғамбарымыз (с.а.у) хз. Айша анамыз (р.а.) риуаят еткен хадисінде былай дейді: «Уəлисіз 
жəне екі əділетті куəгерсіз неке қиылмайды» [5]. 

Куəгер болатын кісінің шарттары; 
1. Ақыл есі дұрыс жəне балиғат жасына толу. 
2. Бірден көп болу. Екі немесе бір ер екі əйел кісі. 
3. Басы бос еркін. 
4. Мұсылман болу. Егер өзге діндегі қызды алатын болса, куəгерлердің өзге дін 

адамдарынан болуының оқасы жоқ.Екеуіде мұсылман болған жағдайда куəгерлер де мұсылман 
болуы тиіс. 

Жасырын некенің үкімі қандай? Жасырын неке деген – қыз бен жігіттің куəгерлердің 
көзінше некелесіп, бұл некені халықтан жасыруы. Көпшілік ғалымдарымыздың, оның ішінде 
Имам Ағзамның пікірі бойынша мұндай неке дұрыс. Өйткені куəгерлердің көзінше некені қию 
оны жариялау мен пара-пар[6].   

Пайғамбарымыз (с.а.у.) кеңестеріне сай жəне алып қашты əңгімелерге қарамау үшін некені 
халыққа жария ету абзалырақ. 

Ғалымдарымыздың көпшілігінің көзқарасы бойынша шариғатта разылық шарт. Егер бір 
зорлықпен үйлендірілсе неке фасид. Бұл жайында нисайдың риуаят етуі бойынша хз. Айша 
(р.а.) анамыз былай дейді: «Бір бойжеткен (Ханса бинт Хидам Ансария) келіп: «Менің əкем 
жанұямның беделін көтеру үшін жек көріп тұрсам да бауырының баласына тұрмысқа берді»,-
дедім. Мен: «Пайғамбар келгенше отыра тұр»,-дедім. Пайғамбар келісімен мəн жайды айтқанда 
ол əкесін шақыруға жіберді. Пайғамбарымыз таңдау еркін қызға берді. Қыз: «Мен əкемнің ісіне 
разы едім. Тек əйелдерге əкелердің билігі жүрмейтіндігін білгім келіп еді»,-деді [7].  

Осы хадиске қарағанда ризалығынсыз зорлықпен үйлендіру дұрыс емес. 
Нəфəз шарттары Бұл неке нəтижелерінің іс жүзінде асуы үшін керек шарттар. Нəфəз 

шарттары төмендегідей: 
1. Үйленген екі жақтың ақыл- есі дұрыс, балиғат жасына толған жəне еркін болыу. 
2. Некені жақын уəлиі тұрғанда алыс уəлилі қимайды. 
3. Уəкілдің əрекеті уəкілдік берушінің тапсырмасына қайшы келмеуі тиіс. 
4. Уəлилік құқы немесе уəлилік тапсырмасы жоқ кісі болмау. 
 Мауқуф неке заңды түрде қабылданғанмен, некеден туындайтын нəтижелер рұхсатқа 

байланысты. Мауқуф некеде рұхсат болмайынша төсекке бару харам, əйелін нəпақамен 
қамтамасыз ету т.б. міндеттер жүктелмейді. Ал, егер төсекке рұхсаттан бұрын барып қойса, 
фасид некенің үкімі мұнда да қаралады. Төсек жақындығына түскендері үшін күнəлі болады. 

 Некенің бекем болу шарттары шариғатта «лузум шарттары» делінеді. Лузум шарттары 
деп қиылған некенің жалғасымды əрі берік болуы үшін керекті шарттарды айтады. Бұл 
шарттардың бірі кем түссе некенің əрі қарай жалғасуы үйленген екі жақтың ықтиарына 
байланысты, не некелерін бұзып айрылысады, не өмірлерін бірге жалғастырады. 

1. Ақыл-есі кем, не есі ауысқан, немесе жас баланы əкесі ия болмаса атасы үйлендіруі 
керек. 

2. Ақыл-есі дұрыс бойжеткен əкесінің рұхсатынсыз тұрмысқа шықса, мəһр мисл алу 
шарттарымен теңіне қосылуы керек. 

3. Егер ақыл-есі дұрыс бойжеткен əкесінің рұхсатынсыз теңі емес жігітке тұрмысқа шықса 
алатын мəһрдің мөлшері «мəһ мислға» жетуі керек. 

4. Ер кісі белсіздік немесе жыныс мүшесінің жоқтығы сияқты айыптан таза болуы тиіс. 
Белсіздік себепті қыз некенің бұзылуын талап етуге құқылы. Ал, егер қыз бұған кінə тақпаса, 
оның жөні бөлек  [8]. 
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Лузум щарттары бойынан табылмаған некенің үкімі бойынан табылмаған некені əрі қарай 
жалғастыру ерлі-зайыпты екі жақтың ықтиярлығында. 

 Некелескелі жатқан екі жақтың бірі өз қалауына шарт қосса, мұны некені шарқа 
байлау немесе неке талабы дейді. Мысалы, тұрмысқа шығатын қыздың үйде екеумізден басқа 
ешкім тұрмасын деуі т.б. 

Неке талабы екіге бөлінеді: 
1. Мақұлданған талап. Неке филасофиясына жəне шариғат үкімдеріне қайшы келмейтін 

талаптар мақұлданған талап немесе дұрыс талап делінеді. Мұндай талаптарды орындау уəжіп. 
Мысалы, бəйбіше, тоқалмен бір үйде тұрмау, ата-анасының рұқсатсыз алысқа алып бармау, 
жақсы мəміле жасау т.б. 

2. Фасит талап. Егер қойылған талап неке түсінігіне теріс немесе шариғат үкімдеріне 
қайшы келсе, мұндай талаптарды фасид талап деп атайды. Мысалы, бірінші əйелімен ажырасу 
жөнінде шарт қою, төсек жақындығынан бас тарту т.б. [9]. 

Толық некеден туындаған нəтижелер қиылған некенің аталған бүкіл шарттары бойынан 
табылып жатса өзіндік нəтижелер мен міндеттер туындайды. Олар төмендегідей: 

1. Ерлі-зайыптың бір-біріне халалдығы. Мысалы, төсек жақындығы, бір-бірінің əурет 
жерлеріне қарау т.б. 

2. Əйеліне рұқсатсыз үйден шығуына шек қою. Құран Кəримде «Оларды үйде 
тұрғызыңдар»,-  делінген.Тағы бір аяатта: «Оларды үйлеріңнен шығармаңдар, əрі өздеріде 
шықпасын» делінген. 

3. Əйеліне келісілген мəһірді беру. 
4. Ерінің əйелін нəпқаландыру. Ері əйелін ішім-жем, киім-кешек жəне баспанамен 

қамтасыз ету. Құран Кəримде: «Балалның əкесіне оларды (əйелдерін) қоғамға сай 
ризықтандыру жəне киіндіру міндет»,-делінген [10]. 

5. Ерлі-зайыптының бір-біріне ата-аналары бұрынғы некеденқалған балалары жəне 
немерелері харам, яғни некелесу харам. 

6. Туылған бала əкесінің əкесінің атын алады. Яғни əкесінің ұрпағы болып саналады. 
7. Ерлі-зайыптылар арасында мұрагерлік құқығы туады. Егер екеуінің тату тəтті кезде 

қайтыс болса немесе рижғи талақтың иддетін, ия болмаса байн талақтың иддетін күту кезінде 
қайтыс болса, мұрагерлік құқы танылады. 

8. Бірден көп əйел алған болса араларын əділетпен ұстау. Əйелдерінің расында нəпақада, 
киімде, баспанада тең түрде болуы. Сондай-ақ əрқайсысының үйінде түнеуі керек. 

2.2. Ерлі зайыптың бір-біріне жауапкершіліктері мен   міндеттері. 
Мұсылмандық отбасы некелесу арқылы құалады.  
 Ислам некесіз жұпты отбасы деп есептемейтіндіктен, тек некемен құрылған отбасын 

қабылдайды. Неке арқылы жезөкшелік, зина сияқты адам жаратылысына жат  əдеттер 
тыйылып, дүниеге таза ұрпақ келеді. 

 Мұсылман отбасының Аллаһқа деген сенімі берік, ол Ислам шартына сай өмір сүреді. 
 Мұсылман жанұясы мүшелерін өзара туыстық сезім мен Аллаһқа деген сенім 

байланыстырады. Олар Алланың əмірін жауапкершілікпен орындайды. Қандайда болмасын 
қиыншылыққа  төзіп, «Алла сабырлылармен бірге» деген аятты ұран етіп ұстайды. Қожайын 
өзінің жанұясының иманды-ибалы болып тəрбиеленуін қадағалайды. Бұл жайында Құран 
Кəрімде «Ей, иман еткендер! Өздеріңде жəне отбасыларыңды  отына адам жəне тас болған 
тозақ отынан сақтаңдар» делінген. 

 Мұсылман отбасы мүшелері арасында қарым-қатынас сүйіспеншілік пен 
бауымашылыққа негізделген. 
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Əнəс бин Мəлик былай дейді: «Балаларға Пайғамбармыз (с.а.у) сияқты мейірім төккен 
ешкімді көрмедім. Пайғамбарымыздың (с.а.у) ұлы Ибраһим Мəдине қаласының сырт жағында 
бір жерде тұратын сүт ананың қолында еді. Пайғамбарымыз менімен бірге сол əйелдің үйіне 
барып, баласы Ибраһимді құшақтап сүйіп қайтатын. Ибраһим қайтыс болған кезде 
Пайғамбарымыз (с.а.у): «Ибраһим менің балам. Ол емшектен шықпай тұрып о дүниелік 
болды. Осы себепті оның жəннəтта екі сүт анасы бар. Олар оны емшектен шығу 
уақытына дейін емізеді», дейді». Хз. Айша анамыздың (р.а) риуаят етуі бойынша бір араб 
Пайғамбарымыз (с.а.у) келіп: «Сендер кішкене балаларыңды жақсы көріп, сүйеді екенсіңдер, 
біз сүймейміз» дегенде Пайғамбарымыз (с.а.у): «Аллаһ Тағала жүрегіңе мейірім салмаса мен 
не істейін?» [11] - деген. 

Мұсылмен ұл – қыз ата-анасына мейірімді. Кішкентайкездерінде əке-шешесі қалай мəпелеп 
баққан болса, оларда қолынан келгенше жақсылық жасайды. Ойткені оларды Құран мен хадис 
солай тəрбиелейді: «Аллаһ Тағала қатаң түрде бұйырады: Онда басқа ешкімге 
табынбайсыңдар жəне əке-шешелеріңе жақсылық жасаңдар. Олардан біреуі не екеуі 
қартайса, оларға «Туһ» деп кейістік білдірмей, жұмсақ сөйлке. Ол екеуін қанатыңның 
астына алып, Алладан: «Раббым! Мені кішкентай кезімде қалай мəпелеп баққан болса, 
Сен де оларды мейіріңе бөлей көр»- деп тіле» [12]. 

Абдулла бин Масғұд (р.а.) былай дейді: «Мен Пайғамбарымыз (с.а.у) Аллаға ең сүйкімді 
істің қандай екенін сұрағанымда ол: «Уақытылы нанз оқу», - деп жауап берді. Мен одан кейін 
не екенін сұрадым. Ол (с.а.у): «Əке-шешеге жақсылық жасау», - деді. Мен тағы да не екенін 
сұрадым. Ол (с.а.у): «Алла жолында күш сарп ету», [13] - деді». 

Сондай-ақ, ерлі зайыпты мұсылманның арасында да сүйіспеншілік, ілтипат бар. 
Пайғамбарымыз (с.а.у): «Мұсылмандардың толық имандысы – əдептісі. Сендердің 
жақсыларың – əйелдеріңе жақсы болғандарың» [63] дегендіктен, мұсылман ер өз жұбайына 
жақсы ықылас-мейірімін төгеді. Хз. Айша анамыз (р.а.) Пайғамбарымызбен (с.а.у)  қалай 
жарысқанын былай əңгімеледі: «Пайғамбар (с.а.у) екеуміз жүгіріп жарысқан едік, мен одан 
озып кеттім. Себебі ол кезде мен біраз арықтау едім. Кейін толған уақытымда тағы жарыстық. 
Бірақ бұл жолы Пайғамбар (с.а.у) озып кетті» [14]. 

Ері өзінің зайыбына қолғабыс жасап жүруі керек. Зайыбы ауырып, қиналған кездерде 
қасынан табылуы тиіс. Зайыбын күші жетпейтін іске жұмсамағаны жөн. Зайыбының болмашы 
қателіктерін бетіне баса бермегені абзал. 
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Özet 
Makalede Kazakistan örneğinde dil ve elfabenin toplumun değişiminde rolü ve önemi ele 

alınmıştır. Kazakistan’da kültürel etkileşimde Kazak ve Rus dillerin önemi ve ortak bir kültür 
anlayışını oluşturmada hangi dilin daha ziyade rol oynadığı araştırılmaktadır. Kazakistan 
yönetiminin dil ve elfabeye ilişkin takip etmiş olduğu politikası kabul edilmiş kanunlar ve 
tasarılar çerçevesinde anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olan Rus 
diliyle Kazak dilinin rekabet etmesi kolay değil. Rus diliyle mücadelede BM’nin diğer bir 
resmi dili olan İngilizceyi karşı koymak daha mantıklı gelmektedir. Kazakistan’ın Rusya ve 
Beyaz Rusya’yla birlikte Gümrük Birliğini oluşturması Kazakistan’daki dil meselesini daha 
canlandırmış. Rusya’yla olan ekonomik entegrasyon Rus kültürünün etkisinde kalma sürecini 
daha da hızlandıracaktır. Rus dilinin Orta Asya’da kendi varlığını koruması Rusya ve 
Kazakistan’ın ekonomik gelişmelerine bağlıdır. Kazakistan’da Rus dilinin dolayısyla Rus 
kültürünün mevcudiyeti Orta Asya devletleriyle olan ilişkilerde entegrasyon sürecinin çok 
zayıf olacağına gösterecektir. Kazakistan ve Rusya’daki ekonomik gelişmeler Rus dilini 
kırgız ve tajiklerin nazarında cezb edici yapmaktadır.  Rus dilini kullanmaktan kaçınan kazak 
halkı bu sefer Rus kültürü ve medeniyetinin kökeni olan Batı medeniyetine yavaş yavaş 
yaklaşmaktadır. Dolaysıyla burada kültürel etkileşimde önemli olan kendi milli benliğini, örf-
adetini muhafaza etmektir. Yani lafıza değil, dilin taşıdığı manaya dikkat etmek 
gerekmektedir. Makalede Kazakistan’da Rus dilinin nüfuzunu kırma yöntemleri 
sunulmaktadır. Dil ve Elfabeyle ilişkin tüm faaliyetlerden Kazakistan’ın N.Nazarbayev 
önderliğinde ortak Türk diline kademeli bir şekilde yürüdüğünü görmekteyiz. Kazakistan’ın 
Latın elifabesiyle ilişkin kararları ortak Türk diline doğru adımlarıdır diyebiliriz. Ortak Türk 
dili ortak kültürü sağlayacaktır. 

Giriş 
Sovyetler Birliği gibi çeşitli ulus ve milletlerden oluşan devlette dil sadece iletişim kuralı 

değildi, ortak kültürü, değeri oluşturan bir araç olarak ön plana çıkmıştır. Sovyetler Birliğinin 
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dağılmasıyla onunla birlikte Rus dili vasıtasıyla oluşturulmuş “Sovyet değerler sistemi” 
yerine yavaş yavaş yeni “değerler” geçmeye başlamıştır. Bu yeni “değerler” yeni bir dünyanın 
ve sistemin propagandasını yapmakta idi. Devlet sınırlarının kalın duvarları -özellikle Berlin 
duvarının yıkılışından sonra- zayıflamış ve Avrupa kıtası gibi yerlerde yok olmaya yüz 
tutmuştur. Ulus-devlet anlayışı zayıfladığı için, devletin de toplumu şekillendirecek gücü 
azalmıştır. Bağımsızlığını kazanmış Türk Cumhuriyetler de kendilerine özgü kültür dokusunu 
örmeye başlamıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde özel bir konumu olan 
Kazakistan’ın kültürel değerlerinin oluşması kendine has koşullarda teşekkül etmeye 
başlamıştır. Dünya devletlerinde kültürel etkileşimde daha çok rastlanan din-kültür-dil 
sıralaması Kazakistan’da tam tersine yani dil-kültür-din şeklinde uygulanmakta idi. Devlet 
yöneticileri Kazakistan’ın özel durumunu nazara alarak toplumun bütünlüğünü muhafaza 
etmede ilk önce dile önem vermiştir. 

Kazakistan gibi demografik yapısı çok hassas devlette toplumun parçalanması vatanın 
bölünmesine neden olabilecekti.  

 
 

 Nufüs, bin adam %, olarak 

1999 y. 2009 y. 1999y. 2009y. 

Tüm halk 14981,9 16004,8 100,0 100,0 
Kazaklar 8011,5 10098,6 53,5 63,1 

Ruslar 4481,1 3797,0 29,9 23,7 
Özbekler 370,8 457,2 2,5 2,8 
Ukrayınlar 547,1 333,2 3,6 2,1 
Uygurlar 210,4 223,1 1,4 1,4 
Tatarlar 249,1 203,3 1,7 1,3 

Almanlar 353,5 178,2 2,4 1,1 

Diğer etnik azınlıklar 758,4 714,2 5,0 4,5 

Tablo 1. kaynak http://www.stat.kz  01.01.2010 
 
Kazakistan bağımsızlığını ilan etdiği tarihten itibaren Kazak ve Rus dilleri kamuoyunu 

oyalandıran büyük meseleye dönüştürmüştür. Yanlış bir karar veya davranış memleketi 
istikrarsızlığa sürükleyebilirdi. Rus kültür dernekleri ukrayınları kendilerine katarak 
Kazakistan’da 5 milyon Rus kökenlilerin olduğunu söylemekte idi1. Bu sayıya Rusça konuşan 
Kazakları ilave edersek Kazakistan’da Rus dilinin hakim olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.  

Kazakistan Devlet başkanı N.Nazarbayev 2008’in yazında gazetecilerle olan söhbetinde 
şöyle demiştir: “açık konuşursak, biz her yerde her zaman sadece Kazakça konuşalım gibi 
sözleri duyuyoruz. Güzel, ama biraz düşünelim. Kazakistan’da 15,5 milyon adam var. Onun 9 
milyonu Kazaklar. Bunun %40 Kazakçayı ya bilmez veya çok kötü konuşmaktadır. Şimdi buna 

                                                            
1 http://www.kazkurer.kz/razgovor/125-2009-12-10-02-50-59.html 
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rağmen yene de mi Kazakça konuşmamız lazım. Kim anladıysa anladı, anlamayanları es 
geçmemiz mı lazım? Ben kendim şahsen böyle yapabilirim miyim?” 2.  

N.Nazarbayev maksat kazakça konuşmak değil maksat insanlar arasındaki iletişimi 
sağlayarak kültürel bütünlüğü muhafaza etmede olduğunu bildirmektedir. Rus diline karşı 
açıktan açık siyaset takip etmek kendi halkıyla bir nevi mücadele etmek anlamına geldiğini 
N.Nazarbayev çok iyi bilmekte idi. 

Kazakistan yönetimi toplumun kültürel yapısını, dokusunu zamanla değiştirme metodunu 
takip etmiştir. Bunu dil ve elfabe meselesiyle ilişkin politikadan görebiliriz. 

SSCB dönemindeki dil konusuyla ilişkin “engin tecrübeyi” göz önünde bulunduran 
N.Nazarbayev, Kazakistan’ın bağımsızlık ilanı sonrası ortaya çıkan dil meselesine çok titiz 
yaklaşmıştır. Zira Kazakistan da Sovyetler Birliği gibi bir çok ulus ve milletlerden oluşmuştu. 
Dilin bütünleştirici özelliği olduğu gibi ayırt edici özelliği de vardı3. Zira herhangi bir ulus 
kendi ana dilinde konuşmayan diğer ırk ve milleti yabancı olarak görmektedir. Kazakistan’da 
Kazaklar ana dilini kendi vatanında konuşamaz hale gelmişti. Bu, vakti zamanında 
Kazakistan’ı SSCB bünyesinde iken “kalkındıran”, “geliştiren” ve “medenileştiren” Ruslar 
olduğuna dair yoğun propaganda ve totaliter rejimin baskısı sayesinde olmuştu. Kazaklar 
Rusça öğrenmek zorunda bırakılmıştır. 1991’de Kazakistan bağımsızlığını alınca 
Kazakistan’daki Ruslar eski raiyetlerinin tâbîyi olmuşlardır. Kazakistan’daki Ruslar kendileri 
“medenileştirdiğini” söyleyen halkın dilini öğrenme zorunda kalmıştır. Bir halkın dilini 
öğrenmek, onun medeniyetinin mevcudiyetini, varlığını kabul etmek manasını taşımakta idi. 
Kültürel etkileşim bu sefer ters istikamette -Kazakça üzerinden- yapılacaktı. 

Ancak Sovyet dönemi Ruslaştırma ile bağımsız Kazakistan’daki Kazaklaştırma arasında 
büyük bir fark vardı. Rus dili büyük bir gücü, emparatorluğu, sömürücülüğü temsil ediyorsa, 
Kazak dili sadece bir bölge, memleket sakinlerinin dili idi. Kazak dilinin Rus dili gibi dünya 
hakimiyeti iddiası yoktu. Rus dili Çarlık Rusya ve Sovyetler döneminde oluşmuş kültürel 
bilgiyi yayan hem Avrasya bölgesinde mevcut kültürün bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. 
Rus dilinin belli zaman içerisinde dayanmış olduğu ideolojileri vardı(Moskova üçüncü Roma, 
tüm esir milletlerin kurtarıcısı Sovyet Rusya gibi). Kazak dili Rus dili ve kültüründen oldukça 
etkilenerek kendi varlığını tam gösterememiştir. Dolayısyla Kazak dili Rus kültürün 
“mümbit” toprağında, komünist rejimin suyuyla yetişmiş bir fidan durumunda idi. Bu nedenle 
Kazaklarda Kazak diliyle değil Rus dili vasıtasıyla oluşmuş kültürel sistem ve anlayış 
hakimdir. Yani Kazakistan’da milli dilin olması milli kültürle kanıtlanmamalıdır. 
Kazakistan’daki milli kültür Sovyetler döneminde oluşmuş Rus kültür siyasetine ve 
Moskova’nın çıkarlarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Moskova’nın bir tek elfabe alanında 
yapmış oduğu değişiklikler bir çok devrimin yapamadığı kültürel değişikliği 
gerçekleştirmiştir. Vakti zamanında bolşevikler Orta Asya’da İslam’ın tesirini ortadan 
kaldırmak için 1929’da Arab elifbası yerine Latın elifbasını yürürlüğe koymuştur. Bunda da 
Orta Asya Türklerini Türkiye Türkleriyle akrabalık bağları kuvvetlendirmek gibi bahaneler 
ileri sürmüştür. Ancak II.Cihan harbinin rüzgarları esmeye başlayınca Latın elfabesini 

                                                            
2 http://www.russians.kz/politics/993585-kazakhskaja-vlast-zagovorila-tolko-na-kazakhskom.html 16.IV.2009. 
3 Шакурова Г.З., Язык и политика в условиях постсоветского развития, политика и общественные науки 
в эпоху глобализации, Материалы международного научного форума, г. Харьков, Украина, 3-4 сентября 
2012 г., стр.57-59. 
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1940’da Kiril elfabesiyle değiştirmiştir. Her iki elfabe de Kazaklara yabancı kültürü temsil 
ediyor. Ama kiril elfabesi Rusya’nın kullandığı elfabe olması nedeniyle Kazaklar(diğer Türk 
halkları dahil) direk Rus kültürünün etkisinde kalmıştır.   

Dolayısyla Kazak dilinin Rus dili ve kültürünün etkisinden kurtula bilmesi için elfabe 
değişikliği gibi bir reform gerektirmektedir. Tabi reform kendisiyle birlikle devrim niteliğinde 
olan siyasi, kültürel, iktisadi hareketi beraber getirecektir. Ama ilk önce Kazak dilinin 
statüsünü belirlemek gerekiyordu.   

Kazak dilinin statüsüyle ilişkin gelişmeler Sovyetler Birliği dağılmadan önce, yani 
1989’da (22 Eylül 1989 yıl “Kazak SSC-inde diller hakkında” kanunu) kabul edilmiş kanunla 
başlamıştır. Kazakistan’ın bağımsızlık ilanı sonrası kabul edilmiş 1993’deki anayasayla 
Kazak dilinin derecesi yükseltilerek Kazakistan cumhuriyetinin devlet dili statüsüne sahib 
olmuştur. 

Milli devlet milli dilin oluşmasını talep etmiştir. Anayasadaki Kazak dilinin durumu 
bununla izah edilecekti. Milli dil kimliğe kavuşturacaktı. Zira dil kültürel farklılığı oluşturan 
ve canlı tutan önemli etkendir. Ayrıca toplumsal ve ferdi kimliğin önemli unsurudur4. 
Kazakistan halkı o kimlik etrafında halka şeklinde odaklaşması gerekmekteydi. Ama bütün 
bunlar Kazak diline gereken lojistik desteği sağlayacak öğe ve unsurlarsız gerçekleşmesi 
imkansız idi.  

Kazak dilinin genç cumhuriyetin çeşitli halk sınıf ve tabakaları arasında kültürel 
kaynaşmayı temin etmede yetersiz olduğu veya toplumun Kazak dili vasıtasıyla kültürel 
kaynaşmaya henüz hazır olmadığı daha sonra kabul edilmiş anayasaya eklenmiş maddelerden 
anlaşılmaktadır. 1995’de kabul edilmiş yeni anayasayla Rus dili devlet diliyle, yani Kazak 
diliyle, eşit seviyede kullanılan resmi dil statüsüne yükselmiştir. Bu Rus dilinin Kazakistan’da 
kuvvetli olduğunu tasdiklemek manasını taşımakta idi. Ayrıca bağımsızlık ilanı sonrası geçici 
dönemde toplumun bir-biriyle daha çabuk ve kolay anlaşılabileceği dille iletişimi sağlayarak 
kültürel kaynaşmayı sağlamak en doğru yoldu. 

Rusya’lı ilim adamı V.A.Tişkov Rus dilinin bağımsız cumhuriyetlerde resmi dil haline 
getirilmesi parçalanmayı önleye bilecek bir neden olarak görmektedir5. Ancak diğer bir 
Rusya’lı ilim adamı E.S. Çerepanova şöyle bir fikir ileri sürmektedir: “bölgesel kültürde dil 
hiç bir şekilde bütünlüğü garanti edemez”6. Bu konuda Rusya’lı ilim adamlarında görüş 
birliği omadığını görüyoruz. Tabi burada bir çok Rusyalı ilim adamlarının çeşitli görüşlerini 
örnek olarak getirebiliriz. Ancak bilinen gerçek o dur ki Sovyet Rusya’da ortak dil ve ideoloji 
de olmuştur. Ama bu Sovyetler Birliğinin bütün bir devlet olarak yaşamasına gereken koşulu 
sağlayamamıştır. 

Amerikalı araştırmacı Samuel P. Huntington, “WHO ARE WE? The Challenges To 
America's National Identity” eserinde aynı dille konuşan ve okuyan, yazan değişik dine 
mensup çeşitli ırk ve milliyetlerlerin bir-biriyle düşman olduğu belirtilmiştir7. Yani burada 

                                                            
4 Тишков В.А., Единство в многообразии, Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011, стр.75. 
5 Тишков В.А., Этнология и политика, Москва, Наука. 2001,  стр.63. 
6 Черепанова Е.С. Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2000 
7 Хантингтон Самюэл, Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности, Пер. с англ. А. 
Башкирова. — М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004, стр.251. 
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aynı dille konuşma değil, aynı görüşü, inancı, dini paylaşmak daha önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Amerikalılar dil değil, din önemli olduğunu ileri sürmektedir.  

Bu çerçevede Kazakistan durumuna bakacak olursak, Kazakistan halkının %72,2 
müslüman ve %25,17 hristiyan, %2,63 diğerleridir. Dil olarak Kazakistan’da akraba Türkü 
diller – %60,5, Slav dilleri – %34,6, diğerleri – %4,9 civarındadır8. Böyle bir toplumda 
kaynaşmayı sağlayacak sadece dil değil aynı zamanda(amerikalılara göre), inanç, din ve 
hakim olan dünya görüşü olduğu ortaya çıkmaktadır. Kazakistan yönetimin böyle bir 
toplumda uyguladığı politikayı inceleyeceğiz. 

Kazakistan laîk bir devlet olması nedeniyle yönetim daha ziyade geleneksel örf-adetleri, 
milli kültürü ileri sürerek Kazakların vatanperverlik hissiyatını uyandıran, okşayan sözlerle 
Kazakların hoşgörü, birlik ve beraberlik ruhunu vurgulanmaktadır. Yani Kazakların Rus, 
Ukrayın gibi azınlıkları dışlamak değil, aksine bünyesinde sindirme bilmesi için böyle bir 
yöntem takip edilmektedir. Örneğin, devlet başkanı N.Nazarbayev’in halka yönelik 
seslenişinde daha net bir şekilde görülmektedir. N.Nazarbayev’in Kazakistan halk 
topluluğunun(asambleyasının) XIV celsesinde Kazak dilinde yapmış olduğu konuşmalarında 
“bağımsızlık, devlet, birlik, beraberlik” anahtar kelimeler olarak sık rastlanıyorsa, Rusça 
metininde “devlet, uyum, Kazakistanlı, birlik” kelimeleri Kazakistan halkının birliği 
manasında ifade edilmektedir. Yani Kazak halkı, N.Nazarbayev’in Kazakça konuşmasından 
Kazak halkının Kazakistan’daki etnik gruplar arasındaki uyumu ve devletin bütünlüğünü 
korumada, istikrarını sağlamada sorumlu olduğunu anlamaktadır9. N.Nazarbayev’in Kazakça 
yapan hemen hemen tüm halka seslenişi ile diğer konuşmalarında “bağımsızlık” kelimesi 
kullanılmaktadır. Ama aynı belge ve konuşmaların Rusça metininde “bağımsızlık” kelimesi 
nerdeyse hiç kullanılmamaktadır. Örneğin, N.Nazarbayev’in 2009 halka seslenişin Kazakça 
metininde “bağımsızılık” kelimesi 9 defa rastlanmakta, aynı belgenin Rusça metininde 
“bağımsızlık” kelimesi sadece bir defa rastlanmaktadır. Bu tür örnekleri N.Nazarbayev’in 
diğer konuşmalarından da çokça getirebiliriz. “Bağımsızlık” kelimesi Kazakları 
ruhlandırmakta, ayrıca milli kültürü, benliği, kimliği kazandırmaya itmektedir. Ama aynı 
kelimenin Rusça konuşan azınlıklara, özellikle Ruslara tam tersine işleme ihtimali nedeniyle 
fazla(veya hiç) zikredilmemiştir.(“bağımsızlık” kelimesi Kazakistan’daki Rusların zihninde 
ne gibi manalara yol açabilirdi!?). Kazakistan yöneticileri konuşma esnasında ve medyada 
takip ettiği böyle özel metodlarla Ruslarla Kazaklar arasında kültürel etkileşime engel 
olabilecek pürüzleri kaldırmaktadır. Dolayısyla Kazakistan’da iki dilin faal olarak 
kullanılması toplumda iki çeşit dünya görüşü anlamına gelmemelidir. Zira Kazak dilinde 
olduğu gibi Rus dilinde de Kazakistan devlet politikası yürütülmektedir. 

Kazakistan’daki toplumun bütünlüğünü, beraberliği  sağlamak için Kazak ve Rus 
dillerindeki mana kopukluğuna rağmen yönetim, her iki dili ortak manayı ifade etmeye 
kullanabilmiştir. Rus dili Kazakistan’da kendi hakimiyetini koruduğu sürece Moskova kendi 
tesirini ülkede rahat bir şekilde yürüteceğinin farkında olan N.Nazarbayev Moskova’yla olan 

                                                            
8 Э.Д. Сулейменова, Языковая ситуация в Казахстане, 
http://inlang.linguanet.ru/Cis/CisLanguageConditions/detail.php?ELEMENT_ID=2240&PAGEN_1=
2 
9 Мухит Асанбаев, Талгат Мамираимов, Казахский язык в политической коммуникации, Казахский 
Альманах, № 4, 2009 г., http://www.sarap.kz/rus/view.php?id=364 
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aradaki ilişkiyi keskinleştirmeden Kazakistan’da Rus dilinin etkisini yavaş yavaş azaltmaya 
gayret göstermektedir. Kazakistan yönetiminin Rus dilini nerdeyse Kazak diliyle eşit 
derecede kullanmaya izin vererek dil siyasetinde çok yönlü siyaset takip ettiğini görmekteyiz. 
N.Nazarbayev, Kazak dilini Kazakistan toplumunu birleştirecek dil olarak tanıtmakta ve onun 
tüm vatandaşlar tarafından öğrenilmesi vurgulamaktadır10. Ayrıca halka seslenişinde 
“Kazakistan halkı”, “Kazakistan vatandaşı” şeklinde hitab etmektedir. N.Nazarbayev’in 
“Kazakistanlı” ibaresinin perde arkasında toplumdaki bir çok ulus ve etnik grupları amerikan 
tarzında kaynaştırmayı, eritmeyi amaç edindiğini söyleyebiliriz. Bunu uluslararası seviyede 
tanıtılması Kazakistan pasaportından görebiliriz. Kazakistan’ın yurtdışında kullanılacak 
pasaportunun “nationality” sütününda “Kazakhstan” diye yazılmıştır(yani Kazakistanlı 
manasında).  

Kazakistan yönetimi Sovyet kültürü perdesi altında kök salmış Rus kültüründen Kazak 
kültürü önderliğinde çok kültürlüğe ve zamanla sadece Kazak kültürünün hakim olduğu 
toplum yaratmaya çalışılmaktadır.  

Kazakistan devletinin hatta Kazak halkının kültürel benliğinin oluşturulmasındaki geçiş 
döneminde Rus dili bir araç olarak kullanılmıştır. Kazakistan durumunda çeşitli ırk ve 
milletler iletişim kuralı olarak Rusçayı elemekteydi. Zira ilim, eğitim, kanun, ideoloji ve 
çeşitli etnik gruplar arasındaki iletişimi sağlama vazifesini Rus dili yapmakta idi. Kazak 
aydınları bile kendi konuşmalarında Rus dilini kullanmakta idi. Zira o ilmi terminleri herkesin 
anlayacağı bir şekilde ifade etmekte idi. Delil olarak aşağıdaki anket çalışmalarının 
neticelerine bakalım. 

“Strateji” vakfı 2007 yılında Ekim-Kasım aylarında Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde 
1057 vatandaş üzerinde Kazakistan’daki Rus diliyle ilişkin 21 soru sormuştur. Neticede, 
ankete tabi tutulan Kazakların %60 Rus dilini mükemmel biliyorsa, %70,6 Rus dilini işte ve 
okulda Kazak diliyle birlikte aynı derecede kullanmaktadır11. Kazakistan’lı araştırma 
merkezinin raporları ABD’nin «Gallup Poll News» araştırma merkezinin aynı yılda yürütmüş 
olduğu anket neticeleriyle hemen hemen aynıdır. «Gallup Poll News» (ABD) yetkilileri, 
“Kazakistan'da ankete tabi tutulanlar soruya Kazakça değil, Rusça cevaplandırmayı tercih 
edenlerin oranı %68 olmuştur” demektedir12. Rus dilinin başlıca iletişim kuralı olarak 
kullanılması Rus kültürünün hakim olduğu manasını vermez. Buna benzer bir şekilde Kazak 
dilinin kullanılmaması da Kazak kültürünün yokluğuna delalet etmez. Halk kelimeleri 
menşelerine göre ayırmaz. Onu ilgilendiren, kelimelerin manası, işe yaramasıdır. Kaba bir 
benzetme yapacak olursak, Kazakların durumu XVII-XIX asırlardaki Rusya aydınlarının 
durumuna çok yakındır. Mezkur dönemlerde Rus kültürü ve dili Fransız dilinin tesiri altında 
gelişmiştir. O dönemlerdeki tüm Rus aydınları ile ileri gelen asilzadeleri Fransızca 
konuşmuştur. Fransızca konuşmak Rus kültürünün gelişmesine engel olmamıştır. Tabi burada 
her iki kültürün temeli hristyan dini olması nedeniyle arada fazla bir kayb yaşanmamaktadır. 
Kazakistan durumunda ise müslüman toplumun tüm okumuş kesim ve ileri gelenleri Rus 
dilini çok iyi bilmektedir. Ayrıca kendisi müslüman addedmesine rağmen büyük bir çoğunluk 
hristiyan/Rus kültürü havasında yaşamaktadır.(doğum partisi, Noel Baba kutlaması, raki ve 

                                                            
10 Назарбаев Н., Стратегия независимости, Алматы 2003,  c.111. 
11 Юрий Киринициянов, Говорите по-русски. Вас поймут, "АиФ-Казахстан", 26.03.2008. 
12 http://www.russians.kz/society/993447-gallup-poll-news-ssha-v-kazakhstane-68.html 23.03.2009. 
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alkol içecekler kullanmak, çeşitli dans eğlenceleri, kadınların açık-saçık gezmesi vs). Ama bu 
aynı anda İslam’ın bazı vecibelerini yerine getirmeye engel teşkil etmiyor.  

Kazak dilini hakim duruma getirilmesi için ilk önce ilmi alanlardaki eserleri Kazakça 
çevirilmesi ve onun herkes tarafından benimsenmesi, ona alışılması, onu anlaması lazımdır. 
XX asırdaki mühendislik alanda yapılmış ilmi araştırmaların çoğu Rus dilinde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca tıb, nükleer, uzay ve askeri, petrokimya, sanayı alandaki vaziyet aynı 
durumda idi. XX asırda soğuk savaş döneminde sadece iki dil: Rus ve İngiliz dili askeri 
teknoloji sahasında bir-biriyle rekabet etmiştir. Bu her iki dilin mezkür sahada söz sahib 
olmasını sağlamıştır. Kazakistan’da Rus dilinin hakimiyetini sona erdirmek için Kazak dilinin 
Rus dilinin kullanıldığı alanlarda başarıya ulaşması lazımdır. Ancak Birleşmiş Milletlerin 
resmi dillerinden biri olan Rus diliyle Kazak dilinin rekabet etmesi kolay değil. Kazakçaya bir 
çok Rusça termin işte bu soğuk savaş döneminde ve sonrasında geçmiştir. Rus diliyle 
mücadelede BM’nin diğer bir resmi dili olan İngilizceyi karşı koymak daha mantıklı 
gelmektedir. Çünkü günümüzün küreselleşme sürecinde İngilizcenin etkinliği gittikçe 
artmaktadır. Bu ABD’nin soğuk savaşın tek galibi olarak ortaya çıkmasıyla direk 
bağlantılıdır. Rus diline göre uluslararası sahnede büyük mevkiye sahip İngilizcenin 
Kazakistan’da yaygınlaşması daha kolaydır. 

N.Nazarbayev, 2 Eylül 1996 tarihinde yeni seçilmiş parlamentonun birinci celsesinin 
açılış konuşmasında İngilizcenin eğitim alanında geniş çapta kullanılması gerektiğini 
vurgulamıştır13. Bazı araştırmacılar N.Nazarbayev’in böyle bir tutumunu Batılılaşma olarak 
algılamaktadır. Ancak İngilizcenin eğitim alanında yaygın bir şekilde kullanmaya ilişkin 
tutum Batılılaşmadan ziyade Rus diline karşı alternativa olarak sunduğu politika diyebiliriz. 

Rus dilinin toplumdaki etkisi demek Rus kültürünün üstünlüğü anlamına gelmekteydi. 
Halkının %72,2 müslüman ve %25,17 hristiyan olan Kazakistan’da Rus dilinin nüfuzunu 
kırmak için takip edilmiş diğer bir yöntem Kazakistan gençlerini(ekseriyası kazak gençleri) 
yurt dışına eğitime göndermekti. Bu günümüzde “Bolaşak” eğitim programları çerçevesinde 
devam etmektedir. Program çerçevesinde Batı’da okuyup gelen gençler zamanla teknik, tıbbi, 
askeri, sanayı gibi alanlardaki termin sözleri kazakçaya çevirmesinde önayak olacaktır. Zira 
Çarlık Rusya döneminde Kazak bozkırında Rus kültürünün gelişmesine ön ayak olan ilk önce 
Rus okullarında eğitim görmüş soylu ve zengin kazakların çocukları idi. Onlar sadece Rus 
eğitimin almadı, Rus kültürün tesirinde kaldılar. Onlar kazak bozkırına döndükten sonra arab 
alfabesinde yazılmış kazakça kitaplar yayınlamıştır. Daha sonraki aşamada kiril alfabesinde 
kitaplar çıkartmaya başlamıştır(İbray Altınsarin gibi). Aynen buna benzer tarzda günümüz 
Kazakistan’da “Bolaşak” programıyla yurt dışında okuyan bilhassa Batı’da eğitim alan Kazak 
gençleri (Türkiye’de okuyanları ise Türklük ve İslamî fikir ve düşünceleri) Batı fikir ve 
düşüncelerini Kazakça neşredecektir. 

Nitekim, N.Nazarbayev’in 2005’deki halka seslenişinde dünya klasiklerini Kazak diline 
çevirme meselesini söylemesi bunun bir belirtisidir diyebiliriz. Yani dünya çapında tanınmış 
ünlü yazar, şair, ilim adamı elhasıl klasiklerin eserlerini Kazakça çevirmekle dünya 
medeniyetine ilişkin kaynakları Rus dili vasıtasıyla değil Kazak dili üzerinden tanımaya 
çağırmıştır. Kazakistan’ın dünya ile entegre etmesinde Batı dillerinden birini iyi 

                                                            
13 Бруно Коппитерс, Партнерство ради мира с Центральной Азией, http://poli.vub.ac.be/publi/etni-
3/coppieters2.htm 
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bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kazakistan’ın dünyayı Rus dili üzerinden değil kendi ana 
dili üzerinden tanımaya iten diğer nedenlerden biri de bu diplomatik görüşmelerde Kazak 
dilini kullanmaya ilişkindir. Örneğin, Malezya başbakanı Kazakistan’a geldiği zaman 
Kazakistan tarafından tercüman olarak gelen şahsın Kazakça-İngilizce bilmesini şart 
koymuştur. Yani görüşmeler esnasında tercümanın İngilizceden Rusçaya çevirmesini değil, 
İngilizceden Kazakçaya çevirmesini istemiştir. Bu tür olaylar Kazakistan tarafını İngilizce-
Kazakça bilen mütercimlerin hazırlanmasına sevk etmiştir. 

Kazakistan yönetiminin dille ilişkin politikası çok yönlü olmuştur. N.Nazarbayev Ekim 
2006 tarihindeki “Kazakistan halkı asamblesi”nin XII oturumunda, “çok dil bilmek artık 
zamane talebidir. Ecdadımız yedi milletin dilin öğren demiştir” cümlesiyle çok dilli eğitime 
işare etmiştir14. N.Nazarbayev işte bu oturumda “Dillerin üçlü esası” hakkında kendi 
düşüncesini(projesini) sunmuştur. Buna göre, devlet dili(Kazakça) geliştirilecek, Rus dili 
desteklenecek ve İngiliz dili okutulacaktır15. N.Nazarbayev’in bu fikri daha sonra “Dillerin 
üçlü esası” kültür projesine dönüşmüştür. Projenin kademeli olarak gerçekleştirilmesi 
hususunda N.Nazarbayev 2007 y. Şubat ayındaki halka yönelik “Yeni dünyadaki yeni 
Kazakistan” seslenişinde hükümete gereken talimatı vermiştir16. 

Kazakistan’da üç dille eğitim planı Batılılaşma sürecini hızlandıracak sebeplerden biridir. 
Sovyet döneminde Kazakistan’da Rus okullarının açılması ve Rus dilinde eğitim yapılması 
Rus kültürünün hızla yayılmasını temin etmiştir.  

Ancak, Kazakistan’ın Batı’nın kültürel etkisinde kalması İngilizcenin eğitim sisteminde 
tamamen yürürlüğe geçmesi ve uygulanmasına bağımsız olarak hızla gelişebilir. Zira 
Kazakistan’da Türkiye gibi Batılılaşmanın karşısına karşı duracak kuvvetli bir İslamî şuur ve 
kitle yok denecek az sayıdadır. Veyahud karşı durabilecek güce sahip değildir. Yani Rus 
dilinden kaçınan Kazak halkı bu sefer Rus kültürü ve medeniyetinin kökeni olan Batı 
medeniyetine İngilizce öğrenmeden yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Zaten şu anda bile elfabe 
değişmeden Kazakistan toplumu İngilizceye vakıf olmadan Batı kültürüne aşina olmaya 
başlamıştır. Dolaysıyla burada kültürel etkileşimde önemli olan kendi milli benliğini, örf-
adetini muhafaza etmektir. Yani lafıza değil, dilin taşıdığı manaya dikkat etmek 
gerekmektedir. Yoksa %100 kazakça konuşmaktan ve diğer etnik grupları Kazakça 
konuşturmaktan fayda olmaz. Böyle bir dil - dil bilgisi kurallarına indirgenerek soyut, 
anlamsız, işlevsiz ve günlük hayatta karşılığı olmayan harf kümelerine dönüşecektir. Böyle 
olmaması için dile belli bir mana kazandırmak lazım. O mana halkın ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde olması gerekiyor. 

N.Nazarbayev 14 Aralık 2012’deki halka seslenişinde Kazakistan halkının 2025’den 
itibaren Latın elfabesine geçeceğini ve Kazakistan halkının %95 Kazakça bilmesi gerektiğini 
bildirmiştir. Kazak bozkırının nasıl kiril alfabesini kullanmasıyla Ruslaşma veya Rus kültürün 
etkisi altında kalması hızlandıysa aynen buna benzer bir şekilde Kazakistan’ın Latın 
alfabesine geçmesiyle Batılılaşma veya Batı kültürünün etkisinde kalması hızlanacaktır. 

                                                            
14 http://novgaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=1 
15 Амандық Əмірхамзин, Қазақ тілді ортада ағылшын тілін оқытудың кейбір ерекшеліктері туралы, 
http://www.neotech.kz/print/izuchenie_eng_kz-kz.html 
16 http://www.konovaluk.com/info/395.htm 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

837 
 

Burada dikkat edilmesi gereken Kazakistan’ın Batı kültürünün tesirinde kalması sadece bir 
tek Latın elfabesiyle ilişkin değildir. Latın elfabesi sadece bu süreci hızlandıracaktır. 

Latın elfbasine geçmek için bu kadar uzun bir mesefanin belirlenmesi Kazakistan’daki 
toplumun kültürel bütünlüğü muhafaza etmenin ne kadar zor olduğunu göstermektedir.  

Latın elfabesi temelindeki Kazak dilinin Batı tesirinde kalmaması için ilk önce dilin 
ruhunu canlandırmak lazım. Kazakistan’ın Latın elfabesine geçmesiyle Türkiye’nin, 
dolayısıyla Batının tesiri artacaktır. Kiril elfabesinin kullanım alanı daralacaktır. Bu bir 
anlamda kültürel alanda Rusya’nın XVIII asırdaki hududlarına çekilmesi demekti. Rusya’nın 
kültürel alanda kaybettiği yer veya kaybedeceği yerdeki nüfuz boşluğunu Orta Asya’ya pek 
yabancı olmayan Türkiye kültürü ve medeniyeti yavaş yavaş dolduracaktır. 

Ama bu Kazakistan’daki Rus azınlıklarının kültürel direnişini arttıracaktır. Zira onların 
arkasında Rus kültürünün kaynağı ve anavatanı Rusya gibi dünya devleti durmaktadır. 
Rusya’nın dünya çapındaki siyasi-ekonomik ve kültürel başarıları mutlaka Kazakistan’daki 
Ruslara yansıyacaktır. Bu kendi bağını Rusya’dan koparmayan veya onunla irtibatladıran 
Kazakistan’daki Rusların milli gururunu, benliğini okşayacaktır. Bu nedenle Kazakistan 
yönetimi için Rusları kendi bünyesinde hazmetmenin, sindirmenin tek yolu vardır. O da 
Rusları Kazak dilini dayatmadan Rus dilini kullanarak Kazak halkının inanç ve dini hakkında 
bilgilendirerek onları İslam dinine davet etmek lazım.  

Rusların (toplu olarak veya zaman içerisinde yavaş yavaş) İslam dinini kabul etmesi 
durumunda yeni bir anlayış ve şuur oluşturarak Kazak halkının “Dördüncü Cüzü”ne 
dönüşmesi, onların asimle olmasını hızlandıracaktır. Böyle bir durumda Kazakistan’ın 
kültürel yapısı İslamî kimliğe bürünmeye başlayacaktır. Bunun için Kazak dilini ileri seviyede 
bilmesi ve konuşması şart değildir. Burada dili(Rus veya Kazak dili olsun fark etmez) bir 
iletişim ve etkileşim kuralı olarak kullanabilmek gerekiyor. Dili doğru yönde vaktinde kullana 
bilmek gereken kültürel değişimi sağlayacaktır. Yani İslami bilgi ve kavramları aktarmada 
hangi dil daha elverişli ise o dile öncülük tanımak lazımdır. Dolayısıyla maksat kültürel 
değişim ise gereken ön koşulları sağlamak gerekiyor.  

Kazak kültürünü Kazakistan’da yaşayan bir çok etnik grup Kazakça değil Rus dili 
üzerinden tanımakta ve öğrenmektedir. Ama herkes Kazak kültürünü, değerlerini 
paylaşmaktadır diyemeyiz. 1989’dan günümüze kadar sürmekte olan yirmi dört yıllık dil 
politikası Kazakistan’daki halkların bir-biriyle olan kültürel etkileşiminde dilin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. Zorbayla, güç-kuvvet kullanarak sunî engel yaratarak Kazak 
dilinin üstünlüğünü göstermek Kazaklarla diğer azınlıklar arasındaki çatışmayı kaçınılmaz 
yapacaktır. Üstelik birliğe değil ayrımcılığa sebep olabilecektir. Dil her zaman milli veya 
etnik özdeşliğin ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Kazakistan durumunda ise yönetim azınlıklara 
kendi etnik kökenin muhafaza edebilmesi için kendi ana dilinde eğitim almalarına gereken 
koşullar sağlamıştır. Bunun neticesinde Kazakistan’da Kazak diline hürmet gösteren ve saygı 
duyan aydın kesim oluşmuştur. Örneğin, Kazakistan vatandaşı Alman asıllı G.Belger Rus, 
Alman ve Kazak dillerinde, azerbaycan asıllı Asılı Osman Azerbaycanca, Rusça ve Kazakça 
kitap yazmaktadırlar. Bunun gibi örnekleri çokça getirebiliriz. 

N.Nazarbayev Sovyetler Birliği dönemindeki Rus dili ve kiril elifabesinin üstünlük hızını 
Kazakistan’ın bağımsızlığı döneminde Kazak diliyle eşit dereceye getirerek biraz kesmişse, 
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Latın elifbasıyla Kazakça öğreterek onu durdurmaya çalışmaktadır. Yani N.Nazarbayev 
Rusya’nın nufuzundan kademeli bir şekilde uzaklaşmaya gayret etmektedir. 

Dolayısyla başta devlet başkanı olmak üzere bir çok aydın, insanların yaşadıkları topluma 
yabancılaşmadan, ona uyum sağlayarak yani sosyalleşerek hayatlarını devam ettirmeleri 
taraftarıdır. Zira Kazak dilini öğrenme, o toplumun kültürünü, inanç ve değerlerini 
öğrenmesiyle, benimsemeleriyle gerçekleşebilir. Eğer o değerler insanı amacına ulaştıracaksa, 
kendi amaçlarını başarmaya destek olmayan değerleri değiştirme yolunu tutacaktır. Devlet 
sadece o amaca ulaşım yolu Kazak dili vasıtasıyla olmasını -aynen Sovyetler dönemindeki 
gibi- temin etmesi lazım. Böyle bir tutum kültürel değişime sebeb olabilmektedir. Yani 
amaçlarını başarmaya, destek olmaya yarayan değerleri ulaştıran kural – dil öğrenilmeye 
layıktır. Bir dili benimseye bilmesi için ilk önce ortak bir dünya görüşü ve hayat anlayışını 
oluşturmak lazım.  
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Мұхаммед (с.а.у)-ның бастамасымен 622 жылы қабылданған «Мəдина 

Конституциясындағы» («Мəдина келісім кітабы») саяси-құқықтық ой-пікірлерді тек сол дəуірге 
ғана тəн деп қарастыруға болмайды. Мұсылман құқығының Құраннан кейінгі қайнар-көзі 
Сүннет болып табылғандықтан, мұсылмандар Мұхаммед (с.а.у)-ның тікелей араласуымен 
дүниеге келген «Мəдина Конституциясын» мемлекеттік басқару мəселелерінде ұдайы 
прецедент ретінде қарастырып келген. Тарихшы Д.Қыдырəлиевтің көзқарасынша Мəмлюк 
жəне Осман мемлекеттерінде дінаралық қатынастарды реттеу мен мемлекеттік басқару ісінде 
осы құжатты үлгі ретінде негізге алған [1. 26]. Яғни, «Мəдина Конституциясының» 
құндылықтары мұсылмандық сеніммен бірге өмір сүре береді деген сөз.   

1951 жылы Пəкістанның Қарачи қаласында өткен халықаралық ғылыми конференцияның 
резолюциясында ғалымдар «Мəдина Конституциясы» құндылықтарының бүгінгі 
қоғамымыздың басты мəселелеріне шешім бола алатынын атап көрсетті [2. 169-171 ss]. Қарачи 
конференциясының «Осы құжатта алғаш рет бірнеше дін өкілдері ортақ түсіністікке келе 
отырып, бір Жаратушының бар екенін бірауыздан мақұлдады» (1 қарар) деген қарарымен 
толықтай келісуге болады. Себебі, «Мəдина Конституциясының» 1-ші бабында «Бұл кітап 
(келісім құжаты) Мұхаммед пайғамбар тарапынан Құрайыш пен Мəдина мұсылмандары, 
оларға бағыныштылар мен кейін қосылғандар жəне бірге соғысқандар арасында түзілді» деп, 
Ясрифті мекен еткен мұсылмандармен бірге, Нəдір, Қайнуқа, Құрайза яһуди тайпалары жəне 
өзгеде бірлі-жарым христиандардың құқықтары қорғалатынын жеткізеді. Ал, резолюцияда 
бірнеше дін өкілдерінің «...бір Жаратушының бар екенін бірауыздан мақұлдады» деуінің себебі, 
«Мəдина қаласы келісімінің» 15, 19, 22, 23, 42, 46, 47 баптарында бір «Аллаға» мойынсұну 
жөнінде нормалар қарастырылған болатын.  

Карачи конференциясының «Келісімдегі құқықтық нормалар Құран мен Сүннетке 
негізделді» деген қарарын негізге алатын болсақ, бірнеше дін өкілдерінің ортақ түсіністікке 
келуі, шынында да Құран мен Мұхаммед (с.а.у)-ның əрекеттеріне қайшы емес. Себебі, Құранда 
бірнеше жерде бұрынғы пайғамбарлардың діндерінің исламмен ұйысатындығы айтылған. 
Мысалы, Құранда «Алла жолында шынайы түрде күресіңдер. Сендерді Ол (Алла) таңдады 
жəне бабаларың Ибрахим (с.а.у)-ның жолы болған дінде сендерге қиындық қылған емес. Алла 
бұрын да осы Құранда да пайғамбардың сендерге куə болуы, сендердің де адамдарға куə 
болуларың үшін «Мұсылман» деп атады...» (Хаж, 78),  «Шынында Раббым мені тура дінге, 
Ибрахим (с.а.у)-ның нағыз жолына салды. Ол серік қосушылардан емес еді» (Əнғам, 161) деген 
үкімдер бар. Ибн Кəсир осы аяттарды тəпсірлегенде Ибрахим (с.а.у)-ның діні мен Мұхаммед 
с.ғ.а-ның діні деп, бір діннің айтылып отырғанын баяндайды [3. 1537 s.]. Сонымен бірге, 
Құранда христиандармен түсіністікке келу хақында «Оларға Құран оқылғанда: «Біз бұған 
сендік. Рас ол, Раббымыз тарапынан түсірілген хақ сөз. Негізінде бұрыннан-ақ мойынсұнған 
едік» деді» (Қасас, 52), «Əрине мүміндерге дұшпан түрінде яһудилерді, мүшіріктерді табасың. 
Жəне олардан мүміндерге жақынырақ «Біз христианбыз» дегендерді де табасың...» (Майда, 82) 
деген үкімдер бар. Ибн Кəсир: «Эфиопияның христиан патшасы Нежаси Мұхаммед (с.а.у)-ның 
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дінін қолдап, Мəдинаға 70 христианды жіберді. Олар келгенде Мұхаммед (с.а.у) Құранның 
Ясин сүресін оқыды. Ясинді тыңдаған христиандар исламды қабылдады» деген деректі алға 
тартып, мұсылмандарға христиандардың жақын болуын осы оқиғамен байланыстырады [4. 
1814 s.].  

Расында да Мұхаммед (с.а.у)-ның дəуірінде христиандардың мұсылмандарға жақындығын 
əйгілейтін бірнеше оқиғалар орын алды. 615 жылы Мұхаммед (с.а.у)-ға Құрайыштық пұтқа 
табынушылардан зорлық-зомбылық көрген қорғаушысы жоқ мұсылмандарды Эфиопияға 
аттандырғанда, əділдігімен аты шыққан Нежаси патша мұсылмандарға пана болды [5. 130-132-
бб]. 617 жылы Мұхаммед (с.а.у) екінші рет Эфиопияға Құрайыштықтардан жəбір көрген 83 
еркек пен 18 əйел мұсылманды көшіргенде де [6. 38-бб], Құрайыш пұтқа табынушылары 
Эфиопия патшасы Нежасиге елші жіберіп, мұсылмандарға пана болмауын өтінгенімен, Нежаси 
патша Құранда Мəриям ана мен Иса пайғамбарды мақтаған аяттардың бар екенін біліп, 
мұсылмандарға қорған болған еді [5. 130-134-бб ].  

Əсілі, Құранда өзге діндегілермен қарым-қатынас туралы мынандай үкім бар: «Дін 
турасында сендермен соғыспаған əрі сендерді өз отандарыңнан қуып шығармаған адамдарға 
жақсылық жасауларыңа жəне оларға əділетті болуларыңа Алла-Тағала қарсы емес. Өйткені, 
Алла-Тағала əділеттілік жасағандарды жақсы көреді» (Мумтахина, 7). Сонымен қатар, ислам 
дінінде бір ұлттың екінші ұлтқа өктемдік жасауына жол берілмейді. Барлық ұлттар сенім-
нанымына қарамастан тең болып табылады. Бұл туралы Мұхаммед (с.а.у): «Араб ұлты өзге 
ұлттарға үстемдік ете алмайды, сондай-ақ, өзге ұлттар да араб ұлтынан үстем емес» [7. 234-б] 
деген болатын. 

               Зерттеуші Али Осман Атеш өзінің яһуди мен христиан жəне ислам құқықтарын 
салыстырмалы түрде зерттеген диссертациялық жұмысында, осы үш діннің сенім негіздерінде 
ғана емес, қоғамдық қатынастарды реттеуші нормаларында да белгілі бір ұқсастықтардың бар 
екенін алға тартады. Мысалы, яһуди жəне мұсылман құқықтарында қозғалмайтын мүлікті сату, 
сатып алу келісімінде мүліктің сатушыдан сатып алушыға өтуі шарты жəне келісімге сай 
тараптар өз міндеттерін орындамаған жағдайда, тағайындалатын жазаның мөлшері, сондай-ақ, 
пайызға тиымның салынуы секілді нормаларында белгілі бір деңгейде ұқсастық бар [8, 487-495 
ss.]. Мұсылман заңгерлері осы ұқсастықтардың негізінде «Исламнан бұрынғы шариғаттар» 
(бұрынғы діндердің исламға қайшы емес үкімдері) деген мұсылман құқығының қайнар-көзін 
қалыптастырды [9, 29-30-бб]. 

Мəдина Конституциясында» бірнеше дін өкілдері бір қалада қатар өмір сүргендіктен 
бейбітшіліктің сақталуына барынша қатты көңіл бөлінді. Бұл туралы келісімнің 17-ші бабында 
«Бейбітшілік бүтін мұсылмандарға ортақ құндылық. Ешқандай бір мұсылманның Алла 
жолындағы жолындағы соғыста мұсылмандардан бөлек бейбіт келісім жасауына жол 
берілмейді» жəне 39-ші бабында «Бұл келісімге келгендерге Мəдина қаласының ішінде 
соғысуға тыйым салынады» деген құқықтық нормалар қарастырылды. Ал, ислам мемлекетінің 
осы функциясын Қарачи конференциясы «Мұсылмандардың татулығын арттырып, 
біртұтастыққа нұқсан келтіретін себептерді болдырмау» деген қарармен бекітті. Мұхаммед 
(с.а.у) бейбітшілікті сақтау үшін Мəдинадағы діни күштермен ғана емес, қала төңірегін 
мекендеуші, əлі исламды қабылдамаған Дамра, Ғифар, Мудлиш тайпаларымен де одақтастық 
келісімшартын жасады [10. 351-б]. Себебі, мұсылмандардың Мəдинадағы жаңа саяси 
құрылымы аяғынан нық тұру үшін жақын маңдағы қоян-қолтық қарым-қатынас жасаушы 
тайпалармен жақсы мəміледе болуы қажет-тін. М.Хамидуллаһ: «Ислам мемлекеті 
толеранттылықтың арқасында дүниеге келді. Бұл мемлекеттің құрамында мұсылмандармен 
қатар яһуди қауымы мен пұтқа табынушылар өмір сүрді. Осы тұрғыдан алғанда ислам 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

841 
 

мемлекеті федеративтік құрылымда болды» [11. 185 s.] деп, алғашқы ислам мемлекеттілігінің 
құрылымы мен мазмұнын дəл ашып көрсетті.  

Карачи конференциясының қарарындағы «отандастар» жəне «азаматтар» (4-5-6 қарарлар) 
терминіне мəн беретін болсақ, «Мəдина Конституциясындағы» ислам мемлекетінің негізгі 
функцияларының бірі Мəдина тұрғындарының діни сенімнің əртүрлігіне қарамастан заң 
шеңберінде құқықтарының тең қорғалуына, сондай-ақ, субьектілерден тыныштық пен 
бейбітшілікті сақтау қатаң талап етілгендігі аңғарылады. Бұл норма біржағынан «ислам» 
(бейбітшілік) терминімен терең үндестік табады. Яғни, бұл нормалар араб қоғамындағы 
траибалистік түсініктің жойылып, оның орнына отандастық пен азаматтық сананың қалыптаса 
бастағанын көрсетеді.  

««Мəдина Конституциясының» 17-ші мен 39-ші баптарындағы құқықтық нормалар тек 
бейбітшілікті сақтауды ғана емес, мемлекеттегі  саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуді де 
көздейді. Қандай бір мемлекет болмасын, саяси тұрақтылықты қамтамасыз ететін нормалары 
əлсіз болса, түптің түбінде ол мемлекеттің тəуелсіздігі немесе біртұтастығы баянсыз болып 
шығатыны белгілі. Сондықтан, «Мəдина Конституциясы» жаңа құрылып жатқан мемлекеттің 
іргесі нық болуы үшін Мəдинада бейбітшілік орнатумен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге 
барынша басымдық берді. Ал, Карачи конференциясы «Мəдина Конституциясындағы» саяси 
тұрақтылық нормаларын «Мемлекет шығарған заңдарға қайшы келетін анархия жəне 
тəртіпсіздікке əкеп соқтыратын пікірлердің насихатталуына немесе қозғалыстардың орын 
алуына жол берілмейді» (16 қарар) деген қарармен түйіндеп көрсетті.  

«Мəдина Конституциясында» ислам мемлекетінің функцияларының бірі ретінде Мəдина 
халқының əлеуметтік құқықтарын қорғау нормалары қарастырылды. Мемлекеттің əлеуметтік 
функиясы «Мəдина Конституциясының» 12-ші бабында «Мұсылмандар өз араларындағы ауыр 
мүліктік жауапкершіліктегі адамды шарасыз, жалғыз қалдырмайды», 15-ші бапта «Алланың 
қорғауы жалпыға ортақ. Шығарылған үкімдер де баршасына тəн. Өйткені мұсылмандар бір-
бірімен жақын бауыр болып табылады», 16-ші бапта «Бізге қарасты яһудилерге зұлымдық 
көрсетілмейді. Олар бізбен тең деп танылады. Оларға ешқандай қарсы əрекет жасалмайды. 
Керісінше көмек беріледі», 34-ші бапта «Салебе тайпасымен дос тұтылғандар Салебелер секілді 
құқықтық мəртебеге ие», 40-ші бапта «Қамқорлықтағы адамдар қамқоршы адамдар секілді 
құқықтық мəртебеге ие. Қамқорлықтағы адам қамқоршының қылмысы үшін жауапқа 
тартылмайды» деген құқықтық нормалармен көрініс табады.  

Ал, Карачи конференциясы «Мəдина Конституциясындағы» ислам мемлекетінің 
əлеуметтік қызметін «Əлеуметтік жəне діни сенімнің əртүрлігіне қарамастан, отандастарды 
азық-түлік, киім-кешек, баспана, медициналық көмек, білім берумен қамтамасыз ету», 
«...азаматтардың құлшылық жасауына, саяхат етуіне, кəсіппен шұғылдануына, əлеуметтік 
жағдайды өз мүддесіне пайдалануына, қызметін жоғарлатуға жəне өсіп-өнуге тең құқық берді», 
«Мемлекет мұсылман емес азаматтарды да заң шеңберінде діни сеніміне, құлшылық жасауына, 
оқып білім алуына жəне өз мəдениетін сақтауына жағдай жасауды қолға алды» (4 қарар) деген 
қарарында таратып көрсетті.   

«Мəдина Конституциясы» тек тайпалық мүддемен өмір сүретін араб қоғамын жаңаша 
құндылықтармен өмір сүруге үндеді. Келісім қабылданғаннан кейін Мəдина тұрғындары 
қаласын-қаламасын белгілі-бір құқықтық үкімдерге бағынатын жаңа бір саяси қоғамға мүше 
болды. Бұл саяси қоғамда құқықтық мемлекеттің белгілері де көрініс тапты. Яғни, ислам 
мемлекетінде қоғамдық қатынастарды реттеуде құқықтық норманың үстем тұратыны айқын 
көрсетілді. 46-ші баптағы «Келісімдегі шарттар нақты жəне толық сақталу тиіс. Қағидаларға 
мойынсұну міндетті, қарсы келуге жол берілмейді. Қарсы келушілер өздеріне зиян келтіреді» 
деген норма құқықтың үстемдігін паш етсе, 40-шы баптағы «Қамқорлықтағы адамдар 
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қамқоршы адамдар секілді құқықтық мəртебеге ие. Қамқорлықтағы адам қамқоршының 
қылмысы үшін жауапқа тартылмайды» жəне 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-ші баптардағы 
нормалар заң алдында хұр (басы азат адам) мен мебланың (хұрдың қамқорындағы адам) жəне 
Мəдинадағы субьектілердің тең екендігін паш етті. Ал, 13-баптағы «Дінді берік ұстанушылар 
өз араларында  қастандық пен шапқыншылық жасағандарды жəне арандатушыларды жауапқа 
тартады. Қылмыс істеген өз ұлдары болса да жауапкершіліктен босатылмайды» деген норма, 
құқық бұзушылық əрекеттің орнын толтыру үшін жалпыға тең құқықтық жазаның 
берілетіндігінен хабар береді. Сондай-ақ, 21-шы баптағы «Бір адамның  бір мұсылманды 
өлтіргендігі нақты дəлелденіп, өлген адамның жақын туыстары кешірім бермеген жағдайда 
қанға қан жазасы беріледі. Мұсылмандар кесілген жазаның орындалуына күш салады» деген 
нормадан, құқық бұзушылық əрекетке қатысты міндетті түрде қылмыстық іс жүргізудің 
болатындығы, айыптау қорытындысынан кейін жəбірленуші тарап қаласа қысас (келтірілген 
зардаптың көлеміне пара-пар жаза) жазасы, кешірім берген жағдайда, жазаның балама түрі 
(диет, құн төлеу) тағайындалатынына ишара жасалған.   

«Мəдина Конституциясындағы» құқықтық мемлекет белгілерін Карачи конференциясы 
«Азаматтарға берілген бұл құқықтарды ешкім шектей алмайды, тек, соттың шешімімен айыпты 
деп танылғанда ғана, жаза берілуі мүмкін», «Мемлекет басшысының азаматтық құқықтары өзге 
азаматтардың құқықтарымен бірдей. Лауазым иелері заң шеңберінде ғана əрекет ете алады», 
«Мемлекет шығарған заңдарға қайшы келетін анархия жəне тəртіпсіздікке əкеп соқтыратын 
пікірлердің насихатталуына немесе қозғалыстардың орын алуына жол берілмейді» (16 қарар) 
деген қарармен айқындады.    

«Мəдина Конституциясындағы» мемлекеттік басқаруды демократиялық құндылықтардан 
алшақ емес деуге толық негіз бар. Мысалы, 3,4,5,6,7,8,9,10,11-ші баптар бойынша Мəдинадағы 
тайпаларға туындаған құн дауларды өз əдет-ғұрыптарымен шешуіне рұқсат берілді. Тайпаларға 
өз ішіндегі мəселелерді өз салт-дəстүрімен реттеуіне мүмкіндіктің берілуі, бұл «Мəдина 
Конституциясының» демократиялық құндылықтарға сай түзілгенін көрсетеді. «Мəдина 
Конституциясының» 42-ші бабындағы «Бұл келісімдегі аты аталған тайпалар кісі өлімі немесе 
өзге де қоғамдық тəртіпке қарсы əрекеттердің алдын алу шараларын жүргізуді Аллаға жəне  
Мұхаммедке тапсырады» жəне 47-ші баптағы «Алла мен оның елшісі Мұхаммед бұл 
келісімдегі шарттарға мойынсұнғандармен бірге. Сонымен қатар бұл келісімге мойынсұнғандар 
Алла мен оның елшісі Мұхаммедтің қамқорлығында болады» деген нормалардан Мəдина қала 
мемлекетінің билеушісі Мұхаммед с.ғ.а екені айқын аңғарылады. «Мəдина қаласы келісім 
кітабын» Құрайыш мұсылмандарымен бірге Əус пен Хазреж жəне Нəдір, Қайнұқа, Құрайза 
тайпаларының өкілдері ерікті түрде қабылдағанын ескерсек, Мұхаммед (с.а.у)-ның Мəдина 
қала мемлекетінің басшы қызметіне көпшіліктің мақұлдауымен көтерілгенін бажайлаймыз.  

Ислам мемлекетіндегі мемлекет басшысын сайлау үрдісі Мұхаммед (с.а.у) қайтыс 
болғаннан кейін де жалғасын тапты. Мысалы, Мұхаммед (с.а.у)-нан кейін хз. Əбубəкір, хз. 
Осман «шура» мүшелерінің сайлауы арқылы мемлекет басшысы болды [12, 87-90 s.]. Ал, 
Карачи конференциясының «Мемлекет басшысын таңдауда, халық өкілдері мемлекет 
басшысын орнынан алып тастауға құқылы» (12 қарар) деген резолюциясы, осы дауыс беру 
арқылы мемлекет басшысының сайланатынын паш еткен болатын.   

«Мəдина Конституциясының» 12-ші бабындағы «Айыппұл мен құн төлемі секілді 
борыштар көпшілік мақұлдаған шешімдерге cай өтеледі» деген норма да халықтың дауыс беру 
құқығына ие екенін жəне мемлекеттік басқару ісінде «шураның» (кеңес) жұмыс істейтінінен 
хабар береді. Мемлекеттік басқару ісінде «шураның» құрылуы Құрандағы «Олар істерін 
өзараларында кеңеспен жүргізеді» (Шұра, 42/38), «Іс жөнінде олармен кеңес қыл» (Əли-
Ғымран, 3/159) деген үкімдерге негізделген. Туындаған мəселеге Құраннан үкім түспеген кезде, 
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мемлекеттік «шура» мəселені жан-жақты талқылап, шешім қабылдайтын. Мысалы, Ұхұд 
соғысында, Құрайыш əскеріне Ұхұд тауының етегінде тойтарыс жасау туралы шешімді 
мұсылман «шурасы» қабылдады [13, 143-144 ss]. Мұхаммед (с.а.у)-ның «Мен қызметкерлерді 
кеңеспестен тағайындай алмаймын, егер жеке өзім шешім шығарған болсам, Абдуллаһ б. 
Месудті тағайындаған болар едім» [14, 124 s.]деген хадисі, мемлекет басқару ісінде «шура» 
шешімдерінің маңызды екенін əйгілейді. Ал, Карачи конференциясы «Мəдина 
Конституциясындағы» мемлекетті басқарудың демократиялық үрдісін, яғни, мемлекет 
механизіміндегі «шура» органының қызметінің аса маңызды рөлге ие екендігін анықтап берді. 
«Мемлекет басшысының деспоттық билік жүргізуіне жол берілмейді. Мемлекет басшысы 
басқару барысында, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру үшін үкімет мүшелері жəне 
халық өкілдерімен кеңесуге міндетті», «Мемлекет басшысы конституцияның бір бөлігін 
болсын немесе толықтай болсын теріске шығара алмайды. Сондай-ақ, кеңесті (шура) тəрк ете 
алмайды» (? қарар) деген қарарлар, «шураның» мемлекеттік басқару механизмінің ажырамас 
бөлшегі екенін айшықтайды.   

«Мəдина Конституциясында» мемлекеттің биліктің бөлінісі жөнінде де құқықтық нормалар 
қарастырылған. 3,4,5,6,7,8,9,10,11-ші баптардағы əрбір тайпаға «өз араларында туындаған құн 
дауларды өз əдеп-ғұрыптары бойынша қарастырады» жəне 45-ші баптың б тармағындағы 
«Əрбір тайпа өздеріне қарасты аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді» деген нормалар, сот 
жəне атқарушы биліктің тайпа басшыларына берілгенін  көрсетеді. Алайда, тайпа басшысы 
туындаған мəселені 3,4,5,6,7,8,9,10,11-ші баптарда көрсетілгендей «əділет қағидаларына сай» 
шеше алмаса, сондай-ақ, шығарылған шешім Құран мен Сүннетке қайшы немесе тараптардың 
бірі разы болмаған жағдайда, онда туындаған мəселеге соңғы шешімді 23, 42, 47-ші баптарға 
сай Мұхаммед (с.а.у) беретін. Карачи конфренциясы ислам мемлекетіндегі биліктің бөлінісін 
«Мемлекет басшысы қоғамдық салаларды басқаруды өзге лауазым иелеріне немесе белгілі-бір 
мамандық иелеріне жүктеуі мүмкін» (? қарар) деген қарармен тереңдетіп түсіндірді.   

«Мəдина Конституциясында» мемлекеттің зайырлы белгілері де көрініс береді. Бір 
қарағанда Мəдина қала мемлектінің басшысы ислам дінінің пайғамбары Мұхаммед (с.а.у) бола 
тұра, ислам мемлектінің басқару жүйесі қалайша зайырлыққа негізделеді деген заңды сұрақтың 
туындайтыны белгілі. Бірақ, дін бостандығы, яғни, зайырлық ұғымы ислам негіздерінде анық 
көрсетілген. Құрандағы «Дінде зорлық жоқ» (Бақара, 286) деген аят, «Мəдина 
Конституциясының» 25-ші бабындағы «Яһудилердің діні өздеріне тəн, мұсылмандардың да діні 
өздеріне тəн» деген норма, ислам мемлекетіндегі зайырлықтың белгілерін паш етеді. 
Түркиялық Үнвер Гунай, Харун Гунгөр, А.Вехби Ежер секілді зерттеушілер дін аралық 
қатынасты реттеуші «зайырлы» мемлекет формасының белгілерін осы «Мəдина 
Конституциясынан» көруге болатынын айтады [15, 50-55-бб]. Əрине, бүгінгі күнгі мемлекет 
пен дін аралық қатынасты реттеуші зайырлылық нормалармен «Мəдина Конституциясындағы» 
зайырлық нормалармен салыстыруға келмейді. Бірақ, «Мəдина Конституциясында» 
зайырлықтың белгілері бар екенін мүлде жоққа шығара да алмаймыз.  

М.Хамидуллаһ: «Исламдағы мемлекеттік басқару Құранға негізделді. Ал, ислам 
конституциясы Құраннан кейінгі екінші қайнар-көз ретінде қарастырылды. Əсілі, ислам 
негіздерінде республикалық немесе монархиялық басқару туралы нақты мемлекеттік басқару 
формасы көрсетілмеген. Сондықтан, мұсылман заңгерлері Ислам заңдылықтарына қайшы 
келмеген мемлекеттік басқару тұрпатын қолдап отырған» [11. 181 s] деп, исламдағы басқару 
туралы жалпы пікір білдіргенмен, алғашқы ислам мемлекеттілігінің басқару формасын анықтап 
алу, бұл мəселенің мəнін ашатыны белгілі.   

Жалпы, Мəдинадағы 622 жылы құрылған ислам мемлекетінің басқару формасы 
«Пайғамбарлық басқаруға» негізделді деп қорытуға болады. Себебі, ислам мемлекетін құрушы 
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бастамашыл топ əрбір мəселеде Құран аяттарын жəне Мұхаммед (с.а.у)-ның сүннетін 
басшылыққа алып отырды. «Шура» органы тек Құран аяттары түспеген немесе Мұхаммед 
(с.а.у) дербес пікірін білдірмеген жағдайда ғана туындаған мəселеге қатысты кеңесіп шешім 
шығаратын. Мемлекетті пайғамбарлық негізде басқару туралы белгілі классик ғалым Ибн 
Халдун былай дейді: «Мемлекетті басқаруды табиғи басқару, саяси басқару жəне 
пайғамбарлық негізде басқару деп үшке  бөліп қарастыруға болады. Табиғи түрде басқару 
дегеніміз халықтың талап-тілектері мен қалаулары бойынша басқаруды, саяси басқару деп 
халықпен санасумен бірге, ақыл мен пікірдің негізінде дүниелік мүддені қорғай отырып, 
қоғамды зиянды əрекеттерден арылтуды айтамыз. Ал, пайғамбарлық негізде басқару дегеніміз, 
дүние істерімен қоса, халықтың ақыреттік мүддесін қорғау, яғни, қоғамдық қатынасты жəне 
саяси мəселелерді реттеуде мұсылман құқығын басшылықа алуды айтамыз» [12. 29 s]. 
Зерттеуші А.Хасанов та «теократиялық мемлекет деп Пайғамбар с.ғ.а-ның Алламен тікелей 
байланыста болып, мемлекетті басқаруын айтамыз – [16. 28-б] деген пікірді алға тартады.  

««Мəдина Конституциясының» 15 бабындағы «Алланың қорғауы жалпыға ортақ»,  22 
баптағы «Осы келісімді қабылдаған Аллаға жəне ақырет күніне сенген мұсылмандардың қанды 
қол кісі өлтірушіге көмектесуіне жəне оған пана болуына болмайды. Кісі өлтірушіге көмек 
берген жəне оның жасырынуына жəрдемдескен адам қиямет күні Алланың қарғысына 
ұшырайды», 47 баптағы «Алла мен оның елшісі Мұхаммед бұл келісімдегі шарттарға 
мойынсұнғандармен бірге» деген нормалар Мəдинада құрылған ислам мемлекетінің 
теократиялық сипаттағы пайғамбарлық басқаруға негізделгенін көрсетеді.  

«Мəдина Конституциясында» азаматтық істер мен отбасы мəселелері жөнінде де құқықтық 
нормалар қарастырылды. Сириялық зерттеуші Р.Буюти келісімнің 40-шы бабындағы: 
«Қамқорлықтағы адамдар қамқоршы адамдар секілді құқықтық мəртебеге ие» немесе 41 
баптағы «Қамқоршы адамның келісімінсіз келесі бір адамға  қамқорлық жасауға жол 
берілмейді» атты нормалар мебла (құлдықтан босаған адамдар) жəне даһилмен (достық серт 
негізінде тайпаның қамқорына алынған адам) қатар əйел құқығын да қамтып отырғанын айтады 
[5. 216 s]. Яғни, бұл пікірді таратып түсіндіретін болсақ, 40 бап бойынша хұрмен (тайпаның тең 
дəрежедегі мүшесі) мебла жəне даһил дəрежесіндегі адамдардың да тең екендігін, сондай-ақ, 
отбасында ер адамның қамақорлығында саналатын əйелдің ер адаммен құқықтық мəртебесінің 
теңестірілгенін жəне 41 бап бойынша бір еркектің некесіндегі əйелге келесі бір еркектің көз 
салуына тыйым салынғанын аңғарамыз.  

«Мəдина Конституциясында» қоғамның барлық салаларын реттейтін құқықтық нормалар 
бекітілмегенімен, құқықтық үкім берудің негізгі бағыттары көрсетілді. Мысалы, 
мұсылмандардың мемлекеттке салықты зекетпен беруі, сондай-ақ, мұсылман еместердің жизия 
салығын төлеуі жөнінде «Мəдина Конституциясында» арнайы құқықтар нормалар 
қарастырылмады. Бірақ, 23, 42, 47-ші баптар бойынша туындаған мəселелерге соңғы шешім 
айту Аллаға жəне Мұхаммед (с.а.у)-ға қалдырылғандықтан, мемлекеттік бюджеттің орнын 
толтыру ісінің Құран мен Сүннетке жəне «шураның» шешімдеріне негізделгенін көре аламыз. 
Яғни, «Мəдина Конституциясында» арнайы көрсетілмеген өзгеде қоғамдық салаларды реттеу 
нормаларының Құран мен Сүннетке жəне «шура» шешімдеріне қалдырылғанын байқауға 
болады.  

Р.Буюти «Мұхаммед (с.а.у) Мəдинадағы Ислам мемлекетін осы келісімде көрініс беретін 
«біртұтастық», «өзара көмек», «теңдік», «əділет» атты төрт қағиданың негізінде құрды» деген 
пікір білдіреді [5. 217 s]. Зерттеушінің бұл көзқарасымен толықтай келісуге болады. Себебі, 
«біртұтастық» қағидасы келісімнің 1, 15, 37, 45 баптарындағы субьектілерге Мəдина қаласы 
мемлекетінің мүддесі үшін ортақ міндеттердің жүктелуінен, «өзара көмек» қағидасы 12, 15, 16, 
34, 40 баптарындағы тараптардың қажет кезде бір-біріне қол ұшын созу керектігінен, «теңдік» 
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қағидасы 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 баптарындағы субьектілерге тең 
статустің берілуінен, «əділет» қағидасы 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11 баптары бойынша келісімге 
қатысушы тараптардың туындаған мəселелерді əділет қағидасына сай шешуі керектігі туралы 
құқықтық нормалардан анық аңғарамыз.   

М.Хамидуллаһтың айтуынша бұл құқықтық құжатты 47 бап етіп көрсеткен  шығыстанушы 
Билхаузен. М.Хамидуллах құжатқа конституция деген статус бере отырып, 12,20,25,36,37,45-ші 
баптардың  тармақтарының болуына байланысты, келісім баптарын  52 бапқа дейін көбейтуге 
болатынын айтады [17. 190-б]. Ал, зерттеуші Р.Буюти өз шығармасында «Мəдина 
Конституциясының» мəтінін сақтай отырып, субьектілерге берілген арнайы баптарды 
қысқартып, келісім құжатын 13 бап етіп көрсетеді [5. 216 s].   

Біздіңше, келісім баптарын мағына жағынан алып қарайтын болсақ 4-ші баптан 13–ші 
бапқа дейінгі баптар жəне 25-ші баптан 33-ші бапқа дейінгі баптар бір ұғымда болғандықтан, 
баптардың санын 30-ға дейін қысқартуға болады. Десекте, бүгінгі күнге дейінгі  
зерттеушілердің  көпшілігі осы 47-баптық нұсқаны негізге алып жүр. «Мəдина 
Конституциясындағы» көтерілген мəселелер арнайы тарауларға бөлініп қарастырылмаған. Сол 
кездегі діни-саяси ахуалға орай келісім нормалары жалпы берілген. Дегенмен, «Мəдина 
Конституциясындағы» құқықтық нормаларды мағыналық тұрғыдан былайша топтастыруға 
болады:  

1. Саяси мəселелер (1, 2, 14, 16, 17, 25, 35, 43, 45 баптар ).2.Əкімшілік мəселелер 
(3,4,5,6,7,8,9,10,11, 23,42, 45 баптар). 3. Əскери мəселелер (18, 36, 37, 38, 39, 44, 45 баптар). 4. 
Қылмыстық мəселелер (4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 21, 22, 23, 36, ). 5. Азаматтық мəселелер (12, 23, 
40, 41 баптар). 6. Діни мəселелер (20, 25, 45 баптар).  

«Мəдина Конституциясында» келісімге қатысушы субьектілерді бір ретпен көрсетілген. 
Мəселен, 1 бапта «Бұл кітап Мұхаммед пайғамбар тарапынын Құрайыш пен Мəдина 
мұсылмандары, оларға бағыныштылар мен кейін қосылғандар жəне бірге соғысқандар 
арасында түзілді» деп, келісімге келуші тараптарды түгел тізіп, келісімнің 3,4,5,6,7,8,9,10,11 
баптарында əрбір субьектіні жеке-жеке атап көрсетіп, олардың өз ішіндегі туындаған 
мəселелерді қалай шешетіндігіне тең нормалар бекітеді. Сондай-ақ, келісімнің 
24,25,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 баптарда белгіленген яһуди субьектілерінің құқықтық 
мəртебесі жөніндегі нормаларда бір ізге түсірілген. Бұл «Мəдина Конституциясының» белгілі 
бір құқықтық реттілікке негізделгенін айшықтайды. Əйтседе, «Мəдина Конституциясындағы» 
əкімшілік, əскери, қылмыстық, азаматтық, діни мəселелерді реттеуші нормалардың арнайы 
тарауларға бөлінбей, шашыраңқы орналасуы келісім нормаларының жинақы емес, жалпы 
берілгендігін көрсетеді.   
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Исследование межкультурной коммуникации, в период глобализации  с точки 
зрения политики, имеет важность для национальной безопасности государства и 
предотвращения конфликтной ситуации  в мультикультурной среде. 

Новый  век стал веком перемен, где интенсивно начал развиваться процесс 
глобализации и массовых миграций. Современное общество, развивающееся в 
условиях глобализации, представляет собой совокупность различных культур, 
существующих в едином мировом пространстве. Человечество постепенно приходит к 
осознанию общности человеческой истории и судьбы. В связи с этими явлениями, 
политическая структура и деятельность государств, стали более прозрачными и 
многокультурными. Таким образом, глобализация описывает ускорение интеграции 
наций в мировую систему в связи с развитием современных транспортных средств и 
экономических связей, благодаря воздействию на людей средств массовой 
информации. Она способствует расширению культурных контактов между народами и 
людьми. 

В период глобализации, развитие  политических процессов на международной 
арене, возросший интерес к национальной самоидентификации как к способу 
национального самовыражения общества, заявлению о своих национальных интересах 
и приоритетах во внешней политике, привели к изменениям в понимании подходов 
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политического сотрудничества на мировой арене, разрушению прежних  стереотипов 
мышления.  Для сохранения мира на международной арене и для стабилизации 
положения в регионах и государствах, процесс коммуникации между культурами с 
каждым днем начинает приобретать особое значение. Так же, исследование 
межкультурной коммуникации, с точки зрения политики, имеет важность для 
национальной безопасности государства и предотвращении конфликтной ситуации  в 
мультикультурной среде.  

По мнению Б. С. Ерасова, существует  два основных научных подхода к проблеме 
межкультурной коммуникации: инструментальный и понимающий. Первый нацелен на 
достижение практического результата (успешной адаптации индивидов в инородной 
среде и создание методики обучения эффективному межкультурному общению в 
конкретном контексте). Второй дает возможность рассматривать изменения в культуре 
и личности, которые происходят в результате встречи с «иным», перспективы развития 
человеческой способности к межкультурной коммуникации, то есть, формирования 
личности - посредника между культурами. Основой этого подхода является идея 
необходимости сохранения самобытности и, в то же время, взаимодействия культур[1]. 
Достижение взаимопонимания в межкультурной среде обусловлено большей степенью 
политикой государств, придерживаемой в обществе. Можно также  подчеркнуть, что 
коммуникация это  есть акт или процесс передачи информации другим людям, 
основанное на взаимопонимании, сообщении информации одним лицом другому.  

Таким образом, коммуникация является важнейшей функцией политической 
культуры, коммуникация есть обеспечение взаимодействия всех субъектов и 
институтов власти на базе использования общепринятых терминов, символов, 
стереотипов и других средств информации и языка общения. Межкультурные 
коммуникации, это все виды связи между людьми, нациями, или определенной 
группой. В свою очередь государства стремяться получить поддержку со стороны на их 
политику и достигают этой цели в основном посредством языка общения, информации 
[2, с. 377]. 

 Дискурс вокруг мультикультурной среды ведется  уже давно и сопровождается 
ожесточенной полемикой. Актуализация проблематики, связанной с культурным 
плюрализмом, мультикультурным обществом и, в особенности, образованием, в 
значительной степени обусловлена сегодня экономическими и политическими 
преобразованиями, проходящими под девизом «глобализация». Наступающая 
глобализация обостряет существующие проблемы мультикультурных обществ, 
провоцируя возникновение все новых конфликтных ситуаций. Кроме того, на первый 
план выступают страх перед вестернизацией, с которой чаще всего ассоциируют  
глобализацию, и опасения потерять свою культурную идентичность. В этих условиях 
возникает необходимость переосмысления роли и значения мультикультурализма, 
призванного в идеале обеспечивать бесконфликтность мультикультурных обществ. 
Существуют различные, порой диаметрально противоположные точки зрения на роль и 
перспективы мультикультурализма. Для одних мультикультурализм - это необходимое 
условие, фундамент мирного межкультурного сосуществования. По мнению других, 
чрезмерное увлечение идеями мультикультурализма может привести к потере 
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самобытности культур. В понимании третьих, настроенных наиболее критично, 
мультикультурализм в современном мире представляет собой новый тип 
«модернизированного расизма». Даже в странах, где идеи мультикультурализма, 
казалось бы, уже прочно заняли свою нишу в социальной и политической сферах 
жизни, наблюдаются разногласия в трактовке их роли и значения[9].   

Культурные различия могут стать причиной проблем  в коммуникации, 
недопониманий, способны вызвать в обществе нестабильное положение. 
Предотвращение недопонимания и регулирования положения в обществе, а так же в 
мультикультурной среде можно осуществить путем политической коммуникации. 
Коммуникация эффективна только тогда, когда есть гибкость и контроль над 
процессами восприятия и обсуждения ответов[4, с, 358].  Политическая коммуникация 
выступает своеобразным социально-информационным полем политики и фундаментом 
мирного межкультурного сосуществования. Ее роль в политической и социальной 
жизни общества сопоставима, по образному выражению Ж. М. Коттрэ, со значением 
кровообращения в организме человека.   Фундаментальные работы в этой области, 
равно как и термин «политическая коммуникация», появились вначале 1950-х гг. 
Впервые политическую систему как информационно-коммуникативную систему 
представил К. Дойч. По его мнению, «процесс правления есть процесс власти, 
основанием которого выступает коммуникация». Дойч предлагает рассматривать 
политическую систему как сеть коммуникаций и информационных потоков. Модель 
политической системы Дойча состоит из четырех блоков, каждый из которых связан с 
различными фазами прохождения информационно-коммуникативных потоков: 1) 
получение и отбор информации; 2) обработка и оценка информации; 3) принятие 
решений; 4) осуществление решений с учетом обратной связи [5, с. 6]. В современной 
науке существуют несколько подходов к понятию «политическая коммуникация».  
Здесь  можно выделить следующие: политическая коммуникация - это постоянный 
процесс передачи политической информации, посредством, которого политические 
тексты циркулируют между различными элементами политической системы, а также 
между политическими системами (Л. Р. Посикера); политическая коммуникация 
подразумевает не одностороннюю  направленность сигналов от элит к массе, а весь 
диапазон формальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают 
самое разное влияние на политику (Л. Пай);  политическая коммуникаци-это процесс 
передачи политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной 
части политической системы к другой и между политической системой, и социальной 
системой. Идет непрерывный процесс обмена информацией между индивидами и 
группами на всех уровнях (Р. Ж. Шварценберг).  Политическая жизнь в любом 
обществе невозможна без устоявшихся методов политической коммуникации[6]. 
Первостепенное значение для политики имеют массовые информационно-
коммуникационные процессы. Выделяют следующие  способы политической 
коммуникации: Коммуникация через средства массовой информации включающая в 
себя печатные средства (пресса, книги, плакаты и т.д.), электронные средства (радио, 
телевидение, интернет и т.д.). Коммуникация через корпоративные структуры, когда 
политические партии или группы давления служат передаточным звеном между 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

849 
 

правителями и управляемыми, то есть массами и последнее, коммуникация через 
неформальные каналы [2, с. 401]. Kоммуникация в обществе или же, в 
мультикультурной среде как уже было отмечено, осуществляется  путем передачи 
информаци различных социо-культурных и политических дискурсов. Здесь можно 
подчеркнуть что  политические дискурсы рассматриваются как мощный властный 
ресурс, посредством которого государственные и общественные институты 
осуществляют свою само презентацию и легитимацию, конструируют и продвигают те 
или иные образы реальности, позиционируют социальных субъектов в политическом 
пространстве. Специфика политики заключается в ее преимущественно дискурсивном 
характере: многие политические действия по своей природе являются речевыми 
действиями, реализующимися в медиа- среде[6]. В целом политическую 
коммуникацию в мультикультурной среде можно определить как процесс 
информационного обмена между политическими и социальными субъектами, 
осуществляемый в ходе их формальных и неформальных взаимодействий. При 
использовании различных коммуникативных моделей передается три основных типа 
политических сообщений: побудительные (приказ, убеждение); собственно 
информативные (реальные или вымышленные сведения); фактические (сведения, 
связанные с установлением и поддержанием контакта между субъектами политики)[5, 
с. 9].  

Политическая информация выступает как предпосылка действия любого 
политического субъекта,  и одновременно как его важнейший ресурс, позволяющий 
эффективно взаимодействовать в политической  сфере ради достижения тех или иных 
своих целей. Информация  для политических и социальных явлений, в свою очередь, 
является базисным свойством, как вещество и энергия. В результате наличия или 
отсутствия должной  информации субъект может обрести или утратить власть, 
возможности влияния в политической и общественной сфере.   

Передача сообщений в любом государстве или же в межкультурной среде  
осуществляется за счет  использования определенных технических средств [2, с. 393-
394, 10, с. 109]. Каждая передаваемая информация или же сообщение осмысленно 
воспринимается. Данный аспект субъектированного восприятия, усвоения информации 
именуется так же, коммуникацией. Политика, рассматривающая с точки зрения 
информационно-коммуникативных связи можно понять  в качестве  социального 
целого, структуры и институты которого предназначены для выработки, получения и 
переработки информации, обусловливающей осуществление политическими 
субъектами,  своих разнообразных ролей и функций. Таким образом, этот связующий 
политическую сферу процесс представляет собой взаимодействие разнообразных 
информационно-коммуникативных систем, т.е. совокупность связей и отношений, 
которая формируются вокруг того или иного устойчивого потока сообщений, 
связанных с решением определенного круга задач[2, с. 396].  Наличие разнообразных 
целей и методов, политических процессов, а также других параметров решения 
конкретных задач в сфере государственности обуславливает многомерную структуру 
информационно-коммуникативного обмена между людьми.  Таким образом, 
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существуют разные уровни информационно-коммуникативного процесса, такие как 
семантический, технический и инфлуентальный [2, с. 399].   

Важнейшим инструментом реализации политических стратегий на ин-
формационном рынке как уже было отмечено, являются средства массовой 
информации. В целом, по мысли Г. Лассуэлла, деятельность СМИ была направлена на 
усиление политического просвещения населения, на осознание им своих интересов в 
сфере власти. Массовая пресса и телевидение  первыми сигнализировали обществу о 
социальных и политических конфликтах, предупреждая людей о необходимости 
выработки соответствующих форм защиты от угроз, обращения за помощью к властям 
[2, с. 401-402].    Среди существующих методов коммуникации, стоить отметить 
важность роли телевидения и интернета как средства влиянии на общественность. 
Нарастающая доступность  телевидения привела к глобальной осведомленности, 
побуждающей население мира к новому видению и новым идеям. Сотни миллионов, 
которые до сих пор в основном беспокоились о выживании семьи и местного общества, 
теперь видят себя частью социального и политического единства с правом голоса во 
внутренней и внешней политике их страны. Более того, влияние телевизионной 
революции на формирование политики является и национальным, и 
интернациональным. Профессионально сделанная видеокассета, которая обладает 
тремя характеристиками: использование ее в показе по телевидению заманчиво, и она 
для этого годится. Она может быть произведена, оставлена на хранение и выпущена в 
свет в тот момент, когда сможет оказать наибольшее влияние, и она несет сообщение, 
которое тот, в чьих оно интересах, желает распространить среди наибольшего 
количества зрителей.  

«Человеку присуще естественное стремление быть отвлеченным и развлеченным». 
Выпуски видео-новостей, которые пришли на смену пресс-релизам, по существу 
являются развлечением, но со скрытым сообщением [7, с. 221-222]. Появление мировой 
информационной сети (Интернет) существенно повлияло на способы выявления 
общественного мнения, процедуры принятия политических решений, например, за счет 
уменьшения промежуточных институтов в системе государственного управления, 
расширения автономности нижних уровней управления, повышения динамизма в 
вертикальных и горизонтальных структурах власти и т.д.[2, с. 404].  Электронные 
политические сайты демонстрируют демократическую стратегию коммуникации: в них 
осмыслению подвергаются отдельные политические ситуации; выражена позитивная 
ориентированность на собеседника, в том числе на политических противников; 
нежелательные телекоммуникации не запрещаются, а вытесняются другой 
информацией, проявляют коммуникативную гибкость, эмпатию, улавливают 
множественность смыслов, формируют впечатления и мнения посетителей на уровне 
подтекста. Спектр же языковых возможностей и речевых методик воздействия на 
аудиторию в политической интернет-коммуникации чрезвычайно широк [8, с. 147].   

Итак, сегодня, когда культуры все более тесно взаимодействуют друг с другом, 
СМИ позволяют людям быть в курсе глобальных и местных событий. В условиях 
глобализации все большее значение приобретает формирование мультикультурной 
среды. Шведский ученый У.Ханнерц в качестве одного из основных процессов  
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глобализации отмечает  явление «креолизации». Оно предполагает культурное 
многообразие, базирующееся не на автономии культур, а на их связях.  Благодаря 
тенденции к «креолизации» культурное многообразие может принимать новые формы, 
зачастую при этом интегрируя предшествующие [9].  В любом случае, шансы для 
коммуникации, взаимного понимания и признания в межкультурной среде сегодня 
велики. А так же, ускоренное развитие новых технологий в современный период 
являются ведущими факторами коммуникаций и глобализации[10, с. 110-112].   

 Распад двух полярной мировой системы совпал  процессами глобализации. В 
современный период глобализации и интеграции является  неизбежным, так же как 
неизбежно смешение культур, или же совместное проживание нескольких этносов  в 
одной политической среде.  Глобализация чревата усилениями культурной 
коммуникации, которая приводит систематически  к межкультурной связи и 
межэтническим культурным обменам. Эти процессы  неизбежно влияют положительно 
межкультурным контактам. 

 Межкультурная коммуникация  является одной из важнеиших событий 
современного общества, которое заметно сказывается на развитии общественных и 
политических отношений. Положительная социальная и политическая коммуникация 
становится залогом  мирного проживания разно-культурных обществ в рамках единого 
государства.   Различные культуры, сохраняя свои особенности в мультикультурной 
среде,  взаимодействуют  с другими культурами. В результате  в заимствуют частицу 
иной культуры.   Однако эти процессы относительны, их  результаты как следствия 
культурной коммуникации  могут колебаться от полного совпадения до существенного 
разногласия между субъектами в интерпретации символов.    

 Целенаправленное и успешное проведение технологии политической 
коммуникации  даст возможность достижения высокого уровня национальных 
отношений   и толерантности в обществе. А так же, поддержания межкультурного, 
межгруппового и межличностного отношений,  мира и согласия в мультикультурном 
обществе посредством эффективного управления общественными отношениями.  
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Жер бетіндегі адамзат қоғамындағы  əрбір халықтың алатын орны сол  халықтың өзінің сан 
ғасырлар бойы жасаған дəстүрлі мəдениетін қаншалықты толық əрі жан-жақты тұтына 
алатындығымен өлшенеді. Нағыз өнер шебері өз заманының тілегіне сай қызмет атқарып, 
жалпы адам баласы мүдделерін көздейтін гуманистік тəрбие беруге үлес  қосуға тырысады. Ең 
жоғары адамгершілік, ізгілік идеяларын ұсынып, өшпейтін мəңгілік туындылар береді. 

«Бiрiншi тiлек тiлеңiз, бiр Аллаға жазбасқа» ұғымымен күн кешкен қазақ  халқы «Құдайсыз 
қурайдың да сынбайтынын» əуел баста-ақ мойындаған.  

Осы тұрғыда қазақ əдебиеті тарихында өзінің шығармашылық қасиеттерімен ерекшеленген 
қаламгерлеріміз баршылық.  

Қазіргі таңда дін адамзат тарихындағы үлкен мəдени серпілістердің қайнар көзі болатынын 
ғылым да жоққа шығармайды. 

Біздің ұлтымыз үшін ислам тек рухани тазару ғана емес, төл əдебиетіміздің дамуына да 
үлесін қосты. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басы қазақ даласында ислам 
дінінің дамуының маңызды кезеңі болды. Қазақ əдебиетіндегі діни ағартушылық ағым да осы 
тұста пайда болды. 

Араб ғалымдарының шариғат туралы еңбектерін оқып, оны қазақшаға аударып, түсіндірген 
Ыбырай Алтынсариннің «Мұсылмандық тұтқасы» мен  Шəкəрім Құдайбердіұлының 
«Мұсылмандық шарты» еңбектерінде қазақ халқына ислам діні туралы мағлұмат беруде 
оларды орынды пайдаланғанын ерекше атауымызға болады.  

Бүкіл саналы ғұмырын ұрпақ тəрбиесіне, білім беруге арнаған ағартушы ұстаздың  жазған 
шығармаларының идеясының  негізі – адам баласы Жаратушы иесін əрдайым жадында ұстауға, 
не істесе де бір Аллаға сеніп, соған ғана сүйеніп жасау керектігін айтады. 
Бір Аллаға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық, – 
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деп бастауы да тегін емес.  [1, 26].  
Күллі адамзат баласына арналған қасиетті Құран Кəрімнің ең алғашқы аяты –«Оқы». Сені 

жаратқан Раббыңның атымен» [2, 137] – деп басталатынын ескерсек, қасиетті Құран Кəрімнің 
өзінде ғылымға ерекше мəн берілгенін көруімізге болады. 

Орта ғасырлардағы аттары əлемге əйгілі түркі əдебиеті ғұламаларының дидактикалық ой- 
толғамдары поэзия тілінде ұрпақтан ұрпаққа қалып келеді. Қазақ даласына 
мұсылманшылықтың тарауына поэзияның мол ықпалы болды. Өйткені, ол кезеңде өмір кешкен 
ақындардың көпшілігі ауыл молдасынан мұсылманша сауат ашып, кейін үлкен мектеп 
медреселерде, Бұхара, Ташкент, Уфа сияқты іргелі діни оқу орындарында тəлім алған.  Сол 
себепті олардың негізгі көтеретін тақырыбы – дін болып еді.  

«Қазақтың өлеңді, сөзді сүйетін мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен. 
Дін шарттарын, шариғат бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді əңгіме түрінде айтып, халықтың 
құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған» [3, 316 б.] - деген А. Байтұрсынұлының пікірі осыған 
саяды. 

Оған  ХХ ғасыр басында өмір сүрген діни ағартушы ақын Шəді Жəңгірұлының қаламынан 
туған «Фикһ Кайдани» дастаны дəлел бола алады. 

Ақынның бұл туындысы 1913, 1914 жылдары Ташкенттегі Ғ.Х. Ғарифжанов 
баспаханасында басылған. Жетпіс екі беттен тұрады. Шығарма Кайдани деген автордың «Фикһ 
Кайдани» деп аталатын кітабына жазылған түркі тілдегі  түсінік. Мұнда сюжет жоқ. Бұл 
шығарманы көркемдікпен берілген діни білім десек те болады. Ақынның бұл шығармасында 
намаздың əдеп ережелері сөз болады.  

Үйренер еді тездікпен, 
Білетін қиын ілімді. 
 «Фикһ Кайдан» атты бір кітап, 
Мұқтабар еді бұрыннан. 
Намаздың барша тəртібі, 
Ішінде баян қылынған. 
Дəріс оқитын тəлібтер 
Оқитын болса ілімнен, 
Молдасы сабақ бере дүр, 
Фикһ Кайданды білуден [4, 19 б.]. 
 Өткен ғасырдың басында оқу ағарту жұмысы екі бағытта жүрді. Бірі – мұсылманша оқу 

болса, екіншісі – орысша оқу еді. Бұл жайында ғалым Б. Кенжебаев мынадай мəлімет келтіреді:  
«Мұсылманша оқу екі сатыда болды. Ауылдық жерлердегі мектептерде бастауыш білім 

берсе, шаһарлардағы медреселерде орта дəрежелі білім алып шығатын. Қадим оқуында 
негізінен ислам дініне қатысты дəрістер жүргізілді жəне де онда көбінесе медресе бітіріп келген 
орта дəрежелі білімі бар татар, башқұрт молдалары оқытатын. Ол заманда балаларды он-он бес 
жыл бойы оқыса да, сыныпқа бөлу болмайтын. Шəкірттердің оқу шамасы əр кезде олардың 
оқып жүрген кітабымен айтылатын. Сонда ең бастауыш оқу əлгі айтқан арабша «Иман шарт», 
«Һəф тиектен» басталса,  одан əрі «Түрки» оқытылатын. Одан кейін  «Қырық хадистен» 
басталатын арабша оқу кететін. «Фиқһу Қайдани», «Тағлиму-с-салат», «Тухафату-л-мулук», 
«Наһу-сарф»,  «Бидан», «Мұқтасар», «Қафия», «Мантиқ», «Ғақайд» болушы еді. Сонан əрі 
білім төрінде «Шарх Ғабдолла» сияқты кітаптар тұратын» [5, 6 б.]. 

Шариғат сөзін білмекке,         
Ойлаған менен ауамы. 
Оқымай оны білгенше, 
Түркігөйлердің адамы. 
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Тағылым алып молладан, 
Дəріс оқып қылса талабы. 
Арабтан лəфзін білгенше, 
Өтеді қанша заманы [4, 17 б.] – 
деп,шариғат туралы кітаптардың барлығы да араб тілінде, сол себепті көп адамдар шариғат 

ілімінің ішкі сырын ұғына бермейді. Осы ниетпен «Фикһ» ілімін шамам келгенше төл тілімде 
жеткізуді жөн көрдім, – дейді ақын шығармада.  

Фикһ(арабша) терең түсіну мен жан-жақты ұғыну. Ұғым ретінде бұрын діннің барлық 
салаларында терең түсінікке ие болу мағынасында қолданылатын жəне сенім, ахлақ (мораль), 
амал (іс-əрекет) мəселелерінде білім иесі болу Фикһ сөзімен түсіндірілетін. 
ХанафимазһабыныңнегізінқалаушыƏбуХанифа осыкеңжəнежалпымағынағаФикһты 
«адамғапайдажəнезиянкелтіретіннəрселерді (яғниқұқықтары мен міндеттерін) білу» 
дептүсіндірген[6,343 б.]. 

Шайыр «Фикһ Кайдани» шығармасын əдеттегідей пайғамбарлардың ұлығы Мұхаммед 
(с.ғ.с.) - ға мақтау, мадақтау айтқаннан соң, оның қасындағы төрт сахабаларына жыр жолдарын 
арнайды.  

«Мунақып төрт мəзһаб» деп аталатын тарауында Исламдағы төрт мəзһабпен таныстырып 
өтеді.  

Əуелі ағзам Ханифа, 
Нұғман деп қойған намдары. 
Жүз мəрте көрген түсінде,           
Раббысын ғарыш ағланың.  
Алтыда ағзам атанды, 
Ажыратып патша жанжалын. 
Тақуалық артық қыларды, 
Қорқынышын ойлап таңланың [4, 11 б.]. 
Имам ағзам бір қажылық сапарында Қағбаның ішіне кіріп, бір аяғын көтеріп, бір аяқтап 

тұрып Құранды хатым етіп оқиды.  
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) миғражға барғанда имам Ағзамның рухын көреді.  
Сол түні көрген Пайғамбар, 
Аспанда ағзам əруағын. 
Шырағы бұл деп үмметіңнің, 
Сол жерде айтқан аңдағың [4, 11 б.]. 
 Мұсылмандардың арасында ең көп тараған мəзһаб – Ханафи мəзһабы. Себебі Имам Ағзам 

жолы адамның табиғатына  жақын, жүрекке жылылық əкелген, жеңілдік пен кеңпейілдікті 
уағыздаған. Біздер, яғни түркі жұрты осы Əбу Ханифа имам Ағзам жолын ұстанамыз.  

Екіншісі мəзһабтың, 
Хазірет имам Мəлікті, 
Шаһар Яман мүлкіне, 
Нəсебі оның барыпты. 
Мəзһабтың болып егесі, 
Шариғат шамын жарыпты. 
Имам Шафиғи үшінші, 
Мəліктен тағылым алыпты. 
Ахмед Ханбал төртінші, 
Хақ жолға халықты салыпты. 
Өз алдына мəзһабты, 
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Дəрежесін тауыпты [4, 12-13 б.]. 
Исламның суннниттік бағытындағы төрт мəзһабқа тоқталып, бұлардың мəртебесі өзге 

имамдардан басым екенін, қияметке шейін өзгерілместен қалатынын ескертеді. 
Кітаптардың ішінде, 
Пəрмені көп дүр Алланың. 
Парыз деп тағин етілген, 
Қылмағына пенденің [4, 18 б.], – 
деп, Исламдағы бес парызға тоқталады. 
Парыздардың ішіндегі ең күрделісі – намаз деп атап көрсетіп,  оған ерекше  тоқталады. 

Өйткені, намаз шартты ғибадат. Намаздың ішінде өзінің ішкі, сыртқы парыздары, тəртіптері 
бар. Оны қалай болса солай оқуға болмайтынын, арнайы кітаптан оқып үйрену керектігін қадап 
айтады.  

Фикһ Кайданды түрки қып, 
Айтпақты көңілім қалады. 
Өзге кітап тұрғанда, 
Мұны айтпағым себебі, 
Оқыған əуелі молданың 
Бұл кітап болар талабы [4, 19 б.]. 
Ақын «Фикһ Кайдани» деп аталатын кітапқа сілтеме жасайды. «Сол кітапты түрки тілмен 

қазақ оқырманына жеткізуді жөн санадым», – дейді ақын өз шығармасында. Сонымен қатар сол 
кезеңде аталмыш діни кітаптарды оқуға  көзі ашық, көкірегі ояу ілім іздеген адамның қолы 
оңайлықпен жете  бермейтін.  Өйткені, мұндай кітаптардың құны тым қымбат еді. Бұған сол 
дəуірде өмір кешкен  Мəшһүр Жүсіп Көпейұлының  «Жылым – қой, тауық жылы мен үш 
жаста» деген  өлеңінен көз жеткізуге болады.  

Кісі  еді бек мүсəпір əкем ғаріп, 
Мешітте күн өткізді жатып алып. 
Күндіз – түні жалықпастан оқушы еді, 
«Зүбдатіл  Масайлыны» бізден сұрап. 
Болмаған қолы толық дүние, малға, 
Жасында ноғайларға жүрген жалға. 
Кітабы бізге алып берген «Мұхаммедия»- 
Өзі ескі жəне жыртық далба – далба. 
Əперді үш теңгеге бір «Мұқтасар» 
Кітап жоқ енді бізде онан басқа! 
Жалғыз-ақ көк Құран бар ат басындай, 
Біз - бала жаңа өспірім, жауқазындай. 
Ол күнде «Сопыалдияр» - шарқы бізге, 
Көрінді қолға түспес дүр тасындай. 
«Қисасул-əнбияны» бізге алуға, 
Шарық  қайда, шіркін дүние, шама қайда?[7, 163-164 бб.]. 
 Ақын жырлап отырған кітаптарды дін ғылымының жеке – жеке салаларын оқытуға 

арналған оқулықтар ретінде пайдаланған. Осыдан-ақ қазақ жастарының дін оқуға деген 
талпыныстарының зор болғанын аңғаруға болады. Өйткені сұраныс болған жерде заттың 
бағасының жоғары болатыны заңдылық. Осылардың барлығын ескере отырып, Шəді ақынның 
«Фикһ Кайдани» сияқты мұсылмандық заң ғылымдарын өзіміздің ана тілімізде поэзия арқылы 
жеткізгені, шайырдың діни сауаттылығын көрсетсе,  сонымен бірге халықтың діни білімін 
арттыруға белгілі дəрежеде үлес қосқанын аңғартады. 
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«Фикһ Кайданидың» екінші бөлімі «Таһараттың баяны» деп аталады. Бұл бөлімде ақын  
дəрет алудың ереже қағидаларын түсіндіреді. Намаздың дұрыс болмағы дəретті дұрыс алудан 
басталады.  

 «Шурутус – солат» ішінде, 
Айтылып намаз тəртібі. 
Тоқтатқан екен мусаниф, 
Таһарат бірлəн артыны. 
Сол кітаптан назым еттім, 
Білсін деп ауам халқыны. 
Таһараттың парызы төртеу дүр, 
Əуел бұл еткей шарқыны [4, 67 б.]. 
Кайданидың «Шурутус-солат» деген кітабында жазылған дəреттің ережелерін шайыр 

өлеңмен өрнектеп, оқырманға жеткізеді. Мұнда шайыр дəреттің парыздарын, сүннеттерін, 
əдептерін оқырманға баяндайды.  

Дастанның соңғы тарауы «Ахуал бейнамаз» деп аталады. Аты айтып тұрғандай намаз 
оқымайтын адамның қияметтегі жағдайын баяндайтын бұл бөлім ұғынып оқыған адамға өте 
ауыр тиеді. Өкінішке орай, кітап ескіргендіктен əріптері өшіп кеткен, сондықтан бұл тараудағы 
кейбір сөздерді дұрыс оқи алмадық.  

Ақын бұл бөлімде адамдарды Алланың бұйрық еткен парызын орындауға үндейді. Тіпті 
бейнамаз адамнан шайтанның өзі қашатыны туралы хикаяны баяндайды. Шайыр бұл хикаяны 
əлемге əйгілі «Дурратун насиқин» атты кітаптан алғанын айтады.  

Жалпы, бұл шығарманың жазу барысында ақын көп ізденіп, оқып, көптеген діни 
кітаптарды негізге алғаны байқалады. Өз кезегінде оларға сілтеме беріп те отырады. 
Шығарманың негізгі идеясы – адамдарға «Фикһ» ілімін жеткізу, ұғындыру, үйрету болып 
табылады жəне  шайыр ол мақсатына жетіп отыр. Намаздың əрбір шарттары мен ережелерін 
бүге-шігесіне дейін анықтап жеткізеді. Бұл дін үйренуші тəліптерге берері мол көркем туынды. 
Кайдани деген автордың қара сөзбен жазған намаздың ереже шарттарын Шəді поэзия арқылы 
көркем шығармаға айналдырды. Бұдан Шəдінің өресі биік мықты ақын екенін көрсек, 
екіншіден сауатты, дініне берік діндар адам болғанына көз  жеткіземіз. Бұл  шығарма Шəдінің 
қазақ əдебиетіне əкелген жаңалығы десек, артық айтпаған боламыз.   

ƏДЕБИЕТТЕР 
 
1. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Ғылым, 1994. – 288 б. 
2. Құран Кəрим қазақша мағына жəне түсінігі. / Ауд. Халифа Алтай. -    Медине, 1991. – 

547 б. 
3. Байтұрсынұлы А. Шығармалары. – Алматы: Алаш, 2003. – 1 т. – 408 б. 
4. Шəді төре Жаһангерұлы. Назым түркі Фикһ Қайдани. – Ташкент: Ғ.Х. Ғарифжанов 

баспа, 1914. – 72 б.  
5. Кенжебаев Б. XX ғасыр басындағы əдебиет. – Алматы: Білім, 1993. – 248 б.  
6. Ислам. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 2010. 
7. Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы. Көп томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Алаш, 2005. – 4 

т. – 336 б.  
 

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

857 
 

АРЫСТАНБАБ КЕСЕНЕ-МЕШІТІНДЕГІ МҰСЫЛМАН 
КІТАПХАНАСЫ ЖƏНЕ ОСПАН ƏЖІ МЕДРЕСЕСІ 

 
Абдулла Жұмашев 

«Руханият – Əбу Нəсір əл-Фараби мұражайы» 
МКҚК-ның директоры, əдебиетші, этнолог 

 
         Адамзаттың ақырғы Пайғамбары, ғаламның рақым нұры Мұхаммед (саллаллаһу 

əлейхи уəссалəм) туралы  Құранда: Аллаһ олардың араларынан, өзінің аяттарын оқып, олардың 
бойларын (жамандық пен жағымсыз қылықтардан) тазартатын жəне оларға кітап пен хикметті 
үйрететін пайғамбар жіберіп, мұсылмандарға үлкен қайырымдылық жасады:- деп жазылған  
(Фетхуллаһ Гүлен Ғаламнан рақым нұры Мұхаммед пайғамбар (саллаллаһу əлейхи уəссалəм), 
Алматы, 2009). 

      Адамзат асқақ арманның, жарқын идеяның не екенін білмейтін, сана сезімі қапаста, 
қара түнекте тұмшаланып жатқан заманда Алланың елшісі болып келген Мұхаммед пайғамбар 
(с.а.у.) халықпен сезім мен ой пікір бөлісіп, Алланың аяттарын оқып, мұғжиза көрсету арқылы 
адамзатқа жаратылыстың мəн-мағынасын үйретті, хаққа барар жолда жолбасшы əрі көсем, 
хұтбашы, майданда қолбасшы болды. (Фетхуллаһ Гүлен Ғаламнан рақым нұры Мұхаммед 
пайғамбар (саллаллаһу əлейхи уəссалəм), Алматы, 2009). 

    Ол фəни дүниеден бахи дүниеге аттанарда осы аманатын алып, ісін Алланың исі 
мұсылмандарға жасаған шексіз қайырымдылық, рақымдылық жақсылығын жалғастырар адам 
іздейді. Бұл туралы аңыз Н.Нұрмұхамедовың «Қожа Ахмет Ясауи мавзолейі» кітабында 
айтылады.(Алматы,1980). 

   Біз осы аңыздың бір нұсқасын отырарлық шежіре қарт Бейімбетов Сейітмұратұлы 
Бимұраттың қолжазбасынан кездестірдік. Қол жазбаның соңында ол кісі: Арыстанбаб туралы 
бұл өмірбаяндық аңыз-анықтамаларды Отырарлық Қарымбаев Əсіл мен Кировтық Түкібаев 
Əліқұлдан жəне Кіші жүзден шыққан Бідəнұлы Тұрмағанбет деген үлкен сауатты молда кісінің 
қолжазбасынан көшіріп жазып алдым. Ол кісі көптеген дəлелдемелер «Алты бармақ» деген 
кітапта бар дейді. 

     Ал, Əсіл бұл дəлелдемелерді «Текебайұлы Еспенбет  молдадан естіттім дейді» деген 
түсініктемемен қол қойған. Сол аңыздың мəтіні мынау: «Арыстанбабтың əкесі малды, дəулетті 
пұтқа табынатын адам екен. Ол қайтыс боларында баласын шақырып алып: «Балам менің 
ұстанған дінім əділетті дін болмады. Сен əділетті дін ұста;- деген өсиетпен өмірден өтеді. 
Арыстабаб əке өсиетімен отыз дінді біледі. Бірақ əділетті дін деп Мединеге келіп Мұхаммедтің 
дінін - Исламды ұстанады, Мұхаммедке кеңесші болады. Бұл кезде Арыстанбаб 30 жаста еді. 

    Мұхаммед Пайғамбар миғражға барғанда оны төрт періште күтіп алып, Алла тағала 
жолығуға шығарып салады. Мұхаммед Алла тағалаға жолыққанда тəңірінің жанынан 
шұғылалы бір бейнені көреді.  Мұхаммед Тəңірінен бұл кімнің бейнесі деп сұрайды. Алла: бұл 
болашақта Сіздің  жолыңызды жалғастырар үмбеттіңіз дейді. 

   Мұхаммед пайғамбар дүниеден өтерде Мекке мен Медине халқын жинап: «Ей, 
үмбеттерім, мен мына дүниеден өтіп барамын. Болашақ заманда өмірге келіп, менің ісімді 
жалғастырар заты, ұлты, мекен-жайы-тұрағы, жас-кəрісі белгісіз үмбетім бар. Сол кісіні тауып, 
мендегі Алланың аманаты құрманы кім береді»- дейді. Сонда халық арасынан Арыстанбаб 
шығып: «Алла өзі өмір берсе, мен тапсырайын:» дейді. Қартайған қартты көрген көпшілік аң-
таң қалады. 
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    Мұхаммед пайғамбар екі бас намаз оқып, Алламен тілдескенде Алла: Жетерлік өмір 
бердім:-деп ризалығын берген. Содан-соң Мұхаммед Пайғамбар Алланың аманат-құрмасын 
Арыстанбабқа табыс етеді. 

    Арыстанбаб Алланың аманат - құрмасын аузына, тілінің астына салып алып, сол 
уақыттан бастап ел кезіп жүріп кетеді. Содан көп жылдар жүріп Отырар қаласынан  
Түркістанға баратын Сарыатан деген үлкен жолдың бойындағы бір ауылға келеді. Сол ауылда 
мектептен шығып келе жатқан бір топ балаға кездеседі. Сол балалардың ішінде 7 жасар Ахмет 
деген бала шығып: «Ата аманатты бермейсіз бе?»- дейді. Арыстанбаб Ахметтің аманатын 
беріп, өзі сол ауылға мұғалім болып, Ахметті оқытып, Ислам дінін баян қылып тəрбиелеп 
өсіреді. 

    Арыстанбаб қайтыс болғанда жаназасына жиналған халық Ахметке: «Ілімдісің, 
Жаназасын сен шығар» дейді. Сонда Ахмет: «Бұл кісі маған Алланың аманатын алып келді, 
ұстаз болды, жаназасын шығаруым дұрыс болмайды»,-дейді. Сол жерде Арыстанбабтың 
жаназасын Періштелер шығарып, Отырар шаһарының батыс жағына екі шақырымдай жерге 
жерлеп басына кесене тұрғызады. 

    Арыстанбабтың Мұхаммед Пайғамбардың аманат-құрманы Қожа Ахмет Ясауиге 
жеткізіп тапсырғаны, оған ислам дінін баян қылып, сопылық  жолды-өмірдің ақиқатты мəн-
мағынасын үйреткені яғни ұстаздық тəлім тəрбиесі, тегі жағынан араб екендігі қайтыс 
болғанда, періштелердің жаназасын оқығаны Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани хикметінде» 
айтылады. Мəселен 149, 98 хикметтерінде Арыстанбабтың Мұхаммед Пайғамбардың аманаты – 
құрманы Қожа Ахмет Ясауиге  жеткізіп тапсырғаны туралы: 

    «...Бабтардың бабы (құрметтісі) – Қорасан, сансыз түмен Үндістан, 
    Бабалар басы − Арыстан баба, шайығым Ахмед Иассауи. 
...Жеті жаста Арыстан баб Түркістанға келді, 
Басымды қойып жыладым, халімді көріп күлді. 
Мың бір зікір үйретіп, мейірбандық жасады, 
Арыстан бабам сөздерін есітіңіз- тəбəрік. 
Құрма туралы сөз еттім, маған айбар жасады, 
«Ей, бейəдеп, «көдек»,- деп асасын алып қуды. 
Айбарынан қорықпадым, маған қарап тұрды,  
Ауызыңды аш, ей көдек, аманатыңды берейін, 
Мазасын (дəнін) жұтпадым, аш аузыңды, салайын, 
Хақ пайғамбардың  үмбет болсам қылайын! 
Арыстан бабам сөздерін есітіңіз тəбəрік,» - деп хан жүрегімен жырлайды. 
                                                          (Ə.Құрышжанов аудармасы). 
Қазақ басына қауіп-қатер төнгенде мұсылмандардың əулие əмбиелеріне сиынатын, 

аруағын көмекке шақырады. 
    ...Мысалы баласы жоқтар бала сұрайды деп Шоқан Уəлихановтың жазғанындай.(Шоқан 

Уəлиханов. Таңдамалы. Алматы,1985). «Алпамыс батыр» жырында (Əбдірайым 
Байтұрсыновтың нұсқасы) бір перзентке зар болған Байбөрі мен Аналықтың (Ең үлкен 
Арыстанбаб, Əулие қоймай қыдырып», бала сұрағаны, Əбубəкір Диваева жазып алған бақсы 
сарынында: 

«О,Мухаммед,защитник ислама, 
Прашу и твоей поддержки? 
О, Сулейман,пребывающий у воды? 
Питаю надежду ина твою помощь! 
О,свяые, обитающие в бесчисленном множестве в Сайраме, 
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О,Арыстан-баба, величаищий из 40 тысяч святых Туркестана!. 
О,святые всей вселенной и святые востока и запада, 
О, святой, пребывающий в горах и каменистой пустыне. 
О,святой, странствующий на озерах, 
У всех вас прошу помощи и поддержки!-  
( Арыстанбаб жил за 2-3 столетия до Тимура и был наставником по хамии Азрат-султана 

Яссавийского, великого мистика. Гробница Арсыстан баба находится в близи развалин 
знаменитого г.Отрара, при впадени р.Арыс в Сырдарью, а мовзолей Азрат султана 
в.г.Туркестане. (Қазақтың халық творчествосы. Алматы,1989.)-деп бақсылардың медет тілегіне 
айтылады. 

       Бұған қарағанда, Арыстатбаб ислам мен көне түркілердің сенім-нанымдарын 
жақындастырған жоқ па екен? Деген М. Қожаевтың жорамалы (Ясауи тағлымы. Түркістан. 
1996.),Байпаков Карл Молдахмедұлы мен Алдабергенов Нұртаза Орынханұлының Алматыдан 
2005 жылы шыққан «Отырар алқабы» атты кітабындағы: «Құйрықтөбе қаласынан шартты 
түрде «бағаналы» типке  жатқызылатын ерте кезеңнің мешіті аршылды. Оның қызмет атқарған 
уақыты  

X ғ-XІІІ ғ. бас кезі. Мұнда Қожа Ахмет Ясауидің ұстазы- Арыстанбаб уағыз жүргізетін 
болуы да мүмкін»-деген пікірлері, Ақжан Машановтың исламдық мəңгілік ұғымға сүйеніп 
айтқан Арыстанбаб Əбу Нəсір Əл-Фарабиге де ұстаз болған деген ойы ақиқатқа саяды. Өйткені, 
Арыстанбаб ислам дінін ұрпақтан   ұрпаққа жалғастырушы бабтардың бабы-сопылардың 
сопысы. 

     Белгілі ясауи жəне абайтанушы, əдебиетші ғалым, Қазақстан Републикасы Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Мекемтас Мырзахметұлының жазуынша (Мекемтас Мырзахметұлы, 
Түркістанда туған ойлар. Алматы,1998) Түркістан өлкесінде Ясауи жолын  мықтап ұстанған 
шəкірттері Ұлы Қазан төңкерісіне дейін əрекет етіп келген. Ясауиді Түркістандағы кесене – 
мешіті мен оның маңындағы, шалғайдағы медресе атаулының бəрінде де Ясауидің сопылық 
тарихаты мен «Диуани хикметі» оқытылып, бүкіл ел оны жатқа айтқан. Бірақ, кеңес үкіметі 
орнағаннан кейін-ақ, іле-шала Ясауидің  рухани мұрасы Қызыл империяның атейстік 
насихатының қырына ілігіп, оның дүниетанымы ресми түрде теріске шығарылып , сопылық 
жолы жойылып, поэзиялық шығармалары оқытылмайтын болды. Оның жолын қуып, сопылық 
жаршысы болған басқа ақындардың мұралары да осылай жоққа шығарылды. 

     Бұл саяси құбылыс А.Ясауидің рухани ұстазы Арыстанбаб жерленген Отырарда да 
қатаң саяси атейстік сипат алды. 

    Сол жылдар Отырарда кеңестік идеологияның қырына ілігіп қарсылығына ұшыраған екі 
мəдени, діни ағарту ошағы болған сияқты. Ол Ахмет Ясауи мен Сопы Аллаярдың, Қожа Хафиз 
бен Физулидің, т.б. шығармалары, ислам əдебиеттері сақталған, оқытылған Арыстанбаб кесене 
мешіті мен Сарыкөл медресесі еді. 

    Фольклоршы  ғалым Рахманқұл Бердібайдың «Сарқылмас қазына» атты жинақ 
кітабында фольклор жинаушылар қатарында есімі ерекше аталатын, Бауыржан Момышұлының 
майдандас досы, Отырар музейінің  негізін қалаған Дала археологы, Музей-адам Асантай 
Əлімовтың бауыры, фольклор мұраларын жинауда Асекең талай-талай ақыл-кеңес, көмек 
берген отставкадағы милиция майоры Исақұл Ақыловтың көзінің тірісінде, бізге, музейге 
тапсырған қолжазбаларының арасында Арыстанбаб əулие жəне оның кесене мешітінің қайта 
салынуы, онда кімдердің жерленгені туралы «Арыстанбаб» деген тақырыпта жазылған 
мынандай құнды дерек бар: «Арыстанбабтың ескі көне  қорымның бейітінің ымараты өте 
шағын, Көлемі кішкене екен. Қашан, кім тұрғызғаны бізге белгісіз, жазба тарихы жоқ қолда. Ол 
ымарт заман ағыменен ыстық-суық, жауын-шашын, қар-жаңбыр əсерімен мүжіліп, тозып 
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жартылай құлап, құрып жер болып кету халіне жеткен кезде Түркістан қаласының оңтүстік 
шығыс жағындағы Қаратаудың күнгей бөктерінде «Шоқтас» деген жерді мекендеген 
шоқтастың жетімдер елінен шыққан əрі бай, əрі датқа деген титулға ие болған Байзақ датқа 
деген кісінің бай», əрі болыс баласы, үлкен ақын Молда Мұса Байзақұлының інісі Мəуленқұл 
болыс бас болып, Арыстанбаб қорымының үстіне жаңа ымарат тұрғызу үшін қол астындағы 
елден жəне қоңсы елдерден Құдай жолына садақа деп мал жинатып, сол елден жиналған малға 
осы күнгі ымыратты 1905-1909 жылдары салғызыпты, тұрғызыпты. Кесененің кіре беріс 
маңдайшасына араб цифрімен жазылған 1327 цифрі біздің жыл сануымыз бойынша осы датаға 
тура келеді. 

    Арыстанбаб жеке өзі түпкірге бөлмеген жерленген. Ал кіреберіс бөлмеде, яғни ауыз үйде 
үш адам жерленген.Олар: 

1. Лашынбаб 
2. Қарғабаб 
3. Шерімбет Əздер, бір деректерде Қышқашбаб делінеді. Бір деректерде Қышқынбай 

делінеді.(ауыз үйге кіре берістегі оң жақтағы қорым). 
Лашынбаб пен Қарғабаб Арыстанбабтың сенімді серіктері, қызметкерлері болса,керек. Ал, 

Шерімбет Əздер əулиенің қожасы екен. Оның баласы Нарымбет Əздердің баласы Бабахан қоры 
қазір Түркістан  қаласында тұрады. Оның баласы Мамасадық Қызылқұм аудандық почта 
бөлімінде істейді. Бейіттерде жазуы жоқ. Ел адамдардың ауызының айтуынша жоғарыдағы аты 
аталған адамдардың бейіті делінеді.Əулиенің жайын тұрғызуға əулиенің қожасы Үбайда қожа 
деген Арқа еліне барып, ел аралап жүріп, мал жинап келген екен. Үбайдың үш баласы болған. 
Олар: Əби, Сүннатулла, Құдіретулла деген кісілер еді. Əбидің баласы қазір Қызылқұм 
аудандық автобазада директор болып қызмет істейді.  

       Ауызша аңыз əңгімелерде  Арыстанбаб 600-650 жылдай өмір сүрген адам деп 
дəріптелінеді. Сайрамда туып өскен кісі болса керек. 

      Осы күні бұрынғы «Қызыл-Ту» колхозының орнындағы Мыңшұқыр елді мекенінде 
жетімдердің Бөгенбай атасынан шыққан Қанаев Керімқұл деген кісі тұрады.Жасы 88-89 
шамасында. Əулиенің жаңа үйін  тұрғызғанда əкесімен бірге хұмданға жусан шапқан екен.Сол 
кезде ол 10-12 жасар бала кезі екен». 

      Жоғарыдағы деректе айтылғандай Мəуленқұл болыс (болыс басқарушысы) бас болып, 
Арыстанбаб кесене-мешітін қайта салдыртқан болса, Арыстанбаб шырақшыларының кейінгі 
жылдарда қайтыс болған ұрпағы Нарымбетов  Мамасадықтың  отбасында сақталып қалған 1911 
жылы, яғни кесене-мешіт қайта салынған соң екі жылдан кейін сызылған Арыстанбаб кесене-
мешітінің сəулет-құрылыс жобасын мамандарға сыздыртып, Сырдария облыстық құрылыс 
бөліміне ресми бекіттіріп, заңдастыруға мұрындық болған орыс əкімшілігінің алдында билік 
дəрежесі бар осы болыс басқарушысы болса керек. 

(Арыстанбаб кесене-мешітінің сəулет-құрылыс жобасы болып саналатын бұл құжат туралы 
М.Қожаның «Арыстанбаб жəне оның кесенесі» деген кітапшасында айтылады..) Өйткені, 
Арыстанбаб кесене-мешіті тұрған аймақ, Ноғайқора болыстығына қарайтын. Ал, Ноғайқораның 
болысы Мəуленқұл Байзақұлы болатын. Бұл дерек «Өз шығармаларында заманалық үлкен  
оқиғаларға  да үн қосқан, тарихи тақырыпқа да қалам тартқан» (Рахманқұл Бердібай.Садуақас 
ақын. Оңтүстік Қазақстан газеті.) Садуақас ақынның оқиғасы Отырарда өткен «Құн алымы» 
дейтін тарихи поэмасында Мəуленқұл болыстың қызмет əрекетіне байланысты былай 
дəйектеледі: 

Деп жазыпты, мың тоғыз жүз бесінші жыл, 
Оныншы қарашада жазылды бұл. 
Акт жазған Мəуленқұл Байзақов, 
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Болысы Ноғайқора атыраптың, 
Шыттыдағы бесінші,алтыншының, 
Аулына жия барып салық пұлын. 
Аралап жүргенімде сегіз кісі,  
Жинаттырмай тигізді зор қырсығын. 
Шытты−Арыстанбабтың оңтүстік шығыс жағындағы ұлы Қазан төңкерісінен бұрынғы №5, 

№6 ауылдар тұрған жер. Мəуленқұл болыстың құдасы, мыңдаған қой, жүздеген жылқы 
айдаған, Назар байдың қыс қыстауы. Мұнда 4-8 ғасырларға тəн Шыттытөбе қала тұрағы бар. 

     Садуақастың тағы бір шығармасында, «Оңтүстік Қазақстанның өткен тарихы» (1800-
1903 ж.ж.) деген тарихи-этнографиялық очеркінде: «Əр елдің ардақты өлік қоятын жері 
болатын. Қаратау маңындағы елдердің беделді, белгілі кісілердің сүйегі Түркістандағы Қожа 
Ахметтің күмбезіне,ең болмағанда сол маңайға қойылған,немесе, Арыстанбаб əулие сияқты 
белгілі əулиеге апарылған. Мысалы, Əулиеатада өлген Таубай деген кісіні төрт күн  табытпен 
артып келіп, Арыстанбаб əулиеге жеткізіп қойған»,-деп жазады.(Садуақас ақын.Құрастырып, 
баспаға əзірлеп, алғы сөзін жазған А.Жұмашов. Шымкент,2008.) Олай болса, қазақтың 
пантеонына айналған Арыстанбаб Қожа Ахмет сияқты мазараттарды күтіп ұстау, ондағы 
кесене-мешіттерді қайта салу, жаңғырту сияқты игілікті істерге Сапарбай, 
(«Отырар.Энциклопедия».Алматы,2005ж.) Мəуленқұл секілді ел жақсыларының, болыстардың 
көңіл бөлмеуі мүмкін емес. 

     Мұсылман қауымының орталап қаржы жинап əулиелі жерлердегі кесене-мешіттерді 
жөндеу, қайта салу бұрыннан келе жатқан үрдіс. Мəселен, Қазақстанның (Қазақ ССР) халық 
суретшісі, өнертанушы ғалым Нағымбек Нұрахмедов өзінің «Ахмет Ясауи сəулет ғимараты» 
атты альбом кітабында: (Алматы,1988ж.) «1907 жылы Ахмет Ясауи сəулет ғимаратын жөндеуге 
мұсылман бұқарасынан ерікті түрде жəрдем жинауға əрекет жасалды»,-деп жазады. 

     Осы орайда, фольклоршы ғалым Рахманқұл Бердібайдың  тікелей нұсқау-кеңесімен бір 
өзі он мың жолға жуық өлең мағлұматтар жинаған Исақұл Ақыловтың да, Арыстанбаб кесене-
мешітін қайта салғанда 17-18 жастағы оң-солын танып қалған балаң жігіт Садуақас ақынның да 
шығармаларындағы деректер шындықтың ауылынан алыс болмаса керек. Ал,Сарыкөл, 
медресе-мешіті туралы Исақұл Ақылов өзінің «Ақын Шəді төре мен Оспан əжі туралы» деген 
тағы бір жазба дерегінде былай деп жазады: «Бекетов Мүсілім ақсақал кезекті бір əңгімесінде 
былай дейді: Оспан əжі Бегалыұлы деген кісі қазіргі Арыс ауданының Қалаш деген жеріндегі 
туып-өскен екен. Ескіше діни оқуды Бұхара, Хорезм, Самарқанд жағынада көп жыл оқып, сол 
жақтан əжі атанып елге оралған. Шəуілдір ауданының өңіріндегі Сарыкөл деген жерге мешіт-
медресе салдыртып, ұзақ жылдар тегін бала оқытқан. Сарыкөлде бұл күндері балық зауыты 
орнаған. Мен де бала кезімде, ревалюцияның алғашқы жылдарында аздап сол кісіден ескіше 
оқыған едім. 

    Совет үкіметі орнағаннан кейін ол кісіні үкімет орындары ескі оқыған, діңшіл адамсың 
деп қуғынға салған жоқ. Бір ретте, жиырмасыншы жылдар шамасында Арыс ауданының ОГПУ 
органы бір рет конторына шақырып алып сұрау алады. Ол кісі өмірбаянын толық етіп, өз 
қолымен қалдырмай айтып жазып береді. Негізі кедей табынан шыққан кісі екен. 

    1927-жылдары діни мектептер жабылсын, ескіше бала оқытуға тиым салынсын деген 
нұсқау болады, газетке жазылады. Оны ол кісі мезгілінде оқиды. Газеттер алып оқып тұратын 
адам болған. Содан кейін Оспан молда оқытып жатқан балаларын өзі таратып жібереді. 1935 
жылға дейін киіз үй тігіп Сарыкөл маңында аз ғана малымен күн көріп отырады. Ал мешітті 
колхоз утильсырье жинайтын складқа айналдырады. 
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     1936 жылы Оспан əжі Өзбекстанға көшіп кетіп, Бегабад деген жерге барып, қолындағы 
бір баласы кірекештік етіп күн көреді. Көшер алдында Оспан əжі екі баласын Арыс темір жол 
стансасына стрелочник етіп жұмысқа орналастырып кетеді. 

     Оспан шағын ғана денелі, шошқа сақалы бар кісі еді. Оспан əжінің Өзбекстанға қоныс 
аудару себебі, үкімет тарапынан репрессияға ұшырап қалармын деген қауіппен бой тасалап 
кеткен еді 

    Шəдітөре де репресиядан қорқып, Өзбекстанның Бегабад төңірегіне барып Оспанмен 
қоңсы отырады. Сол жерде біраздан кейін Оспан дүние салады. Одан кейін сол жерде ақын 
Шəдітөре қайтыс болады. Сүйегін Оспанның моласының қасына жерлейді. Оспан өлер алдында 
балалары мен туыстарына: « Мен өлгенде мені марапаттамаңдар, бір жақын жердегі мазаратқа 
қоя салыңдар»,- деп өсиет еткен екен. Ал, атақты ақын-шайыр Шəдітөре де өлерінде менің 
сүйгегімді Оспанның моласының қасына қойыңдар деп тілек етіпті баласы мен елден. Ел 
Шəдітөренің тілегін орындап, Оспанның қасына жерлепті. Оспан əжі мен Шəді екеуі де бір 
жерде туып өсіп, бірге ескіше оқып, діни мектепте білім алған. Бірі-Шəдітөре ақындықтың да, 
дін исламның да жолын қуып бірнеше кітаптар шығарған. Ал, бірі - Оспан əжі діни тəртіпті 
қолдап, мешітке тұрып, бала оқытып еңбек еткен. Екеуі де репрессиядан қашып барып елден 
жырақта, Бегабадта қайтыс болады. Екеуіде балаларына біздер өлгенде марапаттама,ескі діни 
оқуды оқыған адамды мадақтады деп сендерге кесіріміз, зиянымыз тиіп жүрер деп өсиет 
еткен.(Əңгімені жазып алушы:- И.А.Ақылов.20/05-1978ж.) 

   Шəдітөре  Жаһангерұлы өмірінің соңғы күндері туралы бір деректі 1983 жылы созақтың 
шежіре қарт Нұрпейсұлы Байділдадан жазып алдық. Ол кісінің айтуынша əкесі Нұрпейіс бай-
құлақ ретінде кəмпіскіге ұшырап, 1928-1929 жылдары Созақтан өзбек, тəжік жағына ауып 
барып, Бегабад, Қауас маңын жайлаған екен. Бір күні түйе жайып жүріп, сусынға алып шыққын 
қарындағы айраны таусылып, өріс ауылға алыс болғандықтан жақын маңайдағы бір ауылға 
сусындауға барады. Бұл Қаратөбедегі Рақымбай деген  Көктіңтуының ауылы екен. Байекең сол 
Рақымбайдың үйіне түседі. Киіз үйдің көлеңкесінде көк сəлделі, екі бетінен қаны тамған бір 
кісі жатыр екен. Алдымен сол кісіге сəлем беріп, ішке кіріп үй иесі əйелден айран сұрап ішіді. 
Əйел жөн сұрайды. Бұл кісі Қауастанмын дейді. Кетерінде əйел шөлдесең келіп айран ішіп тұр 
дейді. Екі-үш күннен кейін тағы келсе, Рақымбайдың үйі абыр-сабыр екен. Сөйтсе, анау күнгі 
қария қайтыс болып, сол кісіні жерлеп келіпті. Көпшіліктің əңгімесіне қарағанда, бұл Шəдітөре 
деген өзі ақын, өзі молда кісі екен. Осыдан бірер апта бұрын Рақымбайдың үйіне ауырып 
келген.  Нашарлай бастағанда  Рақымбай молда шақырайын ба десе, Молданың өзі келеді депті. 
Айтқанындай-ақ, түстен кейін, кешке қарай батыстан ақ сəлделі, ақ түйеге мінген кісі келіп 
басында болады. Шəді сол кісінің көз алдында, таң алдында үзіледі. Ақ түйелі кісі Шəдіні ауыл 
адамдарымен бірге əулиеге жерлеп келіп, құран оқып ғайып болады. 

     Байекең кешке үйіне келсе, атасы Ыбырайым Құдайбергенұлы мен нағашысы Есенбеков 
Иманбай екеуі отыр екен. Иманбай болыс болған кісі еді. Болған жайды байекеңнен естіген 
иманбай: « Е, жарықтық-ай, бұл Шəді болды ғой. Көктіңұлының ішінде жүр деп еді, иманы 
саламат болсын,»- дейді. Бұл кісілер Шəдінің жерлесі болатын. 

   Отырар ауданындағы Шəмші ауылының тұрғыны, ардагер ұстаз, Оспан əжінің шөбересі 
Иманбек қажы Алдажұманов пен баласы Маханбетсалы Оспанұлы Бегалиевтің айтуынша 
Бегалыұлы Оспан əжі 1860 жылы 20- шілдеде қазіргі  Оңтүстік Қазақстан облысы Көлтоған 
елді мекенінде дүниеге келіп, 1944 жылы шілде айында Өзбекстанның Қарауылтөбе деген 
жерінде дүниеден өтеді.  

     Оспан 1880-1888 жылы Меккеге қажылық парызын өтеуге барып, қажылықтан соң, 
білімін көтеру үшін  үш жыл Меккеде оқуда қалады. Оқуы біткен соң елге қайтар қаржысы 
болмай, қажылыққа барған жерлестерінен Əужан болыстың əкесі Əшір деген кісіге көмек сұрап 
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хат беріп жібереді Əшəр ата Оспан əжінің жол қаржысына деп 70-80 қойын базарға сатып, 
жібереді. Оспан əжі елге оралған соң Əшір ақсақалдың дүниеден өткенін біледі. Ол кісінің 
қабіріне барып,  төрт жағынан барып құран бағыштайды. Көрген адамдар Оспан  əжінің Əшір 
атаның аруағына деген мұндай ықылас құрметін болыстың  əкесіне жасап жатқан қошеметі ғой 
депті. Сонда Оспан əжі: «Бұл кісінің маған берген көмегі үшін дүниеден өткенімше құран 
бағыштаумен боламын,»-депті. 

     Оспан əжі Əужан болыстың көмегімен Саркөлден мешіт-медресе салдарып, өте жоғары 
пəндерден дəріс беріп, жүздеген шəкірттерді оқытып, тəрбиелеп шығарады. Мəселен, 
заманында білімдарлығымен елдің рухани тірегі болған Зəуірбек молда Əбусейіт молда, Нəби 
молда, Бегім, Төрекелді, т.б. сол кісінің шəкірттері болған. Исақұл Ақылов өзінің Отырар 
сапарынан жазған төртінші əңгімесінде Сарыкөл медресесіндегі ескі діни оқудың тəртібі мен 
оқу кітаптар туралы отырарлық Ақпанов Тəліптен жазып алған мынадай деректерді айтады: 
«Молда алғашқы  дəрісінде алдымен əр балаға жеке-жеке қағазға араб əріптерін жазып беріп, 
соны жаттатып оқытады. Əріп жазылған қағазды төзімді  болу үшін кішкене фанер тақтайшаға 
желімдеп жапсырып береді, не болмаса тақтайшаға жазып береді. Ол əріптерді балалар 
жазбайды, ауызша жаттай оқиды. Кейін жазып үйренеді. Əліппе оқудың мерзімді уақыты 
болмайды. Əркім əр түрлі жаттап үйренеді. Оқығандардың оннан бірі, жүзден оны дегендейі 
ғана əліппе оқуын бітіріп, келесі курстарға өтетін: 

1. Əптиек-араб тілінде жазылған көлемі шағын кітап. Авторы жоқ. Мұнда құранның бала 
ұғымына  лайықталған қысқа, ықшам сүрелері беріледі. 

2. Құран-Əптиектен кейінгі екінші кезектегі міндетті түрде оқытылатын діни кітап. Бұл 
кітап араб тілінде жазылған көлемі орташа кітап. Бұл кітапта балалар қарасын-жазуын жаттап 
оқиды. Мағынасын білмейді. Құран Ислам дінінің барлық ережелерін-заңын бір жерге 
жинақтаған негізгі заңы Конституциясы іспетті кітап. 

3. Сопы Алаяр- бұл кітап парсы тілінде жазылған. Ішінде аздап, аракідік түркі тіліндегі 
сөздерде кездеседі. Мағынасынан жалпы түрде абстракция ретінде ұғынады.. Сопы Аллаяр 
кітаптың авторы. Кітап автор атымен аталғандықтан өз аты жоқ. 

4. Чохар китаб – Шар кітап – парсы тілінде Төрт кітап деп аталады. 
5. Қожа Хафиз – парсы тілінде. 
6. Фузули – сауат ашу кітабы. 
7. Беділ-Шікəс беділ жазуы ирек болады. Оқуға өте қиын болады. Автор: Абдул Қодир 

Бедил 
8. Фиқх Кайдоний-арам, адал,намаз ережелерінің бастамасы. Фиқх Кайдонидің жалғасы 

Мқхтасар болды. 
9. Мұхтасар – арам, адал, намаз ережелерінің толық курсы. 
10. Иман шарт – намаз оқудың ережесі толық берілген. 
         Осы, т.б. араб,парсы  тілінде жазылған кітаптар қазақ балаларының оқуына, мəнін 

түсінуіне өте қиын болды. Соған қарамастан олар зор талабымен бітіріп шығатын. 
     Заманында Оспан əжі ашқан Сарыкөл медресесі аймақ белгілі оқу орны болады. Тіпті  

Ақмешіттің кейбір дəулетті кісілері Сарыкөлге көшіп келіп, баласын медресеге бес жыл 
оқытып, қайта көшіп кеткен». 

      Біз жоғарыда Отырар өңіріндегі діни, мəдени, ағарту орындарының Қазан төңкерісіне 
дейінгі жəне оның алғашқы жылдарындағы жағдайы туралы кейбір деректерді баяндадық. Ал, 
«Қазан төңкерісінен кейінгі жағдай баршамызға мəлім. Дін иелері, қожа, молда, шырақшылар − 
бəрі де қудаланды. Қаншама тарихи кітаптар діни есебінде жойылды, жер астына көмілді. 
Əзрет Сұлтанның кітапханасы жоқ болды. Басқада əулиелердегі кітапханалар осындай хал 
кешті. Қаншама əулие жерлер, мешіттер жермен жексен етілді. Бұл науқан Арыстанбаб 
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кесенесінен де айналып өтпеді. Ол бір кезде абақхана да болды,»- деп М. Қожаның 
жазғанындай (Мұхтар Қожаев. Арыстанбаб жəне оның кесенесі. Шымкент-1996ж.30 бет.) 
атейстер алдымен Арыстанбаб кесене-мешітіндегі шағын мұсылман кітапханасын 
(Отырар.Энциклопедия.Алматы, 2005ж.86-81 беттер) аяусыз талқандап, қорындағы барлық 
қолжазба, кітаптарды ат арбаға салып, Құйғандағы тораңғы, жиде тоғайына апарып тастаған. 
Бұл Арыс өзенінің Сырдарияға құйған жері, Арыстанбабтың батыс тұсы. 

    Сол маңдағы қоғам мен талапты ауылдарының тұрғындары соғыс жəне еңбек 
ардагерлері, көне көз шежіресі қарттар Сариев Сақ пен Жалтаров Асанның, Қарамолдаев 
Мінайдардың айтуынша, бала кездерінде Құйғандағы тоғайдан парақтары сары алтындай 
сарғайып жалбырап жатқан кітаптардың талайын көрген. Бірақ, «Советтік атейстік насихат 
дінге сенушілердің діни сезімін қандай  да болсын қорламайды.» (Саяси сөздік. 
Алматы.1959.39-бет.) деулеріне қарамастан «пролетарлық атейзмнің» ықпалымен діни 
ағартушыларды «қамшымен қойдай қуған» кеңестік жазалаушы органдардың айбарынан 
маңайына ешкім де бара алмаған. Дегенмен, қасиетті Ислам жолында жанкештілік жасағандар 
да болды. Олар: Арыстанбаб кесене-мешітін 1907-1909 жылдары қайта қалаған ұсталардың бірі 
Қалмырза Мүсəпірұлы мен  Бұхара медресесінің түлегі «Ынталы» колхозының көкөніс 
бригадасының бригадирі Əбусейіт Оңғарбайұлы еді. 

    Əбусейіт тоғайға түнделетіп, жасырынып барып, шырақтың жарығымен қасиетті Құран-
кəрімнен бастап Қожа Ахмет Ясауидің даналық сөздері мен Физулидің газелдеріне дейін, араб, 
парсы, түркі тілдеріндегі жүздеген көне қолжазба, кітаптарды тоғайдан алып шыққан.Біз бұл 
қолжазба, кітаптардың каталогін  жасадық. 

    Кеңестік заманда,əсіресе, 1930 жылдары осынша көлемде ислам əдебиетін жасырып 
сақтап қалу шынында да жанкештілік еді. Өміріне төнген қауіп-қатерге қарамастан  Əбусейіт 
Оңғарбайұлы өзінің азаматтық та, мұсылмандық та парыз-қарызын осылай өтеп кетті. 

    Əбусейіт Оңғарбайұлы 1889 жылы қазіргі Отырар ауданының Аққұм ауылында туып ( 
Сырдария сол жағы), 1965 жылы осы ауданның Ынталы (қазіргі Əметбек) ауылында дүниеден 
өткен. 

    Əбусейіт  Бұхарадағы Көкілташ медресесін бітірген арабша өте сауатты, Ясауи жолын 
ұстанған ілімді кісі болған. Ол «Патшаның айтқаны уəжиб, мұсылман-кəпір оны орындауға 
міндетті» деп колхоз жұмысына белсене араласып, өмір бойы «Ынталы» колхозында ( бұрынғы 
Шəуілдір ауданы) көкөніс бригадасының бригадирі болған. Бірақ өзі өмір сүрген қоғамның 
басты идеологиялық қаруы атейістік жолға түспестен, 1935 жылы тəуекел етіп «Ынталы» 
колхозынан үлкен мешіттің құрылысын бастайды. Бірақ, оның қабырғасы қаланып біткенде, 
қызыл белсенділер мешір үйін ұш колхозшыға пəтерге бөліп береді де,олар оны итарқа етіп 
жауып кіріп алады. Ал, Əбусейіттің өзі қырық градус ыстықта мақта даласында жан беріп, жан 
алысып еңбектеніп жатқан бүкіл колхозшылырды əрі сусын, əрі тамақ бау-бақша өнімдерімен 
қамтамасыз етіп тұрған бірден-бір озат колхозшы бригадир болғандықтан ғана қуғын-жазадан 
аман қалады. 

       Əбусейіт  бұл мешітін кейін, 1958-1959 жылдары «пролетарлық атейзмнің» ызғары 
басыла бастағанда үйінің қабатынан қайта салдыртып намазға барып тұрған. Ал, Арыстанбаб 
кітапханасының кітаптарын ұзақ жыл сақтап 1965 жылы қайтыс боларында: «замана туғанда 
Арыстанбаб кітапханасына қайта тапсырыңдар», деп балаларына аманаттаған. Бізге бұл 
кітаптарды аңызбен жеткен Отырар кітапханасын қайта ашамыз деп елге сауын айтып 
жүргенде 1998 жылы Əбусейіттің немересі, Өзбекəлі Жəнібеков атындағы №4 лицей- 
интернатының директоры болған, Қазақстан халық ағарту ісінің озық қызметкері, Отырар 
ауданының құрметті азаматы Қазыхан Серікбаев пен Насыр деген баласының жұбайы 
Əбусейітова Бейсенқызы Ұлданай тапсырған еді. Кітаптардың ұзын саны 61 дана болатын. 
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      Көпшілігінің бірінші жəне соңғы беттеріне «Арыстанбабқа» деп атап жазылып, ол 
мұсылман əлеміне белгілі жиырма қарының өмір тарихын жазған Молда Фахруддин 
Сыдықұлының мөрімен куəландырылған. Біз Молда Фахруддин Сыдықұлының мөрі басылған 
көне кітаптарды Алматыдағы Орталық ғылыми кітапхананың қорынан да кездестірдік. Бұған 
қарағанда, ол өткен ғасырларда əр қаладағы баспалармен байланыс жасап, кітап алдыртып, сол 
арқылы көптеген кітапханалардың кітап қорын толықтыруға көп септігі тиген зиялы, оқыған, 
дəулетті кісі болса керек. 

       Арыстанбаб мұсылман кітапханасындағы кітаптардың бір парасын «қызыл 
белсенділерден» кесене-мешіттің бас ұстасы Қалмырза Мүсəпірұлы жасырады. Өзбекстан 
Республикасының астанасы Ташкент шаһарында  ғұмыр кешіп, кейінгі жылдары қайтыс болған 
Қалмырзаның жұбайы Сара апайдың, келіні Мұсафирова Насибаның, ұзақ жылдар Шəуілдірде 
тұрған, қазір Түркістан қаласында тұратын кенже қызы Бостан апайдың жəне Қалмырзаның 
көзін көрген Байсейітов Шəріп пен Хайтов Ділдабай қариялардың айтуынша Қалмырза қайтыс 
боларынан бір жыл бұрын, яғни 1960 жылы Рахымжан деген баласын үйінің маңындағы Тілеулі 
ата, Төребуа (Жалаңаш ата) атты екі əулиенің атымен аталатын мазаратқа ертіп барып, көзінің 
тірісінде өзіне кең етіп қабір қаздырады.Соған үйіндегі Арыстанбаб кітапханасынан алған бар 
кітаптарын үш қаппен əкеліп, болашақ мəйітіне орын қалдыртып, құбыла жағына, астына ақ 
мата төсеп, айнала жинайды да, қабірінің бетін уақытша ағаш қақпақпен жаптырып, құран 
оқып, баласына: «Балам, мен өлген соң бұл кітаптардың қасиетін ешкімде оқып білмес, обал-
жазырына қалармын, аяқ асты етпей, О, дүниеге өзіммен бірге ала кетейін,өлген соң мені 
осында жерлеңдер»,- деп əкелік өсиетін айтқан. Аяулы қарт 1961 жылы 18 қаңтарда қайтыс 
болғандығы туралы 1- ТЮ №122847 куəлігі бойынша ораза айында дүние салып өзінің өсиеті 
бойынша жерленген. Арыстанбабтағы шағын мұсылман кітапханасының кей тағдыры осылай 
да болған. 

     Қазір біздің қолымызда Қалмырзаға қатысты құндылықтардан бары бір қолжазба кітап, 
«Софы Аллаяр», «Ислам арконларига ойд китоб» атты кітаптар, қолжазбалары, бірнеше 
фотосуреттер, ұстаның шекпені, ұсташылық құрал-саймандары т.б. 

      Ұста Қалмырза мен Мүсəпір Түркістани (Арыстанбаб кесене-мешітінің тас  бетіне қоса 
қаланған қыш тақтадағы жазу бойынша Аударған Сапарбек Ергөбек) 1888 жылы Түркістан 
шаһарының маңындағы Мыңөрік деген жерде туған (Отырар. Энциклопедия. 
Алматы.2005.211бет). Білімді Түркістан медресесінде Нəбеке деген дамылладан алған. Ол 
медреседе үздік, талантты, білімді, өнерлі шəкірттердің бірі болады. Ұстаз Нəбеке сабаққа 
қырсыз талай шəкірттердің бірі болады. Ұстазы Нəбеке сабаққа қырсыз талай шəкірттерін 
тізесімен тұзға отырғызып жазалағанда, Қалмырза оларға жаны ашып, өзім оқытам деп 
босаттырып алады екен. Ал,өзі бірде- бір рет ұстаз жазасына ілікпеген. 

     Қалмырза 6-7 жасында-ақ, үйдің майда шүйде тұрмыстық заттарын жасап,  кейін атақты 
суретші-ұста болады. Түркістандағы талай үйлердің іші-сыртын ою-өрнекпен безендірген осы 
Қалмырза ұста болатын. 

    Өткен ғасырдың басында, 1903 жылы патша үкіметі өзінің отаршылдық саяси-
экономикалық мақсатына орай Орынбор-Ташкент темір жолының құрылыс басталып, оған 
жергілікті болыстардан құрылысшы-ұсталарды жұмысқа тартқан. 

     Төрт қақпалы Түркістанда билік құрған Мырзабайұлы Сапарбай болыс 
(Отырар.Энциклопедия. Алматы. 2005ж.322 бет) Түркістан шаһары мен оның маңайындағы 
елдердің ең шебер деген құрылысшы ұсталардың басын қосып, темір жол вокзалының 
құрылысына жібереді. Міне, осы ұсталардың ең жасы Қалмырза Мүсəпірұлы болған. 

    Түркістан вокзалы салынып біткен соң, 1907 жылы Арыс вокзалының құрылысы 
басталады. Осы құрылысқа шебер ұсталардың бірі ретінде Қалмырза да жіберіледі. Ол осында 
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жүргенде жергілікті мұсылман қауымы қаржы жинап, Арыстатбаб кесене-мешітін оның 
бұрынғы құландысының нобайы бойынша қайта салуды қолға алады да, құрылысқа бас ұста 
болып Қалмырза Мүсəпірұлы шақырылады. Ол1907-1909 жылдары Арыстанбаб кесене-мешітін 
қайта салып бітірген соң, Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде қайта жаңғырту жұмыстарын 
жүргізеді. Ал, 1931-1936 жылдары Шəуілдірдегі аудандық атқару комитетінің, Ю.Ахунбаевтің 
көмегімен салынған Жамбыл атындағы орта мектепті, басқа да мектеп, клуб үйлерін салуға 
қатысты. 

     Қалмырза Мүсəпірұлы 1937 жылы Өзбекстандағы Бостандық ауданының Газелкент 
қыстағында мəрмəр зауыты салынғанын газеттегі хабарландырудан оқып біліп, сонда кетеді де, 
өмірінің соңына дейін Ташкент облысында мешіт, мектеп, кесене құрылысын салумен өтеді. 

      Қалмырзаның Өзбекстандағы өмір кезеңдері туралы қазіргі Ташкент қаласындағы 
Молда Қалмырза ата жұма мешітінің (Мулла Холмурза ота жоме масжиди) мутавалиі Пардиев 
Азиз ақсақал: 

    «Əкемнің айтуынша, Қалмырза соғыс жылдары ағайындарымен осында, қала іргесіндегі 
«Рассвет» колхозына көшіп келген Хайтов Ділдабай дейтін құдасы осы колхозда бригадир 
болып істейді екен деп еске алады.» Ал, Хайтов Ділдабай қарияның өзі былай дейді: 

     «Мен 1943 жылы «Рассвет» колхозында бригадир болып істеп жүргенімде Қалмырза  
осы колхозға көшіп келді. Жамағат оны Түркістан дамулла дейтін. Колхозға керек маман 
болды. Жарықтық күмбездің асқан шебері, ағаш ұстасы, сыбақшы, оюшы еді. Соғыста баздағы 
өліп, қара қағаз келіп күңіреніп жатқан елдің қаяулы көңіліне қарады ма 1944 жылы 
И.В.Сталиннің нұсқауы болған. Онда мешіт, шіркеулердің ашылуына рұқсат берген. Осы 
нұсқаумен исполком Насиров қарар шығарып мешітке колхоздан жер берді. 

      1946 жылы Қалмырза ұста бас болып осы Қалмырза ата  мешітін салдық. Кейін колхоз 
тарап, жері қалаға берілді. Қазіргі Қалмырза ата жерленген Жалаңаш ата мазаратының маңы, 
Қалмырзаның үйі, мешіті тұрған аймақ «Рассвет» колхозының жері болатын. 

       Біз Қалмырза ата жұма мешітіне барғанымызда мешіт күрделі жөндеуден өтіп, 
қосымша жайлар салынып жатыр екен. Мешіттің имамы Абдулаев Тохиржан бізге ескі 
дуалдың арасынан шықты деп бірнеше жоғарыда айтқан қолжазба, кітаптарды қолхатпен берді. 

        Біз мешіттен шыққан соң, Байсейітов Шəріп, Хайтов Ділдабай, Хайтов Жорабай, 
Шынəлиев Сəрсенбай қариялардың бастауымен кезінде Қалмырза  ұста іші-сыртын ою-
өрнекпен безендірген үйлерде болып, оның үй қабырғасына гипс қоспасынан бедерлеп салған 
өрнекті гүлтабақтарын көріп, шеберлігіне таң қалдық. Ұстаның келіні Насибадан бірнеше 
құрал-сайманын алдық. 

      Қалмырза зиярат жасап, Тілеулі ата-Төребуа (Жалаңаш ата) мазаратына бардық. Бірақ 
басында белгі болмағандықтан Қалмырзаның қабірін таппадық. Осында жерленген деген  
жерде үлкен қоршаулы басқа кесене тұр.Басына неге белгі қойылмаған деген біздің  
сұрағымызға келіні Насиба «Атамның өз өсиеті осылай болған екен»деді. Мазараттағы 
кесенелерді,ондағы Төребуа (Жалаңаш ата) мешітін  қайта жөндетіп жаңғырттырған Өзбекстан 
Республикасының бұрынғы ішкі істер министрі Закир Алматов деген азамат екен. 

      Қалмырзаның көзін көрген кісілердің айтуынша рухани өмірде ол өте сауатты, Құран 
аяттары туралы түсінігі мол, кітапты қатты қастерлейтін, көп оқитын мүмкін болса намазды 
мешітте оқуды қалайтын, жəне басқалардан да соны талап еткен. Арыстанбаб əулие мен Қожа 
Ахмет Ясауиді аузынан тастамайтын, олардың мазаратына зияратқа барып тұрған кісі болған. 

        Қалмырза барлық қариялардың шариғатшы рухани басшысы болған. Ол кісісіз 
ақсақалдар кеңесі өтпеген. 

        Қалмырза құрылысшы − ұста − күмбезді құрылыстың қас шебері ретінде өмірінің 
соңғы күндеріне дейін кесене-мешіт, мектеп, тұрғын үй салған сəулетші-құрылысшы. 
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        Түйіндеп айтқанда ол сонау  1907-1909 жылдары Арыстанбаб кесене-мешітін қайта 
салып, 1930 жылдары қызылдардың қырғыны кезінде ондағы шағын мұсылман 
кітапханасындағы кітаптардың бір парасын сақтап қалған сəтінен бастап, адамзаттың рухани 
жəне заттың мəдениетін қатар ұстанып, талай ұрпақты осы тұрғыда тəрбиелеген, яғни сəулет 
өнерін меңгеріп, мешітті өз қолымен салып, білімі жағынан оның имамы дəрежесіне жеткен 
зиялы, əулие кісі. Қазақ мəдениетінің тарихында осы үш кісінің есімі əрқашан айшықты аталуы 
керек. Өйткені, осы өңірде медресе ашқан да, Арыстанбаб кесене- мешітін  қайта салған 
да,онда сақталған рухани мұрамыздың бір бөлігін сақтап қалған да, осы кісілер. Сондай-ақ, 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесін қайта жаңғыртуда, Түркістан мен Арыстағы XX ғасырдың 
басындағы тамаша сəулет ескерткіші болып саналатын вокзал үйлерінде де Қалмырза ұстаның 
қолтаңбасы қалған. 

       Кеңестік кезеңнің 80-ші жылдары ағаш ұстындары құлап, ағаш күмбезі ортасына 
түскен Арыстанбаб мешітін сол кездегі Қазақ ССР Мəдениет министрінің орынбасары (1977-
1987), Мəдениет министрі болған (1987-1988) Өзбекəлі Жəнібековтың тікелей нұсқау 
басшылығымен «Қазреставрация» шеберлері қайта қалпына келтірілді. 

     Ислам құндылықтарының шырақшысы болған отырарлық Бейімбетов Сейітмұратұлы 
Бимұрат деген абзал азаматтың басшылығымен Арыстанбаб мазараты темір шарбақпен 
қоршалып күтімге алынды. 

     Біздің, музейдің ғылыми қызметкерлерінің  ара түсуімен Арыстанбаб кесене-мешітінің 
айналасындағы қабірстандар жаппай тегістеліп бұзылудан аман сақталып қалды. 
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1992-1995 yılları arasında yaşanan Üçüncü Balkan Savaşının sonlarına doğru general 
Ratko Mladiç’in Srebrenica’ya kolpacı fatih edasıyla girdiği anda söylediği sözler biraz sonra 
yaşanacak katliamın arkasındaki dürtüleri anlamak açısından önem arzeder. 44 ay süren 
Saraybosna kuşatmasında ve İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa topraklarında yaşanmış 
en büyük kitlesel kıyımda komutayı elinde bulunduran, Bosnalı Sırpların komutanı Mladiç’in 
sözleri etnik milliyetçi sırpların zihin dünyasını ele vermektedir. Askerlerine vakit 
kaybetmeden Potoçari ve Bratunac’a hareket etmelerini emreden Mladiç bir yandan da 
kameralara konuşmaktadır. “Bu kasabayı sırp halkına hediye ediyoruz. Sonunda Dayılara 
isyanımızın ardından şimdi artık bu bölgedeki Türklerden intikamımızı alma zamanı geldi” 
diyordu Mladiç.  (http://www.youtube.com/watch?v=QfInjlNoT4Q)  

Doğu Bosnalı Boşnaklar Bosna ve Hersek'in en gariban ahalisidir. Göreli geri kalmışlık, 
yoksulluk dikkat çekicidir. Drina ırmağı Sırbistan topraklarıyla Bosna toprakları arasında 
tarihi bir sınırı oluşturur. Srebrenica'da yapılanların amacı biraz da bu tarihi sınırı ortadan 
kaldırmak Doğu Bosna'daki Boşnak-müslüman varlığına demografik olarak son vermek ve bir 
anlamda büyük Sırbistan'a açılan kapıları aralamaktı. Bosnalı Sırplar ve Boşnaklar küçük ağız 
farklılıklarını saymazsak neredeyse aynı dili kullanırlar. Etnik olarak iki toplumu ayırt etmek 
özellikle dışarıdan bakan bir yabancı olarak zor olabilir. Fakat temel farklılık kimliğin dini-
kültürel muhtevası üzerinden işler. Özellikle popüler etnik adlandırmalar olarak ustaşa, 
çetnik, şiptar ve balija (baliya olarak okunur.) ifadelerini Balkanlarda biraz da küçültücü, 
aşağılayıcı imalarla duymak mümkündür. Hırvat milliyetçilerine ikinci dünya savaşı 
sırasındaki paramiliter Hırvat örgütlenmesinden hareketle ustaşa, Sırplara da aynı şekilde 
çetnik, Arnavutlara şiptar denildiği gibi özellikle Sırplar ve Hırvatlar Boşnak müslümanları 
çağırmak için 'balija' ibaresini kullanırlar. Bu ifade adeta dönme anlamına gelecek şekilde 
Türk köklerini ima ederek Boşnak müslümanları ifade etmek için kullanılır. Savaş sırasında 
Bosnalı Sırpların Boşnak müslüman nüfusu belirtmek için kullandıkları yaygın ifadelerden 
biri “Türk”se diğeri de “balija” ifadesidir. Özel ve resmi kayıtlarda bunun onlarca örneğine 
rastlamak mümkün.  

19. asır Balkan ulusçulukları uzunca bir süre Balkanların demografisini şekillendiren 
Osmanlı millet sisteminin adeta mefhumu muhalifi olarak işler. 1454 tarihinde Fatih Sultan 
Mehmet’in Patrik Gennadius’a verdiği beratla onu Rum milletinin başı tayin etmesi aynı 
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zamanda da vezir rütbesini haiz bir memuru addetmesi Osmanlı’nın gayrımüslim tebaa ile 
kurduğu ilişkinin sınırlarını da çizmişti. Dini kolektif kimlikler üzerinde yükselen millet 
sistemi Balkanları idare ederken Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli idari enstrümanı 
olarak işlev görmüştür. Millet sistemi aynı zamanda uzunca bir süre Osmanlı Balkan 
halklarının etnik kimliklerini bir ruşeym olarak içinde saklayan bir korunak işlevi de 
görmüştür. Yüzyıllar boyunca Balkan halklarının etnik kimlikleri millet sisteminin dini-
kültürel kategorileri içinde Anthony Smith’in kavramsallaştırmasıyla birer “ethni”olarak 19. 
Yüzyıl politik-entellektüel ikliminde Balkan uluslarına dönüşecek birer ham malzemeyi teşkil 
etmişti. Balkanlar’da “Türk” olmak bir anlamda Osmanlı millet sistemi içinde hakim millet 
kodunu temsil eden dini-kültürel bir kimlik olarak 19. Yüzyıl Balkan ulusçulukları için 
kendilerini inşa ettikleri bir “öteki” olarak da anlaşılabilir. Denilebilir ki millet bu nevzuhur 
ulusların mefhumu muhalifi olmuştur. Millet sistemi içindeki dini-kültürel kategoriler 
sonrasında kendi içinde yatay olarak bölünerek ve ulusçu idelogların tarih, dil ve kültür 
dünyasında dönüştürülerek içlerinden modern balkan uluslarını doğurmuştur. Yunan, Sırp, 
Bulgar sonrasında Makedon ulusçuluğu tarihsel anlamda Rum-Ortodoks milleti içinden 
doğarken müslüman milleti de kendi içinden etnik-seküler sınırları belirgin ulusal kimlikler 
doğurmuştur. Fakat  20. Yüzyılın ulusçu ve marksist ideolojilerinin ardından yarımada da hala 
Osmanlı mirasının etkileri izlenebilmektedir. 

Mladiç’in içinden konuştuğu zihin dünyası sırp ulusçuluğunun ideolojik malzemelerini 
bizlere bir bütün olarak yansıtır.  Mladiç dayılara olan isyandan bahsederken ulusçu tarihe, 
ulusçu  hafızaya müracaat etmektedir. 1804 tarihinde Belgrad merkezli yeniçeri dayılarına 
karşı Karayorgi'nin başlattığı isyandan bahsetmektedir. Onun sözlerinde bir anda yaklaşık bir 
191 yıl sonrasına geçiş sağlanır ve Boşnaklar Türk olarak algılanır. Mladiç'in zihni bütün 
ulusçular gibi anakronik işler. Parçalanmış şizoid özellkiler arzeder. Balkanlar'a hükmetmiş 
Bizansın varisi büyük Ortaçağ Sırp İmparatorluğu Osmanlılar karşısında aldığı yenilgiyle 
Kosova savaşı sonrasında son bulmuş ve dört asrı aşkın bir süre sonra tarihe dönmüştür. 
Kosova savaşında alınan mağlubiyette Lazar'ın manevi tercihidir. Savaşın hemen öncesinde 
bir kartal görünümünde Kosova ovası üzerinde süzülen İlyas Peygamber Kral Lazar'a yerlerin 
mi yoksa göklerin mi krallığını tercih ettiğini sorunca o tabi ki göklerin krallığını seçmiştir. 
Savaşın ardından Sırp Krallığı adeta göğe çekilmiş Karayorgi önderliğinde Sırbistan'ın özerk 
sonrasında bağımsız bir devlet olmasıyla sonuçlanan süreç Sırp ulusçuluğunun kurucu 
dönemine denk gelir. Vuk Karadziç'in dil, kültür ve folklor  alanında yaptığı çalışmalar 
Garaşanin'in Naçertanije planı gibi politik kurguları da kendine dahil eden Sırp ulusçuluğu 
diğer Balkan ulusçuluklarında olduğu gibi tarihe yoğun referanslarla konuşur.  

 
Fakat tüm gayrı müslim Balkan ulusçuluklarında dikkat çeken unsur mutlaka ulusal 

kimliğin oluşum sürecinde dini muhtevanın yoğunluğu ve dolayısıyla kilisenin oynadığı 
önemli roldür. Müstakil Sırp kilisesinin kurucusu Aziz Sava’dan başlamak üzere Sırpların 17. 
asrın sonundaki büyük göçünün lideri Arsenije’ye kadar bir çok Sırp azizi aynı zamanda 
ulusu vareden tarihi önderlerdir. Yüzyıllar süren Osmanlı egemenliği döneminde Sırp kilisesi 
sırp kimliğini muhafaza etmiş ve Sırp devletine adeta kayyumluk etmiştir. Modern 
zamanlarda bir Sırp Krallığı tekrar vücuda geldiğinde emaneti sahibine devretmiştir. 
Makedon kimliğinin oluşum sürecinde kilisenin ve dinin rolü oldukça belirgindir.Vardar 
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ırmağı üzerine bütün zerafeti ve ihtişamıyla kurulmuş Fatih Köprüsü aynı zamanda  Modern 
Üsküp şehrinde kültürel sınırları da çizer. Türk-Müslüman semtleriyle Makedon semtlerini  
birbirinden ayıran köprünün bir yakasında sizleri Kiril kardeşler karşılar taşın diliyle adeta 
şehrin “imansız” yakasından gelen tehdite karşı adeta manevi muhafızlar olarak beklerken 
öten yandan halleriyle adeta şehrin öte yakasını da kendi dinlerine ihtida ettirmek ister 
gibidirler. Köprünün makedon semtine açılan yakasına geçildiğinde ise tarihte de modern 
zamanlara varılmıştır. 1903 tarihli İlinden ayaklanmasının ulusçu liderleri bütün celadetleriyle 
şaha kalkmıştır. İki yüzü olan mitolojik kahraman Janus’u andıran ulusçu hafızanın bir yüzü 
gelenekle alışveriş halindeyken öte yandan ulusun geleceğine yön tayin etmektedir. Bir 
semboller ve heykeller şehridir Üsküp, fakat bunlar arasında en dikkat çekici olanı şehrin 
hakim bir tepesine dikilmiş devasa haç figürüdür.  

Balkan ulusçuluklarının dini muhtevası yine bu ulusçuluklardan biri olarak ele 
alınabilecek olan Türk ulusçuluğu içinde de yoğun bir biçimde hissedilir. Her ne kadar kurucu 
ulusçuluk olarak resmi Türk ulusçuluğunun tayin ettiği ulusal kimliğin etnik ve seküler 
sınırları belirgin  buna karşın osmani ve islami bağlar görünmez kılınmış olsa da tarihin hiç 
bir döneminde Anadolu toprakları Cumhuriyet döneminde olduğu kadar sosyolojik anlamda 
homojen müslüman bir nüfusa da sahip olmamıştır.  

Aynı şekilde gayri müslim Balkan ulusçulukları da dini kültürel kimliklerin hakim olduğu 
Osmanlı millet sistemi üzerinde şekillendirildiklerinden içlerinde dini ve kültürel muhteva 
baskın bir rükün olarak dikkat çekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu din ulusun dinidir. Bulgar 
ulusçuluğunun teşekkülü sürecinde atılan ilk adımlardan birinin İstanbul merkezli Fener Rum 
Patrikhanesinden ayrı ulusal bir Bulgar kilisesinin kurulmuş olduğu hatırlanmalıdır. Daha 
öncesine gidersek Sokollu Mehmet Paşa zamanında İpek Patrikliği otonom bir Sırp Patrikliği 
olarak kurulmuş ve Sırp ulusal kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır.  

Bu gün Balkanlar’da Osmanlı mirası ele alınırken tarihi ve kültürel eserler üzerinde 
yoğun bir biçimde durulmakta; camiler, köprüler, hanlar, hamamlar, tekkeler ve vakıflar bu 
mirasın görünür unsurları olarak ele alınmaktadır. Balkan dillerindeki binlerce Türkçe kökenli 
kelimenin1 ötesinde kültürel kimlik aidiyetlerinin de bu mirasın çerçevesinde ele alınması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede Balkanlar’da Türk olmak kültürel bir kimlik aidiyeti 
olarak aynı zamanda müslüman oldum demektir. İslam’a giren bir kimse için aynı zamanda 
Türk oldu denmesi boşuna değildir. Modern Türk ulusçuluğunun ideolojik aurasında 
şekillenen bir zihin için bu anlaşılması güçtür. Türk ulusçuluğu kendi kendini inşa ederken 
aynı zamanda Türk ifadesine de bir muhteva kazandırmıştır. Osmanlı coğrafyasında 
Anadolu’da Türk olmak köylü, göçer olmak gibi anlamlara gelirken gayrımüslim bir dünya 
ile temas halinde yaşanan Balkanlar’da Türk olmak müslüman olarak Millet-i Hakime’ye 
dahil olmak demektir. Toplumsal ve politik ayrıcalıklı bir konumu da elde bulundurmak 
anlamını da içeren bu kimlik biçimi sadece müslüman tebaa için değil gayrımüslim tebaa için 
de bir anlam taşımaktadır. Nasıl ki müslüman olmayan nüfusa etnik aidiyetine bakmaksızın 

                                                            
1Balkanlar’da halk arasında yaygın anlatılan bir fıkrayı burada anmak anlamlı olacaktır. Sırp’ın birine sormuşlar. Sırpça’da 
hiç Türkçe kelime var mı diye. Cevabı “ma yok” olmuş. Boşnakça da kapı, köprü, peşkir vs gibi isimlerin ötesinde 
“aşkovati=aşık olmak, hizmeti= hizmet etmek” gibi kökeni her ne olursa olsun Türkçe’den intikal etmiş 10 bin üzerinde 
kelimenin varlığı ifade edilmektedir. Cenazeler de “başım sagolsun” diyerek taziye verilir ve cevabında da “dostum 
sagolsun” denir. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde şehri “Bayram şerif mübarek olsun” yazılı afişler süsler.  
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“gavur” denmişse, gayrı müslim tebaa içinde müslümanlar etnik aidiyetine bakılmaksızın ister 
Boşnak ister Arnavut ister Torbeş vs. olsun “Türk” tür. Bu Türklük etnik bir aidiyet olmanın 
ötesinde bir dini kültürel biçimidir. Cumhuriyetle birlikte “vatandaş” a dönüştürülecek olan 
hakim millet kodunun şifrelediği bir kimlik biçimidir. Bütün kimlik aidiyetleri gibi Türk lük 
de bir ötekine ihtiyaç duyar. Türk’in ötekisi “gavur”dur. Bu modern zamanlarda dahi 
Mladiç’in temsil ettiği zihniyet dünyasında da karşılığını bulduğumuz bir kimliktir. Boşnaklar 
Sırplar’la neredeyse aynı dili konuşmalarına, aynı etnik kökenlere sahip olmalarına rağmen 
“Türk” olarak ötekileştirilmektedir. Etnik hatta dini olarak dahi sınırlanamayacak modern 
öncesi emperyal bir aidiyet olarak Osmanlı kimliğinin özellikle batılı-hristiyan dünyada 
“Türk” olarak algılanmasıyla Balkanlar’daki bu durum arasında paralellikler görmek 
mümkündür.  

Bu kültürel dini kimliğin taşıyıcısı olarak Türkçe’de özellikle şehir ve kasaba 
merkezlerinde devletle temas halinde bulunan okur yazar, şehirli elitin dili olarak bir sosyete 
dili, bir lüngua franca olarak uzunca bir süre varlığını sürdürebilmişti. Bu gün Prizren ve 
Üsküp gibi Balkan şehirlerinde etnik Türk nüfus dışında Arnavut nüfusun da özgün bir ağızla 
konuştuğu şiirsel Türkçe bu geçmişin canlı bir mirasıdır. Hala Saraybosna başta olmak üzere 
Boşnak şehirlerinde özellikle ortayaşın üzerindeki nüfusun kullandığı Türkçe kelimeler 
şaşırtıcı düzeydedir ve dilbilimcilerin detaylı ve emek mahsulü saha araştırmalarını 
beklemektedir.  

Ulusçuluk çağı gelip çattığında Osmanlı merkezi idaresi çözülmekte olan geleneksel 
millet sistemini Tanzimat dönemi ile başlaya bir dizi reformlarla yeni zamana göre tadil 
etmek için büyük gayret gösterdi. Gayrımüslim tebaayı devlet-i aliyeye rapteyleyebilmek 
üzere geliştirilen formüller müslüman tebaa arasında huzursuzluk nedeniydi. “gavura gavur 
denilemeyecek” zamanlar gelmişti. Arnavut ulusçuluğunu güçlendiren unsurlardan biri 
Tanzimat’a duyulan tepkiydi. 1878 yılına gelindiğinde Prizren Ligi ile birlikte artık Arnavut 
ulusçuluğu protoulusçu bir aşamayı geride bırakmış ve siyasal talepleriyle tezahür etmişti 
bile. Aynı tarihler ise Bosna ve Hersek’in Berlin Kongresi ile birlikte Avusturya Macaristan’a 
terkedildiği bir döneme karşılık gelir. Zira Bosna ve Hersek toprakları Boşnakların ümitsiz 
direnişine rağmen fiilen Avusturya Macaristan yönetimine terkediliyordu. Saraybosna’nın 
silueti İmparatorluk mimarı Vankaş’ın pseudo-oryantalist heybetli binaları ile dönüşürken 
Bosna ve Hersek şehirleri demiryolları ile Viyana ve Budapeşte’ye, imparatorluk 
metropollerine bağlanıyordu. İlke defa bir Boşnaklık fikri de Avusturya Macaristan’ın 
emperyal himayesinde filiz verirken yeni matbuatta geç kalmış Boşnak ulusçuluğunun da 
temelleri atılıyordu. 1995 yılında derme çatma bir devletleri olana kadar Boşnakların ulusal 
kimliği ancak İslam Birliği, Merhamet, Gayret ve Preporod gibi sivil yapılar üzerinden 
sağlanabiliyordu. Bu gün “naşa-bizim” ve “domaçi-yerli” denildiğinde neyin kastedildiğini 
bütün Boşnaklar bilir fakat ifade etmekte zorlanır. Avusturya Macaristan idaresinde 
İstanbul’la dini otorite üzerinden irtibatını Halife’nin 1882 yılında Bosna ve Hersek Reis-ül 
Ulemasına müslümanları bir arada tutması için verdiği menşure (yetki) ile sürdüren Bosna ve 
Hersek’te 20. yüzyıl boyunca İslam Birliği Boşnak müslüman kimliğinin en önemli 
taşıyıcılarından biri oldu. Hala ay yıldızlı yeşil bayrağı ile siyaset ve devlet alanı tam 
anlamıyla bir kakafoniyi seslendiren ülkede Boşnakların yegane milli kuruluşu olarak oldukça 
önemli bir işlev görmektedir. İslam Birliği’nin kendisi bu gün Bosna ve Hersek’teki cami, 
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medrese, mektep, vakıf ve hatta tekkeleri çatısı altında toplayan devletten tamamen bağımsız 
ve özerk yapısıyla geçmişle olan bağları taşıyan Osmanlı mirası bir çatı olarak varlığını 
sürdürmektedir.   

20 yüzyıl sosyalist ve komünist idareleri Balkan ulusçuluklarının Osmanlı geçmişini 
ötekileştiren husumetini ilginç bir terkiple ideolojik malzemelerine dahil edebildiler. Böylece 
Balkanlar’ın geri kalmışlığı marksist bir dilin içinden Osmanlı geçmişine mal edildi. Enver 
Hoca Arnavutluk’u “annilihation- tam anlamıyla silme” politikaları altında Osmanlı geçmişini 
bütünüyle ortadan kaldırmaya azmetmişti. Sosyalist Yugoslavya 1960’lara kadar benzer bir 
katılığı sürdürmekle birlikte Tito dış politikasının bir yansıması olarak “Bağlantısızlar” 
hareketi içinde Mısır başta olmak üzere müslüman ülkelerle ittifak yapan Yugoslavya’da 
içerde müslüman nüfusa karşı nisbi bir tolerans dikkati çeker. Nitekim özellikle Boşnak 
müslümanlar Tito’nun kordiplomatiğinde kendilerine yer bulmaya başlamıştı. 1963 ve 1974 
anayasasının getirdiği düzenlemelerle Boşnaklar ve Kosovalı Arnavutlar için kazanımlar elde 
ediliyordu. Tüm bunlara rağmen Osmanlı mirası açısından 1950’li yıllar ağır bir yıkıma sahne 
olmuştu. Tito’nun sosyalist patriotizmi onun ölümüyle birlikte ortadan kalkınca 45 yıldır 
kapalı duran pandoranın kutusu açıldı içinden ulusçuluklar ve çılgın ulusal önderler çıktı. 
Yaşanan bir dizi çatışma içinde özellikle Bosna savaşı konumuz açısından dikkat çekicidir. 
Bu savaşı geçen yüzyılın başında yaşanan ilk ikisi ile olan sürekliliğini vurgulamak açısından 
3. Balkan Savaşı olarak anmamız boşuna değildir. Savaş sırasında yıkılan camii sayısı 
1000’in üzerindedir. Tarihi Mostar köprüsü taşıdığı bütün sembolik ağırlığıyla birlikte 
Neretvanın serin sularına gömülürken üzerinde bir geçmişi de taşımaktaydı. Evliya Çelebi’nin 
güzelliğini övdüğü bir 17 yüzyıl Osmanlı mimarisi örneği olan Foça Alaca Camii temel 
taşlarına kadar yıkılırken yıllar sonra Drina’nın kenarında katliama uğrayan insan 
kemikleriyle birlikte Camii’ye ait kalıntıların bir arada bulunması özellikle manidardır. 
İnsanla birlikte onun tarihi, hafızası ve kimliğiydi silinmek istenen.  

1878  yılından günümüze kadar fasılalı olarak fakat her savaş, baskı ve kaos döneminde 
tekrar etmek suretiyle Balkanlar’ın müslüman ahalisinin Anadolu topraklarına göçü devam 
etti. Bu bir nevi anayurt olarak gördükleri, koşulsuz kabul edileceklerinden emin oldukları bir 
coğrafyaya yönelişti. Söz konusu göçler Türkiye Cumhuriyeti’nin demografisini önemli 
ölçüde belirledi. Göçler, asimilasyona yönelik kültür politikaları ve son olarak da kitlesel 
kıyımlar Balkan coğrafyasında ulus devletlerin sonrasında da sosyalist yapıların müslüman 
ahaliye karşı kullandıkları ana politik enstrümanlardı. Bu gün Balkanlar’da yaşayan 
müslüman nüfus bu yıkımdan arta kalandır.   

Sonuç: 
Çağdaş Balkanlar’da Osmanlı mirası ve Türk kimliği Balkan Ulusçuluklarının yaklaşık iki 

asırlık hükümranlığından arta kalan bir mirastır. Balkan Ulusçuluklarının her biri 
gerçekleşememiş, yarım kalmış bir hayaldir. Her biri tarihin bir döneminde Balkanlara hâkim 
olmuş ve diğer halkları yönetmiş bir büyük ve güçlü devletin hayalini kurar ve ardından bunu 
gerçekleştirmek için eldeki bütün imkanları seferber eder. Bu sebeple Balkan ulusçuluklarının her 
biri aslında bir hüsranı da içinde barındırır. Büyük bir Sırbistan, Büyük bir Bulgaristan, Büyük bir 
Arnavutluk, Büyük bir Yunanistan rüyalarının her biri bir politik felaketle sonuçlanarak Balkan 
ulusçu muhayyilesine bir gerçekçilik katmak yerine çoğu zaman yine ihtiras devşirilecek bir 
mağduriyet öyküsü olarak eklenmiştir. Balkanlardaki kimlik inşa süreçleri Ulusçu ideolojilerle ve 
ulus devlet inşa süreçleri ile yakından ilişkilidir. Balkanlar’da etnik ve ulusal kimliklerin oluşumu 
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dini kolektif kimlikler üzerine kurulu modern öncesi döneme ait Osmanlı millet sisteminin 
çözülüşü ve Balkan Ulus devletlerinin oluşumunun bir sonucudur. Balkan uluslarının her biri, 
ulusçu histografyaların içinden kendilerine tarihte ve Balkan coğrafyasında bir yer açarken bir 
diğerinin alanı üzerinde hak iddia etmektedir. Fakat yöneldikleri ortak hasım adeta Osmanlı 
geçmişi olmaktadır. Bu gün tarihle sağlıklı bir ilişki kurabilmenin imkanı mevcuttur. Bir altınçağ 
olarak kutsamadan öte yandan da anakronik ve ulusçu tarih yazımlarıyla karalamadan bir arada 
barış içinde yaşama kültürüne katkı sunacak bir biçimde bu geçmişin ve kültürün okunması bir 
gerekliliktir.  

Sonuç olarak, Balkanlar'da Türk olmak çok katlı anlamlara sahip bir kimlik biçimi olarak bu 
gün de anlamını koruyan bir kültürel kimlik biçimidir. Bunu kolonyal bir dilin tuzağına 
düşmeden, Yeni Osmanlıcılık vs gibi politik diskurların içine hapsetmeden bir zenginlik ve 
derinlikli bir kültürel alışverişin imkanı olarak değerlendirmek gerekir. Ortak mimariden, yeme 
içme kültürüne, adab-ı muaşerete, ses ve his dünyasına kadar uzanan bu kavrayış alanı çağdaş 
anlamda Balkan halklarıyla ülkemizin kültürel, ticari, politik ve insani ilişkilerinin çoğalmasına 
kesinlikle hizmet edecektir.  
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Türkistan/KAZAKİSTAN 
 

 
Сан ғасырлық тарихы бар қазақ қоғамының діни ахуалы соңғы екі ғасырда елеулі 

өзгерістерге ұшырады. Оған тарих сахнасында болып өткен саяси оқиғалармен қатар, қазақ 
қоғамы дəстүр болмысының, өмір салтының өзгеруі де əсер етті. Дегенмен халық санасында 
дəстүрлі дін – Исламға деген оң көзқарас еш ауытқымай сақталғанымен, соңғы жылдары 
халықтың діни сауатсыздығын пайдаланған жағымсыз сыртқы факторлар өз дегенін 
болдыруда.  
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Ресей империясының қазақ сахарасын отарлау саясатымен басталған, Кеңес Одағы тұсында 
түбегейлі өзгертілген қазақ қоғамының діни болмысы, тəуелсіздікке қол жетіп, оң-солымызды 
тани бастаған күннің өзінде де сыртқы жəне ішкі əсер етуші факторлардың кесірінен тұрақсыз 
болып тұр. Оның басты себептерінің бірі тарих қойнауында жатса, ал екінші ұшы қазіргі 
əлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың мəдени-өркениеттік дағдарысына келіп 
тіреледі. Дағдарысқа жол ашқан соңғы 40-50 жылда пайда болған «жахандану» деген есіммен, 
адамзат тіршілігіне ентелей кірген, адами құндылықтарды жоюға бағытталған Батыстың 
жабайы мəдени экспансиясы. 

Тəуелсіздігімізді алып, еңсемізді енді түзедік деген уақытта қоғам тағы да бір келеңсіз 
жағдайға тап болды. КСРО-ның берген діни «тəрбиесі» ғасырлар бойы қазақ елінің 
мəдениетінің қалыптасуына ықпал жасаған дəстүрлі діндерімізді жоққа шығарып, теріс 
түсінуге əкеп соқты. Христиан дінінің сан-саққа бөлінуі тұрмақ,  ислам дінінің радикалдануы 
оны террироризм, экстремизм ұғымымен байланыстыруға мəжбүр етті. Кейінгі он жылда 
жастардың дінге бет бұру тенденциясы өте жоғары көрсеткішке жеткенімен, рухани дін 
жолына түскен жастарымыздың дəстүрлі діннен ауытқып, өзгенің жетегінде кеткені басым 
болып отыр.  

Зерттеу жұмыстарына1 көз салсақ, жастардың секталарға тартылуына негізгі бір себеп, 
көшелердегі жарнамаларға алданып қалуы. Айталық, еш тексеруді қажет деп таппайтын 
аялдамаларда «ақысыз ағылшын тілін оқыту курстары», «ақысыз компьютер курстары», 
«жоғарғы ақымен студент жастарға жұмыс», «психологиялық семинар-тренингтер» жəне т.б. 
көз қызығарлық жарнамалардың байыбына бармай жатып-ақ, онсыз да еліктегеш жастардың  
еріп кетуі. Одан кейін, ең көп тартылатын ауылдан келген студенттер болса, олардың іштей 
психологиялық тұрғыда мінез-құлқының тұрақсыздығы жəне əлсіздігі де əсер етіп отыр. Бұдан 
нені байқауға болады, əрине шалғай жатқан ауылдық жерлерде ақпараттық-түсіндірмелі 
жұмыстарының жиі ұйымдастырылмауы. Бұл жағдай барлық облысқа да тəн нəрсе. 

Тағы бір тілге тиек болатын жайт, кез-келген оқу орындарында, халық арасында 
түсіндірмелі жұмыстар жалпы түрде жүреді, яғни бір күндік дəріске 200-300 адам жиналады. 
Ал, мұндай кездесулердің нəтижесі психологтардың көзқарасы бойынша халықтың санасына 
сіңуі өте баяу жүреді. Ал, керітартпа ағымдардың тактикасы бұған мүлде қарама-қайшы. Кез-
келген адамға жеке көңіл бөлу, уақыт бөлу, жеке əңгіме жүргізу арқылы  секта мүшелерінің 
санын тезірек көбейтуге мүмкіндік жасайды. 

Неге сектаға тартылған адамның қайта қалыпты өмір сүруіне мүмкіндік аз? Өйткені, 
деструктивтік діни ұйымдар қоғамда берілетін барлық ақпараттарды жоққа шығаруға 
тырысады. Қалай? Мысалы, теледидар көру, радио тыңдау, қоғамдық газеттер оқуды жəне өз 
мүшелерінен басқалармен, қоршаған ортамен байланысты, ақпарат алмасуды барынша 
шектейді. Сенушілерге тек өз əдебиеттерін, аудио жəне бейне материалдарын насихаттайды. 
Жаңадан мүше болып кірген адамның бос уақытының болмауын қадағалайды. Сөйтіп, оның 
жеке өмірін қатаң кесте бойынша жүргізеді.  Көптеген əдістермен қатар медитация, транс 
техникаларын қолданады. Мұның бəрі адамның психологиялық дамуының кешеуілдеуіне əкеп 
соғады. Яғни, секта бір сөзбен айтқанда, адам психологиясын өз дініне, өміріне, еліне, ата-
анасына жəне т.б. қарсы қойып, араздастыруды көздейтін, түп-төркініде қазақ елін құртуға 
əкелетін  – діннің ең қауіпті бағыты.  

Заманның талай зұлматтарын басынан өткерген қазақ халқы, сол отарлау кезінде де, кейінгі 
Кеңестік дəуірде де, Ислам дінінің қағидаларынан бастау алатын, күнделікті өмір тіршілігінде 

                                                            
1 http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=93&pub=3139, РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ/ Казахстанский 
институт социально-экономической информации и прогнозирования/ Журнал «Правила игры», Август 2012 
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қолданылатын, салт-дəстүрге негізделген ұлттық болмысының арқасында тарих сахнасынан 
жойылмай аман қалды. Бірақ Кеңес дəуірінде жаппай жүргізілген «дін – апиын, 
пролетариаттық – Кеңес халқы» - деген дінсіздендіру жəне орыстандыру саясатының 
салдарынан қазақ қоғамы қазіргі таңда да зардап шегіп отыр. 

Халықаралық деңгейдегі Ислам діні мен жалпы Ислам Əлеміне бағытталған «мəдени-
өркениеттік қырғи қабақ соғыс», жалған діни экстремизм мен терроризмге негізделген 
аймақтық əскери қақтығыстар Қазақстан қоғамының діни қауіпсіздігіне жағымсыз əсер етуде.  

Оған не себеп? Əрине, ең алдымен жастарға тəрбие берер  алдыңғы буынның діни 
сауатсыздығы. Екіншіден, шет елдік миссионерлердің ықпалының күштілігі. Үшіншіден, 
жергілікті жердегі имамдардың діни білім, кəсіби шеберлігінің жеткіліксіздігі. Төртіншіден, 
баспасөз беттерінде, сондай-ақ телеарналарда дін турасындағы ақ-қараны ажырататын 
мəліметтердің əлі күнге дейін аз таратылуы. Бесіншіден, халық арасында түсіндірмелі-
ақпараттық жұмыстардың  жетіспеушілігі жастардың керітартпа діни ағымдарға ілесіп кетуіне  
жағдай жасап отыр. 

Осы тұста Қазақстан құқықтық тұрғыдан зайырлы2 мемлекет болса да, қазақ қоғамының 
діни қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді анықтап, онымен күресетін, жағымсыз əсерлерін жоюмен 
айналысатын мемлекеттік саясаттың қажеттілігі анық.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 10 қазандағы» Қазақстан 
Республикасының азаматтарына патриоттық тəрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлығында3 «Соңғы онжылдықта шетелдік насихатқа, 
сондай-ақ жекелеген азаматтар мүдделілігіне бола елде таратылып отырған діни 
жоралғылармен байланысты түрлі экстремистік пікірлер байқалуда. Жастардың кришнаиттер, 
Иегова куəгерлері секілді Қазақстан үшін дəстүрлі емес бірлестіктерге, сондай-ақ экстремистік 
ұйымдарға, мысалы, "Хизб-ут-Тахрир" діни саяси бірлестігіне жəне басқаларға деген 
қызығушылығы осы бірлестіктер мен ұйымдардың белсенді жақтаушылардың жас адамдардың 
санасына психологиялық ықпал етуімен байланысты. Сондықтан діни саладағы пайда болатын 
өзекті проблемаларды реттеудің нақты тетігін əзірлеу қажет,», - делінген. Демек алаңдаушылық 
терең орын алып отыр. 

Бүгінгі қазақстандық қоғамда дəстүрлі емес діни ағымдар, деструктивті культ жəне 
оккультизм өзінің позициясын барған сайын нығайтып, кеңейте түсуде. Ел арасында 
дүрбелеңнің туындау себебі, кеңес режиміндегі бұқараның санасына жасанды түрде енгізілген 
атеизммен тікелей байланысты. Өмірдегі қиын сəтте қорғайды жəне қолдайды дейтін жоғары, 
құдыретті күшке сенуге деген ұмтылыс адамдарға бұрыннан тəн. Сол себепті, ұзақ уақыт бойы 
тежеліп келген сенімнің, атеизмнің аяқ асты быт-шыты шықты. 

Адамдар қандай да бір сенімге табан тіреуі керек болды. Қандай сенім түрі болса да. Сол 
себепті көптеген адамдар əртүрлі дəстүрден тысқары діни бірлестіктермен, діни культтердің 
ортасынан бір-ақ шықты. Өздерінің өзекті проблемаларын солар шешеді деп ойлады. Мұның 
бəрі өтпелі кезеңдегі тұрақсыздықтың, ертеңгі күнге деген сенімсіздіктің жағдайында пайда 
болды. Өз кезегінде дəстүрден тысқары діни бірлестіктердің белсенділігі мен ауқымдылығы 
көптеген əлеуметтік-психологиялық проблемалардың туындауына əкелді. Сол сияқты, 
дəстүрден тысқары діни бірлестіктер тұтас алғанда, азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
жəне қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіреді. Көптеген дəстүрден тысқары діни ұйымдар өз 
ізбасарларына психикалық террор қолданатындығы да белгілі болды.4 

                                                            
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы, Алматы: Қазақстан, 1995 
3"Егемен Қазақстан" 2006 жылғы 13 қазан N 250  
4 Официальный сайт органов прокуратуры Республики Казахстан. Заявление Генерального Прокурора Республики 
Казахстан Рашида Тусупбекова. www.prokuror.kz 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

877 
 

 Соңғы жылдары əдебиетте дəстүрлі емес діндер атауына ие болған көптеген діни 
ұйымдар пайда болды. Статистика деректері бойынша, əлемде жүздеген миллион адам өздерін 
дəстүрден тысқары діндер қатарындамыз деп санайды екен. Əлемдік тəжірибеде мұндай жаңа 
культтерді тоталитарлық теріс пиғылды ұйымдар деп атайды. Өзіне құлшылық етушілерді 
қоршаған ортадан оқшаулануға ұмтылған қатаң фанатизмдік сипатқа ие діни құрылымдар 
солардың қатарына жатады.Олар тəжірибеде зорлық-зомбылық, бейəдептік жыныстық қатынас, 
қаржылық айла-шарғымен айналысады, өз қатарларында адамдарды күштеп ұстайды, 
отбасылық байланыстарды үзу барысында белсенді түрде жұмыс жүргізеді.5 

Дін атын жамылған ағымдардың деструктивтік қызметіне толығырақ тоқталатын болсақ, 
соңғы жылдары адамның негізгі құқықтарын таптап, мемлекетке, қоғамға, жанұяға қауіп 
төндіріп отырған, адам денсаулығына түзелмейтіндей зиян келтірген, тотаритарлық 
деструктивті діни бірлестіктердің бақылаусыз қызметі аса алаңдатуда.  

Тотаритарлық деструктивті діни бірлестіктер өз жақтаушыларын пайдалана отырып билігін 
күшейтуге талпынатын, діни, діни-саяси, психотерапевтикалық, денсаулық сақтау, 
ағартушылық, ғылыми-танулық, мəдени жəне басқа да жамылулар арқылы өздерінің ниеттерін 
жасыратын ерекше авторитарлық ұйым болып табылады.  

Бұл дін атын жамылған ағымдар өтірікке, жасыруға, жаңа мүшелерді тарту үшін 
насихаттауды, олардың мүшелеріне түскен ақпараттарды бақылауды қолданады, басқа да 
бейэтикалық тəсілмен жеке тұлғаны бақылау, психологиялық қысым көрсету, қорқыту жəне 
мүшелерді ұйымда ұстап қалудың өзге де формаларына сүйенеді. Сондықтан, тоталитарлық 
секталар тұрмыс қалпын жəне адамның еркін ақпараттық дүниетанымды таңдау құқығын 
бұзады.  

Сан Мен Мун, Саентология шіркеуі, АУМ Синрик, Аля Аят, Ата жол, Жетінші күн 
адвентистері, «Брахма Кумарис» бірлестігі секілді ұйымдарда психологиялық күштеу əдістері, 
ерушілерін қаржылық жəне еңбек ету тұрғыда қанау, олардың əлеуметтік оқшаулануы жəне 
санаға бақылау мен манипуляциялық əдістерді қолдану арқылы жаппай жеке еркіндікті шектеу,  
психикаға жəне денсаулыққа зиян келтіру, сонымен қатар бірнеше өлім оқиғалары  бар.6  

Деструктивтік діни ағым мүшелерінің меншікті мүшелеріне жəне сыртқы жанның 
құтқарылуы жайындағы идеологияны фанаттық жақтауға қарсы  жауығушылығы, сонымен 
қатар, рационалдық ойлаудан бас тарту, қауіпті салдар болып саналады. Сонымен қатар, 
адамның жеке басына тəуелділікке бейімділікті, дербессіздікті жəне тұйықтықты енгізу, тағы да 
мұндай топтастықтың біріктіру сипатын күшейтеді. Сол сияқты дін атын жамылған 
ағымдардың мүшелігіне көп жағдайда жастардың, соның ішінде кəмелеттік жасқа толмаған 
азаматтардың өтуі таңғаларлық жəйт емес.  

Неліктен біздің елде саентологтар заңсыз əрі мамандандырылмаған медициналық 
тəсілдермен айналысады? Қазақстан Республикасындағы Кришна санасының қоғамы мүшелері 
адамгершілікке жатпайтын, жəне үндеу мен жаза түрінде олардың абыройын аяққа таптайтын 
азапқа неліктен душар етуі қажет? «Брахма Кумарис», Сан Мен Мун бірлестігінің қозғалысы, 
Иегова куəгерлері бірлестігінің ерушілері тіленушілікпен айналысып жатқанда, оларды оңай 
пайдаланып, өз діни бірлестігі үшін тегін еңбек еткізіп жатқан кезде құқық қорғау органдары 
қайда қарайды? Сан Мен Мун бірлестігінің қозғалысы, Саентология шіркеуінің жетекшілері 
қандай негізге сүйеніп өз жиындарында гипноз жəне басқа да психологиялық сендіру əдістерін 

                                                            
5 Кужугалиева Руфия "Религиозные объединения обязаны соблюдать закон" Казахстанский общественно-
политический еженедельник "Страна и мир" №7, 17 февраля 2006 
6 Соколовский К. Г. - соискатель Академии КНБ Республики Казахстан "Культура против экстремизма и 
терроризма" (тезисы доклада), Сайт о проблемах региональной и национальной безопасности – www.Antiterror.kz 
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қолданады? Неліктен баланы тəрбиелейтін діннің жəне сенімнің  іс-тəжірибесі физикалық жəне 
ақылдық  саулыққа жəне дамуға зиян келтіреді? Неліктен Қазақстанда ар-ождан бостандығы 
құқығының жүзеге асырылуы басқа азаматтардың құқығының есебінен іске асырылады?  

Мəселен басқа елдердің халықаралық тəжірибесіне келер болсақ Франция мемлекетінде 
католизм секілді ірі конфессия жетекшілерін мемлекеттік орган бекітеді. 

Молдованың ар-ұят бостандығы туралы заңының 22 бабында республика деңгейіндегі 
культ жетекшілері немесе культтың жарғысына (ережесіне) сəйкес сайланған иерархтары жəне 
культтың барлық қызметшілері Молдова Республикасының азаматтығын алу міндеті 
бекітілген. 

Түркменстанның ар-ұят бостандығы туралы заңының 8 бабында діни бірлестік жетекшілері 
Түркменстанның азаматтығын алу жəне жоғары діни білімі бар болу міндеті бекітілген. 

Беларусия Республикасының заңында діни бірлестік жетекшілері тек азаматтық алған 
азаматтар бола алатындығы туралы айтылған. 

 Арменияның заңнамасына сəйкес барлық армян Католиксімен сайланған адам Армян 
Республикасының азаматтығын алады. 

Жоғарыда аталған өзге мемлекеттердің тəжірибесін біздің елде де қолға алатын болсақ, 
түйткілді мəселелердің біразы шешілетіні анық. 

Халықаралық тəжірибе көрсеткеніндей, ең қауіпті қазіргі заманғы деструктивтік діндер: 
«Саентология шіркеуі» жəне басқа да хаббардтық ұйымдар (дианектика орталығы, «Нарконон», 
«Криминон» жəне т.б.), «Иегова куəгерлері», «Иисус Христос қасиетті соңғы күн шіркеуі» 
(мормондар), «Бірігу шіркеуі» жəне басқа муниттік ұйымдар, «Кришна санасының қоғамы» 
жəне басқа неокришнаиттік секталар, Шри Чинмоя культі, «Брахма Кумарис», «Аум Синрике» 
жəне оның бөлшектері, мысалы, «Гухъясамаджа», «Фалуньгун», «Жанұя» («Құдай балалары»), 
«Сенім қозғалысы» (елукүншіліктер, əртүрлі «толық Евангелия шіркеуі» жəне т.б.), «Ақ 
ағайындылар», «Соңғы өсиет шіркеуі» (Виссарион сектасы), уаххабиттер жəне басқа 
экстремистік мұсылмандық ағымдар, К.Кастанеда ерушілері, Лазарева ерушілері, түрлі 
кооерциялық, философия атын жамылған діндер. Осы тақырыпты ұзақ уақыттан бері зерттеп 
жүрген қазақстандық ғалым Амангелді Айталы мырза, өз ойымен былай бөліседі.    

«...Өкінішке қарай Қазақстан Республикасы көптеген секталардың тұрағына, 
жаһанданудың, полигонына айналды. Егер жуық арада қоныс  аударушылардың, секталардың  
тасқынына тосқауыл қоймасақ, қазақтар ұлттық жəне  діни жəне мəдени ерекшеліктерінен 
айырылғалы тұр.  

Бір мысал келтірелік. Кəріс ұлтының үлкен  қайғысы – ол қырық пышақ болып, ұлттық 
тұтастығынан айырылуы. Оңтүстік – Солтүстік, социалистік - капиталистік болып бөлінген 
кəрістер  енді діни жікке бөлініпті. Халықтың тең жартысы  протестант дініне ауып, 
миссионерлердің ықпалында кеткен. Бұл əсіресе Оңтүстік Кореяға байланысты. Елу жылда бұл 
ел діни тұтастығынан айырылған.  

Бұл іргесі сөгілген ұлтты одан əрі ыдыратып отыр. Бұл неден басталды? Діни сенімге 
шексіз  ерік берген заңнан басталды. Енді бүгін Оңтүстік Кореяның  шоқынған кəрістері 
Қазақстанға үлкен діни экспансия жасап отыр. Мен бұл мəселемен əдейі шұғылдандым. 1997 
мен 2006 жылдары аралығында Қазақ еліне, Корея республикасындағы Елшіліктің мəліметі 
бойынша  46189, виза алған, оның 3603, немесе 7,8 пайызын миссионерлер құрайды. Туристік 
мақсатпен келген болып дін тарату жолға қойылған. Заң бұл жолға да тыйым салу керек. 
Сонымен бірге 23 шақырушы шіркеулер де бар. Елшілікте бар мəліметтерге сүйенсек, 
Қазақстан Республикасы аумағында қазірге кезеңде Оңтүстік Корея дін таратушы 
ұйымдарының қатысуымен шамамен 10-15 шіркеу шіркеу жұмыс атқаруда. 
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2000 жылдан бастап жыл сайын кəрістер негізін қалаған «Благодать» дін таратушылар 
орталығында (Алматы қаласы) əлемнің 10 елінің діни өкілдерінің  қатысуымен кездесулер өтіп 
тұрады. Аталған шараға Оңтүстік Кореядан орташа есеппен алғанда 250-300 адам қатысады. 
2006 жылдан бастап бұл кездесулер жылына 3 мəрте: көктемде, жазда жəне күзде өткізілетін 
болады. Жыл сайын қазақ еліне Кореяның 30-40 діни ұйымдарының өкілдері келеді. Шіркеулер 
негізінен студенттер, зейнеткерлер мен үйде отырған əйелдермен жұмыс жасайды. Ақшалай 
көмек көрсетеді, əдебиеттерін тегін таратады...»7 

 Діни мазмұндағы шет ел əдебиеттерінің де елімізге үлкен қауіп төндіретіндігі белгілі. 
Елімізде зайырлы мемлекетті құлатуға шақыратын көптеген қауіпты діни əдебиеттер бар. 
Мұндай əдебиеттер шет елдерде басылып, жасырын немесе еркін таратылуда.  

  Елімізде мектеп - мешіт, шіркеулерден бөлек болғанымен, діни ұйымдардан 
ажыратылмаған. Жəне жастар үшін басқа дінге өтудің ең қауіпті орынның бірі мектеп, 
колледж, университеттер болып отыр. Оқу орындарында, мəдениет сарайларында, 
кинотеатрларда батыс миссионерлерінің, гурулардың уағыздары өтетіндігі, арнайы дүкендерде 
жаңа діни қозғалыстардың түрлі əдеби көрнекі құралдырының таратылуы, шет тілдерді үйрету 
мақсатымен миссионерлердің шақыртылуы секілді жайттардың мемлекетімізде орын 
алғандығы туралы мəліметтер бар. Дəстүрлі емес діни ағымдар жастардың өмірге, отбасына 
деген қызығушылығын жоғалтып, отанға деген патриоттық сезімнен жұрдай етуімен қауіп 
төндіреді.  

Жастардың дəстүрлі емес діни ағымдармен іріткі салушы культтердің шырмауына түсуінің 
алғышарттары мынадай: жанұя жағдайындағы күйзелістер, өтпелі кезеңдегі психологиялық 
ахуал, болашақ өмір алдындағы үрей, айналадағы ортамен қарым-қатынастағы мəселелер, өз 
елінің тарихын, дінін, рухани мұрасын толық білмеуден туатын тəрбиенің жоқтығынан жəне 
соның ішінде дəстүрлі дін тарихын білмегендіктен.  

Дəстүрлі емес діндер өкілдері көп жағдайда қоғамдағы жүзеге асырылып жатқан шараларға 
түсінбеушілікпен қарайды. Тіпті, азаматтық борышын орындауға қарсылық танытатын дін 
өкілдері де бар. Бұл өз кезегінде  қоғамның басқа мүшелері тарапынан наразылық туғызып 
жатады. Яғни, өзара түсінбестік осылайша белең алады. Дəстүрлі емес діндер өкілдері 
тарапынан мемлекеттің заңдарын орындамау жағдайларының кездесетіні де мəлім болып отыр. 
Отбасылық өмірге мойынсұнбау, əскери міндетін өтеуден бас тарту, жеке меншік мүлкін сатып, 
діни қауымдастықтың ортақ игілігіне айналдыру сияқты əрекеттер көптеп орын алып жатады.  

Сондай-ақ, өз сенімдерін ғана абсолютті ақиқат ретінде танып, басқа сенімдерді жоққа 
шығару да дəстүрлі емес дін өкілдерінің басты ерекшеліктерінің қатарында. Қысқасы, оларға 
қоғамнан оқушаулану, өз қатарына адамдарды тарту үшін түрлі əдістерді қолдану тəн болып 
табылады. Сондықтан Қазақстан Республикасының территориясына діни əдебиеттерді немесе 
осы мазмұндағы басқа да ақпараттық материалдарды діни сараптамадан кейін кіргізу керек. 

Мəселен басқа елдердің тəжірибесін алып қарайтын болсақ, Азербайжан діни туралы 
заңының 22 бабына сəйкес діни білім алу, діни  əдебиеттерді экспорттауға жəне култтық 
бұйымдар мен діни мазмұндағы ақпараттық материалдарды таратуға, атқарушы биліктің діни 
істер жөніндегі тиісті органының келісімімен жүзеге асады. 

                                                            
7 http://antisektazko.kz/ru/main/49-l-r-.html, Амангелді Айталы, «Діни сенім жəне діни бірлестіктер туралы» заңның 
тұжырымдамасы туралы 
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Тəжікстан заңының 22 бабында діни бірлестіктер діни мазмұндағы бұйымдарды, 
əдебиеттерді, ақпараттық материалдарды экспорттауға, импорттауға жəне таратуға рұқсат 
береді.  Ал экстремистік, фанаттық жəне денсаулық пен адамгершілікке, құқық пен 
азаматтардың бостандығына қарсы бағытталған əрекеттерге тыйым салады. Сонымен қатар 
діни бірлестіктер діни мазмұндағы əдебиеттер мен бұйымдарды шығаруға құқығы бар. 
Сонымен қатар діни əдебиеттер діни бірлестіктің ұсынысымен мемлекеттік баспаларда 
басылып, арнайы орындарда таратылады. Діни істер жөніндегі мемлекеттік орган діни 
бірлестіктің ұсынысы мен талабынан сəйкес діни əдебиеттер үшін баспа мен тарату орындарын 
анықтайды. 

Түркменстан заңының 20 бабына сəйкес діни мазмұндағы шет ел əдебиеттерін тасымалдау, 
тұтыну жəне тарату жұмыстары Түркменстан Президенті жанындағы діни істер жөніндегі 
органның сараптамасынан өткеннен кейін рұқсат етіледі. 

Беларусия (заңының 22 бабы) жəне Қырғызстан (заңының 23 бабында) Республикаларына 
діни мазмұндағы əдебиеттерді, басқа да баспа, аудио жəне видео материалдарды арнайы діни 
сараптамадан өткізгеннен кейін кіргізуге рұқсат етіледі. Беларусияда республикалық діни істер 
жөніндегі мемлекеттік органның шешімімен діни мазмұндағы əдебиеттер, басқа да баспа, аудио 
жəне видео материалдар сараптамадан өткізіледі. 

2011 жылы қазан айында қабылданған «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» жаңа 
заңға қалың бұхара үлкен үміт артқаны белгілі. Енді сол заң қабылданғаннан кейінгі жағдай 
қандай, нендей өзгерістер бар? Бұл да зерттеуді талап ететін бүгінгі күннің өзекті мəселесі. 

Өткен 2012 жылдың желтоқсан айында ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында діни 
қауіпсіздік туралы не айтылды, қандай мəселелер көтерілді, болашақта нендей өзгерістер 
болады деген сауалдар əрбір иісі мұсылман қазақтың көкейінде жүргені белгілі. Себебі бұл 
Жолдауда Қазақстанның ұзақ мерзімді даму жоспары қамтылған, мұндай маңызды құжатта 
қоғамның діни қауіпсіздігі мемлекеттің назарында болғаны жөн.  
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ИСМАЙЛ ГАСПРАЛЫ ЖƏНЕ ТҮРІК ДҮНИЕСІ БІРЛІГІ ИДЕЯСЫ 
 

Əбсаттар Серік Тасмаханбетұлы  
Ахмет Ясауи Университеті оқытушысы, магистр 

Türkistan/KAZAKİSTAN 
 

Исмайл бек Гасыпралының негізгі пікірлерін оның белгілі "тілде, пікірде, істе 
бірлік" идеясының негізінде қарастыруга болады. Исмайл бектің козқарастарының 
қалыптасуына əсер еткен ең негізгі фактор — Шыгыстың, Мүсылман əлемінің, əсіресе 
Ресей қол астындагы түрік халықтарының рухани мүшкіл жагдайы, артта қалушылыгы 
еді. Гаспралы жастайынан, Мəскеуде кадет корпусында оқып жүрген кезінде 
үлтжандылық рухпен қанаттанган еді. Исмагүл бектің өмір жолының осы бір кезеңін 
атақты башкүрт оқымыстысы Зоки Уəлиди Тоган былайша түсіндіреді: 

"Орта түркілердегі Шоқанга үқсас түлга - Қырымдық Исмаил Гаспиринский. Ол - 
Орыс əскери ортасының түлегі. Щедрин, Тургенев, Чернышевский шыгармалары, XIX 
гасырдагы орыс либерализмі, "батысшылдық" пен "славяншылдық" агымдарының 
тартысы, əскери мектептердегі орыс еместерге деген сенімсіздік, орыс армиясындагы 
бүкілəлемдік билікке үмтылу пигылдары Исмаилбек Гаспиринскийдің үлтжандылық 
сезімін оятты".1 

Түркия мен Францияга сапарларынан кейін 1895 жылы Қырымга қайта келген 
Исмайл бек Ресей империясы күрамындагы түрік халықгары түратын бірнеше 
уəлаяттарды аралап шықты. Осыдан кейін ол былай деп жазады: "Білім беру 
мəселелерімен жете танысу мақсатында бірнеше уалаяттардыаралап шықтық жəне 
Ресей мүсылмандарының жагдайын көрдік. Ең аяныштысы 5-10 улема (діни басқарушы 
топ) өкілдерінен басқа хылық сауатсыз бейшара халде. 300-400 жылдан бері бүл 
жерлерде өнер, сауда, гылым жəне білім беруде ешқандай ілгерілеу байқалмайды. 
Барлыгы тек күндік нанын тапқанга разы сияқты. Отан жəне үлт дегеніміз не? 
Мəдениет, адамгершілік күндылықгар дегеніміз не? Ешқайсысының қаперіне кіріп 
шықпайды".2 

XIX гасырда Ресей мүсылмандарынан шыққан барлық ойшылдар сияқты Исмагүл 
бек те, Отанды надандық пен сауатсыздық, бейшаралықтан, саяси жəне рухани 
қысымдардан күтқаратын жалғыз жол — ағартушылық деп түсінді. Көрнекті түрік 
ойшылы Ахмет Ағаоғлу сияқгы Исмайл бек те Түркілікті күтқаратын, қайта 
жандандыратын күш - саясат емес, ғылым, парасаттылық, мектеп жəне өнер екендіғіне 
сенді. Ол қоғамның қүрылымын өзғертуде ^Қаруға, котеріліске, күштеуғе басүрмай 
Рухани сілкініске, рухани оянуға баса назар аударды. Исмағүл бек мақалаларының 
бірінде əрекетерінің басты мақсаты мен мүратын былайша түсіндіреді: "Түрік жүрты 
мектеп пен оқу-ағарту ісіне өте мүқтаж. Түрік халқының болашағы мектеп пен білім 
беру ісіне байланысты.  

                                                            
1 Қүдышев Оңайбек. Панисламизм жəне пантюркизм немесе тарих тағылымы не дейді? // Ақиқат, 1995 - 
№ 3. - 11-6. 
2Наyrulla Memmedov. "Türk Yurdu’nun Önderi",Tarih Dergisi, Kasım 2001, s.17 
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

882 
 

Үлы халықтың əлсіз халге душар болуының себебі сауатсыздықтан келіп шығады. 
Көне түріктер қанымен серт беріп, бір-бірімен бауыр болатын. қазіргі кезде ұлт 
жанашырлары бір-біріне сөз беріп, оку мен оқыту жолында барлық күшін аямауға тиіс. 
Үлы ата-бабаларымыздың Азиядан Еуропаға дейін жорық жасаған жойқын 
армиясының орнына қазіргі кезде, одан да үлкен əрі тиімді "оку-ағарту армиясын" 
жасауға мүмкіндігіміз бар. Аталарымыз найзаның күшімен тау асып, қамал бүзса, біз 
оку-ағарту арқылы ілім-ғылымның қайнар көзін ашамыз" 

И.Гаспралының бүл сөздерінен тек ғылым-білімге ден қойған халық ғана 
отаршылдық қүрсауынан босана алады деген піісір үстанғандығы анық байқалады. 
И.Гаспралы халықтың жүрегінде үлтжандылық рухты оятатын күш — ағартушылық 
еьівдігін түсінді жəне осы жолда бүкіл өмірін сарп етті. 

Гаспралы 1881 жылы Ресейлік түріктердің азаттық қозғалысының ғылыми негізін 
жасау сияқты асазор міндетті мойнына алып, бүл мəселеге байланысты ойын "Русское 
мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина" атты еңбегінде 
білдіреді. (Симферополь 1881) Бүл еңбегінде Гаспралы Ресей үкіметіне ондаған 
миллион түрік- татр жүртына білім мен жарық беру керектігін айтып, онсыз билік пен 
халық, халықтар мен халықтар арасында өзара түсінушілік пен сенімнің болуы мүмкін 
еместігін дəлелдеуге, жеткізуге күш салды. Гаспралы түрік халықгарының азаттық 
жолына түсіп, өркениетті елдермен бірге еркін де тең дамуын тек жоғарғы биліктің 
жарылқауы нəтижесінде болатын біржақты процесс емес, сондай-ақ олардың өздерінің 
саналы түрде оскелең өмір талабына сай жігерлі əрекетке, білім мен жасампаз еңбекке 
көшуіне де тəуелді екендігін айтып кең насихаттауға тырысты.3 Cол кезеңде Ресей 
империясы қүрамындағы түрік халықтары қандай да бір саяси төңкеріске, əрекетке 
дайын емес деген пікірде болған Исмағүл бек былай дейді: 

"Бізге ойлауға болмайтын кебір /^өзқарастар мен идеялар бар. Оларды бізден 
кейінгі үрпақгарға өсиет етіп қалдырамыз. Біз рухани бірлікті жасаймыз, тілдерді 
біріктіреміз. Ал, саяси бірлікгі басқлар жасасын". Осылайша, Гаспралы Ресейдегі түрік 
халықтарының тəуелсіздік үшін күресінің негізгі іргетасын əзірлеуде еді. 

Ерекше тоқталатын бір мəселе, Исмағүл бектің "тіл бірлігі идеясы". Алдыңғы 
бөлімдерде "тіл бірлігі" ішнципі туралы бірнеше рет тоқталып өткен болатынбыз. 
Гаспралы "усул-и жəдид" реформасын бастаған кезде араб алфавитінің түрік 
дыбыстарына лайықталуына негізделғен жаңа түрік алфавитін түзген еді. Исмағүл бек 
сол кезендегі түрік халықтары тарихындағы ерекше қүбылыс еді. Ол орыс 
отаршылдығына қарсы дін — исламдағы жəдидшілдікпен үштастырған, түрікшілдікті 
дамыту үшін педагогиіа мен графика саласында жаңалық ашқан жəдид болды. Исмағүл 
бек əлемгің түкпір- түпірінде өмір сүретін түрік халықтары үшін ортақ түрік жазба 
тілін 

қалыптастыруды армандады.4 

                                                            
3 Mehmet Akif Albayrak. "İsmail Bey Gaspralı 150 yaşında", Yeni Avrasya Dergisi, Mayıs 2001, sayı: 
2000/05, s. 58-59 
4 Қожаүлы Т. Гаспралы Ысмайылдан Мүстафа Шоқайға дейінгі түрік əлемінде тіл мəселесіне үш түрлі 
көзқарас. // Жас Түркістан, 1998. - № 3. - 25-6. 
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Патша өкіметінің миссионерлерінің белсенді əрекетінің нəтижесінде Ресейдегі 
түрік халықтарының тілдерінің арасында үлкен 

айырмашылықтар пайда бола бастаған еді. Бүның мақсаты, күретамыр болып 
табылатын ортақ тілді жою арқылы үлттық бірліктің тамырына балта шабу еді. Патша 
өкіметінің, кейіннен болыневиктердің түрік халықтарына жүргізген саясаты осы 
багытта болды. Осы қауіпті алгашқылардың бірі болып сезген Исмайл бек 1881 жылы 
жариялаған "Тонгуч" атты рисаласында былай дейді: "Біздің тіліміз қағидаларға сəйкес 
келетін тіл. Татар əндерінен, ноғай, қырғыз, түркімен жырларын алып қарасаңыз, ең 
керемет тіл — біздің тіліміз. Егер осы тіліміз белгілі тəртіпке келтіріліп, қайта түзілсе, 
ең жеңіл жəне ыңғайлы тіл болады./5/ 

Дəл сол жылы шығарылған "Камер" атты рисаласында Исмайл бек: "Ресей 
мүсылмандарының жазылмаған өте көп өлендері, мақал- мəтелдері, нақыл сөздері мен 
аңыздары бар. Бүлардың бəрін ақырын қағазға түсіруіміз керек. Аталарымыздан мирас 
болып қалған сөз маржандары үмытылып кетпес үшін, таза түрік тілінде жазып үрпаққа 

аманат, өсиет етіп қалдыруымыз керек"-деп жазды.5 
Белгілі татар ойшылы, саясаткер Садри Мақсуди Арсалдың айтуы бойынша 

Исмағұл бек барлық түріктер үшін ортақ бір тіл қажеттігін басқалардан бұрын түсінген 
жəне осыны жүзеге асыру үшін бүкіл өмірін сарп еткен ойшыл".6 

Гаспралының жазбаларын зерттегендер, оның Ыстанбүл түрікшесіне оте жаьдын 
түрікшені насихаттағанын, Османлы əдеби тілінің өте қарапайым нүсқасын қолдана 
отырып, "Тəржіман" газетін шығарғанын айтады. Гаспралының Османлы түрікшесін 
тандау себебі мынада еді:  Ғасырлар бойы Еуропамен əртүрлі байланыстарда болған 
Османлы империясының тілі ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардан бастап Шығыстың 
дипломатиялық тіл деңгейіне котерілген еді. Міне, осы себепті Исмағүл бек "тілде 
бірлік" идеясын жүзеге асыруда османдық түрік тілін қолдануды жөн санады. Алайда, 
Гаспралы османлы түрікшесін сол күйінде алган жоқ. Өйткені сол кездегі Османлы 
империясының ресми тілі бөгде тілдерден енген терминдерге, қүрал- ережелерге толы 
еді. Бүл тілдің шатасқаны сонша, қатардағы қарапайым адам түгілі, көзі ашық зиялылар 
мен ресми мекемелердегі қызметкерлердің озі түсінбейтін халге жеткен еді. Сондықтан 
Исмағүл бек, Осман түрік тілінің өте қарапайым үйренуге оңай нүсқасын тандады. 

"Тілде бірлік" идесының негіздері мыналар еді: 
1. Түріктілін богде тілдердің элементтерінен тазарту. 
2. Арабша жəне парсыша терминдерді қолданыстан шығару. 
3. Жергілікті диалектіде қолданылатын терминдердің орнына Осман түрік тіліндегі 

баламаларын қолдану. 
И.Гаспралы қолданған тілінің "Қырымнан Гератқа, Ыстанбүлдан Қашғарға дейінгі" 

жерлерде тек зиялыларға ғана емес, "Ыстанбүлдағы қарапайым жүкші мен Қытайдағы 
түйешіге де" түсінікті болуын мақсат еткен еді.7 

Гаспралының түбі бір туысқан, бірақ тарихи замандарда бір- бірінен қонысы 
алшақтап, тілдік күрделі айырмашылықгары пайда болған түрік халықгарының 

                                                            
5 Ahmet Bican Ercilasun. “İsmail Gaspıralı’nın fikirleri”, Türk Dünyası üzerine incelemeler, Ankara 1998, s.357 
6 Ayhan Göksan, “Gaspralı İsmail Bey”, Türk kültürü, sayı:23 (1964). s. 26 
7 Valery Vozgrin. “Çarlık zamanında Kırım’da Türk Milli Hareketi” Türkler , 18.cilt, Ankara 2002, s.482 
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көпшіліғі оқып-түсінерлік жазба, ортақ тіл жасау тəжірибесі осылайша басталған еді. 
Оның ойынша, бүл тіл араша, парсыша сөздерден тазарып барлық адамдарға түсінікті 
қарапайым түрік тілі болуы қажет еді. Осы мəселе жайында Гаспралы Əзірбайжан, 
Еділ-Орал жəне Түркиядағы баспагер жазушылармен хат жазысып, пікір алысып 
түрды. Ол Ыстанбүл, Баку, Қазан, Ташкентте жəне тағы да басқа түрік жүртында 
басылған бір ьсітап барлық түріктер тарапынан еркін оқылуы тиіс деген пікір үстанды. 
Ортақ тіл пайда болып, барлық түрік жүртында жайылған соң пікірлердің бірігуі хақ 
еді.8 

Гаспралының идеяларының жүзеге асуына кедергі болған ең үлкен факторлардың 
бірі Николай Ильминскийдің білім саласындағы реформалары еді. Ресейдегі түрік 
халықгарының арасында христиан дінін жаюда оларды орыстандыруда миссионерлік 
қызмет атқарған шығыстанушы-ғалым Н.И.Ильминский (1822-1891) болды. Ол 
мүсылмандарды орыстандырудың тек бір жолы — оларға христиан (ортодокс) дінінің 
неғіздерін үйрету деп көрсетті. Исмағүл бек Гаспралының "Тəржіман" газеті арқылы 
жария еткен Ресей мүсылмандары арасындағы бірлік пен жаңашылдық туралы 
пікірлері Ильминскийді қатты мазасыздандырды. Ол солкездегі орыс шіркеуінің 
басшысы, Қасиетті Синодтың обер - прокуроры К.П.Победоносцевке жазған хатында 
былай дейді: 

"Назар аударыңыз, Бақшасарайда "Тəржіман" газетін шығарушы Гаспиринскийдің 
мақсаттары мыналар: 

1. Ресей империсындағы мүсылмандарының арасында ислам негіздерін сақтай 
отырып, Еуропалық үлгідегі оку-ағарту ісін жаю. Исламдық пікірді Еуропалық 
ағартушылық үштастыру. 

2. Əртүрлі тілдерде сөйлейтін сан мындаған Ресей мүсылмандарын біріктіру. 
3. Өзінің баспа орғандары арқылы Осман түрік тілін түрік тектес барлық 

халықтардың ортақ тілі ету. Естуімше, Қазанда түрікше газеттер мен оқулықтардың 
саны жылдан-жылға көбеюде. Кітаптардың мазмүны Еуропалық үлгіде, тілі Осман 
түрікшесі. Бүл Гаспиринскийдің жəне жақтастарының мүсылмандарға заманауи білім 
беру ісін жолға қоюға күш салып жатқандықтарын көрсетеді. 

Осылайша, татар Ресейде мұсылман мəдени орталығын кұруға əрекет жасауда". 
Осы хатта анық көрініп түрғандай, патша өкіметі И.Гаспралының тіл бірлігі идеясы 

Ресейдегі түрік халықгарының бірігуіне əкеліп соғады деп үрейленді. Сондықтан Орыс 
əкімшілігі Гаспралының "тіл бірлігі" идеясына қарсы шығып бақты. Бүл идея 
алғашқыда патша окіметі тарапынан қатты соққыға үшыраса, кейіннен болшевиктер 
дəуірінде де мұның жүзеге асырылуына мүлдем жол берілмеді. Араб алфа^итінің 
орнына кириллица түрік халықтарына енгізіле бастады. Сөйтіп, Гаспралы 
идеологиясының дамуына үлкен кедергілер жасалды. 

И.Гаспралы мұсылман-түріктеріне реформа керекгігін былай түсіндіреді: "Ресей 
мүсылмандары орыс мемлекетінің бағытын, идеяларын түсінбейді, сезінбейді. Орыс 
тілін білмеушілік тіпті жалпы адамзаттық мəдениетке қатысын айтпағанда орыс ойы 

                                                            
8 N.Devlet, İsmail Bey (Gaspralı), Ankara 1988, s.46 
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мен əдебиетінен оқшаулайды. Орыс мүсылмандары өздерінің ескі түсінігі, үғымы 
бойынша қала береді немесе Ислам екі принциппен өмір сүреді: ағартушылық жəне 
күдайға қызмет ету. Сондықтан да, мүсылмандар тұратын барлық жерлерде мешіттер 
мен мектептер бар. Бүрыннан-ақ, мүсылмандық мектептер жеткілікті болды, бірақ 
қазіргі уақытта олар реформа жасауды талап етеді".9 

 Оның реформаторлық əрекетінің Батыспен, Ресеймен қатынас жағынан 
қарастырғанда, И.Гаспралы мүсылман халықтарының болашағын Еуропалық 
өркениеттен іздемеген. Оз кезіндегі замандастарынан ерекшелігі — ол исламның 
потенциалдық кушін терең сезінген жəне мүсылман əлемінің дағдарысын уақытша деп 
білген. Гаспралы түрік исламының болашақта өзін көрсететініне сенген. "Ерте ме кеш 
пе, орыс мүсылмандары рухани даму жағынан басқа мұсылмандарының басында 
түрады. Өркениет шет шығыста пайда болып, əлі бірте-бірте батысқа жылжып бара 
жатқанымен қайта шығысқа орала бастайды, орыс мүсылмандары оның алдыңғы 
қатарлы жалғастырушылары болуға тиіс". Гаспралы Ресеймен болуы мүмкін қандайда 
болмасын шиеленіс түрік мүсылмандарының тағдырына, дамуына кері əсер ететінін 
түсініп, орыс үкіметімен келісімге келуге шақырды. 

 Гаспралының орыстармен келісімде омір сүру туралы пікірлері 1896 жылы 
Бақшасарайда жарық көрген "Русско-Восточное соглашение. Мысли, заметки и 
пожелания И.Гаспиринского" атты еңбегінде орын алған. 

И.Гаспралы Батыстың екі жақсы қасиетін боліп көрсетті: модернизация жəне 
мемлекетті басқарудың үтымды жаңартылған тəсілдері. Исмағүл бектің Еуропа 
оркениеті, социализм жəне Исламият туралы пікірлерін оның 1885 жылы Ыстанбүлда 
басылған "Еуропа өркениетіне бір назар" атты рисаласынан көптеп таба аламыз. 
Гаспралы бұл еңбегінде Еуропа оркениетін сынай отырып, оны сол күйінде қабылдауға 
болмайды дейді. Өйткені көрші славян халықгары (орыстар) да Еуропа өркенетінен 
өзінің түсінігіне қайшы келмейтін элементтерді ғана алуда. Сондықган 
мүсылмандардан бүл істе өте абай болғаны жөн деп санаган Исмағүл бек, ежелгі грек 
жəне Рим философ-ойшылдарының адамзат өркениетіне қосқан үлесін, сол кезендегі 
Еуропа капитализмінің жедел қарқынмен дамуын жокқа шығармайды. Бірақ 
Еуропадағы сол кезендегі зəулім, əсем ғимараттар, мыңдаған шақырымдарға созылған 
темір жолдар, алып зауыттар мен фабрикалар, əсем киінген аристократтар оркениеттің 
негізгі көрсеткіші бола алмайды” деген И.Гаспралы өркениет пен мəдениеттің ең негізгі 
өлшемі адамгершілік, адами күндылықтар дейді. Парижге Лонданға алғашқы барған 
адам оның сыртқы əсемдігіне, коріктілігіне коз тоймайды. Шынында, Еуропаның осы 
орталықгары нағыз өркениеттің үлгісі сияқты болып көрінеді. Бірақ Париж, Лондон 
жəне Римнің ішкі өміріне жеткілікті үңіліп көрдіңізбе дегенсүрақ қояды Исмағүл бек. 
Ескі замандардан бері ежелгі Греция мен Римде қүлдар адам ретінде саналмады. Римдік 
асылзадалар мен ақсүйектер хауыздарда жыртқыш балықтарды күлдардың етімен 
асырады. Өркениеттілік деғеніміз осы ма? Ортағасырларда əрбір жеке қамалды 
иеленген рыцарь-ақсүйектер қарамагындағы сан мындаған қара халықгың өмірінің 

                                                            
9 Шілдебай С. Түрікщілдік жəне Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. -  Алматы. “Ғылым”  ғылыми 
баспа орталығы, 2002, 66-68 б. 
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қожайыны болды. Ал қазіргі кезенде Еуропа капитализмінің ішкі дүниесіне үңіліп 
қарасақ, заводтарда жəне фабрикаларда миллиондаған қарапайым жүмысшылар тəулік 
бойы демалыссыз жүмыс істеуде. Болмашы тиын-тебен үшін бүл адамдар қанша тер 
төгеді десеңізші! Ал завод қожайындары рахат өмір кешуде. Париж бен Лондон 
көшелерінде 150 мыңнан астам əйел тəнін саудалап күн кешуде. Парижде 50 франкқа 
жүмыс күші ретінде адамды сатып алуға болады. Өркениеттілік дегеніміз осы ма? 
Деген сауал қойган Исмағүл бек Еуропа өркениетін сырт келбеті сүлу əйелге үқсатады. 
Ал ішіне үңіліп қарасаңыз еш нəрсе жоқ. Сабан+мен толтырылған куыршақ сияқты. 
Яғни, Еуропа мəдениетінде адам факторы адамгершілік принциптер адамның жеке 
күқығы екінші орынға қойылган дейді.10 

И.Гаспралы Еуропа социализмінің идеяларымен келіспейтінін білдіре отырып, 
былай дейді: 

"Еуропада социализм пікірі туралы өте көп еңбектер бар. Оуэн, Фурье, Сент-
Симонның шығармаларында бүл идеология туралы жан- жақты мəлімет берілді. Бірақ 
бүл пікірлердің көпшілігі бос қиялға үқсайды. Олардың айтуына қарағанда, 
социализмде адамдардың барлыгы тендікте омір сүреді-міс. Дүние-мүлік, табыс, сауда, 
баспана барлығы ортақ болады. Бірақ бүл жерде социалистер əр адамның ерекшелігін, 
қабілетін есепке алмайды. Біреуде физикалық күш-куат көп болса, біреудің 
интеллектуалдық қабілеті мол болады. Барлық адамдар бүл өмірде алдарына бір мақсат 
қойып өмір сүреді. Социалистер осы өмір зандылығын бүзуда. Яғни, социализм 
пікірінде мирас болмайды. Адам өмірі бойы үрпақтары үшін жүмыс істейді. Соңында 
оның тапқан-жиғандары басқа біреулерғе үлестіріліп береді. Бүл үлкен əділетсіздік. 
Қазір Еуропада социализм пікірі өте жылдам таралып, өріс алуда. Миллиондаған 
шаруалар мен жүысшылар осы идеолоғияның жетеғінде кетуде. Социализм Еуропада, 
бəлкім бүкіл дүниеде ең үлкен мəселе дей отырып, И.Гаспралы социализм идеясы 
келешекте дүниені сүрапыл соғыстарға төңкерістерғе апарып соқтыратынын болжайды. 

Сөз соңында, Исмайл бек "Хакканиет" термині туралы сөз қозғайды. 
"Хакканиеттің" мағынасы қүдайға қүлшылық ету, əрбір адамның жүреғінде иман 
үялату болып табылады. Шығыстың жаңа өркениеті осы "Хакканиеттің" неғізінде 
қүрылуы керек дейді И.Гаспралы. Қасиетті Қүранның үкімі де "Хакканиет". Топырақ 
пен мүлік, жинақ пен пайыз, жеке адам мен қоғам, сауда мен табыс, табандылық пен 
жіғер, қайырым мен қайрат туралы үшыр мен зекет қағидалары адамдарды бақытты 
ететін ақиқаттар болып табылады. Еғер Еуропа жинақ, мүлік, сауда жəне табыс туралы 
Қүран қағидаларын неғізғе алса, социализм қатерінен күтылар еді. Өйткені əрбір адам 
мүліктен, жинақтан жəнеөз еңбегінен пайда алатын еді деғен пікір білдіреді 
И.Гаспралы. 

Еғер қазір Еуропа ислам қүқығындағы зекет қағидасын басшылыкқа алса, қаншама 
мүқтаж адамдар көмекке қол жеткізер еді. Еуропаны жайлап алған аштық 
заңсыздықтар, адам қүқығының аякқа тапталуы үлкен көтерілістерге себеп болуда деп 
атап көрсете отырып И.Гаспралы: "Еуропа қарт жəне тəжірибелі, сондықтан оған 

                                                            
10 M. Kaplan. “Gaspıralı İsmail’in Avrupa Medeniyeti, Sosyalizm hakkındaki eseri”, Türk Kültürü, sayı: 180 
(1977), s. 718 
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күрмет көрсетейік, тəжірибесінен үлғі алайық бірақ қателіктерін қайталамайық. 
Мектептері мен университеттерін бізді күрайық, бірақ ағартушылықпен бірғе күдайға 
сеніммен иманды бірге алып жүрейік. Еуропа мəдениетін сол күйінде алуға болмайды. 
Өз түсінігімізге исламға қайшы келмейтін түстарын ғана алуымыз керек" дейді. 

Исмағүлбек Еуропаның ілімін, үлы географиялық ашуларын жəне өнертапқыштық 
жаңалықтарын жокқа шығармайды. Бірақ ислам əлемі реформа мен прогреске мүқтаж 
заманда Еуропа өркениетін сараламай сол күйінде алуға болмайды. Мəселен, орыстар 
Еуропа өркениетін оздеріне ғибрат алатындай өркениет деп санамайды. Сондықган 
ислам əлемі де озіндік өркениет пен даму жолын іздестіруі қажет деген пікірге 
тоқталады. 

Исмағүл бек Гаспралының ең негізғі идеяларының бірі - Түрік бірлігі идеясы еді. 
Ол "тілде, пікірде жəне істе бірлік" идеясын бүкіл өмірінің мақсаты етіп, Ресейде 
түрікшілдік пікірді ту етіп көтерген алғашқы түлға болды. Оның "Тəржіман" ғазетінің 
беттеріне жариялаған мақалаларында үлтшылдықтың лебі сезіліп түратын. 

Сондай мақалалардың бірі "Жасасын Түркілік!" атты мақаласы еді. Онда 
И.Гаспралы былай деп жазады: 

"Біз - Түріктердің Исламды қабылдамай түрып, үлттық жазуларымыз болды. 
Исламды қабылда^ғаннан кейін ғылым мен əдебиетте біраз ілгері бастық. Бүл біздің 
өркениетіміздің белгісі. Жасадық. Жасай береміз. 

Соңғы ғасырларда басқа халықтардан кдлып қойсақ та, үлттық болмысымыз бен 
өркениеттілігімізді жоғалтқан жоқпыз. Бүдан былай біз оз хақымызды зор жігер жəне 
табандылықпен қорғайтын боламыз. Біздер Түріктер Қытайдың ғасырлар бойы үздіксіз 
жалғасқан қысымына қарсы түрып, үлттық рухымызды қорғай білдік. Крест 
жорықтары заманында Еуропаның сүрапыл шабуылына төтеп бердік, тіліміз бен əдет-
ғүрпымызды осы күнғе дейін сақтап келіп, əртүрлі жамандық пен аумалы-төкпелі 
заманға кеудемізді кере қарсы түрып, рухымыздың асқақ екенін дəлелдедік. Қазіргі 
кезде басқа халықгардың арасында өзімізді əлсіз сезінбей жарқын болашағымызға 
сенуіміз керек. Ең үлы миллеттердің бірі — біздің Түрік миллеті. Сондықган біз үлттық 
рухымызды əрқашан биікте үстауымыз керек".11 

Исмағүл бек Түрік бірліғі туралы тағы да былай дейді: 
"Миллетіміз - үлы миллет. Сан қилы замандарда бір-бірінен қоныс алшақтап, тірлік 

айырмашылықтары пайда болып, бірін-бірі білмейтін, түсінбейтін халге жеткен. Түрік 
деген үлы есімін үмытып, бірі Татар, бірі Қарақалпақ, бірі Қазақ, бірі Өзбек болып 
бөлініп кеткен". Исмағүл бек осылардың арасында əдени бірлік болуын қалады. Ортақ 
тіл жасау реформасының мақсаты да осы еді. Сонымен бірғе Ресейдегі мүсылман-түрік 
халықтарының əлеуметтік-саяси жəне рухани дамуында ағартушылық жетекшілік рөл 
атқарады деген Исмағүл бек "Тəржіманның" 1895 жылғы 11 маусымдағы санында 
"Шығыс мəселесі" атты мақаласында көзі ашық, сауатты қоғам ғана жоғарғы даму 
деңгейін көрсете алады деген пікір білдіреді. Еуропада ағарту, білім беру шіркеудің 
үстемдігінен қүтылғаннан кейін ғана дамыды. Сондықтан мүсылман шығыста білім 
беру күрылымдарын қайта жаңарту керек. Фараби, Ибн Сина, Имам Ғазалилер сияқгы 

                                                            
11 A.Deliorman. “İsmail Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi”, Türk kültürü, sayı:69 (1968). s. 655 
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əлемге белгілі ойшыл-ғүламалар шыққан Шығыстың білім беру жүйесі қазіргі кезде 
бейшара халде. Сондықтан мектептер мен медреселер дүмше, сауатсыз молдалардан 
айрылып, олардың орнына жетік, білгір, заманға сай білім алған зиялылар үстаздық ету 
керек деген пікірге тоқтатпады.12 
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ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІ ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Н.Ж. Мыңбаев  

филология ғылымдарының докторы, 
М. Əуезов атындағы ОҚМУ, 

Н. Келімбетов атындағы «Түркология» ҒЗО жетекшісі 
 
Жалпы түркі, сонымен бірге қазақ этнонимдерін пантопохрониялық тұрғыдан қарастыру 

нəтижесінде түркі халықтарының этникалық жүйесінің басқа елдерден мүлдем айрықша 
екендігі нақтыланды [1]. Ал этникалық жүйе жалпы түркі халықтарының қалыптасуында 
ерекше орын алғандығы  үлкен мəнге ие. Осы жағдай түркі халықтарының мəдени-
этнографиялық құндылықтарының қайталанбас өзгеше болғандығын, түркілер қоғамы 
бауырластар бірлестігі екендігін дəлелдейді. 
                                                            
12 Ayhan Göksan. “İsmail Gaspıralı ve Usulüceditçiliği”, TK, sayı: 18, Nisan 1968,  s. 127 
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 Ғылыми этнографияның негізін қалаған ғалым Л. Морган [2] «адамзат бағзы заманда екі 
жолмен дамыды, бірі – матриархат, екіншісі – патриархат» деген. Онда адам баласының бірінші 
қоғам болып қалыптасуы рулық жүйе болғанын жəне бұл жүйенің екі жолмен – алғаш 
матриархат, кейін патриархат жолымен  дамығанын айтқан. Қысқаша қайырсақ,  
матриархаттық қоғамдағы рулық жүйеде жаңа туған баланың қай руға тиесілі екендігі ананың 
руымен белгіленген. Демек, бір рудың қызы  еркекпен қосылса,  туған бала қыздың руын 
иемденіп жүрген, себебі  түпкі атасының ортасы болмаған. Бұл жағдай рудың əскери 
осалдығына алып келген. Ал, көне дəуір жаугершілік заманы екендігі баршаға белгілі. 
Сонымен бірге матриархаттық қоғамда неке мəселесі тəртіпке түспеген. Əйел мен еркек, кез 
келгенмен тəртіпсіз жыныстық қатынасқа түсе бергеннен туған ұрпақтың иммундық жүйесі 
əлсізденген. Соның салдарынан ел вирустық эпидемияға душар болған кезде  көптеген адам 
қырылған. Нəтижеде матриархаттық рулық жүйе адамзат тарихында түбегейлі жойылды. 

 Марксизм-ленинизм ғылымының негізін қалаған ғалымдар патриархат  жойылады 
дегенмен, рулық жүйе ата жолымен дамып осы күнге дейін түркі халықтары арасында  
сақталуда. Бір кереметі ислам дінінің негізгі іргетасы болған тіректің бірі – адамзатты Адам 
атадан таратқаны осы патриархаттық жүйенің принциптеріне толық сəйкес келеді. Сондықтан 
түркі дүниесіндегі  көптеген шежіренің түп тамыры  Адам атадан бастау алады, сонымен қатар 
Нұхтан (ғ.с.) басталатын шежірелер халық ішінде кеңінен таралған. 

Түркі дүниесінде ежелден рулық жүйе қалыптасып дамығанын көптеген ғалымдар зерттеп, 
зерделеген. Олар: Н.А. Аристов, В.В. Радлов, А.К. Казем-бек, П.С. Савельев, В.В. Григорьев, 
О.Н. Бетлингк, В.В. Вельяминов-Зернов, П.И. Демезон, Н.И. Ильминский, И.Н. Березин, Л.З. 
Будагов, П.М. Мелиоранский, В.Д. Смирнов, В.В. Бартольд, В.В. Левшин, Б.Я. Владимирцов 
т.б. 

 Сонымен патриархат жолымен жүрген  түркі халықтарының рулық жүйесі эволюциялық 
тарихи даму нəтижесінде, жеке-жеке түркі ұлттары  қалыптасты. Даму жолының 
айрықшылығы түркі халықтарының өркениетіне, мəдениетіне ұлттық болмысына түбегейлі 
əсерін тигізген. Сондықтан түркілердің негізгі ұлттық ерекшеліктерін былай  нақтыласақ 
болады: 

1) Түркі халықтары сан ғасырлар бойы патриархат  жолымен дамып, оны бұлжытпай 
сақтап келді; 

2) Түркілер – бауырластық (қандастық) бірлестік; 
3) Түркілер əруақтарын қастерлей білген; 
4) Ру - тайпалар арасындағы қарым-қатынаста ата жолын қастерлеу дəстүрі болды; 
5) Экзогамиялық неке жүйесі жазылмаған заң ретінде қабылданды; 
6) Этникалық жүйе – мемлекеттік құрылым; 
7) Ұран, тамға, жалау т.б. символдар мен атрибуттар қалыптасты; 
8) Түркі əлемінде əскери демократия дəстүрлі түрде қалыптасты; 
9) Ел билеушілерді, хандарды сайлау жолымен тағайындау заңдастырылды. 
Түркі əлемінде қалыптасқан осы заңдылықтар мен қасиеттер  түркі халықтарының ерекше  

менталдық болмысын айқындады. Халық болмысында бір-біріне бауырмалдық, əруаққа тəу 
ету, жауынгерлік, батырлық, қан тазалығы, қоғамдағы демократия,  сөз бостандығы т.б. 
құндылықтар ежелден біздің бабаларымызға тəн қасиеттер еді. 

Түркі халықтарының  этникалық (рулық) жүйесі атадан бастау алатынын жоғарыда айттық. 
Сол жүйенің көрінісін схема түрінде келтірейік: 
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Схема  1 
 Тайпалар бірлестігі   Халық, 

Ел, ұлыс 
   Тайпалар бірлестігі 

 
  Тайпа 

 
Тайпалар бірлестігі 
 

 
   Тайпа 

Ру               Тайпа 
 

     Ру 

 Түп, Зат, Сүйек    Ру     Түп, Зат, Сүйек 

Бауыр-Туыс Түп, Зат, Сүйек 
 

    Бауыр-Туыс 

Ұрпақ               Ілкі ата      Ұрпақ 

 
Осы генеалогиялық схема түркі этникалық жүйесінің эволюциялық даму жолын 

айқындайды. Этникалық жүйенің эволюциялық даму жолы сатылап өсу нəтижесінің ілкі атадан 
бастау  алған  қандастық  құрылым: түп, зат, сүйек; ру; тайпа; тайпалар бірлестігі; ұлыс; халық 
болып соңында қалыптасады. Сондықтан қоғамдық ғылымда қалыптасқан ұлт теориясына 
жоғарыда келтірілген ерекшеліктер қосымша маңызды дəйек болмақ. 

Түркі дүниесі этникалық жүйесінің тілдік көрінісі этнонимдерді қалыптастырды. Түркі 
халықтарының этникалық жүйесінің тілдік ономастикалық бейнесі этнонимдік жүйеде сатылап 
қалыптасқаны схемалық түрде мынадай көріністе  болмақ: 

Схема 2 
*Демоним (ұлттың аты) 
 
Этноним (тайпалар бірлестігінің аты) 
 
Геноним (тайпа аты) 
 
Патроним (рудың аты) 
 
*Когноним (түп, зат аты) 
 
Аппелятив - антропоним (ілкі атаның аты) 

*Бұл жерде ғылыми айналымға екі жаңа термин енгізілуде. 
  Түркі дүниесі осылайша ерекшеленіп қалыптасты. Бұл мəселенің түп-тамырына үңілу,  

арғы аталарымыздың этногенезін айқындау деген сөз. Сонымен неге қазақ  халқы  үш  жүзге  
бөленеді деген  сұраққа жауап табылмақ. Үш жүзге бөліну кезеңі қазақ халқының ұлт ретінде 
қалыптасу жолындағы соңғы стадиясы деуге əбден болады. Себебі қазақ бір тұтас ұлт ретінде 
XV ғасырда қалыптасты. Бірақ  неге  жүзге бөлінді? - деген сұрақ көпті мазалайды. Қазақ ұлты 
үш жүзге бөлінсе оны бір тұтас, қалыптасқан ел деп болмайды деген жаңсақ пікір де орын 
алғаны бар. Осы жерде қазақ халқы ежелден тек түркілерге тəн үштік принциппен 
қалыптасқанына ерекше назар аудару қажет.  
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 Дүние жүзіндегі кез келген халықтың ішкі  құрылымын қарастырсақ олар  түрлі 
принциптермен бөлінетінін аңғарамыз. Мысалы, рулық жүйені сақтаған қырғыз бауырларды 
алсақ, олар осы күнде тұрар жеріне қарай жергілікті, аймақтық принциппен бөлінуде. Олар 
бүгінде Солтүстіктік,  Оңтүстіктік, Орта деп ірі бөлшектерге бөлініп, кейінен кіші аймақтардың 
атымен белгіленіп, тағы да Көлдік, Оштық, Жалалабаттық т.б. аталады.  

Өзбек халқы рулық жүйеден түрлі себептерге байланысты айрылып қалды, нəтижеде 
көптеген түркі құндылықтарынан қол үзді. Олар Ферғана аймағына қарай жалпы ферғаналық 
болып табылса, ішінде Андижандық, Қоқандық, Намангандық болып тағы да бөлінеді. Басқа 
аймақтағылар дəл солай, тұрған жеріне қарай, айрықша аталады. Осы принципке сай бұл 
қоғамдық топтар біріне бірі жақындап, жоқ болмаса алшақтап, соңында бірігіп жатады. Бұл 
бөліну бірігуге, бір тұтас ұлт болуға, ел болуға кедергі бола алмайды. Оның себебі жалпы 
жаратылыста, табиғатта, адамзат қоғамында, ру, тайпа, ұлт ретінде қалыптасу жолында 
диалектикалық заңдылық: бөлініп, бөлшектеніп барып бірігу кез келген жануарлар дүниесіне, 
кез келген адам қоғамына тиесілі екендігі байқалады.  

Жоғарыдағы бізге (қазаққа) жақын түркі халықтары жүзге бөлінбегенмен, іштей əр түрлі 
принципте   бөлінуде   дедік. Ал, жалпы алғанда, бұлар  бір тұтас қырғыз, болмаса өзбек 
болуына бұл іштен бөліну кедергі болмайды. Тағы да мысал ретінде Италия мемлекетін 
қарастырсақ, олар Миландықтар, Туриндіктер, Генуялықтар болып бөлінеді, ал Сицилиялық 
мафия кланы дүниеге аты шыққан топ. Германия халқы өз ретінде Бавариялық, Саксониялық, 
Тюрингиялық  т.б. болып бөлініп жатқаны баршаға белгілі. Сондықтан «қазақ үш жүзге 
бөлінеді, ол халықтың басы ешқашан қосылмайды» деп ушықтыру қисынға  келмейді. 

      Жүзге бөліну - негізінде ұлт ретінде бірігіп, тұтас қалыптасу жолындағы негізгі 
құрастырушы ұлттық құндылық болғанын ескеруіміз қажет. Сонымен бірге арғы бабамыздан 
қалған аманатты,  қандастық, туыстық жүйіні сақтап, қазақ бір атаның баласы ретінде ұлт 
болып қалыптасып, бағзы дəстүрден айнымай осы күнге дейін сол этникалық жүйені 
бұлжытпай сақтауда. Ата дəстүрін сақтаған халықтың əруағы риза, сондықтан халықтың рухы 
биік.  

ХV ғасырда түркі тайпалары ішінде қаймағы бұзылмаған рулар жиынтығы Əбілқайыр 
хандығынан бөлініп, Жəнібек пен Керей хандар көтерген ту астында шоғырланады. Бұл 
жағдайдың негізгі себебі идеологияда. Əбілқайыр хандығының билеушілері парсыландыру 
ықпалында болып, көне замандардан қалыптасқан ата дəстүрден арылу жолына түсе бастады. 
Сайын далада хатқа түспесе де бұлжытпай орындалатын заңдылық ─ экзогамиялық неке  
дəстүрін бұзу жағдайлары жалпы халықтың наразылығын тудырды. Осы жағдайға көнбеген ел 
Жəнібек пен Керей соңынан еріп, дербес хандығын жариялап, айналадағы елдерге қазақ атымен 
əйгіленеді. Осы тұста мемлекеттің алдында өте күрделі де өзекті мəселе ─ хандықты сақтап 
қалу түйіні көлденең тұрған кез еді. Біріншіден, жаңа шаңырақтың астындағы елді ұйыстыру 
қажет болды.  

Тарихтан білетініміз, көшпелі халықтарда тұрақты əскер болмағаны белгілі жайт. 
Тұрғылықты халқы – əскері саналған. Ұран тасталса болды, ту астына лезде-ақ  калың  жасақ 
жиналған. Сонымен жаңадан жиналған жұртты жылдам тəртіпке келтіріп, өз орнын анықтап, 
ру-тайпаларды топтарға бөліп, қажетті кезде атқарар əр  топтың іс-қимылын нақтылау қажет 
болды. Соған қоса, этникалық жүйенің, символдық атрибуттарын жаңарту мəселесі туындады. 
Себебі, қазақ  топырағындағы кейбір тайпалардың  бөлшектері, аталары т.б. сыртта қалды. 
Мысалы: деректерде Қоңырат елінің 29 атасы өзбекте, Қаңлы елінің көптеген рулары түрлі 
түркі елдерінің құрамында қалғаны айтылады. Демек, жаңадан құралған елдің ұран, жалау, 
тамғаларын т.б. жаңарту ең өзекті мəселе еді. Себебі, ұран тасталған кезде, жалау көтерілгенде 
кімдер ту астында жасақ болмақ? Осыдан артық өзекті мəселе жоқ еді. Түркі əлемінде кімнің 
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кім екенін аңғарудың бір жолы осы ұран, жалау, тамға т.б. символдық атрибуттар болғанын біз 
тарихтан жақсы білеміз.  

Ал XV ғасырда, Жəнібек пен Керейдің қол астындағы халық қазақ болған кезде, этникалық 
жүйе модификация, унификация жолымен жаңа тəртіпке келтірілді. Ірі тайпалар бірлестігі ата 
дəстүрдегі үштікке сай: үш жүзге бөлінді. Осы жерде ескертіп айтатын жайт бұл жағдайда ата 
дəстүр: үлкен, кіші деуде түп атадан бастау алатыны негіз болды. Осы жағдайды Шоқан 
Уəлиханов та өз зерттеулерінде атап өткен: «Вот родоподразделение в том строго неизменном 
порядке, как принято у них. Самый порядок разделения, обуславливая собою право 
старейшинства и силу племени, что и, по понятию киргиз (қазақ), выражается правом 
физического первородства предка, имеет большое значение в их родовом праве и принимается  
совершенно в генеалогическом смысле: по-сему форма отношений орд к ордам и родов одной 
орды между собою соответствуют правам кровного братства, а отношения родов к своей орде – 
относительно сына к отцу, к старшему роду старшей орды – отношением племянника к дяде, 
всего более характеризуется этот патриархальный родовой быт с отношением в диспутах 
степных импровизаторов из разных родов о превосходстве и старейшинстве своего предка...» 
[3, 48 б.]. Көріп тұрғанымыздай жалпы жүз, ру жүйесінде қазақ атам заманнан осы дəстүрді 
сақтап үлкендіктің түп атадан бастау алатынын мұхият тізбектеп келген. Біздер үлкенге құрмет, 
кішіге ізет ежелден халқымыздын қанына сінген дəстүр екендігін ерекше ескеруіміз қажет.  

Ел билеушілер, дана, көреген абыздарымыз сол дəуірде дəл осылай шешім қабылдағанына 
бір дəлел ретінде Үйсін, Қоңырат елдерінің ұран, тамғаларының өзгеруін мысалға келтірсек 
болады. Көне жазба ескерткіштерде түркі халықтарының этникалық жүйесінде ұран, 
тамғалармен бірге ру, тайпалардың символдық атрибуттары ретінде  ағаш, құс жəне сыбаға да 
аталған. Мысалы, Қоңырат тайпасының ұраны «Қоңырат», ағашы – алма, құсы – қаршыға, 
тамғасы – «туған ай» сияқты бейнеленген. Үйсіндердің ағашы – қарағаш, құсы – бүркіт, ұраны 
– «Салауат», тамғасы - “сүрку” болғаны белгілі.  Ал  біз əнгіме еткен заманнан бастап Қонырат 
елінің ұраны – Алатау,  тамғасы – П, яғни босаға; Үйсін елінің ұраны – Бақтияр, Қабылан,  
тамғасы толығымен өзгерді. Себебі, Үйсін құрамына Дулат, Шапырашты, Шанышқылы, Албан, 
Суан, Ысты, Сіргелі т.б. рулар енді. Олардың өз тамғалары болды. Үйсіндерді Зайыр Сəдібеков 
[4] Ақүйсін, Қараүйсін, Сарыүйсін деп бөледі. Сарыүйсіннің тамғасы Ашамай, ұраны – Байтоқ 
болып қабылданған. Сонымен қорытып айтсақ, XV ғасырда Жəнібек пен Керейдің қол 
астындағы халық қазақ деген атқа ие болды, ұраны «Алаш» деп қабылданды.  

Тағы да қайталасақ, басқа хандықтар құрамында қалған біздің жақын бауырларымыз бізге 
жат, жау да болып қалды, сондықтан, бұрын жалпыға ортақ болған ұран, тамға, жалау т.б. 
символдық атрибуттарды жаңарту қажеттілігі туындады. Ендігі жаңадан қабылданған ұран, 
тамға, жалаулар тек қазақ хандығының құрамындағы елге тиісті болды. Неге десеңіз, 
Əбілқайыр билігі қазақтың бірінші  жауы болды. Олар жасақ жинап,  Жəнібек пен Керей 
ордасына шабуыл жасады. Осы қиын-қыстау кезде елді ұйымдастаратын ежелден атам 
заманнан мұра болған үштік этникалық жүйеден артық еш нəрсе жоқ тұғын. Бұл жүйе рулық 
дамудың нəтижесінде этникалық эволюцияның туындысы еді.  

Арғы бабаларымыз хун, түркілерде қалыптасқан үштік жүйе жайлы не білеміз? Тарихта 
орны ерекше белгілі ғалым Н.Я. Бичурин біздің бағзы замандағы аталарымыз хундардың 
қоғамы осы жүйені қатаң сақтағанын дəл атап көрсеткен. Ол былай жазады: «Хундар жиырма 
төрт тайпадан құрылған, үш ордаға бөлінеді: оң қанат, сол қанат, орда». Сонымен, əр қанаттың 
ел билеушілері мен қолбасшыларының барлығын нақты атап өткен [5, 223 б.]. Атақты ғалым Л 
.Н. Гумилев көне түркі заманында Қағанаттың құрамында болған үш елді атайды, олар: Талос, 
Тардуш, Телестер [6]. Осы көне дəстүрді Шыңғыс қаған да жалғастырады. Оның қол астындағы 
халық та, əскер де үшке бөлінеді: Барунғар, Орда, Жонғар. Барунғарды (оң қанат) Бооршу 
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басқарды. Орданы Наая, Жонғарды (сол қанат) Мұхали (Гован) қолбасшы басқарды [7].  Баса 
айтатын жайт: осы үштік этникалық жүйені тек қазақ халқы қабылдап, оның жалғастырушысы 
болды. Мұны ата-бабамыздан қалған дəстүрге құрмет деп  білуге тиіспіз.  

Тағы да нақтылайтын өзекті мəселенің бірі – Əбілқайыр хандығынан бөлініп шығудың 
негізгі себебі – биліктің парсыландыру ықпалына түсуі, атадан қалған мұра далалық 
дəстүрлердің бұзыла бастауы. Бұл жағдайға көнбеген қазақ атамекен – ұлы дала төсіне қарай 
көшіп, Əбілқайыр хан ықпалынан тəуелділікті ысырып тастап, өзі қалаған хандардың қол 
астында болуды дұрыс көрген. Нəтижеде көне заманнан атадан балаға мұра болып келе жатқан 
рухани құндылықтарды, дала пəлсапасын, барлық мəдени, этнографиялық дəстүрлерді қаймағы 
бұзылмаған күйінде қазақ сақтай алды. Сондықтан да түркі бауырларымыз қазақ даласын қара 
шаңырақ деп білді. Түркия Президенті Тургут Озал Қазақстанға алғаш рет келгенінде: «Мен 
ана даласынан атажұртыма  келдім», - деп айтуында үлкен мəн бар.  

Этникалық жүйені жаңарту жолымен түпкі, дəстүрлі формасын бұлжытпай ұстаудың 
нəтижесінде қазақ халқы негізгі ғун-сақ, көне түркі заманынан қалыптасқан патриархалдық 
рулық жүйені, оның ең құнды биігі (адамды адам еткен) эгзогамиялық (жеті атаға дейін бір-
бірінен қыз алыспау, құда болмау, керісінше, жеті атадан асқан елмен құдаласу) неке жүйесін, 
қан тазалығын,  өз тамырындағы түпкі генофондты бұлжытпай сақтады.  

Қазақ бір атаның баласы ретінде этникалық жүйені сақтай білгеннен соң кез келген рудың, 
елдің өкілін бауыр санаған. Мысалы, қазақ жолда қазалы жерге тап  болса «Бауырым-ай, 
бауырымдап!» көз жасын төгіп, төс қағысқан. Тағы да назар аударарлық мəселенің бірі - 
қазақтың келіншектері жүзін жасырмай ашық-жарқын жүрген, себебі, олар бір рудың, 
қандастардың ортасына келін болып түскеннен соң,  жаңа келінге ешкім ала көзбен, арам 
ниетпен қарамаған. Керісінше, менің бауырымның қалындығы дей келе, оған əр кезде құрмет 
білдірген. Бір қасиет: «Атасы басқа аттан түс» - деген  ұғым ешбір халықта жоқ сияқты, қазақ 
өз бауырын перзентінен де биік ұстағаны осының бұлтартпас дəлелі.   

Түйіндесек, атадан қалған аманатты – этникалық жəне этнонимдік жүйені модификация, 
унификация жолымен тек қазақ жаңартып сақтай білді десек адаспаймыз. Бабаларымыздың 
туындысы үштік рулық жүйенің даму нəтижесінде қазақ ұлт болып қалыптасқан. Сондықтан 
түркі дүниесі қазақты қара шаңырақтың иесі деп білді.   
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ӨРКЕНИЕТТЕР  ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ МЕН ҚАҚТЫҒЫСЫ  ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
ТҮРІК ƏЛЕМІ 

 
Сайран ƏБУШƏРІП 

философия ғылымдарының кандидаты, доцент. 
Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ-і, 

Түркология ғылыми-зерттеу институты 
                

ХХI ғасырда əлемнің жер-жерлерінде ғылым мен технологияның, индустриалдық-
инновациялық үдерістердің, түрлі елдер арасындағы инфраструктураның дамуы жəне ақпарат 
құралдарының тасқынына орай түрлі континенттерде өмір сүріп жатқан халықтар арасындағы 
байланыстар белең алуда. Мұның өзі түрлі мəдениеттердің ықпалдасуына əкеліп соқтырмай 
қоймайды. Бірақ бұл үдерістің көбінесе біржақты жүріп жатқандығы айдан анық. Бұл жайттың, 
өз кезегінде, ірі-ірі өркениеттер арасындағы қақтығысқа ұрындырары күмəн тудырмайды. 
Осынау қақтығыс Батыс мемлекеттерінің гео-саяси ұстанымдары арқылы үдетіле түсуде. 
Əлемнің тереңнен ойлап, сөз қозғайтын шынайы зиялылары бұл қақтығысты бəсеңдету немесе 
одан шығудың жолдары туралы көптен бері бас қатыруда. Айта кету керек,  Батыс мəдениеті 
əрі прагматикалық-утилитарлық, əрі гедонистік сипаттас деп білеміз. Бұлардың екеуіне де – 
руханиятсыздық тəн.  Жəне де екеуінде де дүниеге деген таза материалистік көзқарас басым. 
Мұның өзі рухани мəдениет үшін қауіпті.      

      Прогрессивтік дамуды қажеттіктердің өсуі анықтайды. Ал қажеттіктердің өсуіне 
көршілердің мəдениеті немесе табиғи стихиялардың əсер етуі мүмкін. Прагматикалық фаза ең 
алдымен қажеттіктердің жəне өндірістің қарқынды өсуімен сипатталады. Мұнда материалдық 
тиімділік пен пайда табу дамудың басты негізі болып есептелінеді. Экономикалық негізі 
болмаған көптеген дəстүрлер ұмытылып қала береді. Не тиімді болса, сол жəне практикалық 
пайда  əкелген нəрсенің бəрі жақсыға жатқызылып, этикалық жағынан ақталады. 
Прагматикалық мəдениеті дамыған қоғамға кіру оп-оңай. Мысалы, кімде-кімнің АҚШ-тың 
заңнамалық жəне қоғамдық негіздерін мойындап, өзінің  міндеттерін орындайтын болса, оның 
американдық болуы үшін жеткілікті. Сондықтан батыстық-прагматикалық өркениет өзінің 
құндылықтарын көршілеріне тарату есебінен өрісін кеңейтуде.  

       Прагматикалық қоғамның тұрғындары бүгінімен ғана өмір сүреді. Олар өзі үшін ғана 
жəне бəрін қазіргі мезетте тұтынып өмір сүргісі келеді. Өткенін ұмытқан. Тек рационалдық-
практикалық мақсатқа жетуді көздейді. Бұл мəдениеттің дамуы шексіз жалғаса беруі кəдікті, 
өйткені пластикалық дегеннің қоры, Жер ресурстары жəне адамның биологиялық 
мүмкіншіліктері шектеулі ғой. Батыс елдерінде адамдар өндіргенінен көбірек тұтынуда. Мұның 
өзі тіпті несие-кредит алып өмір сүруге жетелей бастайды. Ал басқалары арамтамақтарға 
айналып ғұмырын жалғастыратын болады.  

      Этнос дамуының эмпирикалық сатысында қажеттіліктер адамның ойы жетпес биікке 
көтеріледі, бірақ жаңадан қажеттіліктер пайда бола береді. Тұрмыстық əл-ауқат жақсара 
түскенімен, қанағаттанбаушылық барған сайын белең алады. Өйткені, қажеттіліктер бірінен соң 
бірі тоқтаусыз пайда бола береді. Несие беретін мекемелер саны өседі, қызмет ету саласы өркен 
жаяды, демалыс орындары, мейрамханалар-кафелер, сауықханалар, түнгі клубтар жəне т. б. 
етек жаяды. Батыстың адамдарына бəрі қазір керек, осы жерде қажет қой. Сəн-салтанатты 
тұрмыс культі адамды дəулет астамшылдығының құлына айналдырмай қоймайды. Бара-бара 
қажеттіліктер мен тұтынушылық өндірілген игіліктерден əлдеқайда асып түсіп жататын 
болады. Мұндай қайшылықтың себептері неде?   
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      Прагматикалық қоғам өмір сүрудің мəнін тек алға жылжу деп түсінеді. Ал гедонистік 
қоғамның өкілдері бүгінгісімен ғана өмір сүретіндіктен, болашақты ойлауға уақыты да, көңіл-
қошы да жоқ.  

       Шығыстың дəстүрлі мəдениетіне келсек, мұнда дəстүрге байланысты нəрсенің 
баршасы қастерленеді. Өткеніне көп қарайлай береді. Сондықтан дəстүршілдер жəне 
консерваторлар үшін дəстүрлі этникалық жəне этикалық құндылықтарды сақтап қалу маңызды. 
Ал релятивистер-технократтар да болашаққа қарай бет бұруы мүмкін, бірақ олардың берік 
рухани таянышы жоқ. Дəстүрлі мəдениет иегерлері амалда өзіне тəндікке ден қойып, бөгде 
жұрттан, шеттен алудан, қабылдаудан бойын аулақ салады. Сондықтан дəстүрлі мəдениет өте-
мөте интраверттік сипатты. Оның бар ес-дерті өз мəдениетінің белағашын нығайтып, өздігін, 
өзіндік болмысын паш етуді қалайды. Оған негізінен басқа игіліктің жəне бақыттың керегі 
шамалы.  Батыс жəне Шығыс этностары мен мəдениетерін осылайша бағалауды көптеген 
авторлар сынға алған. Мұны эмоциялық антипатия деп біледі. Қалай болғанда да, өзінің 
бастауын көне Грекия мен Рим мəдениеттерінен алған Батыстың даму үдерісі – бұл жұрттың 
баршасы жүруге тиіс бірден-бір жол емес, ол тарихи дамудың мүмкін болған жолдарының бір 
векторы ғана. Тарихтың барысын өзгерту ісі əрдайым адамның билігінде қала береді. 
Сондықтан да дүниежүзілік өркениеттің қазіргі дамуының сапасы мен сипатына қарап, осыдан 
басқа балама жол мен модель жоқ екен деп ойлау қате болар еді. Гумбольдт адам табиғатының 
өркендеуі үшін ситуациялардың сан алуандылығы қажет деп тегін айтпаған ғой (Ортега-и- 
Гассет Х. 2003 : 198).  Ол, ол ма, Бьюкенен   Батыс баяғыда жоғалтып алған əлдебір мінезді 
ислам əлемінің сақтап қалғанын айтады: ол – бала сүю жəне өзінің төл өркениетін жалғастыру 
жəне т.б..                 

        Бұл ретте Джеймс Олдриждің «Герои пустынных горизонтов» атты романының бір 
кейіпкерінің (Гордон) аузына салған мына сөздеріне құлақ түрелік: ен далада адам баласы өзін 
əлдеқайда еркін сезінеді, өздері қаламағанша оларға мына біздің демократиямыз бен 
материалдық мəдениетімізді, тұрмыс салтымызды таңбауымыз керек. Олар бəрібір Батыс 
елдерімен жіті байланыста болып, техногендік мəдениеттің игіліктерін тез арада өз еркімен 
қабылдап алады, бірақ мұнысымен бақытты бола қояр ма екен ? (с   Д. М. Тайсаев 1888). Ал 
Эльстр: біздер адамды есінен адастырарлық, таңқаларлық заттарға қол жеткізгенімізге дейін-ақ 
бақытты едік, ендгі жерде бұл заттарға ие болғанымызбен бəрібір бақытты бола алмай 
жүргенімізді сезінудеміз деп тұжырымдайды.   

      Иə, қандай шара қолдан мейлің, саны азайған ұлт күндердің күнінде өздігінен  құрып 
тынатыны белгілі. Ал сол ұлттың өкілі бола тұра, ұлттық болмысты ғана емес, адамзаттық 
ізгілікті де мансұқтаушылардың қатары көбейгенде де, əлгі ұлт өзінің санына қарамай-ақ жер 
бетіндегі тіршілігін тауысатынына көзіңді жеткізгендейсің. Этностың өлімі демографияға ғана 
байланып тұрған жоқ. Əрине, көбеюге қабілетті даралар – жандар ғана этнос-ұлт 
генофондысына нақтылы үлес қоса алады. Қөбейіп қазақи ұрпақ қалдыруға қабілеті жоқ 
жандардың жəне əсіресе, орыстанған топтардың қазақ этносы үшін эволюциялық мəні де 
болмайды. Ендеше, топтардың бұл қасиеті табиғи жəне этностық-мəдени сұрыпталудың 
генетикалық-ұлттық эволюциялық критерийі болып табылады. Этностың өлімі азғындаудың 
жайылмауына тікелей қатысты. АҚШ-тың белгілі саясаткері, үш президенттің кеңесшісі, 
Конгресс кітапханасының директоры, Ел президенті боламын деп екі рет сайлауға түсіп, бірақ 
жолы болмаған, сонда да Батыстық өмір салтын зерттеуінен танбаған Патрик Дж. Бьюкенен 
«Батыстың өлімі» кітабында батыстағылардың - еуропалықтардың болашағына алаңдағанын 
білдіріп,  олар алдағы екі ғасырда жер бетінен мүлде құрып бітпекші, деп жазған (Қарагөз 
Сімəділ 2011 ). 
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       Өркениет – бұл топтық, қауымдық өмірдің, адамдар ұжымы ұйымдасуының ерекше 
түрі. Өркениеттік факторлардың саны мен сапасы, қосындысы, иерархиялық тəртібі жəне баска 
параметрлері əрбір өркениетте түрліше болады. Өркениет əрдайым біртұтас қауым ретінде өмір 
сүретін адамдар тобының тіршілік факторларын байланыстыратын ерекше түрдегі тетік – 
механизм болып табылады. Сондықтан да өркениеттің кыскаша дефинициясын былайша беруге 
болады: Өркениет – ұжымдық тұрмысты қамтамасыз етудің тəсілі. Тіршілік факторларының 
байланыстары тəсілдерінің түрлеріне орай өркениеттердің көптеген формалары болады. Əрине, 
өркениет туралы ұғымдар эмпирикалық жағынан верификацияланатын болса, онда олардың 
ғылыми негізі бар деп айтуға болады. Бір жағынан өркениетті тарихи шындық ретінде де, 
адамдық əлеуеттен тысқарыдағы байланыстар ретінде де қарастыруға болады. Соңғыларын дін 
мен ұлттық сезімнен табуға болады. Олар ұлттың ең ақырғы қорғаны болып табылады. Ф. 
Конечнаяның пікірінше,  нақты шындықта əлдеқандай тұрақты айырмашылықтар ретінде 
көрінетін өркениеттің бөліктері ғана бар. Бұларды мəдениеттер деп атайды. Ф. Конечнаяның 
классификациясы бойынша, христиан-классикалық (латын) өркениеті – абстракт, бірақ нақты 
түрде оның түрлері: ағылшын, француз, польша мəдениеттері сияқтылар өмір сүреді. Автор 
өркениет пен мəдениеттің екі жағы бар (материалдық жəне рухани) деп есептейді. 

       Конечнаяның пайымдауынша, түрлі өркениеттер бір-бірімен синтездене алмайды. 
Сондай-ақ, адамның екі жақты өркениеттенуі мүмкін емес. Ал, мəдениеттердің бір өркениет 
шеңберінде синтезденуі əбден мүмкін. Сонымен бірге, ол өркениеттердің механикалык түрдегі 
араласуын мойындайды. Мұндай жағдайда олардың арасында тірі организмдердің арасында 
болатын сияқты күрес басталады. Мұнда пəс өркениеттер жеңіп шығады. Мұны тарихи 
индукция дəлелдеп отыр. Ал жоғары өркениет өзін төмен, пəс өркениет өкілдерінің əсерінен 
қатаң изоляцияланған жағдайда ғана сақтай алады. Бұл жерде Жапонияның өткен ғасырларда 
ұстанған "жабық есік" саясатын еске алу лəзім. 

       Конечнаяның осынау пайымдаулары шындыкқа жанасатын сияқты. Мысалы, 
еуропалық өркениет бар, ол – анық, сондай-ақ, неміс, ағылшын, француз т.б.мəдениеттері бар 
емес пе? Еуропалық өркениеттің негізін құрайтын факторлар мыналар: христиан діні, сауда-
қалалық қоғам, жеке меншік, еркіндік, тұтынушылық, рационализм, материалдық мəдениет пен 
технология, заңнамалықтық пен индивидуализм. Мысалы, американдықтар үшін өмір – тамаша 
зат. Мұнда бəрі заттандырылған. Еуропалықтардың тіпті ортақ валютасы-евросы, қарулы 
күштері – НАТО-сы да жəне бар. Ал, орыс мəдениетінің негізін құрайтын факторлар: 
православие, самодержавие, қауымдық құрылым (сөз бұрынғы дəуірдегі мəдениеттің негіздері 
туралы болып отыр). Сол сиякты мұсылман өркениеті, түрік өркениеті дегендер бар. Оның 
ішінде қазақ мəдениеті қауымдық тұрмысқа, көшпелі мал шаруашылығы жəне егіншілікке, 
тəңірлік діни сенім-нанымдарға, табиғат күштеріне табыну, табиғат аясында тұрмыс кешіруге, 
табиғатпен үйлесімді өмір сүруге, моральдық қасиеттерді қастерлеуге жəне т.б. негізделген. 
Əрине, бұлардың көбісі бұл күндері деформацияға ұшыраған, дұрысы оларды деформацияға 
ұшыратқан. Жаңа жағдайда, бүгіндері, солардың кейбіреулерін қалпына келтіруге 
мүмкіндігіміз бар ма, əлде жоқ па? Ол мүмкіндік бар болса, оны жүзеге асыратын 
менталитетіміз, ұлттық өздік санамыз қайсы деңгейде? Тарихи тұлғаларымыздың əлеуеті 
қаншалықты? Əйтеуір, осы сынды сұрақ-сауалдар көп, оларға жауап іздеп əуре боп 
жүргендердің қарасын қадам баскан сайын көре алып жүрміз бе? 

       Этносты-халықты жемісті зерттеу ісі ең алдымен оның өркениеттік негізін 
қарастырумен байланысты. Мұның өзі өркениет ұғымының мəнін түсінуге деген 
қызығушылықты арттырып отыр (Абдеев Р. Ф. 1994). Қазіргі уакытта өркениеттің көпшілік 
тарапынан қабылданған анықтамасы мынаған саяды: ол белгілі бір мекен-мезгілде елеулі 
тұрақтылығымен ерекшелінетін,  индивидтер мен топтардың материалдық  жəне рухани 
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тұрғыдағы ең жалпы байланыстарына негізделген, əлеуметтік тұрмысты ұйымдастырудың аса 
ірі масштабтық формасы болып табылады. Ең жалпылық мəнге ие болған қоғамдық өзара 
байланыстың рухани түрлерінің рөлі мен орны ерекше. Бұл өркениеттің əлеуметтік 
тасушыларының өмір кешуінің арқасында оның біртұтастығы  қамтамасыз етіледі, ал бұл 
тұрақтылық пен тұтастылық рухани құндылықтар, идеялар, білімдер, бағдарлама-бағыттар, 
қалыптар жəне рəміз-нышандардың бірлігі мен бір бүтіндігінде көрінеді. Басқалай факторлар 
емес, нақ өркениеттің өзі қоғам дамуындағы қажетті сабақтастықты қамтамасыз етеді. Сондай-
ақ, ол адамның келешекпен де байланысын əзірлейтін мəндік факторларды қамтып, қоғамның 
эволюциясын жəне оның бағыт алуын өз ығы мен ықпалына қарай мойынұсындыра алады. 
Мұның өзі қоғамның қалыптасуы, өсіп-өркендеуі, тоқырауы жəне т. б. түрлі кезеңдерінде 
көрініс береді. Осы тұрғы мен негізде ұлттық қауымдастық өзіндік əлеуметтік-мəдени жүйе 
шеңберіндегі капитализмнің қалыптасуымен ғана пайда болады деп түйетін формациялық 
келістің шектеулігін шеттетуге болады. Көп жылдарға созылған пікірталастар "азиялық өндіріс 
əдісі" деп аталған сипаттаманың батыстық экономикалық өлшемдердің аясына сыймайтынын, 
олай болса Шығыстағы өркениеттер мəнін қауымдастықтың батыстық-еуропалық схемалары 
мен версияларының негізінде түсіндіруге болмайтындығын көрсетті. Мұның бірінші кезекте 
кісілераралық қатынастарының базистілігіне, нақты құндылыктардың тұрақтылығы мен рухани 
регуляцияның салмақтығына қатысы бар. Егер жекеленген қоғамды мен этносты алатын 
болсақ, оның экономикалық қатынастарға қарағанда əлдеқайда салмақтырақ болған 
индивидтераралық қатынастардың фундаментализмімен сипатталатынын көреміз. 
Мұндай қоғамның барлық мүшелері үшін мəңгілік маңызы бар кейбір жалпы құндылықтар 
болады. Оның айрыкша өзара рухани байланыстары бар. Олар табиғи түрде пайда болған 
құндылықтарының жəне өзіндік нышаны орныққан қатынастың, тіл мен коммуникациялық 
əдістің, сондай-ақ бұл қоғам үшін маңызы бар рəміздердің берілу формасын-тəртібін құрайды. 
Өркениеттік тұрғы қоғамның рухани өндірісінің ерекшелігін, сол қоғамдағы мəдениеттің 
экономика мен саясатқа қарағандағы аса маңызды рөлін бағалауға мүмкіндік береді. Көзге 
көріне бермейтін рухани байланыстар дəстүрлі Шығыс өркениетінің күллі ғимаратын шырмап 
алған жəне оның батыстық индустриалдық-ақпараттық-прагматикалық қоғамнан түбегейлі 
айырмашылықтарын ашып береді. 

      Əрине, қазіргі таңда өркениеттің жалпы теориясы бар деуге болмас. Бірақ, өркениеттің 
мəні мен рөлін түсінуге жəрдемдесетін Түрік қоғамдарын, оның ішінде қазақ қауымын, 
олардың этностық өздік санасын талдауға мүмкіндік беретін көпшілік тарапынан қабылданған 
қағидалар бар екенін естен шығармауымыз керек. Бұл ретте өркениет осынау қоғамның барлык 
салаларын қамтитын, рухани негізін құрайтын, мəдениетінің барлық түрлерін анықтайтын, 
тұтастықты орнықтырудың белгілі бір механизміне ие болған субстанция түрінде түсініледі. 
Халыктың кайсы бөлігі болмасын  –   қалалықтар немесе ауыл түрғындары, орталық немесе 
шет аймақта, шалғайда тұратындар, түрлі топтардың  өкілдері – бəрі белгілі бір қоғамда өмір 
сүргендіктен, əрдайым тұтастық механизмінің тарапынан қалпына келтіріле жəне орнықтырыла 
берілетін құндылықтар мен идеяларды белгілі бір түр мен көлемде ұстанып, тұтынады. 
Жоғарыда тілге алынған өркениеттегі басты нəрсе – рухани өндірістің нақты жүйесі. Ол 
материалдык өндірістің өткінші факторларына қарағанда мейлінше тұрақты болып келеді. 
Мұның өзі қоғамның өзіндік бітім-болмысын анықтауға, ондағы рухани эволюцияның ішкі 
қайнар бұлақтарын ажыратып алып көрсетуге мүмкіндік береді. Мəдениетке бет бұру оның 
ерекше тетіктері арқылы барлық қайталанбайтын бояуларымен қоса əлеуметтік-мəдени 
құрылымның тұрақты типін анықтауға мүмкіндік береді (Орынбеков М. 1994 : 9). 

     Дамушы тұтастықтың барлық өзгерістері мен түрлерінде көрінетін ең жалпылама бастау 
бар. Бұл – халықтың тарихи жадында əлімсақтан бері сакталып келе жатқан кісілераралық 
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қатынастардың қалыпты принциптері (Орынбеков М. 1994 : 7-8). Осынау принциптер ұзақ 
уақыт бедерінде əжептəуір күрделі өзгеріске ұшырайды, бірақ өзінің өзекті мағынасын, 
концептуалдық ядросын сақтай алады, сондықтан да ғасырлар бойы барлық рухани өндіріске, 
оның ішінде қоғамдық қатынастарға да өзінін ыңғайластырушылық жəне реттеушілік жағынан 
ететін əсерін тигізе береді. Шығыс-түркі елдерінде батыстың ерекшелігі болып табылатын 
товар-ақша қатынастарының орнын ғасырлар бедерінде қалыптасқан кісілераралық 
байланыстар оп-оңай ғана баса алады. Осы негізде Шығыстың-түркінің дəстүрлі қоғамында 
қазіргі күнде де сақталып қалып отырған кландык, ру-тайпалық байланыстардың маңызын 
түсіне аламыз. Əрине, бұл маңыздылық бұқаралық санада фетиштендірілген түрде 
бейнеленген. Сондықтан да ол идеологиялық жағынан бұқаралық сананы түрлі өзгерістерге 
ұшыратып отыр. Мұның өзі Батыспен салыстырып қарағанда Шығыс-түркі қоғамындағы 
өркениеттің рухани жақтарының салмақтырақ екенін жəне олардың атқаратын рөлінің де 
басқашарақ екендігін көрсетеді. Бұл жəйтті мынадан да байқауға болады: халықтың тарихи 
жады мен тəжірибесін сақтауды қамтамасыз ете алатын факторлар қатарына негізінен 
өркениеттің рухани құрылымын жаткызуға болады. Бұл рөлді дəп рухани структура секілді 
тиянақты атқара алатын басқа факторлар жоқ деуге болады. Тіпті қоғамның экономикалық 
жəне саяси тетіктері де бұл ретте дəрменсіз. Осынау структура тарихи тəжірибені əрдайым 
қайтадан жандандырып, жаңғыртып жəне жаңалап отыруға мүмкіндік береді. Ол қоғам 
ұстануға тиіс қалыптар мен бағдарларды айқындап, сайып келгенде мəдени мұраның өзегі 
болып табылады. Руханияттың тікелей ықпалымен əлеуметтік тəртіп пен əрекет бағытын 
аныктайтын, ақтайтын үлгілер жүзеге келеді. Осы негізде Шығыстық сипаттас түрік өркениеті 
Батыстық тұрмыс салтына қарсы конфронтациялық қатынасты қалыптастырады. Шығыс 
қоғамдарының дербестігін орнықтыру жолдарын айқындайды. Ол таза рухани шеңберде 
шырмалып қалмай, Шығыс мəдениеттерінің теңдігі, өзіндігі, автономдығы принциптерін 
орнықтыра отырып, халықаралық құқықты реттеуге белсенді түрде əсер етеді, халықаралық 
жəне этникалық қоғамдар іс-қызметінің қалыптық үлгісі болып табылады. 

       Қазіргі уақытта өркениеттік дамудың концепцияларына үлкен үміт артылуда. Себебі, 
еуроцентристік типтес дүниетанымдық теориялардың жалпыадамзаттық универсалдық сипатқа 
ие бола алмағаны белгілі болып отыр. Осыған байланысты жаңағы үміттер қылаң бере бастады. 
Дамудың көпварианттылығы туралы, эволюцияның плюралистік жолдары туралы идея пайда 
болды. Өркениеттердің Батыста да, Шығыста да өз жолымен дамитыны анықталды. Мұндай 
даралық ерекшеліктердің мойындалуы, стереотиптерден бас тарта білу этностар мен ұлттардың 
дамуының түрлі динамикалары мен даму əлеуетінің түрлілігін түсінумен жəне мойындаумен 
қоса жүрді. Шығыс-түрік мəдениеті мен пəлсапасында өз көрінісін тапқан жəйттер Шығыстағы 
этникалық қауымдастықтардың тəуелсіз төл тарихының барлығын дəлелдейтін фактілер болып 
табылады. 

      Шығыс халықтарының рухани мұрасы, жалпы алғанда өркениетіне көз тіксек, олардың 
еш уакытта бір текті болмағанын жəне еш болмағанда: үнді, қытай жəне араб-парсы-мұсылман 
сияқты үш бағытта өрбігенін байқауға болады (Орынбеков М. 1994 : 9). Мұнда түріктік 
өркениеттің сипатын тілге алуға болады. Сондай-ақ, Шығыста рационализм, активизм жəне 
экстраверттіліктің түрлі формалары болғандығы анық. Еуроцентризм теоретиктерінің əрдайым 
айтып жүргеніндей, Шығыста пессимизм, идеализм, иррационализм, интроверттілік тəріздес 
бір сарынды рухани-пəлсапалық ой кешу үрдістері ғана болды деу өрескел қате пікір. Мұнда 
философияның қасаң, қатаң жəне тұрақты типтері болмаған, сондықтан да ғақлиялық ой 
кешудің еуропалық əдістерінен туындайтын өлшемдерді шығыстық мəдениет, этос пен 
этникалық өздік сананы талдауға қолдану дұрыс та тиімді нəтиже бермейді. Шығыста, мысалы 
пəлсапаны адамдардың күнделікті немесе əдеттегі рухани ізденістерінің ажырамас бөлігі 
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ретінде қарастыруға болмайды. Шығыс үшін ең алдымен адамдардың нақ іс-қызметін 
айқындайтын дүниетаным универсалиялары қажет болған. Қоғамда мəдениеттің дағдарысты 
кезеңдерінде пəлсапаға деген мұқтаждық күшейе түседі, өйткені нақ осындай жағдайда 
ғақлиялық ой кешудің ашық та анық əдістері мен түрлеріне сұраныс күшейеді. Ал, дəстүрлі, 
салыстырмалы түрде баяу дамитын мəдениетке ғаклиялық ой шешудің, талдаудың 
нəпəлсапалық түрлері тəн. Шығыста ойлаудың философиялық болмаған түрлерінің үстем 
болуына байланысты өздік сананың ұғымдары діни немесе көркем өнер типтері бойынша 
құрылған мəтіннің традициялық түрлеріне малынып түр. Осы жəйт Шығыс халықтарының 
этникалық (ұлттық) өздік санасын əлеуметтік-мəдени контекст пен тұрғыдан зерттеуді, сондай-
ақ, оның жүйесінен теориялық-идеологиялық жəне этникалық жақтарын ажыратып алып 
қарастыруға ден қоюды талап етеді. Себебі, Шығыс халықтары ондаған жылдар бойы 
отаршылдық құлдық жағдайында өмір сүргендіктен, олардың өздік санасында маңызды жəне 
бірінші дəрежелі рөлді əрдайым ұлттық идея атқарып келген. Шығыс елдерінде зиялылардың 
көңіл төрінде ұлттық тəуелсіздік идеясы, ұлттық мемлекетті орнықтыру идеясы əрдайым 
тұрған болатын. Бұл – шындық. Ал, қазақ қоғамы жөнінде басқашарақ пікір айтуға болады. 
Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстардан бергі кезеңдерде, əсіресе кеңестік тұрмыс 
аясындағы кейінгі 70 жыл ішінде ұлттық идея қалың ұйқыға кеткен еді. Бұл кезеңдерде 
қазақтың өздік санасы негізінен көркем сөз мəтіндерінде айқын айшықталған деп айтуға 
болады. Яғни тəуелсіз мемлекет құру идеясы əлі де болса алға тартыла қоймаған еді. 

     Отаршылдықтың үстемдік еткен жылдарында Шығыста қоғамдық ой-пікір мен 
мəдениетке пəс назармен карап-бағалау белең алған-тын. Шынында да оның, əсіресе пəлсапасы 
жəне əлеуметтік ой-пікірлерінің ынталы белсенділігі мен бастамасы оншалықты төбе 
көрсетпей, тым-тырыс қалған сияқты болып көрінген еді. Бұл, бір тамандан, колониалдық 
жағдайлармен құрсауланған болатын. Осы жəйт батыс ойшылдарының Шығыс өркениетінің 
мəңгілік артта қалуы мен жарамсыздығы, инерттілігі мен пассивтілігі жөніндегі 
пайымдауларын тудырған болуы керек. Мысалы, Гегельдің пікірінше, батыс пəлсапасы 
шығысқа қарағанда ғақлиялық ой кешудің ең жоғарғы типі болып табылады. Сонымен қоса 
колониализммен күрес жүргізудің барысында Шығыс халықтары "мəдени империализммен" 
күрестің түрлі əдістерін ойлап тапты. Олар, əсіресе, Шығыс-түрік ұлтшылдығының түрлі 
фомаларында тұжырымдалған еді. Бұл ретте Шығыс өркениеттерінің аясында жөргегінен 
шығып, одан əрі өріс ала дамыған қазақи этностық өздік сананың ерекшеліктерін ашып 
көрсету, əрине, арнайы зерттеуді талап етеді. 

      XX ғасырдың гуманитарлық ғылымында тарихи процестерді, этносты, этосты 
түсіндірудің бірнеше тұрғылары бой көрсетті. Мəселен, маркстік ілім, теологиялық-
провиденциалистік сипаттас пəлсапа тарихы, сондай-ақ, модернизация мен конвергенцияны 
атап көрсетуге болады. Бұлардың бəрі бір ауыздан дүниежүзілік тарихтың бірлігін 
мойындайды. 

      Екінші бір бағыттың өкілдері мұндай бірлікті терістейді. Олардың пікірінше, тарих 
қатар-қатар өмір сүретін немесе белгілі бір тарихи уакыттың аясында бірінің орнына бірі 
келетін өркениеттер мен мəдениеттердің күрделі конфигурациясы болып табылады. Олардың 
əрбіреуінің  өз өмірі, тарихы, тағдыры бар, бірақ олардың баршасы түптеп келгенде жойылып 
кетеді. Өркениеттер мен мəдениеттердің өзара əсерлесуі жекеленген жағдайдан  ары аса 
алмайды. Олардың өмір сүруі күрес арқылы ғана жүзеге асады. Сөзді əріден қозғасақ, 
мəдениеттердің тұйық жəне жабық табиғатына байланысты олардың инертті түрде катар өмір 
сүруін ғана тілге тиек етуге болады (Солонин Ю. Н. 1995 : 13). 

      Бұл ретте XX ғасырдың ақырында тарихи партикуляризм дəйектеулерінің ыкпалы 
барған сайын арта түскенін еске сала кетпекшіміз. Мұның нақтылы мысалы ретінде тарихты 
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жабық, тұйық өркениеттік теория түрғысынан түсіндірудің белең алғанын айтсақ та жеткілікті 
(Солонин Ю. Н. 1995:13-16). Мəдени-тарихи типтер тұжырымдалған идеялар да осынау 
келістің қатарынан табылады. Бұл концепцияларды адамды мəдени нақтылықтан айыратын, 
жұрттың бəрін бірдей етуге тырысатын информациялык-техногендік өркениеттің 
универсализмінен туындайтын қоғамдық көңіл-күйдің қажеттілігін өтеуге қаратылған 
əлеуметтік-психологиялық құрылым ретінде анықтауға болады. Атап айтар болсақ, аталмыш 
тұжырымдардың көтеретін жүгі мен міндеті қазіргі заманның апатты да қат-қат 
қайшылыктарына орай уытын жайып келе жаткан келеңсіз құбылыстары мен көлеңкелі 
көріністеріне тап болған əлеуметтің бойын билеген қорқыныш, қауіп-қатер жəне пессимистік 
сезінулеріне байланысты жауап іздеу болып табылады. Сайып келгенде, оларды осынау 
сезімдерге бой алдырған халықтың идеялық-психологиялық мұқтажын өтеуге арналған қазіргі 
заманның қоғамдық санасының көріністері ретінде қабылдауға болатын сияқты.      

       Ал Тойнби этностық мəдениеттің құлдырауы оның шағын шығармашылық тобының 
жасампаздық күш-қуатынан айрылуына немесе оның жойылуына байланысты үдеріс деген 
қорытындыға келген. Алаш ардагерлерінің өздері де, сонымен қоса ұлттық сипаттас 
шығармашылық əлеуеттері кезінде жоқ боп, жойылып кетті ғой. Қазіргі жағдайымыз соның 
нəтижесі. Əлбетте, этностың жойылуының тереңде жатқан түп-тамырларына балта шабылудың 
шын себептерін тереңнен іздестіре түсуіміз керек болады.  

       Методологиялық жағынан өркениеттер турасындағы ғылым қатаң түрде эмпирикалық 
жəне индуктиптік сипаттас болуы керек. Сол себепті ол рационалдық спекуляциямен сыйыса 
алмайды. Осындай ғылыми тарихнамалық дəстүрлер Бэконнан бастау алған, оны 
жалғастырушылардың арасынан Виконың есімін айрыкша атап өту керек. Ф. Конечная 
өркениеттердің синтезденіп-кірігуін қош көрмейді. Рим, –  дейді ол, – Батыс пен Шығысты 
синтездендіру процесстерінің барысында құлады. Ал, батыстық жəне шығыстық элементтерді 
механикалық тəрізде араластырып жіберудің нəтижесінде Ресей, империя ретінде өмір сүруден 
қалып отыр; тіпті оның ұлт ретінде өмір сүруі туралы ойлауға көңілдің қошы жоқ. Еврей 
өркениетімен жақындасып, жанасқан барша мəдениеттердің тағдыры қатерлі де, қайғылы 
аяқталатынын дəлелдейтін тарихи материалдар өте көп (Конечная Ф. 1962 ).  

       Батыс елдері, Ресей мен Қытай Түрік мемлекеттері басшылары Орталық Азия 
елдерінің шекараларын ғана емес, барлық есік-терезелерінің айқара ашып тастауын, тіпті төбе 
шатырын да алып тастауын өте қалайды, мұны табиғи-нормал жағдай деп біледі: бұған қол 
жеткізген билеушілер прогрессивтік ұстанымдары бар заманауи жандар деп əспеттелінеді. 
Бұған обьективтік жағдаяттардың да əсері аз емес: заманауи технология, инфраструктура, 
ақпараттардың жедел таралуы, əлемдік универсализация (спорт, мода, өнер-кино-интернет-
ұялы телефон, трансжолдар т.б.), шекаралардан асып өтетін тауарлардың, өнер 
туындыларының, адамдардың, капиталдың, мəдени құндылықтардың, азық-түлік қорының, 
идеялардың емін-еркін қозғалысы т.б. Бұлар халықтарды этностық бітім-болмысынан 
айыратындықтан, елдігін сақтап қалуға қауіп төндіретіндіктен, кейбір мемлекеттердің 
басшылары сақтықпен əрекеттенуде. Сондықтан олар бұл процесстерге күмəндана, тіпті 
үрейлене қарауда. Бұл əсерлерден Қазақстан да шет қалмады: басқасын айтпағанның өзінде 
(ішімдіктерге берілуі, наркотиктерді тұтынуы, суисцид, жасөспірім қыздардың түсік тастауы, 
қарттар жəне жетімдер үйлерінің пайда болуы, жемқорлық пен парақорлық індеті, ұрпақтар 
арасындағы қайшылық-қақтығыстың белең алуы, некелік ажырасулардың көбеюі, спид т.б. 
аурулардың таралуы жəне толып жатқан басқалай келеңсіздіктер) оның тұрғындарының 
моральдық қасиеттерінің бірсыпырасының ата-бабалар дəстүрлеріне сай келе бермейтіндігін 
айтсақ та жеткілікті. Ең бастысы –  қатыгез де немқұрайды-салқын ортаның орнықтырылуы.  
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      Бұдан шығатын жол – бүкіл қоғамның жөнімен өрістілетін қарсылығын үдету. Бұл 
бағытта ұлттық қозғалыстың төбесі əлі көрінер емес. Əр жерден тұрып айтылып жатқан 
ұсыныстар мен тілектер ғана байқалады. Оның  тегеурінді талабы білінбейді. Бұл ретте тілді, 
дінді, дəстүрдің əлеуетін орнықты ету (олардың тиісті мəртебесін көтеру), ұлттық тəрбиені 
күшейту арқылы қоғамды, оның алдыңғы қатарлы тобын оятуға болар еді. Мұның бəрі 
стихиялық түрде жүзеге асатын тірлік емес. Мұның үшін жер-жерлерде халықтық қозғалыстың 
белсенді əрекеті жандандырылуы керек. Əсіресе, Ел тəрбиесін көрген, жастайынан ана тілінің 
уызына қанып өскен, жырау-жазушылардың туындыларын сүйсіне оқып, олардан нəр алып, 
ұлттық əдет-ғұрыптарды бойына сіңіріп, ұлттық құндылықтардың сақтаушысы, жасаушысы, 
тұтынушысы, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізушісі бола білген жандар алға қарай, билікке 
ұмтылдырылуы-ұсынылуы шарт. Бұлар тарих пен дəстүрге негізделген əлеуметтік-саяси жəне 
экономикалық жүйені орнықтытыра алады. Мұндай жандар түбі бір, тағдырлас басқа түрік 
халықтарын жатсынбай, өздеріне тарта біледі. Жаhандану мен өркениеттердің ықпалдастығы 
жағдайында Түрік əлемініің бірлігіне қызмет етуді мəртебелі іс санайды. Шынында да 
түркілердің жақындасуы, бауырластығының нығаюы – бұл үлкею, ұлғаю, ірілену, қуаттану 
деген сөз. Осындай санаға ие болған жастарды баулып жетілдіру лəзім. Жəне де Түрік 
халықтарына деген сүйіспеншілік олардан медет табу, нəр алу, өзіңді табу-тану үшін керек. Бұл 
танымды олардағы түркілік сипаттас құндылықтарды төл өзіңдікі деп білуге дейін жеткізу 
шарт. «Қазақстан – 2050» стратегиясында айтылғанындай, жер-жерлерде орталықсыздандыру 
үдерісі жолға қойылып, жергілікті тұрғындар өздерінің жағдайлары мен келешегі үшін өздері 
жауапты болып, белсенділік танытып, олардың іс-қызметі халықтық қозғалысқа дейін ұласса 
құба-құп. Олар баяғы замандардағы жыраулар сияқты мемлекеттің ішкі жəне сыртқы 
саясатының бағытын анықтауға ат салысып, қоғамның даму тенденциясын анықтауда да 
шешуші рөл атқаруы лəзім. Мұның өзі азаматтық қоғамды қалыптастырудағы басты қадам 
болар еді. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ИЗУЧЕНИЕАЛТАЙСКОЙ И ТЮРКСКИХ ЛИТЕРАТУР 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  

 
Екатерина Чандыева 

Заведующая кафедрой алтайского языка кандидат педагогических наук БОУ «Институт 
повышения квалификациии профессиональной переподготовкиработников образования 

Республики Алтай» 

В современном обществе, когда рушатся традиционные и духовные ценности, снижается 
культурный уровень населения, происходит мировоззренческая дезориентация, особую остроту 
приобрела проблема сохранения «культурной памяти», воспитания духовно богатой личности. 

В начале ХХI века появилось поколение, неинтересующееся родным языком и 
литературой, обычаями, историей и культурой народа, неосознающее свою национальную 
принадлежность, что в свою очередь привело к упадку духовности общества, к нивелировке 
нравственных человеческих качеств.  

В связи с этим последнее десятилетие ознаменовано всеобщим интересом к возрождению 
национального самосознания, сохранению культурного духовного наследия народа. Во многих 
республиках Российской Федерации разрабатываются концепции этнокультурного 
образования, в которых ставится задача воспитания школьника как носителя и продолжателя 
культурно-духовных ценностей народа, формирования у подрастающего поколения 
ценностных ориентаций. 

Создание этнокультурной среды на ступени общего образования является необходимой 
предпосылкой формирования этнического самосознания у обучающихся.  

В системе образования Республики Алтай в 
общеобразовательныхучрежденияхсрусским(неродным)иродным(нерусским)языкомобученияо
дним из важных и обязательных компонентов является изучение учебных предметов 
«Алтайский язык», «Алтайская литература». 

Современные образовательные программы по алтайской литературе включают не только 
произведения алтайских писателей, а также переводы тюркской, русской и зарубежной 
литературы.  

Включение древнетюркской литературы, произведений тюркской литературы (тывинской, 
хакасской, якутской, казахской, киргизской, айзербажанской, турецкой и др.) в программы по 
алтайской литературе приобщает обучающихся к тюркскому миру, повышает мотивацию к 
обучению родного языка и  литературы, способствует формированию этнического 
самосознания.  

Изучение русской и зарубежной литературы способствует расширению кругозора 
обучающихся, выявлению национально-специфического и общечеловеческого в литературах. 

Знакомство с литературой тюркских литератур начинается в начальных классах. В 
образовательной программе учебного предмета «Литературалыккычырыш» («Литературное 
чтение») в тематическом разделе «Телекейле мен» / «Я и мир вокруг меня» изучается 
литература других народов. В 3 классе предлагается сопоставительный анализ басен «Аспан ла 
Чымалы» / «Кузнечик и Муравей» турецкого писателя Назыма Хикмета и «СебискелеЧымалы»/ 
«Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова. Анализ двух произведений раскрывает особенности 
тюркского и русского мировосприятия.  

В основном общем образовании рабочие программы по алтайской литературе состоят из 
четырех разделов: устное народное творчество, древнетюркская литература, алтайская 
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литература, литература других народов. В системе изучения алтайской литературы знакомство 
с литературой народов России  начинается в средней  ступени образования. В V-VIII классах 
переводная литература изучается параллельно с алтайской литературой.  В данном концентре 
предполагается подробный текстуальный анализ нескольких  произведений литературы 
народов России и мировой классики, переведенной на алтайский язык. 

В процессе преподавания алтайской литературы обращение к древнетюркской литературе 
и литературам тюркских народов является важной составляющей, которая дает возможность 
выявить общность литературного процесса в национальных литературах, осмыслить единство 
историко-литературного пространства, а также вводит изучение произведений  родной 
литературы в контекст тюркской и мировой культуры.  

Изучение древнетюркского периода начинается с 5 класса. Древнетюркский период в 
школьной программе представлен орхонскими памятниками. В 5 классе учащиеся получают  
общие сведения об орхонских надписях; в 6-7 классах – изучаются отрывки памятника в честь 
Кюль-тегина, в честь Тоньюкука и «Ырк-Битиг» / «Бельгебичик»; в 9 классе знания, 
полученные в средних классах, обобщаются, учащиеся знакомятся с теоретическими статьями 
отдельных исследователей (И.В. Стеблева, С.С. Суразакова, Н.М. Киндикова).  

На уроках алтайской литературы  древнетюркские тексты изучаются на родном языке.  В 
настоящее время отрывки из  текстов орхонских памятников переведены на алтайский язык 
фольклористом С.С. Суразаковым,  писателями  А.О. Адаровым «Куль-тегингеэземкереес», 
«Тонйукуккеэземкереес», К.Д. Кошевым «Йолыг-тегинниҥадазыБильге-кагангаучурлаганташ-
бичигинен», журналистом А.А. Сабашкинным. 

На современном этапе вопрос об изучении древнетюркской литературы, в частности 
орхонских памятников в школе принадлежит к числу сложных и фактически не разработанных 
в школьной методике. 

В методических пособиях по алтайской литературе профессор Н.М. Киндикова 
акцентирует внимание  на изучение жанровой специфики орхонских надписей и поэтики 
поэтических переводов (Киндикова1998: 11). 

Следует выделить несколько приемов работы над орхонскими текстами в средних классах: 
пересказ, сопоставление алтайского и русского перевода, работа над образами, историко-
культурологический комментарий, сопоставление литературного текста с историческими 
реалиями. 

В старших классах большое внимание уделяется исследовательской работе учащихся, 
которые, прежде всего, знакомятся с научными статьями алтайских литературоведов (С.С. 
Суразаков, Н.М. Киндикова).  

Изучение орхонских надписей в школе дает возможность обучающимся понять истоки 
типологической связи всех тюркоязычных литератур, а также позволяет обосновать 
периодизацию алтайской литературы. 

В средних классах изучаются следующие произведения тюркских литератур: 
5 класс:Ч.Т.Айтматов.«Солдаттыҥуулы» /«Солдатенок» -киргизская литература; 

СейранСаховет «Бозогоажырателекей» - айзербажанская литература. 
7 класс:М.Джалиль. «Jaйымлабарболзочы», «Кушкаш» - татарская 

литература;С.Тока.«Араттыҥсӧзи» / «Слово арата» - тувинская литература; 
Ч.Т.Айтматов«Аккереп»/ «Белый параход» - киргизкая литература. 

8 класс:И.Есенберлин«Чӧлдӧрдиҥjайымыучун» / «Хан Кене» - казахская литература, 
А.Даржай."Коноочы"- тувинская литература; И.Гоголев"Айхал"- якутская литература. 
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В старших классах обзорно изучаются переводные произведения Ч.Т. Айтматова 
«Чактаҥузункӱн», «Јакшыболзын, Гульсары», «Тӧӧниҥкӧзи», А. Кунанбаева 
«Јииттужымдаӱредӱге», М. Карима «Ай карыккантӱнде» / «Ночь лунного затмения» и др. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что изучение тюркских литератур на 
уроках алтайской литературы является важным и необходимым компонентом, 
способствующим формированию поликультурной личности, обладающий этническим 
самосознанием и общетюркским сознанием. При этом формируется единая система 
литературного образования, позволяющая выявить национальное своеобразие каждой 
литературы и то общее, что их объединяет: общие мировоззренческие позиции, духовно-
нравственные ценности, эстетические представления. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫҢ ТҮРКІ ƏЛЕМІ БІРЛІГІН 
НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ 

 
Қ. Мəмбетов 

филология ғылымдарының кандидаты  
Түркология ҒЗИ ғылыми қызметкері  

 
Түркі əлемін бірлестіруге барлық күштерін, саналы еңбегін жұмсаған Бумынь, Білге қаған, 

Күлтегін, Тоныкөк бабаларымыздың ел бірлігін сақтауда жүргізген қажырлы еңбектерін бүгінгі 
Түркі əлемінің бірлігі мен ынтымағына барлық күш-жігерін жұмсап келе жатқан Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Түркі бірлігі идеясын» дамытуда 
атқарып жатқан еңбектерін ұшан-теңіз. 

Елбасы Түркі халықтары тəуелсіздігіне қол жеткізген күннен бастап-ақ түркі 
халықтарының бірлігін, ынтымақтастығын ең маңызды мəселе деп тапты. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев былай дейді: «...тарихта теңдесі жоқ үлкен мемлекет құрған, 
отаршылдық тарихының тар жол, тайғақ кешу азабын тартқан, тоталитарлық қоғамның қиын-
қыстау күндеріне төзе білген түркі əлемі тап қазір сапалық жаңа дамудың тарихи 
перспективасымен бетпе-бет келіп тұр. Енді ол түркі халықтарының тəуелсіздік туралы, дербес 
мемлекет құру туралы ғасырлар бойы армандап келген мақсатын жүзеге асырып, оны нақты 
мазмұнмен толықтыра түсетін кезеңге жетті» [1, 117]. 

Ата-бабаларымыз аңсап келген тəуелсіздікке қол жеткізген түркі тілдес халықтардың 
«дербес мемлекет құру» арманының орындалып, дамыған мемлекеттермен терезесі тең болу 
үшін, түркі халықтары интеграциялық қарым-қатынаста болып,  бірлігін, ынтымағын нығайтуы 
қажет. 

Түркі тектес үлкенді-кішілі халықтар жан-жақты дамып, барған сайын бір-бірімен қарым-
қатынастары нығая түсуі  тиіс. Осы байланыстар саяси, экономикалық жəне мəдени, ғылыми 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

905 
 

бағытта іске асуы тиімді болмақ. Қазір дербес түркі мемлекеттерінің арасында жыл өткен 
сайын бірлігі мен ынтымағы, қарым-қатынасы нығайып келеді. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев көп ұлтты халқымыздың бірлігін сақтауда көп жұмыстар атқарып 
жатқаны күллі əлемге аян. Ол Түркі халықтарының бірлігіне айрықша көңіл бөлуде. 
Халықтардың бірлігін сақтау – Бумынь, Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк бабаларымыздың 
кейінгі ұрпағына мəңгілік тасқа жазып кеткен өсиеттері. Өсиеттерді іске асыру – қазіргі Түркі 
əлемінің қасиетті борыштарының бірі. 

Президент Н.Ə.Назарбаев: «Біздің ойымызша, түркі əлемінде бұл проблеманы табысты 
шешудің алғышарттары əбден жеткілікті» [1, 118], – дейді. Тарихи дамудың ғасырлар бойы 
қалыптасқан алуан түрлі этностық-мəдени жүйелері, ұлттық бейнелер болмысының, əр қилы 
əлемдердің кезек күттірмейтінін өзара тіл табысу, пəтуаға келу қажеттігі бұл проблеманы 
қазіргі тарихи деңгейіне дейін көтеру керектігін көрсетіп отыр. Оған тəуелсіз түркі 
мемлекеттерінің барлығы да мейлінше тең құқықты жағдайда қатысуға мүдделі болуы тиіс. 
Түркі əлемі өкілдерінің қазіргі ұлттық сана-сезімінің деңгейі бұл міндетті ойдағыдай шешуге 
мүмкіндік береді [1, 118]. 

Елбасы: «...түркі əлемі барлық уақытта да əртүрлі халықтар мен мəдениеттерді бір-бірімен 
байланыстыратын дəнекер буын болып келді... қазіргі Түркі əлемі уақыт өткен сайын өзара 
тығыз бірлесе түсіп, өздерінің мəдени мол мүмкіндіктерін танытуға тиіс» [1, 119], – дейді. 

Түркі əлемі бүгінгі таңда, оның ішінде Қазақстан, Еуропа, АҚШ, Қытай, Араб, Иран, Ресей, 
Үндістан т.б. мемлекеттермен экономикалық, мəдени, дипломатиялық қарым-қатынастарын 
нығайтуда. 

Ол туралы Елбасы: «Атап айтқанда, түркі-ислам əлемі а) Батыс мемлекеттері; ə) Араб-Иран 
əлемі; б) Ресей; в) Қытай сияқты мəдени-өркениет кешендерінің арасындағы байланысты 
қамтамасыз ететін, мəдениеттерді өзара байыта түсетін маңызды көпір болады» [1, 119], – 
дейді. 

Тарихтың қойып отырған өктем талабы əрбір түркі еліне əртүрлі салада жəне саяси, 
экономикалық, мəдени жəне гуманитарлық əртүрлі тəсілдермен бірігу проблемасын шешудің 
бəріне бірдей тең институттың тетіктерін жатпай-тұрмай іздестіруді міндеттейді [1, 120–121]. 

Егер түркі əлемінің бірігу идеясына қазіргі ағымдағы тарихи кезең тұрғысынан баға беретін 
болсақ, онда əлгі бірігу  идеясының ықпалдастырушы жəне жұмылдырушы мүмкіндіктері 
шамалы ғана сияқты болып көрінуі əбден мүмкін. 

Бірақ уақыттың неғұрлым кеңірек шеңбері тұрғысынан келетін болсақ, оның даму 
перспективасына көз жүгіртетін болсақ, онда тарих бізге нақты алғанда əрбір түркі халқы 
түркілердің мəдени əлеміндегі бөлінбейтін құрамдас саласы екеніне барған сайын көз жеткізе 
дəлелдеп береді [1, 121]. 

Демек, түркі əлемі ежелгі дəуірден қалыптасқан мəдени бірлігін, ынтымағын сақтағанда 
ғана «əрбір түркі халқы түркілердің бөлінбейтін құрамдас» екенін айғақтай түседі. Түбі бір 
түркі əлемі «жұмылған жұдырықтай болып біріккен кезде геосаяси өмірге тең құқықты субъект 
ретінде ықпал ете алады» [1, 122]. 

«Бұл бағытта едəуір алға жылжуымызға Түркі халықтарының энциклопедиясын жазудың 
ізгі ықпалы мол болар еді. Сондай-ақ Түркі халықтарының пантеонын салудың, онда түркі 
халықтарынан шыққан ұлы қайраткерлердің жəне жалпы түркілік тарихқа тікелей қатысы бар 
маңызды оқиғаларды осы заманғы бейнелеу өнерінің тілімен жалпақ дүниеге жария етудің 
пайдасы зор. Түркі проблемаларын оқытып, үйрететін халықаралық орталық ашылса, тіпті нұр 
үстіне нұр болар еді» [1, 122], – деген пікірін Елбасы өзінің «Тарих толқынында» (1999 ж.) 
кітабында айтқан болатын. Жүрегі «Түркі халықтарының бірлігі мен ынтымағы» деп соққан 
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Елбасының сонау жылдардағы айтқан ұсыныс пікірлерінен оның тек Қазақстан халықтарын 
ғана емес, туысқан түркі халықтарына деген сүйіспеншілігін аңғарамыз. 

Қазақстан Президентінің «Түркі əлемінің бірігу идеясын» көтеруінің басты құндылығы: 
жаһандану заманында түркі тілдес халықтардың тарих сахнасынан жойылып кетпей, керісінше, 
бабалар өсиетінің негізінде бір-бірімен жақындасып, ымыраласып, бірігу арқылы əлем 
деңгейінде өркениетті дамыған елдердің қатарына қосылу. 

Осы мақсатта АҚШ, Қытай, Ресей, Үндістан, Еуропа елдерімен түркі халықтары томаға-
тұйық өмір сүрмей, мəдени, экономикалық, интеграциялық қарым-қатынаста болғаны өте 
тиімді құбылыс. 

«Түркі халықтарының кір жуып, кіндік кескен Отаны – Орталық Азия. Осы кең-байтақ 
табиғи-жағрафиялық аймақ Азия құрлығының Еуропамен ұласып жатқан жеріне орналасқан.  
Оның батысы мен шығысы Еуропамен, шығысы Қытаймен, оңтүстігі Үндістан, Ауғанстан, 
батысы Иран елдерімен шекараласқан. Осы көршілермен түріктер ежелден этникалық, саяси, 
экономикалық, мəдени қарым-қатынаста болған. 

Түріктердің өркениетті елге айналуында Орталық Азияның тамаша табиғи-жағрафиялық 
жағдайының да маңызы өте зор болған. Бұл – жер шарындағы адам баласының дамуына 
қолайлы аймақтардың бірі. 

Табиғаттың мұндай ерекшеліктері түріктердің жан-жақты дамуына, көп салалы 
шаруашылықпен айналысуына əсерін тигізген. Оның үстіне, Орталық Азия, Еуропа мен Азия 
құрлықтары арқылы алуан санды халықтармен қарым-қатынастар жасаған. Сол арқылы дүние 
жүзі халықтарының өркениетті мəдениетке жетуіне де айтарлықтай үлестерін қосып келген» [2, 
38]. 

Демек, түркі халықтары өздерінің Отанын көздің қарашығындай сақтаған. Кең байтақ 
мекендерін сақтау жолында жанталасып, жан беріскен Отанын, елін, жерін көздің 
қарашығындай қорғаған. 

«Тіпті, сондай қадым заманда-ақ көшпелі халықтар мейлі жер рудың, тайпаның немесе 
мемлекеттің мекені болсын – бəрі бір аймақтың тұтастығын сақтаудың қажеттігін түсінген» [1]. 

Түркілік дəуірден қалған Отансүйгіштік, елін, жерін қорғау – ата-бабалардан қалған ұлы 
қасиет. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың ғылыми тұжырымдарға, ой-пікірлерге сүйеніп айтқан дəйекті 
мысалдары, бүгінгі түркі халықтарының санасына сіңіп, ұрпақтан-ұрпаққа жетуі тиіс. Жерді, 
елді, Отанды қорғау, көздің қарашығындай сақтау əрбір түркі азаматының жəне 
қазақстандықтардың да абыройлы борышы болмақ. Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
алысты болжайтын көреген де салиқалы саясатының нəтижесінде іргемізді нығайтып, кең-
байтақ жеріміздің шекарасын айқындап алдық. Елбасының ата-бабалардан қалған асыл 
өсиеттеріне деген адалдығына жыл өткен сайын Қазақстан халқы, əлем куə болуда.  

Елбасы айтқандай: «халқымыздың тарихы – соғыстардың, əскери жеңістер мен 
жеңілістердің ғана тарихы емес. Оның қашаннан да жасампаздық сипаты бар. Мемлекет құрып, 
оны нығайту, қалалар салу, керуен жолдарын тарту, ғылыми трактаттар жазу, төл мəдениетін 
қалыптастыру – бəрі-бəрі де жасампаздыққа жатады. 

Еуроцентризмнің ықпалымен ғасырлар бойы көшпелі жəне отырықшы халықтардың 
арасындағы күрес жөнінде түсінік қалыптасып келді. Оның үстіне көшпелілер ұдайы əлемдік 
өркениет пен мəдениеттің жетістіктерін талқандаушылардың жабайы ордасы ретінде көрсетіліп 
отырды. Алайда, уақыт өте келе ол пиғылдың дұрыс-бұрысын сарапқа салар зерттеушілер 
бірінен кейін бірі көптеп шыға бастады» [1, 202], – деген пікірі тарихи шындық. Түріктердің 
тарихы бұрмаланып, бөлшектеліп, бұзып жазылып келген. 
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Өз заманының ойшыл ғұламасы, түріктердің арасында болып, олардың тарихын, тұрмысын 
жетік білген М.Қашқари: «Сондықтан мен түркілердің зерек қабілет иелерінің бірі əрі ұрыстағы 
шебер найзагері болғандығымнан, олардың шаһарлары мен далаларын түгел кезіп шықтым» [3, 
9], – деген. М.Қашқари түріктердің ерте заманнан-ақ шаһары мен тұрақты ауылдарының 
болғаны туралы көптеген нақтылы деректерді береді. 

Түріктердің ойшыл ғұламаларының бірі Жүсіп Баласағұни: 
Болған талай қалалар да, халық та, 
Уақыт көмді жердей табытқа. 
Болған талай ауылымыз, тайпамыз. 
Енді соның ізін тауып байқаңыз... [4, 602-605]. 
Ұлы ғұлама түріктердің отырықшы ел, мəдени орталығы мен қалалары болғанын 

суреттейді. 
Ерте дəуірде-ақ ақсүйектер қауымы, мемлекет басшылары, ру ақсақалдары, абыздар елдің 

өркендеуі мен ұлттың еңселенуін қамтамасыз етті. 
«Сол кездің өзінде-ақ мемлекет істерін өз қолына шоғырландырған мирасқор ақсүйектер 

қауымы қалыптаса бастады, – деп жазады Елбасы... күллі халықтардың тарихы мемлекет 
басшылары, дворяндық ақсүйектер жөніндегі мадақ сөзге толы. Əрине, олардың да қауқар-
қарымы əркелкі кісілер болғанында күмəн жоқ. Бірақ, нақ осы орта машина пайда болғанға 
дейін елдің өркендеуін, ұлттың еңселенуін қамтамасыз етті ғой» [1, 204–205], – деп жазады 
Елбасы. 

Халықтар тарихы көбіне аса көрнекті, тіпті онша үздік емес билеушілердің, төрешіл жəне 
білікті басшылардың қызметімен толыға түседі. Көк тəңірінің шапағатына бөленген билеуші 
əулеттер туралы идея өмірдің өзіндей көне болғанмен, қазіргі мемлекеттердің заңмен 
қаруландырған тап соның өзі. Бұл тұжырымдама діни көзқараспен қатар мемлекеттердің 
шашырап кетпеуіне жағдай жасаған  өзіндік бір идеология болды [1, 205]. 

Бүгінгі таңда Елбасының алға қойған мақсаты да Түркі халықтарының ауызбіршілігі, 
ынтымағы мен бірлігі. 

Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаевтың сындарлы да салиқалы саясатының нəтижесінде 
түркі əлемімен бірігу идеясының құндылығы мен маңызы орасан зор. 

Түркітілдес мемлекеттер басшыларының Əзербайжан Республикасында өткен 9-шы 
Саммитінде Қазақстан Президенті Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен мемлекет басшылары 
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесін (ТМЫК – Түркі кеңесі) құру туралы 
келісімге қол қойған болатын. Қазақстанда құрылған Түркі академиясы халықаралық мəртебеге 
ие болды. 

Өте маңызы бар құжаттың қабылдануы түркі халықтарының бірлігін нығайтатын аймақтың 
жалпы түркі бірлестігін құруға негіз қалады. Кеңес оған мүше мемлекеттер мен халықтар 
арасындағы татулық, бірлік пен ынтымақтастықтың əлеуетін арттырып, түркі халықтарының 
бай мəдени-тарихи мұрасын насихаттау жөніндегі ортақ күш-жігерін жандандыруға септігін 
тигізе бастады. 

Түрік Республикасының Президенті Абдулла Гүл: «Н.Ə.Назарбаев – түркі текті 
мемлекеттердің көшбасшысы! Мен бұл бағалау пікірімді Н.Ə.Назарбаев Түркияда ресми 
сапарда болған кезінде айтқанмын, бүгін де қайталап айтамын!» – деді де, билік символы 
асатаяқ сыйлады. Бұл – Қазақстан Республикасы Президентіне берілген тарихи баға болатын... 
Түркия Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халықаралық аренадағы, оның ішінде күллі түркі 
дүниесіндегі тарихи қызметін өте дəл бағалап айтып отыр...[5, 1]. 
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Түркі тілдес елдердің ынтымақтастығы мен бірлігін аңсап өткен Ататүріктің игі-мақсатын 
іс жүзіне асырып келе жатқан Қазақстанның Президенті Н.Ə.Назарбаев «Əлем Түркілерінің 
көшбасшысына» айналды. 

Түркі əлемінің бірлігі мен ынтымақтастығын арттыруда Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 
бастамасымен Парламенттік Ассамблеясы (ТүрікПА), Түркі академиясы, Ақсақалдар кеңесі, 
Кəсіпкерлер кеңесі, ТҮРКСОЙ ұйымы (Түркітілдес елдердің мəдени ынтымақтастығы ұйымы), 
Баку қаласында ортақ мəдени мұраны қорғау қоры, Түркі музейі мен кітапханасы, Түркі 
ғылыми-зерттеу қоры, Түркі дүниесін зерттеу орталығы,  Түркі кеңесінің бас штабы құрылды, 
Түркі елдерінің ортақ байрағы белгіленді. Бұлар түркі əлемі бірігуінің, ынтымақтастығының 
алғы шарттары, яғни негізгі тетіктері болып табылады. 

2011 жылы Қазақстан Түркі кеңесі ұйымына төрағалық етті. 2012 жылы «Астана – түркі 
əлемінің астанасы» болып жарияланды. 2011 жылы Түркі кеңесі БҰҰ жанында бақылаушы 
мəртебесіне ие болды. 

Бішкек саммитінде (2012) Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Біз негізінен елдеріміз арасындағы 
экономикалық ынтымақтастық мəселелеріне баса назар аудардық. Бұл экономикалық 
ынтымақтастықта көлік коммуникациясы, байланыс салалары зор маңызға ие. Сондықтан да 
біздер көлік жəне коммуникация министрліктеріміз бен кедендік органдарымыздың Түркия-
Ахалкала–Карс–Тбилиси–Баку жəне Каспий теңізі арқылы Қазақстаннан  осында жəне 
Қазақстаннан Қытайға өтетін маңызды темір жолды іске қосуға дайындық жүргізу барысында 
кездесу өткізулеріне уағдаластық», – деді. Демек, Түркі елдерінің басқа да көрші 
мемлекеттермен де экономикалық қарым-қатынас жасауы өте тиімді болмақ. 

«Қазақстан басшысы Түркі академиясын, Түркі мəдениеті мен түркі мұрасына қолдау 
көрсету қорын құрудың да өзектілігіне тоқталып, осы арқылы жастарымызды бір-бірімен 
жақындастыру үшін тілдерімізді, мəдениеттерімізді жалпы түркі əлемін оқып білуге бірлесіп 
үйренуге шақыратындықтарын жеткізді. «Менің пайымымша, бұл тұрғыда біз маңызды жұмыс 
атқардық» [6, 1], – дейді Елбасы Н.Ə.Назарбаев. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев талқыға түсіп, ортақ уағдаластыққа ие болған экономикалық, 
рухани, мəдени сауалдардың негізіне тоқталып, ең бастысы, бүгінгі таңда түркі мемлекеттері 
жастары арасында «Түркі Əлемі» дейтін маңызды түсінікті қалыптастыру керектігін атап 
көрсетті. 

Жаһандану заманында əлемді құтқаратын тек ынтымақтастық, бірлік екенін өмір талабы 
көрсетіп отыр.  

Қазіргі кезеңде түркі елдері жаһандану сияқты əр түрлі қауіп-қатерлерге бірлесіп жауап 
беруге мүдделі болып отыр. Түркі əлемінің бірігу идеясы – өзінің түркілік болмысын, 
мəдениеті, тілін сақтап қалу үшін ортақ мəдени-ақпараттық кеңістік құру жəне сауда-
шаруашылық байланыстарын нығайту үшін өзара тиімді экономикалық жобаларды іске асыру. 

Түркі мемлекеттерінің жекеленіп, бөлшектенуі немесе оқшаулануы келешек тұрғысынан 
қауіпті. 

Түркі елдерінің бірлесуіне мəдени, рухани мұрасын сақтап, жетілдірудің күллі əлемінің 
аймақтануы кезінде түркі географиясының бірлесуінің қажеттілігі, əр түрлі геосаяси күштер 
тоғысқан Еуразияда түркі əлемінің мүдделерін қорғау, құрлықтың ішінде орналасқан елдердің 
теңізге шығу мүмкіндігі, түркі елдерінің «Жібек жолы» жобасының көліктік жəне тасымалдық 
ресурстарын пайдалану. 

Қазақстан жер көлемі мен табиғи байлықтарының есебінен түркі елдерінің арасында заңды 
көшбасшысы бола алады. 

Түркітілдес мемлекеттер бірлігі мен дамуы – ұлтымыздың нығаюы мен дамуының кепілі 
бола алатын лайықты фактор. 
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Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Қазақ даласы – Ұлы түркі елінің қара шаңырағы» [1, 75]. Демек, 
Қазақстан жері көне  түркі мемлекеттерінің Отаны. 

Қазақстан – көне түркілердің қара шаңырағы болса, қазақ ұлты иісі түркі халықтарының 
алдындағы  өз жауапкершілігін сезінетін, түркі халықтарына моральдық-рухани қолдау 
көрсетуге қауқарлы көшбасшы ел. 

Түркітілдес мемлекеттердің қауіпсіздік саласы, сауда-экономикалық, ынтымақтастық жəне 
мəдениет пен тіл  саясаты бірте-бірте жүйелі түрде даму үстінде. 

Қауіпсіздік пен қауіп-қатерге бірге төтеп беру мəселелері бойынша түркі мемлекеттері 
күрделі мəселелерді де күн тəртібіне қойып шешуде. Қазақстан, Түркіменстан, Əзербайжан, 
Түркия, Өзбекстан, Қырғыз мемлекеттері қандай жағдайда да өздерінің экономикалық, сауда-
саттық, мəдени қарым-қатынастарын бірлесіп қана Қытай, Еуропа нарығына шығу мүмкіндігі 
сияқты факторлар экономикалық интеграцияның тиімділігін көрсетеді. 

Түркітілдес елдер тығыз бірлікте, ынтымақтастықта болса, дүниежүзілік геосаяси жəне 
геоэкономикалық үдерістерге ықпал ете алатындай зор əлеуетке ие күшті фактор бола алады. 
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ЖАСТҮРІКТЕРДІҢ  «БІРЛІК ЖƏНЕ ДАМУ» ҰЙЫМЫ МЕН ТҮРКІСТАН 
ЖƏДИДШІЛЕРІНІҢ ТАРИХИ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫ 

 
Қ. Қ. Базарбаев  

ХҚТУ-нің «Жалпы тарих» кафедрасының  III-курс докторанты 

Отан тарихының мазмұнын зерттеу  жаңалау  мен байыту жолдарының бірі ретінде 
Қазақстан мен Түркия арасындағы тарихи байланыстарды тереңдей зерттеудің қажеттілігі туып 
отыр. Қазіргі кездегі  бауырлас екі мемлекеттің XIX ғасырдың  соңы мен XX ғасырдың 
алғашқы ширегіндегі байланыстары отарлық езгіге қарсы бүкілəлемдік ұлт-азатық қозғалыстың 
ауқымында өріс алғаны белгілі. Түркия мен Қазақстан тарихи байланыстарының ежелгі 
заманнан бастау алатындығын еске алсақ, бұл байланыс XIX ғасырдың соңы мен  XX ғасырдың 
бас кезінде жаңа сапаға көтерілген еді. Осындай байланыстырдың негізінде жастүріктер 
тарапынан құрылған «Бірлік жəне Даму» ұйымы Түркістандық  жəдидшілермен отарлық езгіге 
қарсы идеологиялық байланыстар орната бастады. 

Жас түріктер тарапынан құрылған “Бірлік жəне Даму ұйымы» билік басына келмей тұрып-
ақ Түркістан мəселесіне қызығушылық таныта бастаған [1,16-18]. Комитет баспасөз беттерінде 
мəселесі ашық жарияламағанымен саяси тұлғалар арасында жеке хат алмасулар арқылы 
байланыстар орнатты. Сондай-ақ осы жерде айта кетеін бір мəселе комитеттің сыртқы 
түріктерге деген көзқарастарында түрікшілдікке қарағанда, исламшылдық сипат басым болды. 
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1906 жылдың 23 қараша күні «Бірлік жəне Даму» ұйымының Париждегі орталығынан 
жіберілген «Кавказдағы мұсылман бауырларыма» атты хаттағы жұмыс бағдарламасынан бұл 
жағдайды айқын көре аламыз. Онда «Ресейдегі барлық мұсылмандардың бір орталыққа бірігуі 
керек. Əр қалада «Бірлік жəне Даму» ұйымы сияқты жасырын қоғамдар (бірлестіктер) құрып, 
ақша шығару мəселесін қолға алу керек. Ресей үкіметіне ашық түрде қарсы шығуды əзірше 
тоқтата тұру керек. Ресей қаншалықты атқаратын істері көп ел болғанымен, сендерге жамандық 
жасауы мүмкін. Біршама уақыт Ресейге деген дұшпандық көзқарастарыңды жəне Түркияға 
қосылу мəселесі туралы тіс жармай, жүректеріңде құпия түрде сақтауға тырысыңдар. Ресей 
өкіметіне өздеріңнің адал да шынайы дос екендеріңді, христиан дініне ешқандай 
дұшпандықтарыңыздың жоқ екендігін жəне діни алауыздық тудырмайтындықтарыңызды əрі 
сөзбен əрі жазбаша мəлімдемелермен Ресей өкіметіне дəлелдеңдер» [2, 342-343.] делінген 
болатын. Бұл жылдары «Бірлік жəне Даму» ұйымы Исмаил Гаспыралыны өздеріне жақын тұта 
бастады. Тіпті, білім беру үдерісін кеңінен тарату жəне Стамбул түріктерінің тілін ортақ тіл 
ретінде қолдану сияқты Гаспыралы тарапынан айтылған ой-пікірлер олардың жазбаларында 
көрініс тапқан «Бірлік жəне Даму» ұйымының қуатты дұшпанды күдіктендірмеу (алаңдатпау) 
үшін өте мұқият түрде əрекет ету  керек, білім-ғылым жолымен даму керек жəне бұл мəселе 
жөнінде жапондықтардан үлгі алу керек» деген сияқты кейбір принциптері Гаспыралының 
ұсыныс-пікірлерімен сəйкес келеді. «Бірлік жəне Даму» ұйымы мұқият түрде əрекет жасау 
жəне Ислам дініне ерекше көңіл бөлу саясатын 1906-1907 жылдар аралығында одан əрі 
жалғастырды. 1906 жылдың 6 тамыз күні Исмаил Гаспыралыға жазылған хатта «Мұсылман 
газеттері», «ислам талпыныстары», «исламның келешегі», «ислам элементтері» сияқты сөздер 
көп қолданылғанымен, ешқандай түрікше сөздер жазылмаған [3, 349-350]. Бірлік жəне Даму 
комитетінің бұл əрекеті билік басына келгеннен кейін өзгерді. «Бірлік жəне Даму» ұйымы 
мүшелері 1911 жылдың қыркүйек-қазан айларының арасында Селаникте өткізген үшінші 
мəжілістерінде құпия түрде бірқатар түбірлі шешімдер қабылдады. Бұл мəжілісте түрік тілін 
əлемдік деңгейде дамыту, Ресей мен Ираннан бастап мұсылмандар тұратын барлық елдерде 
Бірлік жəне Даму комитетінің филиалдарын ашу, сондай-ақ Түркістан, Иран, Үндістан, Кавказ 
жəне Мысыр елдеріндегі мұсылмандар арасында жіберілген агенттердің санын арттыру жəне 
мұсылман елдерінен келген барлық делегаттардың Стамбулда жылына бір рет басқосуын 
қамтамасыз ету туралы шешімдер қабылданды. Осы шешімдердің негізінде «Бірлік жəне Даму» 
ұйымының Түркістанда бірнеше филиалдары ашылды [4, 74-75]. «Бірлік жəне Даму» 
комитетінің түрік жəне мұсылман елдеріне қатысты саясаты, 1913 жылдың қыркүйек-қазан 
айларында өткен жылдық мəжілістерінде тағы бір рет бекітілді [5,410].Қабылданған 
шешімдердің жүзеге асырылуы үшін «Бірлік жəне Даму» комитетінің əскери істер жөніндегі 
жауапты тұлғасы Энвер Пашаның басшылығымен Түркістан мен Үндістан аймақтарында 
түрікшілдік пен исламшылдықты насихаттау мақсатында «Тешкилат Махсуса» (Арнайы ұйым) 
атты құпия ұйым құрылды [6,78-79].Осы ұйымның жетекшісі Эшреф Кушчубашының 
ұсынысымен Түркістанға төңкерісті ұйымдастыратын азаматтар жіберіліп, олар Ресейдің 
отарлық билікке  қарсы көтеріліс жасауға дайындық жасайтын болды. Бірақ, Балкан соғысы 
алдын-ала ойластырылған бұл əрекеттің  іске асырылуына кедергі жасады. Сөйтіп 1914 жылы 
Энвер Паша Түркістан өңіріне жіберілетін Эшреф Кушчубашының бауыры Селим Сами 
бастаған 5 адамды дайындайды [7,20-25].                 

Алғашқы орыс төңкерісінен кейін саяси құрылымдар құра бастаған Түркістан 
жəдидшілерінің қозғалысына əсіресе, 1908 жылы жарияланған ІІ Конституциялық басқару 
кезеңіндегі Осман мемлекетінде туындаған саяси, діни жəне философиялық пікірталастар əсер 
етті. Түркістан жəдидшілері жас түріктер төңкерісінен кейін Түркістанда жасбұхаралықтар, 
жасхиуалықтар жəне жасөзбектер атты құпия ұйымдар (қоғам) құра бастады [8, 97-99]. Бұл 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКОЛОГИЯ КОНГРЕСІ      V. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 

 

911 
 

ұйымдар алдымен жасырын түрде Бұхара, Хиуа, Самарқан, Ташкент, Қоқан жəне Əндіжан 
сияқты басты қалаларда құрылып, жұмыс жүргізе бастады. Сондай-ақ сол жылдары Бұхарада 
Садриддин Айни, Осман Хожа жəне Абдулвахид Рафи тарапынан жасырын түрде құрылған 
«Тербие-й Этфал» атты ұйым Стамбулда өзінің филиалын ашады. Бұхарада «Тамим-и Маариф 
Жемиети»деген атпен құрылған бұл филиал  Түркістанда саяси жұмыстар жүргізетін 
Стамбулда 1911 жылы 15, ал 1912 жылы 30 шəкірт тəрбиелеп шығарды [9,273].Түркістаннан 
оқуға келген шəкірттер Стамбул басылымдары (газет-журнал) арқылы түрік жəне ислам 
əлеміндегі жаңалықтардан хабардар болып отырды. Бұл газеттердің арасында əсіресе, 
«Сиратул-Мустақим», (Тура жол) «Себиүл-Решат», (Эшреф Эдип тарапынан Стамбулда 
шығарылған саяси, ғылыми, діни жəне əдеби журнал.) «Басирет», (Араб тілінде көрегенділік, 
көреген деген мағына береді. Сондай-ақ 1869-1878 жылдар аралығында Стамбулда Али Эфенди 
тарапынан шығарылған ұлттық газет атауы.) «Түрік Юрду» (Түрік жұртшылығы)  жəне 
«Теариф-и Муслимин» (Мұсылман тағылымы) сияқты газет-журналдар көп оқылатын еді. 
Сонымен бірге бұл шəкірттердің кейбіреулері «Бірлік жəне Даму» ұйымына мүше болып 
қабылданды. Орыс құпия қызметінің деректеріне қарағанда Бұхара жəдидшілерінің жетекшісі 
Абдуррауф Фитрат Стамбулда жүрген кезінде 1911-1913 жылдар аралығында «Бірлік жəне 
Даму» комитетіне мүше болған жəне Түркістанға қайтқаннан кейін де комитетпен байланысын 
үзбеген [10, 32].Жəдидшілік қозғалысының белсенді мүшелерінің бірі əрі Кеңес үкіметі кезінде 
жауапты басшылық қызметтер атқарған Акбар Оразалиев өзінің 1914-1917 жылдар аралығында 
«Бірлік жəне Даму» құпия ұйымына мүше болғандығын жазған [11, 263].Отарлық биліктің 
«Охранка» деп аталатын құпия полиция қызметі 1916 жылы Ферғана облысының Əндіжан 
қаласында «Тераккипервер» атты құпия ұйымның жұмыс істегендігін анықтаған. Убейдуллах 
Хожа, Сейдуллах Хожа сияқты жəдидшілермен қатар Вадим Чайкин жəне Шапиро сияқты орыс 
социалист-революционерлері  де мүше болған бұл құпия ұйым, аймақтағы отар билікті 
құлатуды көкседі [11,79]. Ферғана облысында бұдан басқа «Падаркуш», (Əке күші) «Үмид» 
(Үміт) жəне «Гайрет» (күш-қайрат, талпыныс) атты құпия ұйымдар жұмыс істеді. Құпия 
полицияның деректеріне қарағанда, бұл ұйым «бүкіл Ислам əлемінің қамқоршысы болып 
тұрған Түркиямен» байланыс жасап отырған. Ал, жəдидшілер болса Балкан соғысына жасырын 
түрде қаржылай көмек ұйымдастырған. 1913 жылы Қоқан қаласында 23 000 рубль жиналып 
Түркияға жіберілді. Осының артынан тағы да жіберу үшін 16 000 рубль жиналды [13,80-81]. 
1910-1914 жылдар аралығында болған Балкан соғысы, Ресейдің Санкт-Петербург сияқты ірі 
қалаларында оқып жатқан Түркістандық жəдидшілерге де өз ықпалын тигізді. Соғыс кезеңінде 
өздерін «əскер қатарына шақырылған сарбаздар» ретінде сезінген Түркістандық жас 
жəдидшілер, Ресей Түркияға қарсы соғысқан жағдайда темір жолдар мен көпірлерді, сондай-ақ 
телеграф сияқты байланыс жүйелерін істен шығару үшін Кавказ майданына жіберілетін арнайы 
шəкірттер студенттер бірлестігін құрды [14, 20-22].   

Түркістандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі «Бірлік жəне Даму» ұйымы тарапынан 
жіберілген түрік офицерлері де қатысады. Энвер Паша тарапынан Түркістанға жіберілген Адил 
Хикмет, Хажы (Селим) Сами, Хүсейн Эмруллах, Хүсейн жəне Ибрагим Бейлер Жетісу 
өңіріндегі қырғыздар бастаған халық көтерілісіне қатысып, осы көтерілісті басқарады [15,209-
226].Түркістандағы отарлық билік басшылары бұл жағдайға қатты алаңдаушылық танытты. 
Құпия полиция басқармасының 1916 жылдың 27 желтоқсан күні жазған хатында осы 
алаңдаушылық айқын көрінеді: «Түріктің «Бірлік жəне Даму» ұйымы аймақтағы халықты 
көтеріліске шығуға шақырып отыр. Өте мұқият түрде əрекет етіп, аудандардағы түрік 
азаматтарын бақылауға алуларыңызды өтінемін. Көтерілістің алдын алу үшін барлық 
қауіпсіздік шаралары жүргізілсін [16, 81].  
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 «Бірлік жəне Даму» ұйымының қызметі 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін одан əрі 
қыза түсті. 1917 жылы тамыз айының соңында Мүнаввер Қарының үйінде Түркиядан келген 
Осман Бей мен Хайдар Эфендінің қатысуымен мəжіліс өткізілді. Бұл жиналыстың нəтижесінде 
«Иттихат (Бірлік) жəне Тераккипервер (Даму)» қоғамы құрылды. Бұл қоғамның құрылуындағы 
мақсат- Жас түріктер төңкерісінен үлгі алу еді. Кейіннен бұл қоғам «Бірлік жəне Даму» деп 
атала бастады. Ол ұйымның мүшелері кейін «Бірлік» деген атпен жұмыс жүргізе бастаған 
қоғам, Мустафа Кемал Ататүрік тарапынан жіберілген Мустафа Супхимен жасырын кездесулер 
өткізді [17,49].         

Мүнаввер Қари мен мүфти Махмуд Хожа Бехбудидің басшылығымен 1917 жылы 11 
қыркүйек күні Ташкентте түрік федералистер ұйымы құрылды Бұл ұйымға қатысты 
деректерден, Жас түріктердің алдыңғы қатарлы ойшылдарының бірі бекзада Сабахаттин 
ұсынған идеялардың Түркістанға əзірбайжандық Мехмет Эмин Эфендизаде тарапынан 
тарағандығы аңғарылады. «тəуелсіз əрі федерациялық басқару жүйесін қалыптастыратын 
бірден-бір жолдың Түркістанда қуатты федералистер ұйымы құрылуы» екендігіне сенген ұйым 
жетекшілері мемлекет жəне тəуелсіздік, ұлттық жəне діни, мəселелер, тəуелсіз елдердегі бұқара 
халықтың құқығы, экономика жəне қаржы, жер, жұмысшылар мəселесі, сот жəне оқу-ағарту 
мəселелері атты шешу жолдарын қарастырған партияның бағдарламасын жасады.   

Түркия мен Түркістан жəдидшілері арасындағы қарым-қатынастар мəселесінде Ресейдегі 
тұтқынға түскен түрік офицерлерінің алатын орны ерекше. Ағылшын үкметі тарапынан құпия 
миссиямен Түркістанға жіберілген офицер Ф.М. Бейлли өз естеліктерінде түрік офицерлерінің 
1918 жылы түрікшіл бағыттағы үгіт-насихат жұмыстарын қалай жүргізгендігін туралы 
баяндайды [18, 81]. 1918 жылы Түркістан жəдидшілері құшақ жая  қарсы алған түрік 
офицерлерінің бірқатары Ташкент оқу орындарында мұғалім болып қызмет атқарған. Сондай-
ақ олар «Тұран», «Даму» жəне «Түрік күші» мəдени-ағарту бірлестіктерін құрып, 
жəдидшілермен бірге театрларда  пьесалар  көрсеткен. 

1920 жылы Жемал Пашаның Ташкентке келуін үлкен қуанышпен қарсы алған түрік 
офицерлері, жасырын түрде жиналыстар өткізіп нəтижесінде Түркістанда белсенді əскери іс-
қимылдар жүргізуге дайындала бастайды жəне осы мақсатта Бұхараға арнайы топтар жібереді. 

Жемал Пашаның тапсырмасына байланысты түрік офицерлері жасбұхаралықтар тарапынан 
құрылған Бұхара əскерін оқытады [19,47-48]. Түркістан жəдидшілерінің саяси іс-əрекеттерінде 
Түркиядағы жастүріктер қозғалысы мен «Бірлік жəне Даму» ұйымының тəжірибелерін үлгіге 
алды. «Бірлік жəне Даму» ұйымымен тығыз байланыс орнатқан Бұхара жəдидшілері өз тəуелсіз 
ел болу үшін өзімшіл Əмірдің басқару жүйесін қарсы күрес жүргізді. Осы тұрғыдан қарағанда, 
жасбұхарлықтардың саяси əрекеттері «Бірлік жəне Даму» ұйымына ұқсады. Сондай-ақ 
жасбұхарлықтардың елде алғашқы болып Конституция жариялауды талап етті. Сонымен бірге 
«Бірлік жəне Даму» ұйымы мен Түркістандағы осы сияқты астыртын қызмет істеген  
қоғамдардың арасында айтарлықтай айырмашылықтар болды. Патшалық Ресейдің отарына 
айналған Түркістан өңіріндегі жəдидшілер құрған жасырын қоғамдар мен ұйымдар ең алдымен 
ұлттың азаттығы үшін күресті жəне осы мақсатта елдің тəуелсіздігін алдыңғы кезекке қойды. 
Сондықтан да бұл ұйымдардың аты мен ұстанған бағыты бойынша  «Бірлік жəне Даму» 
ұйымына ұқсағанымен, оның  құрылу мақсаты қызмет мазмұны мүлдем басқа еді.                 
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