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2016 жылғы 14 қазаннан шыға бастады.
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Әлем назар тіккен Экспо-2017
Дүниежүзі халықтарының мәденитарихи және ғылыми-технологиялық
дамуларының жаһандық тұрғыда ал
масу процесін айғақтайтын әлемдік
деңгейдегі іс-шараның бірі – ЭКСПО-2017
халықаралық көрмесі.
Бұл – әлемнің дамыған елдері өздерінің
жасампаз да тың идеялы ойларының
жемісі болған ғылыми жетістіктерін орта
ға салып, өз елінің рухани даму дәрежесін
бір қырынан көрсететін бірегей мүмкіндік.
Сонымен айбынды да айдынды Аста
намызда көптен асыға күткен Экспо-2017
көрмесі өз шымылдығын түрді.
93 күнге созылатын халықаралық
шараның келушілерге ұсынатын қызығы
қандай?
Маусым айының 9 күні елордада
төрткүл дүниені мойындатып хал ық
аралық мамандандырылған ЭКСПО-2017
көрмесінің ашылу салтанаты болып өтті.
Дүбірлі дода – дүниежүзілік көрмеге 115
ел мен 22 халықаралық ұйым қатысуда.
Бірқатар мемлекет басшылары, жержерден келген жоғары мәртебелі қонақтар
ашылу рәсіміндегі сән-салтанатты шоубағдарламаны қазірдің өзінде жылдың ең

айтулы оқиғасына балап жатқандары да
көңіл қуантады.
Осыдан аттай бес жыл бұрын Астана
қаласы Халықаралық көрмелер бюросы
на мүше 161 мемлекет өкілдерінің қызу
дауысқа салуы барысында ЭКСПО-2017
көрмесі өтетін орын болып таңдалғаны
әмбеге аян. 103 елдің қолдауына ие
болған шара бірден-ақ маңыздылығы
жоғары ұлттық жоба ретінде белгіленді.
Ал 2014 жылы Париж қаласындағы
Халықаралық көрмелер бюросының
алқалы жиынында аталмыш көрменің
Астанада ұйымдастырылатыны жөнінде
түбегейлі ресми түрде дүниежүзіне хабар
ланды. Содан бергі алашапқын дайындық,
қаншама адамның еңбегі һәм қажырқайраты іс-шараның ашылу салтанатында
айқын нәтижесін байқатты.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
ЭКСПО-2017 қалашығында бірқатар
мемл екет басшылары мен премьерминистрлерді өзі қарсы алды. Мәртебелі
меймандардың арасында Ресей Прези
денті Владимир Путин, Қытай Халық
Республикасының Төрағасы Си Цзинь
пин, Беларусь Президенті Александр

Лукашенко, Түрікменстан Президенті
Гурбангулы Бердымұxамедов, Чехия
Республикасының Президенті Милош
Земан, Қырғызстан Президенті Алмазбек
Атамбаев, Люксембург Ұлы Герцогтігінің
Премьер-Министрі Ксавье Беттель,
Армения Президенті Серж Саргсян, Өз
бекстан Президенті Шавкат Мирзиеев,
Үндістан Премьер-Министрі Нарендра
Моди, Моңғолия Президенті Цахиагийн
Элбэгдорж, Пәкістан Премьер-Министрі
Наваз Шариф, Сербия Президенті
Александр Вучич, Тәжікстан Президенті
Эмомали Рахмон, Испания королі Фи
липп VI т.б. бар. Көрменің ресми ашылу
рәсімі Конгресс орталығында өтті. Көп
теген адам жұмылдырылған шоу-бағ
дарламада Жер, Күн, Су, Энергия сияқты
адамзатқа ортақ әрі орны бөлек ұғымдарға
қатысты театрландырылған көріністер
соңғы инновациялық технологиялар
мен астасып жатты. Жарқ-жұрқ еткен
шамдар көзді қарықтырады, оңтайлы
таңдалған әуендер арқылы режиссерлер
ақырында Күн энергиясының бәрінен
асқақ тұрғандығын ұқтыра, әйгілі әндегі
«ешқашан Күн сөнбесін» деген ұғымға

саятын философиялық көріністерді
ұсынды. Әр адамзаттың жан нұры –
балалар шат-шадыман болып сахнаға
көтеріліп, әртүрлі тілде жүрекжарды
лебіздерін білдіріп, қосыла би билегендегі
айтулы сәтті айтсаңызшы. Табиғаттан
берілетін Күн сәулесі келешек ұрпақ –
бүгінгі бүлдіршіндер сыйлайтын нұрлы
шуақпен мәнді болатынын жеткізгісі кел
ген ұйымдастырушылар ара арасында
концерттік бағдарламаға да ерекше көңіл
бөлгендігі аңғарылды, әуелеген әнге,
шалқыған, күйге де кезек берілді. Шоубағдарламадан соң сөз тізгінін Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев алып,
жиналғандарға құттықтау сөзін арнады:
– Қымбатты қазақстандықтар! Құр
метті қонақтар, ханымдар мен мырзалар!
Қазақстанның елордасы – әсем Астанаға
қош келдіңіздер!
Бүгін біздің елімізде ғана емес, дүние
жүзілік көрмелер тарихында айтул ы
күн. Қазір көптен күткен халықаралық
ЭКСПО-2017 көрмесінің шымылд ы
ғы ашылды. Осы салтанатты мереке
мен баршаңызды шын жүректен
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құттықтаймын!

ұйқыдағы қазағын оятқан поэзия сардарлар
ының бірегейі Сұлтанмахмұт Торайғыров.
Сұлтанмахмұт түркі жұртының алтын тәжі
– Алтайдың қақ төрінде тұрып қазақтың
тағдырына қатысты шерменді ойларын
ақтарған ақиық.
Алаш қамын естен шығармай, ұлттың
рухани самғауын басты нысанда ұстап,
еліне емірене қызмет етуде өмірінің мақсаты
санаған қаламгер мұрасы егеменді еліміздің
зерделі, көшелі азаматына айналып келе
жатқан бүгінгі буын үшін тіпті де қымбат,
бағалы.
Ә.Бөкейхан мен С.Торайғырұлы өткен
ғасырдың бас кезінде қазаққа танылған,
есімдері халықтың жүрегіндегі жандар
еді. 1917 жылы төңкеріс дүмпуі оларды
ортақ көзқарастағы сенімді серік ретінде
жақындастыра түсті. Сұлтанмахмұт шығар
масында бұл үрдіс тайға басқандай.
1917 жылдың 20 наурызында Петро
градтан Әлихан, Мұстафа, Міржақып
«Алаш ұлына» атты мақала жолдап,
онда: «Азаттық таңы атты. Тілекке құдай
жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бүгін
теңелдік. Қам көңілде қаяудай арман қалған
жоқ. Неше ғасырлардан бері жұрттың
бәрін қорлықта, құлдықта ұстаған жау
ыз үкімет өзгеге қазған оры өзіне шағын
көр болып, қайтпас қара сапарға кетті», –
деп көңілдегі қуанышты зор шаттықпен

хабарлады. «Алаш ұраны» – 1917 жылғы
ақпан төңкерісінен кейін іле шала жазылған
шығарма. Рухы биік, мақсаты ізгі, бітімі
оқшау туынды. Міне рухани туыстық.
«Алаш ұраны» – Алашорданың гимні.
«Алаш ұраны» – «Алаш» партиясының,
адамзат баласының көзі көріп, құлағы есті
меген өзгерістерді басынан өткеріп жатқан
исі қазақтың ұраны еді. Сұлтанмахмұт елін
емірене, жұртын тебірене сүйген ұлтжанды
азамат. Атар таң, батар күнде тек қана ел
қамын ойлап еңіреген, ұлтына жан-тәнімен
қызмет жасауды мұрат еткен Торайғыровтай
перзенттің аласапыран уақытта бұлқынып
тарих сахнасына көтерілуі заңды құбылыс.
Сұлтанмахмұт қуанышты хабарды
құшақ жая қуанып қарсы алды. Патшаның
тақтан құлауын бостандыққа, теңдікке жету
деп ұқты. «Алаш ұранындағы»:

Рухани туыстық
Алаш арыстары басты мақсатқа жету
жолында жанқиярлықпен еңбек атқарған.
Ахмет Байтұрсыновтың: «Жол ұзақ,
ғұмыр қысқа, осы аз ғұмырда елге қызмет
жасайық», – деген көсемдік толғамы
халқының қамы жолында бел шешіп өрелі
істерге араласқан ақиықтарымыздың ортақ
ұранындай.
Әңгіме ауанына тартылғалы отырған
Ә.Бөкейхан мен С.Торайғыров сынды тұл
ғаларымыздың арасындағы жібі үзілмеген
сыйластық, бір-біріне құрмет жас мөл
шеріндегі алшақтыққа қарамай біртуар
азаматт ардың іштей табысуына кедергі
келтірмеген. Ә.Бөкейхан – ұлт көсемі, С.То
райғыров – ұлт ақыны. Еліне қасық қаны
қалғанша қызмет жасау – өмірлік мақсатмұраттары.
Ұлттың оянуы, жетілуі, өркениетті жұрт
санатынан орын алуы қай халықтың болса
да ежелгі аңсар-арманы. Қазақ әзелден ер
кіндікті аңсаған, бостандыққа қол созған
халық.
Қазақтың XIX ғасырдағы әдебиетіндегі
отарлық езгіге қарсы күрес, ұлттық мүд
денің аяусыз тапталуына қарсылық XX
ғасырдың бас кезінде қоғамдық ойда зор
серпіліс туғызды.
Ұйқышыл жұртты,
Түксиген мұртты,
Обыр обып, сорып тұр,

Түн етіп күнін,
Көрсетпей мінін,
Оятқызбай қорып тұр,
Обыр болса қамқорың,
Қайнағаны сол сорың!
(Ахмет Байтұрсынов)
«Оян, қазақ!», «Масаға» ілесе Бай
батыр Ержановтың «Тұр, қазақ!» (1911)
Әбілқасым Арғынидың «Жатпа, қазақ!»
(1918), Ғалимолла Ғалымжановтың «Есіл
жұртым!» (1913) кітаптары дүниеге келді.
Бодандық қамыты тырп еткізбей қыл
қындырғанымен азат ойға ұмтылу, күллі
алаштық асыл идея төңірегіне топтасу
ниеті айқындалып келе жатты. Осы кезең
нің алтын бағанасындай ірі суреткер Сұл
танмахмұт Торайғыров еді. Күні кеше ара
мыздан өткен Әбіш Кекілбаев: «С.Торай
ғыров тым ерекше тылсым тұлға: мына
дүниеге таңғалуға емес, таңғалдыруға кел
гендей», – деп қалай әдемі айтқан?!
С.Торайғыров – төтенше өзгерістер
мен дүрбелең сілкіністер дәуірінде тарих
сахнасына көтеріліп, XX ғасыр бас ын
дағы қазақ әдебиетінде өзіндік жол салған,
шығармаларына тұтас бір дәуірдің шын
дығын сыйғызған суреткер. Ол артына
өлмес те өшпес мол мұра, қымбатты қазына
қалдырған ұлы ақын.
Ұлттық санаға қозғау салған, шырт

Біз Құран тәпсірі жөнінде
не бiлемIз?

Сыр сақтаған сырғалар
2

Құрт аурудай жайлаған,
Құртпаққа бізді ойлаған,
Қанымызға тоймаған,
Қолымызды байлаған,
Елімізді лайлаған,
Ерімізді айдаған,
Жерімізді шимайлаған,
Өшті залым қарасы
Жасасын, алаш, жасасын! –
деген шаттыққа толы тіркестер дүйім
жұрттың көңіл-күйін өрнектейді.

2

Қазақтың қара домбырасы
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
тың 2017 жылғы 12 сәуірде «Еге
мен Қазақстан» газетінде жария
ланған «Болашаққа бағдар: рухани
жаңыру атты» мақаласын ұлттық
рухани өсіп-өркендеуіміз бен ке
мелденуіміздің бағдарламасы деп
қабылдаған жөн.
Үшінші жаңғыру мен бағдар
ламалық мақаланың арасында бірбірін толықтырып тұрған тығыз
байланыс бар. Елбасы жазғандай,
«Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни
одан бұрын жаңғырып отыруы
тиіс. Бұл саяси және экономикалық
жаңғыруларды толықтырып қана
қоймай, олардың өзегіне айналады».
Сондықтан кемел ойлы Президент
еліміз мықты, әрі жауапкершілігі
жоғары Біртұтас ел болу үшін
болашаққа қалай қадам басатынымыз және бұқаралық сананы
қалай өзгертетініміз туралы ойпікірлері мен көзқарастарын ортаға
салуды жөн көреді.
Мақаланы көзіқарақты, көкірегі
ояу әрбір жанның оқуы керек. Көз
жүгіртіп қана, жылы жауып қоя
салуға болмайды. Жан-жүрегімен
түйсініп, әлденеше рет қарап
шыққан жөн. Өз ұлтын сүйген,
елін-жерін аялайтын жан осылай
етсе керек! Олай дейтініміз, Елбасы
ең алдымен ХХІ ғасырдағы ұлттық
сананың қырлары тұрғысындағы
философиялық тұжырымдарын
ұсына отырып, жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты
– сол ұлттық кодыңды сақтай
білу екенін айтады. Сонымен бірге,
рухани жаңғыру ұлттық сананың
түрлі полюстерін қиыннанқиыстырып, жарыстыра алатын
құдіреті мен маңыздылығына
тоқталады. Бұл – тарлан тарихтың,
жасампаз бүгінгі күн мен жарқын
болашақтың көкжиектерін
үйлесімді сабақтастыратын ұлт
жадының тұғырнамасы екенін
шегелеп тұрып тұжырымдайды.
Бұл дегеніңіз ұлан-байтақ жер
дің иесі – әр қазақтың жандүние
сіндегі «Мәңгілік Ел» ұғым-түсі
нігінің де іргетасы, тұғыры болса
керек! Елбасының «Нұрлы жол
– болашаққа бастар жол» атты
Жолдауында тебіреніспен айт
қан төмендегі жолдары кезінд е
әркімнің-ақ жүрегінен орын алғаны
ақиқат еді: «Қадірлі халқым! Біз
жалпыұлттық идеямыз – Мәң
гілік елді басты бағдар етіп, тәуел
сіздігіміздің даму даңғылы Нұрлы
жолға айналдырдық. Қаж ырл ы
еңбекті қажет ететін, келешегі ке
мел Нұрлы жолда бірлігімізді бе
кемдеп, аянбай тер төгуіміз керек.
Мәңгілік ел – елдің біріктіруші
күші, ешқашан таусылмас қуат көзі.

Ол «Қазақстан-2050» Стратегия
сының ғана емес, ХХІ ғасырдағы
Қазақстан мемлекетінің мызғымыс
идеялық тұғыры!».
Мемлекет басшысы еңбегінің
ең басты идеясы – Мәңгілік Қазақ
елінің рухани тұғырын негіздеп,
алтын арқауын ширата түсу. Міне,
бұл жөнінде мақаланың бірінші
бөлімінде бәсекеге қабілет, праг
матизм, ұлттық бірегейлікті
сақтау, білімнің салтанат құруы,
Қазақстанның революциялық емес,
эволюциялық дамуы және сананың
ашықтығы тақырыпшаларымен
берілген Президент жазбала
ры терең толғамдарымен қалың
оқырманды тәнті етеді. Еңбектің
екінші бөлімінде Қазақ елінің ал
дында тұрған таяу жылдардағы
міндеттер нақты сараланады.
Президент мақаласы еліміздің
бас басылымы – «Егемен Қазақ
станда» жарияланғаннан кейін га
зет беттерінде еңбек төңірегінде
толғамды ой-пікірлер, үнқатулар
үзбей жариялана бастағаны белгілі.
Біздің талай жылдардан бергі ғы
лыми бағытымыз ұлттық иденти
фикация, ұлттық бірегейлік, ұлттық
бәсекелестікке қабілеттілік пен
ұлттық пара-парлыққа ұмтылыс
мәселелері болғандықтан да Елба
сы тұжырымдап отырған ұлттық
жаңғыру тақырыбының жаны
мызға қаншалықты жақын екен
дігі айтпасақ та түсінікті. Оның
үстіне Президент жайлы жазылған
«Ұлы Дала генераторы» атты кіта
бымызда бірқатар ұлттық мәсе
лелерді көтеруге тырысқан едік.
Елбасының бағдарламалық
мақаласы төңірегінде сөз қозға
ған қоғам және мемлекет қайрат
керлері, Парламент Мәжілісі мен
Сенатының депутаттары, мәдениет
және өнер қайраткерлері, министр
лер, академиктер, ақын-жазушылар,
сан алуан мамандық иелері рухани
жаңғырудың сан алуан қырлары
хақында толғаныс-тебіреніспен жа
рыса баяндаумен келеді. Олардың
жүрекжарды ой-пікірлері, ұсыныстұжырымдары құрметке лайық.
«Айқын» газетінің бас ре
дакторы, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері Нұртөре Жүсіп
«Елбасының ұлттық идеясы» деген
толғау мақаласында «Нұрсұлтан
Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» атты мақаласында
қазіргі қазақ қоғамының алды
на өте үлкен, айрықша маңызды
мәселелерді қойды. Абай өзінің
әйгілі «Қарасөзі» арқылы қазақты
ХХ ғасырға даярласа, Нұрсұлтан
Назарбаев ел-жұртты ХХІ ғасырға
даярлаудың жолын нұсқады. Өте
қуатты, жасампаздық пен жігерге
толы мақала» деп ағынан жары
ла келе, «Елбасының мақаласын
барша қазақ баласы жата-жас
тана оқуы, ой тоқуы, бел буып,
білек түрініп, жүзеге асыруға жап
пай атсалысуы тиіс деп
2
есептеймін» деп жазады.
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Біз Құран тәпсірі жөнінде

не бiлемIз?

Тәпсір араб тілінен аударғанда мағынасын ашу, баяндау мағынасын
береді. Ислам дінінде Құранның мағыналарын түсіндіру, оның ішіндегі сенім,
ғайып, хикметтер мен үкімдерге байланысты аяттарға түсініктеме беру.Тәуил –
Құран және хадистердің түсіндірмесіндегі бір себеп немесе дәлел негізінде аятты
алғашқы мағынасы мен емес, оның өзге мағыналарының бір немесе бірнешеуі
арқылы тәпсірлеу дегенді білдіреді.

Тәпсіршілер ерте кезден бастап-ақ
тәпсірді жалпы алғанда «риуаят тәпсірі»
және «дираят тәпсірі» деп екіге бөліп
қарастырған. Риуаят тәпсірі – Құран
Кәрім, Аллаһ Расулының (саллаллаһу
алейһи уә сәлләм) сүннеті, сахабалар
мен табиғиндардың сөздерін негізге ала
отырып жасалынған тәпсір түрі. Мұндай
тәпсірді риуаят тәпсірі деп атаумен қатар,
«нақли» немесе «мәсур» тәпсір деп те
атайды. Дираят тәпсірі – араб тілі мен
әдебиеті, діни және философиялық ілімдер,
сонымен қатар, түрлі нақты ғылымдарға
негізделе отырып жасалатын тәпсір.
Осындай тәсілмен жасалған тәпсірлер
дираят тәпсірі деп аталумен қатар «рәй
арқылы тәпсір» немесе «мақұл тәпсір» деп
те атала береді. Жоғарыда аталған тәпсір
классификациясы кеңінен қолданылады.
Ең алдымен тәпсірлерді бірінші «мәудуи»,
яғни тақырып бойынша тәпсір және
екіншісі «мәузии» яғни аяттарды ретретімен, өз кезегімен тәпсір деп екі үлкен
топқа бөліп, сонан соң оларды да өз
араларында жіктейтін боламыз. Мәузии
яғни, аяттарды рет-ретімен тәпсірлеу. Бұл
тәпсір түрі өз арасында бірнеше бөлімдерге
бөлінеді: «тахлили» (анализ) тәпсір;
«ижмали» (қысқаша) тәпсір; «мукарән»
(салыстырмалы) тәпсір; «Тахлили»
тәпсір де өз ішінде екі бөлімге бөлінеді:
риуаят тәпсірі және дираят тәпсірі;
Дираят тәпсірі өз ішінде екіге бөлінеді: а)
абсолютті дираят тәпсір – ешбір көзқарасқа
негізделмеген; шектелген дираят тәпсір –
белгілі бір көзқарас үстем болған тәпсір
түрі. Шектелген дираят тәпсірі де өз ішінде
бірнеше бөлімге бөлінеді. • Тасаууыфтық
немесе сопылық тәпсір; • Философиялық
тәпсір; • Фиқһи тәпсірі; • Ғылыми негіздегі
тәпсір; • Әдеби-қоғамдық тәпсір; • Лұғауи
(сөздік мағынасына негізделген) тәпсір;
• Тарихи тәпсір; • Ағымдардың тәпсірі;
• «илхади» яғни, имансыз біреудің дінге
қайшы жазған тәпсірі.
Аяттар рет ретімен жасалатын (мәузии
және тәжзии) тәпсір Құран Кәрімдегі
сүрелер мен аяттарды орналасу тәртібіне
қарай рет-ретімен тәпсірлеу - «Тәфсирулмәузии» деп аталады. Кейде бұлар «тәжзии»
және «тақлиди» деп те аталады. Әрбір
аяттың өз орны мен реті қатаң сақтала
отырып тәпсірленетіндіктен бұл - мәузии
тәфсир деп аталған. Кейбір ғалымдар
осындай тәпсірді «мусәлсәл» немесе
«дәстүрлі тәсіл» деп те атаған. Осындай
тәпсірлерде тәпсірші Құранды басынан
аяғына қарай рет-ретімен тәпсірлейді.
Тәпсірдің бөлімдеріне, тарауларына,
тармақтарына белгіленген тәсіл мен
тәртіп бойынша түсіндірме жасалады.
Тәпсірші аяттарды болған оқиғалармен
ж ә н е ж е ке к ө з қ а р а с ы м е н н е м е с е
риуаяттар негізінде түсіндіреді. Кейде

тәпсір барысында тақырыпқа қатысты
басқа аяттар, мағынасы бойынша және
терминологияда өзара ұқсастығы бар өзге
де аяттар талдана отырып, түсіндірме
жасалады. Осылайша, тәпсірленетін
Құранның аятының мағынасын ашу
барысында жалпы тәсіл ретінде контекст
негізі басшылыққа алынады. Жоғарыда
атап өткендей аяттарды рет-ретімен
тәпсірлеу «тахлили», «ижмали» және
«мукарән» болып үшке бөлінеді.
Тахлили тәпсір-Құран аяттарының
кітаптағы орналасуына қарай сүрелер мен
аяттардың рет-ретімен тәпсірленуі болып
табылады. Мұнда муфәссир аяттарды
барша қырларымен зерттеп-зерделеп оның
мақсатын анықтайды.
Ижмали тәпсір-Құран аяттарының
қысқа әрі нұсқа күйде тәпсірленуі. Бұл
тәпсір Құранның аудармасына да ұқсайды.
Мұндай тәпсірде де сүрелер мен аяттар ретретімен тәпсірленеді. Алдымен түсініксіз
сөздер мен сөйлемдердің мағынасы
ашылады, сонан соң аздап ілімі бар адамдар
түсіне алатындай етіп аяттардың мақсаты
ашылып, олардың арасындағы байланыс
түсіндіріледі.
Мукарән тәпсір-арабшадан аударғанда
салыстырмалы тәпсір деп аталады. Осы
тәсіл бойынша муфәссир аяттың бұрын
жасалған тәпсірлерін қарастырып, сондағы
тұжырымдар мен пікірлерді саралайды.
Сонымен қатар, муфәссирлердің түрлі
тәпсір методологиялары салыстырмалы
түрде сараланады. Нәтижесінде тәпсірші
өзі сенім білдірген көзқарасты негізге ала
отырып, өзіндік ой-тұжырымын жасайды
да, қажетсіз деп тапқандарын негізге
алмайды .
Тахлили тәпсір.Тахлили тәпсір де өз
ішінде екіге бөлінеді: 1. Риуаят тәпсірі; 2.
Дираят тәпсірі. 1. Риуаят тәпсірі. Құран
Кәрім, Аллаһ расулының (с.ғ.с.) сүннеті,
сахаба мен Ятабиғиндардың сөздеріне
негізделген тәпсір болып табылады. Риуаят
тәпсірінде аяттардың мағынасы, қырағат
түрлері, мухкәм немесе муташәбих екендігі,
аяттың түсу себебі, насих немесе мәнсух
екендігі, сонымен қатар, өткен үмбеттер
туралы да мәліметтер қамтылады. Мұндай
мәліметтер көбінесе хадис, және тарих
кітаптарында болады. Осындай тәпсір
бастапқыда риуаятпен басталып, ардақты
Пайғамбарымыздан сахабаларға, олардан
табиғиндарға жеткен. Кейіннен риуаяттар
жинастырылып, тәпсірлер жинақ кітаптарға
айналдырылды. Енді, ең танымал риуаят
тәпсірлерінің атаулары мен авторларын
атап өтелік: Ибн Жәрир әт Тәбари,
«Жамиул-баян ән тәфсирил-Құран»;
Әбул-Ләйс Самарқанди, «Тәфсиру ӘбилЛәйс», Әл-Уахиди, «Әл-Уәжиз фи тәфсири
китабил-азиз»; Әл-Бәғауи, «Мәалимуттәнзил»; Ибн Атия, «Әл-мухаррарул-уәжиз

фи тәфсири китәбил-азиз». Ибн Кәсир,
«Тәфсирул-Құранил-азим»; Жәләләддин
әс-Суюти, «Әд-даррул-мансур фит тәфсир
бил-Мәсур». Дираят тәпсірі. Дираят тәпсірі
риуаяттармен ғана шектеліп қалмай араб
тілі мен әдебиеті, діни және философиялық
ілімдер арқылы түрлі ғылым салаларына
негізделе отырып жасалынатын тәпсір.
Мұндай тәпсірлер «дираят тәпсірі» деп
аталумен қатар, «рәй тәпсірі», «мақұл
тәпсір» деп те ат алады. Зәхәбидің
айтуынша рәй арқылы жасалатын тәпсір тәпсіршінің араб сөздерін, сөйлеу мәнерін,
арабша сөздердің нақты қандай мағына
білдіріп, нені меңзейтінін, Исламнан
бұрынғы надандық кезеңінің өлеңдерін
жетік білумен бірге аяттардың түсу
себептерін білу, Құран аяттарының насих
және мәнсухтарын білу, тәпсіршінің білуі
тиісті басқа да мәселелерді игере отырып
Құранды ижтихад арқылы тәпсірлеу
болып табылады. Сонымен, дираят тәпсірі
жеке адамның ілімі мен қарым-қабілетіне
негізделген ижтихад түрі болып табылады.
Қандайда бір аят жайында оны түсіндіретін
басқа бір аят немесе хадис болмаса рәй
және ижтихад арқылы тәпсір жасалады.
Осындай жағдайда тәпсір жасай білу үшін
муфәссирлер тәпсір тәсіліне қарай қажетті
ілімдерді жетік меңгерген болуы қажет.
Әйтпесе, өз бетінше рәй жасап тәпсірлеуі
Құранға қайшы келетіндіктен мұндай
әрекет мақұлданбайды. Дираят тәпсірі өз
арасында екіге бөлінеді: абсолютті дираят
тәпсірі және шектелген дираят тәпсірі.
Абсолютті дираят тәпсірі-қандай
да бір бағыт пен ұстанымға, сопылық,
философиялық немесе ғылыми
көзқарастарды қатаң басшылыққа алмайтын
тәпсір түрі. Енді осы сарында жазылған
бірнеше маңызды абсолютті дираят тәпсір
мен муфәссирлерді атап өтелік: Фахриддин
әр-Рази, «Мәфәтихул-ғайып» (ТәфсириКәбир). Қады Бәйзәуи, «Әнуарут-тәнзил
уә әсрәрут-тәуил». Нәсәфи, «Мәдәрикуттәнзил уә хакакикут-тәуил». Әбусууд
Әфәнди, «Ишадул ақлис-сәлим илә мәзәйәл
Құранул-Кәрім». Шектелген дираят тәпсірімұндай тәпсір де белгілі бір көзқарастың
мәселен, сопылық, философиялық, фикһ,
әдеби-қоғамдық пікір мен бағыттың
ықпалы күшті байқалатын тәпсір түрі
болып табылады. Шектелген дираят тәпсірі
өз арасында бірнеше түрге бөлінеді. Енді
шектелген дираят тәпсірінің аталған
бөлімдерін қысқаша баяндап өтелік:
сопылық тәпсір Пайғамбарымыз дүниеден
өткеннен кейін Ислам дінінің жеңістер
арқылы жайылуы нәтижесінде жаңадан
мұсылман болғандардың саны күрт өсті.
Осының нәтижесінде мұсылмандардың
діни түсінігінде және өмір салтында да
айырмашылықтар пайда болды. Жеке
адам мен қоғам өмірінде діни танымтүсінікте әралуандылық байқала бастады.
Қоғамдағы әлеуметтік-мәдени, әлеуметтікэкономикалық жағдайдың ықпалымен
кейбір мұсылмандар арасында ғибадатқа
берілу, дүниеден шектелу және көріністері
пайда болды. Осындай түрлі ағым мен
бағыттағы мұсылмандар өзгелерді де

өздеріне қарай тартудың ең оңай жолы
ретінде Құран тәпсіріне бет бұрды. Осы
бағыттағы мұсылмандар Құрандағы
көптеген ахлақпен (этика) байланысты
ұғымдардың мағынасын түсіндіруге күш
салды. Осылайша, Құран сөздерінің
тәпсірінде бірқатарын «захири» (сыртқы,
формалық) енді бірқатарын «батыни»
(ішкі) деп екіге бөліп қарастыратын
түсіндірме пайда болды. Тасаууыф ілімі
теориялық және тәжірибелік болып екіге
бөлінеді. Осы екі ағымның таным-түсінігі
аясында екі түрлі сопылық тәпсір пайда
болды: Теориялық сопылық тәпсір –
Қ ұ р а н д ы м уф ә с с и рд і ң з е рт т еул е р і
мен фило софиялық көзқарастарына
негіздей отырып, оның мағынасын өз
қалауларына қарай түсіндіретін тәпсір
түрі. Ишари (нышан) сопылық тәпсір
– сыртқы мағынамен үйлесімді болып,
сопылардың ғана біле алатын аяттарының
мағыналарына негізделген тәпсір. Мұндай
тәпсірде теориялық сопылық тәпсірдегідей
муфәссирдің өзіндік пікірі мен үкімі
болмайды. Муфәссир ішкі дүниесіндегі
шабыт арқылы Құран аяттарының мәнмағынасын ашуға күш салады. Олар
жүректе пайда болған білімді астарлы
тәсілмен ишарат арқылы жеткізеді.
Сондықтан да, өздері жасаған тәпсірді
тәпсір деп емес, ишарат деп атайды. Жалпы
тасаууыфтық тәпсірлер көбіне «ишарат
тәпсірі» деп те аталатыны сондықтан.
Басқалай айтқанда мұндай тәпсір
алғашқыда ойға келмегенімен, тәфәккур
(кең, терең және жүелі түрде ойлау)
арқылы аяттардың ишаратынан жүректе
пайда болған мағыналарды қамтитын
тәпсір болып табылады. Ишари тәпсірлер
мақұлданған және мақұлданбаған болып
екі топқа бөлінеді. Кейбір тасаууыфтық
тәпсірлерге мысал ретінде мыналарды
атауға болады: Әт-Түстәри, «ТәфсирулҚұранул-Азим»; Сүләми, «Хакикатутт ә ф с и р » ; Му х а м м а д ә л - Қ у ш ә й р и ,

Рухани туыстық
1

Төңкерістен соң қазақ жерінде
кеңінен өріс алған автономия алу, өз
алдына жеке ел болу идеясы «Алаш ұраны»
өлеңінің өзекті түйіні, кесікті байламы.
Алаш туы астында,
Күн сөнгенше сөнбейміз!
Енді ешкімнің алашты
Қорлығына бермейміз!
Жасасын, алаш, жасасын! –деп ақынның
жігерлене жыр кестелеуі сол заман ақиқатын
көз алдымызға елестетеді. «Жасасын, алаш,
жасасын!» рефрені бостандық, азаттық
идеясының жасампаздығына ақынның
қалтқысыз сенетіндігін көрсететін жан
ды айғақ.
С.Торайғыровтың ұлт көсеміне тікелей
арналған шығармасы «Әлиханның Семейге
келуі». «Сарыарқа» газетінің екі санында
баспа көрген (1917, 30 қазан, №18; 1917,
13 қараша, №20). Мақала – репортаж. Қазақ
публицистикссындағы өзгеше құбылыс.
«Кешке, жақын Семейде, 21 октябрьде,
бұрынғы жандарал мекемесі, «Бостандық
үйіне» қарай топ-тобымен ағылған қазақ
еді. Семинаристер бір рет, гимназистер бір
рет, курсистер, мұғалімдер бір рет, сауда
герлер, қырдан келгендер де бар. «Сегіздегі
бала, сексендегі шал да қалмай» дегендей,
тойға бара жатқандай бәрінің де мерейлері
үстем, еңс елері көтеріңкі, жүздері
жарық, көздерінен, қозғалыстарынан
қуанғандықтары көрініп тұрушы еді.
Бір-біріне жолыққанда қуаныштан амансәлемді де ұмытып сөздері: «Пойыз қашан
келеді деу ғана» еді. Бұлар кімді тосады?»,
– деп шалқи сөйлейді автор. Мейрамға
жиналғандай халық нөпірін суреттеп, леклегімен лықси толқыған топтың шыдамсыз
дана күткені кім екендігін өзі ашып береді:
«Бұл қазақтар бұрынғыдай еріксіз «қанын
сорған битін» тосып жиылған қазақтар
емес, ерікті қазақтар, елге еңбегін сіңірген,
ерін тосып жиылған қазақтар еді. Ол ері
кім еді? Ол ері: елі үшін құрбандыққа
жанын берген, бит, бүрге, қандалаға
қанын берген, көрдей сасық ауа, темірлі
үйде алаш үшін зарығып бейнет еткен,

болса да қалың тұман, қараңғы түн, туа
тын «бақ жұлдызына» көзі жеткен, түймеге
жарқылдаған алданбаған, басқадай бір
басы үшін жалданбаған, «қайткенде алаш
көркейер» деген ойдан басқа ойды өмірінде
малданбаған Әлихан Нұрмұхамедұлы
Бөкейханов еді».
Ә.Бөкейхан мен Ә.Ермековтің 1917
жылы қазан айында Томскідегі Сібір
автономистерінің жалпысібірлік съезіне
қатысып қайтқан беті болатын. Кездесу
сәтін әрі қарай таратып әңгімелейді:
«Сөйтіп отырғанда пойызды тосып ав
томобильмен алып келуге жіберген екі
кісінің (Мұстақым һәм Тарабаев) басы
көрініп, күтіп отырған құрметті еріміздің
келіп қалғаны білінді. Ал жұрт қадір
кісісін көргенде мұндай сүйсінбес. Әркім
түрегеліп аяқ басқан жерінде қуаныштан
бір-екі минут есінен айырылып па, әйтеуір
дағдарыңқырап тұрды. Әлихан жұртқа
аман сәлем қылып отырған соң қара халық
атынан Шынжы Мұсатаев келгеніне құтты
болсын айтты. Онан соң, комитет атынан
Ахметжан Қозыбағаров сөйледі. Онан соң
учительдер атынан Мәннен Тұрғанбаев
айтты: «Сүйікті басшымыз! Еңбегің жан
ды. Ұлтыңыздың жандана бастағанын
көзіңіз көрді. Өзінің оқытушы екенін жасы
рып жүретін оқытушылар мынау отырған.
Бұрынғы келгендеріңізде дидарыңызды
көрсетпей жауып қойған да уақыт та болып
еді. Жүзіқаралардан қорқып біз де бүйтіп
көрініп алдыңыздан шыға алмаушы едік.
Құдай бізді бүйтіп қарсы алуға жеткізді.
Біз оқытушылар, пікіріңізді жайып, еліңізді
тірілтуге даярмыз. Жаса, біздің биік бас
шымыз! Сізді көрумен өзімізді бақытты
санаймыз». Сонан соң жалпы жастар
атынан С.М.Торайғыров келуін былайша
құттықтайды:
«Көш бастаған еріміз
Қуанышта еліңіз.
Төбеміз көкке жеткендей,
Көкіректен бүгін кеткендей.
Сізді көріп шеріміз!
Еліңіздің бұл шағын.

«Ләтәифул-ишарат». Философиялық тәпсір
Ислам әлемінде философияның кеңінен
тарап, дамуы нәтижесінде ақидамен
байланысты мәселелерді философиялық
пікірлермен түсіндіру ұмтылыстары
пайда болды. Осының нәтижесінде Құран
аяттарын философиялық терминологиямен
тәпсірлеген еңбектер шығып,
философиялық тәпсір деп аталатын түсінік
қалыптасты. Дегенмен, бұл бағыттағы
тәпсіршілер Құранды түгел қамтитын
толық мағынада тәпсір жасамаған. Көп
ретте философиялық пікірталасқа арқау
бола алатын жекелеген аяттардың ғана
тәпсірі жасалды. Фиқһ тәпсірі - Құран
Кәрімдегі амал, ғибадат пен муамалат
мәселелерін қарастырып, осы мәселелерге
қатысты аяттарды түсіндіре отырып,
құқықтық үкімдер шығаратын тәпсір
бағыты болып табылады. Мұндай тәпсірдің
мақсаты – Ислам құқығының басты
қайнар көзі саналатын Құрандағы амал
етуге қатысты үкімдер мен қағидаларды
айқындап, оларды түсіндіреді. Сонымен
қат ар, құқықтық үкімдердің қа лай
жүзеге асырылатынын анықтап көрсетіп,
адамдардың екі дүниеде де бақытқа жетуін
қамтамасыз ету болып табылады. Фиқһ
тәпсірі Құранның түсе бастаған кезінен
басталды Жалпы Құран тәпсірлерінде
белгілі бір деңгейде құқықтық үкімдер
қарастырылады. Дегенмен, Құранның
тек осы қырына ғана басымдық танытқан
арнайы фиқһ тәпсірлері жазылған.
Мұндай тәпсірлер көбіне «Ахкамул
Құран», «Фыкхул-Құран», «ТәфсирулАятул-Ахкам» деп аталады. Құқықтық
үкімдерге баса назар аударылған еңбектер
түрлі атаумен аталса да жалпы алғанда
фиқһ тәпсірлері болып табылады. Фиқһ
тәпсірі саласында жазылған еңбектердің
кейбірі мыналар: Әш-Шафиғи, «АхкамулҚұран»; Әбу Бәкір әл-Жассас, «АхкамулҚұран»; Әбу Бәкір ибн Араби, «Ахкамул
–Құран»; Әл-Қуртуби, «Әл-Жамиу ли

Ахкамул-Құран». Ғылыми тәпсір Ғылыми
тәпсірлерде Құранның барлық ғылым
салаларын түгел қамтитындығы басты
идея, негізгі тұжырым болып табылады.
Осы бағытты ұстанған тәпсіршілердің
ойынша Құран ақида мәселерімен қоса
түрлі ғылым салалары үшін де жолбасшы
болатын басты қайнар бұлақ. Осы тұрғыдан
алғанда тәпсірдің негізгі тақырыбы – адам,
адамның тура жолға түсуі және қоғамның
өзекті мәселелері. Құранда адамның
әлеуметтік болмысы, отбасылық жағдайы,
үйлену және ажырасу мәселелері, көмекке
зәру жандарға көмектесу, мирас пен жеке
мүлікке ие болу, мемлекеттер арасындағы
қатынас, басқару нысаны және тәсілдері,
соғыс пен бейбітшілік және басқа да
көптеген қоғамдық-әлеуметтік тақырыптар
айтылады. Әдеби тәпсір. Әдеби тәпсірдеҚұранның бәлағаты, мазмұндық тереңдігі,
құндылықтары, ғайыптан хабар беруі, үнемі
өзінің әсерлі жандылығын сақтап тұруы,
ардақты Пайғамбарымыздың қалауына
қарай емес, Хақ тағаланың мұратына
қарай түсірілуі сынды мәселелерге баса
назар аударылады. Сонымен қатар,
Құранның тілі мен методологиясы, түсу
себептері, кітап ретінде жинақталуы,
жаратылыстану ғылымдарымен қатынасы
да қарастырылады. Құранның ижазын
яғни, аз сөзбен көптеген мағыналарды
қамтитын сөз шеберлігін де осыған қосуға
болады. Құранның ижазына баса назар
аударатындар көбінесе оның бәләғаты, тілі
мен тәсілдеріне басымдық берген.
Құран аяттарының мағыналық қол
жетімділігін қамтамас етуде, тәпсіршілер
еңбектерін асыруда тәпсірлер рөлі өзгеше.
Бұл құран аяттарына жасалған қадам деп
қарастырылуы ләзім.

қазақтарының съезі 1918 жылдың 14 (1)
наурызына белгіленді. Төңкерістен соң елді
жаңа жолға бастайтын азаматтар кімдер
деген сұрақ тұрды. С.Торайғыровтың
«Таныстыру» поэмасы осы сауалға тура
жауап бергендей еді.
Ақынның таңдап алған формасы да
қызық. Поэма қара қазақ пен оқыған зиялы
адамның диалогына құрылған.

оқып шықпай, тиянақты тоқтауды тілейтін
бір жағдаят бар. Қазақ зиялыларының
жұртына жөн сілтер сын сағаты 1916
жылғы дүрбелеңмен байланысты туған еді.
1916 жылғы патша жарлығына бағынбай,
қол бастап, қарсы шыққандарды бірыңғай
мадақтап келдік те, ақылмен іс қылғандар
көлеңкеде қалып қойды.
Ә . Б ө ке й ха н о в , А . Б а й т ұ р с ы н о в ,
М.Дулатов «Алаштың азаматына!» үндеухат жариялап, елді бекерге қырылып
қалудан сақтандырған еді: «Біздің жұртқа
айтатынымыз: бұған көнбеске болмайды,
мұны бұрын да сан рет айттық. Көнбейміз
деушінің сүйенгені жан тәттілік болса,
салыстырып қаралық: көнгенде жұртқа
қандай ауырлық бар, көнбегенде қандай
ауырлық бар? Көнгенде, шаруаға кемшілік
те келер, барған жігіт қазаға да ұшырар,
бірақ елдің іргесі бұзылмас (қазаға ұшырар
деп ауру-сырқаудан болған қазаны айтамыз,
әйтпесе солдат қылып алмайды, соғыстан
өлмейді). Көнбегенде көретін ауырлық –
бағынып тұрған хұкіметтің жарлығынан
бас тартсақ, жау жағадан алғанда, бас
қорғап үйде қаламыз деп мемлекетке
қамшымыздың ұшын бермесек, хүкімет
бізге құр өкпелеп қоймас күш жұмсар, ол
күшті законге сүйеніп істер».
1916 жылғы жарлықтың өртке ұласқан
тұсында көрегенділіктерін ашық көрсетті
алаштың ардақтылары. «Бұл күнде алынар
жігіт алынды, күйзелер шаруа күйзелді.
Құдайдан қорықпаған, адамнан ұялмаған
имансыздар қазақты тойғанша жем қылды.
Ақырында халық опа көрмеді. Ұл жеп жа
йына, қыз жеп байын кетті. Енді жалғызақ келешегімізді ойлау ғана қалды. Өткен
жыл ұмытпастай сабақ берді», – деп жаз
ды Мадияр «Тарихи жыл» мақаласында.
Ә.Бөкейхан бастаған алаш қайраткерлері
көсемдігімен танылды.
Бүгінше әңгімеміз дөңгеленіп қал
ғандай.

Туғанда құдай иіп мұндай заман,
Сұрайтын бір сөзім бар сенен балам.
Тап біздің осы Семей облысының
Көш басшы адамдарын айтшы маған.
Біз дағы жоспарлайық өзімізше,
Десе де түк білмейтін қазақ надан.

Алаш туын һәм бағын,
Көзбен көріп төленді,
Көптен бергі теріңіз.
Алаш туын қолға алған,
Қараңғыда жол салған
Арыстаным келіңіз!».
Онан соң, оқушылар атынан Аймауытов
сөйледі:
«Қараңғыдан қан жылап қаңғырған
күнде басыңды алаш жолында құрбан
қылған ағамыз, асқар беліміз!
Сізді көргендегі жүректің қуанышын
тіл айтып жеткізерлік емес! Өміріңді
жіберген жолың, біз, інілеріңе, жағып
қойған шамшырақ.
Жасасын сүйреген алашың! Жаса,
сабазым!» .
Қ ұ т т ы қ т аул а р а я қ т а л ғ а н с о ң
Ә.Бөкейхан қарсы алғандарына рахмет
айтып «Бостандық үйіндегі» салтанатты
кездесу аяқталады. Ертеңінде Ә.Бөкейхан
мен Ә.Ермеков сөздерін тыңдамақ болған
қалың жұрт Алаш қаласына ағылды. Алаш
қаласындағы кездесуге халық көп жина
лып, шағын ғимаратқа сыймай далада өтеді.
Мұнда да шешендер сөз тиегін ағытып,
соңынан Әлихан мен Әлімхан Сібір съезі
жөнінде біраз ақпарат береді. Ә.Бөкейхан
баяндамасының түйіні: Онда «Автономия

үш түрлі: 1) қаны біргелік; 2) жері біргелік;
3) шаруасы біргелік» - екендігін халыққа
жеткізді Ә.Бөкейханов. Қазақты түзу жолға
осы үш бірліктің бастайтындығына кәміл
сенді.
Қазақ зиялыларының ғана емес, тұтас
қазақ халықының рухани көсеміне айналған
Бөкейханұлы Әлихандай сабаздың тарихи
қызметін С.Торайғыров елең – алаңда
танығандығы көрегендік.
Ә.Бөкейхан бейнесін шыншылдықпен
нақты көрсеткен туындысы – «Таныстыру».
«Таныстыру» поэмасы Алашорда басшыла
рын дәріптейтін, ал «Айтысы» байшылдықұлтшылдық пиғылды әспеттейтін зиян
ды шығармалар деген ат қойылып, айдар
тағылып тұтқындық күй кешті. Әдебиет
тарихындағы ақтаңдақтар жойылып келе
жатқан бүгінгі таңда «Таныстыру» мен
«Айтыстың» қалың оқырман қауыммен
қайта қауышуы қуаныш. «Таныстыру» 1917
жылдың күзі мен 1918 жылдың қысында
Сұлтанмахмұт Абай елінде болған кез
де жазылған. Ақпан төңкерісінен кейін
Орынборда (1917, шілде) Советтердің
Бүкілқазақстандық I съезі, сол жылдың
желтоқсанында тағы да Орынборда II
сьезі өтті. Қазақстан облыстарында қазақ
(қырғыз) комитеттерін сайлауға қызу
дайындық жүріп жатты. Семей облысы

Қара қазақ сауалы. Шындығында за
ман өзгеріп, уақыт аумалы-төкпелі қалыпта
тұрғанда болашағын ойлайтын әр адамның
қоюға тиісті сауалы. Сөз кезегі тиген
оқыған да әңгіме тиегін ағытады:
Ешкімнің Әлиханға бар ма сөзі,
Демейді қандай қазақ оны оң көзі.
Семей тұрсын, жеті облыс бар қазақтан,
Талассыз жеке дара тұр ғой өзі...
Түймеге жарқылдаған алданбаған,
Басқадай бір басы үшін жалданбаған.
Көркейер қайткенде алаш деген ойдан,
Басқа ойды өмірінде малданбаған.
Поэманы оқығанда, өлеңмен жазылған
мінездемелермен танысып отырғандай
әсерге бөленесіз. Есімдері поэмада атала
тын қазақ зиялыларының жарқын бейнелері
і с - қ и м ы л ы м е н , ке с к і н - ке л бе т і м е н ,
мінез-құлқымен көз алдыңа келіп тұра
қалады. «Бірі күн, бірі шолпан, бірі ай»
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатов ел-жұрты тарыққанда
жол сілтейтін көсем, халық тағдыры без
бенге түскенде көмекейлері бүлкілдеген
шешен, тар заманда тәуекелге бел бай
лайтын перзенттер екендігін қара қазақ
айтқызбай-ақ ұғады. Алты миллион қазақты
соңдарынан ергізе алатындықтарына кәміл
сенеді.
«Таныстыру» поэмасында сыдыртып

Күнсұлу Әсетова
экскурсовод

Арап Еспенбетов,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
филология ғылымдарының докторы,
профессор
Семей
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САЛАУАТ

Әлем назар тіккен Экспо-2017

1

Біз ЭКСПО көрмесін ТМД және Шы
ғыс Еуропа елдері арасында тұңғыш рет
өткізгелі отырмыз. Сөйтіп, Қазақ елінің ордасы
айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қаланың
қатарына қосылды. Астана үш ай бойы бүкіл
адамзаттың жетістіктерін әйгілі ететін басты
алаңға айналады. Тәуелсіз Қазақстанның сим
волы – Астана нағыз ХХІ ғасыр қаласы ретінде
жаңа қырынан танылатын болады. ЭКСПО –
ғылыми жаңалық қана емес, ол барлық елдер
мен өркениеттерді жалғайтын «алтын көпір».
Бұл – осы іс-шараға берілген лайықты да
тұшымды баға еді.
Салтанатты шараның ашылу барысын
да Халықаралық көрмелер бюросының
президенті Стин Кристенсен сөз сөйлеп,
әлемдік қауымдастықтың назары қазіргі таңда
Қазақстанға ауып отырғанын, бұл көрме
барлығын қызықтыратынын атап өтіп, өз
алғысын білдірді. Көрме іскер азаматтар үшін
ұйымдастырылатын экономикалық форум
дардан, Отандық және шетелдік туристерге
арналған мәдени-көпшілік шаралардан тұратын
ауқымды шара десек әсте қателеспейміз.
Мұндай көрмені сарапшылар Олимпиада және
әлемдік футбол чемпионаттарымен қатар қояды.
Астана қаласындағы көрмеде тақырыбына орай
«Болашақ энергиясы» жан-жақты талқыланады
деп күтілуде.
Енді қысқаша бірер сөзбен ЭКСПО-2017
қалашығына тоқталайық. Жалпы көлемі 25
гектар жерді алып жатқан көрме аумағында ірі

елдердің павильондарынан бөлек, тақырыптық
залдар, «Болашақ энергиясы» музейі ретінде
тұжырымдамасы ұсынылған «Нұр әлем»
кешені тіпті өзгеше. Алып та әсем ғимаратта
негізгі энергия түрлері: ғарыш, күн, жел, су
және кинетикалық энергия үлгілері көрсетілмек
және «Астана – болашақтың қаласы 2050» экс
позициясы ұсынылады. «Нұр әлемде», сондайақ, 5000 шаршы метрлік алаңда Қазақстанның
ұлттық павильоны орналасқан. Алғашқы
бөлігінде келушілерге Қазақстанның тарихы
мен мәдениеті, осы күнгі тыныс тіршілігі және
болашаққа құрған жоспары егжей-тегжейлі
баяндалмақ. Ал «Жасампаз қуат» аймағында
көрме тақырыбының аясында Отандық
ғалымдардың үздік жобалары, Мемлекет
басшысының энергетика және қоршаған ортаны
қорғауға қатысты сүбелі бастамалары, табысты
іске асырылатын өңірлердегі «Жасыл экономи
ка» жобалары қойылған.
«Үздік тәжірибелер аймағы» атты ар
найы павильонда тұрақты энергия көздері
саласындағы озық технологиялар мен жобалар
көрініс тапқан. Үш айға созылатын көрменің
бұдан басқа да қызықтары жетерлік.
Ұйымдастырушылар бір ақ рет келіп, та
машалап кеткен адамның өзі болашақ энер
гиясы, оның баламалы көздері туралы мол
мағлұмат алатынына толықтай сенімді. Әрі
заманауи, жаңашыл инновация әлемінде
нендей өзгерістердің болып жатқанын да
олар сол арқылы кеңірек білетін болады. Ал

Он сегіз мың ғаламға сәруар болған Мұхаммет,
Отыз үш мың асхабқа сардар болған Мұхаммет.
Жоқшылық пен індетке қанағатшыл Мұхаммет,
Күнә тартқан үмбетке шапағатшыл Мұхаммет.
Кірпік ілмей талықты, – сабыр табар Мұхаммет,
Жетім, міскін, ғаріпті жарылқаған Мұхаммет.
Үлес берген пендеге сара жолдан Мұхаммет,
Азап кешкен әммеге пана болған Мұхаммет.
Әбужаһил залымға төзім қылған Мұхаммет,
Жалақордың хақ жолға өзін бұрған Мұхаммет.
Жалғаншының қайғысын ұмыттырған Мұхаммет,
Зікір айтып Рухын шынықтырған Мұхаммет.
Малғұн, лағин, шайтанға соғыс қылған Мұхаммет,
Шариғатқа үмбетін тоғыстырған Мұхаммет.
Тариқатқа – жолбасшы, жаны ышқынған Мұхаммет,
Ақиқатты баршаға табыстырған Мұхаммет.
Жамандыққа – жақсылық бағыштаған Мұхаммет,
Тауфық тілеп, залыммен алыспаған Мұхаммет.
Сәждеге ұрып маңдайын, тағат қылған Мұхаммет,
Қабыл болып дұғасы – таң аттырған Мұхаммет.
Залымдардың бәлесін харап қылған Мұхаммет,
Бір Алланың Дидарын талап қылған Мұхаммет.
Бес уақыт намазда имам болған Мұхаммет,
Миғражда көргені Дидар болған Мұхаммет.
Ғаршы, Күрсі базарын иеленген Мұхаммет,
Сегіз бейіш төріне Кие берген Мұхаммет.
Міскін Ахмет құлына мұра қылған Мұхаммет,
Жетімдерге жүрегін шыра қылған Мұхаммет.

Аңыз әпсана

Ибраһим Шайық

инновация қай елде болсын, экономиканың
қайнар көзі... Елбасы Қазақстанның тарихын
да алтын әріппен жазылатын тарихи оқиға
деп баға берген ЭКСПО-2017 көрмесін көрген

де арманда, көрмеген де арманда шығар сірә.
Бұл игі шараның 10 қыркүйекке дейін
өтетінін ескерсек, әркімнің-ақ «тарихты» өз
көзімен бажайлап байқауға мүмкіндігі бар…

Рухани жаңғыру

Ұлттық бiрегейлiктIң рухани тұғыры
1

Президент мақаласындағы
білімінің салтанат құруы
жөніндегі тұжырымдары ұстаз
дық жолда жүрген біздің ерікжігерімізді қайрап, құлшындыра
түсті. «Табысты болудың ең іргелі,
басты факторы білім екенін әркім
терең түсінуі керек, – дейді Елбасы.
– Жастарымызға басымдық беретін
мәселелердің қатарында білім
әрдайым бірінші орында тұруы
шарт. Себебі, құндылықтар жүйе
сінде білімді бәрінен биік қоятын
ұлт қана табысқа жетеді». Қай за
манда да оқу-білімнің мәртебесі биік
болған. Мұны қазақ ұлылары зерде
лей білген. Он тоғызыншы ғасырдың
екінші жартысында Ыбырай ата «Кел,
балалар, оқылық...» деп Ұлы Даланы
қоңыраулатты. Қазақтың ұлы ойшыл
ақыны Абай халқын білімді болуға
үндеп кетті. Осынау ұлылардың ар
ман-аманаты орындалды десек те
болады. Қазіргі қазақтың көкіреккөзі ояу, жаппай сауатты елміз.
Тәуелсіздік жылдарында білім сала
сында қыруар жұмыс жасалды. Бір
ғана мысал. Тұңғыш Президентіміз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
Жарлығымен 1991 жылғы 6 маусымда
аудан орталығы болып келген шағын
шаһарда Түркістан Мемлекеттік
университетінің ашылып, оған ұлы
ақын және ойшыл, алғашқы түрік
ислам сопысы Қожа Ахмет Ясауи
бабамыздың есімі берілуі бүкіл
түркі дүниесінде үлкен құбылыс,
тарихи оқиға болды. Арада бір жыл
дан астам уақыт өткенде Қазақстан
Республикасы Үкіметі мен Түркия
Республикасы Үкіметі арасындағы
ке л і с і м б о й ы н ш а Т ү р к і с т а н
Мемлекеттік университеті түркі
әлеміндегі тұңғыш Халықаралық
қазақ-түрік университеті мәртебесін
алды. Қазір бұл білім ордасы Орталық
Азиядағы іргелі оқу орындарының
бірінен саналады.
Президент мақаласында сананың
ашықтығы тұрғысында сөз қозғай
отырып, жер жүзіндегі миллиард
тан астам адам өзінің туған тілімен
қатар, кәсіби байланыс құралы
ретінде жапатармағай оқып жатқан
ағылшын тілін біздің де жаппай
және жедел үйренуіміз керектігі еш
дәлелдеуді қажет етпейтініне баса на
зар аударады.
Қазақ тілін біртіндеп латын
әліпбиіне көшіру таяу жылдардағы

міндеттер аясындағы басты
жобалардың біріне айналып отыр.
Елбасы мақаласында латыншаға
көшудің логикасын алға тарта отырып,
бұл қазіргі заманғы технологиялық
ортаның, коммуникацияның, сондайақ ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім
беру процесінің ерекшеліктеріне
байланысты болып отырғанына көңіл
аударады.
Елбасының бағдарламалық
еңб егінде қоғамдық және гума
нитарлық ғылымдар бойынша «Жа
ңа гуманитарлық білім. Қазақ
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жоба
сына айрықша мән берілген. Бұл жас
ұрпаққа жаңа сапалық деңгейде
білім беруге батыл бетбұрыс жа
сап, білім саласындағы жаһандық
бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген сөз.
Мемлекет басшысы мақаласында
«Туған жер» бағдарламасы мен
«Қазақстанның қасиетті рухани
құндылықтары» немесе «Қазақ
станның киелі жерлерінің географиясы» жобасын жасауды тапсырды.
Елбасы «Туған жер» бағдарламасы
жалпыұлттық патриотизмнің нағыз
өзегіне айналатынына кәміл сене
отырып, Қазақ елін мекендейтін әрбір
жанның бойындағы туған жерге де
ген сүйіспеншіліктің Туған елге –
Қазақстанға деген патриоттық
сезімге ұласатынын қадап тұрып айт
ты. Әрбір қазақстандық өз елінің па
триоты болуға міндетті. Патриотизм
өз тарихы мен тамырын білумен
тікелей байланысты болса керек.
Ұлы Дала көшпенділерінің
аса бай рухани тарихы бар. Әрбір
халықтың баршаға ортақ қасиетті
жерлері болады. Осы тұрғыдан кел
генде Елбасы «Идеяның түпкі төркіні
Ұлытау төріндгі жәдігерлер кешенін,
Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін,
Тараздың ежелгі ескерткіштерін,
Бекет ата кесенесін, Алтайдағы
көне қорымдар мен Жетісудың киелі
мекендерін және басқа да жерлерді
өзара сабақтастыра отырып, ұлт
жадында біртұтас кешен ретінде
орнықтыруды меңзейді» деп ежелгі
тарихи жәдігерлерімізді тілге тиек
ете келе, мұның бәрі тұтаса келгенде
халқымыздың ұлттық бірегейлігінің
мызғымас негізін құрайтынын ай
тады. Президент «Қазақстанның
киелі жерлерінің географиясы» жо
басын әзірлеу барысында ішкі және

сыртқы мәдени туризмді өркендету
мақсатымен осы қастерлі мұраларға
сүйене отырып, мәдени маңыздылығы
тұрғысынан келгенде Түркістан мен
Алтайдың ұлттық немесе құрлықтық
қана емес, жаһандық ауқымдағы
құндылықтар екеніне айрықша мән
беруді тапсырды.
Адамзат баласы тарихындағы
түркі әлемі деген қастерлі ұғымның
түпқазығы, рухани шаңырағы ұлы
бабамыз Қожа Ахмет Ясауидің отаны
– қасиетті Түркістанда бабалар рухы
жаңғырып жатыр. Қазақ хандығының
астанасы болған ежелгі Түркістан
– тегі бір, ділі бір, діні бір күллі
түркі халықтарының Атажұртында
басын қосып, рухын асқақтататын
руханият орталығы, рух астанасы.
Кезінде «Дін – апиын» деген қағида
ұстанған Кеңес өкіметінің тұсында
Ясауи бабамыздың кесенесі де,
Түркістан қаласы да «өгейлік» көрді.
Шындығында Өзінің «Даналық
кітабымен» әлемге танылған әулие
баба Қожа Ахмет Ясауидің есімін
Түркістаннан немесе Түркістанды
Ясауиден ажыратып қарау мүмкін
емес. Ұлы ақын-әулиені рухани
көсем санаған мұсылмандар тоғыз
жүз жылдан бері оның ілімімен
бірге жасап келеді. Бұл жөнінде
Қазақ елінің Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев «Тарих толқынында» атты
кітабында ағынан жарыла былай деп
жазды: «Түркістаннан тараған аса
қуатты рухани сәулемен нұрланған
түркілердің тұңғыш сопысы – Қожа
Ахмет Ясауи 1093 жылы туған. Ол
негізін қалаған исламның тылсым
құпиясы – сопылықтың (суфизм)
қарапайым халықтық нұсқасы тез
уақытта Қазақстанның солтүстігі
мен шығысына дейін тарады. Қожа
Ахмет Ясауи Орталық Азиядағы,
оның ішінде Қазақстанда да, барлық
түркі халықтарына ұлттық рухани
ілім жүйесін өрнектеп берді...
Түркілердің өмірлік, практикалық
философиясын құраған салдар
ретінде Ясауинамада тәңіршілдік
элементтері өздерінің мағынасын
сақтап қалды. Нақ осы Ясауи ілімі
арқылы ислам қазақтардың рухани
өмір салтына айналды да, кейінгі
сегіз ғасырдың өн бойында солар
ды жебеп келді. Қазақ хандығы мен
қазақ халқы құрылғанда, солардың
бастау бұлағында осы ілім тұрды.
Егер қазақтардың рухани тарихы

жазыла қалса, Қожа Ахмет Ясауидің
хикметтері («Даналық сөздері»)
сөзсіз оның бір бөлігі болып кіруге
тиіс.
Түркістанды өзінің тарихи ор
нына сәйкес биікке көтеру бүгінгі
баст ы міндет болып табылады.
Алдағы кезде республика Үкіметі
алдына қойылған күрделі мәселелер
аз емес. Соның бірі – Түркістан
қаласына айрықша мәртебе беру
мәселесі. Бұл – жұртшылықтың
көптен бері көтеріп келе жатқан
сұрауы. Екіншісі – Түркістан
м е н Ке н т ау ғ а э ко н ом и ка л ы қ
аймақ құқығын беру қажеттігі.
Түркіст анның 1500 жылдығы
қарсаңында о сы мәселелердің
шешілетініне халықтың сенімі күшті
еді. Өкінішке қарай, республиканың
ол кезде экономикалық дағдарысты
бастан кешіруі бұл проблемалар
ды жүзеге асыруға мұрша бермеді.
Қ а з і р г і ке з д е Қ а з а қ с т а н н ы ң
экономикалық қуаты өрлеуге бет
алып келеді. Осы жағдайды есепке
ала отырып, Түркістан қаласына
айрықша мәртебе беру мен
Кентауды қосып еркін экономикалық
аймақ деп жариялауға мүмкіндік
б а р . Т ү р к і с т а н д ы б ол а ш а қ т а
халықаралық туристік орынға айнал
дыру үшін жаңадан қонақүйлер, бас
сейндер, субұрқақтар салу, жолдар
ды түзету, аймақты көгалдандыру,
орта және кіші кәсіпкерлікті дамы
ту, тарихи адамдардың ескерткішін
тұрғызу, парктер мен бақтарды
көркейту, оның аумағын абаттан
дыру үшін жоғарыда аталған шара
ларды жүзеге асыру қажет. Сондайақ, қасиетті Түркістандағы «Әзірет
Сұлтан» қорық мұражайының
гүлдене түсуіне тиісті министрлік
қамқорлық жасап, нақты көмек
көрсетіп отырса, іс алға басар еді.
Қазір киелі Түркістанда классикалық
философиялық, археологиялық,
тағы да басқа бағыттарды кең өріс
алдыру үлкен маңызға ие екенімен
ешкім де дауласа алмайды. Бұған
білім ордасының ғалымдары өз
үлестерін қосуға дайын. Олай
дейтініміз, ғылыми әлеует бар. Бір
таңғаларлығы сол, күні бүгінге дейін
Ахмет Ясауи терең зерттелмеген,
ұлы ғұламаның жеке өмірі, тарихы
жөнінде там-тұмдап қана білеміз.
Ясауи музейі қажет-ақ. Сондайақ, осында жерленген хандарға,

батырлар мен билерге арналған
ашық аспан музейін іске қоссақ, қала
мәртебесінің биіктей түсері сөзсіз.
Осы орайда, мына мәселелерге де
баса назар аударсақ нұр үстіне нұр
болар еді. «Түркістан – мұражай
қала» концепциясын ұсынамыз.
Түркістан атырабында ескі шаһарлар
тұт асып жатыр. Д емек, қазба
жұмыстарын кең бағытта жүргізіп,
саяхатшылар тамсана тамашалай
тындай жағдай туғызу қажет. Атабабадан мирас болып қалған ұлттық
қолөнерді жаңғыртып, оны жаңа
сәулет өнерімен үндестіре білсек,
қанеки.
Қазақ елі Тәуелсіздігінің ши
рек ғасырдан астам мерзімі ішінде
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың
көтерген идеясы киелі Түркістанның
ұлы қасиетінің жандана түсуіне,
бүгінгідей ізгілікті істердің белең
алуына басты негіз болды. Өз
дәуіріндегі білім мен адамгершіліктің
жарық жұлдызы, байсалдылық пен
салауаттылықтың, адамдардың арұятының символы болған Қожа
Ахмет Ясауи бабамыз атындағы
Халықаралық университеттің руха
ни астанамыз – қасиетті Түркістанда
шаңырақ көтеруі жастар жүрегіне
әрдайым қасиет нұрын құяды.
Кезінде Елбасымыздың халыққа
дәстүрлі Жолдауындағы «Ендігі
ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті.
Ендеше, Қазақ елінің Ұлттық идея
сы – Мәңгілік Ел!» деген тебіреністі
сөздерінің жүректерге ұялап,
толқытқаны ақиқат. Елбасының
идеясымен шаңырақ көтерген білім
ордасының студенттерін Мәңгілік
ел идеясы нұрландырып, патриоттық
сезімдерін алаулата түсуде.
Мемлекет басшысы бағдарлама
лық мақаласының қорытындысында
екі дәуір түйіскен өлара шақта
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және
жаңа идеялар арқылы болашағын
баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отырғанына
халықтың назарын аудара оты
рып, «Мен барша қазақстандықтар,
әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі
осынау ұсыныстардың маңызын
терең түсінеді деп сенемін» дейді.
Елбасының Мәңгілік елдің алтын
арқауына айналған бағдарламалық
еңбегі уақыт өткен сайын жаңа
қырларымен жарқырай түсіп, жасам
паз белестерге бастауда!

Пайғамбарымыз (с.а.у) жасына жеткесін Құл
Қожа Ахмет қылуетке түсті. Оның туыстары, отба
сы, диқаншылықты кәсіп еткен жандар еді. Бір жылы
қырық күн шілдеде аспаннан бір тамшы да нәр там
бады. Бұлақтар тартылды, өзендер суалды, егістік
қурауға айналды. Диқан қауым не істерін білмей әбден
састы. Бір амалын тапса, Хазірет Сұлтанымыз табар.
Әкеңе бізден сәлемімізді жеткіз – деді, олар Ибраһим
Шайыққа.
Өтінішті естіген Хазірет үнсіз ойға батты. Әлдене
уақыттан соң, Қаратаудың етегінде қоныс тепкен Зеңгі
бабаға бар. Сендерге сол көмек береді – деді, нық
сеніммен. Өтінішті естіген Хазірет үнсіз ойға батты.
Әлдене уақыттан соң, Қаратаудың етегінде қоныс теп
кен Зеңгі бабаға бар. Сендерге сол көмек береді – деді,
нық сеніммен.
Бізге керегі осы жер – деді, Зеңгі баба жусанды
алқапқа жеткенде, отыра қалып, дұға қайырды, сосын
қолындағы асасын қара жерге құлаштай ұрды. О...
Керемет. Суырылған аса таяқтың орнынан су аспанға
атқылады.
Зеңгі баба күбірлеп жүр. Аса таяқты атша ноқталады.
Ал, мін атыңа! Егістігіңе тура тарт! Артыңа бұрылма!
– деп баланы қолтығынан демей берді. Аса таяқтың
ұшы жер сызып келеді. Түс ауа бір құлақ арық суын
жетелеген бала Ибраһим егістігіне жетті.
Атыз құлағын ашты. Сонда барып қалжырап қатты
шаршағанын сезді. Қолындағы кетпенді тастай беріп,
тал көлеңкесінде мызғып та кетті. Сылдырай аққан
су, жайқала түскен егін көзді арбайды. Егісі қурап,
діңкелеген ол күйіп кетті. Бұл аптада су алу кезегі
солардікі еді. Ашу-дұшпан, қолындағы кетпенді күнге
шағылыстыра құлаштай сермеді.
Болған жайдан құлақтанған жұрт Хазіретке қалай
естіртерін білмей қатты дағдарды. Ақырында басты жез
табақшаға салды. Бетін орамалмен жапты. Қылуетке
келген сүйірліктер: – Тақсыр, Хазірет әңгелекті үзіп
алдық – деді көздерін төмен сап.
Хазірет сыр бермеді. Әлдене уақыттан соң жалын
ата күрсінді. Екі тамшы сақалын қуалап төмен сырғыды.
– Әттеген-ай, ерте үзілді ғой. Шыдамсыздық
танытқан мүридтердің бірі орамалды жұлып алды.
Қанға боялған Ибраһимнің басын көргенде күңіренбеген
жан қалмады, Хазіреттің қасында туған бауыры Садыр
шайық отырған еді. Күнәһар жанды жарып өлтірмекші
болып қанжарын суырды.
– Аға, сабырға келіңіз, қан қанды шақырады, кекті
кек қуады. Кінәліні бір Алла ғана жазалайды – деп Қожа
Ахмет басу айтты.
– Қауының алма болсын
Егінің жұлма болсын
Отырған жеріңнен су шықсын
Құйрығыңа дүм бітсін – деп зарлаған мүридтердің
дауысы құлақ тұндырды. Жалғыз ұлдың мезгілсіз
қазасы жанына қанша батса да Хазірет сыр бермеді.
Бір күні оңашада Гүлсім бибі: Жалғыз ұлдың қазасына
қайғырмайсың, кек аламын деген бауырыңа рұқсат
етпедің – деді назаланып. Хазірет сәлдесін шешті.
Құдықтан алдырып ішейін деп отырған кеседегі мұздай
суды төбесіне қойды. Әлдене уақыттан соң кеседегі су
бұрқылдап қайнай бастады. Көзі жасы сақалын жуған
Хазірет: – Мынау, менің күйінбегенім бе? Шаш жұлып,
бет тырнағаннан өлген бала тіріле ме? Алланың ісіне
қарсы келер кіммін мен сонда? Шүкірлік етелік бәйбіше
– дейді мұңайып. Беті күйіп, қарғысқа ұшыраған
сүйірліктер басқа жерге қоныс аударады. Екі адамның
басы қосылған жерге бара алмайды. Сүйір аты жойыла
ды. Ал Ибраһим шайық болса, жұрт жадында мәңгілік
бала кейпінде сақталып қалды.
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Музей тынысы

«Ясауи мұралары» көрмесі
Ағымдағы жылдың 12 мамырын
да Түркістан қаласындағы Тарихимәдени этнографиялық орталықта Түркі
әлемі әдебиетінің кітап көрмесі мен
ақын-жазушыларының дөңгелек үстелі
өтті. Шара аясында «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейі қорынан «Ясауи мұралары»
тақырыбында көрме көпшілік назарына
ұсынылды.
К ө рм е н і О ң т ү с т і к Қ а з а қ с т а н
облысының әкімі Жансейіт Түймебаев,
ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшысы

Дүйсен Қасейінов, Түркия, Қырғызстан,
Түркіменстан, Өзбекстан, Әзербайжан,
Татарстан, Қазақстанның Астана,
Алматы қалаларының және өңіріміздің
көрнекті қаламгерлері тамашалады.
Көрмеге Қожа Ахмет Ясауи бабамыз
дан қалған баға жетпес мұралары ХVІІІ
ғасырға тән «Диуани хикмет» кітабының
қолжазба нұсқасы, «Рисоллә дәр адаби
тариқат», «Пақырнама», «Миратуль ку
луб», «Бустан ул-михиббин» қолжазба
еңбектері мен «Насабнама» шежіресі экс
позициядан орын тепті.

Халифа Алтайды еске алды
23 мамыр күні Түркістан қаласында
белгілі діни ағартушы қайраткер, Құран
Кəрімді қазақшаға аударған Халифа
Алтайдың 100 жылдығына арналған еске
алу шаралары өтіуде.
Осы орайда «Әзірет Сұлт ан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейі Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне

еске алу шараларын ұйымдастырушы
«Ер Жәнібек» халықаралық қоғамдық
қорының президенті Жеңіс Түркия және
ғұлама ғалым Халифа Алтайдың ұлы
Абдуррахим Халифаұлы келіп зиярат
етті. Музей экспозициясын аралап, алған
әсерлерімен бөлісіп пікір кітабына өз
қолтаңбаларын қалдырды.

Үздіктер марапатталды
Мәдениет және өнер қызметкерлері
күніне орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінің бас
қор сақтаушысы Нұржамал Әшірбекова
мәдениет саласына сіңірген еңбегі үшін
Қазақстан Республикасы Мәдениет
және спорт министрлігінің «Мәдениет
саласының үздігі» төсбелгісімен мара
патталды.
Сонымен қатар Мәдениет пен өнер
саласының дамуына қосқан ерекше
үлесі үшін және мәдениет және өнер
қызметкерлері күні мерекес іне орай
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-мұражайы» республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының
ғылыми қызметкері Динара Арынова
Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрі Арыстанбек Мұхамеди-

ұлының Алғыс хатымен марапатталды.
«Мәдениет саласының үздігі» төс
белгісі және министр Алғыс хаты музейі
міздің көркеюіне қосқан лайықты үлес
терінің жемісі, еңбектерінің бағалануы
деп білуіміз керек дейді әріптестер.
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің қыз
меткерлері марапат иелерін құттықтай
отырып, зор денсаулық, отбасыларына
құт-береке, еңбек жолдарында шығарма
шылық өрлеу, толағай табыстар тілейді.
Айта кетсек, осыдан бір ай бұрын
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің қыз
меткері кітапханашы Меруерт Көпеева
«Кітапхана ісінің үздігі» атты төсбелгі
сімен марапатталған болатын.
Алдағы уақытта да мұндай қуанышты
жаңалықтар өз жалғасын табарына
сеніміміз мол.

Құран оқудан жарыс өтті
Киелі мекен Түркістан қаласында
ұйымдастырылған шара белгілі діни
ағартушы қайраткер, Құран Кəрімді
қазақшаға аударған Халифа Алтайдың
100 жылдығына арналып отыр.
Байқау Қожа Ахмет Ясауи мешітінде
ұйымдастырылды.
Атаулы құран оқу сайыс нәтижесінде
Қасиетті Құран Кәрім аяттарын жатқа ай
тып екінші орынды иеленген Айтмахан
Диасқа (11 жаста, №23 мектебінен)
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейі әкімшілігі атынан
70.000 теңге сертификаты және Алғыс
хатымен марапатталды. Сонымен қатар

«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің баспа
өнімдері табысталды.
Айта кетсек, былтырғы жылы 30
мамыр күні «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінде
«Менің хикметтерімнің бар мағынасы
– Құран» тақырыбында 13 жасқа дейінгі
жасөспірімдер арасында құран оқудан
байқау өткен болатын.
Осындай сайыстар өскелең ұрпақтың
Құран оқуға деген құлшынысын артты
рады. Сондықтан, бұл дәстүр алдағы
уақытта өз жалғасын тауып, «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейі жыл сайын кең
көлемде ұйымдастыруды қолға алмақ.

Музей iсiндегi ғылыми зерттеу
жұмыстарының маңыздылығы
Динара Арынова,
ғылыми қызметкер
Түркі халықтарының 2017 жылы
рухани астанасы болып саналаған,
тарихы ертеден бастау алған Түркістан
қаласының орыны ерекше. Түркістан
десе бірден жұртшылықтың көз алдына
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі келеді.
Қожа Ахмет Ясауи кесенесі ХІІ-ХІV
ғасырларда салынған сәулет ескерткіші.
Бабамыздың кесенесі 1978 жылы 30
қыркүйекте «Республикалық Қожа
Ахмет Ясауи кесенесі сәулет ғимараты
музейі» болып ашылды. 1989 жылы
тамыздың 28 күні Қазақ ССР министрлер
кеңесінің № 256 қаулысымен «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейі» болып қайта құрылды.
Бүгінге дейін қорық-музей құрамында
207 тарихи және мәдени ескерткіші бар,
қорғау аймағы – 567,8885 га. құрайды.
Олардың халықаралық маңызы бар
тарих және мәдениет ескерткіші – 1,
Республикалық маңыздағы ескерткіштер
– 16, жергілікті маңыздағы – 14.
Қорық-музейде ғылыми зерттеу
бөлімі қызмет жасайды. Музейде сан
ғасырлардан бергі мол мұраларын
насихаттау мақсатында соңғы кездері
ке с е н ед е ж ә н е қ о рд а с а қ т аул ы
тұрған жәдігерлер жайында көптеген
зерттеулер жүргізілуде. Сонымен
қатар мұражай қорында зерттелуі тиіс
дүниелер бүгінгі таңда жетерлік. Бұл
аталмыш бөлімнің қызметі музейімізде
23 924 жәдігерлерімізді насихаттау.
Халықаралық дәрежедегі Қожа Ахмет
Ясауи кесенесі ортағасырлық теңдессіз
сәулет туындысы ретінде 2003 жылы
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар
тізіміне алынды. Әлемдік маңызға ие
болған ескерткіштің ұлттық пантеон
ретіндегі алар орыны да айрықша.
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне қазаққа
аты мәшһүр тарихи тұлғалар жер
ленген, қорық-мұражай маман
дарының зерттеулері нәтиж есінде
сол тұлғалардың бүгінгі таңға 186-ы
анықталды. Ғылыми қызметкерлердің
тың жұмыст арының бірі кесенеде
және кесене айналасында жерлен
ген тұлғаларды зерттеп, шағын бук
леттер шығару болып табылады.
Халықаралық дәрежедегі Қожа Ахмет
Ясауи кесенесі насихаттау барысында
ғылыми мақалалар жазумен қатар екі
жылда бір «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы
мен ілімінің зерттелу мәселелері»
тақырыбында халықаралық ғыл ы
ми-практикалық конференциялар мен
дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып,
жыл сайын дәстүрлі халықаралық «Яса
уитану» байқауын өткізіп келеді. Шет
елдерден еліміздің түкпір-түкпірінен
байқауға келген мектеп оқушылары
тарихымызбен және Ясауи мұрасымен
танысып, сусындауына зор мүмкіндік
алады.
Жаңа технологиялық əдіс-тəсілдерді
пайдалану музей саласында тың
жобалардың бірі. Бұл салада музей
қызметкерлері еңберін аямауда. Қоғам
алдында тұрған маңызды міндеттердің
бірі ғылыми зерттеулердің жоғары
сапалылығын қамтамасыз ету. Ғылымизерттеу мекемелерінің арасында
музейлердің алар орны ерекше.
Ғылыми зерттеудің бөлімінің тағы
бір қыры көрмелер ұйымдастыру. Жыл
бойына 50 астам көрмелер көпшілік

Бір айда – 14202 турист
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейіне, Ясауи
кесенесіне Шетелдік туристер үнемі қызығуда. Тек сәуір айының өзінде біздің
тарихи ескерткіштерімізге алыс, жақын шетелдерден 14202 турист келіпті.
19 мамыр күні де Ұлыбритания, Германия, Нидерланды елдерінен көптеген
туристер арнайы келді. Олар бірегей сәулет ескерткіші болып табылатын
Қожа Ахмет Ясауи кесенесін тамашалап және қорық-музейдің тыныстіршілігімен танысты.
назарын а ұсынылып келеді. Олар
дың ішінде сұранысқа ие Әмір Темір
заманыннан келе жатқан және Әмір
Темірдің тапсыр ыс ымен жасалып
Қожа Ахмет Яс ауи ке с ененсіне
сыйға тарт ылған жәдігерлер. Сол
заман шеберлерінің қолымен жасалған
ғажап туындылардың бірі Елор
дамыз Астана қаласындағы Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті
музейінде, «Әзірет Сұлтан» мемлекет
тік тарихи-мәдени қорық-мұражайы
қорындағы шырағдандар коллекциясы
бойынша «Шырағың сөнбесін» тақы
рыптық көрмесін ұйымдастырылды.
Көпшіліктің таңданысын ту
дырған көрме бір айға жалғ асып,
жұртшылықтың таңданысын тудырған
болатын. Музейге келушілер де көне
бұйымдарға жәдігерлерге қызығушы
лық танытады. Сонымен қатар музейге

келушілерді этнографиялық бұйымдар
көптеп қызықтырады.
Қазіргі таңда музейлерде тың
жобалар ұйымдастыру қолға алынып
келеді. Осынд ай жоб алардың бірі
тарихт ы жаңғ ырта отырып музей
ге келушілерге тарихи қойымымды
жұршылыққа ұсыну. «Әзірет Сұлтан»
қорық-мұражайы отандық мұражайлар
тарих ында бірінші болып «Хан
көтеру» театрландырылған сахналық
қойылымын қойды. Қой ыл ымдағы
тарихи тұлғалардың ролдерін сомдауға
кәсіби актерлар қатыстырылып, тарихи
қойылымды еліміздің түкпір-түкпірінен
және алыс-жақын шетелдерден келген
қонақтар тамашалады. Бұл шара музей
саласындағы тың бастамалардың бірі
де бірегейі де бола білді. Алд ағы
уақыттарда «Күлтөбенің басындағы
келелі жиын», «Қаз дауысты Қазыбек

бидің туғ анына 350 жыл толуына
орай тарихи қойылым», «Алаш»
партиясының 100 жылдығына орай
конференция», «Қасиетті тул ард ың
жаңғыртылуы» салтанатты шаралары
жоспарлануда.
С о ң ғ ы ке зд е р і м у з е й қ о р ы н
толықтыру мақсатында «Абыздан жеткен
асыл сый» тақырыбында акциялар
өткізіліп тұрады. Музей сан алуан
біртуар азаматтардың жәдігерлерін алып
көзінің қарашығындай сақтап, болашақ
ұрпаққа насихаттап отырады. Музей
қызметкерлері тарихшы, музейтанушы,
мектеп және жоғары оқу орындарымен
ғылым саласы мамандарымен тығыз
баланыста тұрады.
Музейде жаңашылдық үрдісті
қолдану мақсатында «Түрк іст ан
тарихы музей» қайта жабдықт алып,
көпшілік назарына қайта жаңғыртылып
ұсынылды. Қайта жабдықталған
музейде Түркістан қаласының ежелгі
тарихынан бастап бүгінгі егемендік
алған тұсқа дейінгі жідңгерлер орын
тепкен.
Сонымен қатар музей қызметкерлері
Ясауи бабам ызд ың хикметтерін
насихаттауда бірш ама игі шаралар
ұйымдастыруда.
Музей саласы заман ағым ын ың
көшімен ілесіп жаңа технологиялармен
жабдықт алуда. Мәселен ақпараттық
киоск, аудио гид секілді. Музейге кел
ген туристерге ыңғайлы жағдай туғызу
кезек күттірмес мәселе. Сонымен
қатар, шет елден келген туристер сол
орта ғасыр кезіне саяхат жасағанды
жандары қалайды. Бұрынғыша
«Қолмен ұстауға болмайды» дегеннен
көрі, жақындар көруге, ол жәдігерді
сезінуге тырысады. Әрине көне
жәдігерлерімізді туристің қолына
ұстатып та қоюға болмайды. Қанша
дегенмен құнды зат қой. Алайда бұл
тұстан шығу жолын қарастыруымыз
керек. Мәселен көшірмесін жасату, сол
затты мастер кластар арқылы келушінің
өзіне жасату сияқтылар. Осындай бір
жағдай музейде өткен «Сыр сақтаған
тұмарлар» тақыр ыптық көрмесінде
көрмені тамашалаушылар сол жерде
көрмеде зергерлерге тұмар жасатып,
сол көрме ішінде орын тапқан молдаға
дұғалық жаздырып алған жағдайлар
келушілердің ойынан шыққан болатын.
Сондай ақ, «Диірмендер - тіршілік
діңгегі» атты тақырыптық көрмеде
келушілер өз қолдарымен диірмен
тартып, келіні түйіп өз қолдарымен
жасап көрді. Бұл да келушілерге қатты
ұнады. Міне осылай затты витрика
қойып қолмен ұстама дегеннен сол
затты сезінуге мүмкіндік туғызсақ
бұл да бір келушілерді музейге тартар
еді деген ойдамыз. «Әзірет Сұлтан»
қорық музейінде ұйымдастырылатын
көрмелердің басым көпшілігенде
мастер кластар орын алады. Осындай
шаралар шетелдіктердің таңданысын
тудырады.
Сонымен бірге, мектеп сабақтарын
музейде өткізу жолға қойылып келеді.
Оқушыға кітап сөзінен басқа өз көзі
мен көрсете отырып дәрісті көрмелер
ұйымдастыру, ол – музей қызметкер
лерінің тікелей жұмыстарының бірі.
Болашақта өркениетті елдерд ің
жоғары технологиясын меңгерту, өз
деңгейіндегі дүниежүзілік кеңістікке
шығу – бүгінгі күннің басты талабы.

Музейшілер Түркістанда бас қосты
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінде
«18 мамыр Халықаралық музейлер» күніне орай Республикалық
«Музейлердің мәдени және рухани құндылықтарды сақтау, зерттеу және жетілдіру ерекшеліктері»
тақырыбында семинар-кеңес болып өтті.

Семинар-кеңес жұмысына «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейінің директоры
Ж.Әубәкір, Түркістан қаласы Мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімінің басшы
сы Ж.Ибрагимов, Отырар мемлекеттік
археологиялық қорық-мұражайының
директоры А.Жандосов, «Ордабасы»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорығының
директоры Б.Исматов, «Ордабасы»
қорығының тарихи жәдігерлер және
экскурсия бөлімінің меңгерушісі
Д.Әбдіраев, «Ордабасы» қорығының
бас қор сақтаушысы Б.Қасимов,
Қ.А. Ясауи атындағы Халықарылық
қазақ-түрік университеті Археология
институтының қызметкері М.Бахтыбаев,
қалалық Этнопедагогикалық колледж
директорының орынбасары Қ.Баймен,
Та р и х и - м ә д е н и э т н о г р а ф и я л ы қ
орталығының директор орынбаса
ры Т.Акимов жəне басқа да музей
қызметкерлері, БАҚ өкілдері қатысты.
Алғашқы сөз алған «Әзірет Сұлтан»
қорық-музейінің директоры Ж.Әубәкір
атаулы «18 мамыр - Халықаралық
м у з е й л е р к ү н і м е н » қ ұ т т ы қ т ап ,

келген қонақтарға алғысын жеткізді.
Мәдениет және музей саласының
басшылары өз құттықтау сөздерінде
музей ісінде атқарып жатқан игі
бастамаларға сәттілік пен толағай та
быстар тілеп, алдағы уақытта бірлесе
қызмет істеуге шақырды.
Семинар-кеңес барысында «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейі директорының
ғылыми жұмыстар жөніндегі орын
басары Е.Есжан «Түркістан ауыл
округтердегі ескерткіштерді қорғау
мәселе сі» тақырыбында баянда
ма жасаса, қорық-музейдің Тарихи

ескерткіштерді қорғау және археоло
гия бөлімінің меңгерушісі М.Тұяқбаев
«Мәдени мұра бағдарламасы аясында
қалпына келтірілген ескерткіштер»,
бас қор сақтаушы Н.Әшірбекова
«Музей қорының сақталуы, зерттелуі,
жетістіктері», ғылыми қызметкер
Б.Байболов «Музейдегі экспозиция және
көрме қызметі» тақырыптарда баяндама
лар жасалды. Сонымен қатар, Қ.А. Ясауи
атындағы Халықарылық қазақ-түрік
университеті Археология институтының
қызметкері М.Бахтыбаев «Сығанақты
м у з е й л е н д і ру » , Та р и х и - м ә д е н и

этнографиялық орталығының ғылыми
қызметкері Б.Данияров «Тарихимәдени этнографиялық орталық
пен қала мектептерінің байланысы»
тақырыптарында баяндамалар оқыды.
Семинарға қатысушылар семи
нардан үлкен әсермен алып, іздеген
с ұ р а қ т а р ы н а ж ау а б ы н т ау ы п ,
жаңалықтармен танысып, сертиф и
каттарын алып, ойларын орт аға са
лып пікір алмасты. Шараны жоғары
деңгейде өткізуге атсалысқан ұйым
дастырушыларға өз ризашылықтарын
білдірді.
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Музей тынысы

Нумизматика ғылымының пайда болу тарихы
мен оның тарих танымындағы орны
Толқын Жолдасов,
қор сақтаушы

Өткен тарих, оның шынайы көрінісі кезкелген халықтың келешекке биік еңсемен
аяқ басуына жол беретін, болашаққа
алшаң басып, әлем өркениетінің барлық
саласындағы өзіне тиесілі мәртебелі орнын
именбей иемденуіне мүмкіндік беретін
мақтанышы. Әлемде өз аталарының ұлы
істерін мақтанышпен айтып, олардың өр
рухтарына бой түзей алатын халықтар
болса, солардың бірі - Қазақ халқы деп
еш асырусыз айтуға болады. Ел тарихын
тиянақты зерделеп, тұжырымды шешім
шығару үшін зерттеліп отырған кезеңдегі
халық өмірінің болмысын құрайтын барлық
салалар жіті қаралуы шарт. Ел тарихының
әлеуметтік, саяси, рухани өмірін зерттеуде
сол дәуірдің жазба деректері негізгі
сүйеніш болатындығы ақиқат. Алайда дәуір
өмірінен хабар беретін жазба деректер
көп жағдайда біздің күнімізге дейін
сақталып келе бермейтіндігі, сақталған
күнде де кей жағдайларда бұл деректердің
белгілі бір тарихи оқиғаға қатысты берген
мәліметтері түрлі себептерге байланысты
тарихи шындықты айна қатесіз жеткізіп
отырмайтындығы немесе мәліметтердің
толық сақталмауы себебінен толыққанды
мәлімет бере алмайтын кездерінің
де болатындығы ақиқат. Осындай
жағдайларда өңірдің сауда айналымында
жүрген ақшалар беттеріндегі бедерлердің
беретін мәліметтерінің ғылыми шындықты
туындатуда алар орны ерекше.
Нумизматика сөзі латынның
«numizma»-металл ақша (монета) сөзінен
туындаған. Ал монета атауы б.д.д ІІІ
ғасырда ғибадатханасында ақша сарайы
болған ежелгі Римнің Юнона құдайының
эпитеттерінің бірі болған. Уақыт өте келе
монета атауы айналымда жүрген металл
ақшалардың жалпылама атауына айналды.
Жалпы ақшалар ежелгі Грекия мен
Лидия мемлекеттерінде шамамен б.д.д
8-7 ғасырларда бір мезгілде пайда болды
деген пікір бар. Алғашқы ақшалар
негізінен құнды металдардан соғылып
отырған (алтын, күміс және алтын мен
күмістің табиғи қосындысы-электрадан).
Кейінірек, Қытайда ақшалар жасауда құйма
технологиясы қолданылып, онда ақша
материалы ретінде мыс пайдаланылды.
Нумизматика ғылымы мен
нумизматикалық жинақтау-коллекциялау
істері арасында үлкен айырма бар.
Коллекционерлерді негізінен монеталардың
ғылыми құндылығы емес, олардың
сиректігі мен көркемдік артықшылықтары

қызықтырса, нумизматика ғылымы әр
жерлерден, түрлі жағдайлар мен көлемде
кездескен тиындарды кешенді түрде
қарастырып, зерттейді.
Нумизматикалық ескерткіштерді
жинақтау Италияда ХІҮ-ХҮ ғғ. бастау
алып, аз уақыт ішінде Европаның басқа
елдеріне кеңінен тарай бастады. ХҮХҮІІ ғғ. негізінен антика дәуірінің
монет аларынан тұратын жүздеген
коллекциялар пайда болды. Бұл жинақтар
Европа корольдері мен императорларының
нумизматкалық коллекцияларының негізін
құрады. ХҮІІІ ғасырдың аяғына қарай
Европаның көптеген қалалары, Вена,
Париж, Лондон, Санк-Петербург, Берлин
қалаларында нумизматкалық жинақтарға
қатысты үлкен жиындар өткізіле бастады.
Бұл жиындардағы ғылыми еңбектерде
нумизматикалық ескерткіштер негізінен
бейнелеу, скульптуралар мен әшекей
бұйымдары секілді өнер туындылары
ретінде ғана қарастырылып келді. Дегенмен
бұл еңбектердің нумизматиканың жеке
ғылым саласы ретінде ортаға шығуына
септігін тигізгені анық.
Нумизматика ғылымының пайда болу
кезеңі 18 ғ. ІІ жартысынан бастау алады.
Бұл салада ең алғаш жүйелендірілген
ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген
Австриялық ғалым И.Х.Эккель болатын.
Ғалымның Венада ХҮІІІ ғасырдың соңғы
онжылдығында басылып шығарылған
сегіз томдық «Көне монеталар тарихы»

атты еңбегі тарих танымында белгілі
бір жүйелерге негізделген жаңа ғылыми
саланы қалыптастырды. И.Х.Эккельдің
нумизматикалық материалдарды зерттеуде
ендірген жүйелері күні бүгінге дейін өз
маңызын жоғалтқан жоқ.
Нумизматканың негізгі зерттеу
жұмыстары, табылған монеталарды
зерттеу принциптері мен әдістері, тіркеу
және тарихи, өңірлік, метрологиялық
жіктеу жұмыстары, түрлі ақша түрлері
мен олардың пайда болу тарихы, ақша
металдары мен олардың өзгерістерге
түсуінің себептері, ақша соғу ісі мен
оның жүйелері, ақша соғу ісіне қатысты
пайда болған нақты тарихи әрекеттер мен
оқиғалар, белгілі бір пішін мен түрдегі
ақшаның айналым ауқымын анықтау
арқылы белгілі кезеңдегі экономикалық
байланыстарды айқындау сынды көптеген
бағыттарда жүргізіледі.
Нумизматика ғылымы ең алғаш
антикалық монет аларды, олардың
беттеріндегі жазбалар мен өрнектерді
зерттеуден баст ау алған болатын.
А л ғ а ш қ ы н ум и змат ғ а л ы м д а рд ы ң
н е г і з г і з е рт т еу о бъ е кт і л е р і Қ а р а
теңіздің солтүстік жағалауларында өмір
сүрген елдердің монеталары болса,
ХІХ ғасырдан бастап, Византия және
Шығыс елдерінің нумизматикасын
зерттеу ісі қолға алынды. Бұл тұрғыда
шығыс нумизматикасын зерттеушілер
Х.Д.Френ, П.С.Савельев, В.В.Григорьев,

В.Г.Тизенгаузен, А.К.Марков, Р.Р.Фасмер
сынды ориент а лист ға лымдардың
еңбектерін ерекше атап өтуге болады.
Нумизматикалық материалдарды зерттеу
эпиграфика, симвология, палеография,
өнер тарихы, археология, этнология, тіл
ғылымы, саяси экономика, өнертану сын
ды ғылым салаларының тарихын зерттеуде
айтарлықтай құнды жаңалықтар ендірді.
Нумизматикалық зерттеу
жұмыстарында ақшалар метрологиясына
ХІХ ғ. 2-ші жартысынан бастап қана
үлкен мән беріле бастады. Монеталарға
метрологиялық зерттеулер жүргізу, ақша
айналымда жүрген кезеңде белгілі бір
өлкеде қолданыста болған салмақ, көлем т.б
өлшем көрсеткіштері ақша айналымындағы
түрлі саяси, экономикалық өзгерістер мен
ерекшеліктер жайлы мәліметтер бере
алады.
Нумизматикалық ескерткіштерге
жүргізілген зерттеу жұмыстары тарихи
жазбаларда кездеспейтін, өлке тарихының
экономикалық, саяси-рухани өмірінде
маңызды орын алған оқиғалар мен
өзгерістер жайлы тың деректер бере алады.
Мәселен, Орта Азия нумизматикасын
зерттеген Е.А.Давидович өз еңбектерінде
түрлі кезеңдердегі монеталарға кешенді
түрде зерттеу жұмыстарын жүргізу
арқылы әр кезеңдерде қолданылған
салмақ өлшемдеріне қатысты, өлкедегі
әр кезеңдерде жүргізілген экономикалық
қайта-құрулар мен ақша реформала
ры, олардың жүргізілу себептері жай
лы көптеген тың деректер ендірді.
Түрлі кезеңдерде соғылған ақшалардың
металлдары, көлемдері мен салмақ
өлшемдеріне қатысты сараптамалық
жұмыстар жүргізу, анықталған фактілерді
тарихи жазбалармен байланыстыра отырып
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тарихи
өлкедегі себептері анықталмаған саясиәлеуметтік оқиғалардың шынайы себептері
мен салдарын анықтауға мүмкіндік бере
алады.
Монеталар беттеріндегі бедерлер
белгілі бір қоғамның ақша айналымда
жүрген кезеңдегі діни-рухани, саяси ахуалы
мен ұстанымдары жайлы да мәлімет бере
алады. Себебі беттеріне түрлі бағыттағы
жазбалар мен өрнектер түсіріліп отырған
ақшалар түрлі кезеңдерде тек, сауда ісінің
айналым құралы ғана емес, мемлекеттің
ұстанған саяси - рухани бағыты көрініс
тапқан құрал да болған.
Қазіргі таңда нумизматика ғылымы
археология, этонология, өнер, тіл тарихы,
палеография сынды тарих ғылымының
ажырамас саласы болып отыр.

Халықаралық «Ясауитану» байқауына іріктеу өтті
Дәстүрлі «Ясауитану» байқауы бұл жолы
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» атануына орай ұйымдастырылады.

Халықаралық деңгейде екінші мәрте ұйымдас
тырылатын ақтық сайыс биыл Түркістан қаласында
қыркүйек айының 21-22 күндері өтеді. Өнер мен білім
бәйгесіне Алматы, Астана қалалары мен облыстық
іріктеуден үздік шыққан мектеп оқушыларымен қатар
Өзбекстан, Қырғызстан Түркия сынды мемлекеттерден
де оқушылар қатысады деп күтілуде.
Мамыр айының 16 күні Түркістан қаласы Шарап
Ниязов атындағы жалпы орта мектебінде қалалық

«Ясауитану» байқауының іріктеу кезеңі болып өтті.
Байқау жылдағы дәстүр бойынша 6-11 сыныптар ара
сында өткізіледі. Жалпы іріктеуге қалалық мектептерден
41 оқушы қатысты. «Ясауитану» байқауы үш кезеңнен
тұрады. Бірінші кезеңде оқушылар еш мүдірмей, қатесіз
Қожа Ахмет Ясауи хикметтерін жатқа айту жағынан
сайысқа түсті. І кезеңнің мақсаты – оқушылардың
хикметтерді қаншалықты деңгейде игергендігін,
жүрекке сіңіргендігін анықтау, зейін мен зерде қабілетін
сынға салу.
Екінші кезеңде сұрақ-жауап, бұл сында оқушылар
Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен шығармаларына,
хикметтердегі ұғымдарға, Қожа Ахмет Ясауи

кесенесі мен ондағы жәдігерлерге қатысты алдынала дайындалған сұрақтарға жауап берді. Үшінші
кезеңде тірек сөздерді табу. Бұл кезеңнің мақсаты –
оқушылардың ойлау деңгейін, хикметтердегі рухани
ұғымдарды қаншалықты түсінгендігін айқындау.
Аса тартысты өткен «Ясауитану» байқауының іріктеу
кезеңінің нәтижесінде бірінші орынды №13 жалпы орта
мектебінің оқушысы Р.Хакимова иеленді. Екінші орын
ды Ш.Ниязов атындағы жалпы орта мектебінің оқушысы
Д.Мажитова жеңіп алса, үшінші орын Қосқорған
мектебінің оқушысы Н.Рахимоваға бұйырды. Осылайша
аталған үш оқушы Түркістан қаласынан Халықарылық
байқауда өз өнерлерін көрсететін болады.

Түркістан жәдігерлері Семей төрінде
2017 жылдың 24 мамырында Семей қаласындағы облыстық тарихиөлкетану музейінде «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінің ұйымдастыруымен «Ұлы дала елінің рухани астанасы» көрмесінің
салтанатты ашылуы болып өтті.

Түркістан шаһарынан Семей өңіріне
252 дана жәдігер көрме экспозициясына
қойылды. Үш бөлімге топтастырылған
көрме экспозициясына Шауғар-Шойтөбе,
Ясы-Күлтөбе, Ескі Түркістан, Хан
Ордасы, Сауран қаласы, ҚаратөбеСауран, Шпан және Шерібай қорымына
жүргізілген археологиялық қазбадан
табылған керамикалық, нумизматикалық
жәдігерлермен Қожа Ахмет Ясауидің
рухани мұралары «Диуани хикмет»
кітабының қолжазбасы мен Қазан,
Ташкент, Ыстамбұл баспаларынан
шыққан нұсқалары, «Рисалла дар
адаби тариқат», «Мират уль кулуб»,
«Пақырнама» еңбектері мен шәкірттері
С.Бақырғанидің «Диуан», Ә.Науаидің
«Ғазалдар», Софы Аллаярдың «Діни
өлеңдері», Имам Мағрудидің «Қисса»
атты баға жетпес мұралары мен Ясауидің
шежіресі жазылған «Насабнаманың»
түпнұсқасы, Әмір Темір дәуірінен
сақталған түпнұсқа шырағдандар,

Тайқазан, Лауһа, Қақпа есігімен қатар
ХVІІІ ғасырда өмір сүрген қазақтың
хас батыры ер Қабанбайдың түпнұсқа
қанжары, Түркістан билік құрған Есім,
Тәуке, Жәңгір, Әбілмәмбет, Әбілфейіз,
Абылай, Бөкей сынды атақты хандардың
күміс жүзікке түскен мөрлері, орыс,
қытай патшаларына ынтымақтастық
жөнінде жазған хаттары, тұтынған зат
тары мен этнографиялық жәдігерлер
көрермендер назарына ұсынылды.
Көрменің ашылуына қатысқан Семей
қалалық Ішкі саясат бөлімінің басшысы
А.Садырбаев, Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, филология ғылымының докто
ры А.Еспенбетов, Семей қалалық арда
герлер кеңесінің төрағасы А.Доғалақов
көрме жұмысына сәттілік тіле се,
Семей қаласындағы облыстық тарихиөлкетану музейі директорының міндетін
атқарушы Л.Әлжан көрменің Семей
өңірінде өтуінің өзіндік маңыздылығына
тоқталып, қонақтар көшін бастап

Аңызға арқау болған
қарт Қаратау
М а м ы р а й ы н ы ң о рт а с ы н 
да «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мəдени қорық-музейінің
ұжымы Қаратау жотасында орна
ласқан тарихи, рухани орындарға
саяхат жасады.
Бұл шара 18 мамыр Халық
аралық музейлер күніне орай ұйым
дастырылды. Қарт Қаратаудың тәжі
сіне баланған тарихи орын Хантағы,
Түркістан қаласынан 60 шақырым
жерде орналасқан. Аңызға арқау

болған Хантағы әсем табиғатымен,
саф ауасымен, мөлдір бұлағымен,
шүйгін шөбімен көпшілікті там
сандырды.
Ұжым қызметкерлері тауға
шығып, сұлу табиғатқа тамсанып,
спорттық, ұлттық ойындар ұйым
дастырып жақсы көңіл күймен тар
қасты. «Мың естігеннен бір көрген
артық» – демекші, алдағы уақытта
да осындай танымы мен тағылымы
мол шаралар жалғасын табады.

Алаш ұлдарына арналған
халықаралық конференция
2017 жыл «Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы» деп жариялауына
және Алаш партиясының 100 жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінде «Алаштану және музей» Халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясы болып өтті.

Конференция жұмысына Респуб
ликамыздағы және көршілес мемлекет
терде тарих, филология, философия,
шығыстану, мәдениеттану салаларының
ғалымдары мен алаштанушылар, тарихимәдени мұраларды қорғау мамандары, му
зейлер және тарихи-өлкетану музейлері
және ғылыми-зерттеу институттарының
қызметкерлері қатысты.
Атап айтсақ, Ресейдің Москва қала
сынан Л.В.Куликова, Семей қаласы
Шәкәрім атындағы Мемлекеттік универ
ситетінің профессоры филол.ғ.д. А.Еспен
бетов, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық
Қазақ Түрік университетінің профес
соры т.ғ.д. Х.Тұрсын, ҚР Президент
Архивінің ғылыми жариялыным
бөлімінің басшысы Е.Чиликова, Ақтөбе
облыстық тарихи-өлкетану музейінің
қызметкері гуманит арлық ғылым
магистрі Б.Сейтенова, «Ежелгі Тараз
ескерткіштері» тарихи-мәдени қорықмұражайының аға ғылыми қызметкері
Ж.Шілдебаева және музей қызметкерлері
қатысып баяндамаларын оқыды.
Конференция барысында Алаш
қозға лысының баст аулары, Алаш
қозғалысының тарихи маңызы, ХХ ғ.
басындағы Қазақстан тарихының зерт
телуі, Алаш мәселесі, қазақ мемлекет
тігінің концепциясы, Алаш идеясындағы

«Мәңгілік ел» құндылықтары, ХХ ға
сырдың басындағы ұлт-азаттық қозға
лыстар, Алаш зиялыларының өмірі мен
қоғамдық-саяси қызметтері туралы өзекті
мәселелер қозғалып, ХХ ғасырдың 2030 жылдарындағы Қазақстанның мем
лекеттік билік жүйесіндегі құбылыстар
тарихы мен мемлекеттік билік орган
дарында қызмет еткен қазақ қайраткер
лерінің арасындағы топшылдық күрес
тарихы, XXI ғасырдың басындағы, қоға
мымыздың қайта жаңарып демократия
лануы, тарихымыздың күрделі беттерін
яғни, «ақтаңдақтарын» ашуға сол заман
да өмір сүрген, тоталитарлық жүйеге
қарсы күрескен тарихи тұлғаларды
ақтауға, Кеңестік дәуірдегі қуғын-сүргін
саясатын, мұрағаттық нақты деректер
арқылы әшкерелеуге мол мүмкіндік
туғандығы, қазақ халқының болашағы
үшін күрескен азаматтарының аты таптық
өшпенділікке негізделген тарихнамалық
мәселелер қарастырылды. Сонымен
қатар, т.ғ.д. Хазретәлі Тұрсын «Алаш
қозғалысы Оңтүстік қанатының тарихи
қызметі» тақырыбында баяндамасын
оқып, Түркістан қаласында «Алаш алле
ясын» ашуды ұсыныс жасады.
Музей әкімшілігі, конференция ая
сында арнайы жинақ жарық көретінінен
хабардар етті.

«Жемқорлықты жою
баршамызға ортақ міндет»
10 мамыр күні «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорықм у з е й і н д е « Же м қ о р л ы қ т ы ж о ю
баршамызға ортақ міндет» тақырыбында
дөңгелек үстел болып өтті. Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты жолдауында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стра
тегияны қалыптастыру және іске асы
руды жалғастыру – аса маңызды міндет
екендігін атап өткен болатын.
Дөңгелек үстел жұмысына сы
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
ұлттық бюросының ОҚО бойынша
департаментінің Түркістан аймағы
ауданаралық басқармасының аса маңызды
істер жөніндегі офицері Қорғанбаев
Асқар және музей ұжымы қатысты.
Қорық-музей қызметкері Ж.Әбсадық
Қазақстан Республиксының «Сыбайлас
жемқорлықпен күрес туралы» заңы
және әлемдік тәжірибедегі сыбайлас
жемқорлықтың ерекшеліктері туралы
баяндама жасады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл ұлттық бюросының офицері
А.Қорғанбаев өзінің арнайы баяндама
сында – жемқорлық қоғам дерті және
онымен жұмыла күресу керектігі жөнінде
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісәрекеттерді батыл жүргізіп, заң талапта
рын үнемі сақтап отыру қажетігін және
арнайы құзырлы органдардың жұмысы
деп қарап отырмай баршамыз осы атал
мыш мәселеге күш жұмылдыра білсек, бұл
қоғам үшін де, тәуелсіз еліміз үшін де оң
шешім болары сөзсіз екендігін атап өтті.
Сонымен қатар шара аясында ар
найы құқық қорғау органы тарапынан
дайындалған бейнеролик көрсетіліп, осы
мәселеге қатысты музей қызметкерлері
көптеген сұрақтарын қойып жан-жақты
талдаулар айтылды.
Жиын соңында арнайы келген қонаққа
қорық-мұражайдың баспа өнімдері
«Түркістан өңіріндегі тарихи-мәдени
ескерткіштер» тарихи-танымдық жинағы
және «Ясауи мұрасы» газеті сыйға
берілді.

Ескі қала рабады зерттелуде

барған Ж.Әубәкірге Алғыс хат пен сыйсияпаттар табыстады. Сөз алған «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-музейінің директоры Ж.Әубәкір
көрменің мақсаты мен міндетіне, рухани
керуеннің Семей жерінен бастау алуының
өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып, Семей

қаласындағы облыстық тарихи-өлкетану
музейіне риясыз алғасын білдіріп Алғыс
хат пен қорық-музейдің баспа өнімдерін
табыс етті.
«Ұлы дала елінің рухани астана
сы» көрмесі бір ай келушілерге қызмет
көрсетеді.

Фото байқау жеңімпаздары
белгілі болды
« Ә з і р е т С ұ л т а н » м е м л е ке т т і к
тарихи-мәдени қорық-музейі 10 на
урыз – 1 мамыр аралығында «Түркістан
түркі әлемінің мәдени астанасы» ата
луына орай «Түркістан және тарихи
ескерткіштер» тақырыбында фото байқау
жариялаған болатын.
Наурыз айының басында басталған
байқауға қатысуға ниет білдірген
қатысушылардан байқаудың мақсаты
мен міндеттерінде көрсетілген
тақырыбтарға сай қорық-музей қорына

200-ге тарта фотолар келіп түсті.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің арнайы ғылыми
кеңесінде ұсынылған фотолар талда
удан өтіп, бағаланып, ең үздік 9 фото
анықталды.
Аталған 9 жүлде иелеріне «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейінің сертификаты
мен қаржылай жүлделері табысталды.
Фото сүйер қауымға арналған осын
дай байқаулар болашақта жалғасын таба
тынын хабарлаймыз.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі Археология
және ескерткіштерді қорғау бөлімінің
2017 жылғы жоспарына сәйкес Ескі
Түркістан қаласының оңтүстік-шығыс
бетіне орналасқан көлемі 40 гектарлық
Рабад бөлігіндегі тұрғын үйлер, ұстаханадүкендер, зергерханалар, асханалар, ба
зарлар және т.б. құрылыстарды қайта
қалпына келтіру үшін археологиялық
қазба жұмыстарын жүргізуді сәуір
айының 1 күні бастаған болатын.
Түркістан қалалық әкімдігі сәулет
және құрылыс бөлімінің тапсырысы
бойынша жүргізіліп жатқан бұл қазба
жұмыстарының мақсаты ескіден естелік
болып топырақ үйіндісінің астында қалған
ежелгі Жәудір көшесі, Отырар көшелерінің
бойындағы ескі құрылыстарды қайта
қалпына келтіріп ЭКСПО-2017 көрмесі

барысында туристерге қызмет ететін
нысандарға айналдыру және арнайы
этносаябақ жасау болатын. Бұл этносаябақ
құрамына көше бойындағы қайта қалпына
келтірілетін дүкендер, шеберханалар мен
бірге төбесі күмбезді базарлар, шайхана
лар т.б. да енеді.
Кең көлемді археологиялық зерттеу
жұмыстарына Халықаралық Қазақ Түрік
Университетінің Ғылыми зерттеу және
Археология бөлімінің қызметкерлері
мен «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің
археолог мамандары М.Тұяқбаев,
Н.Таджибаев, Қ.Мұсабаевтар тар
тылды. Сәуір айынан басталған қазба
жұмыстарының нәтижесінде үлкендікішілі 16 бөлме аршылып, олардың түрлі
мақсатта ХІХ-ХХ ғғ. басында тұрғын
үй, асхана, дүкен, наубайхана, қойма т.б.
қызмет атқарғаны белгілі болды.

Бабалар дәріптеген тазалық
Халқымыз жас ұрпақты руханиадамгершілікке, с а лауаттылыққа,
тазалыққа тәрбиелеумен бірге, олардың
жан тазалығын да қалыптастыруға ерекше
көңiл бөлген. Сондықтан тазалықты жай
ғана қарапайым сөз емес, үлкен ұлағатты,
мағыналы сөздердің бірі деп қарастырып
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің «Қылует»
жер асты мешіті музейінде «Бабалар
дәріптеген тазалық» тақырыбында көрме
ұйымдастырылды.
Көрменің ашылу салтанатына Отырар
мемлекеттік археологиялық қорықмұражайының директоры А.Жандосов,
«Ордабасы» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорығының директоры Б.Исматов, Қ.А.

Ясауи атындағы Халықарылық қазақ-түрік
университеті Археология институтының
қызметкері М.Бахтыбаев, қалалық
Этнопедагогикалық колледж директоры
А.Серім бастаған ұстаздары мен студенттері
және қорық-музей қызметкерлері қатысты.
Баршамыз «тазалық» деген сөзді
күнделікті өмірде жиі айтып оны өз
орнымен қолданып жүрсек те, бұл
көрме арқылы «тазалық» ұғымының
ауқымының кеңдігіне және тазалықтың
ерте дәуірлерден басталғанын музей
қорындағы жәдігерлер арқылы көрсетті.
Көрме экспозициясына музей қорынан
археологиялық, этнографиялық және
жазба ескерткіштер топтары бойынша
125 жәдігер қойылды.
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Ұлылыққа тағзым
(Сапарнама)

Мектеп қабырғасында М.Әуезовтің «Абай жолы» романының бас
кейіпкерлерінің бірі, қара қылды қақ жарған Құнанбайдай дана кемеңгер
тұлғаның бойындағы асыл қасиетті зейінге тоқып, Зере, Ұлжандай аналарымыздың
қазақ әйелдеріне тән ибалылығынан хабардар болып, Хакім Абайдай қазақтың
ұлы ақынының рухани әлемін таныдым. «Абай жолындай» айтулы шығарманы
дүниеге келтірген дана кемеңгерге басымды идім. М.Әуезов арқылы, әлемге
көзқарасым өзгергені де жасырын емес. Сол тұста бойымды қуаныш кернеп,
өзімінің қазақ болып туылғаныма тәңіріме сан мәрте шүкірліктер айтқаным бар еді.

Хош, сонымен «Абай жолы» ро
манында суреттелген Күшікбай бұлағы,
Бөрілі, Еңлік-Кебек үңгірі, Ақшоқы,
Жидебай, Шыңғыстау сынды тарихи
орындар мен ұлылардың ізі қалған мекен
ге зиярат ету бақыты бізге де бұйырды.
Семей қаласындағы облыстық тарихиөлкетану музейінде «Ұлы дала елінің
рухани астанасы» көрмесін ұйымдастыру
үшін, таң сәріден жәдігерлерімізді
жүрдек көлікке тиеп алып, Шығысты
бетке алдық. Жол алыс, айтуға ғана
болмаса екі мың шақырымды жүріп
өту оңай шаруа емес. Рухани керу
ен тізгінін қорық-музей директоры
Ж.Мағазбекұлы өз міндетіне алды,
жанында сайдың тасындай іріктелген
жігіттер: осы жолдардың авторы және
қор сақтаушы Д.Адиев, жүйе-техник
маманы М.Кәдірбекұлы бар «Батыс
Қытай – Батыс Еуропа» тас жолымен
қас қарая Алматы облысының орталығы
Талдықорған қаласына да жеттік. Аз ғана
тыныстап, асқазанның әуселесін басқан
соң «жүргінші жолы жүрсе бітеді»демекші, қос жігітке кезек-кезек көлікті
басқартып таңғы 9.00 шамасында Аягөз
қаласына жетіп, аяқ суыттық. Алда - сыр
баз Семей. Түс ауа Алаш қайраткерлері
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Әлихан Бөкейханның қазаққа айбын
болған, толқыны сылқ-сылқ күлген ерке
Ертістің жағасында бой көтерген Семей
қаласына да табан тіредік. Облыстық
тарихи-өлкетану музейі директорының
міндетін атқарушы Л. Әлжан жиі-жиі

телефонмен хабарласып отырған, ашық
жарқын мінезбен қалаға кіре берістен өзі
күтіп алды. Әп сәтте зырғып отырып қала
ортасында орналасқан, ХІХ ғасырда бой
көтерген көненің көзіндей ғимаратқа да
келіп жеттік. Міне, Семей қаласындағы
облыстық тарихи-өлкетану музейі.
Ерекшелігімен көз тартып-ақ тұр. Таласатармаса «ашқал-ташқалдарымызды»
(жәдігерлерді) музей қорына өткіздік.
Қонақ үйге жайғасып болған соң
қанша дегенмен Семейдің ұлтжанды
азаматы ғой Ж.Мағазбекұлы қаланың
көрікті жерлерін тамашалауға шақырды.
– Ахау, Семей,
Тіл мен көмей.
Басылмас жанған жүрек,
Сәулем келмей – ахау – деп Майралар
сырнайын сандуғаштай сызылтқан Семей
осы. Кенезесі кеуіп тусыраған даланың
төсін идіріп, мыңдаған шақырымды кесіп
өтіп мұхитқа құятын Ертістің суы биыл
кемерінен асып-ақ тұр екен. Қос жағалауы
шашын жайған арудың бұрымындай
тарқатылған тал-теректер бізтұмсық
масалардың мазалағанына мойын бұруға
шама жоқ, тұмса табиғаттың тылсымына
елітіп мәз болғандай күй кештік.
Келесі күні облыстық тарихиөлкетану музейіне экспозиция құру
жұмысын аяқтаған соң әріптесіміз
М.Кәдірбекұлы Бөрілі, Жидебай,
Ақшоқыға жолға аттанатымызды
жеткізді. Түпкі мақсатымыз да ұлылар
мекеніне тағзым етіп зиярат жасау
болатын. Ертелетіп сапарға шықтық

қырат белдер машина доңғалағының
жылдамдығына ілесе алмай артта қалып
барады. Жолай Ж.Мағазбекұлы Бөрілі,
Жидебай, Күшікбай бұлағы, Еңлік-Кебек
үңгірі хақында қызықты мағұлматпен
әңгімесін әдіптеп еліктіріп отырды. Көзді
ашып жұмғанша Күшікбай бұлағына
да жеттік. Тастай бұлақ суын ішсең
мейіріңді қандырады. Келесі кезек
те - Бөрілі. «Абай жолы» романындағы
кейіпкерлер жайында әңгімелесіп оты
рып, Бөріліге қалайда жеткенімізді
де аңғармай қалыппыз. Алыстан мен
мұңдалаған күмбезді кесенеде қазақтың
ұлы жазушысы М.Әуезовтің әкесі мен
анасы мәңгілік тыныс тапқан екен.
Шындығында Бөрілі Мұхаңның балғын
балалық шағы өткен құтты мекені.
Құран бағыштап, әңгімелесіп тұрып
байқамаппыз, бізге қарай орта бойлы,
қыр мұрынды бір кісі беттеп келеді
екен. Жүзі таныс, жақындап келе
«ассалаумағалейкум» деп амандасты.
Бұл өткен жылы ғана Түркістанда болған

М.Әуезов музейінің меңгерушісі Шағжан
аға болып шықты. Амандық саулық
сұрасып болған соң, Ж.Мағазбекұлына
«неге келетініңізді ескертпедіңіз?» - деп
ағалық базынасын да айтып үлгерді.
Сөзге тосылар Жәкең бе кідірместен
«Түркістандық жігіттерді Мұхитқа апа
рып келерсің деп тапсырма берген бола
тынмын. Түсімде аян берді де, бірден өзім
келуге шешім қабылдадым»- деп күлісіп
алды. Шағжан аға біздерді соңына ертіп
Мұхаңның мемориалды музейіне беттеді.
Музейге кірмес алдын Бөрілінің тари
хына тоқталды. Кіреберісте Мұхаңның
мәрмәрдан сомдалған таныс бейнесі.
Шағжан аға өте сөзуар көрінді бап
пен жүргізіп экскурсияны нақышына
келтіріп-ақ жіберді. Әсіресе экспозици
яда тұрған жәдігерлерді Абай, Шәкәрім,
Мұхаң заманымен қабыстыра айтқанда,
ерекше әсерге бөленеді екенсің. Музей
алдында естелік фотоға түсіп, Шағжан
ағаның үйінде жайылған дастархан
нан дәм таттық. Бөріліге арнайы ат

басын бұрған «Егемен Қазақстан»
газетінің Шығыс Қазақстан өңіріндегі
меншікті тілшісі Азаматпен жолай
кезігіп, бірге ұлы Абайдың кіндік қаны
тамған жайлауына беттедік. Әлі күнге
дейін орны сақталған бұлақ басында
үйездеген жылқылар көзге шалынды.
Әрі қарай жол тарттық. Кәрі Шыңғыстау
жақындаған сайын бауырын жая, «қош
келдіңдер» - деген сыңай танытардай.
Еңлік пен Кебектің мұңлы махаббатының
тілсіз куәгері болған жердегі ескерткіш
қиялымызды қиялға жетеледі. Шағжан
аға қос ғашықтың тарихын егжейтегжейлі түсіндіріп жатқаны сол еді,
кенет «әй, мына қыз қайдан келді?» дегені. Қызықты әңгіме сол жерден кілт
үзілді. Алдында одырайып қалған біз
істің мәнін кеш түсініп, қыран-жаппай
күлкіге қарық болып жатырмыз. Сөйтсек
әңгіме Еңлік әпкемізге емес, біз бағытқа
беттеген аспазшы қызға арналған боп
шықты. Естелік суретке түстік, алдымыз
да Ақшоқы. Жер бедері де өзгеріп сала
бергендей. Ерекше табиғаты аясында
жасыл желекке жамылған даланың әрі
енді ғана кіргендей. Ж.Мағазбекұлы ақ
сағымға оранған көз ұшындағы кесенені
көрсетіп «бұл би атаның мазары, яғни
Кеңгірбайдың кесенесі» дегесін көлікті
тоқтатып, Фатиха сүресін оқыдық.
Бәріне де үлгеру керек. Қос көлік жарыса
зырғып келеді. Кенет даланың ор қояны
жолымызды кесіп өткені. Қансонарда
жүргендей қиқуға бастық. Қоян да талай
құқайды бастан өткерген нағыз әккі екен,
шаңды бір бұрқ еткізе бағытын өзгертіп
өз жөніне кете барды. Тілұшына еріксіз
өлең жолдары оралды. Қайран Абай-ай!
«Қансонарда бүркітші шығады аңға»-деп
қалай-қалай қиыстырған десеңізші. Сол
сәттерге мына маңғаз дала куә болды ғой.
Ақшоқыда «Қарадан шығып хан болған»
Құнанбай қажы, Абайдың ұлдары білім
жолында тасқияға өрлеген Әбдірахман,
«Медғат-Қасымдай» тамаша туынды
авторы Мағауия, М.Әуезовтің атасы
даңғайыр дін білімпазы Әуез қожа сынды
тұлғаларға құран бағыштадық.
«Апама да барайын
Тайлағымды да үйретейін»-дейтін
қазақпыз ғой, тілші бауырымыз да қарап

Тән мен жан тазалығын танып, білдік пе?

Әшіркүл Егеубаева.
Қор сақтау бөлімінің қызметкері

Халқымыз жас ұрпақты рухани-адамгершілікке,
салауаттылыққа, тазалыққа тәрбиелеумен бірге,
олардың жан тазалығын да қалыптастыруға ерекше
көңiл бөлген. Сондықтан тазалықты жай ғана
қарапайым сөз емес, үлкен ұлағатты, мағыналы
сөздердің бірі деп қарастырғанымыз жөн. Тазалық
– адамның рухани мәдени жетілу деңгейі, және
адам тәрбиесінің маңызды көрсеткіштерінің
бірі екені даусыз. Ол жан-жақты адам өмірін,
бақытын, болашағын, ақиретін, имандылығы мен
адамгершілігі сияқты көптеген кісі ғұмырына тән
тармақтарды қамтиды. Даналарымыз адам өмірінің
зор байлығы денсаулық десе, ал денсаулықтың кепілі
тазалық екенін білген. Ардақты пайғамбарымыз
(с.ғ.с)-ге алғаш түскен аяттардың бірінде де тазалық
жайында айтылады. Құрани Кәримде: «Тұр,
халқыңа ескерт. Раббыңды ұлықта. Киіміңді таза
ұста» – делінсе, Алла елшісінің өзі де: «Тазалық –
иманның жартысы» – деп үмбетіне өсиет қалдырған.
Қазақ тілінде «тазалық» деген сөз бар. Қазақ
тілінің түсіндірме сөздігінде ол екі түрлі мағына
береді. Бірінші мағынасы кір, лас болмай, яғни
адамның өз денесін таза ұстап, киетін киімін таза
кие білуі. Екінші мағынасы жан тазалығы. Бұл
«тазалық» сөзінің ауыспалы мағынасы мәдениеттің
бір белгісі –ақниеттілікті, адалдықты,пәктікті
білдіреді. Адалдық-адам бойындағы таза ниет,
имандылық қасиет болып табылады.
Мұсылмандық дереккөздерде тазалық ұғымы
«таһарат» (туһр) терминімен түсіндіріледі.
Сондай-ақ «закат» түбірінен туындаған сөздер
«материалдық, рухани тұрғыда тазалану», «арылу»,
«таза етіп шығару» деген мағыналарда қолданылады.
«Назафат» пен «нақа» (нақауат) түбірінен шыққан
сөздер де осыған ұқсас мәндерге сәйкес келеді. Осы
сөздердің антонимдері «нажасат», «хубс», «ражас»
деген сөздер жатады. Сондықтан да, Тазалықты
жай ғана қарапайым сөз емес, үлкен ұлағатты,
мағыналы сөздердің бірі ретінде қарап түсінуіміз
қажет. Себебі, тазалық – адамның рухани, мәдени
жетілу деңгейінің, кісілігі мен тәрбиесінің маңызды
көрсеткіштерінің бірі.
Ежелден қазақ халқы: «Тазалық – саулық негізі,
саулық байлық негізі» – деген қағиданы берік
ұстанып, тазалықтың өмірдегі алатын орны мен
мәні жоғары болғандықтан, оған ұмтылу әрбір
адамзаттың міндеті екенін түсініп, ұрпақ жолында
діни әдет ғұрыптар мен ырым-тыйымдарды тіл мен
көзден сақтау мақсатында «тазалық» әрекеттерін
жасап отырған. Мәселен үшкіру, тек науқасқа
қатысты ғана жасалатын болса, аластау жаңа
қонысқа орналасқанда, мемлекеттік дәрежеде
елшілер қабылдағанда және т.б. жағдайларда
орындалды. Аластау салты қазіргі кезге шейін
сақталған; Мәселен сырқат адамды күн батарда
далаға алып шығып, су бүркіп, от айналдырып ала
стау ырымдарын жасаған.
Орта Азия мен Қазақстанда исламға дейінгі
наным-сенімдер мен салт-жоралғылардың көбі отпен
байланысты болып келген. Оған дәлел ретіндегі
қазба жұмыстары барысында табылған ошақтар
мен түтіндеткіш жиынтықтары. Ошақтардың көптеп
табылуы халықтардың көпшілігі отты жоғары
бағалап отта бәле-жаладан сақтаушы, күнәдан
тазартушы күш бар деп есептеген. Отқа табыну
Сырдарияның төменгі сағасындағы б.з.д. ҮІІ-Үғғ.
обаларынан көрінеді. Қауыншы мәдениетінің
обаларын қазу барысында мәйіттің үстіне шоқ
төгу рәсімі болғаны, қабірге күл, шоқ салынған

ыдыстар мен арнайы түтіндеткіштердің қойылғанын
анықтаған.
Археологиялық жұмыстардан Отырар, Түркістан
өңірлерінен (Құйрықтөбе, Қаратөбе-Сауран )
ошақтардың бірнеше түрлері шықса, Түркістан
оазисіндагі Шербай қорымы мен Сидақ ата
қазбаларынан б.з.д ХҮІ-ХҮғғ.мен б.з Ү-ҮІІІғғ. тән
қыштан жасалған түтіндеткіш ыдыстар табылды.
Мұндай хош иіс шығаратын түтіндеткіштердің
табылуы, адамдардың өздеріне қатысты салттық
жоралғыларын орындауға пайдаланғанын білдіреді.
Олар хош иіс шығарып түтіндету арқылы үй-жайды,
адамдарды жерлегенде жаман зұлым күштерді қуып
отырған.
Қазақтың байырғы түсінік ұғымы бойынша
«тілім тасқа, сұғым суға, назарым назарға аусын»,
«тіл көзден сақтасын», «я, Алла тілден, сұқтан, қауіп
– қатерден қағыс қыл», «назары аштың сұғынан
сақта» деген тәрізді бата –тілектер көз тиюден
сақтауға септігін тигізеді деген ұғым қалыптасқан.
Сондықтан да, қазақ халқы «көз тию», «тіл
тиюден» сақтау барысында жас балаға не жаңа туған
төлді көз тиюден, ауру-сырқаудан сақтайды деген
ұғыммен, ішіне құран сөзі жазылған, үш бұрышты
мата не былғарымен тысталған дұғалық қағазы бар
тұмар таққан. Сондай -ақ жас балалардың киіміне үкі,
моншақ, есектас, сырға, көзмоншақ білезік сияқты
әшекей бұйымдар тағу да тіл, көз тиюден сақтайды
деп есептеумен қатар, тұмар ретінде тастар, ұлу
бақалшықтарын, қыштан жасалған тұмар, аңқұстардың тырнақтарын, көзмоншақтарды және
т.б. таққан. Ислам діні енгеннен кейін бұндай заттар
ислам дінінің кейбір бөлшектерімен алмастырылды.
Сол кездегі халықтардың сеніміндегі тұмарлардың
ішін қуыс жасап, оның ішіне Құран сүрелерін салып
қоятын болған.
Сондай ақ, ежелден аталарымыз асыл тастың
емдік қасиетін танып, оны шипалық маңызына қарай
бөліп қадірлеп, әрі қастерлеген. Егер асыл тасты
бірге алып не тағып жүрсе, ол теріс әнергияның

кері әсерін тоқтатуға кері қайтаруға немесе денеге
сіңгенде оны өңдеп, адам қуатын бір қалыптықа
келтіруге көмек етеді. Асыл тас сіздің «сорылған»,
«жоғалған» «шашылған» қуаттарыңыздың орнына
жаңа толықтырушы оң қуаттар жинайды. Оның
тепе-теңдікке келуіне зор әсер етеді.
Асыл тастың мұндай қасиетін Гиппократ та, ибн
Сина да, әл – Бируни де, Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы
да, Ж. Баласұғын да, Әл-Фараби де т.б. толық
дәлелдеп берген. Сондай асыл тастарының бірі
- халцедон тасы. Музей қорында Сидақ ата
қазбасынан табылған халцедон тасынан жасалған
ҮІ-ҮІІІ ғғ. тән жалған жүзік түрінде жасалған
геммалар мен бірге қазақтар үшін бағалы әрі емдік
қасиеті зор бағалаған тастың бірі янтар «шайыр)
тасынан жасалған моншақтар бар. Оны әсіресе
зоп ауруларын емдеуге пайдасы зор деп бойтұмар
тәрізді мойынға тағып жүретін болған. Янтарды
халқымыз «кәріптас» немесе «шайыртас» деп те
атайды. Өйткені ол – беріш болып қатқан шайыр,
бойында миллиондаған жылдардың энергиясы бар
деп айтылады. Ал Шығыста ашық сары-жасыл түсті
янтарь(шайыр тас) аса жоғары бағаланған.
Қазақ халқы ежелден күмістің емдік қасиетінің
аса жоғары екендігін оның адам ағзасына пайдасы
бар деп сеніп, күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс
әшекейлер тағынған. Тіпті сәби дүниеге келгенде
нәрестені күміс теңге салынған суға шомылдырып,
«Баланың күні күмістей жарық болсын» деген
жоралғы жасаған . Сонымен бірге оның тістің қызыл
иегін бұзылудан сақтап, бактерияларды жойып,
асқазан-ішек жолдарын тазалайтын қасиеттерінің
барын ерте кезден байқаған. Сондай ақ, емшілер
де, өте ерте заманда-ақ күмістің қасиетін ерекше
бағалаған. Мысалы, Үндістанда, Египетте, Ресейде
күміс қосылған суды түрлі ауруларға ем ретінде
пайдаланған. Қазақ халқы ежелден күмістің емдік
қасиетінің аса жоғары екендігін оның адам ағзасына
пайдасы бар деп сеніп, күміс ыдыстан тамақ ішіп,
күміс әшекейлер адамдар мұндай судың өмірлік

қуат беретін ерекше сиқыры барлығына сенген.
Ғалымдар болса, күмістің бұл қасиеттеріне ХІХ
ғасырдың аяғында ғана мән беріп, зерттей бастапты.
Күміс сумен әрекеттескенде иондалып, оның
құрамында ұзақ сақталады екен, музей қорындағы
қазақ зергерлерінің күмістен жасалған зергерлік
бұйымдарының ішінде тіс, құлақ тазалағыш
құралдардың бірнеше түрлерінің кездесуі атабабаларымыздың күмістің қасиеттерін жете
меңгергендігінің дәлелі болса керек.
Ата-бабаларымыздың тағы бізге қалдырған
асыл мұраларының бірі және қазіргі күнге дейін
басты тазалық құралы ретінде пайдаланылып келе
жатқан сәбиге арналған бесік. Бесікті Орталық Аз
ия мен Кавказ, Үндістан, Қытай жерін мекендейтін
халықтардың басым көпшілігі пайдаланады. Қазақ
бесікті қарағай, қайыңнан, көбіне талдан иіп
жасайды. Мұндай бесік жеңіл, ықшам әрі берік,
көшіп-қонуға ыңғайлы болады. Бесік баланың
тазалығына өте қолайлы, өйткені арнайы орнатыла
тын түбек пен шүмек бала дәретін жайылдырмайды.
Түбектің түбіне күл салып, жиі-жиі ауыстырып от
ырады. Шүмекті қойдың асық жілігінен жасайды,
кейде айрықша аппақ болуы үшін сүтке қайнатып
алады. Бесікпен қоса құс төсек, жастық, жөргек, қ
олбау, тізебау, тізе жастық, бесік көрпе даярланады.
Бесіктің жер бесік, аспалы бесік (әлпеншек) деген екі
түрі кездеседі. Қазақта бесік қасиетті, киелі құтты
мүлік болып есептеледі. «Әзірет Сұлтан» мұражай
қорында Түркістан өңіріндегі Шойтөбе, Сидақ ата,
Ескі Түркістан, Қаратөбе( Сауран) қалаларынан
ХІІ-ХІІІғғ. тән қыштан жасалған түбектер мен ҮІІҮІІІғғ. тән сүйектен жасалған шүмектердің бірнеше
түрлері бар. Оларды тазалық құралдары ретінде
басқа да аймақтарда жиі қолданғандығын қазбалар
барысында көптеп табылуынан-ақ байқауға
болады. Сондай ақ, саздан жасалған түбектер
ылғал өткізбейтіндігімен,отқа шыдамдылығымен,
жасалуының қарапайымдылығымен қатар қалаған
көлемінде (размер) жасауға болатындығымен
ерекшеленді. Отырар қазбаларынан ХІ-ХІІғғ.
шыны түбектер де табылған. Бесікті тербетіп
шайқағанда дәреті төгіліп кетпес үшін оған кейде
оттың күлін салып, оны тазалап күнге кептіріп
қыздырып, дезинфекция жасап, құрғатып отырған.
Ендігі жерде, Ислам дініміздің тазалыққа ерекше
көңіл аударғанын, басты Құрани Каримде де,
Пайғамбардың хадистерінде де орын алғандығына
тоқталайық. Пайғамбар денсаулық пен тазалыққа,
әсіресе, ауыз, мұрын және тіс сияқты маңызы зор
дене мүшелерінің тазалығына, сондай-ақ шаш, сақал
және мұрт күтіміне мән берген. «Тазалық – иманның
жартысы» мағынасындағы хадистер Алла елшісінің
тазалық мәдениетіне берген маңызын көрсетеді. Бір
хадисте пайғамбардың сүннеті ретінде тырнақтарды
алу, қолтықтағы және басқа мүшелердегі түктерді
қыру, мұртты қысқарту пайғамбарлардан қалған
дәстүр ретінде баяндалады. Пайғамбар төңірегіндегі
адамдарға тазалықты әдетке айналдыруға кеңес
берген, сыртқы киім киіс тазалығына аса көңіл
аударған. Пайғамбардың өзі жұма, айт күндері
жуынып, таза, хош иісі бар киімдер киетін, әсем
иіс суларын себетін. Бір хадисінде «Алла – көркем,
сондықтан, көркемдікті сүйеді, Алла – таза, осыған
орай, ол тазалықты сүйеді, - деп қоршаған ортаның
таза болуына бұйрық берген» Айша Пайғамбардың
түрлі аймақтарға мешіттер салуды, ол жерлерде
тазалықты сақтауды, көркем иістер шығуын
қалайтын , - деп мәлімдеген.
Ислам дінінде жан тазалығы мен тән тазалығы
маңызына орай Құранда, Сүннетте, Пайғамбардың
әрекеттерінде және исламдық дереккөздерде

қалмай өз ісіне кірісіп те кетті. Шағжан
аға мен Ж. Мағазбекұлы сұрақтарға жа
уап беріп, Ақшоқыны рухани туризмге
айналдыру мәселесі бойынша келелі
ойларын ортаға салды. Қайталанбас
әсерден айыға алмай тұрмыз. Әрі қарай
Жидебайды бетке алған біз алыстан қос
күмбез көрінгенде Абай мен Шәкәрім
заманына енгендей хәлді басымыз
дан өткердік. Жидебайға жетіп, алды
мен Абайдың кесенесіне тізе бүктік.
Архитектурасы өзгеше ғимараттан
қобыздың қоңыр үні бебеулеп сыр
шертіп тұрғандай. Шәкәрім қажы мен
ұлы Ахаттың кесенесінде толқып оты
рып құран бағыштадық. Шәкәрім
қажының өмірі мен шығармашылығы
жөніндегі мағлұматтарға қанықтық.
Жидебайдағы өмірінің соңғы жылда
рын жары Еркежанмен өткізген Абай
үйіне кіргендегі әсерді сөзбен баяндауға
қызыл тіл де қауқарсыздық танытар. Үй
орны бұл күндері мемориалдық музей
ге айналған. Ақынның қол табы қалған
жәдігерлері бәз баяғы қалыптағыдай
көздің жауын алады. Міне, міне енді бір
сәтте сыртқа шығып кеткен данагөй ақын
есіктен ішке еніп келе жатқандай. Музей
экспозициясын аралап болған соң, музей
қызметкерлерінің «пікір кітабына ұсыныс
жазып қалдырсаңыздар» - деген өтінішін
жерге тастай алмадық. Сапарымыз
ары қарай жалғасты Абайдың шәкірті
әрі замандасы болған Көкбай ауылы
Шыңғыстау бауырын жамбастай орнала
сыпты. Көкбай ақынның шағын музейіне
бас сұғып, өмірімен шығармашылығынан
сыр шертетін экспозициямен таныстық.
Көкбайтанушы емес пе Ж.Мағазбекұлы
бұл жерде экскурсияны жүргізуші гидке
айналып кеткендей көрінді маған.
«Қайран елім, қазағым, қайран
жұртым» - деп күңірене үн қатқан Абай,
әулиелік даражатқа жеткен Шәкәрім,
Абай шығармасын жинақтауда өлшеусіз
үлес қосқан Көкбай сынды тұлғаларды
дүниеге келтірген қасиетті топырақтан
айналсаң артықтық етпес. Шат-шадыман
сезім сананы баурап ұлылар мекенінен
аттанып кеттік.
Б.Байболов

ерекше дәріптеген. Осыған орай, исламда тазалық
мәдениеті қалыптасып, тазалық, тазалаушы
су мен осыларға қатысты негіздемелер ислам
мәдениетінің басты тұғырларының бірі болған.
Дене тазалығының ғибадаттарды орындаудағы
маңызына байланысты ол мұсылман құқығы (фиқх)
ілімінің басты тақырыптары арасында орын алады.
Ғибадаттарда материалдық тазалықтың діни үкімі,
дін бойынша таза және лас нәрселер, лас пен кір
нәрселерді тазалауда қолданылатын материалдар,
ғибадат жасауға тазаланудың әдістері мен мөлшері
сияқты тақырыптар көбінесе фиқх кітаптарында
арнайы қарастырылады. Тазалық ұғымы таһарат,
лас және кір нәжістер (нажасат), дін бойынша
үкімдік кірлілік хадас терминімен түсіндірілді.
Осылармен қатар сопылық дереккөздерде рухани,
этикалық тазалыққа көлемді орын берілген. Фиқх
ілімінде материалдық тазалық ғибадат жасаудың
шарты ретінде қарастырылса, сопылық деректерде
сайру сулукқа (дәруіштің рухани сапары, мақамдар,
т.б.) жүрек пен рух тазалығы, рухани арылу қажет
деп есептеледі. Әл-Ғазалидің «Ихиа улуми-ддинінде тазалықтың дене мен сыртқы ортаның лас
нәрселерден, кірден тазалануы, дене мүшелерінің
күнә деп саналатын жаман әрекеттерден аулақ
болуы, жүректің жаман мінездерден арылуы, рухтың
дүниелік құндылықтардан тазалануы деп төрт
деңгейден тұратынына тоқталған. Рухтың тазалануы
– пайғамбарлар мен әулиелерге тән тазалық түрі.
Осы әр деңгейдегі тазалық онымен байланысты
амалдың жартысы. Жүрек амалдарының ең
жоғары деңгейі – жүректі негізсіз сенімдерден,
жаман нәрселерден тазалап, ақиқат сеніммен,
көркем мінезбен безендіру. Жүрек тазалығы жүрек
амалдарының жартысы болғандықтан тазалық та
– иманның жартысы. Жоғарыдағы төрт деңгейдің
әрбірі келесісінің шарты болып табылады. Демек,
дене тазалығы өзге тазалық түрлерінің шарты
болған. Ислам діні дене, киім тазалығымен қатар,
жүрек пен көңіл тазалығына да әсер еткен. Дене
мен киім тазалығы – көрініп тұрған кірлер мен
лас нәрселерден тазалану деген сөз және ол
«материалдық тазалық» (сыртқы) деп аталады.
Дініміздің ерекше тоқталған тазалығы – көңіл
(ішкі) тазалығы. Жүректің тазалығы дүниелік
қатынастар деңгейінде адамдардың бір-біріне
жамандық жасауы, кек сақтауы және қызғануы
сияқты жағымсыз сезімдерге жүрегінде орын
қалдырмауы, керісінше, жақсылық пен ізгілікті
ту етуі деген мағынаны беретіні сияқты сопылық
деңгейде пенделік істерден (масиуа) жүректі тазалау
деген мағынаны білдіреді. Осы екі деңгей де жүрек
тазалығы, шынайы тазалық болып табылады.
Сонымен қатар, жүректен шыққан нәрсе сезім
мүшелеріне білінетін кір болмағандықтан, бұл
материалдық емес деген мағынадағы «рухани»
тазалық деп аталады. Исламда адамдарға үлгілі
түрде көрінгісі келетін мұсылман, қашанда өзінің
жеке басының тазалығын қадағалап жүруі шарт.
Ата- бабаларымыз ғасырлар бойы тазалықты
дәріптеп, тән мен жан тазалығын биік ұстануы,
ұрпағының ден саулығын қадағалауы деп түсінуге
болады. Сондықтан кез келген елдің болашағы –
оның халқының денсаулығына байланысты екендігі
– дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Байтұрсынов
«Тәні саудың – жаны сау» екенін айта отырып, «Ең
әуелі бәрінен бұрын тазалықтың қадірін біл! Тән
саулығының тамыры -тазалықта, жан саулығының
тамыры тән саулықта» – деп, денсаулықты сақтаудың
маңызды жолын меңзейді. Себебі, денсаулықтың
кепілі – тән мен ардың тазалығы. Ол саулықтың
іргетасын қалайды.
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Сыр сақтаған сырғалар

Қазақ халқы ежелден-ақ сұлулық пен сәнділікті, әдемілік пен әсемдікті
өмір өзегі ретінде мұрат тұтқан. Ата-бабаларымыздың ішінде қолөнер
шеберлерінің – ұсталар мен зергерлердің, киіз үй ағашын, жиһаздар мен
ыдыс-аяқ, ат әбзелдерін жасаушылардың, ұлттық киім-кешектерді пішіп, тігінші
ісмерлердің көптеп шығуының негізгі сыры даосында жатырғандай. Осы ретте қазақтың зергерлік бұйымдары – біздің мәдени, тарихи ескерткіштеріміз
болып саналады.
Айгүл Үркінбаева,
ғылыми қызметкер

– Сырғаңның сыңғыры...
Сыңғырлап ұйқымнан оятты...» деп
әндетіп жатамыз. Сол сыңғырдың иесі
де киесі болған сырлы сырғалар қалай
дүниеге келді екен? Бижайлап қарағанға
арулардың құлағынан түспейтін бұл
әшекей бұйымның тарихы тым тереңде
жатыр. Серілерді селт еткізіп ұйқыдан
оятқан, талай жырдың арқауына айналған
сырғаның тарихына тоқталар болсақ...
Сырға – сән үшін әйелдердің құлағына
тағатын әшекейлі, сәнді зергерлік бұйым.
Ең алғаш Шығыс Европада пайда болған
бұл әшекей шамамен 3000 жыл бұрын
жасала бастаған. Ол өмірге келісімен-ақ
әр түрлі порымда сәнде жасала бастады.
Алғашында сырғаны тек әйелдер
ғана емес, ер адамдар соның ішінде
жауынгерлермен батырлар тек бір сырға
ғана тағатынболған.
Сырға неолит заманында сүйектен,
мүйізден жасалса, қола дәуірінде металға
көшкен. Ал б.з.б. ІІ ғ -.б.з.ІІ ғ-нан алтын
мен күміске асыл тас орнатылып ,
сырғаның өте сәнді түрлері шыға бастады.
Қазақтардасырғаның түрлері өте көп.
Мысалы шығыршық сырға, шарбақ
сырға, ай сырға, сояу сырға, қоңырау
сырға, иықты сырға,күмбезді сырға, төбе
сырға, салпыншақ сырға,жалпақ сырға т.б.
Қазақ әшекейлерінің соның ішінде
сырғаның ғұрыптық мән-мағынасына
тоқталсақ алғашқыда ол құлаққа дүлей
күштерден сақтау мақсатында тағылатын
болған. Сырғаның тұтас тұрпаты да,
жекелеген бөлшектері, материалы мен
ою-өрнегі де белгілі бір мән-мағынаны
білдірген.Мысалы, көз қондырылған
бұйымның көз тиюден алдын-ала
сақтайтын киелілік және емдік қасиеті бар.
Сондай-ақ қазақтар үзбелі салпыншақтар
сылдырымен жын-шайтанды үркітіп
отырады деп түсінген. Мұндай ұғым
басқа халықтарда да кездеседі.Мысалы,
якуттарда сырғаны бесікті қорғау үшін
ілетін болған. Ал қорым мен көктаста
сырғаның бейнеленуі қайтыс болған
адамның әйел екендігін білдіреді.
Негізінен әйелдерсырғаны көбіне құлаққа
тағады, ал кейбір елдердеҮндістан мен
Африкада мұрынға тағу дәстүрі де
кездеседі.
Қ ұ л а қ қ а с ы р ғ а т а ғ ы п ж ат қ а н
кезде: «Құлағың ауырмасын, жаманшылық
естіме, бетің ажарлы болсын» деген тілек
айтылады. Қалыңдық санатына қосылған
қыздардың сырғасындағы күн, жұлдыз,
ай пішінінде, сондай-ақ дән,жапырақ,
бидай түрінде ілінген салпыншақтар
астарында ұрпақтың өсіп-өнуіне деген
ізгі тілек жатыр. Мұнымен қатар сырға
құлақ арқылы жаман күштің бойға енуіне
жол бермейді деген наным қалыптасқан.
Карутц айтқандай: «Ұзақ уақыт бала
көтере алмай, кеш босанған әйелдер
баласының құлағын әдеттегіден ертерек,
үш жасында тескен, бұл баланың өмірін
ұзартуға ықпал етеді деп сенген».
Қыз бала үшін міндетті саналатын
құлақ тесу дәстүрі сүндетке отырғызумен
бірдей саналған.Сондықтан да, ел аузында
құлақ тесу - қыздың сүндеті деп айтылады.
Ұзақ күттірген ұл дүниеге келгенде, оның
да құлағын тесіп, сырға салатын болған.
Бұл бір жағынан тіл-көзден қорғау үшін
жасалса, екінші жағынан жын-шайтанды
шатастыру мақсатын көздеген. Мұндай
ғұрып тувалықтарда болған, ал өзбектер
мұндай жағдайда көп балалы жеті әйелдің
әшекей сынықтарынан балқытып сырға
жасаған. Қазақтарда ұл бала мұндай
сырғасын бес жасқа дейін тақса, ал
өзбектер үйленгенге дейін сырғасын
алмаған.
Халық арасында кеңінен таралған
мынадай ырым да бар: «Егер жүкті әйел
немесе оның жақындары түсінде сырға
көрсе, міндетті түрде қыз туады». Халық

сенімі бойынша, сырға құлақты жағымсыз
әсерден ғана емес, өсек-аяңнан, әдепсіз
сөзден, т.б. қорғайды. Осыған байланысты
әйелдердің құпия әңгімесіне қатысуға
мәжбүр болған жасөспірімдерге әдет
те «Құлағыңа алтын сырға» дейтін дәстүр
қалыптасқан. Осы сөзден кейін олар
өздеріне қажет мәліметті ала отырып, өз
қорытындысын жасаған..
Сонымен қатар сырға қызға құда түсу
кезінде тарту етілетін міндетті бағалы
сыйлық болып табылады. Бұл салт
қазірге дейін Қазақстанның оңтүстігінде
қатаң сақталған. Салыстыра кетер қызық
жайт: Саян-Алтай халқында қалыңдықты
«сырғалық», «сырғалы» деп атайды.
Ал қалмақтарда қыздар бір құлағына,
келіншектер екі құлағына сырға тағатын
болған. Бөтеннің қалыңдығына көз
салмасын деп немесе басының бостығын
білдіру үшін тағылған.
Егде тарта бастаған әйелдер қорғаужебеу мазмұнындағы сырға тағуға
ойысады. Сырғаның бір сыңары жоғалса,
екінші сыңарын тапсырыспен жасатуға
болмайды деген наным бар, өйтсе, оның
екінші жартысы, яғни әйелі қайтыс болуы
мүмкін. Мұндай наным өзбек дәстүрінде
де бар. Тағы бір қызықты жайт, қайтыс
болған әйелдің барлық әшекейін шешіп
алып, бұрымын тарқатады, тек сырғасын
қалдырады, әйтпесе құлаққа жылан кіреді
деген ұғым бар. Егер сырғаны шешіп алу
қажет болса, міндетті түрде құлақ ұшын
жыру керек. Олай етпесе, Таулы Алтай
қазақтарының пікірінше, жылан құлаққа
жұмыртқалайды.
Жасалған материалы мен жасалу
тәсіліне қарай алтын сырға, күміс сырға,
қарала сырға, лажылы сырға, шытыра
сырға, қолқа сырға, қозалы сырға, үзбелі
сырға, күмбезді сырға, қоңырау сырға,
ай сырға, айшықты сырға, ақық сырға,
иықты сырға, иінді сырға, лағыл сырға,
гауһар сырға, тұмарлы, салпылдақ,
омыраулы, қозалы, жапырақты сырғалар,
шілтерлі сырға, шұбыртпа сырға, тағы
сол сияқты кете береді. Аты айтып
тұрғандай зер сырға – алтын сымынан
нәзік те, әшекейлі етіп жасаған сырға
түрі, сояу сырға – сүйектен жасаған
сырғаның түрі. Бұған қоса асыл тастардан
көзі бар сырғалардың түрі көп: маржан
сырға, меруерт сырға, аталған тастардан
көз қойылған сырғалар. Салпыншақты
сырғалардың да түрі көп: қозалы сырға
– шар тәрізді метал салпыншақты сырға,
сирақты сырға – бірнеше салпыншағы
бар бар түрі, тамшылы сырға – майда
қозалары мол, салпыншақты сырға,
құрылымы күрделі сырғалар, жұмыр
сырға – іші қуыс, төбе сырға, сабақты
сырға – өзі үлкен салмақты, салпыншағы
мол сырға түрлері, үш буынды сырға,
үш шолпылы сырға – үш салпыншақпен
әшекейленген сырғалар, ал сырғаның
салпыншағы аса мол, көп әшекейлі болса,
оны қырық буынды сырға деп атаған.
С.П.Толстов жетекшілігімен Хорезм
археологиялық этнографиялық экспе
дициясы 50-60жж және қазіргі кездегі Ж.Қ.
Құрманқұловтың жетекшілігімен Шірік
рабат археологиялық экспедициясының
Шірік-рабат мәдениетінің ескерткіштеріне
жүргізген археологиялық қазба жұ
мыстарының нәтижесінде б.з.д ІV және
ІІ ғасырларда өмір сүрген осы аймақтың
халықтары арасында коралдан жасалған
салпыншағы бар, маржан моншақтармен
безендірілген алтын сырғалардың кең
таралғандығын көрсетіп отыр. Атап
айтқанда Бәбіш-мола 2 мавзолейінен,
Шірікрабатқала қорымында орналасқан
ғ и б а т х а н а д а н , Ш і р і к 2 ж е р л е у
құрылысынан және Шірік Рабат ес
керткішінен шығысқа қарай 7 шақырым
жерд е орналасқан мавзолейден атал
мыш алтын сырғалар табылған. Осын
дай сырғалар Жетісу өңірінде орна
ласқан б.з.д. ІV-І ғғ. мерзімделетін
Көктума обасынан да табылған.Осы

ескерткіштерден табылған әшекейлер
асқ ан шеберлікпен жасалғанымен
ерекш еленеді. Археологиялық қазба
жұмыстары нәтижесінде табылған жәді
гер ортағасырлық Жанкент қаласынан
табылған шыныдан жасалған қанық көк
түсті моншақты айтуға болады. Орта
Азия елдерінің ішінде қарақалпақтарда
мұрынға сырға тағу кең таралған және
кейбір өңірдегі қазақтарда кездеседі және
оны арабек немесе әребек деп атайды.
Атастырылған қыздың құлағына сырға
салу, сырға тағу (кейде үкі қадайды)
рәсімі бар. Сондықтан да құда түсу
рәсімінде сырғаны, басқа да бағалы
заттармен бірге сый ретінде әкелу міндетті
болып саналған. Бұл дәстүр Қазақстанның
оңтүстік өңірлерінде жақсы сақталған.
«Қалыңдық» мағынасындағы сырғалы қыз
немесе сырғалы атауы осыған байланысты
шыққан. Алтай тілінде де қалыңдықты
«сырғалы», «сырғалық» деп атайды. Яғни
сырғасы бар деген мағынада. Осы әдетке
қатысты қырғыз тілінде сөйке салды тіркесі
жұмсалады. Қырғыз тілінде сырғаны сөйке
дейді. Қырғыздардың әдетінде жігіттің
әке-шешесі қыздың үйіне алғаш рет
келген кезде болашақ келінінің құлағына
өздері алып келген сырғасын тағады.
Оның жанында басқа да сыйлықтары
болады . Осыған байланысты кішігірім
той жасалған. Бұл той қырғыз тілінде де
«сырға той» деп аталған. Қазақ дәстүрінде
қызға тағатын сырғаның орнына басқа да
үкі (қасиетті саналатын құстың бір шоқ
үлпілдек қауырсыны), жүзік, білезік, тана
(әдемі ақық түйме), моншақ т.б. әшекей
бұйымдары қолданылады. Сондықтан
қазақ тілінде «құда түсіп, сырға тағып кетті»
деудің орнына «үкі (тана, моншақ) тағып
кетті» деп те айта берген. Кей жерде «жіп
тағып кетті» дейді. Жоғарыда айтылғандай,
мұндай заттармен бірге күйеу баланың
ата-анасы тарапынан қыздың ата-анасына
берілетін сый-сияпаты қоса жүреді. Ол
сыйлық мал немесе күміс жамбы, ақша
түрінде беріледі. Күйеу жағының осындай
сыйлық апару кәдесі алғашында құда түсу
рәсімін білдіретін атаулармен аталып бата
аяқ, сырға тағар, тана тағар, құлақ моншақ
тәрізді фразеологизмдер пайда болған.
Ертеде, құлақ моншақ деп сырғаны айтқан.
Қырғызстанның оңтүстік диалектісінде
сырғаның бір атауы «құлақ моншақ» .
Тамшылы сырға-майда қозалары
мол, салпыншақты сырға, құрылымы
күрделі сырғалар, жұмыр сырға-іші қуыс;
төбе сырға, сабақ, сабақты сырға-өзі
үлкен, салмақты, салпыншағы мол сырға
түрлері, үш буынды сырға, үш шолпылы
сырға - үш салпыншақпен әшекейленген
сырғалар, ал сырғаның салпыншағы аса
мол, көп әшекейлі болса, оны қырық
буынды сырға деп атаған.
Қазақ сырға ларының құпиясы
символикалармен күшейе түс еді.
Олар күн, ай, бұрама формалы болып
келеді. Үшбұрышты тұмарша тәріздес
сырғаларды жасы үлкен адамдар әлі
күнге дейін киелі санайды. Сырға
түрлерінің ажыратылып аталуы олардың
сыртқы пішінінің ою-өрнекті, бірақ
салпыншақсыз, жарты ай бейнелі күміс
ай сырға (кей өңірлерде айшық; айшықты
сырға деп те атайды) сырға; ертедегі соғыс
қаруына ұқсатып айбалтаның жүзі жарты
ай түрінде жасалған айбалта сырға түрі;
дөңгелек формалы - алқа сырға; шеңбердің
ортасында бес тармақты жұлдызы
бар - жұлдыз сырға; сопақ, жұмыр,
домалақша келген собық сырға және т.б.
Ерекше нақышпен жасалған ерекше дара
сырғалардың түрлері де киіммен қоса
тұтынғанда адамның ажарын ашып, әр
беріп тұрады. Ондайлар қатарында бетіне
күмістен қойылған шошақ әшекей, томпақ
көзі бар кейде оның бетіне бүршік, сірке
салған күмбезді сырға; салпыншақтарын
шұжық тәріздендіріп жасаған шұжық
сырға; күміспен күптелген үкі аяғынан
жасалған шар тәрізді салпыншақтары
бар үкі аяқ сырға. Ал салпыншақтарына
қоңыраушалар бекітілген қоңырау сырға
нұсқасының шеңбері кең, салпыншақтары
мол, күміс қоңыраушалары бар сырға
сыртқы жарасымдылық берумен бірге
сыңғырлаған нәзік дыбыс шығаратын
сырға сирек те болса кездеседі . Сыр
өңіріндегі кездесетін сырға түрлері таға
тәріздес, ілмек түрінде жасалып, көзіне

facebook.com/azretsultan.kz

7

Шанақтан күй саулатқан
бағалы тастар орнатылған. Мұндай ай
тәріздес сырғаны алтыннан және кейде
күмістен жасаған, сонымен қатар оны
немерелі болған әжелер таққан. Жасы егде
тартқан әйелдер дәстүр бойынша кимешек
кигендіктен, сырға тағудың қажеттілігі
болмаған, сондықтан сырғаны көбінесе
бойжеткен қыздар мен келіндер таққан.
Дейтұрғанмен әйелдердің кимешек
киюі - сырғаның әйел әшекейі ретінде
дамуына ықпал ете алмады. Мұражай
қорларындағы қазақ сырғаларының
санының аз болуы осыған дәлел бола
алады.
Сырға – әйелдің сыртқы беделін
көрсететін атрибут, яғни сырғалардан
жеке кісінің иелігін немесе оның жас
мөлшерін, шыққан тегін, өскен ортасын
білдіретін қасиеттер де байқалып тұрады.
Материалына сай ісі де, көркемдік шешімі
де жоғары болып келеді. Күміспен
күптеліп алтынмен апталып, асыл
тастардан көз қондырылады. Орта Азия
әйелдері көлемі үлкен сырғалар таққан.
Көлемі ұлғайған сайын сырға бағалы
әрі әсем болып табылатындықтан әйел
мәртебесін асқақтата түскен. Бұндай
ауыр күміс сырғаларды жиын тойларда
ғана таққан.
Қолданылған материалына қарай
сырға аты да өзгеріп отырады. Лағыл
сырға – лағыл тастан әшекейленген көзі
бар сырға. Шытыра бас киімге қадайтын,
түймелікке қадайтын асыл тасты бұйым.
Қолқа сырға- іші қуыс қолқа сырға. Қозалы
сырға – бір-біріне ілмектеп жасалған
бірнеше буынтықты сырға. Үзбелі сырғабір-біріне ілмелеп жасаған бірнеше
буынтықты сырға. Күмбезді сырға - екі
мағынада қолданылады. күмбезі бар,
салпыншықты сырға; бүршік, сірке салған
сырға. Қоңырау сырға- қоңырауы бар
сырға; шеңбері кең, салпыншақтары мол,
аяқтарына ұсақ қоңыраушалар бекітілген
сырға. Ай сырға- ою-өрнекті, бірақ
салпыншақсыз болып келетін жарты ай
бейнелі күміс сырға. Ақық сырға- ақықтан
көзі бар сырға. Иінді алтын сырға- иіні
кең сырға түрі. Лағыл сырға- лағылдан
көзі бар сырға. Гауһар сырға- қырлап,
өңдеп көз ретінде орнататын інжу тасты
сырға. Айшықты – формасы жарты
ай бейнелі яки дөңгелек болып келеді.
Көбінесе күмістен соғылады. Тұмарлытұмар тәрізді үш бұрышты, төрт бұрышты
немесе цилиндр формалы күміс яки
алтын шынжырлы, салпыншақты сырға.
Салпыншақ сырға- жиегі алтын, күміс
жалатылған салпыншақ сәнді шынжырлар,
түрлі түсті шашақтар арқылы жасалған
сырға түрі. Жапырақ сырға – жапырақ
бейнелі сырға. Шұбырпа сырға– күміс
бауы бар үзбелестіріп жасалған сырға
түрі. Адай сырға - сопақ ұзын келген, жіп
байлап шашқа бекітілетін немесе құлаққа
ілінетін сырға түрі. Мұның сабақ, аяқсыр
сабақ, аяқты сабақ деп аталатын түрі
де кездеседі. Айбалта сырға – ертедегі
соғыс қаруының бірі айбалтаға ұқсатып
жасалған сырға түрі. Алақаны айбалта
пішінінде жасалады да оның жоғарғы
жағының орта тұсында тойнақ орнатылып,
оған құлақтың сырғалығындағы тесікке
кіргізілетін ілгек бау орнатылған.
Сырғаның сырын сырттағылар
да сезіпті Қазақ даласындағы зергерлік
өнер туралы академик саяхатшы П.С.Пал
лас өзінің 1776 жылғы «Путешествие
по разным провинциям Российской им
перии» деген еңбегінде: «...қазақтарда
ұсталар да зергерлер де бар», – деп жазады.
1803-1804 жылдары қазақ арасында
тұтқында болған Савва Большой деген
адам да қазақтарда зергерлік өнерінің өте
ертеден бастау алғанын жазған.
Сырға лардың бірнеше үлгісін
«Әзірет Сұлтан» қорық музейі қорынан
кездестіруге болады. Мысалы, ай сырға–
Х1Х ғ. металл, күмістен соғу, керту
арқылы жасалған. Көлемі 4,6-2,4 (см). Әр
қайсысы доға тәрізді сырғалықтан және ай
түріндегі негізгі бөліктен тұрады, ол екі
жағынан терең кертпемен әшекейленген,
өрнегі – «ай». Ортасы садырылып ойылып
келіп, көк эмалмен боялған, жоғарылау
ашық жеріне кертіліп өрнек салынған.
Тілімнің жоғарғы бөліктеріне ілмектер
дәнекерленген, оларға доға тәрізді ілмек
қозғалмалы етіп бекітілген.
Келесі сырға – бірі үлкендеу, бірі
кішілеу екі бөліктен тұрады. Материалыметалл, күміс. Салмағы 6,16; 6,11.
Домалақтардың ортасынан белбеу өткен.
Сырғаға сіркелеу әдісімен геометриялық
өрнектер түскен. Төменгі бөлігіне көгілдір
кішкене көз орнатылған.Ал жоғарғы
жағына түтікше шығарылып, оған ілмек
отырғызылған
Музей қорындағы сырғалардың бірі
– ХХ ғғ.салпыншақ сырға. Көлемі-6,5,
күмістен жасалған, жарты ай формалы
металдың ішіне бес жұлдыз отырғызылып,
бес жұлдыздың ортасына кішкене көк
көз отырғызылған.Сырғада күннің,
жұлдыздың, айдың, ал салпыншақтарында
тұқымның, гүл жапырақшаларының,
дәндердің болуы бұл өзінен тарайтын
ұрпақтың көп болуын меңзейді.
Қорыта айтқанда,Қазақ аруларының
құлағына сырға тағуы, саусағына сақина,
білегіне білезік киюі, беліне белдік
буынып, шашына шолпы қадауы олардың
парасатының биіктігі мен эстетикалық
талғамның жоғары болғанын куәлайды.
Сондықтан да бар әдемі құндылықтарды
сырттан іздемей, оны өзіміздің асыл
мұралардан іздеу, оны жандандыру,
қалпына келтіру қазақтың әрбір зергерлік
мұрасын, ұлттық мәдениеттанулық
деңгейге көтеру, зерттеудің, оның мәнін
ашудың ғылым үшін де, өмірлік тәжірибе
үшін де маңызы өте зор болып қала
бермек.

ШәмIл аға

Атырау облысының тумасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбілтай
Құрманғазы, Дина, Абыл, Мәмен күйлерін сауатты орындаумен қатар, композитор
ретінде де елге мәшһүр. Оның «Заман-ай», «Домалақ ана», «Шақшақ Жәнібек» сияқты
күйлері, «Күй ата», «Ордабасы», «Аңсау», «Өріккүл», «Бір ауыз сөз» сияқты әндері
көпшілікке кеңінен танымал.
Жолы түсіп Түркістанға зиярат ете келген Шәміл ағамыз, арнайы «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейіне ат басын бұрып, музейдің тарихи мәдени
жаңалықтарымен танысты. ТҮРКСОЙ шешімімен «Түркістан - Түркі әлемінің мәдени
астанасы» атанған көне қалаға риясыз көңілін бүгінгі күнге дейін әлі орындалмаған,
сөзін Төреғали Тәшенов жазған «Төрт қақпалы Түркістан» атты өлең толғауымен
жеткізді. Ұжым атынан «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің директоры Ж.Әубәкір күйші
ағамызға дән ризашылығы мен алғысын білдірді. Әсем ән шумақтарын көпшілік
назарына ұсынуды жөн деп санадық.
Уа, тыңда,
Төрт қақпалы Түркістан!
Қос қақпалы Қожа Ахмет!
Ғасырлардың сынағына шыдаған,
Қабырғасын Қызыр-Баба сылаған
Қасиетті Көк Күмбез,
Тұрсың ба,
Уа, дін-аман!
Алыстан Хақ дем берген,
Арыстан Баб тең көрген,
Тақуалар жол берген,
Мүсәпірге қол берген,
Халайықты меңгерген,
Машайықты жөн көрген,
Әзіреті Сұлтан ҚОЖА АХМЕТ,
Зиярат етіп келген – мен...
Шырқау асып шығып кеткен Санадан
Үкі құс боп жеткен сен бе дана жан?!.
Бауырына Бұхараны балаған,
Серігіне Самарқанды санаған
Сендей кентті таба алам ба даладан –
Асық еткен жеріме гүл Жаһанды,
Нәсіп еткен төріме Алла Тағалам!
Уа, тыңда,
Бай өлке ұлыс – байтағым!
Жатсынып жоқ қайтарым,

Сақсынып бар айтарым:
Қаншама жыл ғаріп болып саф ділге,
Арып-талып жеткен кезде ақ күнге,
Қарсы қойып қауымыңды хақ дінге,
Ұрпағымды ұйытпасын жат кірме.
Далам үшін жолын кесіп Тауымның,
Күлше салман керсеніне кәуірдің.
Тілің менен жырың және діліңе
Қоса тұт деп түзу дінін Тәңірдің,
Төрт тараптан түгел қостым түркі ұлын
Тоғысында ғасырлар мен дәуірдің.
Уа, тыңда,
Төрт қақпалы Түркістан!
Қос қақпалы Қожа Ахмет!
Дұғаң сенің жатыр жалғап жер-көкті.
Аямаған өз басыңнан құрметті,
Әз-Көреген Әмір Темір дүр текті.
Құдығыңның суын алтын тілләмен,
Дінмұхамед Қонаев боп тербетті.
Атыңды атап, Алашымды әлемге,
Назарбаев Нұрсұлтан кеп өрлетті.
Көк байрағым көкте биік желбіреп,
Қазағыма Тәуелсіздік төрлетті.
Беу, Түркістан, Әзірет Сұлтан,
Көк күмбезің Күн астында көрнекті!
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Қазақтың қара домбырасы
Көнеден келе жатқан домбыра аспа
бы қазақпен кіндіктес ұлыстардың
бәріне ортақ дүниелердің бірінен сана
лады, себебі домбыраның тарихы қазақ
хандығынан үш мың жылдай әріде жатыр,
дәуірлей тексергенде аспап аттары әртүрлі
диалект салдарынан өзгеріске ұшырағаны
болмаса түп тамыры бір екені айдан анық
білініп тұрады. Толғамды мәселелердің
сырына үңілместен бұрын, әуелі аспап
жайына түсіндірме бере кетейік.
Домбыра – ертеден келе жатқан қазақ
халқының музыкалық аспабы, қазақтың
қасиетті дүниесі саналады. Саналы өскелең
ұрпақтың жан-жақты өнерлі де білімді бо
луына, эстетикалық талғамының жоғары
деңгейге көтерілуіне, жалпы адамгершілік,
имандылық қасиетінің ерекше дамуына
бұл аспаптың тигізетін әсері мен рөлі өте
зор. Оны тарта алмаса да, қадірлеп үйінің
төріне іліп қою қазірде дәстүрге айналған.
Себебі, баланың бойына халықтың рухани
байлығын, дүниетанымын сіңіру домбыра
дан басталатын ежелден-ақ дана халқымыз
түйсінген.
Домбыра тарихы ғасырдан-ғасырға
аттаған сайын сан қырынан таны
ла тылсым сырлары тереңдей түседі:
Қазақтардың көптеген музыкалық
аспаптарыныңбастау көзі домбыра жай
лы деректерді сонау сақ өркениетінен
кездестіресіз. Сақтар заманында сыбызғы,
қобыз бен домбыра кеңіне тарағаны бұл
күнде айдай әлемге мағлұм басы ашық
ақиқат. Ежелгі Хорезмде жүргізілген қазба
жұмыстарының барысында археологтар
күйдірілген саздан жасалған, екі шекті
тиекті аспаптарда ойнап отырған күйшілер
мүсіндерін тапқан. Ғалымдар бұдан екі
мың жыл бұрын жасалған Хорезм екі
шекті аспабының қазақ домбырасымен
ұқсастықтары өте көп және ол қазіргі
Қазақстан аумағында өмір сүрген ежелгі
көшпелі халықтар арасында кең тараған
аспаптардың бірі деп есептейді. Мұнысы
шындыққа жанасады.
Желдей жүйткіген арғымақ мінген
көшпенділер сайын даланың төсін еркін
жайлап қана қоймай өркениет әлеміне
өз қолтаңбасын қалдырды. Қазақтар
қайталанбайтын және өзгеше бірегей
көшпелілер мәдениетінің тікелей
мұрагерлері болып табылады. Сондықтан

да домбыра Әбу наср әл-Фарабидің
«Музыка туралы трактатында» ежелгі
музыка мен музыкалық аспаптардың бірі
саналады делінеді. Оның шығу тегі тым
тереңде жатыр. Арал маңынан табылған
екі шекті домбыра бейнелеген қыш
мүсінше ІV-ІІІ ғасырларға жатады. Дәл
осындай, қазақтың халық аспабы домбы
ра XIV ғасыр жазбаларында да кездеседі.
Ежелгі халық күйі «Ақсақ құланды»
алайық.
– Ақсақ құлан жосыған
Баласы өлген осы хан-деп домбыраға
қайғылы қазаны естіртіп, шанағына
қорғасын құйған да домбыра ішегінің
үшеуі үзіліп, тек екеуі ғана қалатын тұсты
бейнелеген аңызды еске түсірсек біраз
жайтқа қанығамыз.
Домбыра мәдениеті, тұрмысы мен
тарихы қазақтарға жақын көптеген
халықтарда сақталған. Егер тәжік
думрагін, өзбек думрагін, түркмен дута
рын бір-бірімен салыстырсақ, бірқатар
ұқс астықт арын байқауға болады.
Дегенмен, олардың атауларының, шығу
тегінің ортақтығына қарамастан қазіргі
кезде олар бір-біріне өзгешеленер тұсы да
көбейіп бара жатқандай. Жә біздің тікелей
тоқталмағымыз домбыра ғой.
Қазақ даласының әр өңірінде
кездесетін домбыралар жергілікті жер

жағдайына, тұрмыс-салты мен дәстүріне,
ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың
орындаушылық мәнеріне, аспапшы
шеберлердің ісмерлігіне байланысты
әртүрлі пішінде дамытылып, өзгеріп
отырған.
Ән, жыр айтуға арналған домбыраның
пернелері 8 – 9, әрі кеткенде 14 – 15-ке
жетсе, күй домбырасына 20-дан астам
перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы
да қажетіне қарай (оң бұрау, теріс бұрау)
деп өзгертіледі. Домбыра, негізінен, екі
ішекті және кейде үш ішекті болып келеді.
Домбыра тартуда қағыстардың да түрлері
өте көп. Мысалы, «сермеп ойнау», «іліп
қағу», «шертіп ойнау», т.б. бұл негізінен
шертпе, төкпе күйлердің тартылуына
көп байланысты. Домбыра бар жерде
қазақ халқының тілі, өнері, тарихы бірге
жүретіні бәсенеден белгілі
Бүгінгі таңда домбыраның түрлерін
Қазақстанның барлық мұражайларынан
кезд естіруге болады. Түркістан қала
сында орналасқан тарихи-мәдени-этноорталықтың экспозициясында да бірнеше
домбыра сақтаулы. Сонымен бірге көп
теген музықалық аспаптардан жетіген, сазсырнай, қобыз т.б. тамашалауға болады.
Қысқаша мақаланы қорытындылай
келе айтар болсақ домбыра – қазақтың
жаны. Ол тар жол, тайғақ кешу жолдарын

бастан өткерген қазақ тарихын парақтауға
келер ұрпаққа қаймағын бұзбай жеткізуге
негіз бола алады. Ұлтымыздың бол
мысына куә болған әдет – ғұрпы мен
салт – дәстүрлеріне жан бітіріп, оның
құндылық қалпын арттыруда өлшеусіз
рол атқарғанын көреміз. Халқымыздың
көшпелі тұрмыс - тіршілігінің ерекшелігіне
байланысты өнеріміз ғасырлар бойы
тек қана жеке орындаушылық формада
дамыды. Ол әр дәуірде мәдениетімізде
дарынды тұлғалардың дүниеге келуіне
мүмкіндік туғызады. Аты аңызға айналған
Үмбетейлер, Асан қайғы, Біржан, Ақандар,
Жамбыл, Абайлар кенендер қоңыр домбы
рамен өлмес мұра қалдырды. Шоқтығы
биік өнердің ең таңдаулы өкілдері біздің
заманымызға да жетті. Құрманғазы,
Абыл, Дина, Қазанғаптардың ізін баса
Сүгір, Төлегендер қара нардай бебеулетті.
Нұрғисадай тума дарын домбыраның атын
әлемге әйгіледі. Бүгінгі таңда Ұлытау
секілді ансамбльдер Голливуд төрінен та
былды. Домбыра күйлері халқымыздың
басынан өткерген қиын, қилы кезеңдерін
бейнелеп қана қоймай, халық тарихы ту
ралы сыр шертеді.
Академик А. Жұбановтың «Домбыра
көшпелі елдің көне көз шежіресі, көпті
көрген қарияның көкірек күйі»,- деп си
паттауы тектен-тек емес. Халқымыздың
мұңы мен қайғысын, қуанышы мен
күйінішін, тұрмыс - тіршілігін, арман
- тілегін, батырлардың ерлігін, елдің
салт - дәстүрін, қазақтың кең сахара
даласының сұлу табиғатын, тарихи аңыз
күйлер арқылы суреттеген, атадан балаға,
ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып қалған,
қазақтың киелі аспабы, қасиетті қара дом
быра, десек қателеспейміз. Домбыра бұл
қазақ халқының төлқұжаты. Қос ішектің
бірін қатты
Бірін сәл-сәл кем бұра
Нағыз қазақ қазақ емес
Нағыз қазақ домбыра- деген Қадыр
ақынның өлең шумағы домбыраға берілген
лайықты шынайы баға
Зауре Таджибаева
Түркістан қаласы, тарихи-мәдениэтнографиялық орталық
Ғылыми-әдістемелік бөлім
меңгерушісі

Ұлылықтың бастау көзі – Ясауи

Қара түнді нұрландырған кесене
Хабарландыру

Әз Тәукенің жарлығымен Орта жүздің
«Төбе биі» атанған Қаз дауысты
Қазыбек би бабамыздың дүниеге
келгеніне 350 жыл толуына байланы
сты ескерткіш орнату үшін құрылған
«Қаз дауысты Қазыбек би» қорына өз
үлестеріңізді қосуға шақырамыз.
АО «НУРБАНК»
БИК: NURSKZKX
БИН: 170240002006

ИИК: KZ6884906KZ001506370
Код: 18
КНП: 119( Финансовая/Материальная/
Спонсорская помощь)
Шымкент қаласы, Байанды 13
«Қаздауысты Қазыбек би» – қорының
төрағасы:Ниязбеков Қойшыбай
Тел: 87017553184, 87077553184,
8777371177 koysheke@mail.ru,
akma_akma83@mail.ru

Сәдуақас ата әулие
Сауран шаһарының алғашқы орны Қара төбенің оңтүстік шығыс
жағында Сәдуақас атаның мазары орналасқан. Ескі Сауран
шаһары Түркістан қаласынан Қызылорда бағытына 45-46 шақырым
жерде теміржолдың оңтүстік-батыс жағында орналасқан. Бұл мазар ежелден яғни І-ХІІғғ аралығында Қара төбе (Сауран) қаласында
ғұмыр кешкен пенделердің бұл дүниеден бақилыққа аттанғанда
мәңгілік дамылдайтын мекені болды. Ежелгі қорым Сәдуақас
әулиенің атымен аталады. Сәдуақас ата туралы аңыз ел арасында
кездеседі. Сәдуақас ата үш түрлі қасиетімен ел аузында, халықтың
жадында сақталған.
Соның бірі Сәдуақастың саяси
қоғам қайраткері, ел басқарушы Әкім
(Һаким) тұлға ретінде танылуы, екіншісі
жомарттығымен көзге түскен сақы
екендігі, үшіншісі сахаба екендігі. Сахаба
деп Мұхаммед (с.ә.у) пайғамбардың көзін
көргендерді айтатыны көпке белгілі.
Аңыздың с арыны ертеде Қара
төбе үлкен сән салтанаты жарасқан
шаһар болыпты. Зәулім сарайы, су ша
шып тұратын бұрқақтар орнатылған
әсем хауыздары болыпты. Қаланың
ортасындағы базарларда Мағрип пен
Машрифтан келген саудагерлер сауда
жасап, қалаға артынып тартынып кірген
сауда керуендері мен қаладан алысқа
жол тартқан керуен тізбектері тәуліктің
кез келген мезгілінде ағылып жатады
екен. Қаратөбе қаласын сол ғасырларда
Қимақ деген ел мекен еткен. Қимақ
елінің билеушісі Сәдуақас хаким еді.
Қимақ елі мұсылмандықты қабылдапты.
Қара төбемен оның төңірегінде жайлаған
халық наразылық білдіріп Сәдуақас әкім
болып тұрған шақта үш рет көтеріліс
жасапты. Қимақтардың Қаратөбе –
Саурандағы үш көтерілісін де Сәдуақас
әкім Мекке – Мединеден сарбаздар әкеліп
басқан дейді.
Қимақтар кейбір тарихи шығармаларда
К и м е кт е р д е п ж а з ы л а д ы . V I - X ғ ғ
қалыптаса бастаған Кимек тайпалары
ІХ-ХІғғ аралығында іргелі мемлекет
дәрежесіне жеткені тарихтан белгілі.
Араб сарбаздары VIIIғ алғашқы жар
тысында Сыр бойындағы түркілерді
жеңгеннен кейін, өздерінің билеуші
әкімдерін Шаш (Ташкент), Тарбанд
(Отырар) аймағына қойған еді. 735-739
жж. Наср Сиар бастаған араб сарбаздары
Шаш және Тарбанд қалаларына шабуыл
жасап өртке ораған болатын. Оның негізгі
себебі жергілікті билеушілердің, ірі жер
иелері мен саудагерлердің салық төлеуден
жалтаруы еді.
Олай болс а Шаш және Тарбан
қалаларының қатарында 714 ж. шамасын
да мұсылмандықты қабылдаған Сауран
қаласының тұрғындары үш рет көтеріліс
жасауы тарихи шындық болуы мүмкін.
Қаланың билеушісі бұл үш көтерілісті
басу үшін араб сарбаздарының қолдауына
ие болуы заңды құбылыс.
Сәдуақас ата туралы аңыздардың

бірінде Мұхаммед (с.ә.у) пайғамбардан
бір күні бір сахаба мынадай бір сұрақ
сұрапты деседі «Уа Алланың елшісі сіздің
соңыңыздан ерген сахабаларыңыздың
арасында кім сақы?» деп сұрағанда
Алланың елшісі ойланбастан «Сәдуақас
сақы» деп жауап берген екен. Сахы
сөзінің мағынасы қолы ашық, мырза,
жомарт, сахи деген ұғымды білдіреді.
Сонда сахабалардың арасында отырған
Әзіреті Әлі: «Менен өткен сақы кім бо
лушы еді. Ислам діні жолында күрестім,
жанымды аяған жоқпын, тапқан олжаны
түгел соңымнан ерген сарбаздарыммен
ғаріп-ғасірлерге, жетім-жесірге бөліп
берумен келемін, басы артық дүние
мүлік менде жоқ, дін жолында үш рет
құл болып сатылдым» деп үйіне келіп
Мұхаммед пайғамбардың қызы, өзінің
адал жары, әрі ең жақын досы Фатима
анамызға айтыпты. Әлі Шеріге осын
дай ойдың келгенін Алланың елшісі
Мұхаммед (с.ә.у) сезген дейді. Бибі
Фатима анамыз Сәдуақастың сақылығын
сынамақ үшін «Әзіреті Әлі сырқаттанып
қалды, соған Сәдуақастың ұлының қаны
емге керек болды» деп қызметшісін
Сәдуақастың үйіне жұмсапты. Бибі
Фатиманың жіберген қызметшісінен бар
жайға қаныққан Сәдуақас сахаба ұлының
медреседе екенін айтып, шақырып кел
мекке ұлының соңынан медресеге ба
рыпты. Сәдуақас ұлы Абдуллаға «Балам
алдыма түс үйге қайтайық» дейді, сонда
Абдулла «Әке алдымен сіз жүріңіз. Мен
сізді соңымнан ертіп, әдепсіздік көрсетіп,
Алла алдында күнәһәр болармын» деп
әкесінің соңынан ілесіпті. Үйге келгеннен
кейін әкесі ұлына «Абдулла, сенің қаның
науқастанып қалған Әзіреті Әліге ем
үшін қажет болып тұр. Сол үшін де сені
құрбандыққа шаламын» деді, тұншыраған
қалпы. Сәдуақастың ұлы Абдулла: «Әке
менің қаным Әзіреті Әліге ем болуға жа
раса мен дайынмын. Тек сізден өтінерім
менің аяқ – қолымды мықтап байлаңыз,
жан шығар сәтте еріктен тыс, ықтиярсыз
ышқынғанда қол-аяғымды сермеп,
денеңізге тиіп кетіп жүрмесін. Көзімді
де қатты таңыңыз, жанарым жанарыңызға
түскенде қимастықтан жан шығуы қиын
болар» деген екен.
Ем үшін құрбандыққа шалынған
Абд ул л а н ы ң д е н е с і н а қ мат а м е н
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жауып, оң босағаға қойып, Алланың ісіне
шүкіршілік етіп отырған Сәдуақастың
үйіне Мұхаммед пайғамбар кіріп келді
– «Тағам әзірлейтін үйде ас қатықтан не
бар?» – «төрт-бес қадақ арпа бар» деді.
Сәдуақас. «Онда соны қазанға салды
рып ас әзірлет, бүгін кешке сіздің үйден
сахабалармен келіп тамақтанамыз»
деді. Кешке Мұхаммед (с.ә.у) сахабала
рымен Сәдуақастың үйінен дәм татуға
келді. Тамақ үстінде Алланың елшісі
Сәдуақастан «Абдулла қайда, неге бізбен
бірге отырып тамақтанбайды?» деп
сұрады. Сәдуақас ұлының әлі сабақтан
келмегенін айтты. Пайғамбарымыз
оң қолын көтеріп, «Абдулла!» деп
қатты дауыстап шақырды. Екінші рет
тағы да шақырды. Мұхаммед (с.ә.у)
үшінші рет оң қолын көтеріп «Абдулла
қайдасың?» деп шақырғанда ғана Абдулла
«ләппай!» деп табалдырықтан аттапты.
Мұхаммед пайғамбар Абдулланы жанына
отырғызып, бірге тамақтанды. Абдулладан
шақырғанда неге келмегенін сұрады.
«Алланың елшісі, сіз алғаш шақырғанда
мен жәннәттің бағын аралап жүр едім.
Екінші жақырғаныңызда пейішті қимай
артыма бұрылып қараған едім. Міне,
үшінші шақырған даусыңызды естіп
келіп тұрмын» депті. Сәдуақас сахаба
осының бәріне ризалықпен қарап, Аллаға
шүкіршілік, тәубә келтіре білгендігі үшін
де, Алланың әмірімен болған жалғыз
ұлы Абдулланы құрбандыққа қиғандығы
үшін де Сәдуақас сақы атанған. Соның
бәрін көзімен көрген Әзіреті Әлі райы
нан қайтып, Сәдуақастың сақылығына
шүбәсіз сенген екен дейді аңыздың са
рыны.

Сәдуақас әулие туралы аңыздардың
бірінде Сәдуақас атаның ислам діні үшін
шайқастардың бірінде шаһид болғаны
айтылады. Қара төбенің оңтүстік шығыс
жағындағы мазарда Сәдуақас сахабаның
денесінің бір бөлігі жерленгені тура
лы сөз болады. Аңыздың келесі бір
тармағында Сәдуақас сахының тоғыз
жерге жерленгені айтылады. Сәдуақас са
хаба дүниеден өткеннен кейін Сауранның
іргесінен қабір қазып, жерлемекке
жиналған жұрттың алдына ақ түйе же
тектеген бір кісі келіп Сәдуақас сақының
мүрдесін ақ түйеге артып күн батыс жаққа
жүріп кетіпті. Алғашқыда аңтарылып
қалған халық «қайда жерлер екен» деп
соңынан ілесіпті. Әлгі кісі жетектеген
түйесін шөгеріпті, соңынан ерген жұрт
жете бергенде мүрде теңделген түйені
жетектеп ілгері жүріп кетіпті. Сүйтіп
түйені сегіз жерге шөгеріп тоғызыншыда
өзі түйесімен бірге ғайып болып кеткен
екен. Сәдуақас атаның мүрдесін артқан
түйе Өзгент, Женд, Тауыс аралы, Арал
т.б. жерлерден өтіп Астрахань жерінеде
шөккен деп айтылады. Түйе шөгерілген
жердің бәрінде Сәдуақас әулиенің мазары
бар. Сол мазарларға зиярат етушілер легі
әлі де жалғасуда. Аңыздағы жер аттары
негізінен таныс болғанмен Тауыс ара
лы деп аталынған жер атауы қайда екені
көңіл аудартады.
Сәдуақас әулиеге зиярат етушілер
ілгеріде көп болады екен. Самархан,
Бұхарадан сонау Тәжікстаннан да келетін.
Тәуап етушілердің көптігін сипаттаушы
лар «келушілер қиқым болатын. Мал сой
ып апта жатып қайтатындары да бар еді.
Садақа таратып ас беретін. Жиналғандар

зікір салып, құлшылық ғибадаттарын
орындайтын» деп айтады көз көргендер.
Сәдуақас атаның қабірі күйген қыштан
қаланып, сыртынан сыланған. Темір
шарбақпен қоршалған. Құдығы тазала
нып төңірегіне жеті сегіз түп тал егілген.
Өткен ғасырда егілген жуандығы құшақ
жетпес көк тал қурап құлаған. Сәдуақас
атаның құдығының тереңдігі 8-9м ірге
қабырғасы күйген қышпен қаланған.
Зияратқа келушілер құдықтың суын ішіп,
шөлдерін басады.
Сәдуақас атаның ерлігі, әулиелік
кереметтері мен сахаба екендігі қисса,
жыр дастандарға арқау болған екен.
Олардың араб әліпбиімен жазылған
нұсқалары қудалаудың әсерінен жой
ылыпты. Жазба нұсқалары жекеле
ген адамдардың қолында сақталуы
да мүмкін. Кеңестік заманда атеистік
насихат өкілдері Сәдуақас әулиенің
кереметтігіне керағар пікір туғызып,
Сәдуақас әулиені құмарпаздардың пірі
деп те қауесет таратқан еді.
Б а б а д а н б а л а ғ а м и р а с б ол ғ а н
бұл аңыздар сарынын маған әкем
Шерментайұлы Саян айтып берген еді.
Болашақта Сәдуақас ата мазарын
қараусыз қалдырмай, мемлекет не бол
маса жергілікті билік тарапынан көмек
көрсетілсе нұр үстіне нұр болар еді.
Сәдуақас ата мазары «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорықм у з е й і н і ң қ ұ р а м ы н а д і н и -ру ха н и
ескерткіш ретінде 2003 жылы тізімге
алынған. Жалпы қорғау аймағы 2,0 га.
аумақты құрайды.
Дәулет Саянұлы
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