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ҚҰРМЕТТІ КОНФЕРЕНЦИЯҒА 
ҚАТЫСУШЫЛАР!

Сіздерді Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырып 
отырған дәстүрлі «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы және Түркістан» 
атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ашылу 
салтанатымен шын жүректен құттықтаймын!

Қазақ халқы мен бүкіл түркі жұрты, күллі мұсылман қауымы 
үшін киелі Түркістан мен әулиелердің сұлтаны, рухани ілімнің 
көшбасшысы Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың қадір-қасиеті ерек-
ше.

Әулие бабамызға деген тағзымға үлгі ретінде ортағасырлардан 
бері зәулім кесенесімен әйгілі Түркістан қаласы Қазақ хандығының 
сан ғасырлар бойы рухани астанасы болып келеді. Қазақ 
мемлекеттілігінің негізін қалаған қастерлі хандарымыз бен әйгілі 
би-батырларымызға да осы киелі Түркістаннан топырақ бұйырып, 
тәу етер мәңгілік мекенге айналды. Елбасымыз «Түркістан 
мен оның ұлы ғимаратын бүгінгі ұрпақ қазақ мемлекеттілігі 
тағдырымен тығыз бірлікте қарастырады. Ұлттық бостандығымыз 
бен іргелі елдігіміздің ақ ордасы, асыл көзі ретінде ардақ тұтады», 
деп киелі қалаға өз бағасын берген болатын.

Олай болса, рухани әрі тарихи-мәдени орын болып саналатын 
өңірде 40 жылдан астам қалтқысыз қызмет етіп отырған музейдің 
орны ерекше.

Осы музей қабырғасында ұлтымыздың бүгіні мен болашағы 
үшін аянбай еңбек етіп отырған Сіздерге ыстық ілтипатымды 
білдіре отырып, халықаралық дәрежеде өткізіп отырған игі 
бастамаларыңызға зор алғыс айтамын.

Ғылыми шара ұлы бабамыздың мұраларын зерттеп-зерделеуге 
тың серпін бере отырып, түркі жұртының рухани қазынасының 
толыға түсуіне өз үлесін қосады деп сенемін.

Конференцияның алдағы жұмысына сәттілік тілей отырып, 
еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңызға береке, ұжымдарыңызға 
бірлік тілеймін.

Болашақта да еліміздің мәдени-рухани дамуына шын 
ықыласпен риясыз еңбек ете беретіндеріңізге сенім білдіремін.

Ізгі тілекпен, Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрі 

Райымқұлова Ақтоты Рахметоллақызы

«Қожа Ахмет Ясауи мұрасы және 
Түркістан» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
өтті.

Сегізінші рет ұйымдастырылған 
конференция Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі 
және Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің бірлесуімен 
өтті.

Конференцияға филология ғылым-
дарының докторы, профессор, акаде-
мик, абайтанушы М.Мырзахметов, та-
рих ғылымдарының докторы, профессор 
Ж.Артықбаев, Қазақстан Республикасы 
Мемлекет тарихы институтының ди-
ректоры, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Б.Аяған, Қ.А.Ясауи 
атындағы ХҚТУ «Ясауитану» ғылыми 
зерттеу орталығының директоры, фило-
софия, теология ғылымдарының док-
торы, профессор Д.Кенжетай, Түркия 
Республикасы, Ыстанбұл қаласындағы 
Мәрмәра университетінің профессо-
ры Н.Тосун, Түркия Республикасы, 

Ыстанбұл қаласындағы «Ясауи ожакла-
ры» журналының бас редакторы, «Ясауи» 
қорының төрағасы И.Иесеви, Өзбекстан 
Республикасынан тарих ғылымдарының 
кандидаты Н.Абдулахатов, Қырғызстан 
Республикасынан филология ғылым-
дарының кандидаты, доцент Т.Айталиева, 
М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

иниститутының жетекші ғылыми қыз-
меткері, филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент Т.Қыдыр сынды 
қоғам қайраткерлері мен отандық жә не 
шетелдік белгілі ғалымдар, музей сала-
сының мамандары қатысты.

Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н 
Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Төл тарихымызға, 
бабаларымыздың өмір салтына 
бір сәт үңіліп көрсек, шынайы 
прагматизмнің талай жарқын 
үлгілерін табуға болады» деп атап 
көрсеткеніндей, халқымыздың 
өткен ғұмырымен байланысты 
таным-түсінігі мен төл тарихында, 
адами жад пен әлеуметтік еспен 
сипатталатын санасындағы праг-
матизмге айналған үлгілерінің бірі 
– Әз-әулиелер. Олар – ғасырлар 
бойы ұшқан құстың қанаты та-
лып, жүгірген аңның тұяғы тоза-
тын ұлан-ғайыр аумақты қорғаған 
бабаларымыз. Олар – халқының 
қажетін өтеп, тарихтың талай сы-
нында елінің амандығы үшін өмірін 
аттың жалы мен атанның қомында 
өткізген ата-бабаларымыз. Олар 
– Ұлы Даланың көз жеткізгісіз 
жерінің әрбір тұсында сақталып 
қалған жергілікті киелі нысанда-
рымыз. Олар – ұлттың болашағын, 
келер ұрпағын, біздерді қорғап, 
сан тараптан сұқтанған жат жұртқа 
Атамекеннің қарыс қадамын да 
бермей, ұрпағына мирас еткен 
бабаларымыз. Олар бүгінде кең-
байтақ Қазақстанның қасиетті 
рухани құндылықтары мен киелі 
жерлерінің географиясына ай-
налып, рухани географиялық 
белдеулерінің ұлттық байлығы, 
киелі  нысандары мен әрбір 

өркениетт ің  баршаға  ортақ 
қасиетті жерлері болып отыр. 
Сондықтан осы міндетті іске асы-
ру үшін Елбасымыз Қазақстанның 
әулиелі де, киелі жерлерінің ге-
о г р а ф и я с ы н  ж а с а у  т у р а л ы 
кезекті міндеттерін жүктеді. 
Соның негізінде Республика 
көлемінде «Рухани қазына» кіші 
бағдарламасы «Туған жер – Туған 
ел» базалық бағыты аясында іске 
асырылатын «Бабалар мұрасы 
ізімен» атты кіші жобасы түзіліп, 
жалпы республика жұртшылығы 
рухани жаңғыру негізінде өткенін 
еске алып, өшкенін жаққандай игі 
істерді қолға ала бастады. 

О с ы  м а қ с а т т а  О ң т ү с т і к 
өңірінің киелі жерлерінің гео-
графиясын жасау үшін 2017 
жылдың соңына қарай «Оңтүстік 
Қазақстан облысының киелі 
жерлерінің географиясы» атты 
Аймақтық кіші жобасы түзілген 
болатын. 

Аталған міндеттер туралы 
оңтүстік өңіріндегі алғашқы ба-
стама 2010 жыдан қолға алынған 
болатын. Соңғы 7-8 жылдық 
іздеу мен жинастыру жұмыстары 
нәтижесінде Маңғыстау 362 
әулиесімен танылып жатса, бір 
ғана Түркістан облысында бүгінгі 
таңда қозғаусыз жатқан, іздеусіз 
жатқан, қолға алынбай жатқан 
мыңнан аса киелі де, әулиелі орын-
дар бар. 

Қазақ елінің, оның заңды 
мұрагері қазақ ұлтының да 
зор жетістіктері ежелгі дәс-
түр лерден де бастау ала-
тын анық. Соның бірі, ата-ба-
баларымыздың берік метал-
дар өндіру ісін дамытып, 
олардың жедел техноло-
гиялық ілгерілеуіне жол аш-
қандығы. 

Қазақ xалқы қара қазанды қасиетті 
деп санайды. Қазанды қастерлеу 
ежелгі сақ, ғұн, үйсін заманынан 
қалғаны тарихтан белгілі. Бұған дәлел 
археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде табылған заттар куә. Алып 
тайқазан жасау осы ежелгі тайпа-
лардан жалғасын тауып келе жатқан 
дәстүр. Ежелгі сақтар мен Ғұндарда 
қасиетті, елге сыйлы көсемдер мен 
батырлардың қабіріне үлкен қара қазан 
қою дәстүрі болған. 

Әлемге әйгілі ежелгі жауынгер 
тайпалардың заңды жалғасы болып 
есептелетін қазақ халқының да қазан, 
қара қазанға байланысты ырымдары 
мен салттары өте көп. 

Қазақтың атақты ғалымы, академик 
Әлкей Марғұлан: «Қазан мықты болса, 
ел де мықты. Қазан – шаңырақ сияқты, 
бүтіндіктің белгісі. Ол құрыса, ел де 
құриды», – десе, этнограф ғалым Сейіт 

Кенжеахметұлы: «Қазақ дастарқанына 
түсетін тағамдардың барлығы да, ең 
алдымен, қазаннан өтеді. 

ТҮРКІСТАНДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ КОНФЕРЕНЦИЯДА

ғалымдар тың ойларымен бөлісті
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ТҮРКІСТАН – ӘЗ-ӘУЛИЕЛЕР 
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Қасиетті орыннан мәңгілік тыныс-
тар бақилық ғұмыр табу екінің бірінің 
пешенесіне жазылмаған. 

Осындай қазақ халқының мейіріміне 
бөленген тұлғаларымыздың бірі –  
Сарыарқаны мекендеген Сармантай 
бабамыздың ұлдары немерелері. 2017 
жылдың 25 қазан айында қарағандылық 
Төлеутай Шәкірұлынан хат келіпті. Ол 
хатта Жұман Сармантайұлы, Ерназар 
Сармантайұлы, Алда Сармантайұлы, 
Қошқарбай Жұманұлы және Болған 
бәйбіше Жұман келіні жерленгендігі 
жайлы деректерді ұсынды. Ғылыми 
кеңесте  саралай  келе  Жұман 
Сармантайұлы, Ерназар Сармантайұлы, 
Алда Сармантайұлы, Қошқарбай 
Жұманұлы және Болған бәйбіше 
Жұман келіндері кесенеге жерленді 
деген тоқтамға келдік. 

Кесенеде мәңгілік тыныс тапқан ба-
баларымыз жайлы жеке жеке тоқталып 
өтсек. Сармантайдан – Байдәулет, Кел-
дәу лет, Өмірзақ, Ерназар, Бекназар, 
Құл на зар (Мәулім атты анадан); Алда-
жұ ман, Қаражігіт (Тотия атты анадан) 
ат ты әулеттер өсіп-өнеді. Сарман тай-
ұлы Жұман бабамыз 1745 жылы дүние-
ге келіп 1834 жылы өмірден өткен. 
Жұ ман Сармантайұы адалдан өскен, 
байлығы мен кісілігі мол, ұрпақ өсірген 
адам болған. 

Жұман – ел аузындағы әңгімеге 

қарағанда алдына 17 мың жылқы 
біткен атақты бай болған екен. Жұман 
жастайынан ағасы Өмірзақ бидің 
ауылында өседі. 1820 жылдардың 
басында-ақ ол Алтай еліндегі беделді 
биге айналады. Қаракесектермен 
жер дауы жайлы және Алтайлықтар 
олар барымталанып кеткен малын 
қайтару жөнінде келіссөздер жүргізеді. 
(ҚРМОЛ, № 338 қор, 1 тізбе). 1825 
жылы Қоңырқұлжа сұлтанның және 
бір топ билердің тапсырысы бойын-
ша Жұман Қарқаралы қаласында пат-
ша әкімдігінің өкілдерімен, Қуандық 
руларының кейбіреулерімен Ресей 
өкіметінің қол астына өтуі туралы 
келіссөз жүргізуге барады. Осының 
нәтижесінде қазан айының 14-24 
аралығында Алтай, Қарпық, Темеш 
руларының билері Маңдығар дейтін 
мекенде патша өкіметіне құран ұстап, 
ант беріп Ресей өкіметінің қол астын-
да өткендерін мәлімдейді. Сармантай 
жайлы ұлы Жұман туралы дәйектер 
Ресей деректерінен көптеп кездеседі. 
Мәселен, «История Казахстана в рус-
ких источниках ХVI-XVII веков» 
деген кітапта «… У Байдаулета сын 
Исеньгельды, у Исеньгельды Байток, 
у Джумана сын Корам, у Корама Чон, 
у Чона Исабек» деп атап өтіледі.

1820 жылдардың аяғында Қуандық 
рулары, Қаракесектердің көптеген 

шүйгінді жерлерін басып алуына және 
мал барымталауды тоқтатпауына бай-
ланысты, Батыс Сібір генерал-губер-
наторына бірнеше рет арызданып, 
олар өздері тұрған аймаққа дербес 
округ пен приказ ұйымдастыруды 
өтінеді. Оған жауап ретінде әрі өз 
мақсаттарын көздеген патша әкімшілігі 
1830 жылдың 18 маусымында болашақ 
округтің орталығы Ақмоланы сала 
бас тайды, ал, 1832 жылдың 22 тамы-
зында салтанатты жағдайда округ 
пен приказды ашу рәсімін жасайды. 

Бұл приказды аға сұлтаны болып 
Сәмеке ханның шөбересі Қоңырқұлжа 
Құдаймендин, ал қазақтардан өкіл бо-
лып Қарпық бидің Қотыраш Қабанбаев, 
Алтайдың биі Мақатбай Бектасов 
және олардың орнына кандидаттыққа 
Аралбай Қосыбай Бабықов сайланады. 
Сол кезде Момын-Алтай болысының 
басқарушысы болып Сармантайұлы 
Жұман би ресми түрде сайланады.

Жұман – патша әкімшілігінің 
ықыласына бірнеше рет ие болған адам. 
1828 жылдың наурызында Жұманға 

құрметті шекпен жабылады. 1833 жылы 
старшина Жұман Сармантаев капитан 
дәрежесіне дейін көтеріледі. Бірақ бұл 
шенді алуға үлгермей, 1834 жылдың 
басында қайтыс болады.

Ерназар баба 1710 жылдар шамасын-
да дүниеге келген. Мәйіті Түркістанда 
Әзірет Сұлтанда жерленген. Тарихи 
деректерде батыр деп көрсетілген. 
Ерназардан – Алшағыр батыр, Байқара, 
Таттыбай (Абыз), Нарбота, Тоқтамыс, 
Жанқара тарайды.

Алда Сармантайдың жетінші ба-
ласы. Алдадан Солтанғұл, Бостанғұл, 
Есенғұл, Шолпанғұл, Амантай, 
Қазылық, Қазыбай, Жанқозы, Ноғайбек, 
Данияр туады. 

Қошқарбай баба тақуа, діншіл, 
өз елінің биі болып ағайын туыста-
рына күштеп Көкбұлақ деген жерге 
тоған байлатып, жер жыртқызып егін 
салдырған. Ол тоғанның орны қазіргі 
жаңа Аққұдық деген жерде. 

Қошқарбай «Мал өсіріп, егін салған 
ел тоқ болады» деген екен. Көптеген 
туыстары бұл іске риза болмаса да 
Қошқарбай көзі тірісінде айтқанын 
орындатып отырған. Қайтыс болған 
соң сүйегі Түркістанда Әзірет Сұлтанға 
әкеліп жерленген. 

Болған бәйбіше Жұманның бірінші 
баласы Қорамның әйелі. Жұманда тоғыз 
ұл болған. Үлкені Қорам бәйбішеден 
жалғыз. Осылайша Сармантай бабадан 
тараған бес кісі әулие маңына жерлен-
ген екен.

  
Динара АРЫНОВА,
ғылыми қызметкер

Басқосу аясында Ясауи өмірі мен 
шығармашылығы, философиялық 
мәні мен зерттеу жұмыстары және 
Түркістан тарихы жайлы баяндама-
лар оқылып, ғалымдар көптеген тың 
мәліметтерімен ой бөлісті.

Конференцияның мақсаты – Қожа 
Ахмет Ясауидің рухани мұраларының 
түркі халықтарының рухани-мәдени 
болмысындағы орнын айқындап, 
зерделей түсу. Өйткені түркі ха лық-
тарының рухани дүниесінің өзегі 
болған Ясауи мұрасы әлі күнге 
дейін өз дәрежесінде зерттеліп, 
ғалымдар тарапынан лайықты 
бағасын толықтай алған жоқ. Ясауи 
мұраларын ғылыми тұрғыдан танып-
білу тәуелсіз Қазақстан мемлекеті 
мен қазақ халқының ұлттық идеясын 
қалыптастыруда, қазақ халқының 
рухани тәуелсіздігі мен Қазақстан 
халықтарының бейбіт қатар өмір 
сүру принциптерін нығайтуға 
қызмет етеді. Сонымен бірге, Ясауи 
ілімін оқып, үйрену ата-бабалар-
дан үзілмей жалғасып келе жатқан 
дәстүр сабақтастығының ұрпақ 
санасынан жоғалмауына, соның 
арқасында рухы мықты ұлт санатын-
да қала беруге ықпал жасайды.

Ясауи  тарихын зерттеуші 
ғалымдар бас қосқан конференция 
пленарлық және секциялық бағытта 
өтті.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-

музейінің баспасөз қызметі

ТҮРКІСТАНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ КОНФЕРЕНЦИЯДА
ғалымдар тың ойларымен бөлісті

КЕСЕНЕДЕ ЖЕРЛЕНГЕН САРМАНТАЙ ӘУЛЕТІ
Сан ғасырлар бойы Түркі халықтарының рухани орталығы болып келген 
Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі ХV ғасырда жеке мемлекетке айналған қазақ 
халқының рухани тұтастығының символы. Түркістан қаласында орналасқан 
Ясауи кесенесінде жерленген әлі де зерттелмей жатқан қаншама тарихи 
тұлғаларымыз, рухани қайраткерлеріміз бар.
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Түркі сопылық әдебиетінің негізін 
қалаушы Қожа Ахмет Ясауидің мол 
мұрасы бүгінгі күнде мұсылман 
түркілердің рухани қазынасына ай-
налып отыр. Хаққа деген өзінің ішкі 
сезімін жырлаған ақын кейінгі ұрпаққа 
аманат ретінде даналық сөздерінен 
«дүр мен гауһар» шашты. Сопылықтың 
сырлы әлемін бірде ашық, бірде жасы-
рын, енді бірде тұспалдап жеткізген 
ақынның хикметтері өзіндік атаулар 
мен ұғымдарға құрылғаны белгілі. 
Сондай сопылық ұғымдардың бірі – 
Мәжнүн бейнесі. 

Жаратушыға деген ұлы махаббат-
ты жырлаған Ясауи өзінің бұл жол-
да естен танып, мәжнүн болғанын 
бірнеше жерде айтып өтеді.

Ғишқ түшді ғарыб жанға тұра ал-
мадым,

Тақат қылыб хақ ічінде йүрә ал-
мадым,

Мажнун сифат хил-хошыны көрә 
алмадым,

Баябанны отан қылыб йүрдім 
мән-ә, (Иасауи, 2002:39) – деп өзін 
бетпақдаланы кезіп жүрген Мәжнүнге 
теңеген. Сондай-ақ, ол: «Қайда бар-
са ишқ дукәнін онда құрды, Ләилі-
Мәжнун бу дунианы дурін сүрді», деп 
жырлаған. 

Мәжнүн хақындағы алғашқы хи-
каялар Ибн Кутейбаның «Китәб уш-
шеғр уәш-шұғара», Әбул Фараж әл-
Исфаханидың «Әндер кітабы» мен 
Әбу Бәкір әл-Уалибиннің «Диуани 
Мажнун» атты еңбектерінде кездеседі. 
Парсы әдебиетінде өз орнын тапқан 
Мәжнүн бейнесі Низамиден кейін Әмір 
Хұсрау Дехлеуи, Әлішер Науаи, Физули 
секілді ақындар шығармаларының 
басты кейіпкеріне айналған. Уақыт 
өткен сайын әдебиеттегі Мәжнүн 
тұлғасы жұмбақталып, сопылық си-
пат алып отырғанын жоққа шығаруға 
болмас. Алғашында араб дүниесінде 
жырланған бұл дастанда діни эле-
менттер кездеспеген болса, пар-
сы жұртына келген кезде сопылық 
дүниетанымның әсеріне ұшырай бас-
тады. Мәжнүн – Фариуддин Аттардың 
«Мусибатнамасы» мен Жәләләддин 
Румидің «Мәснәуиінде» Хақты іздеген 
ғәріп (ақиқатты іздеуші) ретінде 
көрініс берді. Қазақ даласында Ләйлә 
мен Мәжнүннің арасындағы шынайы 
махаббатты таныстырған Шәкәрім 
Құдайбердіұлы болған.

Арабша «Мәжнүн» деген жынды 
демек,

«Мәжнүн» деп  ат  қойылды 
оның үшін, (Ғашықтық дастандар, 
1994:395), деп ақын жырлағандай, 
«Мәжнүн» арабша «жынданған» 
деген сөз болса, сол тілде «Ләйлә» 

– «түн» деген мағынаға ие. Жынды 
адамның қараңғы түнде іздегенін 
табуы екіталай. «Қараңғы бөлмеде 
қара мысықты іздеп табу қиын, егер, 
мысық бөлмеде болмаса, оны іздеп 
табу тіптен қиын», – деп Қытай ой-
шылы Конфуций айтқандай, бұл 
атаулардың өзіндік философиялық 
мәнге құрылғанын көреміз.

Осы ойды тасаууфтың белді 
өкілдерінің бірі – Шиблидің:

«Сәххә ғиндан-наси инни ғашиқун,
Ғаира ән ләм яғләму ишқи лимән», 

(Мухаммади, 1381:67) – яғни:
Адамдар менің ғашық екенімді 

білгенімен де, Ғашығымның кім екенін 
ешкім де білмейді, – деген сөздерімен 
байланыстыруға болады. 

Сопылардың түсінігіндегі Мәжнүн 
– ақиқатты іздеп Хақ жолына түскен 
адам. Осы дүниетанымда «жынды» 
болу әр сопының арманы. Тіпті түркі 
даласындағы алғашқы ғашықтардың 
бірі – Ахмет Ясауи да: «Қырық 
тоқызда ғышқы түсті куйүб йандым, 
Мажнун сифат хил-хошыдын қачыб 
тандым», деп өзінің қырық тоғыз жа-
стан бастап осы жолға түскенін айта-
ды. Ясауидің өзін Мәжнүнге теңегені 
сияқты жыр-жолдарды ортағасырлық 
сопы ақындардың бәр інен  де 
кездестіру мүмкін. Себебі Мәжнүн 
жолы – жүрек арқылы Хақты тану, әрі 
Онымен қауышу жолы. Сопылардың 
түсінігіндегі Мәжнүн – Хақтың жама-
лына ғашық адам. Жаратқанның шара-
бы саналатын Алла махаббатынан мас 
болып, естен танған адам ғана негізгі 
мақсатқа жете алады. Хақты тану жо-
лында мас болмаған адам ғашық емес.

Арабша «Мәжнүн» парсы тіліне 
«Диуана» болып тәржімаланады. Ал 
«Диуананың» сопылық әдебиетте 
негізгі терминдерден саналатындығы 
әрі оның ғашықтық әлемімен тікелей 
байланысты екендігі белгілі. Құл Қожа 
Ахметтің:

Ғариф, ғашық тариқатның диуа-
наси,

Шариғат-дүр ғашықларның афса-
насы, (Ясауи, 2002:41) деген жолда-
рынан бұған анық көз жеткіземіз. Алла 
жолында жүрген ғашықтар тариқатта 
мәжнүн, диуана болады. 

Тасаууф дүниетанымда Ләйлә 
қыз аты емес, ол бұл дүниеде Ләйлә 
сипатында көрініс тауып, жұрттың 
бәрін өзіне Мәжнүндей ынтық ететін 
Алланың бір көрінісі. Яғни, ойы-
мызды түрік ғалымы Усман Нурий 
Тупбастың сөзімен айтар болсақ: 
«Ләйлә көңілдерді мәжнүн етіп, той-
ымсыз нәпсіні жоққа шығарған илаһи 
(тәңірлік) бір ғашықтық көрініс» 
(Тупбаш, 41).

 Сөзімізді айғақтай түсу үшін 
«Ләйлә – Мәжнүн» дастанының түркі 
тілінде жазылған нұсқаларын зертте-
ген Агах Сирри Леуендтің еңбектеріне 
жүгінер болсақ, ол бұл шығарманы 
орта ғасырда Әлішер Науаидан басқа, 
Гүлшахри, Ашиқ Паша және Шахиди 
деген шайырлардың да жырлағанын 
алға тартады. Осылардың ішіндегі 
ХІV ғасырда өмір сүрген Гүлшахри 
өзінің «Мантақатут-тайр» деген тун-
дысында Ләйлә мен Мәжнүннің шы-
найы ғашықтығы туралы айтып өтеді. 
Онда ұйықтап жатқан Мәжнүнді 
оятқанда, ғашықтықтан жынды 
атанған ақын Ләйләні танымайды. Ол 
өзін таныстырғанда шайыр:

Мәжнүн егер жүз болса да мейлі,
Ләйләнің екеу болуы көп қате, – 

дейді. Осы жолдарды автордың өзі 
былай түсіндіреді:

Мәжнүннің қалағаны Мәула 
(тәңірдің нұры) еді,

Алайда, арадағы бөгет Ләйлә еді 
(Леуенд, 1959:89).

Мұнда Мәжнүннің әйел заты-
на емес, Жаратушының жамалы-
на ғашық екендігі анық айтылған. 
Мәжнүн «Ләйләнің екеу болуы көп 
қате» деп, Құрандағы «Ықылас» 
сүресінің алғашқы жолына сілтеме жа-
сап отыр. Ондағы аятта «Аллаһу ахад» 
деп, Алланың жалғыз екендігі баса 
айтылған. Бұл Исламның алғашқы 
іргесі – Таухид ілімі.

Б ізд ің  ойымызша,  сопылық 
т а н ы м д а ғ ы  « Л ә й л ә »  б е й н е с і 
мұсылманша имани  куәл ікт ің 
қасқарған түрі болуы мүмкін. Себебі 
«Лә иләһә иллә Аллаһ» деп, күніне 
бірнеше рет қайталау ақиқатты 
іздеушілердің негізгі зікірі болған. 
Бұл тасбихтың өзге зікірлерден 
айырмашылығы, оның сырттай ай-
тылуында (заһири) жатса керек. Әрі 
мұсылманның алғаш айтатыны да 
– осы сөз. Сопылар «Лә иләһә иллә 
Алла» зікірін көп қайталап айта 
бергендіктен, «Ләйлә» деп ықшамдап 
алған болса керек. Ахмет Иасауидің:

Тілдә алгыл «Лә иләһә иллә Аллаһ»,
Ічкә салғыл һәр нәфәсдә болгыл 

агаһ, (Иасауи, 2000:2015) –
немесе:
Жан-делларни пур сәлах, тасбих-

лары «иләллаһ», (Иасауи, 2000:91) 
– деген жолдарынан біраз жайды 
аңғарамыз. 

Жүрегінде ғашық от жанғаннан бері 
Мәжнүннің кезетін жері – бетпақдала. 
Оның жұрттан бөлініп, айдалаға 
қарай қашуы – ғашықтық әлеміне 
біржолата кіргенінен хабар береді. 
Сопылардың түсінігіндегі ұшы-қиыры 
жоқ бетпақдала – шексіз махаббаттың 

символы екендігі белгілі. Ясауидің: 
«Мәжнүн болған соң, бийабанды 
отан еттім», деп жырлауы осыған са-
яды. Олардың түсінігінде Мәжнүннің 
қалағаны Ләйлә емес, қайта иләһи ма-
хаббатты кемелдендіру жолындағы 
бір себеп қана. Ақиқатты іздеушілер 
мазхарға ғашық болу арқылы шынайы 
махаббатқа кенеледі. Ал ғашықтық 
дегеніміз – Аллаға жету, оны түсіну 
құралы.

Маламатны башқа алыб жаны 
бірлән,

Ғашиқлары өлмәс бұрұн өләр 
ерміш, (Иасауи, 2000:56) – деген 
Түркістаннаң пірі: «Өлмәс бұрұн жан 
ачығын заһарын тарттым», деп өзінің 
де өлмей тұрып, өлуге ден қойғанын 
айтады. Хақ жолға түскен дәруіштер 
Мұхаммед пайғамбардың: «Муту 
қабла ән тамуту» яғни «Өлместен 
бұрын өліңдер», деген хадисіне 
амал етуге тырысады. Парсы ақыны 
Мәуләуи өзінің «Фиһ мә фиһ» атты 
шығармасында осы хадисті былай 
берген:

«Мәрге пиш әз мәрг ин әст, ей, 
фәто,

Ин ченин фәрмуд мо ро Мустафо.
Гофт: «Муту куллукум мин қабли 

ән,
Ятил мәуту тәмуту бил фитән», 

(Мухаммади, 1381:10) 
Жолма-жол аудармада былай 

делінген:
«Өлместен бұрын өл деген мынау 

ей, фәта,
Бізге осылайша әмір берді Мустафа.
Ол: «Бәрің де ажал оғы жетпестен 

бұрын,
Өлуге дайын болыңдар».

Ғашықтың өз нәпсілерін өлтіруді 
«Өлместен бұрын өлу» дейді. Сондай 
жағдайға жеткен пенде ғана Хақтың 
жолына риясыз берілген болып са-
налады.

«Бемирид, бемирид, дәр ин ешқ бе-
мирид», (Мухаммади, 1381:63) –

яғни:
Өліңдер, өліңдер, ғашықтықта 

өліңдер, деп Мәуләуи «өлместен бұрын 
өлуді» насихаттаған. Түркі даласынан 
шыққан Ясауи да Алла жолында жан 
беруді басты мақсат етіп алған. Жан 
бергенде де Әзірейілдің ажал оғы емес, 
қайта, жан алушы періште келгенше 
өзінің ішкі бар сезімімен өлуге дай-
ын болу. Қамшының сабындай ғана 
қысқа өмірде, шайтани нәпсі үшін 
жаратылған «жылтырақ» нәрселерден 
бас тарту – ақынның басты арманы. 
Себебі сопылар түсінігінде бұл өмір 
тек, өткінші ғана емес, сонымен бірге, 
пенде мен Алланың арасына тосқауыл 

болатын үлкен бөгет. Хаққа ғашық 
адамдар сол бөгеттен асып түсіп, шы-
найы бақытқа қол жеткізуді басты 
мақсат санаған. Шын әулие өзінің 
шайтани нәпсісін өлтіріп, бар ынта 
жігерін Жаратушыға бағыштайды, 
соның жолында өз құмарынан бас 
тартуды үлкен күш-қуат санаған. 
Тариқатқа кірген дәруіштер мен со-
пылар ақиқатты іздеуде өздерінің 
алдарында жол салып кеткен пірдің 
яғни рухани ұстаздың өсиеттерін 
бұлжытпай орындайтын болған. Ішкі 
бар нәпсіні өлтіру үшін олар ханака 
мен қылуеттерге де отырған. Нәпсіні 
өлтіру туралы Алла елшісі бір соғыстан 
келгенінде қасындағы жарандарына 
қарата «Біз кіші жиһадтан (Алла үшін 
жасалатын қасиетті соғыс) келдік, 
енді үлкен жиһадқа барамыз» деген 
екен. Мұндағы пайғамбардың «үлкен 
жиһад» деп отырғаны, жау қамалы не 
дұшпан дарбазасын күшпен алу, өзгеге 
қарата қылыш сермеп, қан шығару 
емес, қайта, адамзат баласының басты 
қарсыласы – нәпсімен күресу. Өзгеге 
қарата тас атқаннан, іштегі нәпсіні 
өлтіру анағұрлым қиын әрі ауыр 
екені белгілі. Қазақтың «Шын батыр 
– қарсыласын жеңген адам емес, ашуы 
келгенде өзін ұстай білген батыр», деп 
босқа айтпаса керек. 

Расында да ішкі нәпсінің құлы 
болмай, оған қарсы шыға білу екінің 
бірінің қолынан келе бермейді. 
Сопылар белгілі бір дәрежеге жету 
үшін өз құмарын өлтіретін болған. Көз, 
қол, аяқ, асқазаннан болатын күнәлі 
істерден бас тарту. Тіпті ұстаздың 
айтқанынан шығудың өзі де олар үшін 
үлкен айып саналған. Ақиқат жолын-
да кездесетін осындай кедергілер мен 
бөгеттерді жеңген пенде ғана шы-
найы Хақ жамалын көре алады. Бар 
ғұмырын осыған арнаған Ясауидің 
арманы да осы. Фана дәрежесіне 
жетіп, Алламен қауышуды қалаған 
ақынның өз кезегінде дүниенің кейбір 
нәрселерінен бас тартып, қылуетке 
кіріп, сол жерден пана іздеуінің аста-
рында осындай үлкен мән бар. Мұндай 
қадам жасау – шынайы ғашықтардың 
ғана қолынан келеді. «Ғашиқлар өлмес 
бұрұн өлер ерміш», деп жырлаған 
ақын, өзінен кейінгі шәкірттері мен 
мүридтеріне өсиет қалдырып қана 
қоймай, алғашқылардың бірі болып 
осы қағиданы өзі орындаған. 

Төрәлі ҚЫДЫР
М.О.Әуезов атындағы  

Әдебиет және өнер институты

«ДИУАНИ ХИКМЕТТЕГІ» МӘЖНҮН БЕЙНЕСІ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінде «Сыйға 
берілген жәдігерлер» атты көрме 
ашылды.

Шараға «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы және 
Түркістан» халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясына келген қоғам қайраткерлері 
мен отандық және шетелдік ғалымдар, музей 
саласының мамандары қатысты.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің директоры Нұрболат 
Ахметжанов музей қорын толықтыру бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстар мен көрменің 

мақсатына тоқталып, арнайы келген қонақтарға 
алғысын білдірді.

Көрмеде «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің қорына «Музейге сый» 
акциясы аясында жинақталған, экспозицияға 
шығарыла бермейтін 75 жәдігер таныстырылды.

Олардың қатарында Қаракерей Қабанбай 
батырдың қанжары, 1978 жылы «Әзірет Сұлтан» 
қорық-музейі республикалық музей ретінде 
ашылар сәтте мемлекет және қоғам қайраткері, 
сол кездегі мәдениет министрінің орынбасары 
Өзбекәлі Жәнібековтің бастамасымен, жергілікті 
партия комитетінің қолдауымен жергілікті 

халықтан жиналған және жыл сайын музейге сый 
ретінде тапсырылып жатқан құнды дүниелер бар.

Сыйға келген жәдігерлер тарихына көз 
жүгіртер болсақ, музейге сый тарту әйгілі 
қолбасшы Әмір Темір заманынан бастау алады. 
Оған дәлел Әмір Темірдің бұйрығымен құйылып, 
кесенеге сыйға берілген халық өнерінің лағыл 
маржандарының қатарына жататын, алтын, күміс 
жалатылған 6 дана шырағдан мен тайқазан, лауха 
сынды жәдігерлер болып табылады.

Музей қорын толықтыруда тек Қазақстаннан 
ғана емес, көршілес мемлекеттерден және Түр-
кия дан да атсалысып жүрген азаматтар жеткілікті.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ИГІЛІКТІ ІС-ШАРА ҚОЛДАУ ТАБУДА
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Олардың тізімі жасалып, 
біршамасының бүгінгі жай-күйі 
мен тарихы туралы баспа бетінде 
жарияланған еді. Одан басқа 
қариялар аузында ғана айтылып 
жүрген қаншама киелі мекен-
дер бар. Олар – Түркістанның 
әулиелі де,  киелі жерлері, 
қасиетті рухани құндылықтары. 
Бір өкініштісі, сол мыңнан аса 
нысандардың көпшілігі іздеусіз 
және қомқорлықсыз жатыр. Тек 
қариялардың аузында ғана айты-
лып жүр, қағаз бетіне толықтай 
түсіріліп, кейінгі ұрпаққа наси-
хаттау мен тәрбиелеу саласы әлі 
де кенже қалып отыр. Сондықтан 
ұсынылған жобаның міндеті – 
аталған ақтаңдақтың тамырына 
балта шауып, өңірдің әулиелі де, 
киелі жерлерінің географиясын 
жасау, оның нәтижесін «Оңтүстік 
Қазақстан облысының киелі 
жерлерінің географиясы» атты 
үш томдық кітапта жариялау. Ал, 
жобаның ғылыми негізі – туған 
жерге, оның мәдениеті мен салт-
дәстүріне іңкәрлікпен атсалыса 
отырып, шынайы патриотизмнің 
ма ңызды көріністерінің бірі 
болған нысандарының жал-
пы тізімін жасау, сол арқылы 
еліміздің ұлттық және жеке 
байлығын нақтылай түсу, ол 
нысандардың толық картасын 
түзе отырып, фотосуреті мен 
қысқаша тарихын жазу болып 
отыр. 

2010 жылдан қолға алынған 
осы игілікті істі қорытындылау 
және қалған кем-кетік жұмыстар-
дың орнын толтыру үшін Аймақ-
тық кіші жобаны іске асыру шы 
экспедиция мүшелері алғаш қы 
жұмысын Ұлы Түркі жұрты ның 
кіндік қаны тамған жер Түр-
кістан өңірінен бастаған бола-
тын. Үстіміздегі жылдың сәуір-
мамыр айларынан басталған 
іздестіру жұмыстары Түркістан 
өңірі бойынша үш бағытта 

жүргізді: біріншісі – Әзіреті Сұл-
тан кесенесі және оның ішінде 
ор наласқан қасиетті де, киелі 
орын дар; екіншісі – Әзіреті Сұл-
тан кесенесінің айналасындағы 
қасиетті де, киелі орындар; үшін-
шісі – Түркістанға қарасты әкі м-
шіліктерде орналасқан қасиетті 
де, киелі орындар. Бірінші бағыт 
бойынша 14, екінші бағыт бойын-
ша 27, үшінші бағыт бойын-
ша 74 нысан тізімге алынып, 
фото суреті түсірілді. Дегенмен, 
кешегі кеңестік солақай саяса-
ты әсерінен біршама қасиетті 
де, киелі орындар ұмытылған. 
Олар дың қатарында Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінің айнала сы мен 
Түркістаннан тыс, бірақ Түр-
кістанға тиесілі аймақтарда орна-
ласқан Айқожа ғұлама, Ақ ата 
әулие (кейде Мұхамадияр), Ақ 
топырақ әулие (кейде Бағдизан, 
әлде Азизан), Ақкөсе ата әулие 
(кейде Домбы ата), Ақсүмбе 
әулие, Алауыш ата әулие, Әб діл-
дә хан әулие, Әбдімәлік ата әулие, 
Жарас ата әулие, Жеті ана әулие, 
Көк Қошқар ата әулие, Қа рашор 
әулие, Құм сахаба әу лие, Марқади 
Мунаууара пәк әу лие, Наджим 
ад-дин әулие, Сам ата әулие, Фам 
ғашық, Ши хаб ад-дин саруар 
әулие, Шо пан ата әулие сияқты 
киелі де, әулиелі жерлердің оры-
ны ұмытылып, сағаналары мен 
жерленген орындары жермен-
жексен етілген. Олардың аты тек 
көнекөз қариялар жадында ғана 
сақталып, кейінгі ұрпақ үшін 
беймәлім болып отыр.

Түркістан оазисіне жүр гі-
зілген зерттеу жұмыстары нәти-
жесінде бұрын барлығы 541 
ар хеологиялық ескерткіштер 
ашы лып, зерттелген болса, олар-
дың қатарында 4 тұрақ, 26 тас-
қа салынған сурет орындары, 
115 ежелгі, ортағасырлық елді-
мекендер мен қалалар, 4 кәріз, 6 
канал мен арық, 386 оба топтары 
мен қорымдары тізімге алынды. 
Олардың қатары экспедиция 

жұмысының нәтижесінде 120-
дан аса киелі де, әулиелі нысан-
дармен толығып отыр. Олардың 
өмір-шежірелері, қасиет қыр-
лары, ел арасындағы аңыз-әп-
санасы, географиялық белдеуі 
мен қабірлерінің бүгінгі жағдайы 
туралы да нақты мәліметтер жи-
настырылды. Яғни, Түркістан 
өңірі жергілікті маңызы бар та-
рих және мәдениет әрі киелі де, 
әулиелі ескерткіштерге бай өлке 
екендігі тағы да нақтылана түсті. 
Бұл – Елбасының 2000 жылы 
Түркістанға келген сапарындағы 
қала тұрғындары алдында: 
«Әрбір ел, әрбір тәуелсіз мем-
лекет өзінің рухани орталығын 
белгілеу қажет. Қазақстанның 
рухани орталығы Түркістан. Ол 
тек Қазақстан халқының рухани 
орталығы емес, сонымен қатар 
бүкіл түркі тілдес халықтардың 
орталығы», деп атап көрсеткен. 
Елбасының бұл сөзі қала мен қала 
өңіріне, тіпті облысқа қарасты 
аймақтардың болашақтағы даму 
стратегиясы мен табыс табу 

көзінің ең тиімді жолын анықтап 
берді. Осы жолдың дұрыс жолға 
қойылуына және Ұлы Тұран 
жұрты мен оның айналасындағы 
тарихи орындарды көпшілікке 
өз дәрежесінде таныта білу 
бағытында үлкен әсер етеді. Ең 
бастысы Түркістан өңіріндегі 
киелі де, әулиелі жерлердің 
географиясын жасау – облыс 
аймағында туризм саласы мен 
туристік бағыттарды дамытуға 
молынан мүмкіндік береді. 
Яғни,  «Туған жерден Ұлы 
Тұран жұртына» атты рухани, 
діни (зиярат ету), тарихи, этно-
турзм мен спорт сияқты та ным-
дық әрі салауаттылық қажетті-
лігін қанағаттандыру саласын-
дағы туристік бағыттарды 
ұйымдастыруға жол ашады. Ал 
туризм – елдің инфрақұрылымын 
да мытуға жәрдемдесетін, әрі 
әлем дік экономикада құлдырауды 
білмейтін саласы. Өйткені жалпы 
туризм, біріншіден – халықтың 
рекреациялық қажеттілігін, 
яғни денсаулығын жақсарту, 

шығармашылығына шабыт 
беру, күш-қуатын қалпына 
келтіру, көңіл-күйін көтеріп, 
өмірге құштарлығын арттырып, 
қанағаттандырады. Екіншіден 
– ол мол кіріс көзі. Қазіргі кез-
де пайдалы қазбалар қоры жоқ 
көптеген мемлекеттер туризмді 
дамыту арқылы үлкен пайдаға 
кенеліп отыр. Үшіншіден – ол 
рухани-мәдени дамуға, өнер 
мен ғылымға, техникаға серпін 
беріп, инновацияға орай жарата-
ды. Төртіншіден – адамаралық 
қарым-қатынасты жаңа деңгейге 
көтеріп, интеграцияны тездетеді; 
бесіншіден – белгілі бір жерді, 
сол халық, сол елді өзге ел мен 
халыққа танытып, шынайы 
жар нама жасайды. Сол үшін 
бүгінгі таңда туризмнен түскен 
табыс мұнай өнімдері мен ав-
томобиль экспорты табысынан 
кейін тұрақты үшінші орында 
келеді. Түркістан өңірінде сон-
дай маңызды қызметке ие бо-
лып, әлемдік туристік нарықта 
өзінің лайықты орнын алуға 

тиісті көптеген тарихи-кешендік, 
археологиялық, этнографиялық, 
діни-рухани, сәулет ескерт-
кіш тері мен киелі де, әулиелі 
жерлері бар. Сол орындарды 
көп шілікке өз дәрежесінде та-
ныта білуіміз керек. Сонда ғана 
біз Түркістанды «Түркістан – әз-
әулиелер мен қасиетті жерлер 
мекені» деп қана қарамай, со-
нымен қатар «Түркістан – елдің 
инфрақұрылымын дамыту жо-
лында да маңызды қала» деп 
мақтанышпен айта аламыз.

Қорыта айтқанда, Түркіс-
тан ның жалпы түркі жұрты, 
оның ішінде қазақ халқы үшін 
қадір-қасиеті де, ұлт тарихы-
нан алатын орны да ерекше. 
Түркістан – Тұран аймағы деп 
аңыз болып қалған, «тарихи 
түр кілер елі» деп аталып, Қазақ 
хандығының тұңғыш астанасы 
ғана болған қала емес, Түркiстан 
атауы – «Батырлар елi» ұғымын 
да меншiктейдi. Түркістан – «Ер 
түріктің бесігі, екінші дүние 
есігі» ғана емес, Түркістан – 
өтке ні міз бен бүгінімізді жалғап 
тұр ған, кешегіміз бен келеше-
гіміз арасындағы алтын көпір 
іспетті қасиетті шаңырақты ме-
кен. Түркістан – талай хандар 
мен жақсылардың ордасы ғана 
болған жоқ, Түркістан – жал-
пы имандылықты қастерлейтін, 
дінді сыйлайтын, жұрт басына 
келіп тәу етуді «кіші қажылық» 
деп бағалайтын, әділет пен ақи-
қат атасы, пір тұлғасы Ахмет 
Ясауи жатқан имандылықтың 
да ордасы. Яғни, Түркістан – әз-
әу лиелер мен қасиетті жерлер 
мекені. Демек, тарихи маңызы 
зор кезеңде қаламыздағы бар 
асы лымызды көрсетіп, жоғы-
мызды жұмыла отырып табу бар-
шамыздың міндетіміз болмақ. 

Ерасыл ТОҒЫЗБАЙ,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени қорық-
мұражайының қорықшысы

ТҮРКІСТАН – ӘЗ-ӘУЛИЕЛЕР МЕН ҚАСИЕТТІ ЖЕРЛЕР МЕКЕНІ
1

«Қарашық» атауы топоним ретінде алғаш рет 
ХІ ғ. жазылған Махмұт Қашқаридің «Диван Лұғат 
ат-түрк» (Түрік тілінің сөздігі) атты еңбегінде 
«Қарашұқ Фараб қаласының атауы. Бұл оғыздар 
шаһарларының атауы» (А.Егеубай аудармасы) және 
«Қаражук – название Фараба, это один из огуз-
ских городов» (перевод З.-А.М.Ауезовой) деген 
нұсқаларда кездеседі. Мұнда ол елді мекен, оғыздар 
қаласы ретінде аталады. Ал, Әбілғазы ханның «Түрік 
шежіресі» (Шажарайи турк) атты еңбегінде тайпа 
атауы – этнотопоним ретінде кездеседі де қазақ 
тіліне аударған Б.Әбілқасымов «Қарашық» десе, 
өзбек тіліндегі нұсқасында А.Уктам «Қорачиқ» 
деп, ал орыс тіліне тәржімелеген Б.Қайырбеков 
«Караджык» деп жазады. Бұл атау Қарашық 
өзеніне байланысты П.И.Рычковтың «Топография 
Оренбургской губерний» атты еңбегінде «Кара-Су-
речка» деген атаумен де, «Исламизация и сакральные 
родословные в Центральной Азии: Наследие Исхак 
Баба в нарративной и генеалогической традици-
ях» деген Насаб-нама шежіресіне қатысты еңбекте 
«Кара-Чук ариги» деп те, «Карачук» деп жер атауы 
ретінде де, «Кара-Чуки» деген нұсқада адам ныспы-
сы (Қарашығи, Түркістани, Фараби деген сияқты) 
түрінде де кездеседі. 

А . И . Д о б р о м ы с л о в т ы ң  « Г о р о д а  С ы р -
Дарьинской области. Чимкент, Туркестан» деген 
еңбегінде «Карачюк» деген елді-мекен ретінде, 
ал, В.В.Бартольд өзінің «К истории орошения 
Туркестана» атты еңбегінде «Горы Каратау при 
монголах, Тимуридах и узбеках носили назва-
ние Карачук» деген нұсқаны келтіріп оны Шереф 
ад-дин Иездиден алғанына сілтеме жасайды. 
Жоғарыдағы «Исламизация и сакральные родос-
ловные» атты еңбекте бұл атаудың «Карачук-
канд» «Карачук-Кент» нұсқаларында елді мекен 
атауы ретінде келтірілгенін де көреміз. Махмұт 
Қашқаридің жоғарыда аталған «Диван Лұғат ат-
түрк» кітабында әлем картасы (ерте ортағасырлық) 
да берілген, онда «Гора Карачук» деген тау жотасы 
келтіріледі, яғни, ХVғ. өмір сүрген Шереф ад-дин 
Иездидің де, ХІғ. өмір сүрген Махмұт Қашқаридың 
да сөздері бір жерден шығып отыр. Қаратау осы екі 
арада, В.В.Бартольд келтіргендей,  Қаражук немесе 
Карачук деп аталған. Өз тарапымыздан «Қарашық, 
Қараджык» атауының этнотопонимнен елді мекен 
атауына ауысып кетуіне түркі тайпаларының бірі 
Оғыздардың тікелей қатысы бар демекпіз.

Ғылымда ІХ – ХІІ ғғ. Қазақстанның батысы, Арал 
– Каспий, Сыр бойы, Ресейдің оңтүстігі, Өзбекстан, 
Түркменстан территорияларына дейін жайылған 
Оғыз қағанаты болғандығы белгілі. Тарихи карталар-
да олардың орналасқан жері Сыр бойында Сығанақ 
қаласының оңтүстігімен өткен деп белгілейді [1]. 

ХІ ғасырдан бастап жазба деректерде Оғыз 

тайпаларының аты кездесе бастайды. Бір қызығы 
бұл оғыз тайпаларының атымен аталған топонимдер 
Сығанақтан төмен қарай Оңтүстік Қазақстан облы-
сы, Жамбыл, Алматы облыстарында да кездеседі. 
Әсіресе, Түркістан жазирасында өте көп. 

Оғыз тайпалары жайлы ХІ ғ. Махмұт Қашқаридың 
«Түрік сөздігінде» 22 тайпаның аты [2] мен таңбасы 
берілген. Онан соң ХІІІ ғ. басында Мұхаммед ибн 
Мансұр Мерверрудидің «Тарих – и  Мубарак - шах» 
атты еңбегінде түркілердің 60 тайпасының аты 
берілді [3].

ХІV ғ. Рашид – ад – диннің «Джами ат - таварих» 
деген еңбегінде оғыздардың 24 тайпасы аталады [4]. 
ХVІІ ғ. Хиуа ханы Әбілғазының «Түрік шежіресі» 
жазылып онда Оғыз ханның 6 ұлынан тараған 24 
және олардың күңдерінен (кәнизәктарынан) туған 
тағы да 24 немересі жайлы айтылды. [5].

Бұл шежірені ХVІ ғ. соңы мен ХVІІ ғ. өмір сүрген 
Қадырғали Жалайыр өзінің «Шежірелер жинағы» 
еңбегінде кеңірек таратып береді [6].

Өзбек тіліндегі Әбілғазының еңбегінде атта-
ры аталатын кәнизәктарынан туған ұлдары 22 деп 
берілген [7]. 

ХІХ – ХХ ғғ. өмір сүрген Шәкәрім Құдайбердіұлы 
да өз еңбегінде Оғыз хан ұрпақтары мен 
Түркімендердің тайпаларын сөз етеді [8].

Жоғарыда айтқан Оғыз ханның алты ұлынан 
туған 24 немересінің есімдері мынадай:  

-Күн ханнан – Қайы, Баят, Алқаүйлі, Қараүйлі;
-Ай ханнан – Языр, Дөкір, Дудырға, Ябыр (Ебір, 

Йасыр);
-Жұлдыз ханнан – Аушар, Қарнақ, Бектілі, 

Қарқын;
-Көк ханнан – Байындыр, Беженек, Чавулдур, 

Жебні;
-Тәк ханнан – Салұр, Емүр, Ала жұнтты, Үрегір;
-Теңіз ханнан – Үгдір, Бекдүз, Ыва, Қынық,  

(Жарұқлығ;)
Ал, кәнизәктарынан туған немерелерінің есімдері 

төмендегідей:
-Кене,  Көне, Тұрбатлы, Керейлі, Сұлтанлы, 

Оқлы, Көклі, Сужелі, Хорасанлы, Жұртшы, Жамшы, 
Тұрымшы, Қуми, Сорқы, Құршық, Суваршық, 
Қарашық, Қазғұрт, Қырғыз, Тәкин, Лала, Мұрда, 
Шой, Сайыр.

А лты  ұлдан  тарағ ан  н емерелер і  де , 
кәнизәктарынан тарағандары да әрқайсысы бір рулы 
елге айналғаны (М.Қашқари – ұлыстар, рулар, тайпа 
деп те жазады) мәлім [9]. 

Түркістан жазирасында Қарнақ, Байындыр, 
Қайы, Қарашық, Тәкин, Шой, Сорқы, Сайыр  
есімдеріне ұқсас елді мекендер бар, ал, Тұрбатлы, 
Қазғұрт, Сұлтанлы, Оқлы, Қырғыз, Чавулдур, 
Мұрда атауларын көрші Отырар мен бұрынғы 
Ленгір, Ленин, Арыс, Шымкент, Сайрам, Созақ 

аудандарынан кездестіреміз. Атауларды қатар қойып 
салыстырып көрелік:

1.Қарнақ – Қарнақ елді мекені
2.Қайы – Оранғай – Уранқай елді мекені [10].
3.Байындыр – Байылдыр ауылы
4.Қарашық – Қарашық – Төрткүл І,ІІ қаласы
5.Тәкин – Теке елді мекені
6.Шой – Шойтөбе қаласы, Шойтөбе І,ІІ 

қоныстары, Шоймола мазараты
7.Сорқы – Сор төбе қонысы (Сорнақ, Шорнақ?) 
8.Сайыр – Сүйір – Төрткүл (Сури) қалашығы
9.Тұрбатлы – Тұрбат ауылы
10.Қазғұрт – Қазығұрт асуы
11.Қырғыз – Қырқыз бекінісі
12.Сұлтанлы – Сұлтанрабат қалашығы
13.Оқлы – Оқшы ата, Оқсыз қалашығы
14.Чавулдур – Шәуілдір селосы
15.Мұрда – Мүрдетөбе қалашығы, І – ІІ қоныстары
Қалған тайпалардың барлығы да түркі тілдес 

халықтар құрамында әлі күнге кездесетіні белгілі. 
Көріп отырғанымыздай, Оңтүстік өлкесінің терри-
ториясында сонау Оғыз заманынан қалған этното-
понимдер (халық, ел, тайпа, ру аттарынан шыққан 
атаулар) баршылық.

  Оғыздар біздің өлкеге Түркі, Батыс Түркі 
қағанаты тұсында түркі халықтарының құрамында 
қоныстанған  (VІ – VІІІ ғғ.), ал, ІХ ғ. Сырдың 
орта және төменгі ағысы мен Каспий, Арал 
теңізі жағалауларында Оғыз мемлекетін құрды. 
Оғыздардың құрамында отырықшы және көшпелі 
тайпалар да болып, олар қатар өмір сүрді. Отырықшы 
тайпаларының аттары елді мекендерімен бірге 
бүгінгі күнге дейін жетті. Орта ғасырларда барлық 
халықтардың ата, ру, тайпаларға бөлініп, мүмкін 
болса бір жерге қоныстанып, бірге көшіп – қонып, 
бір жайлау мен қыстауды, не қаланы мекен етуге 
тырысқаны тарихи жазбалардан мәлім. Қазақтағы «У 
ішсең ұруыңмен» деген сөз сол замандардан қалған, 
тіпті, ауыл, қала, қоныс қана емес мемлекеттердің де 
атауы халықтардың атымен аталатыны сол дәуірден 
қалған жаңғырық. Олай болса Махмұт Қашқари, 
Рашид ад – дин, Әбілғазы хан, Шәкәрім еңбектерінде 
кездесетін Оғыз тайпаларының аттары сол өздері 
VІ – VІІІ ғғ., ІХ – ХІ ғғ. қоныс еткен мекендеріне 
беріліп бүгінге дейін жеткен деуге толық негіз бар. 
Солардың бірі жоғарыдағы деректерде «Қарашық, 
Қорачик, Қараджық» түрінде кездесетін Қарашық 
елді мекені демекпіз. «Қырық қақпалы Қарашық» 
деген сөз қайдан шыққаны жайлы тұжырым

Бұл сөздің мағынасына тікелей үңілсек «қырық 
қақпасы» (есігі) бар Қарашық қаласы дегенге саяды. 
Алайда, мұндағы «қақпа» сөзінің арабшасын іздесек 
«баб» - есік, кіріс, тарау, бөлім, көз, бұлақ, түр, тек 
(сорт) деген мағына беретіндігін көреміз. Әзірбайжан 
тіліндегі «Әрәб вэ фарс сөзләри лұғати» деген 

сөздікте (1966ж.) «Баб» - қақпа, кітап бөлімі, мәселе, 
патша мен хәкімдердің қақпасы, бабилік мәзхабтың 
басшысы және т.б мағыналары келтіріледі. Нұртас 
Оңдасыновтың «Арабша-қазақша түсіндірме 
сөздігінде (1969ж.) есік, кіріс т.б. қатар 1984ж. 
толықтырылған нұсқасында исламдағы Бабизм 
мазхабының көсемі Әли Мұхаммед 1844ж. өзін 
«Баб» - жаңа дінге өту қақпасы деп жариялағанын 
келтіреді, яғни – баб дегеніміз жәй ғана есік не қақпа 
емес – діни, рухани қақпа дегенді де білдіреді. 

«Узбек тилидаги арабча ва форсча сузлар луғати» 
деген сөздікте (1996ж.) «боб» есік, дарбаза, кітап 
бөлімі деп аударылған, ал, 2005ж. шыққан «Русско-
арабский, арабско-руский словарь» деген сөздікте 
«баб» - дверь (есік) деп берілген. Р.Р.Сафиуллинаның 
2006ж. Қазанда басылған «Мөселман терминологи-
ясе сүзлеге» деген еңбегінде «баб» - «капка», бүлек, 
мәсьәлә (врата, раздел, вопрос) деп аударған. Бұл 
сөздіктерді келтіргендегі мақсатымыз «Қырық 
қақпалы Қарашық» деген тіркесті тек қалаға енетін 
қақпа ретінде ғана қабылдауға болмайтындығына 
көңіл аудару, «Сайрамда бар сансыз баб, Түркістанда 
түмен (10 000) баб, ең үлкені Арыстан баб» - де-
ген көне заманнан жеткен діни қағидадағы «баб» 
сөзі де қақпа емес – діни бағыт, мазхаб басшысы, 
уағызшысы, ұстазы деген мағынада айтылған. Орта 
Азия мен Оңтүстік және Батыс Қазақстанға ислам 
дінін таратқан Ысқақ баб, Әбдірахым баб, Әбдіжәліл 
баб, Арыстан баб, Лашын баб, Қарға баб және т.б. 
есімдерінен, Н.Оңдасынов айтқандай, жаңа дінге 
өту қақпалары деген мағынаны көруіміз қажеттігін 
байқаймыз. «Қырық қақпалы Қарашық» деген 
сөздің өзі алғашқыда араб тілінде «Арбағуна абуа-
биль Қарашық» деп аталып, түркіше «Қырық бабты 
Қарашық», яғни, 40 әулие уағыз жүргізген Қарашық 
деген деген мағынада айтылған деп есептейміз. 
Бертін келе, алғашқы мағынасы ұмытылып, тікелей 
«қақпа, есік, дарбаза» мағынасы басымдық алып 
кеткен. Сонымен бірге Қарашық қаласы да Сайрам 
сияқты ірі діннің өкілдері топтасқан, қатар, бейбіт 
өмір сүрген орталық болғандығынан да осындай 
атқа ие болуы мүмкін. Қалай болғанда да Қарашық 
қаласы төрт жолдың торабында, ірі-ірі керуен 
жолдарының қиылысында орналасқан аса ірі сауда-
экономикалық орталық болғандығы белгілі. Мұндай 
жағдайда әлемнің түкпір-түкпірінен келген сауда-
герлер ғана емес, діни уағызшылар, ғұламалар, бір 
діннің әр түрлі ағымы, мазхабы жолында жүргендер 
де тоғысатын жер болғандығынан да «қырық түрлі 
діндерге ену қақпалары» орныққан жер деген 
мағынада айтылуы да әбден мүмкін. 

Марат ТҰЯҚБАЕВ, 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени

қорық-музейі т.ғ.к. археолог
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ОҚУШЫЛАР «ТАЙҚАЗАННЫҢ 
ОРАЛҒАНЫНА – 30 ЖЫЛ» 
КӨРМЕСІН ТАМАШАЛАДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің ұйымдастыруымен Түркістан қаласындағы 
№14 жалпы орта мектебінде «Тайқазанның 
оралғанына – 30 жыл» атты кітап фото көрмесі және 
лекция өткізілді.

Аталған шараға мектеп мұғалімдері мен жоғары сынып 
оқушылары қатысты.

Көрмеге қорық-музей қорында сақталған орыс саяхатшы-
сы А.Кунның альбомына жинақтаған еңбектері, 1935 жылы 
Тайқазанды Санкт-Петербургке алып бара жатқандағы және 
Эрмитаж музейінің экспозициясына қойылған бірегей фотолары 
мен 1989 жылы Эрмитаж музейінен Тайқазанды шығарып жатқан 
сәтінің суреттері қойылып, олардың әрбірінің тарихы түсіндірілді.

Оқушылар жәдігерлерге қатысты көптеген сұрақтар қойып, 
мамандармен пікір алмасты.

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ 
ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ «ДИУАНИ 
ХИКМЕТ» ЖИНАҒЫ

Түркістан қаласындағы Т. Бигелдинов, Н.Төреқұлов, 
Ә.Науаи атындағы жалпы орта мектептерінде «Қожа 
Ахмет Ясауи тұлғасы және Диуани хикмет жинағы» 
атты лекция өтті.

Таным мен тәрбиеге бағытталған шараны қарасты «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдас-
тырды.

Адам баласын адал еңбекке, ата мен ана, туысты қадірлеп, 
ізгілікті тәрбиеге шақыратын, терең білімге жол сілтейтін «Диуани 
хикмет» кітабы мен ақын бейнесін дәріптеп, жас ұрпаққа тұлғалар 
жайлы ақпарат беруді мақсат еткен дәрісті қорық-музейдің экс-
курсоводтары Ардақ Бейсенова мен Гаухар Жүзбаева жүргізді.

– Біз өзімізді танып-білу үшін өткенімізді ескермей, оны 
бағалап пайымдамай ілгері баса алмаймыз. Қазіргі рухани жаңғыру 
деңгейіне дейін оқуға, білуге, зерттеуге тыйым салынып келген 
асыл мұрамыздың бірі – Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани Хикмет» 
еңбегі болатын.

Сопы ақын осы аталған хикметінде бүкіл адам баласын адал 
еңбекке, әке мен шешені, көрші мен туысты қадірлеуге шақырып, 
ар тазалығы мен жан тазалығына көңіл бөлді.

Ақын өз заманының көкейтесті мәселесі – оқу ағарту ісін жолға 
қоюға, әділ билік жүргізу ісіне көңіл бөлді. Қожа Ахметті біз 
хикметтері арқылы танимыз. Бұл жөнінде ақынды зерттеушілердің 
бірі Е.Бертельс сопы шайырдың хикметтеріне сипаттама 
бере келіп, Ясауи жырларының ел ішіне кең тарағанын, оның 
фольклорлық туындымен сырттай ұқсас болатынын, бұл үрдісті 
сопылық әдебиетте Ясауидің тұрақтандырғанын айтады, – деді 
қорық-музейдің экскурсоводы Ардақ Бейсенова.

Жиын барысында оқушылар хикметтерге қатысты сауалдарын 
қойып, Ясауидің нақыл сөздерін жатқа айтып берді.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Айтулы шараны «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейін ің  директоры Нұрболат 
Ахметжанов ашып, Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіндегі тарихи жәдігерлердің 
бірегейі қасиетті Тайқазан Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақаласындағы 
«Ұлы даладағы ежелгі металлургия» 
бағыттарының мәнін ашатынын және 
құнды мұраның жасалу тарихынан 
бастап, әрбір элементтерінің мән-
мағынасын кеңінен насихаттау бүгінгі 
басты мақсат екендігін жеткізді.

Көрменің ашылу салтанатына фило-
логия ғылымдарының докторы, профессор 
Құлбек Ергөбек, тарих ғылымдарының 
кандидаты, Тайқазан тарихын зерттеуші 

Ділдәш Мұстапаева сынды тарихшы 
ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері, 
қаланың Құрметті азаматтары, Ардагерлер 
кеңесі мен қоғамдық ұйым мүшелері, сту-
денттер мен жоғары сынып оқушылары, 
қала тұрғындары және музейге келуші 
қонақтар қатысты.

«Қайта оралған жәдігер» көрмесінің 
экспозициясына 50-ге жуық жәдігер 
қойылды. Олардың қатарында орыс 
саяхатшысы А.Кунның альбомындағы 
1864 жылғы фотосуреттер, 1935 жылы 
Тайқазанды Санкт-Петербургке алып 
бара жатқандағы мұрағаттық суреті, 
Эрмитаж музейінің экспозициясына 
қойылған бірегей фотосы және 1989 
жылы Эрмитаж музейінен Тайқазанды 
шығарып жатқан сәтінің мұрағаттық 
суреті, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
келген тұлғалардың фотосуреттері және 

қорық-музейдің мұрындық болуы мен 
2009-2014 жылдар аралығында өт кен жа-
стар арасындағы қазақ күресінен рес пуб-
ликалық «Тайқазан» турнирінің фото-
сурет тері, медалдары мен мұрағаттық 
құжаттар бар.

Көрменің мақсаты – ортағасырлық 

құнды мұраларды дәріптеу арқылы жас 
жеткіншектерге тарихымызды таныту, 
олардың пайым-парасатын арттыру, 
елдік санаға баулу, өткен тарихымызға 
деген қызығушылығын ояту.

 Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде 
сақталған ортағасырлық Тайқазан 620 

жыл бұрын, яғни 1399 жылы Түркістаннан 
25 шақырым жерде орналасқан Қарнақ 
елді мекеніндегі Тұранның билеушісі 
Әмір Темірдің бұйрығымен Әбділ 
Әзиз Шарафуддин Тебризи шебердің 
ұстаханасында құйылған. Тайқазан ал-
тын, күміс, мыс, қола, қорғасын, мырыш, 
қалайы сынды жеті түрлі металдардың 
қосындысынан жасалған.

Тайқазан 1935 жылы Ленинград, 
қазіргі Санкт-Петербург қаласында 
ө т е т і н  И р а н  ш е б е р л е р і н і ң  I I I 
Халықаралық конференциясына үш айға 
жіберілгенімен 54 жылдан кейін, яғни 
1989 жылдың 18 қыркүйегі күні тарихи 
отанына қайта оралған. Тайқазанның 
тарихи мекеніне оралуына мемлекет 
және қоғам қайраткері, ғалым-этнограф 
Өзбекәлі Жәнібековтің қосқан үлесі зор. 
Жиынға қатысушылар Тайқазан тарихы 
мен жәдігердің маңыздылығы жөнінде 
келелі пікірлерін білдірді. Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі ішіне орналастырылған 
көрме бір ай бойы келушілердің наза-
рына ұсынылады.

ҚАСИЕТТІ ТАЙҚАЗАН

ТАРИХЫ ТЕРЕҢ ТАЙҚАЗАН
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Халық жай ғана «қазан» демей, оны 
«қара қазан» деп қастерлеп айтады. Бұл 
жерде «қара» сөзі қасиетті, киелі, берекелі 
деген ұғымды білдіреді», – деп атап өтеді.

Тайқазан – тарих еншісіндегі үлкен 
ескерткіш. Алты ғасырлық тарихты 
арқалаған осы құндылық туралы бүгінгі 
ұрпақ біліп жүруі тиіс.

Бұл қазан 1399 жылы 25 маусым күні 
Әмір Темір тапсырысымен сирек кездесетін 
асыл металдардың қос па сынан құйылған. 
Түркістан қаласы ның батысынан 25 
шақырым жердегі Қарнақ елді мекенінде 
орналасқан.

 Тайқазанның салмағы – 2 тон-
на, сыйымдылығы – 3 мың литр. Қазан 
сыртындағы арабтың гүлденген сульс және 
куфи қолтаңбаларымен жазылған үш қатар 
жазудың біріншісінде оны шайхылардың 
сұлтаны Ахмет Ясауи кесенесіне ар-
налып жасалғаны айтылады. Бірінші 
жоғары бөлігінде қазанды айнала сулус 
қолтаңбасымен Құран Кәрім аятынан 
үзінді жазылып, ол Пайғамбар хадисімен 
жалғасады. Одан соң қазанның кімге ар-
нап жасалғаны, аяқталған жылы берілген. 
Екінші қатар ірі он кубба (емшек) және 
он өрнекті тұтқа арқылы жиырма катуш-
ка бөлінген. Оның қатар орналасқан екі 
бөлігіне сулус қолтаңбасымен шебердің өз 
аты-жөні жазылған болса, қалған он сегіз 
бөлігінде куфи жазу үлгісімен парсы тілінде 
тілек сөз берілген.

Үшінші қатарда Құдайдың құдіреті 
жайлы ескерту куфи жазу үлгісімен 22 рет 
қайталанып жазылған.

Төртінші қатардағы қазанның бүйір 
бөлігінде тұтқа өрнектеріне ұқсас үлкен 
жапырақ түріндегі он ою бедерленіп, жиыр-
ма кіші кубба орналасқан. Аяқ тұғырымен 
шектесетін бесінші бөлігінде қиылысқан 
доға сипатындағы өрнектер бедерленген. 
Жалпы формасы жүрек пішініне ұқсас және 
қазақтың дәстүрлі қошқар мүйіз оюларының 
нәзік үйлесімді иірімдерінен тұратын 
қазандағы өрнектері. Зерттеушілер арасында 

Тайқазан атауындағы «Тай» сөзінің шығу 
төркіні түркі, монғол халықтарында жылқы 
малының киелі саналып, құрбандық шалу 
рәсімінде пайдалануына байланысты 
туындаған деген пікір бар. Ұста Әбділ Әзіз 
соқ қан Тайқазанның символдық мәні нен, 
көркемдік ерекшеліктерінен, құры лы мынан 
көп нәрсені аңғаруға болады.

М.Е.Массонның зерттеуінше қазан-
ның төңірегінде жылқы құйрығы тағыл-
ған он ту тұрғаны белгілі. Олардың кей-
бірінің жарты ай бейнесі мен жазулары 
бар ұштары болған. Қазанның сыртындағы 
жазулардың бірінші қатарында жазылған 
Құранның тәубе сүресінің он тоғызыншы 
аятының үзіндісінен және Пайғамбар (с.ғ.с) 
хадисінен оның суға арналғанын аңғаруға 
болады. Аяттың қазақша мағынасы: Аса 
мәртебелі, Құт-берекенің иесі Алла айт-
ты. Сендер хажыларға су беру, Месжід 
Харамды жөндеуді (Аллаға, ахирет күніне 
иман келтіріп, және Алла жолында күрескен 
кісі сияқты) көресіңдер ме? аят. (9:19) – 
десе, Хадисте былай делінген: Пайғамбар, 
ол кісіге сәлем болсын, айтты: «кімде кім 
Алла Тағала үшін су құятын ыдыс жаса-
са, Алла Тағала жұмақта оған арнап хауыз 
дайындайды».

Бұл жердегі әңгіменің астары халыққа, 
адамдарға қызмет қылуды, елдің әжетіне 
жарауды меңзеп, Құдайға құл болудың 
мәнісі – адамдардың бірін бірі алаламай, 
дініне, ұлтына қарамастан қайырымдылық, 
қамқорлық жасауында екендігін аңғартады. 
Мұнда сондай игі әрекеттер арқылы ғана 
адам баласы жаратушының ризалығын та-
уып, мінсіз қоғам құра алады деген идея 
жатыр.

Қазан сыртындағы апаттың гүл өрнекті 
сулус және куфи үлгілерімен жазылған үш 
белдеудегі жазудың бірінші қатарының 
соңында оның шайхылардың сұлтаны 
Ахмет Ясауи кесенесіне арналып жасалғаны 
айтылады. «Бұл су құятын ыдысты ислам 
Шайхысы, әлемдегі шайхтардың Сұлтаны, 
Шайх Ахмет Ясауидің (Алла ол кісінің әзіз 
рухын киелі қылсын!) мазары үшін жасауға 
ұлық әмірші, көп елдің тізгінін қолына 

ұстаған, Рахымды патшаның (Құдайдың) 
айрықша қомқорлығын иеленуімен ерекше-
ленген Әмір Темір Көреген бұйрық берді, 
Алла Тағала оның билігін мәңгілік етсін! 
Жиырмасыншы шаууал, сегіз жүз бірінші 
жыл (25 маусым, 1399 жыл).

Екінші қатар жиырма картушқа 
бөлініп, оның екеуінде шебер: «Құдайдың 
қамқорлығына үміт артқан Әбділ Әзиз 
Шарафутдин Тебризи» деп өз есімін жазып 
қалдырған. Қалған жерлерінде: «Мүбарак 
бад» – «Құтты болсын!» деген тілек сөз 
жазылған.

Үшінші қатарда «куфи» жазу үлгі сім ен 
жиырма екі рет қайталанып: «Бай қаң дар, 
Бүкіл жаратылыстың иесі Алла!» деген сөз 
берілген.

М.Массонның еңбектерінде жұма 
күндері Түркістандағы Тайқазан суға тол-
тырылып, жұма намазынан кейін айнала-
сына адамдар алқа құрып отырып «жария 
зікірі» ғибадаттарын орындайтыны ай-
тылады. Ғибадат біткен соң «нұрланған» 
қасиетті, шипалы су адамдарға тартылатын 
болған.

1935 жылы Тайқазан Санкт-Петер-
бургтегі Эрмитажға, «Иран өнері мен ар-
хеологиясы бойынша ІІІ халықаралық 
конгресіне» алынады. Жарты ғасырдан 
астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы, 
қыркүйектің 18-де ғана тарихи отанына 
қайттарылады.

Бұл күнде Тайқазан – рухани Астана 
– киелі Түркістан қаласында, әулиелердің 
Сұлтаны Құл Қожа Ахмет Ясауи кесе-
не сіндегі өзінің құтты орнында, қазақ 
хал қының, Қазақстан атты үлкен шаңы-
рақтың, қала берді күллі түркі жұртының 
беркесінің, тыныштығы мен бірлігінің 
нышаны қызметін атқарып тұр. Кезінде 
тайқазанның өз тұғырына,тарихы орнына 
оралуына мемлекет және қоғам қайраткері, 
халқымыздың біртуар перзенті, ғалым этно-
граф Өзбекәлі Жәнібековтің сіңірген еңбегін 
айрықша атап өткен жөн.

Талғат ОРАЗОВ,
ғылыми қызметкер

1

Жуырда «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің ұйымдастыруымен қасиетті Тайқазанның құйылғанына 
620 жыл, тарихи орнына оралғанына 30 жыл толуына орай «Қайта 
оралған жәдігер» атты көрменің ашылу салтанаты өтті.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ҮКАША АТА КЕСЕНЕСІ 
АУМАҒЫНДА СЕНБІЛІК 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРДІ

Кесене маңындағы ағаш түптері әктеліп, қураған 
бұталары кесілді. Сондай-ақ, арық-атыздар мен 
қураған шөптер тазартылып, жеміс ағаштары 
мен гүлдер суарылды. Айта кетсек, кесене және 
құдық маңында ағын су тапшы болуы себепті су-
ару жұмыстары арнайы су таситын көліктермен 
жүргізілуде.

Үкаш ата мазары мен құдығы (ІХ-Х ғ.ғ.) – Түркістан қаласынан 
солтүстікке қарай 35 шақырым, Бабайқорған ауылдық округінің 
солтүстігінде, Қаратаудың етегінде орналасқан. Координаттары: 
43˚36.917΄, 068˚15.712΄. Теңіз деңгейінен биіктігі 451 метр. Үкаша 
атаның алғашқыда тек қабір орны ғана болса, 1989-1990 жылда-
ры қазіргі мазарды жергілікті халық тұрғызған. Мазар 2 бөлмеден 
тұрады, кіре берісі кішігірім, екінші бөлмесі ұзынша келген. Ішкі 
жағының ұзындығы 22,2 метр, биіктігі 4 метр, ені 4,6 метр. Жеті 
кішігірім ойық терезелері бар. «Үкаш-ата» жайлы халық арасында 
тараған аңыз-әфсаналарда хз. Мұхаммед с.ғ.с. пайғамбардың саха-
басы, мұcылмандардың әскери қолбасшысы ретінде кеңінен белгілі. 
Аңыз бойынша Үкаша ата шапса қылыш өтпейтін, атса оқ өтпейтін 
қасиет дарыған алып денелі, батыр болған. Заманындағы дін жау-
лары Үкаша атаны өлтірмeкке бекінгенімен, осал тұсын таппай дал 
болады. Соңында жұбайын алдап-арбап, Үкашаның қылыш шаппас 
денесі намаз үстінде ғана қорғасындай еріп, босайтынын біледі. Дін 
жаулары Үкаша атаның басын намаз оқып тұрған жерінде шауып 
түсіреді. Бас сүйегін қорламақ болғанда, жерге түскен бас домалай 
кетіп екі қырдан асып барып жер астына түсіп кетеді. Халық ара-
сында құдық суы жер асты арқылы Меккедегі Зәм-зәм бұлағымен 
байланысады деген түсінік бар. Үкаша ата құдығының басында киіз 
үй тәріздес кішігірім құрылыс тұрғызылған, оның диаметрі 4,5 метр, 
биіктігі 3,5 метр. Ал құдықтың тереңдігі 22-25 метрді құрайды. Осы 
құдықтың басында барша мұсылман жамағаты Алладан тілек тілеп, 
зияратқа ағылып келіп жатады. Қазіргі кезде Үкаша ата мазарына 
көптеген зияратшылар келеді. Бізге келіп жеткен аңыз құдықпен бай-
ланысты. Құдықтан су біреуге шығады, біреуге шықпайды. Халық 
шелек салғанда су шығатын болса, ол адамның зияраты, тілегі қабыл 
болды деп түсінеді. 

Пайғамбар сахабасы Али р.ғ. Мұхаммед ғ.с-нің алдында жүретін 
қорғаушысы болса Үкаша ата оның арқа тұсында жүретін оққағары 
болған. Мұхаммед ғ.с. өмірден өтер сәтінде: «Кімде-кім Үкашаның 
жүзіне қараса, сол адамға тозақ оты харам болды» дегенді айта-
ды. Үкашаның басын қылыш кескен кезде 23 метрдей жерге қаны 
шашырайды. Мүбарак әулиенің қасиетті қаны аяқ асты болмасын 
деген оймен денесімен қоса қаны шашыраған жері көміліп қабірге 
айналдырылған. Қазіргі таңда бүкіл түркі жұрты мінәжат қылып, 
тәуәп жасайтын зиярат орнына айналған. «Әзірет Сұлтан» қорық-
мұражайының құрамына діни-рухани ескерткіш ретінде тізімге 
алынған. Жалпы жер көлемі – 90 га.

ЖАСЫЛ ШЫМ ЖӘНЕ 
ГРАНИТ ТАСТАР ТӨСЕЛДІ

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі аумағын абаттандыру 
жұмыстары қарқынды жүруде.

Қазіргі таңда 8,5 мың шаршы метр жерге жасыл шым, 4,5 мың 
шаршы метр аумаққа гранит тасы төселді.

Кесене аумағында шаң-тозаңдарды болдырмау және көгалдандыру 
мақсатында төселген жасыл шым Алматы қаласының питомниктерінен 
алынған. Абаттандыру жұмыстарын «Базис-А» құрылыс компания-
сы жүргізуде.

ҚР Мәдениет және спорт 
м и н и с т р л і г і н е  қ а р а с т ы 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
т а р и х и - м ә д е н и  қ о р ы қ -
музейінің ұйымдастыруымен 
«Қазақстандағы тоқыма 
бұйымдардың сақталуы және 
оларды зерттеу мәселесі» 
т а қ ы р ы б ы н д а  ғ ы л ы м и -
тәжірибелік семинар өтті.

Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
университетінің «YMAI» халықаралық 
ғылыми-зерттеу зертханасының жетекшісі 
Крупа Татьяна Николаевна өткізген семи-
нарға музейдің ғылыми-зерттеу, қор сақтау 
және есепке алу, тарихи ескерткіштерді 
қор ғау және есепке алу бөлімінің қызмет-
керлері қатысты.

Татьяна Николаевна – 2009 жылы 
Түр кістанға келген сапарында «Әзірет 

Сұлтан» қорық-музейі қорындағы Ахмет 
Ясауидің қабіріне жабылған ХІV ғасырдағы 
қабіржапқыш туралы толық мәлімет алып, 
зерттеу нәтижелері бойынша конференция-
ларда баяндама жасаған бірден-бір маман. 
XIV-XV ғасырға жататын жапқыштың 
Иран еліне тән зерлі жібек мата және 

Қытай еліне тән алтын жіппен тігіліп 
тоқылғаны жөнінде зерттеу жұмыстарымен 
бөліскен Татьяна Крупа археологиялық 
қазбадан табылған және жалпы мата 
бұйымдарын реставрациялау, консервация-
лау жұмыстары туралы өз тәжірибесімен 
бөлісіп, пікір алмасты.

ЕРІКТІЛЕР  
ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды «Еріктілер жылы»атауына байланысты Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінде «Ask Me, I am local» жобасы іске қосылды. Жобаға қатысатын еріктілер келуші қонақтар 
мен туристерге гид – нұсқаушы қызметтерін көрсететін болады.

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі және 
Түркістан облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен 
қолға алынған жобаның басты мақсаты – Түркістанға 
келген туристерді сапалы әрі шынайы ақпаратпен 
қамтамасыз ету және студент жастарды алдағы 
уақытта туризм саласында жұмыс жасауына ынта-
ландыру. 

Қатысушылар біркелкі әдістемемен жасалған 
ақпаратпен және электрлі самакатпен жабдықталған. 
Еріктілер «Әзірет Сұлтан» қорық-музейіне қарасты 
аумақта қызмет атқаратын болады. Олар ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің «Әлеуметтік 
студенттік кредит» жобасы аясында 20 сағатқа – 
20 000 теңге немесе 2 академиялық сағатты жабуға 
мүмкіндігі бар.

Қазіргі таңда, «Ask Me, I am local» жобасына Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-дің 20 студенті ерікті 
түрде қатысуда, алдағы уақытта еріктілер санын 3 есе 
асыру жоспарланып отыр.

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРБИЕЛІК СЕМИНАР

ОПАСЫЗ ФӘНИ
Опасыз фәни – бұл жалған
Жұтады жуан-жұқаны.
Малыңа сенбе құлданған,
Қурайдың ол бір бұтағы.
Қай жаққа кетті аттанып,
Пікір қыл, сонау көп халық?
Жетеді қуып ат-табыт,
Кигізіп жеңсіз лыпаны.
Аңдыма дүние қапысын,
Тірлік қыл Тәңір хақы үшін.
Жей гөрме жанның ақысын,
Қыл көпір ертең тұтады.
Ұл-қызың, досың жорықтас,
Ешбірі жебеп жарытпас.
Жігерлен, сілкін, ғаріп бас,
Ғұмырың желдей зытады.
Құл Қожа Ахмет, тағат қыл,
Ғұмырыңды қай жан санап тұр?
Топырақ пен судан жаратты –
Топырақ қайта жұтады.

24-ХИКМЕТ

ЖҮСІП АТА КЕСЕНЕСІНДЕ 
АБАТТАНДЫРУ ҚАРҚЫН АЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық – музейіне қарасты Жүсіп 
ата кесенесінде абаттандыру жұмыстары 
жүрді. Жергілікті демеушілердің көмегімен 
кесенеге кіретін темір қақпа орнатылып, 
асфальт жол салынды. Сондай-ақ, кесе-
не айналасындағы жалғыз аяқ жолдарды 
бетондалып, дәретхана жөндеуден өтті. 
Зияратшыларға қолайлы жағдай жасау 
мақсатында дәрет алу бөлмесіне ыстық 
және суық су жүргізіліп, пайдалануға 
берілді.

Жүсіп ата кесенесінің қорықшысы 
Сабырыддин Эшановтың айтуынша, 
қасиетті жерге келіп, баба басына құран 
бағыштап, зиярат етушілер саны күн са-
нап артып келеді. Мұнда Өзбекстан және 
Қырғызстан елдері мен еліміздің түкпір-
түкпірінен келушілердің қарасы қалың.

Түркістан қаласынан 25 шақырым 
қашықтықта Ескі Иқан ауылында 
орналасқан Жүсіп ата кесенесі жергілікті 
маңызы бар – сәулеттік ескерткіш. Жалпы 
жер көлемі – 1,5 га.

Қожа Ахмет Ясауидің замандасы, 
шәкірті, әрі жиені ретінде белгілі Жүсіп 
ата XII ғасырдағы діни тұлғалардың бірі.

Жүсіп ата кесенесінің іргесіне 2005 
жылы зерттеулер жүргізілген. Кесене екі 
бөлмеден тұрады. Жалпы ұзындығы 22-
23 – метр, ені – 12,87 метр. Зияратхана 

бөлмесінің ішкі өлшемдері 9,24 мх9,21 
метрді құрайды. 2008 жылы Жүсіп ата 
кесенесіне толық реставрациялық жөндеу 
жұмыстары жүргізілген.

Кесене ішінде жерленген тұлғалардың 
құлпытастары толық сақталған. Олар: 
Сабыр ата, Құрбан ата, Жүсіп ата, Халил 
ата (Жүсіп атаның ұлы), Ибраһим ата, 
Әбдіжалил ата, Асан ата, Әбді Әзиз. Кесене 
ішінде жерленген тұлғалар «Жүсіп атаның 
ұрпақтары немесе шәкірттері болуы тиіс» 
деген тұжырым бар.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.а.у) әкелген Ислам діні 
мұсылмандарға бақыт, береке 
жүрекке тыныштық орнатқан 
ерекше дін. Осындай бақытты 
кезеңде өмір сүрген әрі ең 
бағалы қазынасын Алла жо-
лында жұмсай білген ұлық 
сахабалардың бірі – Саад ибн 
Әби Уаққас еді. 

17 жасында алғаш ислам-
ды қабылдаған бесінші саха-
ба Саад ибн әби Уаққас ірі 
денелі, айбатты да тұлғалы 
еді деседі. Жұмсақ мінезді, 
адамдармен жылы сөйлесетін. 
Пайғамбарымыздың шешесі 
Әмина анамыз бен Саад Ибн 
Әби Уаққастың шешесі бір 
тайпадан, яғни Зүһре тай-
п а с ы н а н  б о л ғ а н д ы қ т а н 
пайғамбарымызға туыстық 
жақындығы да бар еді. Саад 
(р.а) Эжиад деп аталатын 
төбеде Исламды қабылдаған. 
Саадтың мұсылман болғанын 
естіген анасы ұлын Ислам 
дінінен бет бұрғызу үшін «егер 
Исламнан қайтпасаң әсте аузы-
ма бір түйір де ас салмаймын» 
деп ант етеді. Ол: «Анашым, 
мұндайды істемеңіз, өйткені 
Исламнан қайтпаймын», – десе 
де анасы айтқанын орындап, 
ақыры аштықтың кесірінен 
талып қалады. Есін жиған 
кезде баласы Саад: «Мың 
жаныңыз болып барлығын 
осы мақсатпен берсеңіз де мені 
жолымнан қайтара алмайсыз, 
өзіңізді қинамаңыз», – дегенде 
анасы амалсыз антын бұзып, 
Саадқа жол береді. Саад (р.а) 
Медине қаласына көшпестен 
б ұ р ы н  М е к к е д е  т ұ р ғ а н . 
Сондықтан да мүшріктердің 
зорлық-зомбылықтарына жиі 
тап болып, ғибадаттарын сол 
кездегі барлық мұсылмандар 
с и я қ т ы  ж а с ы р ы н  т ү р д е 
орындаған. Бірде достары-
мен бірге құлшылық жа-
с а р  а л д ы н д а  м ү ш р і к т е р 
Исламға тіл тигізіп, аяғында 
сахабаларға қол жұмсайды. 
Саад қолына түскен түйенің 
қаңқа сүйегімен әлгілерді 
ұра бастайды. Мүшріктердің 
біреуін жарақаттап, өзінің де 
өн бойын қан басып кетеді. 
Бұл Ислам тарихында Алла 
үшін төгілген алғашқы қан 
еді. Мұсылмандар Медине 
қаласына көшіп барғаннан 
кейін, Ислам дәулеті құрылды. 
М ұ с ы л м а н д а р ғ а  қ а р с ы 
соғысуға күш жиып жатқан 
меккеліктердің керуендерін 
тоқтату мақсатында хижраның 
жетінші айында отыз адам-
нан құралған хз. Хамзаның 
басшылығындағы әскери топқа 
Саад та қатысты. Тағы да бір 
айдан кейін Убейде бин Харис 

басшылығымен жіберілген 
әскерлер Күрейш керуенімен 
кездескенде алғашқы оқты 
Саадтың атуымен шайқас бас-
талды. Сөйтіп ол Алла жолында 
алғашқы қан ағызған және Алла 
жолында алғашқы оқ атқан 
абыройлы атағын алған. Саад 
(р.а) былай дейді: «Арабтардан 
Алла жолында алғашқы оқ 
атқан менмін». 

Тағы бір аңызда Пай ғам-
барымыздың қадірлі саха-
баларының бірі Сәдуақас сақы 
адам болыпты. Ол жөнінде 
Мұхамедтен (с.а.у.) бір саха-
басы «Кім сақы?» деп сұрайды. 
Сонда Әзіреті Әлі: – Менен 
өткен сақы кім бар, үш рет 
құлдыққа сатылдым, ислам 
діні жолында алған олжаны 
тегіс ғаріп-ғасірге бөліп бе-
рем», – депті іштей. Пайғамбар 
(с.а.у.) «Сәдуақас – сақы» деп 
жауап берген екен. Әзірет 
Әлі үйіне келіп болған жай-
ды айтады. Мұны сынамаққа 
Фатима Сәдуақастың жалғыз 
баласы Абдулланың қанын 
ем үшін алып келуге үйіндегі 
қызметшісін жұмсайды. «Ем 
үшін балаңыздың қанын 
беріңіз», дейді ол Сәдуақасқа 
келіп. «Қазір бала келсін», – 
дейді Сәдуақас ата. Артынша 
бала келеді .  Сәдуақас:  – 
Тағдыр ісі шығар, – деп әйелі 
екеуі баланы бақилыққа ат-
тандырып, мүрдесін бөлек 
бөлмеге аққа орап қояды. Сол 
күні Пайғамбар (с.а.у.) са-
хабаларымен Сәдуақастың 
үйіне қонақтыққа келіпті. 

Жайғасқан соң: – Ей, Сәдуақас, 
асқа  Абдолланы шақыр. 
Бізбен бірге тамақ жесін, – 
дейді. Тақсыр оқудан келген 
жоқ еді. Пайғамбар үшінші 
рет шақырғанда Абдолла 
«Ассаламауалейкум», – деп 
кіріп келеді. 

– Кешіріңіз, даусыңызды 
жаңа естіп келдім, – дейді 
бала. Пайғамбар баланы алды-
на отырғызып, тамақты бірге 
жейді. Әзіреті Әлі мен Фатима 
бұл жайды көзімен көріп, 
Әзірет Әлі кешірім сұрайды. 
Сәдуақас әйелімен екеуі қабақ 
шытпай, Құдайға шүкірлік етіп, 
сабырлық еткені белгілі болды. 
Содан Сәдуақас «Сақы ата» деп 
аталады. 

Ол кейіннен Ислам дінін 
тарату үшін көп әскерімен 
Түркістан өңіріне келеді. 
Сонда Сауран шаһарының 
бір батыр қызы қол бастап, 
оған қарсы соғыс ашады. 
Қыз Сәдуақастың батырла-
рын түгел жеңеді. Соңында 
Сәдуақастың өзімен кездесіп, 
қылыштасады. Жекпе-жек осы 
шайқаста қылыш Саудақастың 
шынашағын кесіп түсіпті. Дін 
иелері кейіннен Сәдуақастың 
осы шынашағы түскен жері 
деп оны әулие орынға айнал-
дырып жіберген. Екінші бір 
аңыз бойынша, Сәдуақас ата 
Әзірет Сұлтанның ұрпағы, 
әрі қасапшылардың пірі еді 
дейді. Осыған байланысты 
қасапшылар бейсенбі сайын 
Сәдуақастың аруағына Құран 
оқитын болған. Оның кесенесі 

Жібек жолы ауылдық округі 
аумағында, көне Қаратөбе 
археологиялық ескерткішінің 
оңтүстік-шығыс бетінде 300 м 
жерде орналасқан. 

Заманында қандай болғаны 
белгісіз ал қазір тек құлыптасы 
ғана сақталған. Құлпытасы 
күйген кірпіштен қаланған 
Сәдуақас сахабаның мұнда 
денесінің бір бөлігі жерленгені 
туралы сөз болады. Бұл са-
хаба қайтыс болар алдыңда 
жүннен жасалған шапанын 
сұратып, «Қайтыс болғанымда 
осымен кебіндеңдер, өйткені 
Бадр соғысында осы киімді 
кигенмін» деп өсиет етіпті. 
Саадтың баласы Әмірдің ай-
туында әкесі мухажирлерден 
ең соңғы қайтыс болған сахаба 
екен. Сәдуақас сахаба дүниеден 
өткеннен кейін Сауранның 
іргесінен қабір қазып, жер-
лемекке жиналған жұрттың 
көз алдында, ақ түйе жетек-
теген бір кісі келіп, Сәдуақас 
сақының мүрдесін ақ түйеге 
артып, күнбатыс жақты бетке 
алып жүріп кетіпті. Алғашқыда 
аңтарылып қалған халық «қайда 
жерлер екен» деп соңынан 
ілесіпті. Біраздан соң әлгі кісі 
жетектеген түйе шөгеріледі, 
соңынан ерген жұрт жете бер-
генде мүрде теңделген түйені 
жетектеп ілгері тағы жүріп 
кетіпті. Сөйтіп түйені сегіз жер-
ге шөгеріп, тоғызыншыда өзі 
түйесімен бірге ғайып болып 
кеткен екен. Сәдуақас атаның 
мүрдесін артқан түйе Өзгент, 
Женд, Тауыс аралы, Арал т.б. 
жерлерден өтіп Астрахань 
жеріне де шөккен делінеді. 
Түйе шөгерілген жердің бәрінде 
Сәдуақас әулиенің мазары 
бар. Қазірде әулиенің құдығы 
тазаланып, төңірегіне жеті-
сегіз түп тал егілген. Өткен 
ғасырда егілген жуандығы 
құшақ жетпес көк тал қурап 
құлаған. Сәдуақас атаның 
құдығының тереңдігі 8-9 мет-
рге дейін жетеді. Қабырғасы 
күйген қышпен қаланған. 
Зияратқа келушілер құдықтың 
суын ішіп, шөлдерін баса-
ды. «Сақы» сөзінің мағынасы 
«қолы ашық, мырза, жомарт, 
сахи» деген ұғымды білдіреді. 
Пайғамбарымыз Сәдуақас са-
хабаны сондай жақсы көрген 
және де осындай туысының 
барын мақтанышпен айтып 
жүрген. Алла Тағаланың сүйікті 
құлы, Пайғамбарымыздың 
жақын досы, Ислам дінінің 
қаһарманы Саад Ибн Әби 
Уаққастың (Сәдуақас) (р.а.) 
жолымен жүріп, шапағатына 
бөленуді тәңірім пенделеріне 
нәсіп етсін!

КҮЛТӨБЕДЕ ҚАЗБА  
ЖҰМЫСЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейіне қарасты ортағасырлық Күлтөбе 
қалашығында алтын, темір және қоладан жасалған 
бұйымдар, қыштар мен тиындар, органикалық заттар, 
тандырлы пештері бар тұрмыстық бөлмелер, ыдыс-
аяққа арналған көптеген плиткалар, балалардың 
ысқырық ойыншықтары әр кезеңнің көрінісін 
айқындап беруде. Сондай-ақ, жуырда ғана табылған 
қыз-келіншектердің әшекей бұйымдары да ғұн 
кезеңінің жасалу технологиясынан хабар береді.

«Әдетте алтыннан жасалған жәдігерлер сырттағы обаларда табы-
лады, қаланың ортасында емес. Күлтөбеден табылған сирек кездесетін 
жәдігердің де ерекшелігі осында. Мұның жасалу үлгісі сақ дәуірінде 
басқаша болған, қосымша тастарды әшекейлеп бетіне жапсыру 
болмаған. Бұл ғұн, сармат кезеңдеріне тән, II-III ғасырға тән алтындар 
қатарын толықтырып тұр. Әр кезеңге тән бірнеше алтындар табылып 
отыр. Бізді қызықтырғаны – сұрақ белгісіне ұқсас сырға Ол көбіне 
қыпшақтарға тән болған. Әрбір жәдігер ата-тегіміз бен салт-дәстүр 
ғұрпымыздан хабар береді», деді тарих ғылымдарының докторы, ар-
хеолог Мұхтар Қожа.

Сонымен қатар, Ясауидің ілімі тараған мәдени-рухани өлкедегі 
жер қойнынан табылған жәдігерлердің бірегейі – араб графикасын-
да жазылған қос кітап. Жәдігерлердің бірі хумдан пештің ішіндегі 
құланды қыштар арасынан табылған.

«Күлтөбе - терең зерттеуді қажет ететін тарихқа толы өлке. 
Биылғы жылы жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары бірқатар 
табыстарға қол жеткізді. Мұндағы мамандардың арнайы шақыруымен 
келіп, қазбадан табылған кітаптарды қайта жаңартып, қалпына 
келтіруге кірістім. Жәдігерлер ағаш ұнтағынан жасалған секілді. 
Себебі, сақталуы өте нашар. Кейбір фрагменттері ғана сақталып, 
үгітіліп тұр. Көп еңбек етуіміз керек. Қайта қалпына келтіріп болған 
соң ішіндегі жазуларды толықтай оқып, зерттеуге мүмкіндік аламыз»,-
деді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, суретші-реставратор 
Қырым Алтынбеков.

Археологиялық парктер – тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін 
сақтау мен зерттеудің кешенді жобасы. Түркістан қаласы – әртүрлі 
дәуірлердің археологиялық ескерткіштері тығыз орналасқан мекен. 
Археологиялық саябақ құру жобасы үшін де ең қолайлы орын. Осы 
орайда қолға алынған жобалар аясында консервация және қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізіліп, Түркістанға келген туристер Ясы 
келбетінің, қазақ тарихымен таныстыру көзделуде.

Айта кетсек, Күлтөбе қалашығындағы жұмыстарды Қазақ ғылыми-
зерттеу институты «ERG Kөmek» корпоративтік қорының қаржылық 
қолдауымен жүргізіліп отыр.

ӘМІР ТЕМІРДІҢ МҰРАЛАРЫ 
ӨЗІНІҢ АТЫМЕН 
АТАЛАТЫН МЕКТЕПТЕ 
КӨРМЕГЕ ҚОЙЫЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақалаларын негізге ала отырып, 
Тайқазанның елге оралғанына 30 жыл толуына орай 
көрме ұйымдастырды.

Түркістан қаласының №3 Әмір Темір атындағы жалпы орта 
мектебінде өткен көрме «Қайта оралған жәдігер» деп аталды.

Көрмені білім ұясының ұстаздары мен оқушылар тамашалады.
Шара аясында қорық-музейдің экскурсоводы К.Әсетова «Көрік 

берген есіктер» тақырыбында лекция оқып, көне мұраның қыры мен 
сырларына тоқталды.

Айта кетсек, айтулы көрмеге кесенеде сақталған XIV ғасырдың 
жәдігерлері, қасиетті Тайқазанның Эрмитаждан елге оралған фоно 
суреттері қойылып, олардың әрбірінің тарихы терең түсіндірілді. 
Оқушылар тарапынан жәдігерлерге қатысты көптеген сұрақтар 
қойылып, қызықты пікірталасқа ұласты.

ӘРІ БАТЫР, ӘРІ САҚЫ 
СӘДУАҚАС АТА

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Жыл басынан бері кесене аумағын абат-
тандыру мақсатында кесене мен құдық суына 
апаратын аяқ жол бойына арнайы құмыралар 
орнатылып, түрлі-түсті әсем гүлдердің тұқымы 
себілгені белгілі. Гауһар ана кесенесінің 
қорықшысы Оразғали Сапарбаевтың айту-
ынша, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне келген 
зияратшылардың көпшілігі Гауһар анаға да 
арнайы соғып, құран оқып, суына шомылады.

«Рухани орынға келушілерге жайлылықты 
қамтамасыз ету үшін тыныштық пен тазалықты 
сақтау басты назарға алынған. Көктем мезгілінде 
қат болып сірескен жер арнайы техникалардың 
көмегімен жыртылып, ірі-ірі тастардан тазар-
тылса, аталған жерге тыңайтқыштар себіліп, 
гүл, талдап қондырылған болатын. Бүгін мұнда 
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің жеткізуімен 
көп жылдық боз аршасын қондырдық. 
Алдағы уақытта да абаттандыру жұмыстарын 
жалғастыратын боламыз», – деді Оразғали 
Сапарбаев.

Айта кетсек, 2015 жылы Қожа Ахмет 
Ясауидің қызы Гауһар ананың кішігірім 

бейітіне «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі қайта 
кесене тұрғызды. Кесене аумағындағы негізгі 
жұмыстар қолға алынып, жантақ, шеңгел 
басқан аумақ гүлзарлармен абаттандырылып 
жүйелі түрде ағаш көшеттері отырғызылған 
болатын. Ескерту, белгі тақтайшалары қайта 
жаңартылып, Гауһар ана кесенесі туралы  
3 тілде жазылған ақпараттық тақтайша ор-
натылды. Сондай-ақ, былтырғы жылы кесе-
неге келушілерге арналған автотұрақ салы-
нып, айналасы темір шарбақпен қоршалды. 
Қауіпсіздікті сақтау мақсатында бейнекаме-
ралар орнатылды. Алыс-жақыннан ағылатын 
туристердің легі көп болғандықтан заманауи 
талапқа сай дәретхана салынды.

Гауһар ана кесенесі «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» 
РМҚК құрамына діни-рухани ескерткіштер 
ретінде тізімге алынған. Биылдан бастап, 
кесене маңына ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен Сапар орталығы 
бой көтеріп, туристер үшін рухани орталыққа 
айналдыру көзделуде.

ГАУҺАР АНА КЕСЕНЕСІ МАҢЫНА БОЗ АРША ЕГІЛДІ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейіне қарасты Гауһар ана 
кесенесі маңына боз арша (туя) көшеттері егілді.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ҚОЛТАҢБА ХАБАРЛАМА

Тамыз айында «Əзрет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-
музейінің қайырымдық 
және демеушілік қорына 
6385199 теңге түсті. 
Осы сомадан: банк 
қызметіне15260,40 
теңге, шаруашылық 
жұмыстарына 4800 
000 теңгесі жұмсалды. 
Жалпы тамыз айындағы 
шығыстардың сома-
сы 4815260,40 теңгені 
құрады. 1569938,60 теңге 
келесі айға жоспаранған 
жұмыстарға 
жұмсалады. 

Қыркүйек айын-
да «Əзрет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің 
қайырымдық және 
демеушілік қорына 
3585 639 теңге түсті. 
Осы сомадан: банк 
қызметіне10181 
27 теңге,экспозиця 
жұмыстарына 9245589 
теңге, шаруашылық 
жұмыстарына 9255770 
27 теңгесі жұмсалды. 
Өткен айлардан 
қалған қалдық есебінен 
жұмсалған қаржы 
5670131 27 тенге 

 «Əзірет Сұлтан» 
қорық-музейінің 

баспасөз қызметі

Белгілі қазақ әншісі және лирикалық-
колоратуралық (сопрано), КСРО халық әртісі 
- Бибігүл Ахметқызы Төлегенова 1929 жылы 
16-желтоқсанда Семей қаласында дүниеге кел-
ген. 1954 жылы Қазақ консерваториясын бітірді. 
Еңбек жолын 1946 жылы Семейдің ет комбина-
тында жұмысшылықтан бастаған ол бірсыпыра 
уақыт қазақтың опера және балет театрында 
қызмет атқарады.

1965-1971 жылдары қазақ филармониясының 
әнші-солисі

1971 жылдан Қазақтың опера және балет те-
атрында еңбек етеді.

Бибігүл Төлегенованың өнері республика, 
одақ көлемінде ғана емес, бүкіл дүние жүзіне 
танылды.

Гастрольдік сапармен Үндістан, Алжир, 
Египет, Сирия, Вьетнам, Польша, Чехославакия, 
Канада, Швеция, Франция, Италия секілді ел-
дерде болып, қазақ өнерінің туын асқақтатты. 
Б и б і г ү л  Т ө л е г е н о в а н ы ң  қ а й т а л а н б а с 
орындаушылық өнерінің қайнар бұлағы ең ал-
дымен қазақтың халық әндеріне саяды. Әншінің 
алуан тақырыпты репертуарында қазақтың халық 
әндері («Гауһар тас», «Жиырма бес»), Қазақстан 
композиторларының шығармалары (Хамидидің 
«Бұлбұлы», Брусиловскийдің «Қос қарлығашы», 

Төлебаевтың «Еске алуы», Рахмадиевтің 
« Т а р а н т е л л а с ы » ,  М ұ х а м е д ж а н о в т ы ң 
«Көктем вальсі», Тілендиевтің «Кел еркем, 
Алатауыма»), сондай-ақ П.П.Чайковский мен 
С.В.Рахманиновтың романстары, Н.А. Римский-
Корсаковтың операларынан ариялар және Батыс 
Еуропа сазгерлерінің (Доницетти, Григ, Шуберт) 
шығармалары да бар. Бибігүл Төлегенова өзінің 
концерттік-орындаушылық өнерін шеберліктің 
жоғары сатысына көтеріп, классикалық дәрежеге 
жеткізді. Бұл тұрғыда ол «Қазақ бұлбұлы» атанған 
Күләш Байсеітованың орындаушылық шеберлігін 
жалғастыруда. Бибігүл Төлегенова опера өнеріне 
де елеулі үлес қосып, Жібек (Брусиловскийдің 
«Қыз Жібегінде»), Гүлбаршын (Рахмадиевтің 
«Алпамысында»), Еңлік (Жұбановтың «Еңлік-
Кебегінде»), Джильда, (Вердидің «Риголеттосы» 
мен «Травиатасында») т.б.партияларды орын-
дады.

Бибігүл Төлегенованың еңбектегі жетістігін 
тізбелесек. Ол КСРО Мемлекеттік сыйлығының 
(1970) және Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының 
(1960) лауреаты. 1957, 1958 жылдары Мәскеуде 
өткен әншілер байқауының лауреаты. VІІ-ІХ 
сайланған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің де-
путаты.

Ленин ордені және Еңбек Қызыл Ту ордені 
мен төсбелгілермен, КСРО және Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлықтарыныңғ 
«тарлан» тәуелсіз сыйлығының (2001) лауреаты.

Социалистік Еңбек Ері (1991).
Астана қаласының және Шығыс Қазақстан 

облысының құрметті азаматы.

Дайындаған 
Дина ӘДІЛБАЕВА

ҚАЗАҚТЫҢ БҰЛБҰЛЫ

Моңғол әскерінің жаулап алу кезеңдерінде айналымға жіберілген алғашқы ақша 
түрлерінде жаулап алған елдің тілі мен сол елдің қолданысындағы жазба түрін пай-
далану кең етек алған. Тіпті, сол елдің діни нанымындағы басты принциптерді де ай-
налымда жүретін тиындар бетіне түсіріп отырудан қашпаған.

АЛҒАШҚЫ АҚША ТҮРЛЕРІ ФОТО КӨРМЕНІ ТАМАШАЛАДЫ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 

ұйымдастыруымен Түркістан қаласындағы М.Әбенова атындағы жал-
пы орта мектебінде «Елім менің жүрегім – тілім менің тірегім» фото 
көрмесі өтті.

Көрменің мақсаты – Қа зақ-
стан Республикасы халқының 
тілдері күні мерекесіне орай 
қорық-музей қорындағы 
тілге қатысты суреттер мен 
кітаптарды оқушыларға та-
ныстыру, патриоттық сезімді 
ояту болып табылады.

Шара барысында қорық-
музейдің ғылыми қызмет-
керлері Талғат Оразов пен 
Индира  Жа  лишова  т іл 
тақырыбы аясында баяндама 
жасап, оқушылармен пікір 
алмасты.

Қараша айында дүниеге келген әріп тес -
терімізге зор денсаулық, баян ды бақыт, ең бек-
теріне шығармашылық табыс тілейміз! 

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымы

1. Нұрханов Бахытжан   12.11.1971 ж
2. Изтилеуова Роза  12.11.1971 ж
3. Бейсенова Ардақ  12.11.1981 ж
4. Халтаева Феризад  13.11.1971 ж
5. Қадыров Марат  15.11.1960 ж
6. Толыбек Жасұлан  23.11.1982 ж
7. Убайдуллаев Убайдулла 24.11.1964 ж
8. Жантаева Меруерт  25.11.1971 ж

Бұл жағдай, жалпы шығыстан келген 
моңғол-түркі әскерінің өздері жаулап алған 
территорияны мекендейтін халықтардың 
діни сеніміне деген толеранттылық 
көзқарастың нәтижесінде туындаса керек. 
Олай дейтін себебіміз, бұрын-соңғы тарихта 

тәңірлік дінін ұстанушы моңғолдардың жау-
лап алған жерлерінің тұрғылықты халқына 
өздерінің діни наным-сенімдерін күштеп 
енгізгендігі туралы деректер кездеспейді. 
Керісінше, жаулап алынған халықтың 
наным-сенімдеріндегі негізгі принциптерді 
сол елдің тұрғылықты халқымен саяси бай-
ланысты нығайту мақсатында пайдаланып 
отырғандығы аңғарылады. Моңғолдардың 
ақша соғу ісінде ақшаның прокламативті 
(үгіт-насихаттық) мүмкіндіктеріне емес, 
ақшаның экономикалық тұрғыдағы пай-
дасына басты назар аударылғандығы 
аңғарылады.

ҚЫЛУЕТ 
ЖЕР АСТЫ МЕШІТІ

Қылует жер асты мешіті, ХІІ-ХV-ХІХ ғ.ғ. Республикалық 
мәртебеге ие ескерткіш. XII ғасырда салынып XX 
ғасырдың бірінші жартысына дейін үздіксіз жұмыс 
істеп тұрған, жартылай жер астында орналасқан 
ортағасырлық діни құрылыстардың бірі. Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінің оңтүстігінде 120 м қашықтықта 
орналасқан. Теңіз деңгейінен биіктігі 228 м.

Ғалымдардың айтуынша «қылует» сөзі арабша «халуатун» 
яғни жекелену, оңашалану деген мағынадан шығып, Жаратушыға 
дүниеден бөлек, оңаша отырып құлшылық жасайтын орын деген 
мағына береді. Мұнда негізінен ғұрыпты құлшылықтың біріне 
жататын «зікір» ғибадаты орындалатын болған. Қожа Ахмет 
Ясауи пайғамбар жасы 63-ке толғанда қылуетті арнайы салдырып, 
қалған өмірін осы жерде өткізгендігі зерттеушілердің еңбектерінде 
кездеседі. Сонымен қатар, мұнда көптеген шәкірттерін тәрбиелеп, 
Диуани хикмет, Мират-ул-қулуб, Пақырнама және т.б. көптеген 
еңбектерін жазып қалдырады. Жалпы саны 18 бөлмеден тұрады. 
Қазіргі қалпына келтірілген жер асты мешітінде үш есік бар. 
Құрылысты салу барысында діни әдет ғұрыптарды орындауға 
қажетті және адам өмір сүруі үшін барлық жағдай қарастырылған. 
Мұнда Жамағатхана, Мешіт, шаруашылық қызметіне арналған, 
ыстық су дайындайтын, жуынатын, дәрет алатын және асхана 
бөлмелері толық қарастырылған. Бұдан бөлек, мұнда Қожа Ахмет 
Ясауи бабамыздың төрт метр жер астында орналасқан «Ғар» 
бөлмесі түпнұсқа күйінде сақталған. Бір адамға арналып салынған 
бұл бөлменің қабырғалары және күмбезі төрт бұрыштанып, 
күйдірілген кірпіштен қаланып «Балхы» тәсілі бойын ша 
жабылған. Қылуеттің ең үлкен бөлмесі болып Жамағатхана са-
налады және осы бөлмеде ғана терезе орнатылған. Сонымен 
қатар, Жамағатханада қылуеттің күмбезі орнатылған. Жер асты 
құрылысының төбесі ішкі жағынан ағаштан тұрғызылып, ша-
тыры темірмен қапталған. Шатырын ұстап тұру үшін арнайы 
бағандар қойылған. Барлық бөлмелерде шам қоюға арналған 
ойықтар кездеседі. Биіктігі ішкі жағынан 4,8 метр, ұзындығы 20,9 
метр, ені 14,7 метр, бағана биіктігі 3,8 метр, жалпы күмбезбен 
қоса есептегенде биіктігі 6,4 метр. Ұлы отан соғысы жылдары 
құрылыс бұзылып, кірпіштері май зауытын салуға жұмсалған. 
1972-1973 ж.ж. Т.Н.Сенигова, 1979 жылы Е.А.Смағұлов жүргізген 
археологиялық зертеу жұмыстары нәтижесінде ХV-ХVІ ғ.ғ. тән 
«Қылуеттің» орны анықталып, сәулетші ғалым А.Л.Шмидтің 1942 
ж. жасаған макеті бойынша қайта қалпына келтірілді. Зерттеу 
және қалпына келтіру барысында қылуеттің құрылысы бірнеше 
кезеңнен тұратындығы анықталды. 1994 жылғы «Қазақстанның 
тарихи-мәдени ескерткіштер шежіресінің» Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша жинағына №590.11 санды нөмірімен енгізіліп 
мемлекет қарауына алынған.

Жуықта «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде» 
мәжіліс залында Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасының «Дін 
мәселерін зерттеу орталығы» КММ мамандарымен «Дін және діни экстре-
мизм» тақырыбында кездесу болып өтті.

«ДІН ЖӘНЕ ДІНИ
ЭКСТРЕМИЗМ» 

Кездесу барысында «Дін мәселерін зерт-
теу орталығы» КММ-нің директоры міндетін 
атқарушы Медет Халықов «Деструктивті 
діни ұйымының психологиялық портреті» 
тақырыбында баяндама жасап, бейне ма-
териалдар көрсетті.  Баяндамада қазіргі 
қоғамдағы дәстүрлі дінге жат діни ағымдардың 

ұстанымдары мен ерекшеліктері жайлы жан-
жақты түсіндірілді.

 Қорық-музей қызметкерлерімен пікір алма-
сылып, сауалдарға жауап берілді.

Кездесу соңында «Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы» КММ-не «Әзірет Сұлтан» қорық-
музейінің баспа өнімдері сыйға тартылды.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!


