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Қазақстан Республикасының тəуелсіздік күні қарсаңында Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінде «Музей түні» мəдени іс-шарасы өтті.

ТАШКЕНТТІ ТƏНТІ ЕТКЕН 
ЯСАУИ МҰРАЛАРЫ 

Ташкент қаласындағы «Өзбекстан» халықаралық форумдар сарайында 
Өзбекстан Республикасындағы Қазақстан жылының жабылу салтанаты 
аясында Мəдениет жəне спорт министрлігі «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мəдени қорық-музейі» РМҚК-ның «Ұлы дала елінің жауһарлары» 
көрмесі өтті.

Көрменің мақсаты – Қожа Ахмет 
Ясауидің артында қалған баға жетпес 
мұраларын, ұлы тұлғаның соңынан ерген 
шəкірттерінің еңбектері мен Түркістанның 
орта ғасырдан бастап білім мен ғылым, өнер 
ордасы болғандығын айқындайтын түрлі 
ғылымға қатысты кітаптарын, еліміздің 
тұтастығын, дəстүр жалғастығын, бай 
мұраларын рухани жаңғыру аясында на-
сихаттау.

Өзбекстан Республикасының Вице-
премьері Азиз Абдухакимов, Өзбекстан 
Республикасының Мəдениет министрі 
Бахтиёр Сайфуллаев жəне өзбекстандық 
зиялы қауым өкілдеріне Түркістан жəне 
тұлғалар жайлы Қазақстандағы тарихи-
мəдени орындар жəне құнды жəдігерлерден 
тұратын үш бөлімді көрмені Мəдениет жəне 
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова та-
ныстырды.

Көрменің бірінші бөлімі өз заманында-
ақ халықтың ерекше ілтипатына ие болып, 
«Əулиелер Сұлтаны» атанған, кейінгі 
ұрпақтың да руханият əлеміндегі бағдарын 
айқындауда жетекші рөл атқарған Қожа 
Ахмет Ясауи мұраларына арналған. Қожа 
Ахмет Ясауидің артына баға жетпес 
байлық, өшпес мұра қалдырып кеткені 
белгілі. Əулиенің ізіне ерген шəкірттері 
Түркістан атырабынан асып, оның ілімін 
төрткүл дүниеге мəшһүр етті. Қожа Ахмет 
Ясауи əлемі — тылсымы көп дүние. 
Ауызбірлігіне сызат түспей, қандай қиын 
- қыстау жағдайда да ниет біріктіре алған 
қазақ халқының тұтастығы Ясауи сілтеген 
татулық, мейірімділік жолынан бастау 
алады. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Түркістаннан тараған аса қуатты рухани 
сəулемен нұрланған Қожа Ахмет Ясауи 
Орталық Азия оның ішінде Қазақстанда 
да барлық түркі халықтарының ұлттық 

рухани ілім жүйесін өрнектеп берді», 
сонымен қатар «Ясауидің ұстазы 
Арыстанбабтың Отырардағы жəне Қожа 
Ахмет Ясауидің Түркістандағы кесенелері 
– қазақтардың ұлттық руханиятының 
аса маңызды орталықтары», деуі Əзірет 
Сұлтанның рухани тұлғасын айқындай 
түседі. Көрме экспозициясына қолжазба 
«Диуани хикметтің» нұсқасы, сонымен 
бірге, 1887-1901 жылдары Қазанда, 1901 
жылы Ыстамбұлда, 1902-1911 жылда-
ры Ташкент баспаларынан жарық көрген 
нұсқалары, «Рисалла дар адаби тариқат», 
«Пақырнама», «Миратул қулуб» жəне 
ХІХ ғасырда А.Кунның «Түркістан аль-
бомы» кітабында жарияланған бірегей 
фотосуреттері қойылды.

Көрменің екінші бөлімінде ұлы 
тұлғаның шəкірттері С.Бақырғанидің 
«Диуан» қолжазба еңбегі, Шейх Худайдад 
Таш-Мухаммед əл-Бухаридің «Бустан уль 
Мухиббиннің» түркі тілінде жазылған 
қолжазба еңбегі, Ə.Науаидің «Ғазалдары», 
Софы Аллаярдың «Муслик ал-Муттакин», 
«Əулиенің өсиеттері» еңбегі, Қожа 
Хафиздің «Диуаны», Имам Мағрудидің 
«Қиссалары», Əулие Биделдің «Диуан» 
еңбектері экспозиция дан орын алды.

Көрменің үшінші бөліміне Түркіс-
танның орта ғасырдан бастап білім 
мен ғылым, өнер ордасы болғандығын 
айқындайтын кітаптар қойылды. «Ғайас 
ал-луғат Мунтахаб ал-луғат» тіл білімі ту-
ралы, «Рисақатун уафиятун фи ислами абни 
ағи» араб тілінің грамматикасы, тарих-гео-
графия ғылымы жайында, заң ғылымының 
мəні, «ШархульУиқаяти, Умурату рияти» 
шариғатты талдау, «Əл-Хидая маға шар-
хи фарси» исламның құқықтық негіздері, 
«Мағариж уннубат» қолжазба еңбектері 
көпшілікке таныстырылды.

АРДАҚТЫ АҒАЙЫН!

Қазақстан Республикасы Мəде-
ниет жəне спорт министрлігінің ұйым-
дастыруымен «Музейлер шеруі» ак-
циясы шеңберінде «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейі өткізген тарихи, рухани-таным-
дық шараға ясауитанушылар мен тарих-
шы ғалымдар, археологтар, зиялы 
қауым өкілдері мен қалалық Ардагерлер 
кеңесінің мүшелері, музей саласының 
қызметкерлері, студенттер, Түркістан 
қаласының тұрғындары мен қонақтары 
қатысты.

«Музей түні» мəдени іс-шарасы ке-
сенеде жерленген хандар мен сұлтандар, 
би-батырлар жəне игі жақсыларға құран 
бағыштаудан бастау алды.

Екінші рет ұйымдастырылған жиын-
ды «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мəдени қорық-музейі директорының 
орынбасары Мұрат Тастанбеков ашып 
берді.

«Музей түні» шарасы аясында Үлкен 
Ақсарай бөлмесінде құрылған «Түркістан 
– қазақ хандығының Ақ Ордасы» 

экспозициясының лентасы қиылса, 
кітапхана бөлмесінде «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы негізінде жарық 
көрген «Түркістанда жерленген хандар 
мен сұлтандар» кітабының тұсаукесер 
рəсімі өтті.

Сонымен қатар Қазандық бөлмесінде 
тəуелсіздік күніне арналған «Тəуелсіздік 
теберігі – төл теңге» көрмесі ашылып, 
таныстырылды.

Жиынға келгендер Асхана бөлме-
сіндегі экспозициямен танысып, арнайы 
дайындалған бір тонна бауырсақ пен 
күлше нан жəне ұлттық тағамдардан дəм 
татты.

Қазандық бөлмесінде «Əулиелер 
əуезі» атты хикметшілер өнері тамаша-
ланса, шараға келген қонақтар да көрер-
мендер арасынан суырылып шығып Ясауи 
хикметтерін орындап, зор ықыласқа 
бөленді.

Тарихи-мəдени шарада мешіт, кітап-
хана, құдықхана бөлмелерінде танымдық 
экскурсия жүргізілсе, мемлекет жəне 
қоғам қайраткері Өзбекəлі Жəнібековтің 

өмірі мен шығармашылығына арналған 
экспозициялар худжра бөлмесінде 
орналасқан кино зал да таныс тырыл-
ды.

Музейге келушілер хан, алып денелі 
батыр-бағландармен естелік суретке түсіп, 
3D тур арқылы тарихи ескерткіштерге 
сая хат жасады.

ҚАЗ ДАУЫСТЫ ҚАЗЫБЕК БИ 
МЕН ПІРІ – БЕГІМЫСЫҚ

КЕСЕНЕДЕ ЖЕРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

Қазақ тарихында есімі елге əйгілі 
тарихи тұлғалардың бірі – Бегімысық. 
Əулиелік дəрежеге жеткен Бегімсеид 
кейбір дерек көздерінде Бегімшайқы 
деп те аталады. Бегімысықты ел əулие 
деп білген. Қара қылды қақ жарған 
Қаз дауысты Қазыбектің заманда-
сы болған Бегімысық бидің досы əрі 
кеңесшісі болған. Шамамен 1670-1764 
жылдары өмір сүрген. Жастайынан 
діни біліммен сусындаған Бегімысық 
қожалардың сейіт əулетінен шыққан.  
Шаһбұзырық бабаның Ұлан қожадан 
тараған ұрпағы. Балаларды оқытып, 
н а у қ а с т а р д ы  е м д е у  і с і м е н  д е 
айналысқан.  Бегімысықтың атағы 
əулиелерге  тəн  кереметтерімен 
шыққан. Бегім əулие туралы кей-
де Келдібек би, кейде Қаз дауысты 
Қазыбек бидің замандасы ретінде ай-
тылады. Баянаула-Далбада Бегімысық 
əулиенің айтқаны қалт кетпейді екен. 
Бегім əулиеге байланысты шежірелік 
əңгімелер арқылы Қаз дауысты 
Қазыбек бидің де ерлігі, көрсеткен 
кереметтері жайында айтылатын 
мистикалық əңгімелер бар. Осы сынды 
хикаялардың бірінде бидің замандасы 
ретінде көрсетеді. Ол əпсана мынадай 
нұсқада айтылады:

Келдібек кезінде аузына ел қаратқан 
шешен болғанымен отыз жасқа дейін 

үйленбей жүріпті. Өйткені оның түсіне 
бабасы Бұлбұл кіріп:

–  С е н  е ш б і р  қ ы з ғ а  к ө з і ң д і 
салмайсың, қатын алмайсың, сен ала-
тын қалындықтың сипаты мынадай 
болады: өңі ақсары, бойы ұзын қыз, 
оң аяғы ақсақ, оң жақ құлағының 
түбінде танадай меңі, екі емшегінің 
арасында алақандай қалы болады, соған 
үйленесің, – дейді. Сол сипатта болған 
Тоқмейіл есімді анадан атақты Қазыбек 
би дүниеге келген.

Қазақ шежірелері сақтаған ауызекі 
əңгімелерде Бегімысық əулие жайында 
аңыздар көп. Соның тағы бір нұсқасы 
мынадай:

Ташкенттің бір қожасында жеті ұл 
болыпты. Ең кішісі Бегім деген баласы 
екен. Өзі Қаз дауысты Қазыбек бимен 
түйдей құрдас екен. Балалары хат та-
нып, дін оқуын меңгерген сауатты бо-
лыпты. Қазақ жұрты Сыр бойынан Арқа 
өңіріне ауарда, Қаз дауыс ты Қазыбек 
би – балаларыңның бірін сұрайын деп 
едім, бізбен бірге Арқаға барып діннің 
ұрығын шашсын, дейді. 

– Кенже балам Бегімнен өзгесін ала 
бер, – дейді Ұланқожа

Сонда Қазыбек би, Бегімнің бо-
йынан бір қасиетін көрген болса 
керек:

– Бегімнен өзгесі маған керек емес. 
Арқаға сауда қылғалы бару ойымда 
жоқ. Өлсек басымызды оңға қарататын, 
артымыздан дұға қылатын ұрпақтың 
қамы-дағы, – дейді. Ұланқожа Қаз да-
уысты Қазыбекке Бегімді қия алмай, 
баласын бермейді. Сөйтіп Қаз дауысты 
Қазыбек қожаның үйінде тағы да үш күн 
жатады. Ақыры бермеген соң, қайтуға 
ыңғайланып, аяғын үзеңгіге салғанда, 
Ұланның бойы дір ете түскен екен. 
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«МУЗЕЙ ТҮНІ» ЕРЕКШЕ ФОРМАТТА ӨТТІ
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫБҮГІНГІ НӨМІРДЕ

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейінің əкімшілігі атынан Сіздерді табалдырықтан аттаған 
Жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын!

Өтіп бара жатқан 2019 жыл қаламыз үшін де, қорық-
музей үшін де толағай табыстарға толы жыл болды. Облыс 

орталығы мəртебесін иемденген киелі Түркістан шаһары 
жаңғырып, жасара түсті. Əлемдік деңгейдегі сəулет өнерінің бірегейі 
– Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің маңайы абаттанып, ізгіліктің да-
расына, сұлулықтың қаласына айналуы қала тұрғындарының да, 

қонақтарының да риясыз ризашылығын тудыруда. Жаңа жыл кім-кімнің 
де жүрегіне көтеріңкі  көңіл күй, шаттық, қуаныш ұялатары анық. Жаңа жыл – 

жүріп өткен жылға баға беріп, тың қадам жасайтын, рухани серпін беретін, жақсылыққа 
ұмтылдыратын, жарқын өмірге жол сілтейтін мереке. 

2020 жыл Сіздерге қуаныш, ұмытылмас əсерлер мен үкілі үміттер сыйла-
сын! Ұшқыр арман-қиялдарыңыз бен ақ тілек-
ниеттеріңіз орындалатын жарқын да көңілді, табысты əрі мақсатты жыл болсын! 

Барлық бастамалардың бағы жанып, биік кəсіптік белестер мен асқар асуларға 
жетелесін! Баршамыздың тасымыз өрге домалап, отбасылық бақытқа кенеліп, жан 
жылуына бөленейік! Жаңа 2020 жыл құтты болсын! Тəуелсіздігіміз тұғырлы, ел 

бірлігі ғұмырлы болсын. 
Жаңа жыл құтты болсын, ардақты ағайын!

Құрметпен, қорық-музей директоры 
Н.АХМЕТЖАНОВ
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– Апырмай, бұл қазақтың қасиеті 
мықты екен, бойым шымырлап кетті ғой, – 
деп ойлаған балам, Бегім өз келісімін саған 
берген болса барсын, – дейді.

Қаз дауысты Қазыбек пен Бегім бұған 
дейін өзара келіскен екен, сонда Бегім Қаз 
дауысты Қазыбекке:

– Əкем өлсем сенің қолыңнан шығам 
деген, əкемнің рұқсаты болмай бармай-
мын, – депті.

Сөйтіп тағы екі күн Бегімді жолға 
қамдап, Бегімнің жылдағы тапқан табы-
сын, əкесіне жеткізетін болып, өзімен 
бірге Арқаға алып келеді. Жол-жөнекей 
келе жатқанда, Бес Мейрамдағы қаракесек 
елінің Қазыбек биді сыйлайтын бір байы 
Бегімді аттай қалап, «Мешіт, медресе са-
лып беремін, балаларды оқытсын, алды-
на мал салып, өзіне қатын əперемін, мен 
уəдемде тұрмасам, келесі жылы келіп 
көр», – деп сұрап алып қалады.

Екі аралықта Талды ма, əлде Нұра ма, 
өзен бар екен. Бір жыл өткен соң Қазыбек 
би Бегімнің халін білейін деп, байдың ауы-
лына келеді. Өзімен бірге он шақты нөкер 
ертіп жүреді екен. Ауылға келгенде бай 
Бегімнің алдына мал салған, əлпештеген 
біреудің жалғыз қызын алып берген екен. 

Мешіт, медресесі бар, үріп ішіп, шайқап 
төгіп отыр екен. Бір жеті сол ауылда бо-
лып, бір күні Бегімді сынамаққа:

– Мынау жақын тұста қасиетті бір 
адамның бейіті бар, адамыңды жиып атқа 
мін, басына барып дұға қылайық, дейді. 
Бұлар келе жатқан ескі сүрлеу соқпақта 
бір мысық өліп жатыр, шамасы мысықтың 
өлгеніне біраз уақыт болған, үстін шаң 
басқан, қабырғалары жабысқан екен. 
Қазыбек би жұлып алғандай:

– Əй, Бегім! Мен жеті күн сенің 
ауылыңда текке жатқан жоқпын, дұға қыл 
да мына жұрттың көзінше бұл мысықты 
тірілт! – дейді.

– Қазыбек құрдас, ойыныңды қойсаң 
нетті, мұны кім қалай түсіне біледі, дейді. 
Қазыбек би:

Сен бұл мысықты тірілтесің, оған 
оқуың жетеді. Ел болса, «Қазыбек би 
оқыған деп бір сартты алып келіп бір тайпа 
елді аузына қаратып не ұтпақ» деп отыр. 
Көрсет Алланың берген өнерін! – дейді.

Бегім Қазыбек бидің қаһарланған түрін 
көріп, атынан түсіп дұға қылады. Өліп 
жатқан мысық орнынан тұрып мияулап, 
бес жүз қадам жерге дейін барып, қайта 
жатты дейді. Көрген адамдар зəре-құты 
қалмай аң-таң болды. Сонда Қазыбек би 
соңына ергендерге қарап:

– Міне! Алланың құдіретін көрдіңдер 
ме?! Бұл Бегім Алланың сүйген құлы. 
Бүгіннен бастап Бегімді Бегімысық əулие 
деңдер! Əулиелігіне көздерің жетті ғой 
дейді. Қазыбек би, ауылына қайтарда:

– Бегім, биыл мен саған келдім. Келер 
жылы қар суы кетісімен маған кел, – деп 

уағдаласады. Осы уағда бойынша ке-
лер жылы жазғытұрым жерден қар 
кетіп жатқанда жанына он адам алып, 

уағдаласқан мезгілінде Қазыбек бидің 

ауылына ат басын бұрады. Сең жүріп 
жатқан уақыт екен, «өзеннен əрі өте алмай-
мыз, суға кетіп өлеміз» деп, жанындағылар 
Бегімысық əулиені ауылына қайтармақшы 
болады. Бегімысық əулие:

– Мен уағдамды бұзбаймын! Қазыбек 
би құрдасымның алдында ұятқа қаламын! 
Еретінің болса жүр! дейді. Сонда бір кісі:

– Мен ердім, баста! – деп, атының шыл-
бырын Бегімысық əулиенің қолына береді. 
Қалғандары су жағасында тұрып қалады. 
Бегімысық əулие қасындағы адаммен суға 
түскенде бұларды жүріп жатқан сең соғып 
ат-матымен бірге суға батырады. Сонда 
Бегімысық əулие:

– Қайдасың, Қазыбек? деп айғайлап 
жіберген екен. Осы кезде ағып жатқан су 
иіріліп тұра қалады. Бұларды бір керемет 
күш жағаға атымен бірге шығарып тас-
тайды. Осы кезде Қазыбек би намаз оқып 
жат қан екен, мырс етіп күліп жібереді. 
Сон да бəйбішесі намаз оқып болған Қазы-
бек биге:

– Отағасы, сіз жаңа намаз үстінде неге 
күл діңіз, намазыңыз бұзылған жоқ па?! 
депті. Қазыбек би:

– Жаңа мен намаз оқып тұрғанда атым-
ды атап шақырды, соған күлдім. Қазір бір-
екі жолаушы келеді. Олардың үсті-басы 
малмандай су. Менің құрғақ киімдерімді 
керегеге іліп қой! – дейді.

Айтқанындай болмайды, үйге Бегі-
мысық жаңына ерген адамымен киімінен 
суы сорғалаған қалпы кіріп келеді. Үстін-
дегісін ауыстырып, амандық-саулық 
сұрасып дастарқан басына отырады. Ас 
ішіп болған соң, Қазыбек:

– Бегімысық, сенің қолыңның шипа-
сы болушы еді, арқам дуылдап барады, 
сипап жіберші, дейді арқасын тосып. 
Бегімысық Қазыбектің арқасына көзін 
салып арқасында ет пен теріге дақ бо-
лып түскен аттың тұяқ іздерін байқайды, 
Бегімысық, таңданып:

– Ау, құрдас! Мынау тұяқтың ізі не? – 
дейді. Қазыбек би:

– Бағана суға кетіп бара жатқаныңда, 
«Қазыбек қайдасың» деп шақырған өзін 
емессің бе?! – деген екен.

Осылайша ауыздан-ауызға айтылып 
келген хикаяда Қаз дауысты Қазыбек би 
мен Бегім əулиенің жұртшылыққа өз кере-
меттерін көрсеткені туралы баяндалады.

1763 жылы ақпанның ақырған аязды 
күндерінің бірінде, Қаз дауысты Қазыбек би  
дүние салған. Қыс қатты, жер қарлы болған 
соң баласы Бекболат пен Едіге би тəрізді 
ел жақсылары ақылдасып, Қаз да уысты 
Қазыбек бидің мəйітін көктем шығып, 
жол ашылғанша аманат етіп сөреде сақтай 
тұруға шешіпті. Өгіздің қалың көн терісіне 
балық майымен сылап, орап, төрт таған 

тасты «сөре» етіп қояды. Көктем шыға 
Түркістан шаһарындағы Əзірет Сұлтан 
жатқан қасиетті мекенге ел болып апарып 
жерлеуді ұйғарыпты. Бабаңның сүйегін 
былғарымен орап қаптап, сол сөренің 
үстінде қыс бойы сақтапты. Көктем туғанда 
Бекболат бастаған қырық жігіт мəйітті 
Əзіреті Сұлтанға алып жүреді. Үлкендердің 
айтуынша, Қаз дауысты Қазыбек қайтыс 
болғанда Бегімысық келіп, табыт қойылған 
сөре тасты қамшысымен үш рет тартып 
жіберіпті. Төртінші рет қамшы үйіре берген-
де, Бекболат ұстай алып: «Марқұмда кеткен 
өшіңіз, яки хақыңыз болса, бізден алыңыз. 
Мəйітті қорламаңыз» деген екен. Сонда 
Бегімысық: «Балам-ай, бекер ұстадың ғой. 
Табытты жеті рет тартсам, марқұмның 
қасиеті жеті ұрпағына жететін еді. Енді үш-
ақ ұрпағымен шектелетін болды ғой» деген 
екен. Шынында да, Ш.Уəлиханов ел аузы-
нан жинаған деректерде атап көрсеткендей, 
Қаз дауысты Қазыбектің ел ұстаған, би 
болған ұрпағы Бекболат – Тіленші – 
Алшынбаймен шектеледі. Бекболат Қаз да-
уысты Қазы бек тің мүрдесін Түркістандағы 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне апарып жер-
легенде, бірге барған қырық кісінің бірі – 
Бегімы сық əулие екен. 

Бегімысық қожа да дүние салған соң 
өзінің аманаты бойынша қасиетті Түркіс-
тандағы Əзірет Сұлтан кесенесіне жер-
ленген екен. 

Қаз дауысты Қазыбек би мен Бегімысық 
əулиелер хақында ел аузында сақталған 
əпсаналардың бұл бір парасы ғана.

Берік БАЙБОЛОВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Адами өмірдің бастапқы ұясы деп 
білетін. Бесік – қазақ қауымы үшін аса 
қастерлі де, қасиетті мүлік. Қазақтағы 
«Есік көргенді алма, бесік көргенді ал», 
«Төрінде бесік тұрса, төре де бас иеді» 
деген ұлағатты сөздер содан қалған. 
Орталық Азия мен Кавказ, Үндістан, 
Қытай жерін мекендейтін халықтардың 
да басым көпшілігі бесікті əртүрлі үлгі 
де пайдаланса біздің халық көшіп-қонуға 
ыңғайлы етіп қарағайдан, қайыңнан, 
көбінесе талдан иіп жасайтын болған.

Жалпы ата-бабаларымыз бесікті ерек-
ше бағалай білген. Мұны Төле бидің 
мына бір оқиғасынан байқауға болады: 
Жоңғарлар шапқыншылығынан соң тоз-
тоз болған ел беті ауған жаққа босып, 
үдере көшкенде, екіқабат жас келіншек 
бос бесікті арқалап бара жатқан көрінеді. 
Сонда Төлемен қатар келе жатқан кісі: 
«Мына бейшараның көрпе-жастығын 
тастап, бос бесікті арқалап келе жатқаны 
несі», дегенде Төле би: «Баланың бесігі – 
кең дүниенің есігі ғой», деген екен.

Халқымызда бесік жайлы да өзіндік 
ырым-тиымдар жеткілікті. Мысалы: 
бос бесікті тербетуге болмайды, бесікті 
сатуға болмайды, бесікті саудаламайды, 
кез келген адамға беруге, аяқ астына 
тастауға болмайды. Бесікті отпен алас-
тау, бос бесікті еш уақытта жабусыз 
қалдырмау, үстіне ақ мата жауып, ең 
болмағанда ұршығына орамал байлап 
қою қажет. Бесіктің теріс жағына отыр-
майды. Бесік жасайтын шеберлер ынсап-
ты болуы тиіс. Киелі дүниенің бағасын 
аспандатпауы керек.

Сондай-ақ біреулерден ауысып кел-
ген немесе жаңадан жасатқан бесікке 
ең алғаш бөленген бала қайтыс болса, 
бесікті шетінеген баланың қабіріне бірге 
апарып қойған. Қазіргі таңдағы зерттеу-
лер талдауынша бесіктің екі жақ басын-
да, арқалығында қыздырылған темір ба-
сып қарыған таңбалар өте көп кездеседі. 
Бұл да дінге сену, отқа табынудың 
бір түрі. Бесік көбінесе қыздырылған 
шүмшеуірмен қарылады, қару əдеті бала-
ны алғаш рет бесікке саларда жəне бала 
əлде қалай ауырып қалған жағдайда жа-
салатын болған. 

Бесік туралы сөз еткенде, қазақтың 
бесікке салу ырымы жайлы айта кету 

парыз. Өйткені ата-бабамызда кез 
келген салт-дəстүр өзінше мағыналы 
да сəнді болған ғой. Баланың шашы, 
тырнағы алынып, қырық қасық суға 
шомылдырғаннан кейін бесікке салу 
рəсімі басталады. Яғни, сол кезде бесік 
тойы жасалады. Бесікте жатқан балаға 
анасы бесік жырын айтады. Құрсақтан 
анасының дауысына қаныққан нəресте 
бесік жырын естігенде соған елтіп, 
тыңдаған. Бесік жыры – баланы жұбату 
үшін айтылар тəрбиелік мəні зор тəлімді 
əн.

Біздің қазақ жаңа туған сəбиді көрсе, 
«бауы берік болсын» деп жатады. Нəресте 
дүниеге шыр етіп келгенде тұңғыш ки-
ген киімі – итжейде, яғни «иткөйлек» 
деп аталады. Иткөйлекті кеңдеу етіп 
көбінесе, кіндік шешесі тігеді. Ырымға 
сүйенер болсақ, баланың алдағы өмірі 
таршылықсыз өтсін, көргені кеңшілік, 
кеңдік болсын дегені. Итжейдені 
қырқынан шыққанша кигізеді.  

Кіндігі түскен баланы бес күннен 
кейін бесікке салады. Бұл той-томалаққа 
жиналған ауылдың көрші-қолаң əйелдері 
шашуларын ала келеді. Баланы бесікке 
салардан бұрын ауылдың жасы үлкен, 
беделді кейуанасы бесік жабдықтарын 
орын-орындарына қояды. Сонымен 
қатар баланың ұйқысы тыныш болу үшін 
жəне жын-шайтанды қуу мақсатымен 
адыраспанды отқа жағып, түтетіп, ба-
ланы бесікке бөлерден бұрын бесікті 
аластайды. Кейде бесіктің бел ағашына 
қыздырылған темір тигізіп, те ырым-
дайды.

Баланы бесікке бөлерден бұрын 
«тыштырма» ырымы жасалады. 
Бесіктің түбек тесігі арқылы бауырсақ, 
кəмпит жəне басқа тəтті дəмдер жапа 
тармағай тосылған алақандарға таста-
лады. Басқарушы əйел, «тышты ма» 
деп сұрағанда, қасындағы əйелдер іле-
шала «тышты» деп шу ете түседі. Əрбір 
жақсылықты үнемі шашу шашумен 
қарсы алатын халқымыздың бұл дəстүрі 
балаға бесік құт болып дарысын деген 
ниеттен туған рəсім.

Əдетте нəресте бесікке бөленген соң 
бесіктің үстіне жеті нəрсе жабылатын 
болған. Мысалы, бесік көрпе, шапан, ке-
бенек, тон жабу, жүген жəне қамшы. Тон, 
шапан жабу ержеткенде халықшыл болу-
ына, жүген тез өсіп, ат үстінде ойнақ сал-
сын, кебенек пен қамшы – ел қорғайтын 
ер болсын деген тілекті білдіреді.

Жас нəрестенің бесігіне бүркіттің 
тырнағын, қасқыр құлағының ұшын, 
жыланның ақ сүйектенген басын тағу 
шамандық дін бойынша «бəле-жала жо-
ламайды, жын-шайтаннан қорғайды» деп 
түсіндіріледі.

Хадистерде жатырдағы бала бұл 
құбылыстардың барлығын анасының 
қимыл қозғалысы арқылы қабылдайды. 
Ал туғаннан соң аяғы шығып, өздігінше 
жүріп бейімделгенге дейін, сəбидің 
денесі табиғи түрде қажетті тербеліске 
түсіп отыруға тиіс. Мұны іске асыра-
тын нəрсе – тек қана бесік. Сондықтан 
бесікті орысша «колыбель» (тербелетін 
құрылғы) деп атайды. Отырықшы 
халықтарда, мысалы, орыстарда аспалы 
бесік (люлька) бол ған. Олар оны төбеге 
ілмектей бекітіп, тербетіп отырған. Ал 
көшпелі халық тарда, мысалы, қазақта 
көшіп-қонып жүруге ыңғайлы етіп тал 
бесік жасал ған. Емшектегі бала бесікте 
жатса, оны қоршаған кіші кеңістікте 
өсіп-жетілуі не керек барлық физикалық 
жағдай лар, соның ішінде, ең негізгісі 
– жылу тұ рақтылығы сақталып, заттар 
алмасу үдерісі қалыпты деңгейде өтеді. 
Сондық тан, дені-қары сау болуы үшін 
бөбек бесікке бөленуі қажет. Бесік туралы 
Құ ранда мынадай сөз бар: «Мəриям ба-
ланы көрсетті. Олар: «Бесіктегі бөбек пен 
қайтіп сөйлесеміз?», деді». («Мəриям» 
сүресі, А-29). Аятта Иса пайғамбар дың 
ана сы Мəриям сəбиін бесікте тəрбие леге-
ні анық айтылған. Бұл мысал – бөбекті 
бесікте өсіру керектігінің айқын дəлелі.

Бесігінен жеріген жұрттың болашағы 
бұлдыр болатынын ұмытпайық, ағайын!

Айгүл ҮРКІНБАЕВА,
ғылыми қызметкер

ТƏРБИЕНІҢ БАСТАУЫ – ТАЛ БЕСІК 

ҚАЗ ДАУЫСТЫ ҚАЗЫБЕК БИ МЕН ПІРІ – БЕГІМЫСЫҚ
КЕСЕНЕДЕ ЖЕРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! АСЫЛ МҰРА

Қазақстан республикасы мəдениет жəне спорт министрлігінің 209.11.2019 
жылғы №210 ж/қ бұйрығымен «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейінің қызметкерлері

Толқын ЖОЛДАСОВ,
Ақшолпан БАЙМЕНОВА

«Мəдениет саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды. Əріптес-
терімізді құттықтай отырып, шығармашылық табыс, отбасыларына береке-
бірлік, зор денсаулық тілейміз.

Музей ұжымы

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейі» 
ұйымдастырған «Аңыздан туған ақиқат» ғылыми-əдістемелік 
экспедициясы өз жұмысын бастады.

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

Алғашқы сапарын Түркістан 
қаласындағы Шорнақ, Қосмезгіл 
елді мекендерін аралаудан бастаған 
экспедиция мүшелері Шорнақтан 
шыққан біртуар ақын-жырау Əб-
дірайым Байтұрсыновтың көзін 
көрген замандастарымен тілдесіп, 
есте лік-əңгімелерін тыңдады. Соны-
мен қатар Т.Айтжанов атындағы орта 
мектебінде Ə.Байтұрсынов атын-
дағы сыныптың ашылуына қатысқан 
қорық-музей қызметкерлері «Халқын 
сүйген, халқы сүйген ақын» атты 
дөңгелек үстелде де кеңінен пікір 
алмасты. Айтулы шараға Түркістан 
қаласының Құрметті азаматтары 
Еркінбек Омарбеков, Кеңесбек 
Бөкебаев жəне ақынның ұлы 
Абдолла Əбдірайымұлы қаты сып, 
аңызға айналған тұлғалар жө нін дегі 
деректермен бөлісті.

Айта кетсек, «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейінің директоры Ахметжанов 
Нұрболат Қадырұлының бастамасы-
мен қолға алынған «Аңыздан туған 
ақиқат» ғылыми-əдістемелік экспе-
дициясы нəтижесінде Түркістан жəне 
тарихи жерде туған тұлғалар жайлы 
деректер «500 аңыз» кітабында 
жарық көріп, оқырман назарына 
ұсынылады. Бұған дейін «100 аңыз» 
атауымен жарық көрген тарихи-
танымдық жинақ орыс, ағылшын 
жəне түрік тілдеріне аударылуда.

Аталған экспедиция тобы ның 
жетекшісі – Қазақстан Респуб-
ликасының Мəдениет қайраткері, 
«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мə дени қорық-музейінің ре-
дакторы Əбдікерім Манапов.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Біздің халық - салт-дəстүрге өте 
бай ел. Белгілі қоғам қайрат-
кері, заңгер Н. Шайкенов: «Ұлт 
дəстүрі – заңнан биік» деген-
де салт-дəстүрі мықты əрі тұ-
ғыры берік ел екендігін ұқтыр-
ған. Халқымыз өз ұрпағына 
ғасырдан-ғасырға көздің қара-
шы ғындай сақтап жеткізген 
ұлттық қасиетін салт-дəстүрмен, 
өнегені əдет-ғұрыппен, үлгіні 
жөн-жосықпен, əдепті ырым, 
тыйым мен сіңіріп, ұлағатты ұл, 
инабатты қыз өсірген. Ұлт тық 
тəлім, салт-сана сабағы адам-
гер шілік тəрбиенің аса сенімді 
əрі ғажайып жол екенін көрсетті.
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2020 ЖЫЛДАН НЕ КҮТЕСІЗ?

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ЖҮРЕКЖАРДЫ САУАЛНАМА

1) Мен үшін 2019 жыл ең алдымен 
Түркістан қаласының облыс орталығы 
болуына қатысты осындағы жүргізілген 
құрылыс, қаланы абаттандыру, жол-
дарды жөндеу жұмыстарына байланы-
сты нақты қадамдардың жасалуымен 
есте қалды. Бұл осы қаланың тұрғыны 
ретінде мен үшін ерекше қуантарлық 
жайт. Əсіресе, Қ. А. Ясауи бабамыздың 
кесенесінің айналасын көгалдандыру, 
«Арбат» пен бұрыңғы «Алматы» қазіргі 
«Н. Назарбаев» алаңдарының бүгінгі 
келбеттері көз тартатындай өзгеріп, 
қаланың сəнін асырғанын ерекше атап 
өтер ем. Сонымен қатар «Əзірет-
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық музейінің жылжымалы көрмелері 
халқаралық деңгейге көтерілгені мен үшін 
ерекше құбылыс болды. Ресей, Түркия, 
көршілес Өзбекстан Республикасындағы 
біз қойған көрмелер осы елдерден келетін 
туристер санын арттыруы сөзсіз. 

2) Қаламызда жүргізіліп жатқан 
құрылыс жұмыстарының қарқынына 
қарай 2020 жылда Түркістан қаласының 
аумағы да, келбеті де танымастай  өзгереді 
деп ойлаймын. Қалада көптеген жаңа 
жұмыс орны ашылып, халық саны көбейіп, 
өткізілетін көптеген мəдени-рухани 

іс-шара қаланың мəдени өмірін жаңа 
деңгейге көтеретініне сенемін. Қаланың 
өмірінде болатын оң өзгерістер «Əзірет-
Сұлтан» музейіне де өз əсерін тигізбей 
қоймайды. Соңғы уақыттарда қаламыздың 
облыс орталығы болуына байланысты 
Түркістан ақпарат құралдарында көп жар-
намаланып жатыр. Ал Түркістан тура лы 
сөз бола қалса алдымен Ясауи кесенесі 
айтылады. Мұның барлығы келушілер са-
нын арттырады – музейді музей қылатын 
ең əуелі экспонаттар болса, екіншіден 
келушілер. Ал қаладағы келушілерге арна-
лып жасалып жатқан жағдайлар олардың 
санын арттырады. Алдағы жылда меке-
меміздің жұмысы өткен жылдан да көп 
жəне қызыққа толы болады деп ойлаймын.

Данияр САДУАҚАСОВ, 
музей экскурсоводы 

1) «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
мəдени-тарихи қорық-музейінде 2016 жыл-
дан «Суретші-безендіруші» қызметіне 
қабылданып, «Əзірет Сұлтан» қорық-
музейінде ұйымдастырылған көрмелер, ме-
рейтойлар, жыл сайын өтетін «Ясауитану» 
байқауы жəне «Конференция» т.б дəстүрге 
айналған мекеме іс-шараларының безендіру 

жұмыстарымен айналысып келемін. 
Музейге 40 жыл толуына байланысты 
мерейтой қарсаңында Музей əкімшілігінің 
40 жылдық мерекелік медалімен, соны-
мен қатар облыс əкімінің Алғыс хатымен 
марапатталдым. Салам бойынша 2020 
жылға дейін «Əзірет Сұлтан» қорық-
музейінде атқарған қызметім, мен үшін 
үлкен мəртебе жəне шүкіршілік етемін. 

2) Алдағы 2020 жылы «Əзірет Сұлтан» 
қорық-музейінің жетістіктері одан əрі 
ұлғая түсіп, оған септігімді тигізу – басты 
мақсатым деп есептеймін. Еліміздің барша 
халықына беркеке мен бірлік, қуаныш пен 
бақыт тілеймін Жаңа жыл есігіміздең өз 
жақсылығымен аттай берсін. 

Қанат Б�ГЕНБАЕВ,
музей суретші-безендірушісі 

1) 2019 жылға өкпем жоқ. Түркістан 
қаласы облыс болуымен ерекше есімде 
қалды. Əзірет Сұлтан аумағы көркейіп 
гүлденді. Мекеме маңайында жəне 
қаламызда көптеген мəдени нысан ашылып, 
ғимараттар бой көтеруде. Осы мен үшін 
үлкен жаңалық, зор қуаныш болды. Өткен 
жылда пəтерлі болдым, немерелі болдым. 
2020 жылдан көптеген үміт күтеміз. 

Қаламыз көркейіп жандана берсін. Еліміз 
аман жұртымыз тыныш отбасымызда тек 
қана жақсылық қуаныш болсын. 

2) Барша ұжымға, түркістандықтарға 
жалпы Қазақ еліне тыныштық, бақыт, 
– бірлік тілеймін. Кесенеде жерленген 
Дулыға батыр Көшербайұлының айтқан 
нақыл сөзі есіме түсіп отыр. «Күшімізді 
қырғынға салмай татулыққа салу керек. 
Татулық болған жерде береке болады, бе-
реке болса ел оңалады» – деген екен. Осы 
айтпақшы елімізде береке болсын, ағайын.

Меруерт ЖАҢАТАЙЕВА, 
шаруашылық б�лімінің қызметкері

1) Əр жылдың өзіне тəн ерекшелігі бар. 
2019 жыл мен үшін табысты, жемісті 
жыл болды деп есептеймін. Ойға алған 
бір қатар жұмыс нəтижелі болды. Өзім-
нің кəсіби маман ретіндегі бағытымда 
Ел басымыздың Рухани жаңғыру бағдар-
ламасы, «Ұлы даланың жеті қыры» мақа-
лаларында көрсетілген міндеттер мен 
шаралар жоспарланған жұмыстарға көп 
көңіл бөлдім. 

2) 2020 жылдан не күтеміз? Келер 
Жаңа жыл барлық ойға алған істеріміз 
бен бастамаларымызға басымдық 

беріп, мол табыстарға кенелтсін. Жаңа 
жыл жағымды жаңалықтарға толы бол-
сын! Ұлттық тарихи құндылықтарымыз 
өз деңгейінде насихатталып, еліміздің 
мəртебесі əрқашан биік болсын. Адам 
баласы Жаңа жылдан көп жақсылық 
күтеді, Жаңа жылға көп үміт арта-
ды. Ар мандарымыз бен тілектерімізге 
қосылып, əріптестерге алдағы жыл-
да денсаулықтарыңыз мықты, бақыт-
тарыңыз баянды болып, күш-қуатыңыз 
таусылмасын, қанаттарыңыз талма-
сын деп тілеймін. Өткенге риза болып, 
Жаңа жылға бəріміз таза ниетпен, нық 
қадаммен аттайық. Жаңа жылға елмен 
бірге жаңа табыстарға жете берейік!

Асылхан К�РІМ,
Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау 

Зергерлік өнер – ерте заман-
нан келе жатқан, əрі халыққа көп 
тараған сəндік жəне қосалқы өнердің 
бірегейі. Алтын, күміс, асыл тас жəне 
сүйек секілді материалдарды пай-
далана отырып, сəн салтанат үшін 
əшекейлі жиһаз, қыз-келіншектердің 
сəндік бұйымдары мен қару-жарақ, 
сауыт-сайман, ер-тұрманды да зер-
герлеу өнері халық арасында кең 
жайылған. Оған тас, сүйек, металл, 
бояу, былғары сияқты материал дарды 
ұлттық болмысымызды ескере оты-
рып бедерлеу, ою, шекімелеу, аптау, 
күптеу секілді көптеген əдіс-тəсілдерді 
кеңінен қолданған, осы орайда заттарға 
зергерлік бейне жасау, сондай-ақ бе-
дерлеу, қалыпқа салып қысу бір затқа 
бір затты оюластыру, қиюластыру, 
кіріктіру, қақтау, күмістеу, термелеу, 
өру, бұрау, тоқымалау, əбзелдеу т.б. 
шеберлік əдістер жетерлік. Зергерлік 
өнерді меңгерген адамды «зергер» 
деп атайды. «Зергер» парсы тілінен 
ауысқан «Зəргəр» сөзі. Парсы тілінде 
алтыннан, күмістен суырып, созған 
жіңішке сымды «зəр» дейді. Халық ара-
сында зергерлер өте жоғары құрметке 
ие болып, елдің сүйікті адамына 
айналған. Қазақ зергерлері негізінен 
əйелдердің сəндік əшекей заттарын 
əсем жасай білген. Əсемдеп жасап қана 
қоймай дəстүрімізбен мəдениетімізді 
айшықтап көрсеткен. Қазақтың қыз-
келіншектерін ажарландыра түсу үшін, 
оларға арнап алуан түрлі əшекейлі 
бұйымдар жасаған. Осындай, дəстүр 
мен мəдениетімізді айшықтайтын 
əшекейдің бірі – «құстұмсық жүзік» 
десек те болады.

Құстұмсық – қыздар тағатын 
жүзіктің бір түрі. Оның рəміздік мəні 

«ұш қан құстай ерікті, өз еркі өзінде», 
яғни «қыздың басы бос» деген ұғымды 
да білдіреді. Құстұмсық жү зікте 
бейнелен ген құс – жақсылық хабар дың 
жаршы сы. Қазақ халқы құсты еркіндік, 
мейірім ділік пен қайырым дылық, 
бейбіт өмір белгісі ретінде ба ғалаған. 
Аққуды – сұлулыққа, махаббатқа, 
көгер шінді – бейбітшілікке, қарлығаш-
ты – нəзіктікке теңесе, бұлбұл – 
өнерпаздықтық белгісі іспетті саналған. 
Сондықтан да «құстұмсық» жүзікті 
қыздардың саусағына тағады. Құстың 
тұмсығы сияқты бір ұшы үшкірленіп 
жасалған құстұмсық жүзік бəле – жала-
дан қорғайтын ерекше қасиетке ие деген 
де халық арасында сенім қалыптасқан. 
«Құстұмсық» жүзіктердің небір түрлері 
музейіміздің қорында сақталуда. 

«Құс тұмсық» сабағы жал пақ, 
ортасына қарай жіңішкерген, беті 
өрнектелген. Жоғарғы беті тегіс орта-
сын да сəл дөңестеу болып тамшы пі-
шінді өрнек түсіп, жан-жағы сіркеленіп 
қоршалып жаны да сондай өрнекпен 
əсемделген. Күміс, сынамы – 500°.

Жүзік «Құс тұмсық» пішінді 
бедерленіп өрнектелген, дөңгеленіп 

шыққан жағының төменгі жағына 
ілмек қондырылған. Сабағы үш сым-
нан тұрады, төменгі ортасы біріктіріліп 
келіп жоғарылау жерінен екі шеткісі 
майыстырылып ортадағы сымнан ара-
лары ашылып жоғары көтеріліп ба-
рып бекітіліп, ашық жерлеріне өрнек 
отырғызылған. Күміс, сынамы – 950̊

Қазақ халқының дəстүрлі ұлттық 
қол өнерінің тəрбиелік мəні өте бай 
десек артық айтпаймыз. 

Бұрында хал жағдайын сұрайтын 
телефон,интернет болмаған заманда 
тұрмысқа шыққаннан кейін төркін 
жағы «Құстұмсық жүзікті» қыздың 
киімдеріне қосып жіберетін болған. 
Қыздың інілері, сіңлілері жағдайын 
білуге келгенде қыз жүзікті төркініне 
қайтарса, ол оның жағдайының жақсы 
болғаны. Қыздың шешесі қуанып, 
«құдағиыма рақмет, қызыма өз 
қызындай қарайды екен» деп ауыл-
аймағын бəсіре қонақасына шақырып, 
«Құстұмсықты» көрсеткен. Немесе 
қыздың үйіне барғанда төркіндеріне 
шай құйғанда қолына қарайды екен, 
өйткені ; тұмсық жағы теріс қарап тұрса 
жағдайым жаман, ал тұмсығы саусақ 

ұшына қарап тұрса жағдайым жақсы 
дегенді білдіреді екен.

Сақтар дəуірінен бастау алған 
тұмсық белгісі басқа да көптеген 
əшекейлерде қолданылады, сондай –
ақ қазақтың киізден, ағаштан жасалған 
жəне кестелі бұйымдарының ою-өрнек 
жүйесінде де кездеседі. Жүзіктің бұл 
түрі Қазақстанның барлық өңірінде 
кеңінен таралғанына жəне басқа 
ұлт мəдениетінің бұйымдарына тəн 
еместігіне байланысты этностық ерек-
ше белгіге жатқызуға болады. Ол 
құрылымындағы кейбір ерекшеліктері 
мен техникалық-сəндік шешімдерінің 
бірегейлігіне қарағанда, жергілікті 
стильдік ерекшеліктің өзіндік көрсет-
кіші болып табылады. 

Сағынышым көкірекке толды 
ағайын,

Құстұмсықты жүзікті қолға алайын.
Ата-анам, бауырларым келер ме екен,
Ерте тұрып күні ертең жол қарайын, 

– деп əндеткен ұзатылған қыздың сы-
рын паш еткен «құстұмсық» сыры 
осындай.

Дәулетияр АДИЕВ,
қор сақтаушы

«Əзірет Сұлтан» мем-
лекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейінің ұйым-
дастыруымен Түркістан 
қаласын дағы №24 жал-
пы орта мек те бін де Карл 
Молдахметұлы Байпа-
қов тың 80 жылдығына 
орай «Карл Байпақов 
– археология сардары» 
көрмесі ашылды.

Іс-шараға қатысқан мектеп 
мұғалімдері мен жоғары сынып 
оқушылары К.Байпақовтың ғылыми 
еңбектері мен атақты археолог жай-
лы жазылған естелік кітаптарды, 
өмірінің əр кезеңінен сыр шертетін 
суреттерді тамашалады.

Шара барысында қорық-музей-
дің экскурсоводы Д.Саидва касов 
«Сыры терең Сауран» тақы рыбында 
лекция жүргізіп, белгілі археолог 

К.Байпақовтың бірнеше жыл ор та-
ғасырлық Сауран қаласында жүр-
гіз ген қазба жұмыстары жайлы 
əңгі меледі.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назар баев-

 тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақалаларын 
насихаттау аясында қолға алынған 
басқосуда оқушылар көптеген сұрақ 
қойып, пікір алмасты.

бір қатар жұмыс нəтижелі болды. Өзім-
нің кəсіби маман ретіндегі бағытымда 
Ел басымыздың Рухани жаңғыру бағдар-
ламасы, «Ұлы даланың жеті қыры» мақа-
лаларында көрсетілген міндеттер мен 
шаралар жоспарланған жұмыстарға көп 

бен бастамаларымызға басымдық 

26-ХИКМЕТСІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЖЫЛ НЕСІМЕН ЕСІҢІЗДЕ ҚАЛДЫ?

КЕПІЛ 
БОЛАМ
Əуелі – һу, ақыры – һу, деп, өзіңнен кет,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Хақ жолына кемел жан боп төзіммен жет,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
«Лə илəһа илл-Алла-лап» зарлы түнің
Өткей; жəрдем бер кім айтса Хақ зікірін.
Пірмұғанға қызмет қылсын бар бітімің,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
«Лə илəһа илл-Алланы» тіліңе сал,
Діліңе сал, əр тыныста нұрын ашар;
Сол Пірмұған назар бұрса түріңе сəл –
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Тақты тепкен Адһамдардың жет соңынан,
Кімді көрсең: «Қызыр – ол», – деп өп қолынан.
Сахарда тұр, жанарыңнан төк толы қан,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Алла деген пенделердің қолы болғын,
Сапар шексе, топырақ сыйпат жолы болғын,
Ғашықтардың жанып-өшкен күлі болғын,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Сен Хақты сүй зəкір* болып, шəкір* болып,
Нəпсі көзін ой сахарда, аһ ұр келіп,
Дүниені қой Баязиттей пақыр болып,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Əр деміңде Жаратқанды талап қылсаң,
Тұлпар болып сахарларда жарап тұрсаң.
Олла-биллə, боқ дүниені талақ қылсаң –
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Адһам құсап ақиқаттың жүзін өпкін,
Желік, менмен, байлық үйін бұзып өткін.
Махаббаттың дариясынан жүзіп өткін,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Ұйқыдан без ақыреттің қаупіменен,
Күндіз-түні жүр Алланың зауқыменен.
Жүректі жар махаббаттың шауқыменен,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
«Йə, Рəббəна, залəмна»*, – деп нала қылсаң,
Жан-жағыңа жанарыңнан қан ағызсаң,
Хақ зікірін серік тұтса санаңыз сан,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Сен – көбелек, ал ақиқат – жайнаған шам,
Өзіңді отқа ұр, сол асыл дерт – пайдаға алсаң,
Дүкенің құр зікір етіп қайда барсаң,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Рақым жаусын, дария қыл көз жасыңды,
Ғаріп болып жолда жатып қозға сырды, –
Тəңір сенен керек қылмас өзге асылды,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Көшетін түн отты лаулат лағылыңмен,
Шақпақты шақ көзден аққан жалыныңмен,
Сұқбаттарда судай тасы дауыл үрген,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Алла-һу деп, жоғал, жүрек-бауырың күйсін,
Түнде тұрып, тағат қылғын, Тəңірің сүйсін.
Одан кейін хас ұлықтар əмірін қылсын,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Сахарда тұр, сияқтанып сабылған көш,
Ғашық болсаң Ысмайылдай жаныңнан кеш,
Тəңірінің əміріне таңылғанда ес,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Фархадтайын мехнат тартып, таулардан ас,
Баязиттей түнде тұрып, бауларға қаш,
Жөнейіттей шөлді кезіп саулар ма жас?! –
Ай, бейхабар, ғафыл ұйқы – зайғыдасың,
Дүние тілеп күндіз-түні қайғырасың,
Тағат қылшы, бос сөздерден айны да шын! –
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Тағат қылсаң – тас төсекпен қалсаң жолда,
Бітіміңді Хақ ұсынған салсаң жолға,
Өлеріңде толық иман алсаң қолға,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам.
Құл Қожа Ахмет, өзіңе қыл насихатты,
Халықты айтып, өзіңді ұмытып, басың қатты,
Тауың – ауыр, қылмысың – зор, тасың – қатты,
Хақ Жамалын көрсетпесе кепіл болам!

ҚҰСТҰМСЫҚ –
ЖҮЗІКТІҢ ƏСЕМІ ДЕ ƏДЕМІСІ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ҰЛАҒАТТЫ ІС-ШАРА
«Музейге сый» акциясы – «Əзірет 
Сұлтан» қорық музейінде жыл 
сайын өткізіліп келе жатқан 
ауқымды іс-шаралардың бірі.

Е л б а с ы  Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т і м і з 
Н.Ə.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» жəне «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақалаларында ұлттық 
құндылықтар мен тарихи мұраларымызды 
кеңінен насихаттауға арналған тың жоба-
лар ұсынғаны белгілі. Музейге сый жасау 
үрдісі атақты Əмір Темірден бастау алса, 
көне мұраларды жинақтап, сақтау, қорғауда 
белгілі этнограф-ғалым, қоғам қайраткері 
Өзбекəлі Жəнібековтің де еңбегі зор. Сондай-
ақ Ұлы Отан соғысының ардагері, ұлағатты 
ұстаз Адасқан Алтаев, Қазақ ССР халық 
суретшісі Сахи Романов, Ахмадулла Исаев, 
Аман Абдуллаев, Н.Хамракулов сынды му-
зей жанашырларын да атап өтпеу мүмкін 
емес. Технологияның қарыштап дамыған за-
манында көне заттардың күнделікті тұрмысқа 
қолдану қажетінен шығып қалғанымен,  
зерттеуде, болашақ ұрпақтың өз тарихы 
мен болмысын тануда маңызы зор. Қырық 
бір жыл бұрын 300-дей ғана құнды затта-
ры бар «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінде 
қазіргі күні 24 481  дана жəдігер мемлекеттік 
тіркеуге алынды. Бүгінгі шараға да өз үлесін 
қосуға келген барша музей жанашырлары-
на алғысымызды білдіремін», деді «Əзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейінің директоры Нұрболат Қадырұлы.

«КАРЛ БАЙПАҚОВ – АРХЕОЛОГИЯ САРДАРЫ»

Түркістан қаласында Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің аумағын 
абаттандыру жөніндегі жобалар-
ды үйлестірудің жедел мəселелері 
бо йынша ғылыми-əдістемелік 
кеңестің отырысы болып өті.

ҚР Мəдениет жəне спорт 

министрлігі  құрған кеңеске 
министр ліктің өкілдері, тарихшы-
лар мен ғалымдар, «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəде ни қорық-
музейі, Түркістан қаласы əкім-
дігінің өкілдері, «Қазқайтажаңарту» 
кəсіпорны, «Базис-А», «Энвикон-А» 

құрылыс компаниясы сондай-ақ 
сəулетшілер қатысуда.

Үйлестіру кеңесі мүшелерінің 
төртінші рет бас қосуында, «Əзірет 
Сұлтан» қорық-музейі аумағын 
абаттандыру жұмыстары бойынша 
мəселелер талқыланды.

ҒЫЛЫМИ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС
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ҚОЛТАҢБА

Секен Кəрімұлы Тұрысбеков (1961 жылы 22 наурызда Шығыс 
Қазақстан облысы Үржар ауданында туған) – қазақ композиторы, 
күйші, домбырашы. Қазақстанның еңбек сіңірген əртісі. Қазақстан 
Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, Парасат жəне Құрмет 
ордендерінің иегері. «Көңіл толқыны» күйінің авторы. Сəкеннің азан 
шақырып қойған аты – Серікболсын. Семей музыка училищесінде оқып, 
содан кейін, Алматы консерваториясын (қазірғі Қазақ ұлттық консер-
ваториясы, М.Əубəкіров жетекшілігімен) бітірді. Консерваторияны 
бітіргеннен кейін «Сазген» ансамблі құрамында еңбек етті. 2001 ж. 
Еуразия университеті жанындағы «Қоңыр қаз» ансамблінің көркемдік 
жетекшісі болып тағайындалды.

«Сазген» фольклорлық-этнографиялық ансамблінің көркемдік 
жетекшісі жəне бөлім меңгерушісі, «Ақ жауын» мемлекеттік камералық 
оркестрінің көркемдік жетекшісі əрі бас дирижері.

«Жазғы қар», «Көңіл толқыны», «Ақ жауын», «Бесік күйі»(«Балауса»), 
«Күлтегін», «Көк бөрі», «Дарабоз», «Ақжүніс», «Өкініш», «Боздақ», 
«Аруана»(«Шығыс жұлдызы»), «Мəлғаждар» күйлерінің жəне «Аққу 
сазы», «Ерке қусым», «Көктемім менің, көктемім», «Қоңыр қаз», 
«Шағала», «Мен бір жұмбақ адаммын», «Айхай заман», «Аяулы ар-
ман, дүние», «Қос жұлдызым», «Бауырым, сонау күн қайда?», «Анама», 
«Тарбағатай», «Қоңыр жел», «Қарлығашым», «Толғау», «Қызыма», 
«Жанымнан тəтті өмір», т.б. əн-күйлер мен романстардың авторы.

1985 жылғы Мəскеуде өткен жастар мен студенттердің XII 
дүниежүзілік фестивалінің, 1988 жылғы Қазақстан Комсомолы 
сыйлығының лауреаты. 1993 жылдан Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген əртісі.

Дайындаған 
Дина �ДІЛБАЕВА

ТОҚТЫЛАР биыл өмірдің тұрмыстық жағына көп көңіл бөледі. 
Мұнда өзіне шабыт, қанағат пен өз талантын көрсетуге мүмкіндік алады. 
Қайта жөндеу, қалпына келтіру, құрылыс жұмыстарымен айналысады. 
Батыл шешім, тың идеяларға бой бұрады. Араласатын адамдардың қатары 
жаңарады жəне əрдайым шығармашылық, өзара кəсіби қызығушылық бай-
ланыс жасауға себеп болады. Жыл қарқынды, қозғалысқа толы болмақ. 
Тұрған жерден көшуі мүмкін. Қаржы жəне жеке өмірі өзара тығыз байла-
ныста болмақ. 

ТОРПАҚТАР артық нəрседен арылмай, алға жылжи алмайды. Дамуға 
кедергі келтіретін дүниелер: қызғаныш, күндестік, жұрттың жетістігіне де-
ген тым артық қызығушылық. Мақсат қойып, соған жетуге барынша тал-
пынса сонда жолы ашылады. Биылғы жыл мұғалімдерге, тəрбиешілер мен 
тəлімгерлерге арналған. Немен айналысса да, əрдайым жақтайтын пікірлес 
табады. Қайтарылмай жүрген сома қайтарылады. Шығындар көбінесе 
жақындарға шашылады.

ЕГІЗДЕР ұзақ күтіп, қатты уайымдаған дүниелерін бағалайтын бола-
ды. Дегенмен жақында ғана күнделікті өмірде маңызды рөл атқарған адам-
мен қиналмай қош айтысады. Жылдар бойы айналысқан істен де шеттеуі 
мүмкін. Жаңа кəсіпке қызығады, бұрын айналыспаған жаңа іске құлшынысы 
оянады. Белгілі бір себептермен жұмыста кедергілер болады. Адамдармен 
байланыста бұрынғыдай ашық болмайды, сенімсіздік пен күдік те орын 
алады. Сезімінде тұрақтылық болмайды. Ер адамдарда өзімшілдік басым 
болса, əйелдер жеңілтек болмақ. 

ШАЯНДАР бұрынғы мүддесіне берік. Мақсаттары еш өзгермейді, 
бұлтармайды, сенімді түрде соған қарай жүре бермек. Ешкім оның 
көзқарасын, жоспарларын өзгерте алмайды. Бүгінгі идеясы – жалғыз дұрыс 
идея. Биыл сыйлыққа қарқ болады, сый-тарту көп болмақ. Əріптестердің 
назарында болады, пікірлестер көбейеді. Аралас-құраластар саны артады. 
Мүлікке қатысты пайдалы мəміле жасайды. Тəлімгерлік, ұстаздық, таптыр-
мас тəжірибені біреуге үйрету биыл өзекті болмақ. Егер олар басшы бол-
са, ықпал ететін саланы кеңейтеді. Жиі сапарлар күтілуде. Ал жеке өмірде 
жарқын сəттер көп-ақ.  

АРЫСТАНДАР жақындар арасында өзінің тəртібін қайта қарастырады. 
Шешімдерін түбегейлі өзгертеді. Қажеттіліктен мəжбүр болып, өзіне 
маңызды бір дүниеден бас тартады. Аралас-құралас адамдар саны азая-
ды, кіммен араласып-араласпауды оны өзі шешеді. Кəсіби деңгейді өсіру 
туралы ой пайда болады. Биыл ақшаға деген ынта былтырғыдан да күшті 
болмақ. Ақша табудың көзі мен қанша қаражат табу туралы мəселе əрдайым 
кесе-көлденең тұрмақ. Өкінішті жағдайлар да бар. Қолында үлкен қаражат 
тұрақтап, тұрмайтын кездер де болады. Материалдық тұрғыда жанжалдар 
да болуы мүмкін. Сонымен қатар ірі нəрсе сатып алады. Ересек арыстандар 
сатқындыққа тап болуы да ғажап емес. 

БИКЕШТЕРДІҢ өз жоспарынан, арманынан бас тартпағаны жөн. 
Керемет өзгерістер болуы мүмкін. Көбісі бұрын болмаған жерге тама-
ша саяхатқа шығады. Биылғы жыл кəсіби деңгейді өсіруге, тəжірибені 
толықтыруға, іскерлік салада мəміле жасауға арналған. Бизнесті кеңейтуге 
болады. Не болса да, тұрмыстық жағдайда белсенді болмақ. Бірдемені 
ауыстырып, жаңартумен болады. Маңызды құжаттарға қол қойылады. 
Ересек бикештер мұраға ие болады. Жеке өмірде қасындағы адамына талап 
қойылады. Əр нəрсеге ашуланатын сəттері көп-ақ. Бастысы ата-анасымен 
арасындағы қатынас нығаяды. 

ТАРАЗЫЛАР іскерлік салада өз əрекетін нақтылайды. Өзгелер 
оның тез шешім қабылдау өнерін бағалайтын. Өзінен жоғары, алда 
тұрған бəсекелестеріне қызығушылығы артып, сондай деңгейге жетуге 
ұмтылады. Құмарлық пен батылдық молынан болады, ол тек мамандыққа 
қатысты. Əсіресе рухани, шығармашылық одақтар жемісін береді. Білікті, 
беделді мамандардың құрметіне ие болады. Көптеген таразылардың 
танымалдылығы артады. Айналасында жиі-жиі өсек, алып-қашпа даурықпа 
сөздер жүреді. Жеке өмірі құпияға толы болмақ. 

САРЫШАЯНДАР қарым-қатынастағы дағдарыстан ақыры шығады. 
Өмірлік тəжірибесі жаңа белеске шығуға баспалдақ болмақ. Қызметтес 
болуға ұсыныстар түседі. Үйден тым алыс жерде жұмыс істейтін болады. 
Көбісіне бұл іс-сапарға байланысты болуы мүмкін. Айналасындағылармен 
қатынасы өзгереді. Бірқатар табысты шарттар жасайды, қомақты қаржы 
құйылады. Жұмысында жаңа бағыт-бағдар пайда болады, ол егжей-тегжейлі 
қарастырылады. Танымал адаммен танысып, соның аумағында араласады. 
Биыл көптеген сарышаян жаңа əлеуметтік мəртебеге ие болмақ. Махаббаты 
əрдайым бар, оған тіпті қиналмайды. 

МЕРГЕНДЕР өз дегеніне жету үшін барын салады. Погон тағып 
жүргендер немесе медицина саласындағы мергендер мансабын өсіруге 
тырысады. Бəлкім, жаңа қызмет ұсынылады, жұмысында өзгерістер болуы 
мүмкін. Жаңа əріптестер пайда болады. Білім деңгейі ақырындап көтеріле 
бермек. Биыл материалдық ахуалды жақсартады. Қаржы проблемасын 
түбегейлі шешу үшін туыстарымен арада дау да туады, түсіністік те азаяды. 
Жақын туыстар ортасында үлкен өзгерістер болмақ. Салтанатты іс-шараға 
қатысады. Дүниеге бала келеді немесе үйлену тойы болуы мүмкін. Жөндеу 
жұмыстары жүргізілуі мүмкін. Үйге үлкен зат сатып алады. 

ТАУЕШКІЛЕР өзіне пайдасы жоқ жіктеу, ажырасуды тоқтатады. 
Онымен араласқан ыңғайлы, жеңіл, пайдалы болмақ. Достық сенімге 
енген адам оны құрметтейтін болады. Ол кез келген сұрақтың жауабын 
біледі. Ал кəсіби қатынаста биыл ешқандай тосын сый жоқ. Үйге көп көңіл 
бөліп, жақындарының көңілін аулайды. Көптеген тауешкілердің басты 
міндетіне жаңа қызмет, мəртебе немесе қоғамдық жұмыс кіреді. Өз еңбегінің 
арқасында танымал болады, оны байқау қиын болмайды. Ортақ мақсат, 
қызығушылықтың арқасында тағдыры ерекше кездесу ұсынуы мүмкін. 
Қуанышқа бөленеді. Мереке көбейеді. Ал қаржы мəселесі тұрақсыз. Бірақ 
қаражат əр түрлі жерден түсіп отырады. 

СУҚҰЙҒЫШТАР үйінен алыс жерге сапарға шығып өзіне сенімді бо-
лып, жеңілденіп қалады. Ақылы толып, икемделе түседі. Келбеті жақсарады. 
Қаншалықты жас жəне көрікті болып көріну өзіне де маңызды. Бұрынғы 
араласқан адамдардың біреуі ерекше жаңалықпен таңғалдырады. Кəсіби 
қызметте өзіне тікелей байланыста болмақ. «Мен дұрыс жолдамын» де-
ген сенімнен айырылмауы қажет-ақ. Өзге біреулер пікір айтып, тіпті сы-
науы мүмкін. Жұлдыздар сенімге шүбə келтірмеуге кеңес береді. Қаржы 
қатынасында да, махаббатта да пікірлес, ұстаным ортақ, сезім де ортақ 
адамдармен бірге уақыт өткізуі керек. 

БАЛЫҚТАР осы уақытқа дейін басшылыққа алынған жалған қағида-
лар ды өз күшімен жеңе алады. Дегенмен жалғыз қалғанда дұрыс жолда 
екенін тексеру үшін барлық мəліметті талдағаны дұрыс. Өмір салтын, ай-
наласын, жеке тəуелділікті өзгертуге мүмкіндік туады. Бұрын немқұрайлы 
қараған мəселелерден рахат таба алады, олар үшін барлығы жарқын түске 
боялады, тек келісім мен сенімі қажет. Ол материалдық жағынан, қаржылық 

тұрғыдан құнды деп есептеуге болатын барлық 
нəрселердің сақталуына алаңдайды, сөйтіп 

қиналып қалуы мүмкін. Жылжымайтын 
мүлік мəселесі балықтардың мүддесіне 
шешіледі. Алайда жанына тыныштық 

бермей жүрген жаңалықтың бірін 
жариялауға тура келеді. 
Оқасы жоқ, ешкім де 
мəңгі жеңімпаз бола 

бермейді.

2020: ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейінің қызметкерлері Түркістан 
қаласындағы №26 жəне №22 жалпы орта 
мектептерінде «Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 
архитектурасы жəне жəдігерлері» атты көрме 
қойды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар:рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақаласын насихаттау 
аясында қолға алынған шарада қорық-музейдің 

экскурсоводы Салтанат Ералиева «Қожа Ахмет 
кесенесінің тарихы» тақырыбында лекция 
оқыды.

Ұстаздар мен жоғары сынып оқушылары 
кесенеде сақталған ХІV ғасырдың жəдігерлері 
қасиетті Тайқазан мен шырағдандардың суреттері 
жəне өзге де тарихи құнды мұраларды тамаша-
лап, тұлғалар жайлы кітаптармен танысты.

Оқушылар көрмеге қойылған жəдігерлердің 
тарихы жайлы көптеген сұрақ қойып, Түркістан 
жəне тұлғалар жайлы пікір алмасты.

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мə-
дени қорық-музейінің ұйымдастыруымен Қазақ-
станның халық жазушысы, мемлекет жəне қоғам 
қай раткері Əбіш Кекілбаевтың жəне халық жазу-
шысы, ақын, қоғам қайраткері Фариза Оңғарсы-
нованың 80 жылдығына арналған «Ұлы даланың 
дегдар тұлғалары» атты көрме-дəрісі өтті.

Түркістан қаласындағы №3 Əмір Темір жəне 

№2 Хамза атындағы жалпы орта мектептерінде 
ұйымдастырылған көрме-дəрісте тұлғалардың 
өмірі мен қызмет жолдарынан тарихи сурет-
тер, олардың қайраткерлігі мен жарық көрген 
еңбектері жайлы мəліметтер қойылып, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.

Көрмеге оқушылар да қызығушылық таны-
тып, белсенділікпен атсалысты.

Секен Кəрімұлы ТҰРЫСБЕКОВ

«Жазғы қар», «Көңіл толқыны», «Ақ жауын», «Бесік күйі»(«Балауса»), 

Қаңтар айындағы дүниеге келген əріптес-
тері мізге зор денсаулық, баянды бақыт, еңбек-
теріне шығармашылық табыс тілейміз! 
1. Керимов С.                  03.01.1992 ж.
2. Азизбеков Р.               11.01.1983 ж.
3. Айтпенбекова М.     16.01.1989 ж.
4. Ералиева С.               16.01.1989 ж. 
5. Майлыбаева Ж.        29.01.1980 ж.

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымы

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ДЕГДАР ТҰЛҒАЛАРЫ» 
АТТЫ КӨРМЕ-ДƏРІСІ

МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКЕН КӨРМЕ


