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ҚОЛДЫ БОЛҒАН 
ЖӘДІГЕРЛЕР

ШЫҢҒЫСХАН 
АТЫМЕН СОҒЫЛҒАН 
АЛТЫН ДИНАР

ЖАҚСЫНЫҢ 
ҚОЛТАҢБАСЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 
ұйымдастыруымен «Жырлаймын сені, Астана» атты жыр 
мүшайрасының қорытынды мерекелік шарасы өтті. 

Сейдулла САДЫҚОВ,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы

Қазақ елі тарихи өрлеудің бастауына, 
бейбітшілік пен жасампаздықтың қайнар 
көзіне айналған, күллі әлем көз тіккен бас 
қала – Астананың жиырма жылдығы әр 
қазақтың мерейін асқақтатып, ерекше бір 
отты сезімге бөлегендей. Жүрек қылын 
шерткен осынау сазды әуен терең ойға 
жетелеп, жан сарайыңды күмбірлеген күй 
кернейді. 

Кезінде шағын ғана қаланың құлаққа 
түрпідей тиетін Целиноград, Ақмола ата-
улары ұмытыла бастағандай. Ару Аста
наның бүгінгі таңғажайып әсем келбеті 
еліміздің өсіпөркендеуінің символы 
екеніне ешкім де қарсы дау айта алмас. 
Ұлы Дала жауһарына айналған елорда-
да бой көтерген ғажайып ғимараттарға 
тамсана қарап, таңдай қағасың! Әне, 
анау алып «Ақорда», «Астана триум-
фы», «Бейбітшілік және Келісім сарайы», 
«Бәйтерек», «Хан Шатыр», «Мәңгілік 
Ел» монументі, басқа да елдігіміздің 

саналуан нысандары қиялыңа қанат бай-
лап, көкейіңе жарқын болашаққа деген 
нық сенім ұялатады. Ең бастысы – Астана 
төрінде күн шуағымен нұрланған көк 
Туымыз желбіреп тұр. Осыған мерейленіп, 
іштей шүкіршілік етесің. 

Қазақстанның астанасын респуб ли
каның солтүстігіне қарай, орталыққа 
қоныстандыру идея сы тәуелсіздіктің елең
алаңында күн тәртібінде тұрған еді. Мұны 
Президент Н.Назарбаев түпкілікті шешіп, 
елорданы Сарыарқа төріне қоныстандырды. 
Осылайша әлем картасында орын алған 
Астана әлем жұртшылығының наза-
рын аударған айшықты қалаға айнал-
ды. Елбасы, Н.Назарбаев Астананың 
10 жылдық мерей тойына арналған жи-
ында былай деген еді: «Осында ежелгі 
Сарыарқа жерінде тек Астана емес, 
еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. 
Астана тарихы мен қазақстандықтардың 
тағдыры бірбірінен ажырағысыз. Елорда 
біздің республикамыздың күшқуатының 
іске асуының, динамикалық дамуының 
және тұрақтылығының көрінісі. Астана 
барша қазақстандықтарды біріктіретін 
және алға қарай қадам басқан жарқын, 
қуатты, гүлденген қалаға айналды. 

Біз дің елордамыз Отанымыздың жүрегі, 
халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр
талайы ның символы болып табылады. 
Бүгін де Астанада, Қазақстанның барлық 
өңірін дегі сияқты, жүзден астам ұлт өкіл
дері өмір сүреді. Халықтар достығы, өзара 
түсіністік және ынтымақтастық – Ас
тананы және жаңа Қазақстанды құрудың 
негізі, міне, осылар». 

Әлемдік қоғамдастықта іргелі мем-
лекетке айналған Тәуелсіз Қазақстанның 
сайын Сарыарқа төріндегі Бас қа ла
сында жұмыр жердің тағдырына орай
ластырылған өзекті мәселелер шешімін 
тауып отырғаны әмбеге аян. Соның 
жар қын дәлелі, бүгінгі таңда Қазақ елін 
әлемнің 130ға жуық мемлекеті мойын
дады, республикада 67 елшілік пен 
20дан астам халықаралық ұйымдар
дың өкілдіктері тіркелген. Қазақстан 
эконо микалық және әлеуметтік көрсет
кіштері жөнінен ТМД елдері арасын-
да алдыңғы орынға шықты. Дүниежүзі 
мемлекеттерінің санатында нарықтық 
экономикалық ел ретінде мойындалды. 
Қазір әлем Қазақ елін Орталық Азия 
аймағындағы көшбасшы демократиялық 
ел  рет інде  т аниды.  Тәуелс ізд ік 

жылдар ында Қазақстан Республикасы 
аймақ тағы геосаяси тұрақтылық пен 
қауіп сіз дікті қамтамасыз ету жолын-
да ұланғайыр ұйымдастырушылық 
еңбегімен халықаралық қауымдастықтың 
толық қанды мүшесіне айналды. Айталық, 
2007 жылы желтоқсанда Еуропадағы 
Қауіп сіздік пен ынтымақтастық ұйымына 
қауым дасқан 56 мемлекеттің Сыртқы 
істер ми нистрінің Қазақстанның осы 
ұйымға төрағалық қызмет атқаруын 
мақұл дап дауыс беруі, Қазақстанның 2010 
жыл ғы 3 тамызда осы ұйымға Төраға бо-
лып бекітілуі соның жарқын дәлелі болып 
табыл са керек. Қазақ елі ТМД елдері ара-
сынан атал мыш ұйымға төралқалылыққа 
сайланған тұңғыш мемлекет! 

Әлем назарын көк туы желбіреген 
Қазақ еліне аударған тарихи оқиғалар аз 
емес. Сөз орайы келгенде есімізге түсірер 
болсақ, 2010 жылғы 12 желтоқсанда Аста
нада ЕҚЫҰ Саммиті табысты өтті, Астана 
декларациясы бірауыздан қабылданды. 
Осылайша, Қазақстан Елордасында әлем 
тарихында алтын әріптермен жазылған 
ұлы тарихи оқиға болды!

(Соңы 3-бетте)

Түркия Республикасының Кас-
тамону, Анкара, Бурса қала ларында 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің «Ясауи 
мұралары және Түркістан» көрмесі 
ұйымдастырылды.

Түркі жұрты бас қосқан тарихи шараға 
Кастамону қаласының әкімі Тахсин Бабаш 
пен ТҮРКСОЙ Халықаралық Ұйымы бас 
хатшысының орынбасары Фырат Пурташ 
және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихимәдени қорықмузейінің дирек-
торы Нұрболат Ахметжанов қатысып, 
көрменің салтанатты түрде ашылу салта-
натына қатысты.

«Кастамону – Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» және «Әзірет Сұлтан» мем
лекеттік тарихимәдени қорықмузейіне 
40 жыл толуына орай ұйымдастырылған 
көрмеге Қожа Ахмет Ясауидің және 
Құл Азимнің хикметтері, шамамен 1845 
жылдары жазылған, 326 беттен тұратын 
Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани Хикмет» 
кітабының түпнұсқасы, С.Бақырғанидың 
«Диуан» жазбасы, Ясауи хикметтеріне 

ұқсас парсы тілінде жазылған Әулие 
Биделдің «Диуани Бидел» хикметтері, 
шамамен ХVІІІ ғ. аяғында түркі тілінде 
жазылған «Диуани Хикметтен» кейінгі 

Ясауиге қатысты құнды кітап – Бустан 
ульМухиббин қолжазбасы мен көптеген 
құнды жәдігерлер қойылған. Сондай
ақ, Қожа Ахмет Ясауи және Түркістан 

жайындағы суреттермен қатар Оңтүстік 
Қазақстан облысының тарихи, киелі 
орындарын бейнелейтін 100ден аса туын-
дылар да көрермен назарына ұсынылды.

«Түркістаннан жеткен туындылар бар-
ша түркі жұрты үшін маңызды жағдай, 
Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен тарихы-
нан сыр шертетін жәдігерлермен бірге 
қасиетті бабаның да рухы жеткендей 
ерекше әсердеміз. Барша Түркия елін, 
Кастамону қаласының халқы мен бүгінгі 
жиынға қатысушы қонақтарды тарихи 
көрменің ашылуымен шын жүректен 
құттықтаймын» – деді, Кастамону 
қаласының әкімі Тахсин Бабаш.

«Киелі Түркістаннан жеткен тари-
хи жәдігерлерді құрмет тұтып, келген 
халықтың да қарасы көз қуантарлық. 
Айтулы жылдарға орай ұйымдастырылған 
осы көрме аясында «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейі 
ғана емес, Оңтүстік Қазақстанның та-
рихи орындары да кеңінен насихатта-
луда», – деді қорықмузейдің басшысы 
Н.Ахметжанов.

ҰЛЫ ДАЛА ЖАУҺАРЫ

«Әзірет Сұлтан» жәдігерлері Түркияға жол тартты

МҮШӘЙРАНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

Шараға Оңтүстік Қазақстан, 
Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар облыс
тары мен Астана, Түркістан қалалары 
және Қытай Халық Республикасы, 
Моңғолия мемлекеттерінен 24 
жас шайыр қатысып, бақ сынады. 
Сүбелі сөзден жыр терген ақындар 
сайысының мақсаты – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
« Б ол а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  ру ха н и 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Астана қаласының 20 жылдығы мен 
ел тәуелсіздігін жырлап, жастарға 
патриотизмді насихаттау, жастар 
арасында ақындық өнерді дәріптеп, 
жас ақындарға қолдау көрсету, жас 
ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу, 
халықтың мәденирухани аясын 
кеңейту болып табылады. 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихимәдени қорықмузейінің 
директоры Нұрболат Ахметжанов 
шараның маңыздылығына тоқтала 

келе, мүшәйраға қатысқан жас 
ақындарға сәттілік тілеп, келген бар-
ша қонақтарды Астана қаласының 20 
жылдық мерекесімен құттықтады.

«Жырлаймын сені, Астана» 
жас ақындар жыр мүшәйрасының 
қорытындысы бойынша бас жүлдені 
24 ақынның арасынан суы рылып 
шыққан Павлодар облысынан кел-
ген Еламан Толеутай жеңіп алды. 
Ал бірінші орынды Қытай Халық 
Республикасынан келген жас ақын 
Кәдірбай Ғылымнұр, екінші орын-
ды Түркістан қаласынан Нұрдәулет 
Ө м і р бе ко в ,  ү ш і н ш і  о р ы н д ы 
Қытай Халық Республикасынан 
Рамазан Әлімбекұлы жеңіп алса, 
түркістандық Ысқақ Мадина ын-
таландыру сыйлығына ие болды. 
Жүлдеге ие болған жас ақындар 
мақтау қағаздар мен бағалы және 
қаржылай сыйлықтармен марапат-
талды.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ
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ЕСІЛДІҢ БОЙЫ ЕЛОРДАМ
Орхонда оқ жонып, кіндігім кесілген, 
Ана Еділ баянсыз мың жылдық көшірмем, 
Қастерлі Амуға дұшпаным ат салмас,
Көшпелі алтынсың қара жер көшірген.
Жүрегі бөлінген Жетісу кеш бізді,
Балқашқа жетсеңші мендей бір жетіммен.
Ертіс боп кетсем бе тым алыс сапарға,
Аңырап ауған ел сүт емсін төсімнен.
Тістеген тісімен, ұстаған қолымен жырымдап,
Сарыарқам сайын бел, күйзелер, көсілген...
Барар жер, басар тау қалмаған қазаққа, 
Тиянақ табылды құт қонған Есілден. 

Құйқалы Есілдің ту бойын ен жайлап,
Көсілдім көгала жылқыны мен де айдап.
Еңселі Елорда тұрғызып ғаламат, 
Елеуреп кететін көрсеттім елге айбат.
Біз бірге жарайық ақ түйе қарынын,
Қыпшақтың қара алмас қылышын кел қайрап.

Үйлер ол Ғұндардың жебесі көкке атқан,
Шеріктер секілді шыршалар топтасқан.
Қанына қол малып ұлыс боп ант іштім, 
Құрбанға шалынған құба бол көкқасқам.
Бәйтерек тамырын қазғанда ем табар,
Үркектеу жүрегің сан рет шоқ басқан.

Түмен қол секілді жөңкілген машинаң ,
Бақ болып оралды кешегі қасидам.
Есілдің бойына ескерткіш орнаттық, 
Жар болып әруағы бөрі емген ашина.
Күмбезіне ай қадап тіккенім Ханшатыр,
Баябан бақытын табар ел бақидан.

Жез бұйда керуенім алдыға жылжытқан, 
Сен енді есен бол қан төгіс сұмдықтан.
Астанам жиырмада толысқан ерке қыз,
Сұлуы секілді ертектің күнге ұшқан.
Дүйім жұрт сенен кеп көретін болады,
Сарайшық, Отырар келбетін құм құшқан.

Кәдірбай Ғылымнұр, 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ студенті



2 №2 (14) маусым, 2018 жыл
«Ясауи мұрасы» газеті

FACEBOOK.COM/AZRETSULTAN.KZWWW.AZRETSULTAN.KZ MUZEI_AZRETSULTAN

Б.НҰРХАНОВ, 
М.ҚЫМЫЗҰЛЫ

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары Германия 
бүкіл Еуропа елдері мен Ресейден есепсіз көп 
жәдігерлерді арнайы вагондармен тасыды. Мұндай 
әрекеттен Кеңес Одағы да бас тартқан жоқ, өз мәдени 
құндылықтарын қайтарып қана қоймай контрибуция 
есебінде көптеген дүниелерді қоса әкетті.

Ал, өз елімізге, Қазақстанымызға келсек, жә ді
герлеріміздің сыртқа тасылуы ХІХ ғ. аяғынан бастап 
белең алды. Алғашқы дерек В.В.Луниннің «Из истории 
русского востоковедения и археологии в Туркестане» 
деген еңбегінде келтірілген. Онда Археология 
әуесқойларынның Түркістан үйірмесінің мүшесі 
Ә.Ә.Диваевтың 1895 ж. Қазан қаласына Әзірет Сұлтан 
кесенесінің көне мөрін алып барып оны Қазан діни 
академиясының практиканты Сахыб Керей Ахмеровтың 
зерттегені жайлы айтылған. Бірақ, С.К.Ахмеровтың 
өзі 1896 жылы Қазан  университетінің археология, 
тарих және этнография қоғамының Хабаршысында 
жариялаған мақаласында Ә.Ә.Диваев кесене мөрінің 
қағазға басылған таңбасын (оттиск) ғана алып келгенін 
жазады. Зерттей келе В.В.Луниннің қателескенін, 
Ә.Ә.Диваевтың шын мәнінде мөрдің таңбасын ғана 
алып барғанын М.Е.Массонның «Мавзолей Ходжа 
Ахмеда Ясави» деген еңбегінен табамыз. С.К.Ахмеров 
мөр таңбасының кейбір жері анық түспей қалуы себепті 
оны жасаған ұстаның атын «Хаджи хан», жасалған жы-
лын 1797 ж. деп аударады және «хан» дегенді «ханка-
ги» (келейник) – ғар бөлмесінде тұрушы деп те оқуға 
болатынын айтады. Тап осыдан 33 жылдан соң 1928 ж. 
Түркістанда болған М.Е.Массон да аталған мөрді көріп 
ұста есімін «Хаджихан» деп оқиды, яғни мөр кесенеден 
кетпеген болып шығады. Сонымен бірге, ол мұнан басқа 
да көне бір мөрдің барлығын, бірақ, онда жасалған жылы 
да, Қожа Ахмет Ясауидің есімін қоршай орналасқан он 
Ахметтің аттары да жоқ екенін айтады. Бұл көне мөр 
жайлы Орынбай Дастанов өзінің «Әулиелі жерлер тура-
лы шындық» атты 1967 жылы шыққан кітабында «...Ал 
мұның алдында әуелгі мүтәуәли Мірәлі қожаның (Әмір 
Темір тағайындаған ең алғашқы мүтәуәли) қорғасыннан 
құйылған мөрі болыпты Ол мөрде Қожа Ахмет Ясауиден 
басқа кісінің аты жазылмаса керек. Сонда да болса 
әркімге басып берумен әріптің ізі де қалмаған соң, 
(1397 – 1797 жж. аралығындағы – 400 жыл бойы) жаңа 
мөр жасаттырған», – деп жазады. Өкі нішке орай, бұл 
көне мөрді де, 1797 ж. жасалғанын да жо ға лып кеткен 
жәдігерлер тізіміне енгізуге тура келеді. 

Келесі бір жәдігерді де М.Е. Массоннан табамыз, 
ол кесенеге енетін негізгі қақпа жайлы, оның алқалары 
жайлы айта келіп, қазіргі күні жоғалып кеткен есіктің 
ысырмасы (засов) туралы «... небольшой железный за-
сов с посаженными на нем миниатюрными фигурка-
ми двух львов, группы из пяти сидящих птиц, одной 
отдельной птички, двух сидящих мух и еще какогото 
насекомого», – деп жазады. 

Тағы бір ішкі есіктің (Қабірхана есігі) алқа
лары ның ортасында орналасқан балғалары жай-
лы Б.Т.Тұяқбаеваның еңбегінде келтірілген, онда 
бұл балғалардың қандай болғанын сәулетші 
А.Гуржиенконың қарындашпен салған (1905 ж.) 
суретінен ғана білуге болатыны және сипаттама-
сы берілген. Сипаттамадан берілген балғалардың 
тұрпаты негізгі есіктегі алқаларға ұқсап келген, орта-
сы өрнектелген, жиектеріне Құран сүрелері жазылған 
зат екенін, бірақ көлемі кішірек болғанын байқаймыз. 
1905 ж. бар болған бұл балғалар 1928 ж. М.Е.Массон 
келген кезде де орындарында болған. Ғалым бұл кіші 
алқалардың ішкі есікте болғанын, жасалған жылы 
139495 жж. екенін атап өтеді, жылдары мен ұстаның 
есімі де тап осы балғалардың жиегіне жазылған, яғни, 
М.Е.Массон оларды өз көзімен көрген. Бұл балғалардың 
топсаларымен (шарнир) қоса жұлынып алынғандығын 
байқау қиын емес. Сонымен, жоғарыда айтылған екі 
мөр, негізгі есіктің ысырмасы мен Қабірхана есігінің 
қос алқасының балғалары жоғалғанын көріп отырмыз. 
Соңғы деректер бойынша аталмыш балғалар 1959 ж. 
жоғалған. 

Ең басты да құнды жәдігер деп Әмір Темір кесене-
ге сыйға тартқан тайқазан мен алты шырағдандарды 
айтамыз. Бұлардың да тағдыры әбден талқыға түсіп 
бүгіндері Ресей мен Францияға дейін жеткендері бар. 
Үш үлкен, үш кіші шырағдандардан бүгіндері кесе-
неде бір үлкен, екі кіші шырағдан ғана сақталған. Бір 
үлкен шырағданның үстіңгі бөлігі 1905 ж. 11 ақпанында 
ұрланып, ақыры, 1910 ж. Франциядан табылды. Сол 
жылы Археологиялық комиссияға үсті ұрланған 
шырағданның төменгі бөлігі салыстырылып көру үшін 
жіберіледі де Эрмитажда қалып қояды. 

Франциядағы үстіңгі бөлігі Жорж Марто де-
ген коллекционердің қолында болған, ол қайтыс 
болған соң өз өсиеті бойынша 1916 ж. Луврға 
7079, 7080 нөмірлермен өткізілген. Шырағдан бір
біріне киілетін үш бөліктен тұрады, сондықтан, екі 
нөмірмен үстіңгі екі бөлігі белгіленген. Астыңғы 
үшінші бөлігі Қабірхана бөлмесінің еденіне бекітіліп 
тасталғандықтан ұрылар алып кете алмай қалып қойған. 
Бірақ, бұл да 1910 ж. СанктПетербургқа Франциядан 
алынған фотосуретімен салыстыру үшін жіберіледі. 
Тарихи отанына қайтпай қалған бұл жәдігер қазіргі 
кезде Эрмитажда сақтаулы, тап осындай тағдыр 
кесенедегі тайқазан мен бір үлкен, бір кіші шырағданды 
да күтіп тұрды. Иран өнері мен архитектурасы, тари-
хы мен мәдениеті, діні мен әдебиеті ертеденақ әлем 
ғалымдарының қызығушылығын туғызып келгені 
мәлім. 1935 ж. 1116 қыркүйек аралығында «Иран 
өнері мен археологиясы» тақырыбымен үшінші 
халықаралық Конгресс Ленинградта Эрмитаж теа-
трында жұмыс істеп, 18 қыркүйекте КСРО Халық 
комиссарлары Советінің төрағасы В.М. Молотовтың 
Конгресс делегаттарын Москвада қабылдауымен 
аяқталды. Мұнан бұрынғы 1926 ж. Филадельфия, 
1931 ж. Лондон Конгрестері де Иран әдебиеті, өнері, 
тарихы мен архитектурасына арналған болатын, ал, 
үшінші Ленинград Конгресінің өтуіне Эрмитажда 
жинақталған Иран өнері мен археология табыстары 
ықпал етті. Сонау І Петр заманынан бастап, онан соң 
Екатерина ІІ мен ХІХ ғ. Ресей императорлары тұсында 
жүргізілген саясат барысында Эрмитажға Иран өнеріне 
қатысты өте көп құнды заттар жинақталған болатын. 
Мұндай саясатты Кеңес үкіметі де қолданғанын осы 
Конгреске арналып ашылған, Эрмитаждың 83 залы-
на орналасқан орасан көп көрме эспонаттарынанақ 
байқаймыз. 1931 ж. екінші Конгрестен соңақ бүкіл 
Орта Азия, Қазақстан мен Кауказ республикаларындағы 

Иран өнеріне қатысты жәдігерлер есепке алынып, 
1934 ж. қаңтарынан бастап Ленинградқа тасыла ба-
стады. Әзірет Сұлтан кесенесінен тайқазан мен бір 
үлкен, бір кіші шырағдан алып кетілді. Конгресте 
бұл жәдігерлер жайлы А.Ю.Якубовскийдің «Темір 
тұсындағы Иран шеберлері Орта Азияда» атты баян-
дамасында айтылды, мұнан басқа да 16 елден келген 
170 ғалым жасаған баяндамаларында өз зерттеулерінің 
нәтижелері жайлы әңгімеледі. Эрмитаж директоры 
И.А.Орбелидің Қазақ АССРі үкіметіне жіберген же-
делхатында бұл жәдігерлер «... уақытша, көрмеге қою 
үшін» алынады делінген, осы құжат 1989 ж. қазанның 
қайтарылуына көп жәрдемі тиді, бірақ, шырағдандар 
сол күйі Эрмитажда қалып қойды.

Әзірет Сұлтан кесенесіндегі реставрация жаңғырту 
жұмыстарын Өзбек ССРң Арнайы мамандандырылған 
ғылымиреставрациялық өндірістік шеберхана-
сы (СНРПМ) 19511959 жж. аралығында жүргізді. 
Жұмысқа ғылыми жетекшілікті 19511954 жж. 
Б.Н.Засыпкин мен Т.Ш.Карумидзе, 19551957 жж. 
Б.Г.Швайбиш пен Ғылыми кеңес, 19551959 жж. 
Л.Ю.Маньковская атқарды.

Осы Лия Юрьевна Маньковская Қазақ ССР 
Мәдениет министрі Ілияс Омаровтың шешімімен 
1968 ж. бастап кесенеде жүргізілетін реставра-
ция жұмыстарына ғылыми жетекші болып екінші 
рет тағайындалды. Сол жылы сәуір айының 24де 
Л.Ю.Маньковская Мәдениет министрлігінде өткен 
жиналыста кесененің жағдайы жайлы толық баян-
дама жасайды. Жиналыс барысында оған қатысушы 
атақты сәулетші, тарихшы, археологтар – Л.И.Ремпель, 
Г.А.Пугаченкова, Г.И.Пацевич пен Ә.Х.Марғұлан жа-
рыс сөзге шығады. Ә.Х.Марғұлан өз сөзінде екі тарихи 
фактіні жариялайды:

 біріншісі – Германияның Гамбург қаласындағы 
П.И.Лерхтің (ХІХ ғ. орыс шығыстанушысы, археолог) 
архивінде кесененің алғашқы суреттері сақталған;

 екіншісі – Әзірет Сұлтан кесенесіндегі 
кітапхананың іске татыры Фирдоусидің юбилейіне 
арналған көрмеге алып кетілген.

Бұлардың алғашқысы П.И.Лерх Түркістанға 1867 
ж. келген және 1868 ж. «Археологические исследо-
вания в Туркестанском крае 1867 г.» деген есебін 
СанктПетербургте жариялаған. Бұған айтарымыз, 
П.И.Лерхтан да бұрын 1866 ж. П.И.Пашино және 
суретші Д.В.Вележев пен фотограф М.К.Приоров келіп 
кесене мен басқа да нысандардың фотосын түсіріп, 
суретін салады. П.И.Пашино өзінің 1868 ж. шыққан 
«Туркестанский край в 1866 году» деген еңбегінде 
М.К.Приоровтың түсірген фотосуреттері негізінде 
В.С.Крюков пен А.В.Гиненің салған суреттерін гравер 
А.Даугельге литографияға айналдырғызып бастырған. 
Ал, П.И.Лерхтің архивіндегі суреттерге келсек бұлар 
әлі күнге дейін жарияланбаған болуы да мүмкін және 
сонысымен де құнды. Литография 1798 ж., ал, фотогра-
фия 18391840 жж. ойлап табылды, яғни, П.И.Лерхтің 
өзімен бірге фотограф та, суретшілитограф та алып 
келуіне мүмкіндігі бар болатын. 

Екінші фактіге келсек, Әбілқасым Фирдоуси 935 
ж. туылып 1020 ж. шамасында қайтыс болған атақты 
парсы ақыны, оның әйгілі «Шахнаме» поэмасы 
әлем халықтарының 36 тіліне аударылып басылған. 
Фирдоусидің 1000 жылдығына орай 1934 ж. Кеңес 
Одағының жеті республикасында (Әзірбайжан, Армян, 
Грузин, Тәжік, Қазақ, Өзбек, Түркімен) және Москва мен 
Ленинградта салтанатты жиналыстар, конференция лар, 
көрмелер өткізілді. Осы көрмелерге арнап ең көне 
қолжазбалардың алып кетілуі әбден мүмкін. Тарихқа 
жүгінейік, орыс ғалымы А.И.Добромыслов 1912 ж. 
шыққан «Города Сырдарьинской области. Чимкент, 
Туркестан» деген еңбегінде кесенеде сақталаған 4 
құран жайлы «четыре старинных рукописных корана» 
дейді. Міржақып Дулатовтың 1913 ж. «Қазақ» газетіне 
басылған «Хазірет Сұлтан» атты мақаласында да 
«Мешітте Әмір Темір сыйлаған ескі жазулы төрт құран 
... бар» – делінген. А.Семеновтың 1922 ж. кесенені ар-
найы комиссия құрамында көріп шыққан соң жазған 
қорытынды еңбегінде «Несколько старых рукописных 
Коранов хранятся в усыпальнице Ходжа Ахмеда, сре-
ди них прекрасный старинный экземпляр, сделанный 
куфическим письмом с заставками и виньетками»  деп 
жаза отырып тағы бір жерінде «... сделать ее доступною 
для науки ... некоторых страниц оронаментированных 
Коранов – издать особым альбомом» – деген корытында 
пікір айтады. 1928 ж. кесенені зерттеген М.Е.Массон өз 
еңбегінде кітаптар жайлы «В задней нише деревянные 
футляры в форме граненных столиков хранят рукопис-
ные списки коранов и других богословских сочинений,  
некоторые из которых являются отличными образцами 
средневекового каллиграфического искусства» – деп 
жазады.

Кітаптар жайлы 1951 жылдан 1985 жылға дейін 
кесененің қор сақтаушысы, музей директоры болып 
істеген марқұм Орынбай Дастанов ақсақал былай 
дейді: «Мұнан әрі коридордың ішімен жүргенде сол 
жақтағы «Кітапхана» деп аталатын бөлмеге тап бо-
ласыз. Бұрынғы кездерде оның екі қабаты да түрлі 
діни кітаптарға иін тіресіп тұрғаны баршаға мәлім. 
Олардың біразы 1950 жылдарға дейін сақталып та кел-
ген. Бірақ бұл да  бақылаусыздықтың салдарынан кім 
көрінгеннің қолында кеткен. «Іске асатындарын» са-
тып пайдаланған. Аралап жүрген зияратшылар мұнда 
келген соң шырақшының нұсқауымен әбден сарғайып, 
тозығы жеткен үлкен Құран мен Қожа Ахмет Ясауидің 
Хикметіне тәуеп қылады да, кідірместен қарсысындағы 
«Мешіт» атты бөлмеге өте берген». Автор бұл деректі 
1967 ж. шыққан кітабында жазады, ол кісі Өзбекстан 
реставраторлары өз жұмысын бастаған 1951 жылдан 
бастап кесенедегі заттардың есебін алып қор сақтаушы 
қызметін атқарған. Айтуына қарағанда оған дейін кесе-
неде бір «үлкен Құран» мен «Хикмет» қана сақталған, 
яғни, А.И.Добромыслов, М.Дулатов, А.Семенов пен 
М.Е.Массон жазып кеткен төрт Құран немесе біренеше 
Құраннан қалғаны осы екі кітап қана. Алайда, бүгінгі 
күні музей қорында бұлардың бір де бірі жоқ, сірә, автор 
айтқандай 1950 ж. немесе одан бұрынырақ бұл кітаптар 
да алып кетілген сияқты. Қазіргі күні Алматыдағы 
Мемлекеттік кітапхананың сирек кітаптар қорында 
бұрын кесенеге тиесілі болған екі кітап сақтаулы. 
Біріншісі – ХІІ ғ. Қараханидтер тұсында куфа әрпімен 
жазылған Құран, екіншісі – ХVІІІ ғ. жазылған Құран. 
Біріншісінің мұқабасы өгіз терісімен қапталған, көлемі 
50х40 см шамасында, алтын жалатылған виньетка-
лары бар. Тап осы кітаптар Ә.Х.Марғұлан айтқан 
Фирдоусинің 1000 жылдығына 1934 ж. алып кетілген 
кітаптар болуы керек. 

Бұл кітаптардың КСРО Ғылым Академиясының 
1932 ж. ашылған Қазақстандық базасының 1938 ж. 
КСРО ҒА Қазақ бөлімшесі болып қайта құрылған 
кезінде оның кітапхана қорында болғанын, сол 
бөлімшенің ауласында үйіліп жатқан діни кітаптар 
арасынан табылғаны дәлел. Сірә, 1938 ж. «халық жа-
уларын» қуғынсүргінге ұшырату шарықтау шегіне 
жеткен кезде діни кітаптарды да Қазақ бөлімшесінің 
кітап қорынан аластаған сияқты. Қалай болғанда да 
сол ҒА Қазақ бөлімшесі ауласында, жауыншашын 
астында жатқан кітаптар арасынан, белгілі қоғам 
қайраткерлері Қ.Қожықов пен С.Сауытбеков осы екі 
кітапты тауып алып ҚР Ұлттық кітапханасына 1938 
ж. өткізеді. Мұнан басқа Қожа Ахмет Ясауидің 1897 
ж. Стамбулда, 1915 ж. Ташкентте басылған «Диуани 
Хикмет» атты еңбектері де мемлекеттік кітапхана 
қорында, алайда, олар да кесенеден алып кетілген де-
уге дәлеліміз жоқ. Дегенмен, белгілі шығыстанушы 
ғалым Ә.Дербісәлиев өзінің «Шыңырау бұлақтар» 
деген еңбегінде «Мұнда ескі мұралардың ішінен 
ХІІ ғасырға жататын екі Құран мен Қожа Ахмет 
Ясауидің «Хикметі» қойылған. Бұлардың барлығы 
қазір Алматыдағы Қазақ ССР Ғылым Академиясының 
қолжазба қоры мен республикалық А.С.Пушкин 

атындағы кітапханада (қазіргі Мемлекеттік кітапхана) 
сақтаулы тұр», – деп жазады [17].

Жоғарыда келтірілген А.Семеновтың еңбегінде 
Әмір Темірдің кесенеге берген Вакфтық құжатының 
тағдыры жайлы «В 90х годах прошлого столетия (ХІХ 
в.) эта грамота была представлена Туркестанскими 
шейхами военному губернатору СырДарьинской об-
ласти при прошении о восстановлении поименно-
ванных в них вакфов. Ныне она хранится в Средне
Азиатской Государственной Библиотеке», – делінген. 
Қазіргі күні бұл мекеме «Ә.Навои атындағы Өзбекстан 
мемлекеттік кітапханасы» деген атпен белгілі. Біздің 
қолымызда Ә.Ә.Диваевтың орыс тіліне аударылып 1901 
ж. «Туркестанские ведомости» жинағында жарияланған 
нұсқасы ғана бар. 

Бүгіндері Өзбекстанда сақталып отырған Әзірет 
Сұлтан кесенесіне тиісті жәдігерлерден үш ағаш 
ұстынды да (колонна) айтуға болады. Бұл ұстындар 
жайлы ең алғаш рет М.Е.Массон 1928 ж. 30 шілдеде 
«Средазкомстариске» Түркістан қаласына барған іс
сапары жайлы Турды Мир Гиязовпен бірігіп жазған 
жұмыс есебінде айтып өтеді, сонымен бірге, Орта
Азиялық география қоғамы Хабаршысының 1929 ж. 
шыққан ХІХ томындағы мақаласында мәлімет береді. 
Ғалым бұл ұстындар жайлы «Во всяком случае целый 
ряд находок и, между прочим, обнаружение крупной 
резной колонны из крепкого бурджункарагача, имею-
щей дату изготовления 10 сафара 753 г.х., т.е. 7 апреля 
1352 года н.э.», – дей отырып, сілтеме ретіндегі мәтінде 
«Кроме того, мной обнаружена еще одна резная колонна 
с каемкой из птичек и датой изготовления 876 г.х. или 
1471 г.н.э. Являясь для ХІV и ХV веков уникальными, 
эти две датированные колонны имеют весьма важное 
значение для изучения архитектуры Средней Азии, 
т.к. стиль их до сих  пор был совершенно неизвестен. 
Главной особенностью вновь открытых колонн, отли-
чающей их как от более ранних, так и от позднейших, 
является своеобразная форма ствола, постепенно рас-
ширяющегося от шарообразного основания к верху, при 
чем верхний раструб, который можно называть и капи-
телью, оказывается как бы естественным продолжением 
этого уширения», – деп толықтырады. Ағаш ұстындар 
өз ерекшеліктерімен атақты ғалым Г.А.Пугаченкованы 
да қызықтырып мақала жазуға мәжбүрлейді.

Бұл ұстындар мен басқа жәдігерлердің қазіргі күні 
қайда сақталуда екендігін «Средазкомстарис» меке
месінің Көне ескерткіштер мен өнер туындыларын 
қорғау секциясының меңгерушісі И.И.Умняковтың 

еңбегінен біле аламыз. Ол өзінің 1929 ж. шыққан 
«Архитектурные памятники Средней Азии. Иссле
дование. Ремонт. Реставрация 19201928 гг.» атты 
еңбегінде былай дейді: «Из отдельных обнаруженных 
предметов древности (кесенеден табылған) обращают 
внимание: две каменные бабы в виде больших галек с 
грубым едва заметным изображением человеческих го-
лов с усами и ряд древних резных деревянных колонн, 
из  коих самая ранняя, судя по стилю, принадлежит ХІІ
ХІІІ вв. Три колонны были перевезены из г. Туркестана 
в Ташкент и помещены в Главный СреднеАзиатский 
Музей. Две из них точно датированы ХІV и ХV вв., тре-
тья колонна без даты, но, судя по стилю, может быть 
отнесена к ХІІ веку». 

Мәтіннен көріп отырғанымыздай үш ұстынмен 
бірге екі балбал да алып кетілген сияқты және кесене-
ден табылған жәдігерлер саны да бұл бесеуімен ғана 
шектелмейтінін байқаймыз (қараңыз: «Из ... обнару-
женных предметов ... обращают внимание ...»). 

Аталған бес жәдігерден басқаларының кейбірін 
жоғарыда әңгіме болған О.Дастановтың еңбегіндегі 
«Он бір Ахметтің туларына тәуеп етеді ... көрхананың 
алдындағы тұтулы тұрған шымылдықтан ... құлпытас 
... үстіне кілем, шұға, масаты тәрізді қымбат бағалы 

жабулар жабылып тұрған. ... Шырақшы ... онан соң әр 
тасы тауықтың жұмыртқасындай, ағаштан жасалған 
үлкен қара тәсбихты әкеліп көздеріне сүрткізіп, мой-
ындарына салады» – деген деректерден біле аламыз. 
Бұл жәдігерлер жайлы М.Е.Массон да өз еңбегінде 
«Десять высоких тугов с пушистыми волосяными 
хвостами, тряпками, а некоторые с металлическми на-
конечниками, увенчанными полумесяцем, обступают 
котел, прикрепленные к его десяти массивным петлям 
... перед дверью, скрытой за занавесью ... шейх медлен-
но отводит в сторону занавесь ... появляется высокое 
надгробие святого, до полу закутанное специальными 
одеяниями (кабрпуш) ... шейх, и, вынеся лежащие на 
полу у могилы крупные четки, принадлежавшие, яко-
бы, Ходжа Ахмеду, прикладывает их к глазам соверша-
ющих зиярат» – деп жазады. Бұл жәдігерлерден бізге 
жеткені бір тудың беріде жасалған лаухасы (темір ұшы), 
қабірге жапқан жабынның (қабірпұш) көлемі 1 шаршы 
метр шамасындағы кішкене бөлігі ғана, қалғандары 
жоғалып кеткен.

Ендігі бір өте қызық жәдігерлер деп оңтүстік қас 
беттегі үлкен арканың (Пештак – бас портал) ұшында 
ілулі тұрған мыс (қола) шар мен бүйен секілді екі 
қорапты айтамыз. Бұл шар жайлы да М.Е.Массон «... 
а под самым замком арки висит прикрепленный тогда 
же медный шар. Народная молва передает,что в нем 
находится, золото, положенное Абдуллаханом ІІ на 
случай необходимости вновь свести арку, если она 
когда нибудь рухнет», – деп жаза отырып бүйен секілді 
қораптар жайлы тіс жармайды. Ал, О.Дастанов болса 
«Қожа Ахмет Ясауи мавзолейінің биіктігі қырық метр 
келетін алдыңғы аркасының астында доп тәрізді үш шар 
тұратын. Екеуін ілгері кезде мавзолейді иемденушілер 
амалын тауып түсіріп, соңғысын ең биікке әрі қиын 
жерге орнатылғандықтан ала алмаса керек», – дейді 
аталмыш еңбегінде. Әрі қарай «1942 жылы осы шар-
ды біреулер сағағынан атып жерге түсіреді. Шардың 
ішінен жеті алтын жүзік және арабша жазуы бар 
шиыршықталған қағаз шығады. Жүзіктердің бәрі бір 
тақілеттес әрі үлкен, сыртында «Әмір Темір» деген 
жазуы болған. Бірақ әлігі адамдардың салақтығынан 
жүзіктер жоғалып кеткен. Бұл жөнінде «Қазақфильм» 
операторы Новожилов 1959 ж. «Ленинская смена» 
газетіне көлемді мақала жазды» – деп жалғастырады 
автор.

Енді осы шардың атып түсірілгенін көзімен 
көрген профессор Алдан Әйімбетовтың естелігіне көз 
жүгіртейік. «70жылдардың ортасында (19751976 жж.) 

«Казахстанская правда» газетіне қасиетті күмбездің 
кіреберістегі төбесіне болат шарға салынып ілінген 
Ақсақ Темірдің қасиетті күмбездің керегіне жаратуға 
қалдырған көмбесінің екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде ізтүзсіз жоғалып кеткені туралы мақала 
басылғанды. Ішінде көмбесі бар ол шар қазір Батыс 
Германияда көрінеді, оны ол жаққа өткізіп жіберген, 
қолға түскен Кеңес солдаттары көрінеді деп жазылған. 
Мен, әрине, бұл мақалада жазылған жайлардың 
бәріне «рас» деп кепілдік бере алмаймын. Бірақ ол 
шардың қалай қолды болғанын өз көзіммен көрдім. 
Бәрі кешегідей есімде. Мектепке келе жатып, кенет, 
пытырлап атылған мылтықтың дыбысын естідім. 
Бірден жүгіріп, мылтық атылып жатқан жерге бардым. 
Күмбездің кіреберіс алдында, қолдарында мылтық, 
бірнеше офицер тұр екен. Атып тұрғандары күмбездің 
кіреберіс төбесіндегі (арканың астыңғы қиылысқан 
ұшы, М.Т.) бүйен секілді зат екен. Төменнен ол кішігірім 
сәбіз сияқты боп көрінді. Жаңағылар оны ары атып, бері 
атып, ешқайсысы түсіре алмады. Содан олар бірінбірі 
қағытып ойнап, күмбездің ішіне кірді (сірә, Абдулла 
хан нишасы болуы керек, М.Т.). Көздеріне сол кезде 
күмбездің қақ төбесінде (арка ұшында) шынжырға ілулі 
тұрған шар түсті. Енді олар жаңағы шарды ата баста-
ды. Біресе жекежеке атты, біресе бәрі бірігіп қосылып 
атты. Шарға тиген оқ шардың бетінен шарт етіп тайып, 
бірде олай, бірде былай ұшады. Ұшқанда жай ұшпайды 
уілдеп, гуілдеп, ысқырып ұшады. Шар безек қағып шыр 
көбелек айналады, біресе олай теңселеді, біресе былай 
теңселеді, біресе күмбездің төбесіне барып соғылады. 
Ақыры, шынжыры шарт үзіліп, шар жерге топ етіп 
түсті ...». 

Мұндағы үш автор үш түрлі мәлімет бергенімен 
(Массонмедный шар, Дастановүш шар, Әйімбетов
болат шар мен бүйен тәрізді зат) барлығы да шар 
туралы айтады. Бас портал аркасының төбе жабы-
ны қиылысқан ең ұшындағы түзу бойында, астыңғы 
жағынан қарасаңыз, сыртқы ұшында, ортасында және 
бітер тұсында үш жерде қағылған шеңбер (кольцо) 
түріндегі қазықтардың бастарын әлі күнге көруге бо-
лады. Соған қарағанда, ортада шар, екі ұшында бүйен 
секілді қорап зат ілулі тұрған да болуы мүмкін және 
оларды Әмір Темір емес, Бұқара ханы Абдулла ІІ 
құлап қалған порталдың аркасын қайта қалатқан тұста 
(15881598 жж) ілдірген сияқты. Диаметрі шамамен 
30 см – дей болған шардың ішінен жеті жүзіктің ғана 
шығуы сенімсіз, жергілікті тұрғындардың ауызша 
берген мәліметтерінде шар ішінде  қымбат тастармен 
әшекейленіп, алтыннан жасалған көп зат шыққандығы 
айтылады. Соғыс (19411945) жылдарында қазіргі 
«Түркістан тарихы» музейінде аудан аралық әскери 
комитет (военкомат) орналасып, әскерге шақырылған 
(Созақ, Қызылқұм, Жаңақорған, Түркістан аудандары-
нан) адамдар цитаделдегі казармаларда және кесене 
ішінде жайғасып, Күлтөбеде мылтық атуды үйреніп 
жатқаны белгілі. Ауызша дерекке жүгінсек әскерлер 
шар ішінен шыққан заттарды «тәбәрік» ретінде бөлісіп 
алған, алайда, соғысқа барған алғашқы айларындаақ 
тұтқынға түсіп, ақыры Батыс Германияда көбісі қалып 
қойған. Осыған қарағанда А.Әйімбетовтың «... ол шар 
Батыс Германияда көрінеді» деуінің жаны бар сияқты. 

Соңғы жәдігерлер жайлы Эрмитажда ғылыми 
қызметкер болып істейтін тарихшы, археолог 
қырғызстандық бауырымыз Асан Турғуевтан білдік. 
Оның айтуынша Англия астанасы Лондонның Оңтүстік 
Кенсингтон ауданында орналасқан «Виктория мен 
Альберт» музейінің экспозициясында біздің кесененің 
қаптама қыштары қойылған. Музейдің декоративті 
– қолданбалы өнер және дизайн бағытында жұмыс 
істейтіндігін ескерсек бұл қаптама қыштар жай 
ғана қыш емес, оюөрнек салынған, шыңылтырмен 
қапталған, немесе мозайкалы кашин – бұрыш деп ата-
латын түрлері болуы керек. 

Тағы бір келеңсіз жағдай жайлы Түркістан археоло-
гия әуесқойлары үйірмесінің мүшесі Е.Т.Смирнов 1897 
ж. 16 қазанда өткен үйірменің жалпы жиналысында 
жасаған мәлімдемесінде айтып өткен. Ол кесенеден 
ұрланып, бүлініп жатқан құлпытастар жайлы «... а глав-
ное для охраны от порчи и расхищения многочисленных 
надгробных памятников исторических лиц, находящих-
ся в притворах и коридорах главного здания», – дейді. 

Мұндай тірліктің кейінірек – Кеңес дәуірінде 
де жалғасқанын О.Дастановтың әңгімесінен  талай 
естігенбіз. Әсіресе, 19511958 жж. арасында кесененің 
Пештақ қақпасының екі жағындағы алып пилондары-
нан басқа қабырғаларының барлығының астына шах-
матты жүйемен іргетас құйылған кезде, кіші көлемді 
құлпытастардың да бетонмен бірге қабырға астына 
тасталып жатқанын көрген О.Дастанов ақсақал шу 
шығарып тоқтатады. Мұны кесененің 19391941 жж. 
түсірілген планы мен (М.И. Поляков, Б.И. Засыпкин) 
1975 ж. Г.Д. Галкина түсірген пландарын салыстыру 
арқылыақ байқауға болады, 1941 ж. планда кесене іші
сыртында (Пештақ астында) 55 құлпытас бейнеленсе, 
1975 ж. планда кесене ішісыртында 34 құлпытастың 
ғана қалғанын байқаймыз, яғни, бақандай 21 тас жоқ.  

О.Дастановтан қалған тағы бір дерек Қылует 
(Халуат) жер асты мешітінің жоғалып кеткен есігі 
жайлы, ол кісі жоғарыда аталған кітабында: «Осы 
Хлуетте оюлы ағаш есік бар болатын. «Оның 
үстіне Қожа Ахмет Ясауидің сүйегін жуған еді, ол  
Үндістандағы әулиелердің жіберген сәлемдемесі 
еді» деген шырақшылардың әңгімесін қоса келтіреді.  
Байқауымызша, кітап жазылған 1967 жылдардың 
өзіндеақ бұл есік жоғалып кеткен жәдігерлер есебінде 
болған сияқты. 

Бұл алып кетілген, жоғалған, ұрланған жәдігерлер 
жайлы мәліметтер аздыкөпті әдебиеттерде кездесетін 
деректер негізінде жинақталды, ал, біз білмейтін, 
кітапқа түспеген, есепке алынбаған жәдігерлер қанша 
екендігі бір Аллаға аян. 

Мұндай жағдай тек біздің ғана басымызға түскен 
жоқ, көрші Өзбекстан Республикасы ғалымдары, 
қоғам қайраткерлері, ұлт жанды азаматтарының да 
жан айқайына айналып, басын ауыртып жүрген жай. 
Мысалы,жоғарыда әңгіме болған В.В.Луниннің «Из исто-
рии русского востоковедения и археологии в Туркестане» 
деген еңбегінде атақты Шәйбани ханның  құлпытасы 
жайлы «Мраморное надгробие из Самарканда с эпи-
тафией Мухаммеда Шейбани было доставлено членом 
ТКЛА (Түркістан  археология әуесқойлары үйірмесі) 
М.А.Терентъевым в Эрмитаж»деген дерек бар.

Ал, Кеңес Одағына кең танымал болған акаде-
мик Бөрібай Ахметовтың «Әмір Темірді еске түсіру» 
атты мақалалар, сұхбаттар жинағындағы журналист 
М.Абдуллаевтың « Осы топалаң жылдары халықтың 
қымбат мүлкі болған көптеген байлықтардың 
таланғаны хақында мәліметтер бар» деген пікіріне 
«Сондай байлықтардың бірін айтайын, бұл  Бұхара 
әмірінің асыл, қымбат тастармен зерленген қылышы. 
Естуімізге қарағанда, оны Бұхараны басып алған 
М. Фрунзе алып кеткен және кейінірек Иваново 
еңбекшілеріне сауға еткен. Қазір бұл қылыш сол 
қаладағы музейде тұр... Бұхара мен Хиуадан алып 
кетілген көптеген қымбат жәдігерлер де өз орнына 
қайтарылуы керек» – деген жауабы бар (өзбекшеден 
еркін аударма, М.Т.). 

Франциядағы Лувр музейіндегі шырағдан

Қолды болған жәдігерлер
Адамзат тарихына үңілсеңіз есепсіз соғыстар, қақтығыстар барысында жеңуші жақтың 

тонаушылық әрекеттері, контрибуция есебінде қымбат заттарды тартып алуы негізінде небір 
адам қолынан туындаған асыл заттар бір елден бір елге көшіп отырғанын байқайсыз. Мұнан 
басқа контрабандалық жолмен де, авантюрист қазына іздеушілер мен қазіргі күнгі «қара 
археологтар» деп аталатындардың тапқанын шет елдерге сатуы арқылы да ежелгі Мысыр 
мен Таяу Шығыс елдерінен, Үндістан мен Қытайдан, Орталық Азия қалалары мен дала-
ларынан есепсіз жәдігерлер қолды болып, дамыған елдердің музейлерінен немесе бай 
коллекционерлердің жеке қорларынан орын тапты. 
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ЖАСЫЛ ҚҰС
«Лә иләһа иллалла» – тағаты бар
Құл аузынан жасыл құс шығады ұшып.
Дүр жақұттан тоқылған қанаты бар,
Қарсы алады ғаршылар құрақ ұшып.
Мың тіл берген ол құсқа әмірімен,
Құлды тілер бар тілмен Тәңіріден.
Дәргейіне жабысып, зар-үнімен:
«Жарылқа!» – деп күндіз-түн қылады ышық.
Ұқпас сырын надандар – зая-күмән,
Ей, достарым, сол құстың аянынан,
Мен айтайын, тыңдаңыз баянынан,
Жәннатқа ертіп кірген соң табар тыныш.
«Дар – аламан бергенше Қадір маған
Бір тынбаймын, – дейді құс, – небір заман».
Шақта ғана зарын Жар қабылдаған,
Сонда қонар жайғасып, алар тыныс.
Ғибадатқа жүрегін жалғамаған
Халің мүшкіл, ғафыл боп қалған адам.
Машайықтар сахарда «Алла-лаған»
Хақ Дидарын көреді, бақ қонады.
Міскін Ахмет Ясауи иланғалы,
Тілге алғалы: «Лә иләһа илл-Алланы» –
Хақ зікірі – Жан, Ділге құйған нәрі,
Ла маканда сол құсқа тап болады.

Т. ЖОЛДАСОВ,
қор сақтаушы

Мо ң ғ о л  ә с ке р і н і ң  ж аул а п  а л у 
кезеңдерінде айналымға жіберілген алғашқы 
ақша түрлерінде жаулап алған елдің тілі мен 
ол 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. 

 Бұл жағдай, жалпы шығыстан келген 
моңғолтүркі әскерінің өздері жаулап алған 
территорияны мекендейтін халықтардың 
діни сеніміне деген толеранттылық 
көзқарастың нәтижесінде туындаса керек. 
Олай дейтін себебіміз, бұрынсоңғы тарихта 
тәңірлік дінін ұстанушы моңғолдардың жау
лап алған жерлерінің тұрғылықты халқына 
өздерінің діни нанымсенімдерін күштеп 
енгізгендігі туралы деректер кездеспейді. 
Керісінше, жаулап алынған халықтың 
нанымсенімдеріндегі негізгі принциптерді 
сол елдің тұрғылықты халқымен саяси бай-
ланысты нығайту мақсатында пайдаланып 
отырғандығы аңғарылады. Моңғолдардың 
ақша соғу ісінде ақшаның прокламативті 
(үгітнасихаттық) мүмкіндіктеріне емес, 
ақшаның экономикалық тұрғыдағы пай-
дасына басты назар аударылғандығы 
аңғарылады. 

Бүгін әңгіме еткелі отырған «Әзірет 
Сұлтан» қорықмузейінің нумизматикалық 
жәдігерлер коллекциясындағы Шыңғысхан 
атымен соғылған алтын ақша бетінде де 
Ислам дінінің негізгі ұстындарының бірі – 
«Калима» жазбасы да тиын алаңын түгел 
ала түсірілген. 

Тиын музей қорына 2006 жылы келіп 
түскен. Тиынның салмағы 5.90 г., диаметрі 

– 22.2 х 21 мм. Қосарланған шеңбер 
сызықтардан түзілген жиектеменің бедер 
қалдықтары бар. 

Динар беттеріндегі жазбалардың бедер 
іздеріне келер болсақ:

Оң беті: қосарлама шеңбер сызықтан 
тұратын жиектеме іздері, ортадағы алаңда 
бірінші қатарда: 

(Самарқанд/Лә илнаха ( ! )  иллә/ 
Мухаммад .... /[р]суль Аллах)

Жазбасының бедерлері мен ең төменгі 
қатарда өрме пішіндегі өрнеквиньетка 
түскен. Жиектерін бойлай түсірілген жазба 
бедерлері сақталмаған.

Келесі беті жиектеме ішіндегі алаңға  
4 қатар етіп жазба бедерлері түскен:

Жиектемесі оң бетіндегідей. Тиын 
алаңындағы жазба бедерлерінің қалдықтары:

(...ир
[Ж]енг[з]? 
Хан альАдиль 
ульАғза[м])
Әдетте, тиын жиектеріне түсіріліп оты-

ратын ақшаның соғылған жылдық жазбасы 

ақшаның ұзақ уақыт қолданыста болуы не-
месе ақша соғуға арнап жасалған штемпель 
беттеріндегі бедерлердің тиын шеңберіне 
түгел түспей қалып отыруы себебімен көп 
жағдайда толық сақталмайды. 

Алтын динардың негізгі  бетінде 
Шыңғысхан жазбасының бөліктері 
сақталған. Әлемде Самарқанда соғылған 
Шыңғысхан лауазымы жазылған екі тиын 
ғана белгілі. Олардың екеуі де Ресейдің 
СанктПетербург қаласындағы Эрмитажда 
сақтаулы. Бұл тиындар жайында кезінде 
В.Г.Тизенгаузенның жазып қалдырған 
еңбектері бар. Бірақ біздің қорымызда 
сақтаулы тиынның типологиялық қатынасы 
ол тиындардан өзгешерек.

 Жалпы Моңғол үстемдігінің алғашқы 
кезеңдерінде  алтын ақшалар Орта 
Азия, солтүстік Ауғанстан, Шыңжаң 
аумақтарында соғылған. Бұл аумақтардағы 
ақша сарайлары арасында Шаш, Бұхара, 
Самарқан, Отырар сынды ақша сарай-
лары да мыс фельстер мен күмістелген 
мыс дирхемдер соғып отырған. Алайда, 
бүгінгі таңда Шыңғысхан лауазым атау-
ымен соғылған тиындар Газна, Бұхара, 
Самарқан ақша сарайларының өнімдерінде 
ғана кездесіп отыр. 

Тиын бетіндегі       (Женгиз) сөзінің тек 
ортаңғы екі әрпінің сақталып, алғашқы және 
соңғы әріптерінің жойылып кетуі, бұл сөздің                  

 (МенгуМөңке) атауы болуы да мүмкін 
деген ойға жетелейді. Бірақ, Мөңке қаған 
аты мен соғылған тиындарда Менгу атауы тек            

(қаған) лауазымымен ғана беріліп 
отырған. Ал біз ұсынып отырған тиындағы  

атауы     (хан) сөзімен берілген. 
Сондықтан, бұл дирхемде көрсетілген атау 
Шыңғысхан болуы керек деген тұжырымға 
келдік.

2004 жылы Отырар аумағынан шамамен 
хижра жыл санағы бойынша 640шы жыл-
дары (1240шы жылдар) көмілген алтын 
динарлар көмбесі табылған болатын. Көмбе 
тиындарының көпшілік бөлігі қолды болып 
кеткен. Музей қорындағы бұл тиын да сол 
көмбе тиыны болуы мүмкін. 

Қаратөбеде (Көне Сауран) жүргізілген 
қазба жұмыстары кезінде алтын динарлар 
сынықтары табылған. Бұл табылған ал-
тын ақшалар бөліктері Моңғол шап қын
шылығынан кейін де Түркістан аумағында 
қалалық өркениет жалғасын тапқанына 
және Отырар мен Түркістан аумағы арқылы 
Қытайға өтетін сауда жолының барынша 
қарқынды дамығандығына дәлел бола ала-
ды. 

Музей әкімшілігі мен ұжымы музей 
қорындағы осындай құнды жәдігерлерді 
насихаттау мен келешек ұрпаққа жеткізу 
мақсатында сақтауды өзіне зор міндет са-
найды. Осы мақсатта музей қорларындағы 
құнды жәдігерлерді цифрлық форматқа 
көшіру ісі де күн тәртібіндегі ең маңызды 
міндеттердің бірі болып отыр.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазақ елінің Еуропадағы Қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық ұйымына байсалдылықпен 
табысты Төрағалық етуі ЕҚЫҰ Парла мент
тік Ассамблеясының содан бергі аралық
тағы сессияларында ұдайы айтылып келеді, 
Астана Саммитінде қабылданған Аста
на Декларациясының орасан зор маңы
зы лайықты бағалануда. Тәуелсіз мемле к
етіміздің әлем алдында танылып, мойын
далуының бұдан асқан жарқын дәлелдерін 
келтіріп жатудың қажеті де бола қоймас. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тікелей бастама-
сымен еліміздің Елордасында жүйелі түрде 
өткізіліп келе жатқан Әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының съездері қазіргі 
заманғы діндер арасындағы жаһандық 
үнқатысудың жарқын да іскерлік көрінісі 
ретінде әлемдік қоғамдастықтан жоғары 
баға алуда. 2012 жылғы 3031 мамырда 
Астанада өткен Әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшысының IV съезіне әлемнің 
40тан астам елінен жүзге жуық көрнекті 
дін қайраткерлері қатысып, ұлттар ара-
сында әлемдік адамзат қоғамының бүгінгі 
қайшылықтары мен оларды болдыр-
мау, діндер арасындағы өзара салиқалы 
түсіністік, дінаралық үнқатысу мен 
конфессияаралық келісім, қоғам дамуының 
өркениетті жолдарының бүгіні мен 
болашағы жөнінде тұжырымды ойлар ай-
тысып, пікір алысылды. Кезекті IV әлемдік 
діндер съезінің күн тәртібінде «Адамзаттың 
таңдауы – бейбітшілік пен келісім» мәселесі 
талқыланды. 

Батыс пен Шығысты жалғастырып 
отырған жауһар Астана күллі түркі әлемінің 
де мақтанышына айналып келеді, шаһар 
бауырластық бастауларының құтты мекеніне 
айналып отыр. Сондайақ Елордада өткен 
ҮІІ Қысқы Азия ойындары, ИҚҰ фору-
мы, басқа да әлемдік маңызды шаралар 
еліміздің беделін төрткүл дүниеге паш етті. 
Ал Астанада өткен жылы аса табысты өткен 
«ЭКСПО2017» көрмесін әлем мойындады.

Қазір арман қалаға айналған Астанада 
халық саны жиырма жылда үш есе артып, 
1 миллион адамға жетті. Оқу орындары, 
денсаулық сақтау мекемелері еселеп артты.

Қазақ елі Тәуелсіздігінің жауһарына 

айналған Астана Елбасының төлтумасы 
десек қателесе қоймаймыз. Еске түсірер 
болсақ, 1994 жылдың 6 шілдесінде Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің жалпы оты-
рысында Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға 
елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру ту-
ралы идеяны ұсынған болатын. Бұған қарсы 
шыққандар, күмән келтірушілер аз бол-
мады. Дегенмен де Президент өз ойының 
дұрыстығын бұлтартпас фактілермен нақты 
дәлелдеп шықты. Уақыт өте келе бұл 
шешімнің дұрыс болғанын өмірдің өзі 
дәлелдеді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев астананың бас архитекторына 
айналды. Бас қаланың ғажайып құрылыс
ғимараттары Нұрекеңнің мұқият сүзгісінен 
өтіп жатты. 

Ғасырлар бойы атабабаларымыз аңсап 
келген Тәуелсіздік тұғырына көтерілген 
Қазақ елі тарихының жаңа да жарқын беттері 
жазылуда. Қасиетті ата мекенді шексіз сүйіп, 
оның еліне ие, халқына кие болып, қиын 
кезеңнен алып өтіп, жаңа дәуірге бастау 
бақыты кезкелген адамның басында бола 
бермейтін бақыт. Ол бақ елі сүйген Елбасы 
– Нұрсұлтан Назарбаевтың басына қонды. 
Байлығы мол Ұлы Даланы күллі әлемге 
танытып, туған ел терезесін теңгерген ұлы 
саясаткер Нұрсұлтан Әбішұлы өз халқына 
деген орасан сүйіспеншіліктің жарқын 
үлгісі болып табылады. Ол өзінің тағдырын 
толығымен еліміздің игілігіне арнаумен 
келеді. 

Қазақтардың идентификациялануы 
мен ұлттық бәсекелестікті, өзге ұлттармен 
парапарлыққа ұмтылысты ту етіп көтерген 
Президентіміз атажұртқа аңсап жеткен 
қандастардың Қазақстан азаматтығын 
алуда, түпкілікті қоныстануда қолайлы 
жағдай туғызуды әрдайым басты назар-
да ұстап келеді. Қазіргі таңда атажұртта 
қайта қауышып, азаматтығын алған 800 
мыңнан астам өз бауырларымыздың түтін 
түтетіп, шатшадыман өмір сүріп отыруы 
осының айқын айғағы болып табылса керек. 
Осылайша, алдағы онжылдықтарда қазақ 
халқының саны 3540 миллиондық деңгейге 
көтеріліп, әлемдік өркениеттің бел ортасы-
нан ойып тұрып орын алатын бақытты сәттің 
де алғышарты жасалуда деп нық сеніммен 
айтуға болады!

Ұлттық сананың көрінісі, өзіндік 

қайталанбас ерекшеліктері халқымызға 
әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты 
орнын алуға мүмкіндік береді. Ұлттық 
теңд ікт ің ,  ұлттық  бәс екеле ст ікке 
қабілеттіліктің жарқын белгілері – 
этностың, қоғам мен мемлекеттің орнығуы 
мен дамуының міндетті шарты іспеттес. 
Ұлттық идентификациялану мен ұлтшылдық 
адамдар қауымдастығын нәрлендіреді, 
оны қарапайым қауымдастықтан ұлттық 
қауымдастыққа айналдырып, өзінің жеке 
мемлекетін, мәдениетін, идеологиясын 
құруға мүмкіндік туғызады. Кез келген ұлт 
өзіндік «Менің» терең сезінбейінше, алға 
айқын мақсат қоя алмайды, өзіндік ісқимыл 
мен ұмтылысты үйлестіруге қабілетсіз бо-
лып шығады. Идентификациялану мен 
ұлттық бірегейліктің күрделі астарлары бар. 
Президент Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында ұлтымыздың ұлттық сана мен 
ұлттық бірегейліктің ХХІ ғасырдағы бағыт
бағдарларын түбегейлі айқындап берді.

Тәуелсіз Қазақстанның барлық табыста-
ры мен жетістіктері Нұрсұлтан Назарбаевтың 
есімімен тығыз байланысты. Бұл – тарихтың 
терең қойнауларына жететін бұлтартпас 
факт. Қазақстан халқы Елбасына сенеді, 
өздері мен елдің жарқын болашағын оның 
есімімен байланыстырады.

Бүгінгі Қазақстан тыныштық пен 
тұрақтылықтың мекені. Еліміз бірліктің 
бесігіне, татулықтың тірегіне айналды. 
Қазақстан халқында бірбіріне деген 
жарастық, түсіністік, ынтымақ, бірлік бар. 
Бұл Елбасының сындарлы саясатының 
арқасында қол жеткізілген табыс. 

Тәуелсіздік пен Нұрсұлтан Назарбаев – 
егіз ұғым. Бұл біздің тарихи символымыз. 
Қазір бүкіл әлем таныған «ҚазақстанАстана
Назарбаев» деген сөз тіркесі халқымыздың 
мақтанышына айналды. Елбасы  Нұрсұлтан 
Назар баев әлем тыныштығы үшін атсалы-
сып, халықтар арасындағы бейбітшілік пен 
ын тымақ жолында әлем деңгейіндегі көрнек
ті күрескер дәрежесіне көтеріле білді.  

Қазіргі Қазақстан – қуатты Қазақстан. Ал 
қуатты Қазақстанды көреген көшбасшы ғана 
болашаққа бастай алады. 

Түркістан қаласы

«ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ТАРАЗДЫҢ 
ҚҰЙМА КЕРАМИКАСЫ»

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінде Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 
аясында Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің «Ортағасырлық Тараздың құйма кера-
микасы» атты жылжымалы көрмесінің ашылу сал-
танаты өтті. 

Көрменің мақсаты – өңірлер арасындағы мәдени 
байланыстарды нығайту және мұражайлар ісін 
дәріптеу, Жамбыл облыстық тарихиөлкетану музейі 
қорындағы құнды жәдігерлерді насихаттау. Көрмеге 
Тараз қаласының және аудандарындағы археологиялық 
қазба жұмыстары нәтижесінде табылған 70ге жуық 
жәдігерлер қойылды. Олардың ішінде ортағасырлық 
тұрмыста түрлі мақсатта қолданылған күйдірілген, 
күйдірілмеген, жалатпалы қыш ыдыстар, үлкенді
кішілі шырағдандар, хош иісті әтірлер мен дәрілік 
заттар, сынаптарды сақтайтын жұмыр тастар мен май-
шамдар, түрлі оюөрнек түсірілген тәрелкелер, жинақ 
сандықшасы, сыйымдылығы әр түрлі астық, сұйықтық 
сақтайтын хумдар, саптыаяқтар және қоладан жасалған 
бұйымдар қызықты және қайталанбас Тараз бишісінің 
және Будда құдайының мүсіндері, ортағасырдың 
сәулет ескерткішінің інжу маржаны болған АйшаБиби 
кесенесінің кірпіштері халық назарына ұсынылады. 

Аталған көрменің жұмысы Түркістан қаласында бір 
айға жалғасады.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ
Қазақстан Республикасының Мәдениет және 

спорт министрлігінің ұйымдастыруымен «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде 
дөңгелек үстел өтті. 

ЮНЕСКО/ИКОМОС консультативтік миссиясының 
бағдарламасы аясында келген ресейлік сарапшы 
Наталья Душкина, Мәдениет және спорт министрлігінің 
тарихимәдени мұра басқармасының бас сарапшысы 
Әлібек Күзербаев қатысқан басқосуда «Жібек жолы» 
бойында орналасқан Түркістан қаласының тарихи 
бөлігін қайта қалпына келтіру, жаңғырту мәселелері 
мен келешекте туризм орталығына айналуына жол аша 
отырып, бүкіләлемдік деңгейдегі мәдени мұраға зиян 
тигізбей оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізудің барлық жол-
дары талқыланды.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Шыңғысхан атымен 
соғылған алтын динар

Осы кітаптағы ең таңқаларлық мәліметті де 
Б.Ахметовтың жауабынан біле аламыз, ол «Еш ле-
нинчи» газетіне 1990 ж. берген сұхбатында және 
өзінің «Амир Темурга мактублар»  деген мақаласында 
1941 ж. 1620 маусым арасында Самарқандағы Гөр 
Әмір кесенесіндегі тимуридтер қабірлерінің аршы-
лып, сүйектері алынғаны жайлы толық әңгімелейді. 
Ол журналистің «1941жылы үкімет комиссиясы 
Самарқандағы Темірдің қабірін ашып, сүйектерін алып 
тексеру жүргізген. Сүйектер өз орнына қойылған ба, 
жоқ па?» – деген сауалына берген жауабында былай 
дейді: «1941 жылы 1620 июнь күндері Үкімет пен 
партияның Орталық Комитетінің 2329 апрельдегі 
437ші қаулысы негізінде Өзбекстан үкіметінің арнайы 
комиссиясы (құжаттарда «арнайы археологиялық экс-
педиция» деп жазылған). Самарқандағы Гөр Әмірге 
жерленген Темір мен оның әулетінің қабірлерін  ашты. 
Олар әмірдің  ұлдары Мираншах пен Шахрух және 
немерелері Мұхаммед сұлтан мен Ұлықбек болатын, 
соңынан Темірдің әйелі Бибіханымның да қабірі ашыл-
ды. Комиссия жұмысына Өзбекстан Министрлер Кеңесі 
төрағасының орынбасары, профессор Қары Ниязов 
басшылық етті, құрамына профессор В.А.Шишкин, 
антропологпрофессор Л.В.Ошанин, шығыстанушы
профессор А.А.Семенов, Эрмитаждан химикпрофес-
сор В.Н. Кононов, антропологмүсінші М.М.Герасимов, 
жазушы Садриддин Айни, сәулетші Б.Н.Засыпкин, 
Навои мерейтойын ұйымдастыру комитетінің ғылыми 
жетекшісі Х.Зарифов, сәулетші О.В.Криницкий, антро-
полог В.Я.Зезенкова, техник Г.И.Соловьев, лаборантар-
хеологтар Л.И.Альбаум мен В.И.Спришевский, суретші 
И.П.Завалин, кинорежиссер және оператор Н.А.Ким 
мен Мәлік Каюмовтар енді. Экспедиция бес күн ішінде 
Мираншах (16 июнь күні), Шахрух (17 июнь), Мырза 
Ұлықбек (18 ші июнь) Мұхаммед сұлтан (19 июнь) 
және Әмір Темір (20 июнь) қабірлерін ашып, сүйектерді 
сыртқа шығарды. Сүйектер Самарқан мемлекеттік 
университеті лабораторияларында, кейбірі Ташкентте 
зерттелді,бас сүйектері  Москваға алып барылды. Бұл 
қазба және зерттеу жұмыстары кинолентаға түсіріліп 
отырды... 

Құжаттарға қарағанда бұл жұмыс Әлішер Навоидің 
500 жылдық мерейтойына және Самарқан  тарихын 
тереңірек зерттеуге байланысты атқарылған. Әмір 
Темір әулеті сүйектерінің мерейтой мен қала тарихы-
на қандай қатысы болуы мүмкін деген сұрақ өзөзінен 
туындайды... 

1941ж. 24 июнь күні Министрлер Кеңесі өкілі 
Н.А.Овсянников, Самарқан НКВДсының өкілі 
А.К.Калицкий және басқалар дайындаған құжатта 
Темір мен оның әулетінің сүйектері, қабірден 
табылған басқа да заттар тексеру, зерттеу үшін алып 
қалынғандығы, ал, қабір тастарының  уақытша орын
орнына қойылғандығы, соңынан кесененің есік, 
терезелері темір панжаралармен жабылып, құлып 
салынғандығы т.б. айтылған...

Тағы да бір дерек: антропологмүсінші М.М.Гера
симов марқұмдардың бас сүйектерін зерттей отырып 
Әмір Темір, Шахрух, Мираншах және Ұлықбектің 
мүсіндік бейне портреттерін жасап шыққан. Бұл 
үшін көп уақыт, арнайы лаборатория керек. Әлбетте, 
М.М.Герасимов бұл үлкен де жауапты жұмысты 
Самарқан немесе Ташкентте атқармағаны түсінікті. 
Шамасы, бас сүйектер Москваға алып кетілген, 
себебі, М.М.Герасимов жұмыс істейтін КСРО Ғылым 
академиясының көне мәдениеттер тарихы институты 
да, арнайы лабораториясы да  Москвада еді. Профессор 
Л.В. Ошаниннің куәлік беруінше, Мираншахтың бас 
сүйегін М.М. Герасимов Москваға алып кеткен». 

Бюст түріндегі антропологиялық мүсіндік портрет-
тер жасау үшін міндетті түрде бас сүйек болуы тиіс 
және бір немесе төрт адамның бас сүйектерін толық 
зерттеу (өлшемдерін алып,гипстік көшірмесін жасап, 
пластилиннен бетбейнесін (тері қабаты, бұлшық еттері 
т.б.) келтіріп, одан тағы да гипстік форма алып, оған ар-
найы ерітінді құйып, портретін алып әрі қарай әрлеп, 
өңдеп, бояп дайындау) бірекі айда бітетін шаруа емес. 

Әрі қарай Б.Ахметов «Басқа мәліметтерге қарағанда, 
сүйектер Ташкентте тексерілген соң қайта орынорнына 
қойылған. Олай болса, Гөр Әмірден алынған заттардың 
әр жерде жатуы қалай. Мәселен, Әмір Темірдің та-
быты Самарқанда, ал оның қақпағы Ташкентте жа-
тыр. Қабірлерден табылған нәрселер де Ташкенттегі 
Әдебиет музейінде, олардың сақталуы да талапқа 
сай емес. Фотосуреттер осы музейдің бір бөлмесінде 
ашылыпшашылып жатыр, суреттердегі адамдардың 
кім екендігі, сүйектердің кімдікі екендігі, заттардың 
кімге тиісті екендігі белгісіз. Көлемі 2025 минуттық 
кинофильм де осы Ә.Навои атындағы республикалық 
Әдебиет музейінде, арнайы бөлмелер болмағандықтан  
көп заттар сыз жерлерде тұрған екен. Атап айтсақ, 30ға 
жақын фотосурет, қабірден табылған  кейбір жәдігерлер 
қарайып кеткен бірекі дана әйел моншақтары, парша 
киімдер, Әмір Темірдің оң қасы, Ұлықбектің қамар 
белбеуі бар екен... Жақында бұл жәдігерлердің барлығы 
Самарқанға алып кетіліпті, айтуларынша, олар қазір 
Археология институтында сақталуда екен... Оларға 
қарағанда Әмір Темір, Мираншах, Шахрух, Мұхаммед 
Сұлтан және Мырза Ұлықбектің сүйектері өз орын-
дарына қайта қойылған ба, жоқ па? әзірге мұны айту 
қиын», – дейді өзінің 1991 ж. сұхбаты мен 1992 ж. 
жазған мақаласында. 

Бұл мақалалар жазылғалы бері 25 жылдан асып 
кетті, Б.Ахметов өз мақаласында «қабірлердегі бар 
нәрсе орнында ма, жоқ па, бір тексеріп көрсе жақсы 
болар еді» деген тілек білдіреді. Өзбекстан Үкіметі 
тарапынан мұндай қадам жасалған, не жасалмағаны 
жайлы бізде нақты дерек жоқ. 

Мақаламыздың бас жағында әңгіме болған Әзірет 
Сұлтан кесенесінен алып кетілген, қолды болған, 
жоғалған немесе кесене тарихына қатысты (фотолары, 
суреттері) заттардың жалпы саны 40тан асып кетеді, 
ал құлпытастарды қоссаң 60тан асады. 

Бұл жәдігерлерді кері қайтару мәселесі бүгіндері 
мемлекеттік дәрежедегі жұмыс жоспарына енгізілген. 
2016 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің Вицеминистрі Ғ. Ахмедьяровтан 
ҚР Білім және ғылым министрлігіне, облыстардың, 
Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне 
және республикалық музейлер, қорық музейлер мен 
кітапханаларға арнайы хат жолданған болатын. Біздің 
«Әзірет Сұлтан» қорық музейі басшылығына да осы 
2016 ж. 28 мамырында  090319/1636 И нөмірлі 
хат түсіп, онда «...Министрлік өзге мемлекеттерден 
әкелінуі тиіс ұлттық мәдени құндылықтарымыздың 
тізімін әзірлеуді қолға алғанын хабарлай отырып, 
аталған тізімге енгізілуі тиіс шетелдерде сақталған 
жәдігерлер бойынша ұсыныстарыңызды үстіміздегі 
жылдың (2016 ж.) 10 маусымына дейін жолдауды 
сұрайды» – делінген болатын. «Әзірет Сұлтан» қорық 
музейі басшылығы бұл хатқа тыңғылықты жауап дай-
ындап, алысжақын шетелдерде сақталып отырған 15 
жәдігердің тізімін жасап бергенді. Одан бері де бұл 
тізім толықтырылу үстінде.

Басты міндет қолды болған жәдігерлерді өз орны-
на қайтарып, көрермен көзайымына айналдыру екенін 
қорықмузей қызметкерлері жақсы түсінеді.

ҰЛЫ ДАЛА ЖАУҺАРЫ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи
мә дени қорықмузейіне Түркия Респуб
ликасы, Стамбул қаласынан ясауитанушы 

ға лым, Қожа Ахмет Ясауидің 27ші ұрпағы, 
«Yesevi ocaklari» журналының бас редак
торы Исметулла Ясауи келді. Қорықмұра
жайда өткен мәдени ісшара барысында 
Ис метулла Ясауи салтанатты түрде Қожа 
Ахмет Ясауидің «Диуани хикмет» қол
жазбасының түпнұсқасын «Әзірет Сұлтан» 
қорықмузейінің директоры Нұрболат 
Ахметжановқа табыс етті. Кітап – 1212 жылы 
шағатай тілінде жазылған. Ясауитанушының 
айтуынша жеті ғасырға жуық сақталып 
келген құнды жәдігердің түпнұсқасында 
жарыққа шықпаған қаншама дүниелер мол. 
Алдағы уақытта аталған құнды жәдігерді 
Астана қаласындағы Ұлттық сирек кітаптар 
мен қолжазбалар орталығында аударма 
жұмыстарын жасату жоспарлануда. 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тари хи
мәдени қорық музейі «Түркістан архео ло
гиялық экспедициясы» жобасы аясында 
Түркістан қаласындағы Бабайқорған ауылдық 
округінің Мергентөбе жерінде археологиялық 
қазба жұмыстарын бастады. 

Аталған қазба орны Түркістан қаласынан 
солтүстікбатысқа қарай 33 шақырымдай 
жерде, Жаңақорған өзенінің жағалауында ор
наласқан. Аталмыш орынға «Әзірет Сұлтан» 
қорықмузейінің директоры Нұрболат Ах
мет жанов арнайы барып, атқарылған жұмыс
тармен танысты.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаң 
ғыру» мақаласында киелі жерлердің Қа зақ
стан халқы үшін маңыздылығын, оны мен 
танысу өскелең ұрпақтың бабалар жүр ген 
жолды білуіне мүмкіндік беретінін айтқа ны 
белгілі. Қазіргі археологиялық қазба нәти
жесінде ежелгі обалар орны анықталды. 

Археолог Талғат Өсеров аталған обалар 
ерте темір және ерте түрік дәуірлеріне қа
тыс ты де ген болжам жасады. Обалардың 
диа метрі 2326 метр биіктіктері жердің дең
гейі  нен есептегенде 22,2 метр Қазіргі кезде 
оба  лар дың сыртқы құ ры лыстары анықтала 
бастады. 

Өте құнды ақпараттар береді деп 

үміт тенуге негіз бар бұл обалардың қазба 
жұ  мыс тарына он бестен аса мамандар тар
тыл ған, оның ішінде «Әзірет Сұлтан» қорық
музейінің архео логы Бақытжан Нұрханов пен 
Нұржан Таджибаев та бар.  

Айта кетсек, биыл «Әзірт Сұлтан» қо рық
музейі археологиялық қазба зерттеу жұмыс
тарын жүргізу лицензиясына ие болған. 
Музей тарихында осындай археологиялық 
қазба жұмыстары алғаш рет жүзеге асуда.

ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНІҢ ТҮПНҰСҚАСЫ ТАБЫЛДЫ

АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАЗБА ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ

ҮЗДІКТЕРДІ ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ

Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи
мәдени қорықмузейінің экскурсия және насихат бөлімінің меңгерушісі Н.Таңатаров, экскур-
совод Қ.Бейсенбай және кітапханашы М.Көпеевалар мәдениет саласына сіңірген еңбегі үшін 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» 
төсбелгісімен марапатталды.

«АСТАНА ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН» СУРЕТ БАЙҚАУЫНЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

Қылқалам шеберлерінің додасы Елба сы
мыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағ дар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа ласы 
аясында және Астана қаласының 20 жыл дық 
мерейтойы мен «Әзірет Сұлтан» қорықму
зейінің 40 жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейінде 
жас суретшілердің «Астана және Түркістан» 
тақырыбында сурет салу байқауы өтті.

Байқауға негізінен қалалық мектеп оқу 
шы   лары мен университет студенттері қа
тыс ты.

ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ОҚО 
су  ретшілер одағы филиалының төрағасы 
Нұр лан Шилібаев, Ахмет Ясауи атындағы 
Ха лық аралық ҚазақТүрік университетінің 
«Бей нелеу өнері» кафедрасының профессо-
ры, п.ғ.д., Қуандық Ералин, «Бейнелеу өнері» 
кафедрасының аға оқытушысы Мұрат Ша хан
баев қазылық еткен байқауда балалар салған 
суреттердегі көркемдік үйлесім, бояу таңдау 
әдісі және тақырыптарды кеңінен аша білуімен 
қатар, ой ұшқырлығы да назарға алынды.

Сайыс қорытындысы бойынша қазылар 
алқасының шешімімен 1012 жас аралығында 
іріктелген жас суретшілер арасынан Бас 
жүлдені Алдияр Досов, бірінші орын-
ды Арман Қожамұхамед, екінші орынды 
Нұрислам Наурызбай, үшінші орынды Шәуен 
Дастан иеленді.

1316 жас аралығындағы суретшілер 
арасынан Бас жүлдеге Амантур Ерасыл, 
бірінші орынға Әлия Ементай, екінші 
о р ы н ғ а  Ка м ол а  Жум а н о ва ,  ү ш і н ш і 
орынға Арай Мұхаммед лайық деп та-
нылды.

Студенттер арасынан Бас жүлдені 
Зилола Убайдуллаева, бірінші орынды Роза 
Ешметова, екінші орынды Назерке Есенқұл, 
үшінші орынды Шахнура Тажиметова 
қанжығасына байлады.

Бас жүлдеге 50 мың теңге, бірінші орынға 
30 мың теңге, екінші орынға 20 мың теңге, 
үшінші орынға 10 мың теңге көлемінде сер-
тификаттар табысталып, алғыс хатпен және 
бағалы сыйлықтар табысталды.

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗЖАҚСЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ

Бибігүл Ахметқызы Төле
ге нова 16.12.1929 жылы Семей 
қа ласында туған. КСРО халық 
әртісі. Әншінің алуан тақырыпты 
репертуарында қазақтың ха лық 
әндері («Гауһар тас», «Жиыр ма 
бес»), Қазақстан компози тор-
ларының шығармалары (Хами-
дидің «Бұлбұлы», Брусилов скийдің 
«Қос қарлығашы», Төле баев-
тың «Еске алуы», Рахмадиев-
тің «Тарантелласы», Мұхамед-
жановтың «Көктем вальсі», Тілен-
диевтің «Кел еркем, Алатауыма»), 
сондай-ақ П.П.Чайковский мен 
С.В.Рахманиновтың романстары, 
Н.А.Римский-Корсаковтың опе-
раларынан ариялар және Батыc 

Еуропа сазгерлерінің (Доницетти, 
Григ, Шуберт) шығармалары 
да бар. Б.Төлегенова өзінің кон-
церт тік-орындаушылық өнерін 
ше берліктің жоғары сатысы на 
көтеріп, классикалық дәре же ге 
жеткізді. Бұл тұрғыда ол «қазақ 
бұлбұлы» атанған К.Байсейі то-
ваның орындаушылық шеберлігін 
жал ғас тыруда. Төлегенова опера 
өнеріне де елеулі үлес қосып, Жі-
бек (Брусиловскийдің «Қыз Жібе-
гінде»), Гүлбаршын (Рахмадиев-
тің «Алпамысында»), Еңлік (Жү-
ба новтың «Еңлік-Кебегінде»), 
Джильда, Виолетта (Вердидің 
«Риголеттосы» мен «Травиа-
тасында») т. б. партияларды 

орындады. Б.Төлегенова өнері 
республика, одақ көлемінде ғана 
емес, бүкіл дүние жүзіне та-
нылды. КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының (1970) және Қазақ 
КСР Мемлекеттік сый лығының 
(1960) лауреаты. 1957, 1958 жыл-
дары Мәскеуде өт кен өншілер 
байқауының лауреа ты. ҮӀӀ-ӀХ 
сайланған Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты. Ленин ордені 
және Еңбек Қызыл Ту орденімен, 
медальдармен, Қазақстан Рес пуб-
ликасы Президентінің Жеке Алтын 
белгісімен (1999) марапатталған. 
КСРО және Қазақстан Рес-
пуб ликасы Мемлекеттік сый-
лықтарының, «Тарлан» тәуелсіз 
сыйлығының (2001) лауреаты. 
«Жыл адамы» атағын алған (2001. 
Қазақстан Жұлдыздар аллея-
сында Жеке жұлдызға ие (2002). 
Социалистік Еңбек Ері (1991). 
Астана қаласының және Шығыс 
Қазақстан облысының сондай-ақ 
Түркістан қаласының құрметті 
азаматы.

ЖАҚСЫ ҮРДІС 
ЖАЛҒАСЫН ТАБУДА

Соңғы жылдары «Әзірет Сұлтан» 
мемлекетт ік  тарихи-мәдени қорық-
музейінде атқарылатын іс-шараларға 
демеушілерді тарту тарапынан бірқатар 
сауапты жұмыстар атқарылды. 

Атап айтсақ, «Дарбаза» қақпасына электр 
желісін тартуға демеушілер есебінен 100 мыңға 
жуық теңге жұмсалса, Гауһар ана кесенесі 
аумағын 170 м темір шарбақпен қоршау жүзеге 
асты. Сондайақ, зияратшыларға арналған ши-
палы суға түсетін орын салынды.

Рухани діни орындарды абаттандыру 
мақсатында 2017 жылы демеушілер есебінен 
950 мың теңгеге Үкәша ата құдығына бара-
тын жолға көпір, 500 мың теңгеге Үкәша ата 
кесенесі жанынан шаруашылық бастырмасы 
салынып, баба кесенесінің айналасы асфальт
талды.

Қазіргі таңда 2018 жылдың сәуір, мамыр 
айынан бастап Үкаша ата кесенесі маңында 
жаңа дәретхана және құдық маңынан зия
ратшылар демалып отыратын бастырма 
құрылыстары жүргізілу үстінде.

Бұл сөз жоқ мекеме қызметкерлерінің 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» тарихи мақаласын 
басшылыққа алып, атқарып жатқан істерінің 
жарқын көрінісі. 

Осы орайда туризмді дамыту ісіне, 
халқымыздың қасиетті мұрасын қастерлеуде, 
әулие бабалар мен аналарымыздың келе-
шек ұрпаққа өнегелі істерін насихаттау-
да лайықты үлестерін қосқан азаматтарға 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасы-
сын» қағидасын ұстана отырып, шексіз 
алғысымызды білдіргенді жөн деп таптық. 

Серік ЖҰМАНҰЛЫ,
директордың орынбасары 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІ ЖӘНЕ МҰСЫЛМАН 
ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ШАРИХАТ ЗАҢДАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫЛЫҒЫ

Балғабай НАҚЫПОВ, 
Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік 
университеті, з.ғ.д. 
профессор  

М е м л е к е т т і ң  қ ұ қ ы қ т ы қ 
жүйесінің пайда болуы мен даму 
тарихына барлық қоғамның руха-
ни мәдениеті: дін, философия, мо-
раль, бейнелеу мәдениеті, ғылым 
әсер етеді. Мұсылман құқығының 
қалыптасуында шешуші рөлді 
дін алды. Мұсылманға қажетті 
заңдар мен ережелер Мұхаммед 
пен оның жақтастарымен айтылып 
кеткен деп есептелінеді. Шариғат 
заңдылығының негізінде мұсылман құқығына 
түсініктеме бере отырып, мұсылман құқығына 
шариғат заңдарымен байланыстылығы мұсылман 
құқығы – ортағасырларда қалыптасқан, қазіргі 
заманның  құқық жүйелерінің бірі ретінде заң 
ғылымы өте керек сала болып табылады. 

Шығыстағы ортағасырлық өркениеттің ең 
маңызды құбылысы – мұсылман құқығы (шариғат). 
Бұл құқықтық жүйе, ең алдымен Араб халифатында 
пайда болып, кейіннен әлемдік сипат алды. Оның 
даму тарихы араб мемлекетінің эволюциясымен, VІІ 
ғ.патриархалдық діни қоғамнан VІІІХ ғ.ғ. Омеяд 
және Аббасидтер династиясының ірі империясына 
дейінгі дамуымен тығыз байланысты десек те араб 
халифаты құлағаннан кейін де мұсылман құқығы өз 
маңыздылығын жоғалтпай, ислам дінін қабылдаған 
Азия және Африка елдеріндегі негізгі құқықтық 
ережеге айналды. 

Мұсылман құқығы – мұсылман діні исламның 
негізінде құрастырылған ережелер жүйесі.

Ислам бойынша қалыптасқан құқық адамға 
Мұхаммед арқылы Алладан келген. Ол қоғамның 
барлық әлеуметтік өмірін қамтиды. Мұсылман 
құқығының төрт бастауы бар:

1. Алланың соңғы елшісі Мұхамедке айтқан 
ережелерінен тұратын киелі кітап – Құран 

2. Мұхамедтің сөздері мен істерін талдайтын 
дәстүрлі ережелер жиынтығы – Сұнна. 

3. Құран ережелерін талдаған ұлы мұсылман 
ғалымдарының пікірлері – Иджма

4. Мұсылмандардың алғашқы бастауларында 
көрсетілмеген өмірлік құбылыстарын сәйкесінше 
талдау – Қияс.

Мұсылман құқығына тән: институттардың 
ежелден бері келуі, кездейсоқтық және жүйенің 
жоқтығы. Ол мешіт құқығы, дін жолындағы қоғам 
құқығы. Салтдәстүр мұсылман құқығына кірмейді 
және оның бастауы бола алмайды.

Құқықтық қызметте келісімдер жиі қолда ны
лады, ол мұсылман құқығының ережелеріне бірқатар 
өзгеріс әкелуі мүмкін, бірақ ол міндетті болып 
есептелінбейді. Бұл жүйе оны талқылау болмаған 
кезде, б.з.д. Х ғ жойылып кетті.

Мұсылман құқығының негізгі мазмұны дін 
адамының ісәрекеті мен ережелерді ұстанбаған кез-
де қолданылатын жазалар түрінде болады. Алғашқы 
кезденақ ислам, тек діни салттарды ғана емес, со-
нымен қатар әлеуметтік институттарды, меншік 
түрлерін, құқық ерекшеліктерін, философия, саяси 
құрылыс, этика, мораль және әлеуметтік психоло-
гия ерекшеліктерін де қарастырады, бірақ, бірінші 
орында рухани өмір болады.

Мұсылман құқығы (шариғат) – Құран және 
Сұн на негізінде құрастырылған, мемлекеттік, 
мұрагерлік, қылмыстық және некеотбасы құқы
ғынан тұратын діни жинақ. Сонымен, хикметтер, 
шариғатисламның ұғымдарымен тығыз байланыс
ты құқықтық ереже.

Осы күндері мұсылман елдерінің көпшілігінде 
мемлекеттік ақсүйектер ұйымдары құрылған, 
бірақ олар діни соттарды сақтайды. Шариғат 
сотының сақталуы дін иелерінің саясатқа, халықтың 
азаматтық құқығына араласуына кең жол ашты. 
Бұндай жағдай қоғамдықфилософиялык ойдың 
дамуына, өмірге материалистік тұрғыдан қарауға 
кедергі жасады. Көзқарастары демократиялық 
тұрғыда қалыптасқан адамдар да дін иелерінің 
қудалауына түспес үшін өздерінің пікірлерін ислам 
діні қағидаларымен тиянақтап отыруларына тура 
келді. Ислам мен шариғат осы күнге дейін Азия 
мен Африка мемлекеттерінде өзінің үлкен ықпалын 
жүргізуде, алайда кейбір жағдайларда елдердің да-
муына кері әсерін де тигізді.

Алғашқы кезденақ ислам, тек діни салттарды 
ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік институттарды, 
меншік түрлерін, құқық ерекшеліктерін, филосо-
фия, саяси құрылыс, этика, мораль және әлеу меттік 
психология ерекшеліктерін де қарастырады, бірақ, 
бірінші орында рухани өмір болады.

Мұсылман құқығы (шариғат) – Құран және 

Сұнна негізінде құрастырылған 
мемлекеттік, мұрагерлік, қылмыстық 
және некеотбасы құқығынан тұратын 
діни жинақ. Сонымен, шариғат 
исламның діни мистикалық 

ұғымдарымен тығыз байланысты 
құқықтық ереже.

И с л а м  қ ұ қ ы қ т ы қ  е р е же н і 
Алланың заңдары мен тәртібінің бір 
бөлігі ре тін де қарастырады. Осыған 
сәйкес, бұй рықтар мен тиымдарға да 
ерекше қасиет беріледі.

Құқықтың Исламмен тығыз бай-
ланысын мұсылманның шариғатта 
көрсетілген 5 түрлі ісәрекетінен 
көруге болады: 

1. Міндетті; 2. Кеңес беру; 3. Рұқ
сат етілген; 4. Кінә қойылады, бірақ жаза қол да
нылмайды; 5. Тиым салынған және жаза қолдану. 

Шариғаттың негізгі бағыты – әр түрлі 
өмірлік жағдайды діни тұрғыдан бағалау. 
Сондықтан, шариғаттың негізгі ерекшелігі, ол 
тек мұсылмандарға және мұсылмандар қарым
қатынасына ғана байланысты. Шариғат қағидасы 
үшке бөлінеді: ғибадат (діни салтқа байланысты 
міндет), муамалят (тек қана заңдық ережелер) және 
укубат (жазалау жүйесі).

Шариғат ережелері көптүрлі және қатал. Ол 
адамның қоғаммен, отбасымен қарымқатынасын, 
азаматтық қатынастарды, мүліктік дауларды 
шешу ережелерін қамтиды. Шариғат ережелерін 
бұзғандарға қатал жаза қолданылады.

Қожа Ахмет Ясауи дүниеге келмей тұрып, 
Исфиджабта исламдық фикһ (құқық) мектебі ханафи 
мазһабының ондаған өкілдері өмір сүрді. Ясауи ілімі 
осы саясиәлеуметтік, тарихи шарттарға байланы-
сты қалыптасты. Қожа Ахмет Ясауи ұстаздарының 
көшбасшысы – Арыстан баб. Кашифи «Рашахат
ул айнил хайат» атты еңбегінде Қожа Ахметтің 
Арыстан бабтың шәкірті болғандығы, одан заһир 
және батин ілімдерінің сыры мен мәнін үйренгендігі, 
оған 16 жыл қызмет еткендігі туралы мәлімет береді. 
Ясауидың «Диуани хикметінде» де Арыстан баб жиі 
ауызға алынады. 

Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шы ғар
масы – «Диуани хикмет/ Диуани Хикмат» (Хикмат 
– жинақ). Бұл шығарма алғаш рет 1878 ж. жеке 
кітап болып басылып шығады. Содан кейін ол 
Ыстамбұл, Қазан, Ташкент қалаларында бірнеше 
қайыра басылады.

 Соның бірі 1901 ж. Қазанда М.Тыныштықұлының 
қазақтарға арнап шығарған нұсқасы болатын. Төрт 
тармақты өлеңмен жазылған бұл шығармасында 
ақын өзінің бала күнінен пайғамбар жасына кел-
генге дейін өмір жолын баяндайды, тіршілікте 
тартқан азабын, көрген қайғысын айтады, бұхара 
халыққа үстемдік жүргізуші хандардың, бектердің, 
қазылардың жіберген кемшіліктерін, жасаған 
қиянаттарын сынайды, бұл фәнидің жалғандығын 
білдіреді.

Ясауи хикметтерінің мәні, философиясының 
өзегі – адам. Адам «кемелдікке» жетуі үшін қажетті 
білімді игеруі керек. Бұл білімнің қайнары – хик-
мет. Хикметтерде адам жаратылысы – Жаратқан 
иенің ұлылығын көрсететін, көркемдігі жағынан 
ең жоғарғы кейіпте жаратылған болмыс екендігі 
айқын көрсетілген. 

Қожа Ахмет Ясауи ілімінде Хаққа қызмет ету 
халыққа қызмет етуден басталады. Оның көзқарасы 
бойынша, «шынайы өмір» деп, рухтың нәпсіден 
арылып, илаhи нұрлармен шайылуын айтады. Бұл 
ілім негізінде адамдарды «өлілер» және «тірілер» 
деп қарауға болады. Бұл жердегі «өлі» және «тірі» 
ұғымы рухқа байланысты. «Өлілер» – дүниеде 
нәпсінің құлы болып өткендер, олар тірі болса да 
өлікпен тең. «Тірілер» – нәпсілерін жою арқылы рух-
тарына «өмір» сыйлағандар, олар өлсе де мәңгілік 
өмірмен қауышқандар, бақи мәртебесіне жеткендер. 
Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымында физикалық 
өлім жоқ. Ол жай ғана рухтың тәннен айырылып, 
басқа бір халге ауысуы. Аллаға құлшылықтың ең 
жоғарғы халіеркіндік. 

Қожа Ахмет Ясауи «Диуани хикметте» «Аллаға 
жақындай түсу үшін» әрбір адам өзінің өмір жолын-
да төрт басқыштан өтуі керектігін айтады. Біріншісі 
– шариғат. «Шариғат» – ислам діні қағидалары 
мен шарттарын тақуалықпен мүлтіксіз орында-
уды әрі құдайға құлшылық жасауды талап етеді. 
Екіншісі, «тариқат» – дін ғұламаларына шәкірт 
болып, жалған дүниенің түрлі ләззаттарынан бас 
тарту, Аллаға деген сүйіспеншілікті арттыра түсу 
болып табылады. Бұл басқыш сопылықтың негізгі 
идеясын, мұратмақсатын аңғартып тұр. Үшіншісі, 
«мағрифат» негізінен дін жолын таныпбілу сатысы 
деуге болады. Бұл басқыштың негізгі талабы – күллі 
дүниедегі болмыстіршіліктің негізі «бір Алла» 
екенін таныпбілу, түсіну. Төртіншісі, «хақиқат» 

(«фано») – Аллаға жақындап, оны таныпбілудің 
ең жоғары басқышы. Сопылық түсінік бойынша, 
«шариғатсыз» «тариқат», «тариқатсыз» «мағрифат», 
«мағрифатсыз» «хақиқат» болуы мүмкін емес. 
Бұлардың бірі екіншісіне өту үшін қажетті басқыш 
болып табылады. Қожа Ахмет Ясауи Аллаға (яғни 
Хаққа) жету жолында міндетті түрде төрт асудан 
мүдірмей өтуі керек деген пікір айтады. Ақынның 
айтуы бойынша, Хаққа жету жолындағы әрбір 
асудың ононнан мақамы (тоқтамы) бар. Демек, осы 
төрт асудың қырық мақамын игерген пенде ғана «жа-
барут» (адам мен табиғат арасындағы үйлесімділік), 
«мәләкут» (өмірдің мән мағынасына қанық болу), 
«лахут» (бұл жалғаннан безіп, о дүниенің рухани 
әлемін меңгеру), «насут» (жоғарыда аталған үш 
өлшемнің басын қосып тұрған күш) деп аталатын ру-
хани дүниенің сырын пайымдауға мүмкіндік алады.

«Диуани хикмет» әрбір адамды имандылыққа, 
ізгілікке, жоғары адамгершілік қасиеттерге 
жетелейтін құдіретті күш, айқын бағдарлама де-
уге болады. Қожа Ахмет Ясауи әрбір адамның 
қадірқасиетін, өмірде алатын орнын оның ішкі 
жан дүниесінің тазалығымен өлшейді. Адамның 
өз бойындағы ізгі адамгершілік қасиеттерді ұдайы 
жетілдіріп отыруы немесе бүкіл адамгершілік 
қасиетінен жұрдай болуы сол кісінің имандылығына 
байланысты деген түйін жасайды. Ал имандылық 
дегеніміздің өзі Алланың құлына ғана тән, 
адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеп, оны құдай 
жолына салып отыратын киелі күш деп түсіндіреді. 
Ақынның айтуы бойынша, имандылықтың ең 
басты көрінісі – мейірімді, кешірімді, өзгелерге 
жанашырлықпен қарау болып табылады. «Диуани 
хикметте» әрбір адамға қажетті қанағатынсап 
сезіміне ерекше мән беріліп, нәпсіні тыя білу 
мұсылмандықтың басты шарттарының бірі екенін 
ақын оқырманға қайтақайта ескертіп отырады. 
«Ақыл кітабы» адамның ішкі жандүниесінің түрлі 
теріс ойпиғылдардан, жаман ниеттерден таза бо-
луын талдап, Алла алдында пәк, кіршіксіз болуға 
шақырады.

Бүкіл әлемдегі түркі халқы «Диуани хик-
мет» арқылы исламның рухани әлемімен, сол 
дәуір үшін ілгерішіл саналған сопылық ағымның 
философиялық ойпікірлерімен танысты. «Диуани 
хикметте» жырланған адамгершілік, имандылық, 
қанағат, кішіпейілділік, жомарттық жайындағы 
этикалықдидактикалық тұжырымдар бертін 
келе, қазақ ақынжыраулары поэзиясынан өзінің 
көркемдік жалғасын тапты Мұсылман әлемінде 
аты әйгілі, орта ғасырлық сопылық әдебиеттің ірі 
өкілі, Қожа Ахмет Ясауи артына мәні өшпестей аса 
елеулі мұра қалдырды. Оның «Диуани Хикмет» 
атты екі әлемнің де мәнжайын сипаттайтын 
туындысы адамгершілік, имандылық, әділдік, 
инабаттылық тәрізді күрделі мәселелерді сипат-
ттап ашып көрсетуге арналған. Бұл дүниедегі адам-
дар арасындағы әр алуан қарымқатынас: мансап 
пен байлық, билік, кедейлік пен қанағатшылдық, 
нәпсі мен тәубашылдық, Хаққа сыйыну секілді 
түйінді жәйттер дін талабы тұрғысынан сарап-
талады. Бұл дүниенің баянсыздығы мен мен ол 
дүниенің бақилығын салыстыра отырып, қанағат, 
адамгершілк, мейірімшапағат, адалдық, ізеттілік 
жайында сөз қозғайды. Осыған орай, ол Мұхаммед 
пайғамбардан үрдіс болып келе жатқан жол: жиған 
малдың қызығын тек өзі көрмей, өзге жетімжесір, 
мүсәпірлерге де қайырымды болу, жасаған күнәңді 
дер кезінде түсініп, тәубаға келу, Аллаға сол туралы 
шын көңілден жалыныпжалбарынудың қажеттігін 
ұтымды түрде сипаттайды.

Қожа Ахмет Ясауидің өз хикметтеріне ал-
тын арқау еткен басты мәселесі: Алла Тағаланың 
пенделеріне деген кеңшілігі мен олардың жасаған 
күнәларын кешудегі қайырымдылығы, нұр 
шапағатын талмай сипаттап бергендігі дер едік. 
Ол бұл мақсатта Құдай дидарына ғашық болған 
пенделерінің өзге қызықтың бәрінен баз кешіп, 
күндізтүні тек Аллаға құлшылық етуі қажет, бұл 
жолда жан мен тәнін де аямауы керек, сонда ғана 
хақ дидарын көруге болады деген пікір ұсынады.

Бұдан байқалғандай, әулиенің Құдай салған 
қиыншылық пен азапты да шыдамдылық, сабырмен 
жеңе білу, төзімділік таныту жөн, тынбай жылап 
дертін тарт, Құдай көзді тек көру үшін ғана емес, 
жас ағызып жылау үшін де берген дейді. Бұлай 
болмаған күнде Хақ Тағаланың кісі күнәсін кешу
кешпеуі екіталай, өйткені бәріне де оның әмірі ғана 
жүреді дегенді ескертеді.

Шариғат заңдарындағы кейбір жағдайлар 
мен жауапкершіліктердің біздің мемлекетіміздегі 
қолданыстағы заңдармен кейбір ұқсастық 
жағдайлары мен айырмашылықтары арқылы 
құқық қорғау саласы мен студент жастарға 
қалың оқырманға мұсылман құқығы мен Ясауи 
Хикметтерін оқып түсінуге өз септігін тигізеді де-
ген ойдамын.


