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МӘДЕНИ МҰРА

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ ҚАЗАҚ ҚАЗЫНАСЫ

ҒИБРАТ

КЕҢЕЙТІЛГЕН
АЛҚА ОТЫРЫСЫ

Қазақстанда мекендеген б.з.д. V-ІV ғғ. сақ тайпаларының 
молаларын зерттегенде сырты аң стилімен бедерленген ай-
налар табылған. Көне түсінік бойынша айна сиқырлы күшке 
ие зат болып саналып, айналарды құрбан шалу тастары 
мен әшекей бұйымдарымен қосып мәйітпен бірге көметін 
болған. Сарматтар оларды әдейі сындырып молаларға 
көмген. Ежелгі көшпенділерде айнаны сындыру дәстүрі 
белгілі бір мән-мағынаға ие болғаны мәлім. Олардың кейбірі 
отпен күйдірілетін болған. 

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Түркістан қаласында «Әзірет 
Сұлтан» мемлекетт ік  тарихи-
м ә д е н и  қ о р ы қ - м у з е й і н і ң 
қорғау аймағындағы тарихи 
ескерткіштерді сақтау мәселесі 
бойынша жиын өтті. 

Басқосуға ЮНЕСКО сарапшылары 
профессор Майкл Янсен, доктор Она 
Вилейкис, Пабло Лонгория, Дмитрий 
Воякин, Ренд Эппих, Алим Фейзуллаев, 
Денис Сорокин, Наргиз Айтуганова, 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейі директорының 
міндетін ат қарушы Ерсін Тәжібаев және 
қорық-музей ди рек торының орынбасары 
Бақытжан Нұрханов қатысты.

Жиында Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
мен оның айналасындағы тарихи-мәдени 
мұра лар ды сақтап қалу, табиғат салдары 
мен абаттан дыру жұмыстардың залалы-
нан қорғау, қайта жаңғырту жұмыстары 
сынды мәселелер қаралды.

Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің кеңейтілген алқа 
отырысы өтті.

Италия, Испания, Бельгия, 
Аустрия, Португалия, Болгария, 
Польша, Чехия және Словакия 
мемлекеттерінің ақпарат құрал-
дарының өкілдері Түр кістан 
облысына жасаған сапарын 
Қожа Ахмет Ясауиге ар налған 
сәулеттік-тарихи ескерт кішімен 
танысудан бастады.

«Әзірет Сұлтан» мемлекет-
тік тарихи-мәдени музей-қоры-
ғына қарасты тарихи ескерт-
кіштерді аралаған БАҚ өкіл-
дері, ғасырлар аманаты бол-
ған мұралардың жасалуы мен 
идеялық мазмұнына қызы ғу-
шы лық білдіріп, сақталуына 
жо ғары баға берді.

Түркістан облысына Еуропаның бірнеше мемлекеті-
нен беделді БАҚ өкілдері келді.

Кеңейтілген алқа отыры-
сында мәдениет, архив және 
баспа ісі салаларындағы 2021 
жылы атқарған қызметтер мен 
2022 жылға қойылған негізгі 
міндеттер талқыланды.

Жиын барысында Мәдениет 

және спорт министрі Дәурен 
Абаев еліміздегі тарихи-мәдени 
ескерткіштерді сақтау, қорғау 
мәселелеріне тоқталып, алдағы 
жоспарларымен бөлісті.

– Қарағанды облысы Ұлытау 
ауданында «Жошы хан» тарихи-
мәдени кешенінің құрылысы 
аяқталды. «Сарайшық», «Әзірет 
Сұлтан», «Ордабасы» тарихи-
мәдени музей-қорықтары аума-
ғында заманауи визит-орта-
лықтардың құрылысы бас-
талды. Қожа Ахмет Ясауи, 
Рәбия Сұлтан Бегім, Есім хан, 
Тәуке хан, Қылует жерасты 
меші ті сияқты тарихи-мәдени 
мұра ға жататын 49 нысанда қал-
пына келтіру жұмыстары жүргі-
зілді, – деді министр.

ЮНЕСКО САРАПШЫЛАРЫ КЕСЕНЕГЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ ЖИЫН ӨТКІЗДІ

ШЕТЕЛДІК ЖУРНАЛИСТЕР 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТТЫ

ТҮРКІСТАНДЫҚ АҚСАҚАЛ 
ТАРИХИ МҰРАЛАРДЫ МУЗЕЙГЕ ТАПСЫРДЫ 

Орталық Азиядан табылған 
мұсылман айналарында негізінен 
бірыңғай сюжет түрінде қарама-
қарсы орналасқан фантастикалық 
жаратылыстар – жұп сфинкс бей-
неленген. Сфинкс – бейнесін на-
сихаттау жайдан жай емес. Ежелгі 
және Ортағасырлық дәуір лерінде 
жергілікті тұрғындардың сүйікті 
бейнелері болған. Бұл тұрғыдан 
олар сфинкс бейне сі арқылы 
әлдебір жанды мақұ лықтың 
қасиеттерін табиғат құбы-
лыстарын жанды зат бейнесінде 
етіп көрсеу және жақсылық 
пен жамандықты дуализммен 
ұш тас тыру арқылы көрсетеді. 

Айналарды біреуге беретін сый-
лық ретінде тұрмыстық қажет-
тілікке жатқызғанымен, олар дың 
иесіне берілетін магиялық сиқыр-
лары және қорғау мейірбанды 
қасиеті бар сакралды маңызға 
ие зат ретінде қараған. Қазақстан 
аумағындағы Текеліден табылған 
айнада әйел бастары бейнелен-
ген. 

Ал қытайлар болса, қола айна 
адамдарды аурудан сақтайды 
деп есептеген. Айналар Қытайда 
4 мың жыл бұрын пайда бол-
ған. Олар ауру-сырқау жын-ал-
бастылардың басынуынан деп 
ойлап, қола айнаның жарқыраған 

сәулесі жын-албастыларды қуа-
лайды деп сенген. Сондықтан, 
шаман – бақсылар ауруды емде-
генде қола айнамен науқастың 
ауырған жерін тарайтын болған. 
Қытайда қола айналарды жасау 
кең көлемде дамыған. Олардың 
ерекшеліктері – айна бетіне 

әр-түрлі ою-өрнектер мен жазу-
ларды түсіреді.

Қытайда қола айналардың 
қолданылуы мен оның басты ны-
санасы пәле-қазаны аластатып, 
әділет орнату деп түсіндірген. 
Шын дап қарағанда қола айна тек 
бет көрсететін аспап қана емес, 

оны Қытайдың қоғамдық өмірі 
мен мәдениетін әлемге кеңінен 
таратып жатқан мәдени тасы-
мал құралы деп қарауға да бола-
ды. Қытай айналары Ұлы Жібек 
жолының ашылуына байланысты 
құнды мәдени зат ретінде Орталық 
Азия өңіріне кеңінен тарала бас-
тайды. Айна Орталық Азия өңір-
інде жергілікті тұрғындардың 
ерекше сұраныстарына ие болған. 
Бұған осы өңірде жүргізілген 
археологиялық қазбалар барысын-
да толассыз табылған жәдігерлер 
дәлел. Оған Ертіс бойындағы 
Шемо найха ауданындағы қорым-
дардың ішінен археолог Ф.Арс-
ланова тапқан айнаны айтуға 
болады. Қазір бұл жәдігер Өске-
мен дегі мұражайда сақтаулы. 
Бұл қола айнада айдаһар туралы 
көне түркі жазуы бар. Жазуды 
оқы ғанда «жебеуші жирен қызыл 
айдаһар» деген мағына берген 
екен. Демек, айдаһардың бейнесі 
адам санасында құдіретті дүлей 
күштің иесі ретінде танылып, 

қытайлар айдаһарға барын-
ша табынған. Батыс Қазақстан 
облысындағы Елек өзені бойынан 
да көшпенділердің қорғанынан 
ІХ-Х ғ.ғ. тән шеңбер түріндегі 
Қытайдың қола айнасы табылған. 
Оның өлшемі 17,1 см қалыңдығы 
0,2-0,3 см Бұл айнаның жиегінде 
дөңгелене мәтін жазылған.

Тақырыбымызға арқау бо-
лып отырған музей қорындағы 
Түркістандағы Қытай қола ай-
насы деп отырған айнамыз 1997-
1998 жылдары, Ескі Түркістан 
қаласының Тоған қазбасының 
төртінші құрылыс қабатынан 
табылған болатын. Қазір айна му-
зей қорының құнды жәдігерлерінің 
бірі ретінде «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік музейі ӘСММ 
КК 980/ АБ-қл-418 номерімен 
тіркеулі. Айнаның диаметрі 13 см, 
ол сары түсті қоладан жиектері 
сегіз жапырақты болып келетін 
формада құйылған. 

ҚЫТАЙ ҚОЛА АЙНАСЫ ҚАЙДАН ТАБЫЛДЫ?
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ДАСТАРХАН ЖАЙЛЫ 
ЗЕРТТЕУЛЕР

ҚАСИЕТТІ 
ҚҰРАН

МАМАЙ БАТЫРДЫҢ 
БАСТАН КЕШКЕНІ

Күні бүгінге дейін көне сан-
дықта ораулы жатқан мұра-
ларды көздің қарашығындай 
сақтап келген қария Тұрма-
ғанбет Лахабаев ғасыр көрген 
жә дігерлер әрі қарай Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінде сақталғанын 
жөн санапты.

– Әкем 3 жасымда қайтыс 
бол ған. Жетпістен асып көз 
жұмған анам осы дүниелерді 
аманаттап кетті. Ұрпақтан-
ұрпаққа жеткен дүниені күтіп-
сақтағанымыз болмаса, ішіндегі 
жазулардың мәні, тарихи құн-
дылығына мән бермеппіз. Ға-
сырлар көрген мұраларды мәң-
гілікке сақтау үшін музейге 
тап сыруды ұйғардық, – дейді 
Тұр мағанбет қария.

Осы орайда «Әзірет Сұлтан» 
қорық-музейі директорының 

міндетін атқарушы Ерсін Тәжі-
баев 81 жастағы Тұрма ған бет 
Адам бекұлының тарихи құн-
дылықтарға жауап кер шілікпен 
қарап, музейге тап сыруға ниет 
еткен бастама сына алғыс ай-
тып, музей қыз меткерлері кі-
таптарды әрі қарай кәсіби тұр-

ғыда сақтайтынына уәде етті.
Қорық-музейдің қызметкері 

Толқын Жолдасов музей қорына 
аманаттаған еңбектерді аударып, 
зерттеу жұмыстарын жүргізді.

– Көлемі кіші кітаптың сақ-
талу жағдайы нашар. Кітаптың 
алғашқы беттері мен соңғы 
бет тері жоғалған. Осыған 
орай кі таптың басылған жы-
лын анық тау мүмкін болма-
ды. Кі тап мұқабасы да өзге 
кітаптан қырқылып жасалған. 

Сақ талып қалған бөлігінің ішкі 
мазмұнына жасалған алғаш-
қы шолу жұмыстарының нәти-
жесінде түркі жазбасымен 
Адам алейхиссалам мен шай-
тан арасындағы оқиғалар баян-
далғаны, кітаптың ішіндегі жеке-
леген әріптер мен сандардың 
қолда нылуынан адамға жабыс-
қан түрлі тәни жәни рухани ау ру-
лардың ем жолдары мен әдістері 
жазылғандығы байқалады. 

Кітаптың сақталып қалған 
бөлігінің өзі бірнеше тараудан 
тұрады. Болашақта атқарылатын 
зерттеу жұмыстары кітаптың 
ішкі мазмұнын толық анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Ал 1878 жылы Санкт Петер-
бургте басылып шыққан газет-
ке келер болсақ, жәдігер қатты 
за қымдалып, ұсақ бөліктерге 
бөлініп кеткен. Бөліктерде діни 
нысанның (мешіт немесе кесене) 
жекелеген бөліктері мен араб 
тіліндегі сөздердің бөліктері 
байқалады.

Түркістандық ақсақал «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи мәдени қорық-музейіне ата-бабадан мирас бо-
лып келе жатқан тарихи, діни-рухани кітаптар мен жазба 
ескерткіштер табыс етті. 
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ТАҒЗЫМБАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ТАҒЫЛЫМ

ЖӘДІГЕР

САПАР ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ

Қожа Ахмет Ясауидің қызы Гаухар ана кесенесіне 
келушілерге арналған сапар орталығының құрылысы 
басталды.

Гаухар ана кесенесіне келушілерге арналған сапар орталығы 
1,25 га аумақты қамтиды. Құрылыс аумағы – 683,68 шаршы 
метр, көгалдандыру аумағы – 8758,27 метр.

Кесенеге келушілер мен туристерге қолайлы жағдай жасау 
үшін қолға алынған сапар орталығында ақпараттық орталық, 
қонақ үй, автотұрақ қарастырылған. Құрылыс мерзімі 6 айға 
жоспарланып отыр.

Гауһар ана кесенесі – Түркістан қаласынан оңтүстікке қарай 
4 шақырым жерде, Түркістан – Шәуілдір тас жолынан солға 
қарай 400-500 метр қашықтықта орналасқан.

ХІІ ғасырда өмір сүрген ғұлама Қожа Ахмет Ясауидің 
қызы Гаухар ананың кесенесі тарихи архитектуралық құнды 
ескерткіштердің бірі ретінде «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің тізіміне алынған. 

Гаухар ана кесенесіне зияраттап келушілердің қатары 
мол. Қасиетті де тарихи орынға отандастарымыздан бөлек, 
Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан сынды көптеген елден тури-
стер келіп, әзіз ананың басына тағзым етеді.

ҚҰНДЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ 
ЖӘДІГЕРЛЕРМЕН ТАНЫСТЫ

«Балалар жылы» аясында «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық музейінің ұйымдастырумен 
Түркістан облысы Сарыағаш ауданы №21 Ясауи 
атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде «Қасиетті 
Түркістан» атты жылжымалы көрме лекция өтті.

Көрме мақсаты өскелен ұрпаққа Қожа Ахмет Ясауидің 
рухани мұрасы мен ілімі Түркістан қаласының тарихы, Әмір 
Темір дәуірінең қалған құнды ортағасырлық жәдігерлері және 
орыс саяхатшысы А.Кунның Түркістан қаласының түсірілген 
суреттері таныстырылды.

Тағайын ата мазары 
және қалашығы Түркістан 
қ а л а с ы н а н  ш ы ғ ы с қ а 
қарай 23 шақырым жерде, 
Сауран ауданына қарасты 
Шаға ауылдық округының 
аумағында, ауылдан сол-
түстік-батысқа қарай 10-12 
шақырым жерде көне қо-
рымда орналасқан. «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейіне 
қарасты киелі нысан. 

Мұндағы көне мазар сақ тал-
маған. Мазардың қазіргі көрі-
нісі 1938-40 жылдары салын-
ған. Қазір оның орнында саз 
кірпіштен салынған үш бөлме-
ден тұратын зияратхана бар, 
кіре берісіндегі бөлме бастыр-
малатып жабылған. Екі бөл-
месі екі жаппалы болып кел ген. 
Мазардың ұзындығы 15,5 метр, 

ені 6,2 метр, биіктігі 3 метр. 
Тағайын ата мазары кө не Шаға-
Шағылжын қаласы тұр ғын-
дарының зираты болған деген 
болжамдар айтылады. Тағайын 

ата аңыз-әпсаналарда Қожа 
Ахмет Ясауидің нағашысы деп 
айтылады. 

Түр кістан қаласынан шы-
ғыс қа қарай 24 шақырым жерде 

орналасқан Тағайын ата қала-
шығы 2004 жылы «Мәдени 
Мұ ра» бағ дарламасы бойынша 
ұйым  дастырылған экспедиция 
кезінде анықталды. 2010 жылы 
Түркістан археологиялық экс-
педициясы жетекшісі Марат 
Тұяқ баев археологиялық қазба 
жұ мыс тарын жүргізген. Цитаде-
лінің көлемі 60х55м, оған жа-
насып оңтүстік-батыс бөлігінде 
шахарстаны орналасқан, көлемі 
130х100м. Қаланың шығыс 
және оңтүстік беттерін қоршай 
үлкен рабады орналасқан. Бұл 
қа лашық Шаға-І қаласының 
алғаш қы орны деп есептелінеді.

Асылхан КӘРІМ, 
Тарихи-мәдени мұра 

ескерткіштерін қорғау және 
есепке алу бөлімінің 

басшысы 

НАЙМАН, БАЛТАЛЫ 
ҮСЕН БИ 
(XVIІI Ғ. ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ МЕН  
ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫ)

Деректерге сүйенсек, алпыс шұбар атпен арнайы 
көш жабдықталған Үсен бидің сүйегін Сарыарқадан 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне арнайы алып келіп жер-
леген екен.

1856-1857 жылдары Ш.Уәлиханов жазып алған «Көкетай 
ханның өлімі мен асы» жырында «Әр атаның баласына алабас 
жорға мен шұбар ат беруім керек, асқа сойылған малдың етін 
мүшелеп жасына қарай бөліп беруім керек», деген тұстарына на-
зар аударсақ, шұбар ат беру дәстүрінің елдің әдет-ғұрыптарында 
бұрыннан қолданылғанын байқауға болады. Сонымен бірге, бидің 
қазасын жоқтаған жоқтаулар айтылып, ол ел арасына таралып, 
соңғы кезге дейін айтылып келген. 

Үсен бидің ұрпақтарының айтуынша, бидің басына қойылған 
құлпытасты 1956 жылы кесененің оңтүстік порталынан қақпасы 
астынан көргендер болыпты. Үсен би ұрпақтарының шежіресінде 
«Атамекен қонысы Есіл – Атбасар – Қараөткел деген жерде», деп 
айтылады. Түркістанда, Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерлен-
ген найман, оның ішінде балталы Үсен би ұрпақтарының шежіре 
таратуы на сүйенсек, би 1750 жылы дүниеге келген. Атасы Құли 
бидің 1640 жылы туғандығын, егіздің сыңары болғанын шежіреден 
көруге болады (Найман – Елата – Серікбай – Кетбұға – Балталы 
– Ақтай Жалайыр – Жәрменбай – Мардан – Тәжі-Ибас – Таңатар 
(Асан) – Қылы (Құли би) – Жарасбай – Жәлменбет – Үсен би).

Құли бидің сыңары Асаннан ұрпақ қалмаған. Құли бидің 
ұрпақтары «Бөлек», «Бөлекше ана» деп қадірлеген аналарынан 
тараған ұрпақтары, атап айтқанда Құли бидің ұлы, Жарасбайдың ұлы, 
Жәлмамбеттің баласы Үсен өз кезеңінде ділмар шешен, би болып, 
қазақ жұртына танылған. Елі ардақтап, киелі жерге әкеліп жерлеуінің 
де оның қоғам үшін сіңірген еңбегін паш еткендей. Құлидың Бөлекше 
анадан басқа Қарашаш анадан тараған ұрпақтары да бар. 

Үсен бидің дүниеге келіп, өмір сүрген ХVІІІ ғасырдың екінші 
жартысы мен ХІХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін күрделі саяси 
экономикалық жағдайда өткенін ескерсек, бидің рөлі арта түскенін 
байқау қиын емес.

Берік БАЙБОЛОВ,
ғылыми зерттеу бөлімінің басшысы

ТАҒАЙЫН АТА МАЗАРЫ ЖӘНЕ ҚАЛАШЫҒЫ

Қазақ тарихында беделі мықты, 
ынтымақ, бірлік, береке, жолында еліне 
танылған батырлар аз емес. Ел үшін 
елдің келешегі үшін жан аямай, тар 
жол, тайғақ кешулерден өтіп, халықты 
артынан ерте біліп, жер, су, құтты 
қоныс тауып беріп, ұрпақтар өмірін 
жалғастырған батыр – шын мәнінде 
халық батыры. Солардың арасына 
Мамай Жұмағұлұлын да қосуға бо-
лады. 

Оған беріле сеніп «Ақтабан шұбырынды, 
алқа көл сұлама» заманында соңынан ер-
ген қарт Шыңғыс (Найман Күре) батырдың 
елі, қара қоныс, құтты мекенде отыр. Қазақ 
халқының негізгі күн көріс тіршілігі жер-
ге, малға тікелей байланысты болды емес 
пе?! Сондықтан да халық батырлары еліне 
жайлы қоныс іздеп барлық күш-жігерін 
елі-жұртына арнады, кеудедегі шыбын-
дай жанын жүрегіндегі қызыл қанын, 
маңдайдан моншақтап аққан терін елім-
халқым, ұрпағым деп өмірден өтті. Ел адам-
дарымен ақыл қосып, халықпен бірге болды, 
парасаттық көрсетті. Осы қасиет Мамай ба-
тырдан да толықтай табылып тұр. 

«Қалмақты шабысуға Мамай келген, 
Босағанын Шыңғыстың көзі көрген. 
Барған соң жеті Момын баласына, 
Хан Шыңғыс босады – деп хабар берген. 

(Шәкәрім)

Ал жеті Момын дегенде шежіреде көп 
аталардан, көп халықтан құралатыны белгілі 
ғой. Атап айтқанда, Қарасопының екі ұлы, 
Бәсентиіннің үш ұлы, Кенжесопының екі 
ұлы, бәрі қосылып жетеу болады. Бұдан 
жеті рулы ел шығады. Осылардан шыққан ел 
адамдарымен, халқымен ақыл қосуы, хабар 
беруі Мамайдың халық сүйеніші екендігін 
көрсетеді. 

 Жоңғарлар 1740 жылы ғана қазақ жеріне 
бірнеше дүркін ірі-ірі шапқыншылық жа-
сады. Ал 1741 жылы жаппай аттанып Есіл, 
Ор, Ырғыз, Елек өзендерінің бойына дейін 
бұзып жарып шықты. Осы тұста Қабанбай ба-
тыр мен Абылай хан, Мамай, бастаған қазақ 
жасақтары оларға батыл тойтарыс берді. 
Және жоңғар басып алған жерлерді босатып 
алып, қайта иеленді. Міне қазақтың халық 
батырларының ерліктерінің арқасында тарих 
таңбалары тасқа осылай түсті. 

Мамай батырдың, халықына деген 
әділдігі мен адалдығын паш етер бір шындық 
Мамай батырдың да серіктері мен батырла-
ры өсіп өнген балалары болған. Олардың 
кейбіреулерін шежіреші қарттар былай-
ша өрбітетін. Атап айтқанда інісі Мырза 
батыр, Бақай батыр, Төлен батыр, Сары 
батыр, Шоңай батыр, Құнанғой батыр, 
Борсықбай батыр, Жанан батыр, Қарабас ба-
тыр, Қытайбек (қайын атасы) (қайын ағасы 
Тама руы) Көшкен батыр. Өз балаларынан 

Жолшора (Қарабас), Жолбарыс, одан Дулат 
батыр есімдері ел аузында ақталып, өз зама-
нында осал батырлар болмаған. Бәрінің де 
өзіндік тарихы бар. 

1723 жылы жазда Еділ-Жайық, Арал бой-
ынан, 1724 жылы көктемде Маңғыстаудан 
айырылған Кіші жүз рулары қиын жағдайға 
тап болып, Ойыл, Елек, Ор өзендерінің 
бойында бұрыннан тұратын өздерімен 
аталас елдердің маңайларына ауа көшіп 
барып, топтасып қоныстанса да, оларға 
батыстағы қалмақтардың шабуылдары 
дүркін-дүркін жалғасып отырған. Сондай 
бір кенеттен жасалған шабуыл кезінде бала 
жігіт Мамай жау қолына түсіп қалады. 
Мамайдың қолөнершілік қабілеті бар екен, 
соның арқасында садақшы сіреге тігілмей, 
аяқ-қолы кісендеулі болады. Бірде тілмаш 
арқылы жоңғарлар Мамайдың қолөнерші 
екенін сұрап біліпті. Сонан соң қалмақтар 
Мамайдың қолдарын босатып, тек аяқтарына 
кісен салып, қасына күзетші қояды. Амал 
жоқ, Мамай дұшпандарға ағаш бұйымдар 
жасап беруге мәжбүр болады. 

– «Сегіз қырлы, бір сырлы» Мамай сыбыз-
ғыны жақсы тартады екен. Ол сыбызғымен 
күйлер тартқан шақта жоңғарлар қатты ұйып 
тыңдап, елтіп қалады екен. Бірақ қазақтың 
жас батырын жүдетіп, әлсіретіп ұстау 
мақсатымен торғауыттар оған дұрыстап 
тамақ бермейтін көрінеді. «Әйтеуір аштан 
өліп қалмасын, жұмысымызды істей берсін, 
– деп оған шамалы ғана тамақ беріп, әлсіретіп 
ұстапты. Сөйтіп жүргенде оған қалмақ 
шонжарының бір сұлу қызы ғашық болыпты. 

Мамай өзіне ғашық болған қалмақ қызына 
бір кездескенде: «Мен қашып шықсам, сен 
маған ересің бе?», дейді. Сонда қыз еріп ке-
туге келіседі. 

Қалмақтар қос атпен қашқан екі жастың 
қай жаққа кеткенін білмей, дағдарып 

тұрып қалады. Бір топ қалмақты бастап, 
қашқындардың соңына түсіп қуған Жора 
батыр қыз бен жігіттің қарасын алыстан 
көреді. Ол өзіне ерген жасақты бастап шықса 
да, олардан оза шауып, ақыры Мамайларды 
қуып жетеді. 

Қуып жеткен қалмақ батыры Мамайға: «Өз 
еріктеріңмен беріліңдер! Егер берілмесеңдер, 
сендерді өлтіремін», дейді. Бірақ Мамай 
оның сөзін қабыл алмайды. Сонда Жора 
Мамайды жекпе-жекке шақырады. Мамай 
одан тайсалмайды. Екеуі бір-біріне най-
за ала ұмтылып, ат үстінде найзаласады. 
Қағысқан найзаларының сабы ортасынан 
сынады. Сонан соң екеуі қылыштасып, бір-
бірін ала алмайды. Ақыры екеуі де аттарынан 
түсіп, жерде алысады. Алайда өзі аш күші 
толмаған он жеті жасар Мамай шаршаңқырап 
қалады да Жораны жыға алмайды. Сонда 
Мамай өзіне ерген бойжеткенге: «Не өзің 
көмектесіп, қынабымдағы қанжарымды 
қолыма ұстат, не Бөрібасарды қоя бер!», 
дейді. Мамайдың сөзіне кәпір қызы: «Қай 
жеңгенің менікі» – деп теріс бұрылады. 
Сөйтіп, опасыз қалмақ қызы өзі де болыспай-
ды, итті де босатпайды осы сәтте күшігінен 
асыраған Бөрібасары ұмтылып шынжырды 
үзе-мүзе жау батырының желкесінен ала 
түседі. Ыза кернеген Мамайда бір жақ қолын 
аса шапшаңдықпен босатып алып, қалмақты 
құлақ шекеден қойып жібереді. Сөйтіп, 
есеңгіреп қалған қалмақты селебе пышақпен 
шаптан есіп жібереді. Қалмақ батыры Жора 
өкіріп құлапты. Сонда Мамай Жораның қару-
жарағын, сауытын, дулығасын, тұлпарын ол-
жалап ілгері аттанып кетеді. Содан ол қашан 
еліне жеткенше, қалмақ қызына үн қатпайды. 

Мамай еліне аман жетіп, ағайын-
туғанымен, жұртымен табысады. Туыстары 
Мамайдың аман келгеніне қатты қуанып, 
той жасайды. Той малын ел болып көтерген 
екен. Өзін тарту-таралғы әкеліп, жас та бол-
са, бастай көрген Қанжығалы елінің мырзасы 
Нұрғожаға: «Аға, мына қалмақ қызын саған 
тарту еттім. Сіз мұны өзіңіз де әйел етпеңіз, 
балаңызға да әйелдікке бермеңіз, мұны 
есіктегі күң ретінде пайдаланыңыз ит-опа, 
қатын-жапа» деп бабалар дұрыс тұспалдаған 
екен ғой, деп Мамай кәпір қызын тарту еткен 
екен. Нұрғожа мырза оның сөзін мүлтіксіз 
орындапты. 

Қорыта келе біздің осындай мамы-
ражай күнде өмір сүріп жатқанымыз 
батыр бабаларымыздың даналығының 
батырлығының арқасы дегім келеді. Бұл 
мәңгілік өшпес тарих мүмкін бабалар ерлігін 
әспеттеген аңыз да шығар. Келешек ұрпаққа 
батыр бабаларымыздың өмір жолдары, наси-
хатталып отырса бұл игі дәстүр өз жалғасын 
таба берері хақ. 

Талғат ОРАЗОВ, 
ғылыми қызметкер 

МАМАЙ БАТЫРДЫҢ 
БАСТАН КЕШКЕНІ



3№2 (47) ақпан 2022 жыл
«Ясауи мұрасы» газеті

MUSEUMAZRETSULTANWWW.AZRETSULTAN.KZ MUZEI_AZRETSULTAN

«Құран» – (арабша ең алғаш алақ сүресінің 
«иқра» яғни оқы аятымен түскендіктен) «оқылатын 
нәрсе», «кітап» болып аталған. 

Құран Аллаһ тарапынан жіберілген иләһи 
кітаптардың соңғысы Пайғамбарымыз Мұхаммедке 
(с.а.у) Жәбірейіл (а.с) періште арқылы түсіріліп, мус-
хафтарда жазылған бұлтартпас шариғи дәлел яғни 
Алла Тағаланың сөзі. 

Діни тұрғыдан алғанда Құранның мақсаты 
ерте заманда арабтар арасында тараған пұтқа 
табынушылықты түбірімен жоқ ету, олардың 
имандылық қасиеттерін оятып, жақсы жақтарын, 
заңдары мен діни ғұрыптарын қалыптастыру, 
сондай-ақ яһудилердің дініне қарсы тұру, Алла 
Тағаланың өзі сүйген құлдарын адастырмай тура 
жолға салу еді. Осы негізде жаңа дінге – «Ислам» 
деген ат берілді. Оның мәнісі жаратушы Хақ Тағала 
әміріне еркімен бас июшілер дегенді білдіреді. 
Қасиетті Құран басқа әдебиеттер сияқты кіріспе 
және негізгі бөлімдерден тұрмайды, ол тізбекті 
емес тармақталған құрылымнан тұрады. Алла 
Тағала әртүрлі уахи жолдары арқылы сөздерін 
пайғамбарларға жеткізген. Пайғамбарлардың 
жіберілуі арқылы Аллаһ Тағала адамдарды жаман 
жолдан қайтарып, тура жолға салып отырған. Құран 
Кәрім Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарға 23 
жыл ішінде біртіндеп те, топтап та көктен түсіріліп 
тұрған. Құран фәни-бақи өміріне қатысты барлық 
сұрақты қамтиды және бәріне жауап береді. Бүкіл 
ғылымның шешуі Құраннан табылады. Сондай-
ақ Құран Кәрімнің басқада есімдері бар, алай-
да «Құран» есімі солардың арасындағы ең көп 
қолданылған есім болып табылады. Құранның басқа 
атаулары олар: 1) Әл-китаб, 2) Нур, Мубин, 3) Кәлам, 
4) Фұрқан, 5) Мусхаф және т.б. 

1) «Әл-Китаб» Бұл Құран Кәрімдегі ең алғашқы 
деп аталған, есімі. Бұл жайында Аллаһ Тағала «Міне, 
осы кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол 
көрсетуші» (Бақара сүресі 2 аят) Әл-китаб «кітап» 
деп аударылады және де «бір жерде жинау, міндетті 
ету» деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз Құранда 230 
мәрте кездеседі. 

2) «Нұр, мубин» «Нұр» деген мағынаны береді. 
Құранда 24 жерде кездеседі. «Расында, сендерге 
Аллаһтан нұр және мубин ашық кітап келді» (Мәидә 
сүресі 15 аят). Бұған қоса «Нұр» деп аталатын толық 
бір сүре бар. 

3) «Кәлам» «сөз» деген мағынаны білдіреді. 
«Кәламуллаһ» Алланың сөзі. «Тәубе сүресінің 6 
шы аятында «Егер мүшіріктерден біреу сенен пана 
тілесе, ол Алланың сөзін тыңдағанға дейін оған 
пана бер, одан соң оны бейбіт орынға жеткіз» деп 
бұйырған. 

4) «Фурқан» деп аталу себебі ол ақиқат пен 
өтіріктің арасын айырушы. 

5) «Мусхаф» деп аталуының себебі Құранның 
жазылған нұсқасын айтылуға қолданылады. 

 Құран Кәрім екі жерде – Мекке және Мәдина 
қаласында түсті. Сондықтан сүрелердің басын-
да «Меккелік» және «мәдиналық» деп жазылады. 
Құран Кәрімде 114 сүре, 6666 аят бар. Құран Кәрім 
Мұхаммедке (с.а.у) VII ғасырда жіберілген қалпында 
сақталған, оған ешқандай өзгерту енгізілмеген. Алла 
Тағаланың өзі Құранды мәңгілік етуі үшін оны 
араб тілінде түсіріп, сол тілде қалуын нәсіп еткен. 

Бұл жайлы Алла Тағала «Шұғара» сүресі 198-200 
аяттарында: «Егер біз (Құранды) арабқа емес, өзге 
біреуге түсірсек, оқып берер болса, бәрібір сенбеген 
болар еді. Күнәһарлардың көңіліне біз оны осылай-
ша кіргіздік» деген. 

 Пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед (с.а.у) өзіне 
пайғамбарлық міндеті жүктелмей тұрған кезде, біраз 
уақыт Меккеге жақын Хира тауындағы үңгірде оңаша 
отыратын болған. 610 жылы қасиетті Рамазан айының 
қадір түнінде дүйсенбі күні Хира тауындағы үңгірде 
оған уахи келген. Оған періштелердің ең ұлысы 
– Жәбірейіл (а.с) Алланың әмірі бойынша пайғам-
барымызға келіп «Оқы» дейді де бұл әмірді үш рет 
қайталайды. Пайғамбарымыз «Не оқиын?» деп сұра-
ған кезде Жәбірейіл (а.с) «Алақ» сүресінің бес аятын 
жеткізеді. Осылайша алғашқы уахи келіп Құ ран түсе 
бастайды. Жалпы Құран 23 жыл аралы ғында түскен. 
Бұл қасиетті кітап бұрыннан бар, бұған «қадим» деп 
айтылады. Кейіннен жаратылған емес. Құ ранның 
сөзі араб тілінде жазылған. Мұны құрас тырған Алла 
Тағала. Мұхаммед (с.а.у) тің мұғжи за ларының ең 
үлкені және ол адамның сөзіне ұқсамайды. 

Құран Кәрім – ахками илаһи (Алланың үкімдері) 
болып саналады. Құранда жазылғандай «Бұл кітап 
тақуаларға тура жол көрсетуші» (Бақара сүресі, 2 
аят) делінген.

Бұл кітаптың «бір сөзіне, не болмаса бір 
әрпіне күмән келтірген адам діннен шығады». Бұл 
Жаратушының белгілеген заңдары деген сөз. Алла 
Тағала Құран Кәрімде құлдарының бақытқа жету 
жолын көрсеткен және өзінің сөзін адамдардың ең 
ұлысына жіберген. Себебі оны пайғамбарымыз ғана 
түсінген және оны өзінің хадистерімен түсіндірген. 
Құранға толық және анық тәпсір жасаған адам 
Мұхаммед алейһиссалам. Құранды басқа ешкім 
толық түсіне алмайды. Сахабалардың өзі араб тілді 
бола тұра, кейбір аяттардың мағынасын түсіне ал-
май, оны Пайғамбарымыздан сұрайтын болған. 
Дұрыс тәпсір кітабы да – оның хадис шәрифтері. 
Құран Кәрімнің басқа тілдердегі аудармалары 
Құран деп есептелмейді. Олар «Құран Кәрімнің 
түсіндірмесі» деп аталады. Мұсылмандар Құранды 
Алла Тағаланың түсірген қалпында оқуы тиіс. 
Құрандағы «аяттың мағынасын түсіну» деген сөз, 
«Алла Тағаланың осы аятта не дегісі келетінін 
түсіну» дегенді білдіреді. Мағынасын білмей оқу 
да сауап әкеледі, ал мағынасын түсініп оқыса әрине 
үлкен сауап болып саналады. 

 Сонымен Құран Кәрімнің кейінгі ғасырларда 
ашылып жатқан көптеген ғылыми жетістіктерін 
осыдан 14 ғасыр бұрын яғни технология дамымаған 
кезде дөп басып айтып кетуі көптеген батыс-шығыс 
ғалымдарын таңғалдырып, Ислам дініне бас идірген. 
Сондай жаңалықтардың бірі Құранның «Рахман» 
сүресінде былайша баяндалады: «Алла Тағала екі 
теңізді ағызды, олар бір-бірімен қабысады, бірақ 

араларында перде болғандықтан бір бірімен ара-
ласпайды» (Рахман сүресі, 19-20 аят). Бір-бірімен 
қосылып жатса да сулары араласпайтын теңіздердің 
жоғары аятта айтылған ерекшелігі осы. (Бұл Атлант 
мұхиты мен Жерорта теңізінің түйіскен жері бірақ 
бір біріне суы қосылмайды.) Мұны қазіргі ғалымдар 
енді ғана біліп жатыр.

Пайғамбарымыз көзі тірісінде уахи түсіп 
тұрғандықтан, оны кітап етуге мүмкіндігі бол-
мады. Ал Құран Кәрімді кітап етіп шығару араб 
халифатының тұңғыш басшысы болған Әбу Бәкірге 
нәсіп болды. Пайғамбарымыз дүниеден қайтқаннан 
кейін 6 ай өткенде Әбу Бәкір өзіне Зайд ибн Сәбитті 
шақырып алып, қасиетті жазбаның жер-жерге та-
рап кеткендерінің бәрін жинастыруға тапсырма 
берді. Зайд ибн Сәбит Құранды қатесіз, қабылдаған 
түпнұсқасын сақтай отырып, өз қолымен төрт 
дана етіп көшіріп шықты. Оспан оның осы еңбегі 
үшін қазынадан 100 мың дирһам сыйлық бергізді. 
Сонымен Құран бірнеше дана етіп көшіріліп, Ислам 
елдерінің басты қалаларына жіберілді. Бұл оқиға 
һижраның 30-жылдары, миладише 650 жылдары 
болған еді. Міне сол кездегі текст әлі күнге дейін 
өзгеріске түспей, таза қалпында сақталып келеді.

Ол кезде Құран сүрелері құрма жапырақтары мен 
қабықтарына, ағаштан жасалған маңдайшаларға, ақ 
түсті тастарға, түйелердің тегіс, жалпақ жауырын 
сүйектеріне, тері бөлшектеріне жазылған. Себебі 
ол кезде жазу үшін керекті қағаздар жоқ еді, әрі аз 
болатын. 

Сонымен әрбір мұсылман баласы Құранды 
өзі ғана оқып, үйреніп қоймай, бала-шағасына да 
үйретуге міндетті. Себебі Пайғамбарымыз (с.а.у) 
хадис-шәрифте: «Сіздердің ең жақсыларыңыз 
Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендеріңіз» 
деген. Мұнымен қатар сахабалар мен өзінің жолын 

қуушыларға Құран аяттарын неғұрлым молынан 
жаттап алуды үндеп, жатқа көп білгендер қиямет 
күні Алланың мейір-шапағаты мен зор сыйлығына 
ие болады деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у) 
өз хадисінде: «Үйлеріңізде Құран Кәрімді көп 
оқыңыздар. Себебі Құран оқылмаған үйде жақсылық, 
береке аз болады» деген. Мұнымен қатар Құран ру-
хани ауруларға да қарсы шипа көзі. Дәрі-дәрмекпен 
емделмейтін аурулар Құраннан шипа табады. 
Мұсылмандардың сенімі бойынша әрбір адам құранға 
мұқтаж және оны оқыған адамның көзі нұрланады әрі 
тура жолды табады. Хазіреті Пайғамбарымыз (с.а.у) 
«Бір үйде Құран оқылса, аспаннан періштелер енеді. 
Шайтандар қашады. Үй-ішіне жақсылық, тыныштық 
енеді, жақсылық көп, жамандық аз болады. Бір 
үйде Құран оқылмаса, ол жерге шайтандар келеді, 
періштелер кірмейді, үй-ішіне тынышсыздық келеді, 
жақсылық азайып, жамандық көбейеді», деген. 

Құран жайлы Пайғамбарымыз (с.а.у) тағы бір 
хадисінде: «Үмбетімнің жасаған ғибадаттарының 
ең құндысы Құран Кәрімді мусхафқа яғни (кітапқа) 
қарап оқу» деген. Хазіреті Әлиде бір сөзінде: 
«Намазда оқылған Құранның әр әрпі үшін 100 сауап 
жазылады. Намаздан тыс дәретпен оқылса, әр әрпі 
үшін 25 сауап, дәретсіз (жаттан) оқылса он сауап 
жазылады деген. (Алайда, Құран Кәрімді дәретсіз 
ұстауға болмайды). Жүріп бара жатып немесе жұмыс 
істеп отырып жаттан оқылса, аз сауап жазылады. 
Мағынасын түсініп бір аят оқу, басқа нәрсені ойлап 
отырып бүкіл Құранды оқудан артық». Құранды 
Алла Тағаладан қорқып отырып, мұңмен оқу керек. 
Сүре немесе аят оқығанда «әузу бисмилламен» бас-
тау уәжіп. Басқа сүрелерді «Бисмилләмен» бастау 
– сүннет. Құранды тәжуид қағидаларына сай оқу 
керек. Құранды кітап бетінен оқыған кезде мына 
жайттарға назар аударылуы керек:

1) Дәретпен оқылуы тиіс. 
2) Асықпай мағынасын түсініп оқу, мағынасын 

түсінбесе де ақырын оқу керек.
3) Жылап отырып, оқу керек.
4) Әр аяттың мағынасын сезіне отырып оқу керек.
5) Оқуды «әузу бисмилламен» бастау керек.
6) Ақырын дауыспен, тәжуидке сай оқу керек.
7) Құран Кәрім – Алла Тағаланың кәламы, сөзі. 

Осыны назарда ұстап оқу керек.
Жалпы айтқанда ата-бабаларымыз қиын 

кезеңдерде осы қасиетті кітапты толықтай сақтап, 
оны болашақ ұрпақтарына жеткізген. Біз де бұл 
кітапты көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. 
Құран – мұсылман жұртына ғана емес, күллі адамзат 
баласы үшін ең құнды кітап болғандықтан оны оқып, 
өзгелерге үйрету мұсылманның міндеті. Құран Кәрім 
адамдарға әрі шипа, әрі тура жол көрсетуші. 

Жанат МАЙЛЫБАЕВА,
қор сақтаушы

ҚАСИЕТТІ ҚҰРАН
«Әзірет Сұлтан» қорық музейінің қор 

сақтау бөлімінің ең бір мағыналы бөлігін 
құрайтын жәдігерлердің бірі Құран Кәрім 
кітаптары. Музей қорында Құрандар көптеп 
кездеседі. Олар – ХІХ ғ. мен ХХ ғ басында 
Ташкентте, Қазанда, Уфада, Бұхарада және 
Санкт-Петербургта тас баспада басылған 
көне құрандар, қолжазба құрандар 
және жаңа заманғы басылған құрандар. 
Сонымен қатар, Үндістанда, Каирда және 
Стамбулда басылған құрандар да бар. 

ЖӘДІГЕР

ҒИБРАТ

Ортасындағы сабы сынып қалған. 
Айнаның адам беті көретін беті сақ-
талмаған, сыртқы бетінде сынған саптың 
орнын айналдыра бұлттар арасында 
ұшып жүрген екі қасиетті айдаһар бейнесі 
бедерленіп салынған. Олардың төменгі 
жағына үш аяқты құрбандық шалатын 
қасиетті ыдысы «трипод» бейнеленген. 

Бұл қола айна туралы т.ғ.к. М.Тұяқбаев 
Түркістан облысында бұрын айдаһар 
бейнелі айналар кездеспегендігін, 
айнаның шамамен ғасырларын анықтау 
үшін Е.И.Лубо-Лесниченконың «При воз-
ные зеркала Минусинской котловины» 
деген кітабына жүгінгендігін және осы-
ған ұқсас ХІ-ХІІ ғғ. тән айна Краснояр 
өлкетану мұражайында сақтаулы тұрған-
дығын айтады. Сондай-ақ, ол айна ның 
ғасырлары ХІ-ХІІІ ғасырлармен мер-
зімделгендігін, бірақ оның жиегі сегіз 
бөлікке бөлінбей тегіс шеңбер түрінде 
жасалғандығын және диаметрі 9,5 см-
ге ғана тең екендігін, бұған қоса, онда 
құрбандық шалу ыдысы мен жер бетінің 
бедері түсірілмегендігін айтады. 

Айна сыртындағы бедерленген айда-
һардың бейнесіне қарап, жергілікті ше-
бер лердің жасаған көшірмесі деуге де 
болады. Айнаның түпнұсқа екендігін 
дәлел деу үшін спекторлық анализ жа-
сату қажет.

Үржар ауданынан Қытайдың VІІ-Х 
ғғ. тән қола айнасы қазбадан табылған 
бола тын. Қазiр ол Эрмитаждағы шығыс 
бө лiмi қорында сақтаулы тұр. Бұл қола 
айнаның жасалуы технологиясы Қы тай-
дiкi болғанымен, оның сыртына көне 
түркi таңбалары бедерленген. Бұған 
қарап ерте орта ғасырларда Түркі мен 
Қытай мәдениетінің бір-біріне еткен 
әсерін байқаймыз. Үржардан табылған 
қола айна шеңберінің диаметрі – 13 см. 
Айна Тан әулеті заманында жасалынған. 
Сипаттамасында «Айнаның сырт жағы 
сегіз жапырақшадан тұратын лотос 
гүлінің формасындай болып жасалы-
нып, лотос гүлді табақшаның орта-
сында өсімдіктің, құстың бейнелері 
бұдырлана салынған деп суреттел-
ген. Түркістаннан табылған айнаның 
сыртындағы бедерлі суреттері сәйкес 
келмегенімен өлшемдері мен сегіз 

жапырақшадан тұратын пішіндері 
өте ұқсас. Оған қоса, Түркістаннан 

табылған қола айнаның ХІІІ ғасырдан 
сол кезде айнаны реставрация жасаған 

Қ.Қошқаровтың айтуынша оның сынып 
қалған сабының бірнеше рет қола сияқты 
ақ металмен қайта дәнекерленгені 
байқалған яғни, айна ұзақ уақыттар бойы 
қымбат та қасиетті зат ретінде ұрпақтан 
ұрпаққа өтіп, бірнеше жөндеуді бастан 
кешіріп, кейінгі ғасырларға жеткен 
Қытайдан әкелінген айна болуы керек 
деп жорамалдаймыз. Әйтседе, бұл айна 
Қытайда жасалды ма, әлде жергілікті 
ұсталар жасады ма деген сұраққа жауап 
беру үшін әлі де терең зерттеулер қажет 
екендігі мәлім. 

Тақырыбымызға арқау етіп музей 
қорындағы ерекше жәдігерді зерт-
теу барысында, адамдар айналарды 
ерте замандардан пайдаланғандығын 
және қажетті зат ретінде тіпті алыс 
шетелдерден сатып алғандарына көз 
жеткіздік. Сонымен бірге Қазақстан та-
рихы мен мәдениетіне қызығушылық 
білдіріп, мұраларымызды ұлықтап, оның 
көп көлемде танылуына үлес қосам 
деушілерге мәлімет бердік.

Әшіркүл ЕГЕУБАЕВА,
қор сақтау бөлімінің қызметкері

ҚЫТАЙ ҚОЛА АЙНАСЫ ҚАЙДАН ТАБЫЛДЫ?
1
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2-ХИКМЕТ

«Бисмилла» деп хикметпен сыр ашайын,
Тәліптерге гауһардай жыр шашайын.
Азап шегіп, қан жұтып нұр қашайын,
«Дәфтәр сәни» сөздерін аштым әман.

Айттым сөзді әрбір жан қылса талап,
Сіздерге бұл пайдасы тұрса жарап.
Ғаріп, ғасір, міскіндердің көңілін аулап,
Тоқмейіл халайықтан қаштым әман.

Көңлі сынық қайда да мәрхәм болғын,
Мүсәпірді ондай көрсең һәмдәм болғын.
Махшар күні дидарына мәхрәм болғын,
Маумәнмәлік халайықтан қаштым әман.

Ғаріп, пақыр, жетімдерді Расул білді,
Дидарласты миғражда сол бір түні.
Содан кейін ғаріп, пақыр халін сүрді,
Ғаріптердің ізін қуып бастым әман.

Үмбет болсаң жетімді жамағат тұт,
Ризық етіп не берсе қанағат тұт.
Аят, хадис айтқанға салауат қып,
Қанағатпен шарабын іштім әман.

Мәдинаға Расул барып ғаріп болды,
Ғаріптікпен мехнат шегіп қариб болды.
Жапа көріп Жаратқанға хабиб болды,
Ғаріп болып мен сырларды аштым әман.

Ақылға сап ғаріптерден қалыспағын, 
Мұстафадай ел кезіп, шам ұстағын.
Дүние – нәжіс, бойыңды алыс салғын, 
Тыйып бойды дариядай тасыдым әман.

Мәулім ашқан ғашықтық маған жетті, 
Айналып топыраққа санам кетті.
Білмек үшін сипатын болам епті,
Шырақ алып жүрегімді тестім әман.

Көңіл қатты, тіл ащы, болғам залым,
Амал қылу Құрансыз – жалған ғалым.
Ғаріп жанды тазалауға жоқ дірманым,
Хақтан қорқып отсыз-ақ пістім әман. 

Алпыс үшке жас жетті, жүзім ғапіл,
Хақ әмірін берік тұтпай өзім жаһіл.
Бес парызды қаза қып болдым қахіл,
Иман іздеп жақсылардан көштім әман.

Дариға-ай, махаббаттың жамын ішпей, 
Отбасыңа болмасын сағыныш кей. 
Сан күнәні мен жүрмін мұнда шешпей, 
Шайтандай жан берерде састым жаман.

Сына қағып иманға жетті сынақ,
Дайын тұрып Пірмұған септі шырақ.
Менен қашып шайтан да кетті жырақ,
«Бихамдилла» нұр иман айттым әман.

Қызметінде Пірмұған желіп жүрдім,
Көзді жұмбай қызмет қып келіп тұрдым.
Медет қылып содан соң дүкен құрдым,
Қанат қағып соңында ұштым әман.

Қалқа жасап әз жанға құрбан шалғын,
Ғаріп, пақыр қуансын болған мағлұм.
Туысыңды мейман қыл алған тағлым,
Хақтан естіп бұл сөзді айттым әман.

Жетім, пақыр, ғаріп те әр кім болар,
Ол пендеге разы бұл Пәруәрдігер.
Жаббар ием аш қылмай өзі асырар,
Естіп мұны Мұстафадан келдім әман.

Арыстан бабқа келдім жеті жаста,
Мұстафа аманаты – діті басқа.
Етіп ем мың бір зікір осы жаста,
Нәпсім өліп ләмәкәнға ұштым әман.

Сыйлап маған құрмасын назар салды,
Уқбә сәрі бір сәтте сапар барды.
Ғаламдағы көрсетті атар таңды,
Қайнап-толып мектепте тасыдым әман.

«Иннә фәтәхнә» оқып ап мәнін білдім,
Молда ұрды «Ускут», деп бағып жүрдім.
Нұрды құшып, естен танып дидар көрдім,
Мазтар болып жас төгіп тұрдым әман.

Мағынаны бұл айтқан ұғып білдім,
Шығандарға содан соң шығып жүрдім.
Әзәзілді азғырар ұстап міндім,
Белін басып, ноқталап жаныштым әман.

Зікір салып айналдым диуанаға,
Хақтан өзге сөз айтпас бикүнәға.
Шәкірт болдым бас ұрып пәруанаға,
Күйіп-жанып аспанға ұштым әман.

Нышан қалмай бұрынғы «лә-лә» едім,
Мухлис болып, халис болып Алла дедім.
Таңғы зікір салдым да нұрға ендім,
«Фәнәфиллә» мақамын аштым әман.

Сүннет екен, кәпірге де берме азар,
Қатыгезден Құдай безер, сен де тазар. 
Ондай құлға Алладан Сижжин таяр,
Данадан естіп сөзді айттым әман.

Берік ұстап сүннетті үмбет болдым,
Жалғыз кіріп жер астына нұрға шомдым.
Хақпарастар мақамына махрам болдым,
Тыйып әр кез нәпсімді жаныштым әман.

Адастырмақ жолымнан нәпсім мені,
Көпшілікке ол қалай жақсын енді.
Азғын шайтан зікірді нақ күндеді,
Нәпсі басын әзер деп шаптым әман.

Құл Қожа Ахмет, ғапілетпен өмір өтті,
Қайрат пенен денеңнен қуат кетті.
Уақыт та ойланар келіп жетті,
Амалсыз өкініп мұң құштым әман.

Амалсыз  
өкініп мұң 
құштым әман

ФОТОЭТЮД

КӨНЕ ТАРИХ КӨМБЕСІ

Баяғы заманнан бері осы күнге дейін 
жеткен дәстүріміздің бірі мен бірегейі 
– келген қонаққа дастархан жаю. Бұл 
дәстүр тек қонақжай қазақ халқына 
ғана тән дүние десем, артық айтпас пыз, 
себебі үйге қандай кісі келсін «ең болма-
са нан ауыз тиіп кету керек» деген ұғым 
санамызда бала кезімізден қалыптасқан. 
Қазағым қашан да бар асылын, бар 
тәттісін «қонақ жесін» деп сақтаған. 
Қазақ халқы үшін дас тарханнан үлкен, 
дәмнен үлкен нәрсе жоқ. Ақсақалдар 
да үнемі «Дастархан тек қуанышты се-
бептермен жайылсын! Дастархан мол 
болсын! Осындай үлкен дастархан ба-
сында жинала берейік!» деп бата беріп, 
тілектерін айтып жатады. Дастарханға 
алғаш қойылатын ас бұл – нан.

Дастархан жайғанда міндетті түрде 
ең алдымен нан қойылады. «Ас атасы – 
нан» деген мақал осыдан шықса керек. 
Ұннан жасалынған тағамдар бағзыдан-
ақ дастарханымыздың сәні болып кел-
ген. Қазақ өзінің шаңырағындағы кез 
келген жиында дастархан үстінен нан-
ды алыстатпайды.

Сыйлы қонақ келсе, бұрынғы кез-
де мал сойылып, ет асылса, қазіргі за-
манда мал сойылмаса да, қазанды отқа 
қойып, қонақтың кәдесін асып береді. 
Күн демей, түн демей қазан асуға кел-
генде қарап қалмайтын қазақ аналары 
мен келіндері ет тамақты нақышын 
келтіріп дайындайды. Бүгіндері қырық 
күн тойын, отыз күн ойын жасамасақ 
та, кез келген жиында осы ас бірінші 
мәзірде тұрады.

Жалпы алғанда, қазақтың дастар-
ханы – киелі нәрсе. Бұл тек жайылған 
шүберек немесе оған қойған ас-ауқат 
қана емес, бұл – адамның пейілі, ішкі 
жан-дүниесі, мейірім-шапағаты.

Қазақ халқы дастарханға аса мән-
маңыз береді. Дастархан басында 
бірінші үлкендер жайғасады, содан 
кейін барып жасы кішілер орналаса-
ды. Дастарханқа қатысты «дастар-
ханды аттама», «дастарханды баспа», 
«дастарханды пышақпен қырма», «аc 
қайырмай дастарханнан тұрмасын» 
деген мақалдар ел арасында кеңінен 
таралған. Бұл дастарханның киелігін 
білдіретіні сөзсіз.

Дастархан сөзі қашан шықты, қай 
заманнан қолданыста келе жатыр де-
ген сұраққа тоқталайық. Дастарханның 
жалпы анықтамасы ол – ас қоюға 
арналған мата төсеніш. Дастарханды 
кейде теріден, бөз, шыт, жібек тәрізді 
маталардан тігілген, «асжаулық» деп те 
атайды. Дастархан сол үшін көбінесе 
ашық түсті не гүлді маталардан көлемі 
әртүрлі етіп тігіледі. Дастарханның 
жиегін қайырып сыриды, сәнді болуы 
үшін шашақ тағады. Қазіргі кезде көбіне 
кленкадан жасалған дастархан пайдала-
нылады. Байырғы ортада қымбат жібек 
түрлерінен сәндеп, құрақ құрағандай 
етіп шетін кестелеп, өрнектеп тіккен, 
көбінесе,  жиектері кестеленіп, 
шашақталып сәнді жасалған. Дастархан 
үстіне бауырсақ, құрт-ірімшік сияқты 
тағамдар төгіліп, май, жент, өрік-
мейіз сынды тағамдар тостаған, кесе 
сияқты арнайы ыдыстарға салынып 
қойылады. Дастарханды уақытша жи-
нау қажет болса, ыдыстағы сүт, май 
сияқты төгілетін сұйық тағамдарды 
жинап алғаннан кейін, бауырсақ, құрт-
ірімшіктерін жинақтап, төрт шетінен 
түйіп, буып қояды. Ал астарқанды 
жимаған жағдайда асқа, дәмге зиян-
кес күш иелері қонақтап қояды деген 
түсінікпен оны көлемі дастарханға 

бара-бар матамен бетін жауып қояды. 
Дастархан – бұл не? Бұл ұғым 

алғашында Шығыс халықтарының 
дастарханы деп аталды. Әдетте оның 
төртбұрышты, сирек дөңгелек форма-
сы болады. Оның биіктігі 30 см.Сондай 
дастархан басында тек түрік тілінде 
отыруға болатыны анық. Бірақ еден-
дер әрдайым жылы бола бермейді. 
Адамдар бұл мәселені өздері отырып, 
қонақтарды жұмсақ жылы кілемдерге 
немесе киіз матқа отырғызу арқылы 
шешті. Жылдың көп бөлігі шығыста 
жылы болғандықтан, тамақ көбінесе 
сыртта өткізілетін.

Уақыт өте келе анықтама сәл өзгерді. 
Дастархан бүгінде нені білдіреді? Бұл 
сөз тек дастарханға қойылатын дастар-
ханды емес, тағамның өзін білдіреді. 
Дастархан отбасылық болуы мүмкін 
немесе оны қонақтар қабылдау кезінде 
жинауға болады. Мұндай тойларды 
көбіне көршілер бір-бірінің құрметіне 
арнап өткізеді, бір отбасы екіншісіне 
қандай-да бір түрде көмектескенде.

Біз оның не екенін білдік – дастар-
хан. Бұл дастархан мен мерекенің өзі 

болуы мүмкін. Бірақ көбінесе дастархан 
- бұл дастархан, сонымен қатар тамақ 
үшін жабылады. Неліктен ол бұл атауды 
алды? Бұл біздің өзіміз құрастыратын 
дастарханның ұқсастығы бойынша деп 
санайды. Өйткені дастархан ешқашан 
бір-екі тағаммен жабылмайды. Әдетте 
олар үстелге 4-5 ауыстыратын ыдыс 
қояды. Дастархан, қазақтың дәстүрі 
бойынша, ақ түсті болуы керек.

Аудармасы «номиналды үстел мағы-
насында да, дастархан мағынасында да 
«асханалық үстел» парсыша «хан» 
(«хван» деп жазылған), мүмкін «хан-
дан» – «шығу» сөзінен шыққан. осы 
сөзден шыққан туынды «хане» – «үй», 
мысалы «шайхане» – «шай үй».

Ташта/дашта сөзі дастархан сияқты 
созылған «жартасты жазық, дала» сөзі 
дастархан сөзін «туғызды». Орталық 
Азиядағы перстер және басқа да Шығыс 
халықтарының арасында дастархан 
тәжікше – дастархон, әзербайжанша 
– дастархан, қырғызша – дастарқон, 
өзбекше – дастархон деп айтыла-
ды. Сондықтан адам баласы ас жеуді 
білген замманнан дастархан болды 
деп айтуға әбден болады. Қазба дерек-
терде жерленген адамдардың қасына 
ас-ауқастын дәнді дақылдарын қоса 
көметін болған. Ас ішілген жерде да-
стархан болмауы мүмкін емес дүние. 
Мәселен, сақтардың қазандары мен 
құрбандық жозылары Жетісу жерінен 
Іле алқабымен Ыстықкөл маңынан өте 
көп табылған. Ал, Алматы төңірегінен 
табылған қазандардың бірі қанатты 
таутеке бейнесімен әсемделген. 
Сауран қақпасы алдындағы ордан 
шыққан археологиялық табыстардың 
Тоғызыншы белдеулен бояусыз дастар-
хан, тағара (бояулы), орта кесе, ауызы 
кең құмыра мен горшок фрагменттерін 
шықты. Мұнда да ақ пен көгілдір 
фонға негізінен қарамен өсімдік тектес 
өрнектер түсірілген. 

(Жалғасы келесі санда)

Динара АРЫНОВА,
Тарих ғылымдарының 

магистрі, ғылыми қызметкер

ДАСТАРХАН ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Тарихты естелік деп ұғынар 
болсақ, архив те естелік. Кесе-
немізге зиярат етіп келген еліміздің 
атақты тұлғаның қалдырған 
қ о л т а ң б а с ы  а р х и в і м і з д е 
сақталуда.  Әрбірі  б із  үшін  
тарих.

Бүгін сіздердің назарларыңызға 
Қазақстанның Халық жазушысы, 
ақын, қоғам қайраткері Мұхтар 
Шахановтың «Әзірет Сұлтан» мемле-
кеттік тарихи-мәдени қорық-музейіне 
келген сәтінен қолтаңбасын ұсынып 
отырмыз. Мұхтар Шаханов 1942 
жылы ақпан айының 7 жұлдызында 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Төле би 
ауданы, Қасқасу селосында дүниеге 
келген қазақ ақыны. 

Биылғы жылы халық жүрегінен 
орын алған, құрметті ақиық ақы-
нымыз 80 жасқа толып отыр.

Шымкент педагогикалық инсти-
тутын бітірген /1969/. «Оңтүстік 
Қазақ стан» /1960-65/, «Лениншіл 
жас» /1960-70/ газеттерінде, рес пуб-
ликалық теле визия, радио редакци-
яларында /1971-75/ жұмыс істеген. 

1976 жылдан Қазақ ССР Министрлер 
Кеңесінің баспа, полиграфия және 
кітап саудасы жөнін дегі мемлекеттік 
комитетінде бөлім бастығы болды. 
«Жалын» альма на хының 1984 ж. бас 
редакторы /1986/ 1993-2003 жж. 

1993-2003 ж.ж. Қазақстан Респуб -
ли касының Қырғыз Республи-
касындағы Төтенше және өкілетті 
елшісі қыз метінде болды. 2004-2007 

жылдары ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты. «Жалын» журналының бас 
редакторы, әлем ойшылдарының ба-
сын біріктіретін «ХХІ ғасыр және 
Руханият» атты халықаралық элита 
клубының Президенті. Қазақстан 
Жазушылар Одағы басқармасының 
хатшысы Республикалық «Жалын» 
журналының бас редакторы.

Бірнеше өлең кітаптарының және 
халық арасына кең тараған бірқатар 
әндердің авторы. Балладалары мен 
поэмалары дүниежүзі халықтарының 
20-дан астам тілдеріне аударылған. 
«Сенім патшалығы», «Махаббат 
заңы», «Сократты еске алу түні» 
атты драмалары республикамызда 
және шетел театрларында қойылған. 
Ш.Айт матовпен бірлесіп жазған «Күз 
ба сындағы аңшының зары» атты 
эссе кітабы мен «Сократты еске алу 
түні», атты драмасы көптеген тіл-
дерге ауда рылған. «Шыңғыс хан ның 
пенделік құ пиясы» драмалық туын-
дысы негізінде Украинаның Дов-
женко атындағы киностудиясы екі се-
риялы телефильм шы ғарды. Мұхтар 
Шахановтың поэзия сының арқауы 
ана тілі тағдыры, халқының тағдыры.

М.Шаханов көптеген әндер мәті-
нін жазды. Мәтінін де, музыкасын 
да «Гүл дәурен», «Мен саған ға-
шық едім» атты әндері жұрт шы-
лыққа кеңі нен таныс. М.Шаханов 
– Қазақстан Ленин комсо молы сый-
лығының лауреа ты 1972, Қа зақстан 
Жазушылар ода ғы басқар ма сының 
хатшысы, респуб ликалық «Жалын» 
журналының бас ре дакторы т.б. 
қызметтер атқарған. КСРО халық 
депутаты, КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
мүшесі, ҚР-ның Халық депутаты.

Осындай қазағымыздың азамат-
тары киелі кесенеге келіп, бабалар 
рухына зиярат жасауы жас ұрпақтың 
рухани байлығына үлкен әсер етеді 
деп сенеміз.

Ақнұр НАЗАРОВА,
мұрағатшы, 

құқық магистрі

АРХИВТЕГІ ЕСТЕЛІК ҚОЛТАҢБА

Қазақтың дастарханы ежелден-ақ халқымыздың ұлан-асыр 
жеріндей кең. Ел мен елді татуластыру, жақсылар мен жайсаңдарға 
құрмет көрсету, үй иесінің мырзалығы мен мәрттік қасиеттерін де, ел 
дәулеті мен қарым қабілет, түсінігін де қазақ кең дастархан арқылы 
яғни ас, қонақасы арқылы көрсеткен. Таспен ұрғанды аспен ұратын 
қазақ үйіне келген жанның бірін де дәм ауыз тигізбей жібермеген. Бас 
сұққан үйден нан ауыз тимей шығатын жанға қапа болып, көңіліне 
алып қалатын болған. 


