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Түркістанда Ұлыстың ұлы 
күні – Наурыз мере кесіне 
орай «Түркістан – ер түріктің 
бесігі» атты республикалық 
ақындар айтысы өтті.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Қазақстан Республикасы Мәде
ниет және спорт министрлігі Мәде
ниет комитеті «Әзірет Сұлтан» мемле
кет тік тарихимәдени музейқорығы» 
РМҚК және Түркістан қаласы әкімді
гінің мәдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі 
ұйымдастырған сайыстың мақсаты – 
«2022 жылды – Балалар жылы» деп 
жария лауына орай ұлттық ойын түрлеріне 
жас спортшылар мен студенттерді, мек
теп оқу шыларын тарта отырып насихат
тау, спорт саласына қатысты тарихи са
наны жаңғырту, патриоттық сезім қалып
тастыру және Наурыз мерекесін ұлықтау.

Мерекелік ісшараны «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени музей
қорығы директорының міндетін атқа
рушы Ерсін Тәжібаев ашып, Түркістан 

қаласындағы жоғары оқу орындары 
мен спорт мектептері және музей қыз
ме т керлерінің қатысуымен алғаш рет 
ұйым дастырылған спорттық сайыста бас 
қосқан қатысушыларға сәттілік тіледі.

«Ұлыстың ұлы күнін ең бірінші 
ұлттық спорттан бастап отырмыз. Ата
бабадан бүгінге жеткен ұлттық ойын 
дарымызды Түркістан қаласына келген 
қонақ тарға дәріптеп, бүгінгі шара ға 
қатыс қан жанкүйер жастарға кеңінен 
наси хаттау, елдігіміздің іргелі қасиетін, 
үлгіөнегесін таныту біздің бас ты мақ
сатымыз. Жас спортшылар мен же
ңімпаздарға «Әзірет Сұлтан» музей
қорығы арнайы сыйлықтар тағайындады. 
Со нымен қатар, бүгінгі сайыс барысында 
жоғары оқу орындарының ұстаздары мен 
музей қызметкерлері де бақ сынасады. 

Баршаңызға сәттілік тілеймін. БүгінКө
рісу күні. Халқымыздың дәстүрін дә
ріптеп, салтын сыйлаған бүгінгі ұрпақ 
әрбір күннің маңызы мен мәнін де терең 
ұғынуы қуантарлық жағдай. Баршамыз 

үлкеннің батасын алып, қуанышпен 
кө рісе берейік. «Әзірет Сұлтан» му
зейқорығының бастамасымен ұлттық 
спортты насихаттаудан басталған шара 
ке лесі күндері ұлттық тағамдар мен 

ұлттық киімдерді, салтдәстүрлерді на
сихаттауға, республикалық ақындар 
ай тысына ұласады», деді Ерсін Бота
байұлы.

Жарысқа қалалық Ұлттық спорт 
мектебінің спортшылары мен мектеп оқу
шылар қатысып, бақ сынады.

Сонымен қатар, студенттер мен 
ересектер арасында гір тасын көтеру, 
командалық арқан тарту, жебе тар
ту сайысы бойынша да жарыстар 
ұйым  дас тырылды. Спорттық сайысқа 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУнің «Алғаш
қы әскери дайындық», «Спорт және дене
шықтыру» факультеттерінің студент тері, 
Халықаралық туризм және мейман
дос тық университетінің «Спорт және 
дене шынықтыру», «Туризм» факуль тет
терінің студенттері, басқа да оқу орын
дарының шәкірттері қатысты.

Жеңімпаздарға «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени музейқоры
ғы атынан арнайы ақшалай сыйлықтар 
мен мен диплом берілді.

ЮНЕСКО-ҒА ЕНГЕН ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДАН ЖАРЫС ӨТТІ
Түркістан қаласындағы этноауылда Ұлыстың ұлы күні – наурыз 

мерекесіне орай ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік материалдық емес 
мәдени мұралар тізіміне енген асық ату, тоғызқұмалақ сынды ұлттық 
ойындардан жарыс өтті.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ЖАҢА ДИРЕКТОР 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ 

Мәулен Садықбеков «Әзі-
рет Сұлтан» мемлекеттік тари-
хи-мәдени музей-қорығы» РМҚК 
директоры қызметіне тағайын-
далды.

Мәулен Жарылқасынұлы Садық
беков 1970 жылы Түркістан облы
сында (бұрынғы Оң түс тік Қазақ
стан облысы) дүниеге келген. 1997 
жылы Абай атындағы Қаз ҰПУдың 
тарих факуль тетін бітірген. Әр жыл
дары «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихимәдени музейқорығы директорының орын басары, 
директор қыз меттерін атқарған.

Қазақстан Республикасы Мә
дениет және спорт министрлігі 
Мәдениет комитетінің қол
дауымен, «Әзірет Сұлтан» 
мем лекеттік тарихимәдени 
музейқорығы ұйымдастырған 
айтыстың мақсаты түркі әлемінің 
киесі мен қасиетіне айналған 
Қожа Ахмет Ясауи және кесе
не мен оның айналасында жер
ленген тұлғаларды дәріптеу, 
Түркістан жайлы тағылымды 
ой бөлісу, халыққа насихаттау.

Айтыс додасын «Әзірет Сұл
тан» мем ле кеттік тарихимәде ни 
музейқорығының дирек торы 
Мәулен Садықбеков құт тықтау 
сөз бен ашып, ақындарға сәттілік 
тіледі.

«Әзірет Сұлтан» музейқо
рығы тұңғыш рет ұйымдас тыр
ған айтысқа «Алтын домбыра» 
иегері, айтыстың арыстаны 
Бекарыс Шойбеков, айтыстың 
ақтаңгері Еркебұлан Қайназаров 
және республикаға танымал 
Мейірбек Сұлтанхан, Біржан 

Байтуов, Шұғайып Сезімхан, 
Нұрлыбек Мейірманов, Дәурен 
Ақсақалов, Ержан Әміров сын
ды ақындар қатысты.

Ұлтымыздың ұлылығы мен 
қарасөздің қасиетін шабытты 
шумақпен паш етіп, айтысқа 
сусаған көрерменге елдік рухты 

асқақтатар ой салған ақындар әр
ленген әзілмен де елге көтеріңкі 
көңіл күй сыйлады.

Қазылар алқасының шеші
мімен бірінші орынға түркіс
тандық ақын Бекарыс Шойбеков 
лайық деп танылса, НұрСұлтан 
қаласынан келген Еркебұлан 
Қай назаров екінші орынды, қы
зылордалық Ержан Әміров пен 
шым кенттік ақын Нұрлыбек 
Ме йір манов үшінші орынды 
иеленді. 

Сондайақ Қаныбек Сары
баев атындағы арнайы жүлдемен 
қызылордалық Мейірбек Сұл
танхан, Әбдікерім Манапов 
атын дағы арнайы жүлдемен 
Алматы облысынан Шұғайып 
Сезім хан, Көпбай Омаров атын
дағы арнайы жүлдемен Біржан 
Байтуов, Әселхан Қалыбекова 
атындағы арнайы жүлдемен 
Түркістан облысынан Дәурен 
Ақсақалов марапатталды.

«ТҮРКІСТАН – ЕР ТҮРІКТІҢ БЕСІГІ»

«ТАЙҚАЗАН» ТУРНИРІНІҢ 
ПАЛУАНДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-
қорығы» РМҚК ұйымдастыруымен қазақ күресінен 
жасөспірімдер арасында республикалық «Тайқазан» 
турнирі өтті.

Ұлыстың ұлы күні – наурыз мерекесі қарсаңында «2022 
жыл – балалар жылы» аталуына орай «Әзірет Сұлтан» музей
қорығының жүлдесі үшін ұйымдастырылған жарысқа Алматы, 
Шымкент қалалары мен Атырау, Жамбыл, Қызылорда, 
Түркістан облыстарынан 20052008 жылдар аралығындағы жас 
спортшылар қатысты.

Салмақ дәрежесіне қарай қызыл кілемде белдескен жеңімпаз 
балуандарға арнайы диплом мен жүлделер және турнирге 
қатысқан барша спортшыға спорттық киімдер тапсырылды.
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ТАҒЗЫМ3-ХИКМЕТ

МӘДЕНИ МҰРА

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығына қарасты археологиялық 
ескерткіш. Сауран ауданына қарасты Оранғай ауылынан батысқа қарай 2 шақырым жер-
де орналасқан. 

ҚАЗТӨБЕ ҚАЛАСЫ

Қожа Ахмет Ясауи кесе
несі қазақ даласының киелі 
орны болғандықтан, онда 
хан  дардың мәжілістері өтіп, 
ұлық хандарды сайлау дәс
түрі өткен. Сонымен қатар 
Түр кістан қаласындағы кесе
не ортағасырда ДештіҚып
шақ, күллі түркі дүниесі эли
та сының пантеонына айнал
ды. Бұл жерде небір әйгілі 
хандар мен ханымдар жер
ленген деп көрсетеді атақты 
шығыстанушы академик 
В.В.Бартольд. Ал 1894 жылы 
кесенедегі жазуларды  көшір
тіп Қазан қаласындағы шығыс
танушы ғалым П.Ахмеровке 
жіберген хатында атақты 
Әбубәкір Диваев «Мұнда 
Қожа Ахмет Ясауиден басқа 
мұсылман патшалар жатыр, 
мешітте немесе оның жанын
да Шығыстың ұлық тұлғалары 
жатқан қабірстан» дейді. 
Белгілі ғалымның сөздерін 
дәлмедәл келтірсек «в мече
ти погребены кроме самого 
Ходжи Ахмеда Ясави и му
сульманские царственные осо
бы. При входе в мечеть, или 
скорее в усыпальницу великих 
людей Востока».

Түркістанда хандарды 
жерлеу сонау қарахандық 
дәуірден, дәлірек айтсақ, XII 
ғасырдан басталған. Ке йін 
оның маңызы артып күл лі 
ДештіҚыпшақтың маңыз
ды өкілдері қойылған. Ха
лық  тың тарихи жады мен 
антро  пологиялық материал
дар мұнда дүниеден өткен 
қыр ғыздың манаптарын да, 
түркіменнің игі жақсыларын 
да Қожа Ахмет Ясауи жатқан 
жерге әкеліп жерленгенін рас
тайды.

Ал қазақ хандарын айта
тын болсақ, олардың көпшілігі 
Түр кістанда жерленген деп 
кәміл айта аламыз. Қазіргі  
таң да ғылимизерттеулер нә
тижесі кесене ішінді және ма
ңында жиырма бір хандардың 
жатқандығын және оның он 
төрті осы қасиетті қаланы 
орда еткендігін айғақтайды. 
Түр кіс танды бүкіл қазақ 
хан дығының астанасы ет
кен Ең сегей бойлы есім 
хан әулие бабаның жанына 

жер лен  гендердің алғашқысы. 
Одан кейін қазақтың үш жүзіне 
биліктері жүрген Жәңгір, 
Тәуке, Қайып, Болат, Сәмеке 
және 1771 жылы Қ.А.Ясауи 
ке сенесі алдында ақ киізге 
көтеріп хан сайланған, шоқ
тығы биік хандардың бірі 
– Абылай хан да осы жерде 
мәңгілік мекендерін тапқан. 
Өз дәуірінде жұрт  ынтымағын 
ойлаған бабаларымыздың 
есімдері мен әрқайсысының ел 
тұтастығы үшін күрескен ер
ліктерін құрметтеуге лайықты. 
Ел билеген хандарымызға 
қатысты көптеген тарихи 
шежірелі кітаптар мен жыр да
стандардан оқып біліп келеміз. 
Сонымен қатар көптеген 
та рихшы ғалымдардың да 
еңбек  терінен де тарихи мәлі 
меттер білуге болады. Сон
дай жыл намашылардың бірі 
қазақ билеушілері туралы 
жазып қалдырған  Қадырғали 
Жалай ыридың еңбектерінен 
оқуға бо лады. Сол сияқты 
XIX ға сыр дың атақты ға лым
дары А.И.Лев шин, В.В.Ве
лья  миновЗер новтың кі тап
тарында да хандарымыз жай
лы атап айтылады.

Осындай билеуші баба
ла ры мыздың бірі – Ондан 
сұлтан. Қадырғали Қосан ұлы
ның жазбаларына қарағанда 
Түркістанда қазақтың ханы 
Шығайдың (Сығай) (1580
1582) баласы, халық «Ұзын 
оқты Ондан» деп атаған ер
жүрек сұлтан, қолбасшы жер
ленген: «Ондан сұлтан ту
ралы хикаялары көп жерде 
кез деседі. Ол ержүрек ба
тыр, садақ атудан да керемет 
мер ген еді. Әрқашан сыртқы 
жауларға қарсы күресте көп 
ерлік көрсетті. Шығай хан 
тұсында әскерлердің бас қол
басшысы болды. Ол тура
лы тарихтан көптен белгілі. 
Ақырында қалмақтармен 
шайқаста отыз жасқа келген
де жігіт шағында шейіт бол
ды, оның сүйегі Қожа Ахмет 
Ясауидің жанында жерленді». 
Ондан сұлтан, батыр, Шығай 
ханның бәйбішесі Байым би
кемнен Сейтқұл сұлтаннан 
кейін туған. Шамамен 1555 
жылы дүниеге келіп, 1585 

жылы шайқаста қаза болған. 
Ондан сұлтанның тұсында 
қазақ хандарымен Ойрат би
леушілері арасында Орта 
Азия қалалары үшін жиіжиі 
қақтығыстар болғандығы та
рихтан белгілі.

Ондан сұлтан жайлы 
М.Тынышпаевтың «матери
алы к истории киргизказах
ского народа» деген еңбегінде 
және ВельяминовЗерновтың 
«Исследования о Касимских 
царях царевичах» атты еңбек
терінде айтылады. 

Жоғарыда есімін атап кет
кен қазақтың XVI – XVII ғасыр
лардағы ғалымы Қадырғали 
Қосанұлы Жалайыри өзінің 
«жылнамалар жинағы» деген 
еңбегінде «Менің аталарым 
Ораз Мұхаммет сұлтанның 
аталарына қызмет етті. Өзім 
ораз Мұхамметтің атасы 
Ондан сұлтанға қызмет еттім, 
одан соң Ораз Мұхамметтің 
қасында болдым» деп жазған. 
Шын мәнінде әскер басы 
Ондан сұлтан қаза тапқан 
соң, Қадырғали Жалайыри 
оның он үш жасар бала
сы Ораз Мұхамметті ертіп, 
ауылаймағымен Сібір ханы 

Көшімнің қол астына көшеді.
Ондан сұлтанның Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінде жер
ленгеніне қатысты М.Дулатов 
өзінің 1913 жылы «Қазақ» га
зетінде жарияланған «Хазірет 
Сұлтан» атты мақаласында 
жазады.

Ондан сұлтанның бірінші 
әйелі – Алтын ханым – Үсек 
хан ның баласы Болат сұлтан
ның қызы. Бәйбішесі Алтын 
ханымнан Ресей жеріндегі 
Қасым хандығының ханы 
Ораз Мұхаммет пен Тәтті 
ха ным дүниеге келеді. Ал 
екінші әйелі – Сүйім ханым 
Бұ рын дық ханның ұлы Кемсін 
сұлтанның қызы екен. Одан 
Қайнар күшек сұлтан (Көжек) 
туылады. 

Ясауи кесенесіндегі құлып
тастардың жазуларының ба
сым бөлігі өшіп кеткен және 
тек «хижраның 990 жылы ... 
сұлтан...», яғни қазіргі жыл са
науымызбен 1582 жыл дегені 
ғана сақталған бір құлып
тас Ондан сұлтандікі болуы 
мүм кін дейді кейбір зерт
теушілер. Өкінішке қарай, құ
лыптастардағы жазулардың 
өшуі, олардың бір бөлігі Кеңес 

Одағы кезінде жоғалуы не
месе кесенені жөндеу кезін
де құрылыс материалда ры 
ретінде пайдалану арқы
лы жойылуы көптеген хан
ның жерленген орындарын 
анықтауға көп кедергі кел тіріп 
отыр. Бұған қоса хан бейіт
теріне соғылған күмбездер 
мен кесенелер жер бетінен 
сырылып жоқ болған.

Ондан сұлтан жайлы дерек
тер көп емес. Осының өзінде 
қолымыздағы бар мәліметтерді 
құрстырып назарларыңызға 
ұсынудағы басты мақсатымыз, 
өз халқының тәуелсіздігі үшін 
күрескен, туған жерлерінің 
тұтастығын қорғаған хан
дар дың өмірі, қоғамдық қыз
меттері мен ел үшін жасаған 
ерліктерін тарихи санамыз
да қалай қалыптасқанын 
өске лең ұрпаққа дәріптеу, 
халыққа кеңінен насихаттау. 
Келешек ұрпақтың батыр 
бабаларымыздың жасаған игі 
істерінен сабақ алып, соларға 
қарап бой түзеуіне ықпал жа
сау, ұлтжандылыққа шақыру.

Гауһар ЖҮЗБАЕВА,
экскурсовод

Б.з.д VI ғ.ғ. бастап б.з. III ғ.ғ.  дейін өмір сүрген 
қалашық. Қаланың жоспары орталық бекініс 
кешіктен (цитадель) және оны қоршаған құрылыс 
алаңы шахаристаннан тұрады. М.Қашқаридің 
«Түрік сөздігінде» Афрасиабтың Қаз есімді қызы 
болғандығы айтылады. Қаз екі шаһар салдырған, 
бірі – Қазойын. Мұнда қыз тұрақты түрде өмір 
сүріп, серуен құрған, екіншісіҚазсуы. Ол Ілеге 
құятын өзен бойында орналасқан. Қаздың күйеуі 
«Шахнаме» дастанында айтылатын Сиявуш өз 

әкесі Иран шахы Кайковусқа қатты ренжіп Тұран 
жеріне келіп тұрақтайды. Афрасияб Сиявушты 
құрмет тұтып, сыйсияпатқа кенелтеді жене оның 
жасағымен өзіне «Теңіздің арғы бетіндегі» (Каспий 
теңізі) Канганың (Сырдария) біржерінен жер береді. 
Сиявуш мұнда Кангдез бекінісін салады. Ал 
Зардушт дінінің қасиетті кітабы «Авестоға» келсек, 
мұнда да «Шахнаме» айтылатын көптеген тарихи 
дерек пен атауды ұшыратамыз.

Археологиялық қалашықтың орталық бөлігі 

дөңгеленіп келген биік төбе түрінде, оның 
етегіндегі диамері 15м тең. Төбенің жалпы аумағы 
1,4га, цитаделі 0,7га. Қоныс бұрын ғылымға 
белгісіз болып келген, оны алғаш рет 1998 жылы 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік 
университетінің археологиялық экспедициясы 
(М.Елеуов, Д.Ф.Винник) зерттеген, екінші рет 2003 
жылы Түркістан археологиялық экспедициясының 
отряды (М.Тұяқбаев) зерттеп, планын түсіріп, 
ғасырын анықтады. 

Серік РҮСТЕМОВ,
тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қорғау 

және есепке алу бөлімінің қорықшысы

Қожа Ахмет Ясауидің мінажатнамасы:
Бисмилляхир рахманир Рахим.

Мінажат айтты міскін Қожа Ахмет,
Иллаһи, бұл пендеңе рахым ет.

Ғаріп Ахмет сөзі әр кез ірімейді,
Жер астына түссе дағы шірімейді.

Мансұх болып және де ол қор болмас,
Мұны оқыған пенде де бимар  болмас.

Амал қылсаң жаһанда қор болмайсың,
Алып барса лахатта зарламайсың.

Кімде-кім оқыса егер бұл мінажат,
Естігенді Құдайым қылады шат.

Қияметте Құдайым қазы болар,
Сол күні пендесін де таразылар.
 
Оқығанға етеді онда рахмат ,
Жаһанда шекпек емес зарра мехнат .

Құдайым нәсіп қылса маған жәннат,
Естігенге жасайын мен шапағат.

Әр қалай тілектерін Тәңір бергей,
Махаббат шоғын салсын көңілдерге.

Ғаріп пен жетімдерді жебе дәйім,
Көрсетіп жамалыңды Пәруәрдігерім.

Махшар күні Құдайым өзің жар бол,
Болады қияметте сезім тар жол.

Дұғаға жарыса егер әр мұсылман,
Иманға елтісінші нұр ұсынған.

Хикметім әрбір жанға болар дәрмен,
Естімей қалған адам солар әрмен.

Бұл айтқан хикметімнің есебі жоқ,
Оқыған тәліб шығар көшелі боп.

Хикметім шертер дәйім ғашық жанын,
Көзіңнен жас пен ағар тасып қаның.

Хикметім құпия бір сырға толған,
Түсінбес жандар болар жолда қалған.

Хикметім сыр қылады Сұбхан жайын,
Естіген жан Құраннан тұтқан пайым.

Хикметім таусылмайтын бұл бір дастан,
Рухымменен айналар сұқбат бостан. 

Сұқбаттың ішінде мен отырамын,
Күйдірер махаббаттың оты жалын.

Хикметім иман тасқан дариядай,
Жолда қалар құлақ аспас жарияға-ай.

Айтылмас мұнда ешбір дүние – боқ,
Шаршамай жәннатқа қал шын ие боп.

Оқыған жандар осы хикметті,
Құдайдан сол алады рахметті.

Хикметім сырын ашар хадистердің,
Ұқпаған жанға ашпас әдістерін.

Хикметім рыздығы тәліптердің,
Түсінген жанға Аллам жарық бергін.

Хикметім ашар Сұбхан лағыл асын,
Ұғарсың Құранның бар мағынасын.

Хикметім таусылмайтын дастан ұзақ,
Бір сәтте сен боларсың жастан азат.
 
Хикметім көрсетеді жарық таңын,
Тәліптің қияметте бағып жанын.

Шаттанар рухым дәйім тәліптерге,
............................................................

Оқыса хикметімді жарық берген,
Мехнатты шекпес олар алып келген.

Білгенге хикметімнің пайдасы бар,
Мехнат шекпес ғажап бір жайға асығар.

Хикметім толып тұрған махаббатқа,
Көзіңнің жасын жуғын тахаратта.

Намазда Расул бізге болғай имам,
Періштелер қол жайып тұрғай тәмам.

(Жалғасы келесі санда)

БІЛГЕНГЕ 
ХИКМЕТІМНІҢ 
ПАЙДАСЫ БАР

ОНДАН СҰЛТАН
 Түркістан түркі жұртының астанасы, киелі мекен. 

Бұл қалада ислам әлемінде руханияттың таралуына 
үлкен үлесін қосқан Қожа Ахмет Ясауи бабамыз өмір 
сүрген. Түркістан үш жүз жылдам астам уақыт Қазақ 
хандығының астанасы болып, мұнда қазақ хандарын 
хан сайланған, өзге елдердің елшілерін қабылдап, 
Күлтөбенің төрінде күнде кеңес жасалған.
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ЖӘДІГЕР

Қазақ халқының зергерлік өнерінің аясы өте кең. Зергерлік өнер 
сәндік қолданбалы өнердің тарихи дәуірлерден қалыптасып бүгінгі күнге 
жеткен негізгі саласы. Зергер адам – зерделі адам. Қазақ зергерлері 
әсіресе әйелдердің әшекейлі сәндік бұйымдарын асқан шеберлікпен, 
зор талғаммен жасай білген. Мысалы: сырға, білезік, сақина, жүзік, шол-
пы, шашбау, ілгек, қапсырма, алқа, өңіржиек, түйме, т.б. 

Жалпы, жүзік – саусақ сұға тын 
шеңбері таза алтын не кү містен соғылып, 
саусақ сыртына қараған бетіне асыл 
тастан көз салынған, әртүрлі пішінде 
әзірленген саусаққа сән дік үшін киілетін 
зергерлік бұйым. Шеті оюөрнектермен 
безендіріледі. Ол соғу, қалып тау, шира
ту тәсілмен жасалады. Жүзік сақинадан 
да күр де лірек болады. Оның саусақ сыр
тына түсетін алақанына шира тылған 
металл сымнан, сіркелеу, лажылау, 
бағдарлау тәсіл дерін қолдана отырып, 
күр делі өрнектер салу арқылы, күм бездеп, 
түрлі асыл тастардан көз орнатылады. 
Сондықтан жүзік алақанының беті өте 
сәнді әрі әсем әшекейленгендіктен «жүзік» 
деп аталса керек. Яғни бет, жүз, ажар де
геннен шығады. Ал сақина сөзіндегі «сақ» 
түбірі берік, мықты, мығым деген ма ғы
наны береді. Палеолит дәуір інде сүйектен, 
неолитте тас тан, қола дәуірінде металдан 
жа салған. 

Қазақ зергерлері жиі қол дан ған әдіс 
– қалыптау. Қалып – бедерлі өрнектері 
бар болат таяқша немесе балқыған ме
талды құйғанда белгілі бір форма беретін 
қорғасыннан, мыстан жасалған аспап. 
Қалыптың иі қанған балшықтан жасалып, 
алдын ала мұқият кептірілген түрлері 
болған. Соның бірі саусақ қалып – әртүрлі 
диаметр дегі сақинажүзіктердің бауы рын 
иіп, шеңбер кейпіне кел тіре түзетуге, 
өңдеуге, әрлеп жыл тыратуға, арналған 
зергерлердің құралы. Саусақ қалыптың 
ұзын дығы 2530 см. Болаттан со ғылған 
қиық конус тәрізді бір ұшы сүйірлене 
бітеді. Жуан жа ғы 2530 мм, ал сүйір ұшы 
58 ммдей болады. Бауыры тегіс ке  леді. 
Оған жүзіктің көзін төсеп өңдейді. 

Ұзынсыз қысқа болмас, үлгі сіз ұста 
болмас дегендей зер гер лік өнердегі 

әртүрлі бұйым дар жасау үшін арнау
лы үлгінұс қалар қолданылады. Олар
ды көбіне металдан жасайды. Мысалы, 
саусаққа салатын са қина, жүзіктердің де 
мөлшері болады. Олар саусақ буы нына 
еркін киілетіндеу болу керек. Сондай
ақ саусақтың жуан  дығына орай сақина, 
жү зік тің де көзі, яғни диаметрі өзгеріп 
отырады. 

 Қазақ халқы асыл тастардан көз 
қондырылғанын жүзік, тасы жоқ, тек ал
тын, күмістің өзінен ғана көз шығарғанын 
сақина, көзі жоқ шығыр түріндегісін 
балдақ деп атаған. Балдақ – сау  саққа са
латын әшекей, жүзік, сақина. Бұрынғы 
заманда бибо лыстар балдақты мөр, 
қолтаңба орнына қолданған. Ежелгі Мы
сырда мөрлі балдақ кең тараған, оның 
көзінде оюлап салған сурет не жазу 
болған, қол қою орнына соны басқан. 
Мөрлі балдақ бұдан кейін эгейліктерде, 
гректерде, этрускілерде, римдіктерде 
де қолданылған. Мұндай балдақ көзіне 
көбінесе тас орнатылған. Ежелгі Римде 
сенаторлар мен білікті азаматтар алтын 
балдақ, қарапайым халық темір балдақ 
салған. Ал империя тұсында бұл тәр тіп 
өзгерген. Ежелгі Русьте қала әйелдері ал
тын, күміс бал дақ, шаруа әйелдер геоме т
риялық өрнектері бар мыс бал дақ таққан. 
Бұдан кейін гі дәуірлерде балдақ көбіне 
алтыннан, күмістен жасалып, көзіне кей
де асыл тас орна тыл ған. Қазақ дәстүрінде 
алтын күміс балдақтарды қызкелін
шектер, бозбалалар, салсері лер салған. 
Ер мен әйелдің жүзік, балдақ ауысуы 
шын сүйіс пен шіліктің белгісі саналған. 

Қазіргі Қазақстан аумағында да жүзік 
жасаудың ежелгі замандардан бастау 
алатынына олардың археологиялық қаз
балардан табылған үлгілері дәлел бола 

алады. Жасалу ерек шеліктеріне қарай 
немесе көз деріндегі тастардың атымен 
алтын жүзік, күміс жүзік деп, сақиналар 
құсмұрын, түйетабан, жүрекше, т.б. бо
лып аталған. 

Қазақ халқының дәстүрінде көзіне 
асыл тас орнатылған алтын, күміс 
жүзіктерді қызкеліншектер, салсерілер 
салса, ал жігіттер балдақ салған. Жа
сал ған материалы мен түртүсі не қарай 
жүзіктер: құдағи жү зік, күмбезді жүзік, 
шытыралы жүзік, бағдарлы жүзік, лажы
лы жүзік, көзді жүзік деп аталады. 

Әзірет Сұлтан тарихимәде ни қорық
музейі қорындағы жинақ талған дәстүрлі 
өнер коллек цияларының ішіндегі қайта
ланбас туындылардың бірі – зер герлік 
бұйымдар. Сондай әше кейдің бірі – 
құдағи жүзік. Жұмсақ, қақтауға төзімді, 
оңай өңделетін металл – күміс тен 
жасалған. Қос саусаққа бірдей киілетін 
үсті шаңырақ тәрізді жалпақ, беті көлемді, 
кейде күмбезді болып келеді. Жар
қыраған ашық түсті күмбезге екі жерден 
шаңыраққа ұқсас өрнек немесе кей кезде 
үшбұрышты, дөңгелек секілді өрнектер 
салынған. Жүзіктің ортасындағы бөліп 
тұратын ұзын сопақша келген пішін – 
некені сақтап қалуда үлкен рөл атқаратын 

ұрпақ жалғастығы ырымына негізделген. 
Астында екі саусаққа қатар киілетін қос 
бауырдағы болады. 

Құдағи жүзіктер көбінесе Қазақ
станның батысы және оңтүстікбатысында 
жасалған. Тарихына тоқталар болсақ. 
Екі жас жұбайлар шаңырақ көтеріп, 
келін болып түскен кезден бастап енесі 
келінді тәрбиелейді. Уақыт өте келе құда
құдағилар бірінбірі тани бастайды. Енесі 
ке лінін өз қызындай қарап, үйретіп, арала
рында сүйіспен шілік, сыйластық орнаса, 
бұл ша ңырақтың берекесі мен құты болып 
табылады. Ұзатылған қыздың шешесі 
құдағиына қатты риза болған кезде бір 
жыл дан соң зергерге барып құдағи жүзік 
соқтырады. Ол таза кү містен жасалып, 
әдемі тас тармен безендіріледі. Жүзік тің 
бет жағында екі шаңы рақ орналасқан. 
Ол екі әулет тің жақындасқанын білді
реді. Ортасында екі жастың ба қы тын 
қорғайтын тұмар орна ласқан. Жалпы, 
жүзік жалпақ, дөңгелек жердің, ғалам
ның, шаңырақтың формасын да жасалған, 
шексіздікті бейне лейді. Астындағы 
саусаққа таға тын сырғалары екеу етіп 
жаса лынады. Оның себебі екі жұп, екі 
әулет мәңгілік бірге деген мағынада. 
Құдағи жүзік ті үшінші және төртінші 

саусақ тарға киеді. Жалпы айтқанда, жаңа 
түскен келіннің енесіне, яғни құдағиыны 
шын жүректен аналық қамқорлығы үшін 
беріледі. Құдағи жүзікті көрген адам 
оның иесі сыйлы, мейірімді, аналық 
мейірімімен келінді тәрбиелеген құрметті 
ана деп түсінген. 

Зергерлік бұйымдар көбі несе асыл 
тас тармен безенді рілетін болған. Қазақ 
оны «тас» немесе «көз» деп атай
ды. Мұн дай салыстыру да кездей соқ 
емес, орнатылған тас бәрін байқай тын, 
қорғайтын көз ретінде қа былданып, онда 
сыйқырлы күш бар деп саналған. 

Құдағи жүзік – адамдар ара сындағы 
сыйластықтың, адам дарға көрсетілген 
ілтипаттың, құрметтің белгісі.

«Заманды өнер жасайды» дегенді 
жеткізген бабаларымыз өздерінің жүріп 
өткен жолдары мен көңіл толқыныстарын 
қол өнермен бірге өріп, жеткізіп отыр
ған. Сыры мен сымбаты бөлек мейлінше 
қарапайым қол даныстағы қолөнер 
бұйымдары алдағы уақытта да ғасырдан
ғасырға жалғасып, өнегелі ғұмырын 
ұзарта беретінінде сөз жоқ.

Айгүл ҮРКІНБАЕВА,
ғылыми қызметкер

ҚАЗАҚТЫҢ ЗЕРГЕРЛІК ӘШЕКЕЙ БҰЙЫМЫ – ЖҮЗІК

ҒИБРАТ

БАТЫР ҚЫЗ – БОПАЙ ХАНЫМ

Тарихи дәйек пен дерекке 
үңілсек, қазақ хандығы тари
хында мемлекеттік деңгейде 
мұрағаттық құжаттарға түскен 
тарихи тұлғалар қатарында қазақ 
қыздары көп емес. Олар туралы 
сөз қозғағанда біз Әбілқайыр 
ханның жұбайы Бопай ханымды, 
Уәлиханның жұбайы Айғаным 
ханымды, Кенесары ханның 
қарындасы, көзсіз батырлығымен 
даңқы шыққан Бопай ханымды 
еске аламыз. Қазақ ханымдары
мен сол тұстағы қазақтың белді 
тұлғалары ғана емес, сонымен 
бірге Ресей, Хиуа, Бұхара және 
өзге де елдердің мемлекеттік 
қайраткерлері  таныс бол
ды. Нәтижесінде, олар туралы 
бүгінге жеткен мол ақпараттар 
жинақталды. Мұның өзі қазақ 
қыздарының қоғамдықсаяси 
өмірдегі белсенділігін айғақтайды. 
Сөз жоқ, қазақ қыздарының 
арасында Қазақ хандығының 
қиынқыстау кезеңінде 1838
1847 жылдардағы қазақтың Ұлт
азаттық қозғалысының жалын
ды ұйымдастырушысы, ұлы 
қолбасшы Кенесары Қасым
ұлының қайраткер қарындасы, 
дала көкжалы, «Алланың шын 
жаратқан тамашасы» Бопай ха
нымды айрықша атауға бола 
ды. 

Бопай ханым. Қазақтың соңғы 
және заңды ханы Кенесарының 
туған қарындасы. Кей дерек
терде оны «Бопай ханша» деп 
те атаған. Кезiнде жар сүйiп, 
ана болған Бопайдың қазақ 
әйелдерiнiң қалыпты тұрмысына 
мойынсұнып, «отбасы, ошақ 
қасында» қалуы мүмкiндi. 
Алайда жаратылысынан қайсар 
жан басқа тағдырды таңдады.

Төре тұқымынан шыққасын 
болар, Бопай бала кезiнен өжет 
те батыл боп өсiптi. Бойжеткенде 
де сол қалпынан айнымаса ке
рек. Тiптi күйеуi Сәмекеге 
ұзатылғаннан кейiн де үнемi атқа 
отырып, «еркекшора» атанып
ты. Сонда да ол жұбайлық пары
зын ұмытпай, Сәмекеге шекесi 
торсықтай алты ұл сыйлайды. 
Кейiн алты ұл ержетiп, анасымен 
бiрге атқа қонып, ел қорғауға ат
танды. 

Кейбiреулер Кенесарыны 
отар шыл дарға қарсы бiрден 
соғыс ашты деп есептейдi. Қате 
түсiнiк. Ол 1837 жылға дейiн 
жағдайды бейбiт түрде реттеу 
үшiн бар күшжiгерiн аямаған. 
Алайда ақ патша мен жымысқы 
отаршылдардың озбырлығы 
шектен шыққасын, амалсыздан 
қолына қару алды. Хан Кененiң 
батырлығы мен қайсарлығына 
кәмiл сенген үш жүздiң билерi 
1841 жылы қыркүйекте оны ақ 
киiзге көтерiп, қазақтың ортақ 
билеушiсi етiп сайлаған. Сөйтiп 
уақытша болса да, Қазақ хан
дығын қалпына келтiрген. Ал 
бұған алпыс екi айлалы Ресей 
империясы көнiп оты ра ала ма?! 
Дұшпандығын онан сайын үдеттi. 
Мiне, он жылға созылған сол 
соғыс та Бопай Кенесарының 
барлық iрi шай қасқа қатысып, 
сәл саябыр сәт терде қол бастап, 
партизандық жорықтар да жасап
ты. Сөйтiп батыр сардарлардың 
қатарын толықтырса керек.

Күрестi жақтамаған күйеуi 
Сәмеке мен оның туыстары
нан ат құйрығын үзген Бопай 
қанды шайқастарда сарбазда
ры және ұлдарымен бiрге та
лай көзсiз ерлiктерге барды. 

Қараөткел сынды iрi және басқа да 
қатардағы бекiнiстердi атойлаған, 
гүрсiлдеген зеңбiректер мен 
қалың мылтықтың оғының өтiне 
тiке шапқан әйелдi байқап қалып, 
кейбiр орыс жауынгерлерi аяп, 
оқ атпаған да сыңайлы. Сiрә, 
әйел екенiн байқап қалған. Сонда 
да қантөгiстiң аты қантөгiс. 
Астындағы аты да талай оққа 
ұшып,  жаумен жекпежек 
жанталасқан екен қазақтың қайсар 
қызы. Тап сол заманда алыстағы 
Үндiстанда да ұлтының ержүрек 
қызы Лакшми Бай да ағылшын 
отаршылдарына қарсы күресте 
жан алысып, жан берiсiп жатты. 
Осылай Азияның батыр қыздары 
нәсiлшiл еуро па лықтардың ал
дында намысын жоғары ұс тады. 
Тек айырмашылығы – Лакшми 
Бай жауын жағасынан ала, қапыда 
қаза тапты…

Қайда жүрсе де, қарындасын 
көзiнен таса қылмаған Кенесары 
көп ұзамай Бопайды зекет жи
найтын және көтерiлiске қарсы 

төрелер мен ауқаттылардың 
малмүлкiн тартып алатын 
600 адамдық жасақ тың сарда
ры етiп қойды. Бұдан басқа, 
Бопай Қасымқызының ұйымдас
тыруымен Кенесарының қолында 
қызкелiншектердiң жасағы да 
болыпты. Саяси қылмыскер 
ретiнде қазақ даласына жер 
аударылған, поляк А.Янушкевич 
1846 жылы 4 шiлдеде күнделiгiне 
«...Кенесарының 1500 сарбазы
нан өлiдей екi зеңбiрегi мен 500 
қызынан айырылғаны айтылды. 
Қол санын молайту мақсатында 
оның әскерi еркекше киiнген көп 
әйел мен қыздан құралған», деп 
жазған болатын. Басқа дерек
терде Кенесары сарбаздарының 
арасындағы қазақ қыздарының 
қолға түскен кезде «Менқызбын» 
деп шашын жайып, өлiмнен аман 
қалып, қырғызбен соғыста оларға 
кейiн келiн болып кеткенi де ай
тылады. «Оның (Бопайдың) жа
нында жүретiн арғынның қызы 
Алтыншаш пен табынның қызы 

Ақбөкен де өзi сияқты ерге ердей, 
серiге серiдей жолдас бола бiлетiн 
қайратты да айбатты қыздар едi» 
деп жазған қазақ ханымдарының 
өмiрiн зерттеп жүрген С.Ақтаев. 
Бопай Кенесары хан Жетiсуға 
келгенде де зекет жинайтын топ
ты басқарған. Сонымен бiрге 
Жетiсудың да батыр қыздарын 
көтерiлiске тартты. Мiне, осы
лай қазақтың талай есiмi бiзге 
белгiлi және белгiсiз қыздары 
18371847 жылдары азаттық 
соғысында намыстарын қайраққа 
жанып, ерлiкпен қаза тапты неме
се даңққа бөлендi.

Кенесарының қырғызға қарсы 
жорығы оның өлiмiн тездеткен 
ең соңғы және қатерлi қадамы 
болатын. Осы жорыққа Сыпатай 
би, Рүстем төре, Бөгенбай сын
ды беделдi азаматтар үзiлдi
кесiлдi қарсы шығып, ханнан 
бөлiнiп кеттi. Бопай ханым ағасын 
мақұлдамауы былай тұрсын, 
қолға түскен қырғыздың ба
тыры Жаманқараны өлтiруге 

үзiлдiкесiлдi қарсы болды. Тiптi 
ол жорық алдында «Түсiмде 
шашым ағарып кетiптi», деп 
К е н е с а р ы д а н  ш а б у ы л д ы 
тоқтатуын сұраған. Алайда хан 
Кене тыңдамады. Оның бiр 
топ төрелермен қолға түскенiн 
естiп, қайғы жұтқан Бопай дереу 
аттанғанымен, үлгере алмады. 
Ендi қырғыздың ханы Орманнан: 
«Өлген жандар өлiптi, қалған 
жандар қалыпты, соларды қор 
қылмай, алып қайтуға болар ма 
екен?!» деп алдына бас ұрып, 
рұқсат сұраған. Бiр қызығы сол, 
Орман келiсiп, Бопаймен бiрге 
тұтқындарды керi қайтарыпты. 
Мұның өзiнен Бопай ханымның 
тек ержүрек сарбаз ғана емес, 
мәмiлегер жан екендiгiн көруге 
болады. Мәселен, Бопайдың жас 
кезiнде Қоқан ханына барып, 
қапыда қолға түскен әкесi Қасым 
мен бауырларын босатып алуы 
туралы да дерек бар.

К е н е с а р ы н ы ң  ө к i н i ш т i 
өлiмiнен соң, қайғы жұтып, он 
жыл бойы аттан түспей, елiнiң 
азаттығы жолында жорықтың 
ыстықсуығын еразаматтармен 
бiрдей бөлiскен Бопай ханым да 
бiр сәтте ай маңдайын әжiм басқан 
кемпiрге айналып, атамекенiне 
оралған. Бопай ханым дүниеден 
өткеннен кейін оның мүрдесі 
қасиетті Түркістан қаласындағы 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
қойылды. Ал кейбір деректерде 
Бопай ханым қазіргі Ақтөбе об
лысында Ырғыз өзенінің бойын
да дүниеден өткендігі айтылады. 
Әйтеке би ауданында Бопай ха
ным атындағы ауыл бар. Батыр 
анамыздың зираты осы ауылға 
жақын төбешікте орналасқан 
деседі.  

Әлi күнге дейiн айбатты 
ананың қашан өмiрден өткенi 
белгiсiз болуы өкiнiштiақ. 
Алайда оның есiмi ұмытылған 
жоқ. Қазақ қызының қайсарлығы 
мен ерлiгiнiң бейнесi ретiнде та
рихта мәңгiлiкке қалды.

Асем ОРЫНБЕКОВА, 
экскурсовод

Арғы-бергі көшпенділер тарихына көз салып, ой таразы-
сына тартар болсақ, белгілі хандардың көбінің-ақ ханым-
дары от басындағы оңаша тірлікпен ғана шектелмей, ел 
ісіне араласып, алдағыны болжайтын қайраткер болған. 
Олар ерге ердей, серіге серідей серік бола білген. Қолына 
қару алып, жер қорыған ерлерден кем түспеген, пара-
саты мен пайымы, ақылы мен көркі досы түгіл дұшпанын 
мойындатқан аналарда аты аңыз болып, тарих беттерінің 
өткен парақтарында қалды. 
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ҚОЛТАҢБА

Қазақтың Розасы

КӨНЕ ТАРИХ КӨМБЕСІ

2015 жылы «Тұран» археологиялық 
экспедициясы (жетекшісі, профессор 
М.Елеуов) ортағасырлық Үтір төбе қаласы 
су шайып жатқан солтүс тік бұрышынан, 
2014 жылғы қазыл ған қазбадан 5 м 
батыстағы шағын төбе шікте зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. Қазба нәтижесінде 
шағын 6 бөлме мен бір дәліз ашылды. 1 
бөлме ғана 2 құрылыс деңгейінің еденіне 
дейін то лығымен ашылды. Бөлме ортасы
нан тігінен тұрған хум және оның ішінен 
толығымен сақталған дастархан табылды. 
Шамасы хумның беті осы дастарханмен 
жабылған болуы керек. Себебі хумның 
ернеуімен тұтқасын дастархан астында ба
сылып жатыр. Міне, қазба жұмыстарында 
дастарханның табылғаны жайлы айтылады.

Керамикалық бұйымдардың басқа 
түрі – шағын керамикалық үстел – да
стархан. Төртжылдық зерттеу кезеңінде 
Сортөбе 1 ескерткішінде осындай дас
тархан түрінің көптеген фрагменттері 
табылды. Олардың фрагменттері – 60 
смден 300 смге дейін және одан төмен 
деңгейде кездеседі. Сортөбе үшін тән 
дастархан түрі – дөңгелек ауыр диск
үстелдің үстіңгі тақтайы, ортасын да 
цилиндрлік аяқтары бар. Дастар ханның 
үстіңгі тақтайының диаме трі – шамамен 
4060 см, олардың қалың дығы – 1,52 
см, дис кілердің жиегінде 45 см сыртқы 
беті тегіс және жылтыр, бұл «жұмыс» 
бөлігі. Үстелдің үстің гі беті тамақта нуға 
арналған, ішкі беті – сәндік мақсатта 
пайдаланылған. Табыл ған бүтін жә
не фрагменттелген дастар хандар гон
чарлық шеңбер арқылы жа салған. Бар лық 
дастарханның түсі кір піш – қызыл немесе 
ашық сары. Дас тар хандарды жоғары са
пада күйдірген. Ашық күйдірілген фраг
менттер де бар. Аяғының биіктігі 10 смге 
дейін жетеді.

Барлық дастархандар негізінен шикі 
балшықтың үстіне саусақпен сызылған 
оюлармен сәнделген. Штампталған ою
өрнектер гүлөрнектермен, үшбұрышты 
және бадам тәрізді пішіндермен ұсы
ныл ған.

Мұндай дастархан түрлері Жанкентте 
де кеңінен кездеседі. Осындай заттардың 
ұқсастығын біз Сортөбе қалашығы 
сияқты географиялық жақын орналасқан 
ескерткіштен де табамыз, олардың си
паттамасы Сауран дастархандарымен 
бірдей. Бұдан басқа да ескерткіштерде 
керамикалық ыдыстардың аналогияла
ры кездеседі. Дастархандар IIIII ғ. пайда 
болып XII ғ. дейін сақталған. Олар, екі 
түрге бөлінді, төрт немесе үш аяқ тары бар 
ерте үстелдер, кеші рек, бі рінші дискілі 
аяқтарда болды Жан  кентте дастарханның 
ерте түрі табыл ған, әзірге тек бір ғана да
надан, ал Сор  төбеде әзірге байқалмайды. 
Жалпы, дас  тархан Қазақстан мен Орта 
Азияның ортағасырлық қалаларында 
кең таралған. Олар Отырарда, Таразда, 
Ақтөбеде, Құланды, Пенджикентте және 
Орталық Азияның басқа да қалаларынан 
табылған [4, 128 б].

Түскейдегі қабырға түбінде ағаш 
ыдысаяқтар қойылған тікбұрышты төрт 
табақша, ожау мен аяқ тұр. Ал батыс 
қабырға жанынан қызылмен жылтыра
та сырланған қыш құмыра мен табақтар 
көрінеді. Сол арада имек сабының 
ұшы тырнаның басы сияқтанып келген 
күміс қасық, түбіне сегіз күлтелі гүл 
суреті салынған күміс кесе, бүйіріне 26 
таңбадан тұратын екі жол сөз жазылған 
оймақтай күміс аяқ жатыр. Өліктің бас 
жағына тағы бір алтынмен қапталған 
зерен қойылыпты, оның ішінде тырнақ 
және жыртқыш құс тұмсығы тәріздес 
алтын ілгектер, сықырлы бойтұмарлар 
жатыр. Осы деректерге қарап ыдысаяқ, 
қазанның болуы тамақ ішу дәстүрінің 
болғандығына дәлел. 

Дастархан сөзінің шығуы туралы 
біраз қарастырдық. М.Қашқаридың 
«Диуани лұғат атТүрік» кітабында дас
тарханды «тирку» деп атап көрсетеді. 
Ал түріктерде дастарханды софра деп 
атайды. Суфра – дастархан деген мағына 
береді. Бұл сөз еліміздің оңтүстік аудан
дарында қолданылады. Әрі хикметтен 
де көре аламыз. Әзірет Сұлтан р.ғ. ба
бамыз Данышпан атамызға «суфра тут
кил» деп елге дастархан жайып, рухтың 

асын үлестіруді айтқан. Әулиенің руха
ни тамағынан нәр алған адамның жүрегі 
нұрланып Хақты таниды. «Кел, аяқшы, 
қымыз құй, Кесемізді нұрландыр». («Қожа 
Хафиз сөзінен»). Ал Қазақ Кеңес энци
клопедиясында «ас ішкенде тағамның 
тазалығы және жинақтылығы үшін жерге 
немесе үстел үстіне төсеуге лайықталған 
жайма дей келе бұл кітапта дастархан ата
уы о баста парсы тілінен енген. Парсыша 
дастар сөзі орамал сулық мағынасында 
қолданылады. Қазақ стан ның кейбір 
жерлерінде айтылатын дәс орамал осы 
сөзбен төркіндес», деп атап өтеді. 

Ал енді қазақ лингвомәдениетінің 
бірқатар іргелі тұжырымдамасына 
тоқталайық. Біріншіден, бұл дастар
хан ұғымы. Этнографиялық термин 
ретінде 15 томдық «Қазақ әдеби тілі
нің сөздігінің» 4томында келесідей 
анық тама берілген: «қазақ менталитеті 
үшін қонақжайлық пен отбасылық бере
кені бейнелейтін маңызды дүние, түсі
ну деңгейі ұлттық мәдениеттің негіз гі 
қағидалары, отбасы басшысының және 
жалпы материалдық байлықтың отба
сыларының беделін, кез келген қо наққа 
жомарттықпен қарауға үнемі да йындықты 
бейнелейді». Осы анықтамаға сүйене 
отырып, дастархан сөзінің семантикасы 

мазмұндық жоспарды құру дағы рөлі 
бойынша мәртебесі бойын ша әртүрлі 
иерархиялық түрде ұйымдастырылған 
жиынтық жиынтығы ретінде ұсынылуы 
мүмкін: дастархан сөзі күр делі мағы
налық құрылымға ие, ол «дас тархан» 
ұғымының концептуалды ком понентіне 
енеді. Бұл ұғымның бейнеліассоциативті 
компоненті келесі дей бей неленген: дас
тархан қазақтардың көз қарасы бойын
ша қиып өтпейтін қасиетті нәрсемен, 
бірлескен аспен, дастарханға біреудің 
қатысуымен танысу, жа қындасу, достық, 
достық қаты насты білдіреді. қарым
қатынастар. Даста р ханға шақыру біреу
мен тығыз, жылы қарымқатынас орна
туға деген ұмты лысты білдіреді, бай 
дастархан жомарт тық ұғымымен де, үй 
иесінің, отаға сының шын жүректен дос
тық ұғы мымен де байланысты. Алайда 
сөздік анықта ма ларының барлығында 
өте маңызды жайт түсіндірілмеген: да
стархан деге німіз, бұл тек дәмдеу, белгілі 
бір мақ сатта ұйымдастырылған тамақ 
емес, со нымен қатар бұл өте мұқият, 
жайба рақат қарымқатынасты білдіреді. 
Сөз дің терең мағынасы мен «дастархан» 
ұғы мын «қонақжайлық» және «сөз» түсі
ніктерімен байланыстыру арқылы ғана 
түсінуге болады.

Сонымен қонақжайлылық құрамдас 
бөліктерді қамтиды, олардың басты
сы дастархан. Дастархан «адам және 
қоғам», «ұрпақ», «отбасылық бақыттың 
негізі ретінде құнарлылық» және т.б. 
сияқты негізгі мәдени тұрақтылықтарға 
негізделген. 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тари
химәдени музейқорығында 24 мың
нан астам жәдігерлер сақтаулы. Осы 
жәдігерлер асында ерекше дастархан 
сақ таулы. Аталуы тоқыма дастархан. КК 
№4089 нөмірлі. Көлем 196 х 92,5 дастархан 
мақта дан тоқылған. Му зей қорына 2016 
жылы 31 наурызда Түр кістан қаласының 
тұрғы ны Абдул халил Мамадашим әкеліп 
өткіз ген. Тік төртбұрыш пішінді, қоңыр, 
қара, сарғыш, қызыл, сұр жіптерді пайда
ланып қолдан тоқылған. Дастарханды ені 
18,5 см болатын 5 бөлшектен бірік тіріліп 
тігілген. Әр бөлшектің арасын жалғағанда 
сары, жасыл, көк, ақ, қызыл, жіптерді пай
да ланған. Екі шеті сұр матамен тігіл ген. 
Дастархан ХХ ғасырдың басына жа та ды. 
Негізінен дас тархан ол заманда тоқылып 
жасалуы әбден мүмкін. Қазақ тың қай 
затын алмасақ та тоқылып жасал ған. 
Дастарханда ала құрт жүргізіп өрнектеген. 

Дастархан – қасиет, дастархан – кие, 
дастархан – ұлттың болмысы. Дастархан 
– қазақта қанша салт болса, сонша 
құндылықтың қайнар бастауы. Үлкендер 
ас үстінде отырыпақ небір дәстүрлерді 
дәріптеп, ұлттық құндылықтарымызды 
жас ұрпақтың санасына сіңіре білген. 
Жалпы алғанда, қазақтың дастарханы – 
киелі дүние. Бұл тек жайылған шүберек 
немесе оған қойған асауқат қана емес, 
бұл – адамның пейілі, ішкі жан дүниесі, 
мейірімшапағаты. Дастархан басын
да айтылған әңгіме дәмді, өнегелі, ал 
шешілген мәселе мен жасалған мәміле 
дәйекті болуға тиіс. Қазақтың бұрын
соңды бар мәселені дастархан басын
да шешуі де дастархан үстінің киелі 
екендігіне дәлел болады.

Динара АРЫНОВА,
тарих ғылымдарының магистрі, 

ғылыми қызметкер

ДАСТАРХАН ЖАЙЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

ФОТОЭТЮД

Роза Тәжібайқызы 
Бағланова – 1922 
жылы Қызылорда об-
лысында туған. 1941 
ж ы л ы  Қ ы з ы л о р д а 
педагогикалық инс-
титутын бітірген. Кіші 
жүздің Жағалбайлы 
руынан. Роза әке-
сінің екінші әйелі Ақ-
күріштен туған. 

Аумалытөкпелі кезеңде Тәжібай отбасы Ташкентке 
қоныс аударады. Роза Бағланова тетелес бауыры 
Ыдырыстың әскерге кеткенін ғана біледі. Содан ол ха
барсыз кеткен. Оның шығармашылық жолы Ұлы Отан 
соғысы жылдары басталды. 1945 жылы 9 мамырда 
Берлиндегі жеңіс концертіне қатысқан. 19471949 ж.ж. 
Абай атындағы қазақтың мемлекеттік академиялық опе
ра және балет театрында істеген.1949 жылы Бухарестте 
өткен бүкіл дүниежүзілік жастар мен студенттердің 
ІІ фестивалінің лауреаты атанған. 19491960 ж.ж. 
Жамбыл атындағы Республикалық филармонияда 
жұмыс істеді. 1960 жылдан Қазақстанконцерт әншісі бо
лып, ұлттық ән өнерін дамытуға үлкен үлс қосты, ерекше 
сазды әншілік мектептің қалыптасуына ықпал жасады.

Роза Бағланова сирек талантты әнші, әлем халықтары 
әндері шебер орындаушы венгр, қырғыз, тәжік, украин, 
грузин, әзірбайжан, корей, қытай, моңғол, орыс, үнді, 
чех, швед, т.б. әндерін нақышына келтіре орындаған. 
1946 жылы Мәскеуде өткен бүкілодақтық эстрада 
әншілері 2конкурсының дипломаты атанған.

Ол бүкіл Қазақстанда, КСРОның бұрынғы рес пуб
ликаларында, шетелдерде болып, Отан, махаббат пен 
достық, адам мен табиғат туралы әндерді шырқады. 
Гастрольдік сапарға шығарда Р.Бағланова міндетті 
түрде сол баратын елінің тіліндегі әнді үйренеді. Бірақ 
қазақтың халық әндерін оның орындауында тыңдау 
ләззатына ештеңе тең келмейді.

Роза Бағланова Ленин, Еңбек Қызыл Ту, «Халықтар 
достығы» ордендерімен, Шапағат медалімен марапат
талған. 2011 жылы 8 қаңтарда Алматы қала сында қайтыс 
болды. 

Роза апамыз біздің музейге 1980 жылы келіп 
қалдырған қолтаңбасын ұсынамыз. Әйгілі азамат тары
мыздың тарихимәдени мұраларды қолдауы өскелең 
ұрпаққа үлгі.

Ақнұр НАЗАРОВА,
архивист, құқық магистрі

отырып, дастархан сөзінің семантикасы түсінуге болады.

(Соңы. Басы өткен санда)


