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2019 жылдың 15 сəуірінде Таш-
кент қаласында «Қазақстанның Өзбек-
стандағы жылы» аясында Қазақстан 
Рес публикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі «Əзірет Сұлтан» мемле-
кеттік тарихи-мəдени қорық-музейі» 
РМҚК  «Өзбекстан» форумдар сарайын-
да «Ұлы дала мұралары» тақырыбында 
көрмесі ашылды.

Көрме Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында көрсетілген 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мəдениет» жобасын негізге ала оты-
рып, Ұлы даланың рухани мұраларын 
əлемдік деңгейде таныту, еліміздегі 
тарихи орындарға шетелдіктердің 
қызығушылығын тудыруды, бүкілəлемдік 
мəдени мұралар тізіміне 2003 жылдан 
бастап енген Орталық Азиядағы теңдесіз 
бірегей сəулет ескерткіші Қожа Ахмет 
Ясауидің кесенесі мен сайыпқыран 

Əмір Темірдің бұйрығымен жасалған 
ортағасырлық түпнұсқа ХІV ғасырдың 
шырағдандары, тайқазан, лауһа (тудың 
ұшы) мұралары арқылы еліміздің 
тарихи-мəдени жəдігерлерін жаһандық 
деңгейде насихаттауды жəне түркітілдес 
мемлекеттер арасындағы мəдени 
шығармашылықты, ынтымақтастықты 
бірлесе дамыта отырып, еліміздің бай 
мұраларын рухани жаңғыру аясында 
бүкілəлемдік қауымдастық назарына 
ұсынуды мақсат тұтады. 

  Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігіне бағынысты 
«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мəдени қорық-музейі» РМҚК былтыр 
яғни, 2018 жылы Түркия Республикасының 
Кастамону, Анкара, Бурса қалаларында 
«Қожа Ахмет Ясауи мұралары жəне 
Түркістан» тақырыбында, Грекияның 
Салоники, Ресейдің Сочи қалаларында 
халықаралық көрмелерге де қатысқан 
болатын.

Осы жерде «Қазақстанның Өзбек-
стан дағы жылы» аясында ашылған көрме 

экспозициясына қойылған Əмір Темір 
есімімен байланысты мұралар Өзбекстан 
Республикасында алғаш рет көпшілік на-
зарына ұсынылғандығын атап өткен жөн.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев, Өзбекстан Республикасының 
Президенті Шавкат Мирзиёев бастаған 
бір топ қонақтар көрменің лентасын 
қиып, экспозицяға қойылған  құнды 
жəдігерлерді тамашалады. Көрме 
жəдігерлерімен қонақтарды Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы та-
ныстырды.

Көрменің соңы қазақстандық өнер 
майталмандарының гала концертіне 
ұ л а с т ы .  Жа қ с ы ғ а  ж а н ы  қ ұ м а р 
өзбекстандық бауырлар Қазақстанның бай 
мəдени мұралары мен ұлттық өнерінен 
сусындап тарқасты.   

Берік ҚЫСТАУБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

ТАШКЕНТКЕ ТАҢДАЙ 
ҚАҚТЫРҒАН ЖƏДІГЕРЛЕР
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНА 
ОРТАҚ ҰЛЫ ОЙШЫЛ
ҚОЖА АХМEТ ЯСАУИ

ҰЛЫ БАБА ДҮНИЕГЕ 
КЕЛГЕН ЖЕР

ДАНА ХАЛЫҚТЫҢ 
ДАРА ТҰЛҒАСЫ
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Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы  
Президенттерінің 2017 жылғы 16 қыркүйектегі кездесуінде 2019 
жылы Өзбекстанда Қазақстан жылын атап өту туралы шешім 
қабылданғаны белгілі. Өзбекстан Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиёев пен Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасында мəдени-
гуманитарлық байланыстарды дамытудың маңыздылығын, ортақ 
тарихымыздың, рухани жаңғыруымызды назарға алып, мəдени 
байланысты дамытудың маңыздылығына тоқталған болатын. 
Екі бауырлас елдің мəдени-гуманитарлық байланыстары достық 
қарым-қатынастарымыздың маңызды факторы болып саналады. 
Бұл игілікті өткізілетін түрлі іс-шаралар қазақ-өзбек халықтарының 
жақындастығын одан əрі тереңдетуге септігін тигізбек. 

Қожа Ахмет Ясауи жолының күн 
санап күшейіп бара жатқанынан ис-
лам əлемінің басқа аймақтарындағы 
діндарлар да хабардар болады. 

Күншілдік шіркін қойсын ба, 
көре алмаған кейбірі Ясауи жолының 
дұрыстығына күмəн келтіріп, қалай 
да тосқауыл қоюды ойластыра ба-
стайды. 

Солардың бірі – Қорасан елінен 
шыққан атақты ғұлама Баба Машын 
еді.

Ол өзінің ілімі мықты деген 400 
шəкіртімен Ясы қаласына Қожа 
Ахметті іздеп келеді. Ясыға келген 
соң, Қожа Ахметке жолығып: «Елді 
бүлдіріп, жолдан шығарып жүрген 
жасыл шапанды сенбісің?» – деп, 
дүрсе қоя береді. Күн сайын барлық 

адамның көзінше жиырма төрт миль қашықтыққа ұшып барып келетін 
ол қол жеткізген рухани дəрежесінің əсерінен көкіректеніп, тəкаппарлық 
көрсетіп, Қожа Ахмет Ясауидің мəжілісінде əйел-еркек бірге отырғанын көріп 
кінəламақшы болады. Оңайлықпен басыла қоймаған Баба Машынды Қожа 
Ахметтің бұйрығымен шəкірттері Хакім ата мен сопы Мұхаммед Данышпан 
теккенің (сопылардың, дəруіштердің мəжіліс құратын жері) тіреуіне мықтап 
байлап тастайды. Жүз кісінің шамасы келмейтін ердің екі кісіге əлі келмеді, 
Хазірет өзінің дүрешісіне: «Сен бұған бес жүз қамшы дүре соқ!» – деп 
бұйырды. Жүсіп бес жүз қамшыны санап ұрды.

Баба Машын болса соққан дүрені шыбын шаққан ғұрлы көрмей, қаперіне 
де алмады. Бес жүз дүрені ұрып болған соң, Хазірет:

– Тағы бес жүз дүре соқ! – деді. Мырза Жүсіп алғашқы қамшы ұрғаны 
сол, Баба Машын құлындай шыңғырып, ойбайын салды. «Енді босатыңдар», 
– деді, Хазірет. 

Отырған жарандар таңдана Хазіреттен сұрады: 
– Бес жүз қамшы ұрғанда даусы шықпады, ал бір қамшы ұрғанда құлындай 

шыңғырды, мұның себебі не? Мұның арқасында Ифрит диюы орналасып 
алған еді, ол тосып тұрып, қамшыны мұның денесіне дарытпады. 

Мен айтқан бес жүз қамшы ұрылып болған соң, ол дию: 
– Енді ұрмайды, – деп кетіп қалған еді. – Оның кеткенін көріп, енді қайтер 

екенсің деп қасақана дүре соқтырып едім, – дейді Хазірет. Соңғы дүре Баба 
Машынға əсер етіп, жыннан құтылды. 
Енді тіреуден босатыңдар, – дейді.

Қол-аяғы босаған Баба Машын 
Қожа Ахмет Ясауиді пір тұтып, аяғына 
жығылды. Одан кейін Хазірет ата есін 
жиған Баба Машынға қарап: 

– Өзіңнің қайдан екеніңді білдің бе? 
– деп сұрады. Ол көз жасы көл болып, 
əдепсіздігі үшін Ясауиден кешірім сұрап, 
тəубесіне келді. Атаның шəкірті атанды. 

Үш рет қылуетке бірге түсіп, 
Хазіреттің сүйікті шəкірттерінің біріне 
айналды.

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мəдени қорық-музейі 

жинақтаған «100 аңыз» кітабынан

ЮНЕСКО МАМАНДАРЫМЕН 
ОЙ БӨЛІСТІ

Премьер-Министрдің орынбасары Гүлшара Əбдіқалықова 
бастаған Үкіметтік жұмыс тобы Түркістан облысына жасаған 
сапары барысында «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мəдени қорық-музейіне табан тіреді.

Үкіметтік жұмыс тобы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат жасап, қорық-
музейге қарасты 88,7 гектар аумақтағы 18 тарихи-мəдени ескерткіштерді 
зерттеу, қайта қалпына келтіру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар жəне 
жобалармен танысты.

Қазіргі таңда, халықаралық сарапшылар ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік 
мəдени жəне табиғи мұра тізіміндегі Қожа Ахмет Ясауи кесенесін сақтау 
мəселелерін зерделеп жатқандығы белгілі. Осы орайда Гүлшара Əбдіқалықова 
тарихи нысандарды сақтау, қалпына келтіру, қаланың бас жоспарын бекітуде 
ескерілуі тиіс мəселелерді талдап, сараптау бойынша ЮНЕСКО сарапшыла-
рымен пікір алмасты.

– 2003 жылы ЮНЕСКО тізіміне енгізілген бірегей сəулет ескерткіші 
Қазақстанның ең алғашқы тарих жəне мəдениет ескерткіші болып табы-
лады. Түркістан қаласы кеңейтіліп, даму үстінде, ол Дүниежүзілік мəдени 
мұра нысаны орналасқан Қазақстан үшін тарихи маңызға ие. Біздің барлық 
жұмыстарымыз еліміз жəне біздің ұрпақтарымыз үшін бірегей нысанды 
сақтауға бағытталған. Осыған байланысты қаланы дамыту кезінде тари-
хи мұраның визуалдығын сақтау қажеттігін ескеру қажет, – деді Гүлшара 
Наушақызы.

Айта кетсек, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
П р е з и д е н т і  –  Е л б а с ы 
Н.Ə.Назарбаев тарихи-мəде-
ни мұра саласында өте ау-
қымды міндеттер жүктегені 
белгілі. Солардың қатарында, 
тарихи-мəдени мұраларға 
археологиялық қазбалар цик-
лын жүргізу, оларды реставра-
циялау, музеефикациялау 
жəне əлемге танымал туристік 
орталықтарға айналдыру 
мəселелері күн тəртібінде. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен «Жеті 
ата» қақпасына дейінгі магистралды 
көшені анықтау мақсатында басталған 
археологиялық қазба жұмыстарымен 
Сыртқы істер вице-министрі Ержан 
Ашықпаев пен Мəдениет жəне спорт 
вице-министрі Ақтоты Райымқұлова 
танысты.

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен «Жеті 
ата» қақпасына дейінгі ортағасырлық 
бас көшенің тарихи сырын анықтау, 
қайта қалпына келтіріп, туристік 
нысанға айналдыру мақсатында қолға 
алынған жұмысты Мəдениет жəне спорт 

министрлігінің бастамасымен «Əзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейі жəне «Қазқайтажаңарту» 
мекемесінің археологиялық тобы 
жүргізуде.

– Бас көшенің ұзындығы – 620 
метрді, ені – 5 метрді құрайды. Көшенің 
XVIII ғасырдағы бөлігіне дейін зерттеп, 
жолдың қос қапталындағы үйлердің де 
орнын ашып, қайта қалпына келтіру 

жоспарланған. Ортағасырлық көшені 
пайдалануға беру арқылы Түркістанға 
келушілер мен туристерге тарихымыздың 
ақтаңдақтарымен таныстыруға мүмкіндік 
ашылары сөзсіз, – деді археолог Марат 
Тұяқбаев.

Аталған аймақта 30-ға жуық археолог 
еңбек етуді бастаса, алдағы уақытта 100-
ге дейін тарту көзделуде.

Ірі жобалардың бірі – Түркістан 
қаласында орналасқан «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейіне қарасты тарихи ескерткіштерді 
қайта қалпына келтіру, зерттеу жəне 
оларды танымал туристік орталыққа 
айналдыру үшін реставрациялау жəне 
қайта жаңғырту. Кешенді ғылыми-
реставрациялық жəне археологиялық 
жұмыстар Рабия Сұлтан Бегім кесенесі, 
Есім хан кесенесі, Сегіз қырлы кесене, 
Шілдехана, XIX ғасырдың соңындағы 
Казарма ғимараты, XIX ғасырдағы 
Түркістан цитаделінің көшелерінде 
атқарылып, «Жеті ата» қақпасынан кесе-
неге дейінгі орталық магистралды көше 
қалпына келтіріледі. Сонымен қатар 
Дарбаза қақпасы, Мүсəлə қақпасы, Тақия 
қақпасы жəне Жеті ата қақпасына рестав-
рация жұмыстары жүргізілмек.

ЯСАУИГЕ ШƏКІРТ БОЛҒАН 
БАБА МАШЫН

«ЖЕТІ АТА» ҚАҚПАСЫ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ
ҚАЗБА ЖҰМЫСТАРЫ НЫСАНЫНА АЙНАЛДЫ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНА ОРТАҚ ҰЛЫ ОЙШЫЛ

ҚОЖА АХМEТ ЯСАУИ

Раcында осындай ұлыларымызды құрмeттeп, xалыққа 
соның ішіндe əсірeсe жастарға барынша дұрыс насиxаттай 
білсeк, онда бүгінгі таңда қоғамда орын алып жатқан 
көптeгeн проблeмалардың оңалып дұрыс жолға түсeрінe 
күмəн жоқ. Сeбeбі, осы нeгіз бойынша ғасырлар бойы 
қалыптасқан біздің діни таным-тариxымыз бар. Ата-
бaбалаpымыздың жүpіп өткeн жолы Исламмeн байланы-
сын eшқашан да үзбeгeн. Осы нeгіздeрдің біздің ойлау 
жүйeміздeн, дүниeтанымдық қабаттарымыздан, əдeт-
ғұрпымыздан, салт-дəстүріміздeн көругe болады. Қазақ 
халқының тарихында ұлттық-мeмлeкeттік идeология 
дəрeжeсінe көтeрілгeн біртұтас ілімдeрді жасаған даңқты 
тұлғалар болды. Ұлтымыздың болмысын қалыптастырған, 
құндылықтық бағдарын бeлгілeгeн осындай ілімдeрдің 
бірeгeйі – Қожа Ахмeт Ясауи ілімі. Ол жоғарыда аталған 
ғұламалардың ілімін жалғастыра отырып, шариғат 
дeңгeйімeн шeктeлмeй оны тариқат дeңгeйінe жeткізді. 
Шариғат пeн тариқат арасын өзінің eңбeгіндe былай 
түсіндірeді: «Шариғат сыртқы ағзалармeн амал eту болса, 
тариқат «қалб-жүрeкпeн» яғни, көңілмeн амал eту дeгeн 
сөз, ал, хақиқат дeгeніңіз – сыр» дeйді. 

Нeгізіндe, Ясауи ілімін бірыңғай діни-мистикалық 

ілім рeтіндe бағалау орынды eмeс. Қ.А.Ясауи ілімі – eң 
алдымeн рухани-моральдық ілім. Түркі халықтарына ортақ 
ұлы ойшыл жасаған ілім өз бастауын түркі халықтарының 
ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтарынан 
алады. 

А.Ясауи осы рухани құндылықтарды жинақтап, 
қорытып, оны Ислам дінінің қағидаларымeн үйлeстіріп, 
біртұтас ілімгe айналдырды. Қожа Ахмeт Ясауи өз ілімінің 
барлық қағидаларын ханафи мазхабы ұстанымдарының ая-
сында дамытты. Ясауи ілімі барша түркі халықтарының, 
соның ішіндe ол дүниeгe кeлгeн өлкeнің иeсі – қазақ 
халқының да Ислами дүниeтанымына нeгіз болып қаланды. 
Қазақ халқының діни-Ислами түсініктeрі Қ.А.Ясауи 
ілімінің аясында қалыптасты. Ұлттың ар-ождан кодeксі 
рөлін атқарған Қ.А.Ясауи ілімінің нeгізгі ұстанымдары 
қазақ халқының рухани-моральдық қағидаларында 
көрініс тапты. Бұған нақты мысалды біз халқымыздың 
ізгіліккe, имандылыққа нeгіздeлгeн əдeт-ғұрып, салт-
дəстүрлeрінeн, жыр-аңыздары мeн мақал-мəтeлдeрінeн, 
кeшeгі жыраулар поэзиясы мeн би-шeшeндeрдің нақыл 
сөздeрінeн, Абай, Шəкəрім, Мəшһүр Жүсіп сияқты көрнeкті 
тұлғаларымыздың туындыларынан айқын аңғарамыз. 

Сондықтан халқымыздың ұлт болып қалыптасуы мeн да-
муына, ұлттық eрeкшeліктeрінің бeрік сақталуына Ясауи 
ілімі тікeлeй əсeр eтті дeп біз сeніммeн айта аламыз. 

Соңғы кeздeрі айтылып жүргeн: «Қытай халқы үшін 
Конфуций ілімінің мəні қандай болса, Қазақстан қоғамы 
үшін Қ.А.Ясауи ілімінің маңызы да сондай eрeкшe» 
дeгeн пікір осындай кeлeлі ойлардан түйіндeлгeн 
тұжырым. Рухани тазалық пeн кeмeлдікті мақсат eткeн 
Қожа Ахмeт Ясауи жан тазалығы, артазалығы, жүрeк 
тазалығы қағидаларын бірінші орынға қойды. Ол өз ілімін 
қоғамды тəрбиeлeуші, түзeтуші ар ілімі рeтіндe түсіндірді. 
«Жаным – арымның садағасы», «Жарлы болсаң да арлы 
бол» дeгeн қазақ халқы да осы ілімді жан-жүрeгімeн 
қабылдаған. Қ.А.Ясауи ілімінің нeгізгі ұстанымдарының 
бірі – толeранттылық. «Бөгдe дін өкілінe дe азар бeрмeу 
– Пайғамбар сүннeті» дeп жазған Ясауи кeз кeлгeн дін 
өкілінe құрмeтпeн қарауды өсиeт eткeн. «Адамзаттың бəрін 
сүй, бауырым дeп» дeгeн Абайдың сөздeрі дe осы ақиқатқа 
сүйенеді. Ясауи іліміндeгі «Адам – адамға құл eмeс, Аллаға 
ғана құл» дeгeн ұстаным да адам баласының бəрінe бірдeй 
қарауға, eшкімді кeмсітпeугe, өзін дe өзгeлeр алдында 
төмeн санамауға міндeттeйді. Бұл қағида бүкіл қоғамдағы 
рухани тeпe-тeңдік пeн кeлісімді сақтауға бағытталған. 
Халқымыз бұл принципті: «Eңкeйгeнгe eңкeй – атаңнан 
қалған құл eмeс, Шалқайғанға шалқай – пайғамбардың ұлы 
eмeс» дeгeн мақалмeн түйіндeгeн. Қожа Ахмeт Ясауи ілімі 
ағартушылыққа, ғылым-білімгe шақырады. Қ.А.Ясауи: 
«Адамды ақиқатқа жeткізeтін бірдeн-бір жол – ғылым 
жолы» дeп жазған. 

Ахмeт Ясауи eңбeктeріндe ғылымға ұмтылу, 
надандықтан қашу мəсeлeлeрі жиі көтeрілeді, шынайы 
ғалымдар eрeкшe құрмeттeлeді. «Білeкті бірді жығар, 
білімді мыңды жығар», «Жақсының аты өлмeйді, 
Ғалымның хаты өлмeйді», «Ақыл – азбайтын тон, Білім 
– таусылмайтын кeн» дeп мақалдаған ұлтымыздың 
ұстанымдары да осы қағидалардан қиыс кeтпeйді.  Қазақ 
халқының «Қонақ кeлсe, Қыдыр кeлeді», «Қырықтың бірі 
– Қыдыр» дeгeн мақалдары осы дəстүрдeн туындаған. 
Осындай қағидалар арқылы  Қожа Ахмeт Ясауи ілімі 
халықтың болмысына сіңіп, қазақ дүниeтанымының, ұлт 
мeнталитeтінің нeгізінe айналды.

Eлбacы Н.Ə.Нaзapбaeв өз cөзiңдe: «Қaзaқ дaлacындa 
иcлaм дiнiн opнықтыpғaндapдың бipi – дaнышпaн 
бaбaмыз Axмeт Яcaуи ocы жaғдaйлapды ecкepe oтыpып, 
түpкi жұpтындaғы иcлaм дəcтүpлepiн қaлыптacтыpды. 
Ocы дəcтүpмeн, мiнeки, aтa-бaбaлapымыз ғacыpлap бoйы 
өздepiнiң ұлттық caнa-ceзiмдepiн қaлыптacтыpып кeлeдi» 
– дeй кeлe, xaлықтың мəдeниeтi қaй бaғыттa дaмыйтынын 
aйқындaйтын – ocы дiни тaным мeн дiни тəжipибeci. Eгep 
дe кeз кeлгeн xaлық өзiнiң дəcтүpлi дiни тaным мeн дiни 
тəжipибe нeгiздepiнeн aжыpaйтын бoлca, oндa oл xaлық 
өзiнiң pуxaни мəдeни бoлмыcынaн aжыpaйды. Дiн мeн 
дəcтүp үндecкeндe ғaнa дiн дaмып, дəcтүp байиды.

Талғат ОРАЗОВ,
ғылыми қызметкер

Eлбасымыз киeлі Түркістан қаласына кeлгeндe бір сөзіндe: «Біздің руxани тірeгіміз – Қожа 
Ахмет Ясауи, ал гуманитарлық бағытта жүрeтін жолымыз – Абай. Eлді патриоттық руxқа 
тəрбиeлeудeгі үлгіміз – Бауыржан Момышұлының шығармалары. Осы ошақтың үш пұтын 
мықтап ұстасақ, біздің идeологиямыз міз бақпайды...» дeп айтып өтті.

Халқымыздың арғы-бергі өткеніне бажайлап 
көз жүгірткен жан Ұлы өркениеттің сайраған ізін 
аңғарары хақ. Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында нақтылап көрсеткендей «Ат үстінде 
жүрген көшпенділер тақымына басқан сəйгүлігіне 
неғұрлым еркін мініп жүруі үшін биік ер-тұрман 
мен үзеңгіні ойлап тапты. Бұл жаңалық салт 
атты адамның ат үстінде қаққан қазықтай мығым 
отыруы на, сонымен бірге шауып бара жатып, 
қолындағы қаруын еш қиындықсыз жəне неғұрлым 
тиімді қолдануына мүмкіндік берді». Кешегі 
өткенімізді түгендеп, тарихын зерделер тұста 
қолға іліккен жəдігерлерді келешек ұрпақ кəдесіне 
жарату – үлкен парыз. Қордағы əр бір жəдігердің 
өзіндік айтары бар. Соның бірі Ұлы даланың 
белгілі перзенті, халық ақыны əрі композитор 
Нартай Бекежанов түтынған əбзелі деп Түркістан 
қаласының тұрғыны 1999 жылы музейімізге 
өткізген үзеңгі «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи 
мəдени қорық музейінің құнды жəдігерлеріміздің 
бірі деуге болады. Осы орайда ақынның өміріне 
тоқталып кетуді санадық. Нартай Бекежанов 1890 
жылы наурыз айының 26 жұлдызында Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы, «Коммунизм» колхо-
зына қарасты (қазір Нартай Бекежанов ауылы) 
«Бестам» деген жерде орта шаруа отбасында 
дүниеге келген. Əкесінің аты Алыпқаш, үлкен ата-
сы Бекежан. Білетіндер Нартайдың арғы аталарын-
да ақындық не басқадай өнер болмаған. Əкесінің 
өзі Нартай атамыз екі жасқа келгенде дүниеден 
озады. Нартайдың анасы Бақтыгүл ақындығымен, 
əншілігімен өз ортасына белгілі жан еді. Талабы 
таудай, зерек бала Нартай ана бойындағы асыл 
өнерді қағып алып, бойына сіңіріп отырған. 
Анасымен қатар, тапқырлығымен, ақындығымен 
танымал туған ағасы Мəнсүр Нартайдың бойын-
да бұлқынып тұрған ағынды аңғарып, оның өнер 
жолына түсуіне көп ықпал жасаған. Ол халық 
əндерін меңгеріп, ұлттық аспаптарында да ойнай 
білген. Осылайша серілік құрып, əнші-ақын ата-
нып жүрген шағында Сыр бойына Арқадан Үкілі 
Ыбырайдың жиені атақты Тайжан ақын келеді. 
Нартайдың алаңсыз өнерге бет бұруына Тайжан 

Қалмағанбетов үлкен себепкер болады. Тайжан 
ақыннан сол кезде Нартай он екі жас кіші екен. Бір 
жылдан астам уақыт бірге еріп жүріп, бауыр басып 
қалған Нартай оның өлеңдерін жаттап, əндерін 
ерінбей үйренеді, зердесіне түйеді, қыр-сырына 
қанығып, орындай бастайды. Нартай Тайжан 
ақынды ардақты аға тұтып, құрметтеп батасын 
алып, өз жүрек қалауымен ел аралап, той-думан, 
жиындарға қатысып, халық алдына шығып, əсем 
үн қалықтатып, жыр жырлайды. Анасы Бақтыгүл, 
ағасы Мəнсүр, ақын Тайжан мектептерінен өткен 
соң, Нартайдың да есімі елге кеңінен танымал бола 
бастайды. Мұнысын бір жырында: – 

Қоймады бұл ақындық қашқанменен, 
Он жеті үйір болды жастан бермен.
 Тоқталып қайнар бұлақ қарап жатпас, 
Үстіне тау көтеріп басқанменен, – деп 

бейнелепті. Иығында сырнайы, қолтығында 
домбырасы бар Нартай жүрген жерінің бəрінде 
халықты сəн-салтанатқа, əн мен жырға, думанға 
бөлеп, өнерге шөліркегендерді сусындатып, 

айызын қандырды. Халық поэзиясының алыбы 
Жамбыл Жабаев ол туралы кезінде былай деген еді: 

О, Нартай, шешен таңдай, қасқа маңдай, 
Аузыңнан шыққан сөзің шекер-балдай.
Айтыссаң, алдырмайсың ақындарға, 
Жарқырап қараңғыда жаққан шамдай. 

Нартай суырыпсалма айтыскер ақын ретінде 
1943 жылы Алматы қаласында өткен айтыс-
та кілең дүлдүл ақындар арасында Шашубай, 
Нұрлыбектермен қатар жеңімпаз атанаып, бірінші 
орынды қанжығасына байлады. Ақын Нартай ше-
бер композиторлығымен де танымал. Қиын иірімді 
əндерін өзі ғана орындайды екен. Əрбір өлең-
жырын əртүрлі мақаммен айтып отырған. Оның 

«Бастау», «Ақау жалған», «Игигай», «Толқын», 
«Бейбітшілік», «Өздерің білер Нартаймын» 
əндері оның асқақ үнімен бізге жеткен мəдени 
мұрамыздың алтын қорына қосылған дүние де-
секте болады. Жасы ұлғайып қалған ақын-əншінің 
өміріндегі зор белес – 1949 жылы мамыр айын-
да Мəскеуде өткен қазақ əдебиеті мен өнерінің 
екінші онкүндігіне қатысуы еді. 1936 жылғы 
онкүндікті ұлы Жамбылдың жырымен ашқаны 
белгілі. Ал мына онкүндікті кімге аштырамыз 
дегенде, Ілияс Омаровтың ұсынысымен басшы-
лар Нартайға бірауыздан тоқталыпты. Шашубай 
мен Кенен де Нартайды алға салып қолайлаған 
көрінеді. Мəскеу аспанында осылайша Нартай 
əуені қалықтайды. Ақын-композитор, əрі орын-
даушы əнші бола білген халық өнерпаздарының 
озық салтын көнертпей биігінен аласартпай, əрі 
қарай жалғастырып, көтеріп əкететін жаңа ұрпақ 
өкілдерінің өнеге тұтуға жарарлық тұлғаларының 
бірі де – Нартай Бекежанов деуімізге əбден бола-
ды. Ақын Нартайдың халқына сіңірген қалтқысыз 
еңбегі, оның ақындық, композиторлық-əншілігі 
көзі тірісінде де əділ бағаланды. 1939 жылы 
оған Қазақ КСР өнеріне еңбек сіңірген қайраткер 
атағы беріліп, сол жылы КСРО Жазушылар 
одағы мүшелігіне қабылданады. 1945 жылы 
«Құрмет Белгісі» орденімен марапатталады. 
Ақын өмірінің соңғы жылдарын денсаулығы сыр 
бергендіктен өзінің туған колхозы «Үлгіліде» 
өткізеді. Халқының сағынышына айналған 
атақты ақын Нартай Алыпқашұлы 1954 жылы, 
өз ауылында, Пайғамбар жасынан бір жас асып, 
дүниеден озды. Осындай нар тұлғалы атамыздың 
ат үстіне мініп түсуінде табаны талай тиген үзегісі              
(КК№961/1,2 нөмерінен). 

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық музейінің қорында тіркелген. Осы жерде аз-
кем үзенгі тарихына зер салсақ. Үзеңгі – ер-тұрман 
əбзелдерінің бірі. Ол атқа оңай мініп-түсу үшін 
жəне ат үстінде мығым отыру үшін пайдаланыла-
ды. Археологиялық зерттеулерге қарағанда үзеңгі 
б.з.б. I мыңжылдықтан бастап қолданылып келеді. 
Бұл қарапайым зат бүкіл көшпелі өркениеттің алға 
басуына өз ықпалын тигізген. Қазақ шеберлері 

үзеңгіні ағаштан, қоладан жəне темірден жасаған. 
Ағаш үзеңгілер (солтүстік аудандарда) қайыңнан 
иілген. Темір үзеңгілердің сыртын күміспен 
əшекейлеген. Кейде ою-өрнектер де түсірілген. 
Дəстүрлі қазақ қоғамында үзеңгінің түрлері  
(жалпақ табан, торлама, ашамай, т.б.) көп. Музей 
қорындағы Нартай үзеңгісі жалпақ табан үзеңгі 
түріне жатады, үзеңгі жезден (латунь) құйылып 
жасалған. Үзеңгінің биіктігі 20 см екі дана қылып 
жасалған. 1 – үзеңгінің ені – 12,9 см ал 2-шісі 
12,8 см болып келген. Үзеңгі бір-біріне құйылып 
жалғасқан екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлінгі 
құлақ деп аталады. Құлақ үзеңгінің жоғарғы бөлігі 
яғни ерге былғары қайыс арқылы жалғанатын 
бөлігі. Үзеңгінің құлағы төртбұрыш пішінді бо-
лып биіктігі – 3,5 см ұзындығы 5 см болып кел-
ген. Үзеңгінің екінші бөлігі басқыш немесе табан 
тірегіш деп аталады. Үзеңгінің табан тірейтін жері 
жалпақ болып жасалған оның үзындығы 12 см, 
ені 5 см болады. Табан тірейтін жерінің астынғы 
жағы иректеліп əсемделген. Ердің екі қапталына 
қайыс бау арқылы тағылады. Екі қабырғасының 
жоғарғы жағында таралғы өткізетін тесік болады, 
ал аяқ киімнің табаны тұратын жері тұтас сопақша 
болып келеді. Ерге үзеңгі тақпаса адам атқа оңай 
мініп, оңай түсе алмайды. Тіпті атқа мінген күннің 
өзінде де аяғын үзеңгіге салып отырмаса атқа 
орнықты отыра алмайды. Сондықтан үзеңгі ат 
əбзелдері ішіндегі маңызды бөлігінің бірі саналады. 
Музейіміздің қорында сонау Əмір Темір жасатқан 
жəдігерлер мен Қабанбай батырдың қанжары 
сынды құнды да бағасы жоқ мұралардың арасын-
да қазақ өнерінің майталманы, өнері қайталанбас 
біртуар ақын-композитор Нартай Бекжановтан 
қалған жəдігер құнды дүниелер қатарынан ойып 
орын алатыны бағалар жанға көзқуаныш екені 
даусыз. Нартай ақынның заманында ақынның ат 
үстінде тұрып домбырасымен, сырнайымен еркін 
ойнауына үзеңгінің көп пайдасы тигендігі айдан 
анық. Жақсыдан қалған жəдігердің қысқаша та-
рихы осындай.

Дəулетияр АДИЕВ,
қор сақтаушы 

НАРТАЙДЫҢ ҮЗЕҢГІСІ

«МУЗЕЙГЕ СЫЙ» АКЦИЯСЫ ӨТТІ
Жақында «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 

қорық-музейінде «Музейге сый» акциясы өтті. 
«Музейге сый» акциясының тарихына көз жүгіртер болсақ, бұл əйгілі 

қолбасшы Əмір Темір заманынан бастау алатынын байқауға болады. Оған 
дəлел кесенеде сақталған, Əмір Темірдің бұйрығымен құйылып, кесенеге сыйға 
тартылған халық өнерінің лағыл маржандарының қатарына жататын алтын күміс 
жалатылған 6 дана шырағдандар мен тайқазан, лауха сынды жəдігерлеріміз.

40 жылдық тарихы бар музейіміз, 1978 жылы Республикалық музей 
ретінде ашылар кезде Мемлекет жəне қоғам қайраткері, сол кездегі Мəдениет 
министрінің орынбасары Өзбекəлі Жəнібековтің бастамасымен, жергілікті пар-
тия комитетінің қолдауымен халықтың қолында сақталған құнды дүниелер му-
зейге сый ретінде тапсырылғаны белгілі. Бұл үрдіс осы күнге дейін жалғасын 
тауып, «Музейге сый» акциясы «Əзірет Сұлтан» қорық музейінде жыл сайын 
өткізіліп келе жатқан ауқымды іс-шаралардың бірі. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
республикалық музей ретінде ашылып халыққа қызмет көрсете бастаған кезде 
музей қорында 300-ден аса жəдігер болса, қазіргі күні 24 420 жəдігер мемлекеттік 
тіркеуге алынған. Оның ішінде сыйға берілген жəдігерлер саны 1680 дана.

«Музейге сый» акциясына Қазақстаннан ғана емес, көршілес мемлекеттер-
ден жəне Түркия Республикасынан да атсалысып жүрген азаматтар бар екенін 
тағы да айтып өтсек артық етпеген болар еді. Солардың бірі, шекара асып, 
Түркиядан келіп құнды жəдігерлерін музейге сыйға тартып жүрген Исметулла 
Ясеви мырза, музей қорына көптеген жəдігерлер сыйлаған Қазақстандық Ұлы 
Отан соғысы ардагері, ұлағатты ұстаз Адасқан Алтаев, Қазақтың «Дарабоз» 
батыры Қаракерей Қабанбай батырдың қанжарын сыйға тартқан Қазақ ССР 
халық суретшісі Сахи Романов жəне де Ахмадулла Исаев, Аман Абдуллаев 
сынды музей қорына сирек кездесетін дүниелерін сыйға тапсырған ағаларымыз 
музей жанашыры деп білеміз.

Бүгінгі іс-шара барысында да музей қорының нумизматикалық тобына 9 дана 
монеталар: ХV ғасырда соғылған Тимуридтер фулустары мен ХVI ғасырға тəн 
Адиль хан жəне ХIХ ғасыр Бұхара əмірлігінің тангалары, 2 дана жазба ескерткіш 
1) «Фиқул Əкбар» (Əл – Фиқул – Əкбар – Имам Ағзам Əбу Ханифа кітабы). 
2) Ораза, Зекет, Хаж кітабы. Авторы: Ахмад Һади Мақсуди Ғибадат Исламиат 
топтамасының бесінші бөлімі көне баспа кітаптары сыйға тартылды. Сондай-ақ 
этнографиялық тұрмыстық тоқыма, металл бұйымдар мен зергерлік əшекейлер, 
жəне археологиялық қыш құмыралар жалпы саны 46 дана заттай құндылықтар 
сыйға берілді. «Музейге сый» акциясы ұлтты танытуда, оның мəдени-рухани 
байлығын насихаттауда ерекше маңызы бар іс-шара дей келіп осы акцияға 
қатысқан Аман Абдуллаев, Айнаш Бөгенбаева, Балқия Тасымбекова, Қарлығаш 
Сейтжаппарова, Əбілқасым Шошыбаев, Сахиева Фатима, Артықəлиева Мəлəкəт 
сияқты аға-апаларымызға айтар алғысымыз шексіз.
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Айыбына Омардың ішкен дəмін татыңыз,
Пір қолынан шарап ап, нұр сəулеге батыңыз!
Аһман менен Қараман сүрген еді көп дəурен,
Пейіл қылып атаға, аят айтып...жатыңыз.

Ибраһімге шəк қылған, от жағып күлін аттырған,
Иланбасаң келіп көр, көрмей жүрмес датыңыз.
Шайтанға еріп адасқан, Ахметке тас атқан,
Тахтəлсары тахнада дүмбар болсын хатыңыз!
Əулиелікке жеткендер, дүниеден мына өткендер,
Ықылас қылып алқадан, мүддесін мұрат татыңыз.
Құл Қожа Ахмет өзің біл, өз күнəңді əзір қыл,
Наданнан топас сақтағыл, шайтанға сыр шашпағыл!

ҰЛЫ БАБА ДҮНИЕГЕ 
КЕЛГЕН ЖЕР

«ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНЫШЫ» КӨРМЕСІ 

Биыл қазақтың мақтан тұтар тұлғасы, академик жəне геолог Қаныш 
Имантайұлы Сəтбаевтың туғанына 120 жыл толды. «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік трихи-мəдени қорық музейі кітапханасында « Ғылыми 
қызметкерлер күні» мерекесіне орай, «Қазақтың Қанышы» жəне «Ғылым деп 
соққан жүрегі» атты кітап-фото көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге ғалымның 
кітаптары мен өмірінен сыр шертетін Томск технологиялық институты 
музейінде сақталған фотолары мен тұтынған заттарының суреттері қойылған.

Ол жерде үсті жабық базар, маталар 
жəрмеңкесі, үлкен мешіт орналасқан. 
Мединенің төрт: Нуджакет, Фархан, 
Шахран жəне Бұхара қақпалары бар. Əр 
қақпалардың маңында:нахшебтер рабаты, 
бұхаралықтар рабаты, самарқандықтар ра-
баты, қаратегін рабаты, зираты мен базары 
бар. Бұдан басқа 1700 рабат бар деседі. 
Испиджаб – тамаша шекаралық бекініс. 
Айнала дуалмен қоршалған рабаттың 
ішінде ешкім тұрмайтын ішкі қамал – ци-
тадель бар. Бұл жердің тұрғындары егін 
шықпай қалу дегенді білмеген. Жемістері 
үлкен болмағанымен шырынды əрі тəтті. 
Қала таза, бұл жердегі өмір жағымды» 
деп өз еңбектерінде Испиджабтың үлкен 
қала екенін атап өтеді. Испиджаб –
Мауереннаһрдың Түркістанмен ше-
каралас жатқан жеріндегі үлкен де 
бас ты қаланың атауы. Əмудария мен 
Сырдария аралығындағы мəдени аймақ 
Мауереннаһр деп аталған. «Мауереннаһр» 
сөзі араб географтары шығармаларында 
«өзеннің арғы жағындағы жер» дегенді 
білдіріп, Əмудариядан шығысқа қарайғы 
аймақтың бəріне бірдей қолданылған. 
Əмудария өзені ежелден-ақ Орталық 
Азияның оңтүстік – батысы мен солтүстік 
– батысының шекара межесі қызметін 
атқарған. Мауереннаһр ең құнарлы жəне 
халық өте тығыз қоныстанған аймақ 
мұнда ірі тарихи – мəдени орталықтар 
– Ферғана, Соғды (Зеравшан алқабы), 
Шаш (Ташкент аймағы), Испиджаб ор-
наласты. Мауереннаһрды Ислам дінін 
қабылдаған түркі жəне иран тайпа-
лары мекен етті. Мауереннаһрға жа-
татын халқы көп, ығы-жығы Бұхара, 
Самарқанд, Пайкент, Бинкент, Маргинан 
Нукет қалалары өздерінің базарлары-
мен жəне сырттан əкелінентін тауарлар-
мен даңқты болған. Ұлы Жібек жолы 
Мауереннаһр мен оның қалаларын Араб 
халифаты, Византия, Үндістан, Қытай, 
Алтын Орда, Италия мемлекеттерімен, 
Константинополь, Генуя, Сарай Берке, 
Сарайшық, Тебриз, Дербент, Каффа 
жəне Тана қалаларымен жалғастырып 
жатты. Еуразияның экономикасы мен 
мəдениетінің дамуында Мауереннаһр 
өте үлкен рөл атқарады. Хорасан мен 
Мауереннаһрда салық төлемейтін қала 
болмаған, тек Испиджабтың ғана салық 
төлемеуге құқы бар, өйткені ол – үлкен 
шекаралық бекініс болған. Сол себепті 
тұрғындар қару сатып алсын деген 
мақсатпен салықтан босатылған. 

Жоғарыда айтылғанға қарағанда, 
Испиждабтың дамуы бəрінен бұрын 
өзінің құнарлы, Бадам жеріндегі қолайлы 
орналасуымен, сауда жолдарының нағыз 
қиылысында тұрғандығынан болса керек. 
Сауда жолдары бұл жерде бірі – Тараз 
арқылы Шығыс Түркістанға, екіншісі – 
Арыс өзенін бойлай, одан əрі Отырарға, 

Сыр бойының қалаларына бағыт ала-
ды. Үшінші жол – солтүстікке, Баба ата, 
Құмкент, Созаққа апарады. Испиджабқа 
жақын, екі көш жерде Арыс бойы мен 
Боралдайда ең бай шұрат орналасқан. 
Көлемі 10-15 шаршы км-ден аспайтын 
осы кішігірім аймақтан жиырмадан 
астам қалалардың, елді мекендердің, үй 
қожалықтары мен сарайлардың орында-
ры табылған. Орта ғасырларда Кеңжиде 
аймағы (сол уақытта Арыс даласы осы-
лай аталған) тұрғын халықтарының 
тығыздығы жағынан атақты Отырар 
шұратынан кем түспейтін. Кеңжиденің 
орталығы Усбаникент қаласы болған. Ол 
Жуантөбе қаласының қирандыларына 
сай келеді. Тарихшылар Арыс өзенімен 
Испиджаб иелігінің солтүстік шекарасы 
өткен болуы ықтимал деседі. Арыстың сол 
жақ биік жағасымен шамалап алғанда əр 
8-12 шақырым сайын қарауыл қорғандары 
тізіліп тұрған. Қазірдің өзінде жаңбыр 
шайып, мүжіліп құлап, шөп басып кеткен 
олардың биіктігі 20-25 метрдей. Халық ау-
зында Қарауылтөбе деп аталатын осынау 
төбелер жайлы көптеген аңыз-əңгімелер 
бар. 

Қарауыл төбелер расымен-ақ атаула-
рына сай бақылау жəне белгі беретін орын-
дар болған. Олардың үстінен қарағанда 
айнала ондаған шақырымға дейін көрініп 
тұрған. Қырағы қарауылдар қауіпті, мы-
салы, солтүстік жақтан байқап қалса, 
сол мезетте-ақ Арыс жағалауындағы 
қалаларға түнде алаулаған от, күндіз 
будақтаған түтін арқылы қатер туды 
деген белгі беретін. Белгі жетісімен 
ағаштары мыспен бекітілген зілдей қала 
қақпалары сықырлап жабылатын. Мұндай 
оқыс шабуылға бойлары үйреніп қалған 
тұрғындар қала қабырғасына шығып, 
əркім өз орнына тұра қалысатын. Ал 
Испиджабқа сəйгүліктерге мінген жау-
шылар аттанатын. Жазба деректерде 
испиджабдықтарды жауынгер халық деп 
бекер жазбаған. Олар өздерін қорғай ала-
тын еді. Испиджабқа қауіп оңтүстіктен де 
төніп тұратын: байлыққа толы жеріне ІХ 
ғасырда Орталық Азияны билеп тұрған 
саманидтер де қызыққан. 839-840 жыл-
дары саманидтер билеушісі Нух ибн 
Асад Испиджабты жаулап алған. Х-ХІ 
ғасырларда Испиджаб Сайрам деп аталған. 
Махмұд Қашқари өз шығармасында бы-
лай жазған: «Сайрам-ақ қаланың (əл-
Мəдина əл-Байда) атауы. Оны Сарьям 
деп те атайды». 

1214 жылы Сайрамды Тараз қаласы 
секілді ірі империяның билеушісі 
Мұхаммед Хорезмшах тас-талқанын 
шығарып қиратқан. Жазба əдебиеттерде 
жазылғандай, Хорезмшах Оңтүстік 
Қазақстанды жаулап алғаннан соң, жаңа 
жерлерді жау шабуылдарынан, шығыстағы 
көшпелілер шапқыншылығынан қорғай 

алмайтынына көзі жеткен. Сөйтіп 
шекарадағы қалаларды қиратып, ол 
жердегі тұрғындарды оңтүстік-батысқа 
көшіріп жіберуге бұйрық берген. Соған 
қарамастан Сайрамда шағын əскери 
бөлімше қалса керек. Өйткені жылнама-
шылар Шыңғыс ханның жорығы жай-
лы айта келіп, оның қолбасшыларының 
бірінің Сайлань (Сайрам) қаласын 
шапқаны туралы жазады. Қаланы алу 
үшін тасатқыштар қолданылған. 1221 
жылы Сайрам қаласы ежелгі жылна-
ма беттерінде тағы да айтылады. Бұл 
жолы ол туралы жазған Чань-Чунь. 
Шыңғыс ханның шақыртуымен Қытайдан 
Моңғолияға, одан Үндістанның солтүстік 
шекарасына ұлы билеушімен кездесу-
ге барған монах Сайрам қаласын ба-
сып өтеді. Сайрамда Чань-Чунь жəне 
оның шəкірттері бірнеше күн аялдайды. 
Шəкірттерінің бірі осында қайтыс болып, 
«қаланың шығысындағы бір төбенің басы-
на қойылады». Кейінгі жазбаларда сайрам 
қазақ хандықтарының ордасы жəне сау-
да қолөнер орталықтарының бірі болған 
қала ретінде аталады. Сонымен бірге 
Түркістан қаласының атағы жайылғанға 
дейін жəне одан кейін де Испиджаб ірі 
діни орталық болады. Құран тəпсіршісі 
ақын Қожа Ахмет Ясауи өзінің бір сөзінде: 
«Сайрамдағы əулиелерге сан жетпейді, 
ал Түркістанда бірнеше мың» деген. 
Испиджабда «əулие жерлер» – мазарлар 
көп. 

Қайта салынған олар əлі күнге 
дейін сақталған. Ең ежелгісі ХІ-ХІІ 
ғасырларда өмір сүрген. Падишах 
Малик немесе Мир Али Бабаның ма-
зары. Сонымен қатар Ахмет Ясауидің 
ата-анасы Ибраһим ата мен Қарашаш 
ана жерленген мазарлар да бар. Көне 
Испиджабтың жобасын, ішкі қамалдың, 
шахристан мен рабаттардың бұрынғы 
орындарын анықтау қиын. Өйткені 
сол кездегі қалашықтың үстін қазіргі 
Сайрамның құрылыстары басып қалған. 
Ежелгі Испиджаб қаласының аймағы бір 
қарағанда қым-қиғаш шатасып кеткен-
дей болып көрінеді. Алайда, қала квар-
талдары, көшелері мен бұрылыстары бір 
орталықтандырылған жобамен салынған. 
Бекіністің орталық бөлігі бұрынғы 
шахристанның пішінін қайталаған бо-
луы керек. Қала аймағындағы мұнаралары 
бар қорғандардың қалдықтары əлі күнге 
дейін сақталған. Кезінде шахристанға 
үлкен жасыл желек жамылған сауда-
қолөнер аудандары жалғасып жатқан. 
Дуалмен қоршалған қабырға қалдықтарын 
қазіргі күні құрғап қалған Сайрам-су 
өзенінің жағалауынан байқауға бола-
ды. Баяғы рабаттардың орнын қазір 
күннен-күнге үлкейіп жатқан зəулім 
үйлер, бау-бақшалар басқан. Қазіргі 
таңда сайрамдықтар көбінесе бау-бақша 
жұмыстары кезінде, канал, арық қазып 
жүріп ыдыс-аяқ сынықтарын, қола 
мен темірден жасалған бұйымдарды, 
а р х и т е к т у р а л ы қ  к ө р і н і с т е р д і ң 
бөлшектерін өздерінің ата-бабаларының, 
яғни Оңтүстік Қазақстанның ежелгі аста-
насы Испиджаб тұрғындарының тұрмыс 
мəдениетінің жəдігерлерін тауып алып 
жатыр. Өз округі мен іргелес қалаларды 
қосып алғанда Испиджаб – Сайрам халқы 
өте тығыз орналасқан аудандардың бірі са-
налатын. Археологтардың есептеулерінше 

 Шымкент қаласынан шығысқа қарай 12 шақырым жерде ну бау-
бақшаға оранған Сайрам кенті орналасқан. Көшелерінде жағалай 
тізіліп бой түзеп өсіп тұрған терек ағаштары. Ал айналасы – 
жайқалған мақта плантациясы мен бидай алқаптары. Осыдан VIII-X 
ғасыр бұрын Сайрамның ірі өңір болғанын біреу білсе, біреу білмес. 
Ол қолөнершілердің құт мекені, егіншілер ауылы жəне ондаған 
қалалары бар орталық болған. Қаланың құдіреті артып, астана 
болып күшейіп тұрған кезінде бұл өңірге Тараз, Отырар, Сауран, 
Түркістан секілді ірі қалалар кірген. Сайрам ол кезде – Испиджаб де-
ген атпен мəлім болған. Қала туралы географ əл-Мақдиси «Қаланың 
рабаты жəне бұқаралық мединесі болды.

САУРАНДАҒЫ 
ЭКСПЕДИЦИЯЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬ

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-
музейіне қарасты Сауран қалашығы маңында «NOMAD» 
туристік экспедициясының ұйымдастыруымен тұңғыш 
рет «THE SOUL OF NOMADS» фестивалі өтеді. Жеті күнге 
жоспарланған фестиваль барысында тарихы терең Түркістан 
мен Сауран жайлы мол мағлұматтар беруге арналған көптеген 
шаралар қолға алынған.

«Оңтүстік аңыздары» 
жобасы аясында қолға 
алынған экспедициялық 
ф е с т и ва л ь д ы ң  г а л а -
концертін тамашалауға 
5000 көрермен шақы-
рылады деп жоспарлануда. 
Ұйымдастырушылардың 
айтуынша сахна Сау-
ран қалашығы бейне-
с і н д е  ж а с а л ы н а д ы . 
Экспедициялық кон церт-
тің тартуы ретінде тарихи 

қалашық маңына жүргінші жолдар мен мыңдаған тал көшеттері отырғызылмақ. 
Концерт алаңының құрылысын жүргізуші – «BI Group» құрылыс компания-
сы. Қазақстандық жəне шетелдік əншілердің қатысуымен өтетін шараның 
мақсаты – ХІІІ-ХVІІІ ғасырларға тəн Сауран қалашығын насихаттай отырып, 
туристерді көптеп тартуға ықпал ету болып табылады.

Айта кетсек, Сауран қалашығы – «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мəдени қорық-мұражайы» РМҚК құрамындағы республикалық маңызы бар 
ескерткіш. Ортағасырлық Сауран қаласы Түркістан қаласынан солтүстік-
батысқа қарай 46 км жерде орналасқан.

Қазіргі таңда Сауран қаласы солтүстіктен-оңтүстікке қарай 850метр, 
шығыстан-батысқа қарай 660 метрге созылып жатқан қорған қамалмен 
қоршалған. Қамалдың сақталған қабырғаларының биіктігі кей жерлерде 3- 
6 метрге дейін жетеді. Оған солтүстік жəне шығыс беттегі екі қақпа арқылы 
енуге болады. Қаланың қақпалары мен бұрыштарына 7 қорғаныс мұнарасы 
тұрғызылған, қорған қамалының ұзындығы – 2360 метр. Қамал қабырғалары 
2-3 метрлік едені кесектен жəне пахсадан тұрғызылған. Ең биік мұнарасы 
солтүстік бұрышында биіктігі 6 метр. Қамалдың сыртында тереңдігі – 1-3метр, 
ені – 15-20 метр болатын ор іздері сақталған.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

қаланың өзінде жəне қала маңында 40 
мыңға тарта халық тұрған. Қала халқының 
саны көшпенді жұртшылықтың тұрақты 
түрде отырықшылана бастауы есебінен 
өсіп отырды. 

Мұны орта ғасыр авторларының 
деректері де дəлелдей түседі. Мəселен, 
Махмуд Қашқари VI-VIII ғасырларда 
о сы жерге  ауысып қоныстанған 
соғдыларды XI ғасырларда өздеріне 
сіңіріп алғандығын жазады: «Баласағұн 
тұрғындары соғдыша да түрікше де 
сөйлейді. Тараз бен Ақдала (Мединат ал-
Байда) тұрғындары да сондай». Испиджаб 
халқының этникалық құрамы əртүрлі 
болатын. Қалалықтар құрамында иран-
ша да, түрікше де сөйлей алатын ежелгі 
қалалық тұрғындар əулеті де, сондай-ақ, 
қалада тұрақты отырықшылана бастаған 
көшпенділер де бар еді. Көшпенді-
малшылардың кедейленіп қалған топтары 
отырықшылыққа ауысып, егіншілікпен 
айналысты. Якубидің жазбасы бойын-
ша, Испиджаб ғасырлық көшпенділіктің 
шекарасында орналасқан үлкен қала 
еді. Соған сəйкес, ІХ-ХІІ ғасырларда 
Қазақстанның оңтүстігінің барлық тер-
риториясында қалыптасқан, Сығанақтан 
Сауранға дейін, батыста Құланнан 
шығыста Меркеге дейінгі аймаққа 
тəн жергілікті ерекшеліктерді ескере 
отырып, Мауереннаһрдың феодалдық 
құрылысының қағидаты негізінде 
құрылған классикалық қаланың үлгісі 
болды. Испиджабқа қатысты анықталған 
деректерді археологиялық зерттеулердің 
мəліметтерімен сəйкестендіре отырып 
қарастырғанда, оның құландылары біздің 
зерттеуімізде ерекше маңызға ие болады. 

Бірақ ежелгі Испиджабқа қатысты 
бірнеше ғылыми жұмыстар болғанына 
қарамастан, танылған ғылыми əдебиетте 
ежелгі Испиджаб қаласын белгілі бір 
анықталған қаламен сəйкестендіру жай-
лы сұраққа əлі күнге жауап табылмай 
жатыр. Орта ғасырдың аяқ шеніндегі 
қалалар, сол бұрынғысынша, саяси 
экономикалық жəне мəдени орталықтар 
болып қалды əрі Қазақ хандығы өмірінде 
маңызды рөл атқарды. VI ғасырда тез 
өсіп- жетілген Испиджаб оңтүстіктегі ірі 
сауда жəне мəдениет орталығына айнал-
ды. VII ғасырда Орталық Азияға арабтар 
келген кезде бұл қала гүлденіп тұрған еді. 
714 жылы араб əскерінің қолбасшысы 
Кутейба Шаш (қазіргі Ташкент) қаласын 
алғаннан кейін Испиджабқа үлкен жорық 
жасады. Бірақ бұл төңіректегі елдің 
күшті қарсылығы арқасында көп ұзамай 
кейін шегінді. Испиджабты өз резиден-
циясына айналдырмақшы болған араб 
қолбасшысының жоспары жүзеге аспа-
ды. IX ғасырдың басында Испиджаб 
қарлұқ мемлекетінің құрамына енді. 840 
жылы қарлұқ көсемі жəне Испиджаб 
басшысы Білге Құл Қадырхан қаған 
атағын алды. Бірақ сол жылы Испиджаб 
Орталық Азиядағы саманилер шабуы-
лына ұшырады. Саманилермен болған 
шайқаста Білге Құл Қадырхан қаза таба-
ды. Мұнан кейін мемлекет билігіне оның 
екі ұлы таласты. 

Үлкен ұлы Базар Арсыланхан 
Баласағұн (Шу өзенінің бойындағы 
қала) аймағын билейді, ал екінші ұлы 
Оғұлшақ Қадырхан Тараз (бұрынғы 
Талас қаласы) аймағын билейді. Тараз 
қаласын 993-жылы саманилер басып 
алғанда, Оғұлшақ Қашқарияға қашуға 
мəжбүр болады. 840 жылы саманилердің 
Самарқандтағы билеушісі Нұх ибн Асад 
Испиджабты жаулап алады. Бұл аймақты 
жер өңдеу мəдениеті сол заманда аса күшті 
дамыған болатын. Самани билеушісі 
Испиджабты жəне оның аймағындағы 
егістік (жүзім мен астық) жерлерді 
сыртқы шапқыншылықтардан қорғау 
үшін көптеген қорғандар соқтырды. 
Алайда Испиджаб Самани мемлекетіне 
түгелдей бағынышты болған жоқ. Қала 
жəне оның аймағын жергілікті түркі тай-
палары биледі. Испиджаб аймағы өте 
үлкен болды. Оның шекарасы солтүстік-
батыста Сауранға дейін, ал шығыста 
Талас аймағына дейін созылды. Испиджаб 
аймағында саманилер арқылы мұсылман 
діні тарады да, енді ол оңтүстіктегі ірі 
сау да жəне мəдениет орталығы ғана емес, 
сонымен қатар үлкен діни орталыққа ай-
нала бастады. 

X ғасырдың аяғында, яғни 990 
жылы Испиджаб Қарахан мемлекетінің 
қарамағына енді.  Қарахан əскері 
саманилерді Испиджаб аймағынан 
түгелдей ығыстырды. Исфиджаб қаласы 
Ұлы Жібек жолының ең маңызды 
бөліктерінің бірінде орналасқан. Тарихи 
деректерде Сайрам қаласының онға жуық 
Сайрим, Исфиджаб, Нучингень, Сайлан, 
Бейшуйху, Аль маданият аль Байзо, 
Сайрам секілді атауларын кездестіруге 
болады. 

Дилорам ТАУАСАРОВА,
Тарихи-мəдени-этнографиялық 

орталығының қызметкері 
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ХАБАРЛАМА

ҚОЛТАҢБА

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Мамыр айында дүниеге келген əріп тес -

терімізге зор денсаулық, баян ды бақыт, ең бек-
теріне шығармашылық табыс тілейміз! 

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымы

МАМЫР
1 Бименов Б. 08.05.1978
2 Шахапова Л. 09.05.1968
3 Мурат Р. 14.05.1978
4 Абдукадиров М 18.05.1957
5 Есеналиева Г. 22.05.1988
6 Байменова А. 23.05.1984
7 Рүстемова Л. 24.05.1969
8 Байсақалова А. 26.05.1965
9 Асанбеков А. 29.05.1989

Наурыз айында «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мəдени қорық-музейінің қайырымдылық пен 
демеушілік есеп шотына 7 364 920 теңге қаражат 
түскен. Осы соманың есебінен:

Банк қызметіне – 22 005,20 теңгесі,
Археологиялық қазба жұмыстарына – 1 811 680 

теңгесі жұмсалды.
Қалған 5 531 234,80 теңгесі қорық-музейде өт-

кізілетін жоспардағы іс-шараларды ұйым дас тыруға 
жұмсалмақ.

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің 
баспасөз қызметі

ЯСЫ-КҮЛТӨБЕНІҢ 
КҮМІС ДИРХЕМДЕРІ

1980-1982 жылдар аралығында Түркістан археологиялық от-
ряды тарапынан кейінгі ортағасырлық Түркістан қалашығының 
оңтүстік-шығыс жиегінде орналасқан Күлтөбе төбесінде 
стратиграфиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұған дейін 
бұл төбе маңынан ерте дəуірлерге тəн керамика бөліктері, 
Отырарда VII ғасырда Түркі билеушілерінің кезінде соғылған, 
бетінде құйрығын жоғары көтерген арыстан бейнесі мен келесі 
бетінде таңба түсірілген мыс ақшаның кездейсоқ табылуы 
төбенің Түркістан қаласының ең көне қабаттары орын алған 
бөлігі болуы керек деп болжам жасауға негіз болды.

70 м кв. аумақты қамтыған қазба жұмыстары кезінде 6 құрылыс горизонт-
тары аршылды. 6-шы құрылыс қабатынан шыққан (3 ярус немесе, үстінен 
санағанда 2 құрылыс қабаты) тұрғын үй ауласының күйдірілген текше пішінді 
кірпіштерінің бірінің астынан күміс жəне мыс ақшалардан тұратын көмбе та-
былды. Көмбе, шыңылтырланбаған, ангобпен өрнектелген құмыраның ішіне 
салынған. Ақшалардың беттерінде сақталған мата қалдықтары көмбенің 
құмыраға матаға оралып салынғандығын көрсетеді. 

Бұл көмбе нумизматикалық комплекс ретінде ғана емес, сонымен қатар 
көне Ясы қаласы – Күлтөбеде қарқынды құрылыстың тоқтатылып, қала 
орталығының солтүстік-батысқа қарай 300-500 м. қашықтықтағы жерге 
көшкендігін айқындайтын «хронологиялық репер» ретінде де тарихи маңызы 
жоғары археологиялық табыс саналуда.

Аталмыш көмбе музей қорына КК2966/1-26 номерімен қабылданған. 
Көмбе 677 х. жылы (1278-1279 ж.) мен 706 х. жылы (1306-1307 ж.) аралығында 
соғылған ақшалардан түрады. 24 дана күміс жəне 2 дана мыс ақшалардан 
тұратын шағын көмбенің қатарында сол кезеңде жұмыс атқарған ақша 
сарайларының көпшілігінің, атап айтар болсақ, Алмалық, Андиган, Бұқара, 
Отырар, Фараб, Қашғар, Кенжде, Маригинан, Самарқан, Тараз, Ходженд, 
Шаш, Янги ақша сарайларының өнімдері бар. 

Бұл кезең монеталарының түрлері моңғол дəуірінің ақша шекімесінің 
алдыңғы кезеңдеріндегі үлгілерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Монеталардың 
бір бетіндегі тиын алаңын түгел ала немесе басым бөлігінде Е.А.Давидовичтің 
зерттеулері бойынша анықталған 7 түрлі таңбалар жеке-жеке немесе екіден, 
кей жағдайларда үштен түсірілген (мəселен, көмбе құрамындағы Тараз ақша 
сарайының өнімінде). 

 Көмбе ақшаларының беттерінде кездесетін таңба түрлері

Ақшалардың барлығы ешқандай билеушінің атынсыз, анонимді түрде 
соғылған. Ақшалардың беттерінде тұлғалар аттарынан бұл кезеңде қайтыс 
болып кеткен Ислам халифасы Ан Наср лид-Дин Аллахтың аты ғана кездеседі. 
Тиындарда аты аталған халифа атауының жазбасынан бөлек аль-Адиль аль-
Ағзам, Аль-Имам аль-Ағзам жазбалары, Тараз жəне Кенжде ақшаларында 
Шах Адиль жазбалары кездеседі. Ақша сарайлары атауларының жазбалары 
Зарб немесе сикка анықтамаларымен берілген.

Ясы-Күлтөбе археологиялық ескерткішінен табылған ХІІІ ғ. соңғы ширегі 
мен XIV ғасырдың басында соғылған Шағатай мемлекетінің дирхемдері мен 
мыс фельстерінен тұратын осынау көмбені зерттеу Шағатай мемлекетінің 
батыс бөлігінің ғана емес, бүкіл мемлекеттің саяси экономикалық жағдайын 
айқындауға айтарлықтай мүмкіндіктер берді. Көмбе құрамына жүргізілген 
зерттеу жұмыстары Бухара, Самарқан, Кенжде, Маргинан, Тараз жəне 
Янги ақша сарайының өнімдерінің жаңа типтерін анықтап, хронологиялық 
көрсеткіштер аясын кеңейтті. 

Көмбедегі мыс ақшалар құрамы Отырардың осы кезеңге тəн мыс 
ақшаларының жаңа үлгілері мен Фараб аумағының ақшаларымен танысуға 
жағдай жасағанының өзі ғылымдағы үлкен жетістік. 

Толқын ЖОЛДАСОВ

ТҮРКІСТАН МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ТҮРКІСТАН – 
ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНЫҢ ӨЗЕГІ» КӨРМЕСІ

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
ұйымдастырумен Түркістан қаласындағы №6 М.Мəметова жəне №10 
əл-Фараби атындағы жалпы орта мектептерінде «Түркістан – қазақ 
руханиятының өзегі» көрмесі өтті.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Қазақтың Қыз Жібегі... Сұлулық пен іңкəрліктің, адалдық пен 
парасаттылықтың нышаны... Бұл сөздер Сұлтан Қожықовтың «Қыз 
Жібек» фильмінде басты рөлді сомдаған актриса Меруерт Өтекешоваға 
арнап айтылғандай. 1970 жылы «Қыз Жібек» фильмі экранға шыққан соң 
Қыз Жібек пен Төлеген – пəк махаббат пен шынайы сезімнің дəлеліне ай-
налды. «Қыз Жібек» жырының желісімен түсірілген көркем фильм қазақ 
киносының алтын қорына енді. Ал Меруерт Өтекешованың сұлулығына 
тəнті болған халық оны «Қыз Жібек» деп атап кетті. 

Меруерт Қаратайқызы Өтекешова 1951 жылы 25 ақпанда Орал 
қаласында дүниеге келген. Марқұм актер Құман Тастанбековтың жары 
əрі Жібек, Томирис есімді қыз бен Фараби есімді ұлдың анасы. Кино 
жəне театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, (1982ж.). 
1968ж. Алматыдағы №66 мектепті бітіріп, сол жылы «Қыз Жібек» 

кинофильмінің басты кейіпкері Жібектің рөлін сомдауға шақырылған. 
1969-1973 жылдары Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік мəдениет институтының театр факультетін 

бітірген. КСРО халық артисі Х.Бөкейеваның класында дəріс алған. Меруерт Өтекешова Мұхтар Əуезов театрының 
актерлық құрамында үзіліссіз еңбек етті. Театрдағы алғашқы рөлі Шыңғыс Айтматовтың «Құс жолы»повесі бой-
ынша сахналанған «Ана-Жер-Ана» спектакліндегі Əлиман рөлі болды. Аталған туындыны 1973 жылы Əзірбайжан 
Мəмбетов сахналанған болатын. Сондай-ақ театр қабырғасында жүріп ұлттық классика мен заманауи драма-
тургиядан Мұхтар Əуезовтің «Қарагөзінде», Қарагөздің, «Еңлік-Кебек» дастанында Еңліктің, Тахауи Ахтановтың 
«Жоғалған досында» Ғайнидің, Дулат Исабековтың «Əпкесінде» Гауһардың, Əлжаппар Əбішевтің «Кəусарында» 
Кəусəрдің, Асқар Сүлейменовтың «Жетінші палатасында» медбикенің, Сəбит Мұқановтың «Мөлдір махаб-
батында» Бəтестің анасының, Роза Мұқанованың «Мəңгілік бала бейнесінде» депутат Күлəштің, Тынымбай 
Нұрмағамбетовтың «Ескі үймен қоштасуында» ананың рөлін сомдады. 

Меруерт Өтекешова театр өнерінің жұлдызы болып 
қана қоймай, кино əлемінде де бірегей рөлдермен халық 
көзайымына айналды.  «Қыз Жібек» «Ғани Мұратбаев», 
«Қосымша сұрақтар», «Тентек балалар», «Аждаһа 
жылы», «Орнамент», «Кінəңді ақта», «Жауын», «Ақ 
бақсы», «Шоқан Уəлиханов», «Махамбет», «Арман 
қала», «Секіріс» т.б. «Қазақфильм», «Қырғызфильм», 
«Мосфильм» студияларында түсірілген фильмдер-
де əртүрлі рөлді сомдады. Сонымен қатар 2010-2012 
жылдары аралығында «Хабар» агенттігінің «Жаным» 
телехикаясында ойнаған болатын.

Дайындаған 
Дина ƏДІЛБАЕВА

Көрмеге Түркістан қаласы жəне 
Қ.А.Ясауи кесенесінің XIX ғасырдағы 
суреттері, кесене ішіндегі Əмір Темірден 
қалған қола жəдігерлердің суреттері мен 
музей тарапынан шығарылған баспа 
өнімдер қойылды. 

Түркістан қаласы – көне қала ғана 
емес, сонымен қатар ірі оқиғалардың 
да куəгері. Қазақ мемлекеттігін құрған, 
қалыптастырған хандардың, билердің, 
батырлардың бұл қасиетті шаһарда 
тұрмағаны немесе соғып өтпегені жоқ 

деуге болады. IV-X ғасырларда Түркістан 
орнында Шауғар деген үлкен қала болған. 
IX-X ғасырлар Шауғар қаласының ең 
гүлденген шағы болды. Сол кезден бас-
тап Ясы, ал XV ғасырдың екінші жар-
тысынан бастап Түркістан деп аталады. 
«Түркістан» деген сөз – түріктер мекені 
дегенді білдіреді. Өйткені сол заманда бұл 
аймақты түркітілдес халықтар мекенде-
ген. Сол уақыттардан бастап қала түркі 
халықтардың діни орталығы болып келді. 
XVI ғасырда Тəуке хан мен оның інісі Есім 
хандар Түркістан қаласын өздеріне астана 
етіп, жəне Сыр бойындағы ірі қалалар қазақ 
хандығының құрамына өтті.

Сол уақыттан бастап, бұл қала қазақ 
топырағындағы саяси мəселелерді, 
дау-дамайларды шешу, хан сайлауын 
өткізетін орталыққа айналды. Түркістан 
тек қазақ халқының ғана емес, исі түркі 
халықтарының қасиет тұтатын рухани ор-
дасы болған.

Аумалы-төкпелі заманда елге нық сенім 
беріп, діни жəне рухани беріктікті сақтауға 
зор үлесін қосты. Кесене ғимаратының орта-
лық жамағатхана бөлмесінде Əмір Темір дің 
бұйрығымен құйылған Тайқазан, сол бір-
ліктің, тұтастықтың символы болған. 

Қос білім ұясында да осындай ақпа-
рат тар мен бөліскен музей қызметкерлері 
оқу шылар сауалына жауап беріп, пікір 
алмасты.

Құрамалы қорғанды үйің болады,
Айнымалы, төкпелі биің болады.
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ,
Ай сайын бас қосқан жиын болады.
Ішіне шынтақ айналмайтын,
«Ежірей» дейтін ұлың болады.
Ақыл айтсаң ауырып қалатын,
«Бежірей» дейтін қызың болады.
Алдыңды кес-кестеп өтетін,
«Кекірей» деген келінің болады 
Ішкеннің сары су болады,
Берсең итің ішпейді,
Бірақ оған адам құмар болады.
Домалақ-домалақ түймедей дəрің болады,
Жастарға билігі жүрмес кəрің болады.
Ертеңіне сенбейтін күнің болады,
Бетіңнен алып түсетін інің болады.
Алашұбар тілің болады,
Дүдəмалдау дінің болады.
Халықтың қанын сорған адамдар болады,
Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады.
Ит пен мысықтай ырылдасқан 
Еркек пен қатының болады.
Сарылып келіп тосарсың,
Құны жоқ көк қағазды судай шашарсың.
Соның бəрін көрерсің,
Көріп барып өлерсің, 
Көлдің суы кетіп табаны қалар,
Жылқының жүйрігі кетіп, шабаны қалар.

Жігіттің ақылы кетіп, амалы қалар,
Əйелдің ұяты кетіп, ажары қалар.
Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар,
Əулиенің аруағы кетіп, мазары қалар.
Адамның жақсысы кетіп, жаманы қалар,
Жақсының атағы кетіп, азабы қалар.
Ақылы жоқ санасыздың заманы болар, 
Түрлі-түрлі халық болады,
Күндіз-түні жарық болады.
Дүниенің жүзіне
Өре мен тəңірден жол тартылады, 
Бай құрып, бақсы озады.
Хан көбейіп, бейшара озады.
Қу моладан үйің болады,
Кейбір жерге теңеледі,
Əйел ерге теңеледі.
Сиыр өгізге теңеледі.
Көл теңізге теңеледі.
Адам ақысыз жұмыс істемейді,
Дүниені түрлеп кестелейді.
Ащыны ащы демейді 
Сағынып тамақ жемейді.
Тапқанын олжа дейді.
Бір-біріне қарыз бермейді,
Шақырмаса көрші көршіге кірмейді, 
Ақырзаман болғанда,
Түйе – бұлан болар.
Жылқы – құлан болар,
Өз бауырың суған болар. 

Қатын би болар,
Сиыр пұл болар. 
Туған бала қу болар,
Тамағы сары су болар,
Итке құйсаң – ит ішпес,
Адам оған құмар болар.
Үй ішінде неше жан болса,
Бас-басына би болар,
Бір жерде тұрған он шақты үй болса,
Ата-анасы аталып,
Бөлек-бөлек жүйе болар..

Атақты Мөңке би өз заманында «ердің 
құнын екі ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би», 
келер күнді айнытпай болжайтын сəуегей 
жəне дала даналығының көрінісі іспетті ой-
тұжырымын тағылымды поэтикалық жырға 
айналдырған жырау ретінде танылды. Көреген 
абыз Мөңке бидің философиялық толғаулары, 
риторикалық сұрақ-жауап, болжау, билік, кесім, 
шешім түріндегі мұралары өзіндік болмысымен 
ерекшеленеді. Ұлы даладағы көшпелі тірліктің 
тіні бұзылмаған қоғамда заман аңысын аңдап, 
оның келешек кескін-кейпін дəл болжай білу 
Мөңке би шығармашылығының басты белгісі. 
Оның «Түрлі-түрлі халық болады‚ Күндіз-
түні жарық болады… Дүниенің жүзіне‚ Өре 
мен темірден жол тартылады… Адам ақысыз 
жұмыс істемейді‚ Дүниені түрлеп кестелейді» 
деген толғау жолдарынан келер күнді болжаған 
сəуегейлігі шынында да ғажайып дүние.

Жинақтаған Д.ҚОЖАМҰРАТОВ

ДАНА ХАЛЫҚТЫҢ ДАРА ТҰЛҒАСЫ
Өткенімізді таразылар тұста бабаларымыздың өсиеттері еріксіз еске 

түседі, сондай дара да дана бабамыз Мөңке Тілеуұлының жырына (1675-1756 
жылдары арасында жасаған əйгілі би, ойшыл ақын) құлақ түрелік. 
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