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«КЕЛ, БАЛАЛАР, 
ОҚЫЛЫҚ»

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ

Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі Сапарғали Бегалиннің «Жамбыл» атты деректі 
хикаяты үзіндімімен оқырманды таныстыруда жөн көрдік.

Редакция

Осыдан үш жыл бұрын, яғни 
2018 жылдың 19 маусымында 
Елбасы Нұрсұлтан Назар баев-
тың Жарлығымен Түркістан облы-
сы құрылып, Түркістан қаласының 
облыс ор та лығына айналуы 
Түркі әлеміндегі тари хи оқи ға ға 
баланғаны мәлім. Ұлы Жібек жо-
лын дағы ең көне шаһарлардың бірі 
Түркістан бүгінде инфра құрылымы 
дамыған, мәдени орталықтары көз 
тартатын жасыл желекті, кө рікті 
қалаға айналды.

Жамбылдың Құл мам-
бетпен айтысы – Жамбыл 
өміріндегі үлкен белеске 
шыққан аса үлкен өзгеріс. 
Жамбылдың ақын атын 
аспандатқан осы айтыс бо-
лады. Өйткені Құлмамбет 
Жетісу еліне аты ерте жа-
йылған, айтысқан ақынды 
беттетпеген, аса ауызды 
ақын болған. 

Құлмамбеттің аты алысқа кетіп, абыройы кө-
терілуі де Тезек төренің көтермелеуінен болған. 
Құл мамбет жас шамасына келгенде Сүйінбайдан 
кіші, Жамбылдан үлкен көрінеді. Ол кездегі Жетісу 
бойынан қолына домбыра алып өлеңге, әнге талап 
қылған ақын Тезек алдын көрмей, оның тезінен 
өтпей кетпеген. 

Құлмамбет – Албан елінен шыққан ақын. Бірақ өзі 
Құлан, Аян деген аз атаның баласы болады. 

Құлмамбет менің атым – Құлан, Аян, 
Екенім менің Құлан тәңірге аян. 
Албан, Дулат жиылып бата берсе, 
Кеңес айтып жырлайын етіп баян, – 

деп бастап, өлеңді кеңінен бастап, сөзін салмақтап 
айтатын жері кең, аса толғаулы ақын болған. Жамбыл 
өлеңнің ішінде Құлмамбетті «сен арғынсың қаңғып 
келген, ыза болсам, Албанымнан қуып жіберем» 

дейтіні де сол. Құлмамбеттің арғы аталары Уақ екен. 
Бір себептен ертеде көшіп келіп, Албан ішіне сіңіпті. 

Құлмамбетті Тезек қолына ұстады, сол атын 
шығарды дейтініме дәлел. Найманнан шыққан атақты 
Түбек ақын сексен жастардың шамасына келгенде 
Тезек төреге өлең айтамын деп шығады. Ел ортасына 
аты жайылған Түбектің келе жатқанын Тезек естиді. 
Сол кезде Құлмамбет Тезек үйінде екен. Тағы бір 
басқа ақыны да болады. 

Тезек – сөзбен қармасқан ақындықты аса қадір лей-
тін адам, үйіндегі екі ақынға: «Түбек келіп қал са, не деп 
жауап айтасыңдар. Оның ақсайтын сырын, елінің жай-
ын білесіңдер ме, ақын адам өзіне кезде сетін ақынның 
мәнжайын, сырын теріп жүрмей ме екен», – деп, өзі 
өлең айтып отырады. Сонда Түбек байқау сыз келіп 
қалып, айтыс басталып, Құлмамбет айты сып, онан 
Тезектің өзі де қосылып кетіп, үлкен айтыс болады. 

Бұл айтысты Оспан ақын, бұл Таран колхо-
зындағы Есдәулет ақын екеуі де айтады. Бұған 
қарағанда, Құлмамбет – Тезектің қолына ұстап 
айтысқа салып, арнасын ұлғайтқан ақынның бірі. 

Әрі Тезек қолына ұстап шашбауын көтерген, әрі 
Түбек сияқты үш жүздің баласына аты жайылған 
ірі ақындармен шеңгелдесіп өріс алған Құлмамбет 
Жамбылға да, басқа ақындарға да маңайын бастыр-
майтын дүр болып көрінеді. 

Орталық Азия елдерінің білім және 
ғылым вице-министрлері Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесіде бас қосты.

Түркістан қаласында өткен «Орталық Азия 
жоғары білім кеңістігі: аймақтық ынтымақтастық, 
ұлттық реформалар» атты Орталық Азия 
елдерінің Білім министрлерінің конференциясына 
қатысушылар Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне келіп, 
бабалар рухына құран бағыштады.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінің экскурсоводы Данияр Сәдуақасов 
Қазақстан, Түрікменстан, Өзбекстан, Қырғызстан 
Республикаларының Білім және ғылым вице-
министрлері мен еуропалық білім саласының 

өкілдеріне Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің ішіндегі 
қазандық, құдықхана, ортағасырлық кітапхана, үлкен 
ақсарай, кіші ақсарай, мешіт, асхана бөлмелерін та-
ныстырды.

«Әзірет Сұлтан» мемлекетт ік  та-
рихи-мәдени қорық-музейіне ат арытып 
Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік Бю ро-
сының директоры, Қазақстан, Тәжікстан 
және Қырғызстан мемлекеттеріндегі 
ЮНЕСКО өкілі Криста Пиккат келді.

Түркі әлемінің мәдени астанасына арнайы келген 
ол Қожа Ахмет Ясауи кесенесі және «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің бүгінгі 
тыныс-тіршілігімен молынан танысты.

Тарихи орын жөнінде мамандармен Криста 
Пиккат: Түркістан – мәдени-тарихи ескерткіштерге, 
табиғи қорықтарға бай өлке. Біздің мақсатымыз осы 
айрықша ескерткіштерді қорғай отырып, туризм 
орталығына айналдыру ойын ортаға салды.

Кездесу барысында «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени қорық-музейі директорының 
міндетін атқарушы Ерсін Ботабайұлы қорық-
музейдің жарыққа шығарған тарихи кітаптарын 
қонаққа сыйға таратты.

Бұл орайда екі-үш жылдың ішінде 
Түр кіс тан жайнап, басқа қала болып, 
еңсесі көтеріле, өсіп өркендейтіні ту-
ралы Елба сының да на лықпен айтылған 
сөзі ақиқатқа айналды. 

Киелі қалада ел мақтанышына ай-
налатын іргелі нысандар бой көтеріп, 
қарқынды құрылыс жалғасуда. Елбасы 
Жарлығы Түркістан мен Шымкенттің 
қай та түлеуіне, жаңа ауданның құ рыл-
уы на мүмкіндік берді. 

Ел басы Кеңсесінің басшысы Мах мұт 
Қа сымбеков «Egemen Qazaqstan» газе-
тінде жария ланған «Елбасы және түлеген 
Түркістан» мақа ла сында Түркістанды 
қайта түлету идеясын еліміз тәуелсіздік 
алған алғашқы жыл дан бастап көтеріп, 

оны жүзеге асы руға ден қойған Тұңғыш 
Прези де нт екенін айрықша атап өткен 
болатын. Мұның айшықты бір айғағы 
– Түр кіс танда 1991 жылы Елбасының 
Жарлы ғымен Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің ашылуы. 

Бұл мақсатқа Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы ның абырой-беделі арқасында 
Түркиядан қо мақты қаржы тартылғаны 
да белгілі. Тіп ті Кеңес Одағының кезінде 
Тұңғыш Президентіміз «Әзірет Сұлтан» 
кесенесіне арнайы келген. Жағдайымен 
жан-жақты танысқан. «Содан бері бұл 
қалаға деген ықыласы барған сайын 

арта түскеніне, оның болашақ тағдыры 
жөнінде әрдайым терең толғанып кел-
геніне жанында жүрген үзеңгілес серік-
терінің бәрі куә», дейді мақала авторы. 

Иә, еліміз егеменді мемлекет ретінде 
еңсесін тіктеп жатқан жауапты кезеңде 
Елбасы Түркістан қаласының абы ройын 
асқақтатар, күллі түркі жұртының ба сын 
қосуға бағытталған бастамалар кө те  ріп, 
маңызды жобаларды бекітті. Жуырда 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Түркітілдес мемлекеттердің ын ты мақ-
тастық кеңесінің бейресми самми тінде 
сөйлеген сөзінде 1992 жылы Анка ра да 

өткен алғашқы басқосуда Елбасы түркі 
елдерінің басшылары бұдан былай 
киелі Түркістанда кездесіп тұрады деп 
айтқанын еске салды. 

«Түркістан – барлық түркі халықтары 
үшін қастерлі қара шаңырақ, құтты ме-
кен және аңсарлы атажұрт. Бабаларымыз 
осы өңірде ғұлама ұстаз Қожа Ахмет 
Ясауиден діни білім алып, түркі-ислам 
мәдениетін әлемге таратқаны белгілі. 
Түркілер Кіші Азияға бет бұрғанда бұл 
құндылықтар түп-тамырымызды сақтап, 
бір лігімізді бекем ұстауға негіз бол-
ды. Біздің мақсатымыз – түркі әлемін 

XXI ғасырда маңызды экономикалық 
және мәдени-гуманитарлық кеңістіктің 
бі ріне айналдыру. Түркі өркениетін 
жаңғыртуды, ең алдымен, Ясауи мұрасы 
мен қасиетті Түркістанды әлемге таны-
тудан бастауға шақырамыз. Сол себепті, 
бүгінгі саммит «Түркістан – Түркі әле мі-
нің рухани астанасы» деп аталып отыр. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарба ев тың баста-
масымен Түркістан қаласы түбегейлі 
өзгеріп, жаңа келбетке ие болды», деді 
Президент.
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ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНЕН

Олар: Кенесары, Саржан, Есенгелдi, 
Көшек, Ағатай сұлтандар және Бопай 
ханша атымен тарихта қалған қызы 
болатын. Қасым сұлтанның Саржан 
мен Есенгелдi атты ұлдары Қоқан 
құсбегiлерiнiң қолынан аярлықпен 
ажал тапқан. Ал атақты Кенесары, 
інісі Наурызбай, басқа да қазақтың 
сұлтан-батырларымен бірге Орыс им-
периясы отаршылдарына және Қоқан 
хандығына қарсы күрес-соғыстардың 
басшысы ретінде және көзсіз ерлігімен 
елге кеңінен танылған. Хан Кененің 
қарындасы – Бопай ханша жасынан 
тәрбиелі, өзі төре қызы болғасын, Ұлы 
даланың жазылмаған заңдылықтарына 
сәйкес, өршіл мінезді, намысқой, ер 
қаруы бес қаруды да, саяткерлікті де ше-
бер меңгерген, өзін қай жерде де болсын 

үстем, ұстамды түрде ұстай алатын, нағыз 
халық ұғымына сай, ерекше жан болып 
өскен. 

Уақыты келгенде  ата -салтқа 
сәйкес, төре ұрпағы Сәмеке сұлтанға 
ұзатылған. Бұрын қанша ерке, еркекшора 
болғанымен Бопай адал жар, сүйікті ана 
бола  білді, осы некеден алты бала сүйген. 
Тарихшы Ермұхан Бекмахановтың 
дерегінде, Бопай ханша туралы: «Өзінің 
әскери ерліктерімен Кенесарының 
қарындасы Бопайдың да даңқы шықты. 
Ол көтерілістің алғашқы күндерінен-
ақ оның белсенді қатысушысына ай-
налды. Ол өзінің күйеуі Сәмеке мен 
оның туыстары сұлтан Сартеке және 
Досан Әбілқайыровтарды да көтеріліске 
қатысуға шақырған екен, олар қарсы 
болған…» – деп айтылады. 

Бопай ханша көпшілігінің ерліктері  
анау-мынау ерге бұйырмайтындай, көбіне 
қыз-келіншектерден құралған 600-дей 
(алты жүздей) арнайы жасақты басқарды. 
Бұл топ негізгі әскерді ішкі-тыл жағынан 

қару-жарақ, азық-түлікпен қамтамасыз 
ету және кшіп-қонды басқару, ауылдар-
ды қорғау істерімен айналысты. Елден 
зекет жинау, күреске қарсы адамдар-
ды  бағындыру, қажет болса шабуды 

да қолданумен қатар, қиын-қыстау 
кездерде алғы шептерден де табылып 
жүрді. Бұл істерде өзін мықты жағынан 
көрсете алып, барлық жұмыстарды ше-
бер  ұйымдастыра алды. Бопай ханшаның 
Хан Кеңестеріне де қатысып, өз ойларын 
айтып жүргені, онымен елдің санасқаны 
да деректерден айқын көрінеді. Ел ау-
зында оның бейнесі: «Ол жорықтарда 
өзін әйелмін деп сезінбей, ісіне әділ де 
берік, қатал талап қоя алатын батыл бас-
шы екендігін танытқан. Ағасына ұқсаған 
сұсты да нұрлы тұлғасын көріп, затың 
әйел ғой деп сөз тастайтын ұры көзді 
жігіттерге бұйрықты бере жалт қарағанда, 
олар кірерге жер таба алмай, сасқалақтап 
қалады екен…» – деген 
тұрғыда сақталған. 

Берік БАЙБОЛОВ,
ғылыми зерттеу 

бөлімінің басшысы

Көктемінің босында Жүсіп ата кесенесі 
аумағында қорық-музей мен демеушілер 
есебінен салынатын сапар орталығының 
құрылысы басталып, аманат капсуласы 
орнатылған болатын. Сәуір айынан ба-
стап қарқын алған құрылыс жұмыстары 
аяқталып, қазіргі таңда ғимараттың 
терезелерін орнату жұмыстары басталды. 
Туристер мен зияратшыларға арналған 
қызмет көрсету орталығы 4 бөлмеден 
тұрады. Онда әкімшілік, музей экспози-
циясы, қонақжай, шаруашылық бөлмелері 
қарастырылған. 

Сонымен бірге, тарихи деректерге 
сәйкес жүзімнің ерекше түрін өсірген Жүсіп 
атаның сүйікті жұмысын қайта жаңғырту 
мақсатында ең үздік сұрыпты 12 түрлі жүзім 

ағашы егіліп, арнайы бақ бой көтерген бо-
латын. Казіргі таңда Сәуір-мамыр айларын-
да егілген жүзім көшеттері жайқалып өсіп 
келеді. Алдағы уақытта кесенеге келген ту-
ристер мен зияратшылар сапар орталығын 
соғып тарихи орын мен онда жерленген 
тұлғалар жайлы мәліметтермен танысып, 
тынығып, бақтағы жүзімнен де дәм тата 
алады. Сапар орталығын қыркүйек айында 
толықтай пайдалануға беру жоспарлануда.

Сонымен қатар, Үкаша ата кесенесі 
мен автотұрақ аралығындағы жолды бе-
тондау, кесене алдына брусчатка тас төсеу 
жұмыстары да қарқынды жүруде. Жол 
салу жұмыстары әне-міне і аяқталады 
деп күтілуде. Орайы келгенде айта кету 
керек Үкаша ата кесенесі жанындағы 

мешітте жүргізілген күрделі жөндеу 
жұмыстары маусым айының басын-
да аяқталып, пайдалануға берілді. Енді 

Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) сүйікті 
сахабаларының бірі Үкаша ата кесенесіне 
зиярат етіп, құран бағыштап келген жамағат 

Аллаға құлшылықтарын мешіт бөлмеде 
өтей алады.

Абаттандыру жұмыстары барысында 
даладағы бастырмаларды ретке келтіру, 
келушілерге жағдай жасау мәселелері де 
пысықталды.

Сонымен бірге, Үкаша ата құдығына 
келушілерге жайлылықты қамтамасыз ету 
мақсатында жаңадан кең бастырма орна-
тылып, айналасына ағаштар мен гүлдер 
егілді. Қыс пен жаз мезгілінде келушілерге 
қолайлы болуы үшін айналасын қоршап, ба-
стырманы сырлау жұмыстары жүргізілуде.

Гауһар ана кесенесі де- маңызды 
нысандардың бірі. Биыл Гауһар ана 
кесенесінде де сапар орталығы бой 
көтермек. Бұл бастама атақты ананың аты-
мен аталатын қасиетті бұлақ суына шомы-
лып, дертіне шипа тауып жатқан зиярат-
шылар мен туристерге қолайлы жағдай 
жасау мақсатында қолға алынуда. Мұнда 
қонақжай, музей және насихаттық бөлімдер 
іске қосылатын болады.

Әркез де елде басына нәубет түсіп, 
үміті үзілуге шақ қалғанда қазақ халқының 
бағына не бір дарынды билеушілер таққа 
отырған. Бұл жолы да солай болды. Ел 
басына күн туған шақта, іші тар, ашкөз 
көршілер жапатармағайлап қазақ жеріне 
бас салғанда Шығай ханның үлкен 
ұлы Тәуекел тақты иемденді. Қазақ 
хандығының негізін қалаушылардың 
бірі Жәнібек ханның тоғызыншы ұлы 
Жәдіктің немересі Тәуекел Хақназар 
өлтірілген уақытта түрлі билеушілердің 
қызметінде болып, сол елдердің саяси 
оқиғаларының бел ортасында жүрген, 
еді. Далалық дәстүр бйынша хан тағына 
отыру құқығы Жәнібек ханның үлкен 
ұлдарына тиесілі болды. Хақназар дүние 
салғанда 18 жастағы Тәуекел Бұхара 
билеушісі Абдолла II ханның қызметінде 
жүріп, Ходженттің билеушісі дәрежесінде 
еді  және жеке басының ерлігі үшін 
өзбектер арасында «баһадур» деген атқа 
ие болғанды. Ол туралы Абдолла ханның 
сарай тарихшысы Хафиз Таныш Бухари: 
«Бүкіл Дешті Қыпшақта одан асқан 
ержүрек батыр болған жоқ» деп жазуы 
да сондықтан болса керек. 

1582 жылы, аяқ астынан Шығай 
хан дүние салады. Оның артынша 1585 
жылы, ойраттармен болған бір соғыста 
оның бәйбішесінен туған үлкен ұлы және 
мұрагері Ондан сұлтан да қайтыс болады. 
Осы кезде Тәуекел баһадұр, ханның ұлы 
және ханның інісі ретінде аяқ астынан 
хан болу құқығына ие болып, өзге елдегі 
атақ-даңқы, жеке ұлыстың билеушісі 
болғандығына қарамай, өз елінде ұлтан бо-
луды 1585 жылы, қазақ хандығының саяси-
әлеуметтік жағдайының мүшкілдігін терең 

ұғынған, айналасындағы дұшпандарының 
айла-тәсілдеріне жетік білетін 23 жастағы 
Тәуекел қазақ хандығын иемденуге бел 
шеше кіріседі. Оның бұл істегі басты 
қарсыластары Хақназар ханның ұлдары 
еді. Алайда, Баба сұлтанды өлтіріп, 
Хақназардың кегін қайтарушы ретінде 
Тәуекелдің салмағы басым болып ол, 1586 
жылы қазақ хандығының тағына отырады. 
Таққа отырысымен Тәукел баһадүр Сыр 
бойындағы қалалар мен тұтас оңтүстік 
өңір үшін күресті бастайды. Алдымен, 
Созақта Құрылтай өткізіп, сол жиында 
барлық рулардың мал жайылым жерлерін 
анықтап беріп, екінші мәселе жау қолында 
қалған жерлерді күшпенен қайтарып 
алу туралы сөз етіледі. Алайда, екінші 
ӘмірТемір атанған Абдолла II ханнан бұл 
жерлерді тартып алу оңай шаруа емес еді. 
Одан қалса, қазақ жерлеріне басып кіру 
үшін оңтайлы сәтті күтіп шығыста ойрат, 
моғолдар бұғып жатса, батыста ноғай, 
солтүстікте сібір хандықтары мүлгімей 
жатты. Қазақтар мен өзбектердің ара-
сында соғыс оты тұтана қалған жағдайда 
олар қапы қалмасы анық еді. Жас та болса 
дарында Тәуекел бұл істің шешімін табу 
үшін алдымен ойраттарды жуасытуды 
ойластырды. Ол, Ташкенттің билеушісі 
Барақ ханға екеуінің де Шыңғыстың 
ұрпағы екендігін, екеуінің де мұсылман 
екендігін есіне сала отырып, кәпірлерге 
қарсы бірге соғысып, аталарымыздың 
кегін қайтарайық деп ұсыныс тастайды. 
Барақ хан мұны құп алып, нәтижесінде 
Тәуекел хан ойраттарды жеңіп, олардың 
үстінен өзінің інісі Шах-Мұхаммет 
сұлтанды билеуші етіп қояды. 

Шығыстағы қауіпті сейілтік есін ол 

енді Сібір хандығына қарсы күрес аша-
ды. Сібір ханы Көшімнің қарсыласы 
Сейтақтың алауыздығын пайдаланып, 
Сейтақпен өзінің әпкелерінің бірін 
ұзатып, онымен туыстық қарым-қатынас 
орнатады. Шешуші сәтте інісі Ондан 
сұлтан бастаған ірі әскери қосынды 
Сейтаққа көмекке жіберіп, Көшімнің 
тас талқанын шығарады. Сол қызумен 
ноғайларға қарсы бірнеше ірі жорық 
ұйымдастырып, ақыры оларды да ортақ 
келісімге келуге мәжбүрлеп, Қазақ 
хандығының батысындағы билігін 
қалпына келтіреді. Осы жетістіктерді 
көзімен көрген Моғолстан ханы 
Махмуд Шорас Тәукел ханды ешқандай 
қақтығыссыз мойындайды. Осы аралықта 
хан қарақалпақтарды да өз қол астына 
алады. Төрт тарапын қымтап болған 
хан Бұхар хандығына қарсы күрес 
үшін одақтас іздей бастайды. Осы 
аралықта Бұхар хандығының өз ішінде 
1598 жылы Абдолла II мен оның ұлы 
Абдулмумин арасында таққа талас 
басталып, нәтижесінде екеуі де осы 
қақтығыста қайтыс болады. Мұны білген 
Тәуекел хан сол жылдың тамызында жүз 
мыңдық әскермен Бұхара хандығына 
қарсы жорыққа аттанады. Қысқа 
уақытта қазақтар Ташкент, Түркістан, 
Сайрам, Ақсу, Әндіжан, Фергана, тіпті 
Самарқандқа дейін басып алады. Тәуекел 
баһадүр мұнымен тоқталып қалмай келесі 

кезекте нысанаға Бұхараның өзін алады. 
Шынтуайтына келген дебасып алған 
жерлерінің өзі де жетіп артылар еді, алай-
да, Тәуекел Бұхарада Абдолла ханның 
ұрпақтары билікте отырғанда қазақтар 
мен өзбектердің арасында тыныштық 
болмайтынын  жақсы түсінді. Бір айға 
жуық жалғасқан соғыс барысында 
Тәуекел баһадүр уланған жебеумен ауыр 
жарақат алады. Бұдан аман қалмайтынын 
түсінген хан, астыртын оны Ташкенттен 
алып шығуды бұйырады. 36 жасқа әлі 
толмаған хан, ажал алдында өз орнына 
інісі Есімді хан етіп жариялап үлгереді. 
Бұл Тәуекел ханның ең соңғы ерлігі еді. 
Осы арқылы ол, сұлтандар арасында тақ 
таластықтыжойып, енді ғана ес жиып 
келе жатқан елдің берекесін сақтап 
қалды. 

Тәуекел жанның қысқа ғана ғұмыры 
осылай өтті. Бірақ, неге екені белгісіз әлі 
де лайықты орнын ала алиауда.Әйтпесе 
«Оқулығы жұқа боса да, қатпар-қатпар 
тарихы бар» халқымыздың қарсы сүйем 
жерін қызғыштай 
қорып ол секілді 
ешкімде түгендемеп 
еді.  

Данияр 
САДУАҚАСОВ, 

экскурсовод

КЕСЕНЕЛЕРДЕ АУҚЫМДЫ ЖОБАЛАР ЖҮЗЕГЕ АСУДА 

ӨЗГЕ ЕЛДЕ СҰЛТАН БОЛҒАНША,
ӨЗ ЕЛІҢДЕ ҰЛТАН БОЛ

16 ғасырдың соңына қарай Қазақ хандығының жағдайы қиындап, тағдыры 
қыл үстінде тұрды. Қазақ руларының басын қосып, хандықты қайта нығайтқан 
қазақтың ұлы ханы Хақназар 1580 жылы Шайбанид Баба Сұлтанның астыр-
тын жіберген жендеттері қолынан қаза табады. Ханның топырағы кеппей жа-
тып қазақ жеріне көз алартқан шабуылдар үдейе түсті: батыстан ноғайлар, 
оңтүстіктен өзбектер, солтүстіктен сібір хандығы, шығыстан ойраттар қазақ 
ауылдарын шауып тонай бастады. Дәл осы шақта екінші рет қазақ халқының 
халық ретінде жер бетңнен жойылып кету қәуіпі туады. Алғаш рет  мұндай 
жағдай Қасымхан дүниеден өткеннен соң болған еді. Алайда, тарих сахна-
сына оның ұлы Хақ-Назар шығып, қазақ халқын қорғап қана қоймай, соны-
мен қатар жау қолында қалған қазақ жерлерін де қайтарып алған еді. Ендігі 
кезекте, Хақназардың өзі дүние салғаннан соң қазақтың жерін кім қорғап, 
жетімінің басын кім сипайды!? Сексенге қараған шағында Хақназардың ор-
нын басқан қарт Шығай ханның ел арасында анау айтқандай беделі болма-
ды. Оның Хақназардың орнын баса алуы да екі талай еді. 

Абылай ханның немересі, Қасым сұлтанның қызы, Кенесары ханның 
қарындасы. Бопай ханша Кенесары Қасымұлы көтерілісіне  белсе-
не  қатысушылардың бірі. Бопай ханша Көкшетауда дүниеге келген. 
Тарихи деректерде Қасым  сұлтан мен бәйбішесі Айкүмістен алты 
бала өмiрге келiптi. 

Жуырда "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі" 
РМҚК директорының міндетін атқарушы Ерсін Тәжібаев қорық-
музейге қарасты Үкаша ата, Жүсіп ата, Гауһар ана кесенелерін 
аралап, аталған тарихи орындарда атқарылып жатқан абаттандыру 
жұмыстарын пысықтады.

ПҰТ-САМАС – 
НӘПСІСІ ПҰТҚА 
АЙНАЛҒАН ЕСАЛАҢ  
Әбутәліп дүр еді ол – Әлі-Шердің атасы, 
Күллі арабтың ұлығы, қабыл болған батасы. 

Әбутәліп табылды барлық істің басынан, 
Мұхаммед те екі елі қалмаушы еді қасынан. 

Сөйтіп жүріп Мұхаммед жасқа жетті он жеті, 
Хадишаның жүзіне түсті нұр боп келбеті. 

Мұхаммедке кез келсең, – айтар едің сұңқар деп, 
Хадиша оны көргеннен зар иледі іңкәр боп. 

Махаббаты аударды Хадишаның тілегін, 
Мұхаммедке ғашық боп өрт шарпыды жүрегін. 

Күн-түн жылап Құдайға, жасы айналды бұлаққа,
Көріп Құдай көз жасын, жетті ақыры мұратқа.

Көріңіздер Құданың келтірген бұл жүйесін, 
Мұхаммедке баққызды Хадишаның түйесін. 

Расулді Хадиша жалшы қылды ақылы, 
Фазылымен Алланың жары болды ақыры. 

Хадишаның Жаратқан шын бақытын ашты-дүр, 
Расулдің басына дүр-жақұтын шашты-дүр. 

Жылжып ғұмыр, Расул толған шақта қырыққа, 
Жаратушы Иеден келді уаһи* ұлыққа. 

Содан кейін Мұхаммед падиша боп жұртына, 
Жар болды Алла Расулге, көндірді елін ырқына. 

Мұхаммедтің әр ісін оңдап, жолға иді Алла,
Барша жұрттың жүрегін келтірді өзі – иманға. 

Ақ сәлдесі оралған Расулдің басында,
Отыз үш мың сахаба кемел тапты қасында. 

АУҚЫМДЫ ЖОБАЛАР ЖҮЗЕГЕ АСУДА

ЖӘДІГЕР

ҒИБРАТ

ӨР МІНЕЗДІ БОПАЙ ХАНША
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«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі директорының 
міндетін атқарушы Ерсін Ботабайұлы басшылығымен «Ясауи ізімен» ғылыми-
танымдық экспедициясы Түлкібас ауданының  Абай, Амангелді ауылдарын 
аи басын бұрды.

Бұл күндері Шербай қорымынан табылған б.з.д. 
ХV-ХІVғ.ғ. тән. қыш ыдыстар, «Шербай мәдениеті» 
деген атпен ғылымда лайықты бағасын алып отыр. 
2000жылы Түркістан археолгиялық экпедициясы 
Шойтөбеден оңтүстік батысқа қарай 2 км жерде 
орналасқан алып құмтөбеде барлау жұмыстарының 
нәтижесінде көптеген артефактілер тапқан. Жалпы 
Шербай қорымының аумағы 52,5 гектар жерді алып 
жатқандықтан, қорымды үш бөлікке бөліп, батыс 
бөлігін Шербай І, солтүстігін Шербай ІІ, шығысын 
Шербай ІІІ деп қарастырған. Негізі археологиялық 
зерттеу жұмыстары Шербай І бөлігінде (жалпы 
саны 17 қабір) жүргізілген. Қорымнан табылған 
металл,тас артефактілермен қатары отызға жуық 
қыш ыдыстар коллекциясы қазақ жері үшін үш 
мың жыл бұрын мекендеген елдің заттай көзі деуге 
тұрарлық. Ғалымдар Шербай қорымынан табылған 
қыш ыдыстардың, Оңтүстік Қазақстандағы Таутары 
қорымына өте ұқсас екендігі анықтап, Шербай 
қорымын андронов мәдени-тарихи қауымдастығына 
енетін федоров мәдениетіне жатқызады. Мұны 
С14 әдісімен қабірлерден алынған б.з.б. ХҮІ-ХІҮ 
ғасырлар деп көрсеткен мерзім де нақтылай түседі. 
(Байпақов,Таймағамбетов, 2009, 177 ). 

Біз Шербай, Шпан мәдениетінен табылған ыды-
старды қарастыру кезінде ғалымдардың Орталық 
Қазақстан қыш коллекциясын жіктеу, жүйелеу 
барысында А.И. Мартынов, Я.А. Шер және В.Ф. 
Генингтің заттардың өзара байланыстылығын 
анықтауға арналған археологиялық зерттеулер 
әдістерін негізге алғандықтарына назар аудардық. 
Сонымен бірге әсіресе ерекше қола дәуірі коллек-
цияларын ғылыми каталогтаудың кейбір әдістерімен 
айналысып жүрген ҚРМОМ ғылыми жетекшісі Х.А 
Айтқұлдың колекцияларды жүйелеу жұмыстарымен 
таныстық. Маман кезеңдер мен түрге топқа 
және жіктеуге сай артефактілерді географиялық 
(тұрмыстану орны), хронологиялық (жасалған 
уақыты және тұрмыстануы), тақырыптық, заттық 
(қолдану-пайдалану орны) топтарға бөлумен қатар, 
коллекцияны жүйелеу жұмысын – материалдарды 
ескерткіштер, кезеңдер және түрге (тип) сай топта-
стырумен түсіндіреді. Біз де Шербайдан табылған 
қыш артефактілерді жоғарыда аталған ғалымдардың 
еңбектеріне сүйене отырып қолданыс аясына 
сәйкес бөліп көрдік. Қыш ыдыс пішініне; және 
технологиялық жасалу тәсіліне (қолмен пішінделіп 
сомдалған, көзе шарығында пішінделіп сомдалған); 
сондай- ақ, жасалған материалдың құрамына (құм, 
қиыршық қоспалы балшық) белгілеріне қарай 
жіктеледі. Сонымен қатар қола дәуірі қоныстарында 
барынша жиі ұшырасатын қыш бұйымдарды 
жіктелуі бойынша ыдыстың пішіні мен өрнегіне, 
өрнек түсіру техникасы бойынша бөліктерге 
бөлінуіне назар аудардық. Мәселен бірінші бөлікке 
– тікше (банка) ыдыс: ернеуі кең; биік, қабырғасы 
тік, тегіс немесе бүйірі білінбейді деуге болады. Бұл 
Шербай қорымындағы ыдыстардың көпшілігіне тән.

Екінші бөлікке – куб пішінді ыдыс, бұлар да екі 
түрге: иықшасы дөңгелектенген; иығы иінделген 
болып бөлінеді.

Үшінші бөлікке – қазанға келтіріліп жасалған 
ыдыс, өрнегі жоқ, қара-сұр, сұрғылт түсті болып 
келеді. Табылған ыдыстардардың ішінде пішімделуі 
әдеміленіп, өрнексіз болып құмыра тәрізденіп 
жасалған ыдыстарды бұл аймаққа сырттан әкелінген 
ыдыстар қатарына жатқызады. Ыдыстардың түбі 
тегіс, орнықты, кейбірінің түбінің шеті сәл шығыңқы 
болып келген. Ыдыстардың сыртқы беті жіңішке, 
тегіс қалыппен түсірлген өрнектер, жіңішеке сызба 
жолақтармен, ішінара тісше қалыппен өрнектелген. 
Өрнектер түрлері көбінесе ирек сызықтар қатары, 
үшбұрыштар тізбегі, шырша жолақтары және 
үзік жолақтар кездеседі. Өрнектер белдеуленген 

көлденең жолақтармен бөлінген. (Т.А.Э. есебі, 
2001, Шербай қорымындағы қазба жұмыстары, 136 
б). Ыдыс жасауға қолданылған балшық өте тығыз 
болып иленіп, құрамына аздап қиыршық қосылған 
және ұсақталған бақалшықтар мен отқа жанған 
өсімдік қоспалары мен шамот қосылып жақсы 
күйдірілген. 

 Археологиялық мәдениетті бөлген кезде 
ғалымдар тек пошымына ғана емес кыштың 
өрнектелуіне де назар аударады. Шербай, Шпан 
қорымдарынан табылған қыш ыдыстардың 
пішімдері мен олардың өрнектелуіне тоқталсақ. 
Мәселен Шербайдан табылған ӘСММ кк 1180,б.з.д. 
XV-XІVғғ.тән. ыдыстың (1-сурет). өлшемі бой-
ынша, һ-15,5;d-ернеуінің -24см, d-түбі -11см. 

қабырғаларының қалыңдығы 0,6-08см.тең. Алқымы 
кең, әрі биік болып аузына қарай тарылған. Сырты 
ирек үшбұрышы болып таңбаланып безендірілген. 
Өрнектер сыртына үш қатар болып көлденеңінен 
түсірілген. 

1-ші бөлігіне яғни мойын тұсына үш бұрыштар 
түсіріліп, бұрыштары жоғарға қаратылған. 

2-ші бөлікке ара қашықтығы 1,5см келетін 
жолақ түсірілген, жиектері тарақ тістері тәрізденіп 
өрнектелген. 

3-бөлік иықтан төмен жағы көлденеңінен тең 
бүйірлі майда үшбұрыштар бір сарынмен кезектесіп 
түсіріліп, одан төмен иректермен әшекейленген. 
Иректер «г» «ч» әріптері тәрізеніп кезектеле 
түсірілген. Осы құрылымдар біріге келіп латын «F» 
әріпі тәрізі өрнектерді құрайды. Өрнектер штамп-
пен түсіріліп, үш бұрыштардың ішкі беті қысқа 
сызықтармен толтырылған. Түбіне үш бұрышталып 
келген гометриялық өрнек кезектеле түсіріліп іші 
қысқа сызықшалармен торланған. Ыдыс қалып 
көмегімен немесе сақиналы жапсырып соғу әдісімен 
жасалған.

Келесі ӘСММ кк 1175, ыдыс ХV-ХІҮғғ.тән. 
(Алқымы кең, ұзын мойынды денесі аздап үрлене 

шығып түбі көтеріңкі әрі тегіс болып жасалған. 
Ыдыстың өлшемі һ-11см, ернеуінің d-10,5см, 
түб-d-6,5см,қабырғаларының қалыңдығы -0,5см 
түбінің қалыңдығы -1см. тең. Ыдыстың жоғарғы 
бөлігіне өрнектер ирек тісті жалпақ қалыппен 
(штамп ) бір қатар бойымен түсірілген. Қалыптың 
ұзындығы -21 мен 28мм, ал тістерінің өлшемі -1х 
2мм. тең. Өрнектері жоғарда келтірген ыдысқа 
қараған өзгешелеу яғни, жоғарғы мойын жағына 
бір сарынмен кезектестіріліп бұрыштары жоғарыға 
қаратылып, іштері сызықтармен сызылып тең 
бүйірлі үшбұрыштар түсірілген. Иық тұсына да дәл 
солай тең бүйірлі үшбұрыштар, бұрыштары жоғарға 
қаратылып штамппен түсірілген. Осы қатар бойымен, 
бірақ бұрыштары төмен қаратылған үшбұрыштар 
төмен бөлігіне өрнек ретінде түсірілген. Олардың да 
іштері сызықтармен толтырылған. Сызықтар тарақ 
тістерімен немесе жалпақ штампен түсірілген болуы 
керек. Ыдыстарды орта қола дәуіріндегі Андронов 
мәдениетінің Алакөл кезеңіндегі ыдыстарына 
жатқызамыз.

Қола дәуірлердегі көне шеберлердің ыдыс 
формаларының бірнеше түрін жасау технология-
сын жіті меңгергендіктері жайлы түсінік беретін, 
Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 10 км 

жерде орналасқан Шпан қорымынан табылған 
б.з.д ХV-ХІІғғ. жататын қола дәуіріне қатысты 
қыш ыдыстарға да тоқталсақ. Олардағы өрнектер 
Шербай ыдыстарындағыдай жасалуы бойынша 
бүйірі тік немесе біраз шығыңқы, мойны сыртқа 
қайырылған, түбі жайпақ болып, және өрнектері 
ыдыстың өн бойына түсіріліп, «шырша», «шаршы» 
және «үшбұрыш» болып келген. Музей қорындағы 
ӘСММ КК 3660 ыдысқа да тоқалып өтсек. 
Қазанның өлшемі Һ-22,5 см, d-түб-12,2см.тең. Ыдыс 
материалы қара саз балшықтан құм қосу арқылы 
жасалынған. Ыдыс қолдан жасалған, жіңішке диск 
тектес түпке орналастырылған. Түп жағы конус 
тәрізді жоғары қарай кеңейе келіп сопақша түрде 
дөңгеленген иыққа айналған, аузы кең, жоғары қарай 
аздап ұлғайған. Ернеу жиегі сыртқа қарай шама-
лы қайырылған, жарма көрінісінде сопақша болып 
келген. Мойны әртүрлі көлемдегі үшбұрыштардың 
бір қалыпты тізбегімен екі қатар етіліп сәнделген, 
олардың іші солдан оңға қарай түсірілген түзу 
сызықтармен толтырылған. Үшбұрыштар ұштары 
солға қаратылып шахмат тақтасы сияқты түсірілген. 
Түбінен иығына дейінгі өтпелі аралық көлденеңінен 
орналасқан «меандр» тектес өрнекпен сәнделген. 

Мұндай өрнектер Ежелгі Грек өнерінде кеңінен 
қолданылған. Бұл қазан да қола дәуірі, Андронов 
мәдениетінің Алакөл кезеңіне жатады.

Осы қорымнан табылған, келесі ӘСММ КК 
3659 Қазаншаның өрнектелуіне де, тоқтала кет-
сек. Оның өлшемі Һ-17 см, d-түбі-10см , d-ернеуі-
1см.тең болып, қара қошқыл түсті сынықтардан 
жиналған. Ыдыс екі жағы кесілген конус пішінделіп 
түбі тегіс, аузы кең болып жасаған. Ернеуіне жақын 
жері ойылып сынған. Кішкене бөлігі жетпейді. 
Ыдыс асханалық, тамақ пісіру үшін қазан ретінде 
қолданған. Қазаншаның сыртқы ернеуі, бүйірі,түбі 
түгел өрнектелген. Қазаншаның ернеуіне пирамидаға 
ұқсас үш бұрышты сызықтан тұратын өрнектер 
салынған. Ыдыстың бүйіріне толық шырша тәріздес 
ұзын сызықтан құралған өрнек жасалынған. Ал түпкі 
жағында пирамида тәріздес сызықтардан сызылған 
үш бұрыш тәрізді өрнектер қайталанады. Олар 
тісті қалыппен түсірілген. Негізінен ыдыстардағы 
өрнектер тек әсемдік үшін ғана емес, сонымен 
қатар байлық пен молшылықтың белгісін білдіру 
үшін және «көзден», «тілден» сақтау үшін салы-
натын болған. Қазан сыртындағы өрнектер ыды-
сты күйдіруден бұрын шикі немесе тобырсыған 
балшықтың бетіне, алдын ала сызылған жобамен 
емес, көзбен мөлшерленіп салынған болуы керек.

Шпан қорымынан табылған қыш ыдыстардың 
пішіні Орталық қазақстаннның Былқылдақ ІІ 
кешенінен табылған қыш ыдыстарға өте ұқсас 
келеді. Е. Е. Кузьмина өзінің «Гончарное произвос-
тво у племен андроновской культурной общноси» 
атты мақаласында андроновтықтардың қыш жасау 
технологиясы мен типологиясын жасап, үш топқа 
бөліп көрсетеді.

Шпан қорымынан табылған қыш ыдыстар пішіні 
жағынан және ыдыс бетіндегі ою-өрнектерінің жаса-
луы жағынан Е.Е. Кузьминаның жасаған кестесіндегі 
Қожамберді тобына жақын екенін айтуға болады. 
Е.Е. Кузмина Қожамберді тобын, Алакөл және 
Федоров топтарының араласу нәтижесінде пайда 
болған деген пікір айтады. Ыдыс формасы жағынан 
Орталық Қазақстанның Былқылдақ ІІ кешенінде 
табылған қыш ыдыстарға ұқсас келеді. (Өсеров, 
2010,-251-25) 

А н д р о н д ы қ  ы д ы с т а р д а ғ ы  н а қ ы ш т а р 
үшбұрыштар», маендрлік, «кілем тәрізді свастикалық, 
көлбеу, шырша, кертіктер мен штрихжолақтар және 
тұрақты атауы ж оқ бірқатар түрлер кіреді.Тағы да, 
байқайтынымыз қола дәуірінің соңғы кезеңінде 
шаруашылықтың жаңа формасының–көшпелі мал 
шаруашылығының дамуына байланысты қыш ыды-
старды «мүйіз», «қошқар мүйіз», «қос мүйіз», «та-
бан» секілді өрнектермен әсемдеп отырған. «Қошқар 
мүйіз» өрнегі мыңдаған жылдар бөліп тұрған 
халықтардың мәдениеттерін байланыстырар ортақ 
белгілерін айқын көрсетеді. «Қошқар мүйіз» өрнегі 
ежелгі қола дәуірі тайпалары бұл өрнекпен ыдыс-
аяқ бетін әшекейлесе, қазақтар әр түрлі бұйымдарды 
безендірген. Әшекей өрнек өнерінің осындай бір 
мәнерінің өзі де, араларын мыңдаған жылдар бөліп 
тұрған халықтардың мәдениеттерін байланыстыра-
тын ортақ белгілерін айқын көрсетеді.

 Сөз соңында айтарымыз, қола дәуіріне қатысты 
Шербай, Шпан қыш артефактілеріндегі өрнектердің 
Қазақстанның басқа аймақтарынан кездесуі, 
кең байтақ Қазақстан тұрғындары Оңтүстік 
Қазақстанның отырықшы-егінші жұртымен тығыз 
байланыста болуымен бірге, бұл аймақ адам-
зат өркениетінің кіндігі болғандығын тағы да 
дәлелдей түседі. Музей қорындағы Шербай, Шпан 
мәдениетінің артефактілері де Қазақстандағы қола 
дәуірінің коллекцияларымен бірге ғылыми ката-
логталу, археология, тарих, антропология, этно-
логия т.б. гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
зерттеулердің дереккөзін толықтырып артефактілері 
де тың ізденістерге негіз болуға септігін тигізсетін 
материалдар ретінде  Қазақстан 
аумағынан табылған басқа  қола  
дәуір ескерткіштерімен бірге 
халықтың  рухани игілігіне ай-
налса дейміз.

Әшіркүл ЕГЕУБАЕВА,
мәдениет саласының үздігі

ТҮРКІСТАННАН ТАБЫЛҒАН ҚОЛА 
ДӘУІР ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ӨРНЕКТЕЛУІ 

Қазақстан аумағында балшықтан жасалған алғашқы бұйымдар неолит дәуірінде пай-
да болған. Сол дәуірлерде адамдар мал бағып, жер өңдеуге кірісті, балшық илеп, түбі 
дөңгелек келген, қарапайым ою салынған ыдыстарды отқа салып күйдіру кеңінен тара-
ды. Андронов мәдениеті қалыптасқан қола дәуірлерде бір қалыппен қарабайыр болып 
жасалған қыш ыдыстардың түрлері өзгеріп, оюлары күрделеніп, әдемілене бастағанын, 
ең көп тараған аймағы Орталық Қазақстанан табылған артефактілерден көруге болады. 
Соңғы жылдыры өркениетің кіндігі болған Оңтүстік Қазақстаннан да, андронов мәдениетіне 
қатысты мәдени ошақтар табылып, олардан шыққан артефактілер қазіргі таңда «Әзірет 
Сұлтан » қорық музейіміздің құнды дүниелеріне айналған. 

МӘДЕНИ МҰРА

МӘДЕНИ МҰРА

Абай тарихи  шындауында бай ауыл 
екен. Онда дін тарқатушы Мұхаммед Нұран 
баб, ғұламаның құлпытасы кездейсоқ 
табылғандығының, мұрты бұзылмай бүгінгі 
таңға жеткендігінің куәсі болдық.  Бұл 
еліміздің тарихында бабтардың басынан 
табылған алғашқы құлпытас болуымен 
құнды. Әсілінде баб сөзі «Исламға енгізуші 
қақпа», – деген мағынаны білдіреді. Әзірге 
экспедиця мүшелері Орталық Азияға ислам 

аша келген Ысқақ баб, Әбдіжәлил баб, 
Әбдірейім баб, Арыстан бабтармен қатар 
өмір сүрген ғұлама болуы ықтимал деген 
тұжырымға келіп отыр. Құлпытас табылған 
аймаққа Түркі академиясының археолог ма-
мандары қазба жүргізген. 

Табылған бірталай экспонаттар жайлы, 
сонымен бірге, ауыл ішінде сопылардың же-
расты мешітінің іздері мен сақталған орын-
дарды Түркі академиясының қызметкері 

Нұрболат Бөгембаев пен осы ауылдың 
тұрғыны мәдениет жанашыры Досжан 
Қыдырәлі мырзалар көрсетіп, таныстырды. 
Абай ауылы көне мәдени қабаттың үстіне 
орналасқан елдімекен екендігіне тағыда көз 
жеткіздік. Абай ауылынан асып Түркібасы 
әулие атанған Ахмет Ясауидің шежіре бой-
ынша төртінші атасы Ифтихар шайықтың 
мәңгіге тыныс тапқан мекеніне барып, құран 
оқып, таза мөлдір бұлағынан су ішіп, тарихи 
орынды картаға енгіздік. 

Ясауи есімімен байланысты тарихи 
орындарға қатысты жазатын еңбегімізге 
бірталай материалдар жинақтап, һәм рухани 
байып  елге қарай жол тарттық.

ТҮЛКІБАС ТУРИЗМГЕ СҰРАНЫП ТҰР
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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ     ТҮРКІСТАН

1
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 

Елбасы кесененің көрік-келбетін қал-
пы на келтіруге күш жұмылдырып, 
2000 жылы Түркістанның 1500 жылдық 
мерейтойын ЮНЕСКО деңгейінде 
атап өтуге барлық жағдайды жасады. 
Ал мерейтойдағы баяндамасы киелі 
қаланы биік белеске көтерді. Қаланың 
мерейлі мерекесінде Елбасының: «Түр-
кістанды облыс орталығы жасаймыз. 
Бұл той – Түркістанды орталыққа айнал-
дырудың басы», деген сөзі ел есінде. 
Тұңғыш Президенттің Әзірет Сұлтан 
кесенесіне жасап отырған қам қор -
лығының нәтижесінде «Мәдени мұ ра» 
бағдарламасының аясында көне ша-
һар дың шынайы шежіресін айқындау 
қолға алынды. Бұл бағдарлама бойын-
ша орындалған нәтижелі еңбектердің 
өзі бір төбе. Мысалы, аталған бағдар-
лама аясында тәуелсіздік алған кезең-
нен бері алғаш рет ел аумағындағы 
ес керт кіштер түгенделді, өңірлер бо-
йын  ша ескерткіштер жинағы әзірленді. 
Аума ғында 1 663 тарих және мәдениет 
ескерткіш орналасқан өңірде туризм са-
ласы 3 бағытта қарқынды дамуда. Атап 
айтқанда, Түркістан, Кентау қалалары 
мен Отырар, Ордабасы, Бәйдібек аудан-
дары бағытындағы тарихи-танымдық 
туризм, Сарыағаш курорты аумағында 
ем дік-сауықтыру және Түлкібас, Төлеби, 
Қазығұрт аудандарында экологиялық 
туризм. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен «Рухани жаңғыру» бағ-
дар  ламасына сәйкес еліміздің тарихи 
және киелі жерлері біріктірілген «Қазақ-
стан ның киелі жерлерінің географи-
ясы» арнайы жобасы жүзеге асырыл-
ды. Тарихи мәліметтер негізінде және 

еліміздің беделді ғалымдары бірлесе 
жұ мыс істей отырып, «Әзірет Сұлтан» 
музей-қорығындағы әрбір объектіні 
дамытудың тұжырымдамалық жоспа-
ры әзірленді. Оның ішінде must see 
нысандары ретінде Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі, Сауран, Отырар және Күлтөбе 
қалашығы сынды ірі тарихи объектілер 
бар. Нәтижесінде, ға сырлық тарихы, 
көп  теген тарихи-мәдени, туристік және 
діни ескерткіші бар ежелгі шаһар жаңа 
кел бетке ие болып, әлемнің түкпір-түк -
пі  рінен туристер келе тін қалаға айналды. 

Елбасының: «Әрбір халық, әрбір 
тәуел сіз мемлекет өзінің рухани орта-
лығын нақтылап алуы керек. Қазақ-
станның рухани орталығы – Түркістан. 
Ол – Қазақ елінің рухани жүрегі», де-
ген сөздері де жұрт жадында. Ал 2009 
жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен Астанада Түркі академиясы 
құрылып, кейіннен оған Халықаралық 
мәртебе берілді. Елбасы 2010 жылы 
Ахмет Ясауи атындағы қазақ-түрік 
университетіндегі кездесуде ұлы 
бабаның өшпес өнегелері мен мұрасын 
меңгерудің жолдарын айқындады. 
Түркістанда республиканың зиялы 
қауым өкілдерімен 2011 жылғы наурызда 
сұхбат құрып, Ясауи ілімдеріне жүйелі 
түрде ден қойып, айналымға түсіру 
керектігіне назар аударды. Ұлы ойшыл-
ды «Қазақ даласының Конфуцийі» деп 
атады. Ахмет Ясауи кесенесі 2015 жылы 
ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра ла ры 
тізбесіне енгізілді. 2016 жылы осынау 
беделі биік Халықаралық ұйым ның 
деңгейінде Қожа Ахмет Ясауи жылы 
аталып өтті. 

Түркістан облысына 2018 жылы 
жа саған сапары барысында Елбасы: 
«Түркістан – қазақ елінің рухани жүрегі. 
Ғасырлар бойы еліміздегі ең айтулы 

оқиға лардың бел ортасында болған 
тар лан тарихтың көнекөз куәгері. Ол 
Ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі 
қалалардың бірі ретінде танымал бол-
ды. Сонау ХІІ ғасырдан бастап әлем 
назарын өзіне аударды. Шығыстың 
Арис то телі атанған ұлы ғалым Әбу 
Насыр әл-Фараби Түркістанның 
іргесіндегі Отырарда өмір сүрген. 
Көшпелі жұрттың мұсылмандануына, 
халқымыздың Ислам дінін қабылдауына 
Түркістанның ерекше ықпалы тиді. 
Орталық Азия мен Дешті қыпшаққа 
Ислам әлемін таратқан көптеген әйгілі 
ғұлама осы жерден шықты. Қала екі 
ғасыр бойы қазақ хандығының бас орда-
сы болды. Көптеген маңызды шешім дәл 
осында қабылданып отырды. Түркістан 
маңындағы қасиетті төбе лер де қазақтың 
тағдыры шешілген әйгілі жиындардың 
өткендігі тарихтан барлы ғы мызға 
белгілі. Мәртөбеде жыл сайын қазақтың 
бүкіл игі жақсылары жиналып, мәслихат 
құрып, елдің мәселелерін тал қы лап, 
шешіп отырды. Күлтөбеде әз-Тәуке 
қазақтың барша аузы дуалы билерін 
жинап, «Жеті жарғы» заңын қабылдады. 
Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламада 
нәубеттен кейін қазақтың бас көтерер 
азаматтары түгел Ордабасыға жина-
лып, сол жерде құрылған әскермен 
Жоңғар шапқыншылығына тойта-
рыс бергенін білеміз. Сонымен бірге 
Түркістан – қазақтың көптеген аяулы 
перзенті мәңгі жай тапқан қасиетті 
қала. Осында жерленген 164 әйгілі 
тұлғаның 21-і ел басқарған қырандар, 
30-дан астамы қол бастаған батырлар, 
сөз бастаған билер. Олардың арасын-
да еңсегей бойлы Есімхан, Хақназар 
хан, әз-Тәуке, Абылай хан, Қаздауысты 
Қазыбек би, Қанжығалы Бөгенбай ба-
тыр, Жәнібек батыр және басқа да 

көптеген жақсы мен жайсаңы бар. Қарап 
тұрсаңыз, шын мәнінде Түркістан тари-
хы – күллі қазақтың тарихы. Сондықтан 
қасиетті Түркістанға деген мақтаныш 
сезімі әр қазақтың жүрегінде ұялаған. 
Түркістан тек бізге ғана емес, күллі түркі 
жұртшылығына қадірлі әрі қасиетті ме-
кен. Біз тәуелсіздікті жариялағаннан 
бастап Түрік мемлекеті бірінші бо-
лып қолдап, Түрік Президенттерінің 
барлығы осында келіп, тәу етіп, олар-
мен бірлесіп қазақ-түрік университетін 
құрдық. Мешіт салдырдық, кесенені 
жөндедік. Исламда ерекше орны бар, 
сопылық ілімнің негізін қалаушы ғұлама 
Қожа Ахмет Ясауи Түркістанда жатыр. 
Ислам қағидаларын түркі әлемінің ру-
хани дәстүрлерімен ұштастырған Әзірет 
Сұлтан – қазақтың ғана емес, бүкіл түркі 
жұртының руханиятында ерекше орны 
бар тұлға. Оның басына тұрғызылған 
алып кесене – бүгінде Қазақстандағы 
ең басты тарихи ескерткіштердің бірі. 
Түркістан – талай ғасырдан бері Қап та-
уынан Қашғарға дейінгі аралықта мекен 
еткен тұтас түркі халықтарының зиярат 
етіп келетін қасиетті орны. Халқымызда 
Мәдинада – Мұхаммед, Түркістанда 
– Қожа Ахмет деген сөз бар. Осындай 
сан алуан факторлар Түркістанды 
тұтас Тұран даласының түбі бір түркі 
жұртының рухани орталығына айнал-
дырды. Былтыр түркі мемлекеттері 
Түркістан қаласын Түркі әлемінің ру-
хани астанасы деп жариялады. Түркі 
әлемінің мәдени орталығы деп таны-
ды. Осының барлығы бүгінгі біздің 
шешімге алып келіп, Түркістанды облыс 
орталығы деп жариялауымызға себеп 
болды. Біз өткен Түркітілдес мемлекет-
тер басшыларының саммитінде Түркі 
әлемінің киелі жерлері жобасын қолға 
алуды ұсындық. Соның ішіндегі негізгі 

жерлердің бірі – дәл осы Түркістан. 
Сонымен құрметті ағайын, бұл шешім 
еліміздің өркендеуі үшін, Қазақстанның 
оңтүстік өңірінің жайнап өсуі үшін өз 
себебін тигізетін болады», деді. 

Облыс орталығы мәртебесін алған 
қастерлі шаһар бүгінде ұлтымыздың 
рухын көтеретін келешегі кемел Түр-
кіс танға айналуда. Қарқынды құры лыс, 
салынған инвестиция елдің игілігі үшін 
атқарылып жатқан дүние екені мәлім. 
Осылайша, Елбасының тарихи шешімі 
шежірелі қаланың дамуына тың серпін 
берді. Күні кеше облыс әкімі Өмірзақ 
Шөкеев Түркістан қаласын дамытудың І 
кезеңі аяқталып, жоспарланған іс-шара-
лардың 40%-ы іске асырылғанын мәлім 
етті. Негізгі әлеуметтік инфра құ ры лымы 
қаланып, 123 нысан салынды. Жаңадан 
халықаралық әуежай, әкімшілік-іскерлік 
және мәдени-рухани орталықтар бой 
көтеріп, Б.Саттарханов даңғылы қайта 
жаңартылды, арнайы экономикалық 
және индустриялық ай мақ тар құрылды. 
Түркістан қаласы то лық газданды-
рылып, 13 мың гектар жа сыл белдеу 
құрылды, 3,5 млн ағаш отыр ғызылды. 
Қалаға келуші туристер саны артты. 

Түркістан қаласын дамытудың екінші 
кезеңі аясында 109 жоба іске асырыла-
ды. Бұл мақсатқа 1,3 трлн теңге инве-
стиция бағытталады. Әкімшілік-іскерлік 
орталығында 57 жоба іске асырылып, 
жаңа теннис орталығы, мұзайдын са-
райы, ескек есу каналы, демалыс орын-
дары салынып, қажетті инфрақұрылым 
тар тылады. Б.Саттарханов даңғылы 
аума  ғында спорттық кешен, «Яссы» 
желі лік саябағы, ірі сауда орталықтары, 
182 гектар ботаникалық бақ, Парк Лейн 
коттедж кешені жобалары іске асыры-
лады. Мәдени-рухани орталықта та-
рихи нысандар қайта жаңғыртылады. 

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ

Салтанат сенде құрар шын,
Ділім, тілім, дінім де.
Түркістан – асыл тұмарсың
Көнеден жеткен бүгінге.



5№6-7 (45) маусым-шілде 2021 жыл
«Ясауи мұрасы» газеті

MUSEUMAZRETSULTANWWW.AZRETSULTAN.KZ MUZEI_AZRETSULTAN

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ     ТҮРКІСТАН

Тари хи-мәдени мұраны сақтау бой-
ынша 3 ауқымды жобаны іске асы-
ру көзделген, оның ішінде Күлтөбе 
қалашығының тарихи нысандарын 
қалпына келтіру, «Әзірет Сұлтан» 
қорық-музейінің аумағын абаттандыру, 
сондай-ақ «Қожа Ахмет Ясауи» және 
«Рабия Сұлтан Бегім» кесенелерін, 
Түркістан қаласындағы цитадельдің қа-
мал қабырғасын қалпына келтіру жұ-
мыс тары көзделіп отыр. Қалпына кел-
тіру жұмыстарын 2025 жылы 59 нысанда 
аяқтап, 24 археологиялық зерттеу жүргізу 
жоспарланған. Нәтижесінде, бас тарихи 
мәдени нысан – Қожа Ахмет Ясауи 
кесе несіне келушілер саны едәуір арта 
түс пек. Облысты әлеуметтік-эконо ми-
ка лық дамытудың 2021-2025 жылдарға 
арнал ған Кешенді жоспарында жоғарғы 
жыл дамдықты Түркістан – Шымкент – 
Таш  кент темір жол магистралін және 
«Дарбаза – Мақтаарал» темір жол же-
лісін салу жөніндегі жобаларды іске 
асыру көзделген. Денсаулық сақтау са-
ласында 570 төсектік орындық көпса-
лалы аурухана, ауысымда 500 адам 
қабылдайтын үш емхана, жедел медици-
налық жәрдем стансасы, сондай-ақ Ана 
мен бала орталығы салынады. Сондай-
ақ облыс әкімінің мәлімдеуінше, үш 
ауысым ды және апатты мектептерді 
жою, оқушы орындарының тапшылығын 
азайту мақсатында 130 жаңа мектеп бой 
көтереді. Назарбаев зияткерлік мектебі 
мен жатақханасы бар «Дарын» мектеп-
интернатының құрылысы, Күлтө бе 
қала шығының кесенелерін, тари хи ны-
сандарын қалпына келтіру, Түркістан 
қала сындағы «Әзірет Сұлтан» музей-
қорығының аумағын абаттандыру жос 
 пар ланған. Дене шынықтырумен және 
спортпен шұғылданатын азаматтарды 
қамтуды 45%-ға дейін ұлғайту бойынша 

жұмыс жүргізіледі. Ол үшін теннис 
орталығы, мұз сарайы, ат спорты кешені 
және басқа да объекті салынады. Кешенді 
жоспарды іске асыру 2025 жылға қарай 
шамамен 40 мың жаңа жұмыс орнын 
құруды, негізгі капиталға инвестициялар 
3 есе және өнеркәсіп көлемінің 35%-ға 
өсуін, еңбек өнімділігінің 52,1%-ға ұл-
ға юын, халықтың нақты кірістерінің 
54,8%-ға артуын қамтамасыз етеді. Ке-
шенді жоспарды уақтылы және толық 
іске асыру нәтижесінде 2025 жылы жал-
пы өңірлік өнімнің нақты өсуі 6,3%-ды 
құ рай ды. Сондай-ақ өңірде 2025 жыл-
ға дейін «Нұрлы жер» бағдарламасы 
шеңберінде 4,9 млн шаршы метр немесе 
46 мың баспана пайдалануға берілмек. 
Түркістан қала сында мемлекет-жеке-
шелік әріптестік те тігі шеңберінде құны 
40 млрд теңгеге жылу электр орта лығын 
салу көзделіп отыр. 

Осылайша, ұлылар ордасы, рухани-
ят аста насы Түркістан қарқынды құ ры-
лыс мекеніне де айналып отыр. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы қыр-
күйек тегі Түркістанға сапарында қала-
ның іргелі орталыққа айналып келе 
жатқанын атап өткен болатын.

«Түркістанның жаңғыруы – Қазақ стан 
халқының жеңісі деп білемін. Сол 2018 
жылы қыркүйекте мен бүкіл азамат тарды 
жинап тапсырма беріп едім. Бұл жыт пай 
орындалып келе жатыр, бұл елге салған 
инвестиция – халыққа салған инвес тиция. 
Елдің ризашылығына ие бо  лыңыздар», де-
ген болатын Тұңғыш Президент. Бүгінде 
өңір халқы, оның ішінде түркістандықтар 
киелі қаланың дамуын дағы Елбасы еңбегін 
ерекше бағалап, инвесторларға, тапсырма-
ны орындаушыларға ризашылықтарын 
білдіруде.

Ғалымжан ҚАМЫТБЕКҰЛЫ

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ
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Автор Түркістанның 10 ғасырға 
дейін Ясы аталып келгенін,12 ғасырдан 
қаланың даңқы өсе бастағанын, Қожа 
Ахмет Ясауи қайтыс болғаннан кейін 
ақын қабірі зиярат ету орнына айналғанын 
мәлімдейді. Кішкене кент бірте-бірте 
ұлы шаһарға айналады. Қожа Ахметтің 
әулие даңқы ел билеушілерді де өзіне 
тартады. Ұлы қолбасшы Әмір Темір 1397 
жылы Түркістанда болып, Ахмет Ясауи 
зиратының басына кесене орнатуға пәрмен 
етеді. Орталық Азия жеріндегі ең үлкен 
архитектуралық ескерткішті соқтыруға 
терең оймен, есеппен барған. Халықтың 
Ясауи зиратын әулие тұтатынын және 
шайырдың ғибратты сөздері ел арасын-
да аса әйгілі екенін ұққан Әмір Темір дәл 
осы жағдайды өзінің алысты болжаған са-
ясатына құрал етіп пайдалануды көздеген. 
Бұл өңірдің халқын мұсылман дініне 
берілгендік рухында тәрбиелеу басты 
есебі болса, сахараның елін билеп-төстеуге 
қолайлы бір орталық тұрғызу арқылы үлкен 
тірек орда орнатуды да мақсат тұтқан. Көп 
ұзамай, зәулім биік әрі қиял жетпестей 
әсем, әрі берік кесене алыс-жақын елдердің 
құлшылық етіп табынатын мекеніне ай-
налды. Шаһардың осындай саяси әрі діни-
мәдени орнына қызыққан хандар мен 
әмірлер оны өздерінің қол астында ұстауға 
тырысады, қала замандар бойында түрлі 
билеушілердің қолына кезек көшіп оты-
рады. 1495 жылы Темір әулетінің ақырғы 
өкілі Махмұт сұлтаннан қаланы Шейбани 
тартып алады. 

Ал 1582 жылы Бұхардың жауын-
гер ханы Абдулла Түркістанды иеленіп, 
қаланың билеушілерін өз қолымен 
өзгертеді. Кесененің Әмір Темірдің өліміне 
байланысты бітпей калған жұмыстарының 
біразы осы Абдулла хан кезінде қайтадан 
қолға алынады. 17-ғасырдың басынан 
Түр кістан қазақ хандығының астанасына 
айналады. Алғаш осында хандық байта-
ғын көтерген Шығайұлы Есім болады. 
Хиуа ханы Әбілғазы мұнда үш рет бо-
лып, көп тарихи мағлұмат жинаған. Әбіл-
ғазы өзінің жазбаларында Есім ханның 
Таш кент билеушісі Тұрсынды кектесіп, 
шауып өлтіргенін айтады. Есім ханнан 
кейін Түркістанды Жәңгір хан, одан соң 
Батыр хан, сонан кейінгі жерде Тәуке хан 
билейді. Тәукенің кезінде «Жеті жарғы» 
аталатын аса маңызды заңдар жинаған 
қабылданғаны мәлім. «Қасым салған 
қасқа жол», «Есім салған ескі жол» де-
ген сөздерде де сол хандардың зама-
нында қалыптасқан кәделі дәстүрлерді 
әйгілейтін терең сырлар жатыр еді. 
Түркістанды байтақ астана еткен ең 
соңғы даңқты хан Абылай болды. Қожа 
Ахмет кесенесі қазақ хандары мен аса 
беделді билер, елдің ең ардақты адамда-
ры жерленетін орынға – пантеонға айнал-
ды. Мұнда көшпелі өзбек,қазақтар ханы 
Әбілхайыр 1460 жылы қайтыс болған. 
Жоңғар жаулаушылығы кезінде астана 

қала Түркістан 25 жыл бойына жаудың 
қарауында болды. 

Түркістанның жау қолында қалып 
қоюы елдің жанына ауыр батқан. Халық 
ақындары шығарған дастандарда осы аху-
ал өте әсерлі жырланған. Сол замандағы 
халықтың бастан кешкен қасіретті хәлінің 
суреті Қожаберген жыраудың Қаратаудың 
басынан көш келеді» деген исі қазақ бала-
сына мәлім тарихи жырында көрініс тапқан. 

Жоңғар алапатының ақыры қазақтардың 
Ресеймен одақтастық іздеуіне, патшалық 
қарауына өтуіне ұласканы белгілі. 1800 
жылы Поспелов пен Бурнашев Павел 
1 патшаның тапсырмасымен Ташкент 
уәлаятында болғанда Түркістан жөнінде 
көп мағлұмат алып қайтыпты. Олардың 
айтуынша, Сырдарияның оң қанатындағы 
бұл өңір кең дала,келісті жасыл жазық. 
Түркістан төңірегіне қарай Қаратаудан 
көп өзен, бұлақтар ағады. Әйгілі бұл қала 
көп соғыстардан сан рет қираған. Бұл кала 
көп уақыт қазақтар қарауында болған Одан 
кейін Бұхар хандығына бағынған, 1799 
жылы Ташкент иелігіне өткен. 1819 жылы 
қаланы Қоқан ханы Омар басып алды,содан 
1864 жылға дейін қоқандар бодандығында 
болады. Ресей әскерлерінің Түркістанды 
басып алу тарихы жеке тоқталуды керек 
етеді. Орынбор қарауындағы әскерден 
алынған үлкен жасақты бастап полков-
ник Н.И.Верёвкин Перовскі (Қызылорда) 
қаласынан 1864 ж. 22 мамырда шығып, 
Түркістанға бет тейді. Оның қол астын-
да бес рота жаяу әс кер, 200 атты қазақ-
орыс, 10 зеңбірек, 5 мар тира қол зеңбірегі 
болған. Патша қосы нында 44 офицер және 
1593 солдат бар еді. Солдаттар Қоқан 
сарбаздарын ысыра оты рып, 8 маусым-
да Қарашыққа арада бір күн өтпей-ақ гүл 
жайнаған қаланың түбі не жетеді. Түркістан 
барлық жағынан да қа лын дығы 3 метрлік 
қалың дуалмен қоршал ған еді. 

Қоқандықтар да қарап қалмай патша 
әскерін оқ төгіп қарсы алады орыс пат-
ша әскерінің зеңбірек оқтары қамалдың 

дуалдарын бұзып өтеді. 1864 жылдың 12 
маусымы күні орыс әскерлері Түркістанды 
қоқандықтардан азат етеді. Патшалық 
Ресейдің қарамағында (1864-1917)жарты 
ғасыр өткізген Түркістан шаһары. Қазан 
революциясы қарсаңында бүкіл Ресей 
өміріндегі саяси процестер мен қозғаушы 
күштердің демімен тыныстап,өз тарапы-
нан үн қосып отырды. Түркістан стан-
сасында 1915-жылы социал-демократ-
тардың жасырын тобы темір жол мас-
терлері мен макта тазартатын зауыт тың 
жұмысшыларынан құрылып, стан са дағы 
темір жол училищесінің кейбір мұға-
лімдері мен оқушылары да қатыса бас тады. 
Олар Арыс-Түркістан-Шиелі учас кесінде 
жұмысшылардың арасында рево лю циялық 
жұмыс жүргізуге көмектесті, үнқа ғаздар 
(листовка) мен әдебиеттерді жасырын та-
ратты. Түркістан қаласының мәдени-әлеу-
меттік жағдайының, сол кездегі өзге аудан, 
қалалардан біршама дұрыс болуы, бі рін-
шіден, Орынбор-Ташкент темір жолы ның 
Түркістан арқылы өтуі еді. Соның арқа-
сында үлкен локомотив депосы салынып, 
онда 1000-ға тарта адам еңбек етті. 20 ға-
сырдың бас кезіндегі Түркістан қаласы-
ның ауқымын үшке бөліп қарау керек: Бі-

ріншісі – ескі қаланың орны қазіргі Күлтөбе 
аумағы. Екіншісі – жаңа қала, кесенеден 
шы ғысқа қарай түскен орамдар. Үшіншісі 
– Борисовка қалашығы. Бұл – теміржол 
вокза лының солтүстік жақ беті. 20 ғасыр-
дың 60-70 жылдарында қалада өндіріс, өнер 
кәсіп орындары күрт өсті. 

Өткен 74 жылдың ішінде мәдениет 
саласында да оң өзгерістер, жетістіктер 
болды. Ке ңес тік дәуірдің алғашқы жылда-
рында қы зыл отау жұмыс істеді. 20-30 жыл-
дары мәдениет клубтары ашылып, мылқау 
кинолар көрсетіле бастады. Тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйіні: Тарих сахнасында 
ерекше ойып орын алған киелі шаһардың 
рухы сынған емес,басыннан талай қиын 
күндер кешсе де ,халқы ерлікпен жауды 
қарсыалды, келешектен зор үміт күтті. 
Арман ақталды, қала жоғары деңгейде 
шарықтады, 2018 жылдың 19 маусымы-
нан бастап Түркістан облыс орталығы 
мәртебемін иемденді. Елбасы, Қазақстан 
респуликасының Тұңғыш Президентінің 
бүйрегі бұрған қала,заманауи күйге оран-
ды. Ол кеше мен бүгінді жалғаған алтын 
көпір іспетті , Қалың ел қазақтың, жәдігер 
қаласы. Исі түріктің рухани астанасы-
Түркістаның бүгінгі 
жасарған келбеті-Қазақ 
елінің абыройы. 

Ардақ 
БЕЙСЕНОВА,

экскурсовод

Қазаққа бұл үш ғасыр. Тарихтардан ұқсам сыр, Рухани баспана, 
Һәм саяси астана деп ақындар жырлағандай. Күллі түркі әлеміне та-
нымал Түркістан- киелі қала. Түркістан дегенде әрбір мұсылманның 
жүрегінде өзгеше сезім елес беретіндей. Ең әуелі атаудың өзін ашалсақ, 
түрік – ел, стан – орын деген сөз. Сонда ол тұтас түрік орны болғаны 
және түріктердің ежелгі жұртының жүрегінде тұр. Түркістан қаласы бой 
көтерген тұстан сәл кейінірек әлемге ислам діні де жайыла бастаған. 
Сар даладағы сәби қазақтың көкірегіне ең алғаш иман ұялап, ауызына 
Алла оралған жер де осы Түркістан. Ұлы Жібек жолы бойындағы сау-
да керуендеріне жәрмеңкелік әрі айырбас сауданың тірек орталығы 
болған Сыр бойы қалаларына, оның ішінде Әзіретті Түркістанға көрші 
алпауыт елдердің көз тігуі ықылым замандардан бастау алған. Түркістан 
қаласының соңғы бірнеше ғасыр ішіндегі жалпы жағдайынан бастап, 19 
ғасырдың 60-жылдарына дейінгі халіне бірсыпыра қанықтыратын зерт-
теу А. И. Добромысловтың «Города Сыр-Дарьинской области» (1912) 
деген еңбегі.

31 мамыр – саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске 
алу күніне орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі 
Түркістан қаласындағы №20 жалпы орта мектепте «Тарихтан тағылым – 
өткенге тағзым» тақырыбында офлайн форматта көрме өткізді.

Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 
сәуірде жаппай қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау туралы Қазақстан Республикасының 
Заңы қабыл данды. Ал, ҚР Тұңғыш Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев 1997 жылды 
Жалпы ұлттық татулық пен саяси куғын-
сүргін құр бандарын еске алу жылы, сондай-
ақ 31 мамыр – саяси саяси қуғын-сүргін жә-
не ашаршылық құрбандарын еске алу күні 
деп жариялады. 

Жалпы, зерттеушілер деректеріне сү-
йенсек, 1927-53 жылдары Қазақстан бойын-
ша 125 мыңнан бастам адам қуғын-сүргінге 
ұшыраған. Олардың 25 000 атылды.

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
мақаласында «Тәуелсіздігіміздің мерей-
тойы аясында осындай біртуар тұлғаларды 
еске алып, олардың мұрасын жастарымызға 
және бүкіл әлемге паш етуіміз керек. 
Сонымен бірге, осы тақырыпты зерттеп 
жүрген ғалымдар мен жазушылардың да 
еңбегі қолдауға ие болуы және бағалануы 

қажет. Алаш арыстарының асыл мұрасын 
игеру жалғаса беруге тиіс. Миллиондаған 
адамды қазаға ұшыратып, тірі қалғанын 
жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен 
алапат ашаршылықтың алғашқы кезеңі 
– 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 
100 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен 
қырылып қалмағанда, халқымыздың саны 
қазіргіден әлденеше есе көп болар еді. 
Тарихымыздың осы ақтаңдақ беттері 
әлі күнге дейін жан-жақты зерттелмей 
келеді. Тіпті, ғалымдардың арасында 
ашаршылық құрбандарының нақты саны 
туралы ортақ пайым жоқ. Ала-құла деректер 
және оның себеп-салдары жайлы әртүрлі 
көзқарастар қоғамды адастырады. Тиісті 
тарихи құжаттарды, жиналған мәліметтерді 
аса мұқият зерделеу керек»,-деп атап өткен 
болатын»,- деді қорық-музейдің ғылыми 
қызметкері Динара Арынова.

Көрме экспозициясына 30-дан аса 
жәдігер қойылып, келушілер назарына 
ұсынылды.

«ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ» КӨРМЕСІ

ЖАМБЫЛДЫҢ 
ҚҰЛМАМБЕТПЕН
АЙТЫСЫ

Е л  а р а с ы н д а ғ ы  б і р н е ш е 
ақындармен айқасып және Сүйінбай 
айтысы, Бақтыбай айтысы, Қатаған ай-
тысы сияқты үлкен айтыстарды өзіне 
сабақ еткен Жамбыл Құлмамбетпен 
бір кездессем деп жүреді. Жамбыл 
Құлмамбетті ертеден біледі, онымен 
бірнеше аста, тойда қатар өлең айтады. 
Сарыбай осында бірге болады. Бірақ 
айтысып өріс көріспейді. Қалайда 
бір айтысып көрсем деп ізденіп те 
жүреді. Осы кезде Жетісу болысы бас 
қосқан үлкен жиылыс болады. Топқа 
ақындар жиылып, айтыс болады. 
Құлмамбет бірнеше ақынды сөзбен 
буып сөйлетпей тастайды. Айтысты 
тілмаш арқылы түсініп отырған уез 
Құлмамбетті көтермелеп, сыйлық 
береді. Енді мұнымен айтысар кім 
бар деп іздегенде, Есқожаның болы-
сы (Шапырашты) Құттық Сейіттің 
Құдайбергені: «Таздан басқа ақын 
құрып па, Сүйінбайдың інісі Жамбыл 
бар», – дейді... 

Құдайберген омырау тентек, бетті 
адам болған. Әкел деп Жамбылды 
іздетеді. Жамбыл Құлмамбеттің 
бетінен әрі он шақты ақынды 
жеңіп тастаған екпінінен қорғанып, 
қашқақтап жүреді. Құдайбергеннің 
жіберген кісісі Жамбылды тауып 
алып келеді. Жамбыл сыртта кіре 
қоймай тұрғанда:

 – Қара күңнің баласы Ысты 
бақыр,

 Кім өлсе, соған туар заман ақыр, 
Жамбыл деген бар дейді бір 

немесі, 
Ақын болса, ол неме қайда жатыр? 
Б іреуді  Жамбыл деген  ел 

мақтайды, 
Е р к е к  қ о й д а й  қ ұ й р ы ғ ы н 

салмақтайды, 
Ақын болса, қайда жүр ол немесі, 
Көрелік, оны неге ардақтайды. 
Құдеке, кісі жібер Жамбылыңа. 
Жамбылды болар ма  екен 

алдыруға. 
Албан, Дулат тобында мен бір 

жорға, 

Менімен жарар ма екен шалдыруға, 
– деп, содан кейін: 

– Болғанда мен ақсұңқар, сен бір 
тауық, 

Сен әтеш айғайлағыш ауық-ауық, 
Сүйінбайдың күркілдеп үйде жа-

тыр, 
Басқаңды қою керек жылы жауып, 

– деп лепіріп отырған Құлмамбеттің 
серпінінен жүрексініп тұрғанда, үйде 
отырып Құдайберген ақырыпты: 
«Қарасайдың аруағынан садаға 
кеткір, не ғып бұғып жүр?» – деп.

 – Осы сөз сүйегімнен өтіп 
кетті және Қарасайды айтқанда не 
болғанымды білмеймін, домбы-
рамды алып Құлмамбеттің алдына 
келіп қарама-қарсы отыра қалдым, 
– дейді екен Жамбыл (Үмбетәлінің 
айтуынан). Жамбылдың бұл айтысын 
Үмбетәліден жақсы білетін де, айта-
тын да кісі жоқ. 

Айтыс аса қызу болады. Өзімшіл, 
өр көкірек Құдайберген Құлмамбеттің 
Шапыраштыны азырқана, кеміте 
сөйлегеніне терісіне сыймай ыза бо-
лып отырады. Жамбылға кезек келіп 
Шапыраштыны мақтап кеп бергенде, 
Құдайберген: «Сені тапқан шешеңнен 
айналайын!» – депті. 

Б і р н е ш е  р е т  к е з е к  а й т ы -
сып Құлмамбетке кезек келгенде, 
Құлмамбеттің домбырасының ішегі 
үзіліп кетіп, енді домбыраның ішегін 
жалғағанша ыза болып отырған тен-
тек Құдайберген үстелде тұрған 
300 сомды жұлып алып қалтасына 
салып: «Сен домбыраңның ішегін 
жалғағанша, біздің Жамбыл отыра ма, 
біздің Жамбыл жеңді», – деп кісілерін 
ертіп тұрып кетіпті. Албан адамдары 
Жетісу ортасында Құдайбергенге күш 
көрсете алмай, «Жамбыл жеңді» лақап 
болып, Құлмамбет қалып қояды. 

Мұны Жамбыл өз аузынан осылай 
айтады: «Шынында, Құлмамбеттен 
ақындығым асқан жоқ. Ол аса ірі ақын 
еді. Менің абыройымды көтерген 
Құттық Сейіттің Құдайбергенінің 
тентектігі ғой», – дейді екен Жамбыл 
(Үмбетәлі айтуынан). 

1
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Ұлы ұстазды дүниеге келтірген 
анасының есімі – Айман, ал жары кара-
пайым қазақ кызы – Айғаныс еді. Балғожа 
Жаңбыршин белгілі би, ірі бай болған 
кісі. Ол ұзак уақыт Орынбордағы по-
гран (шекара) комиссиясы қоластында, 
Қыпшақ руына старшина болып кызмет 
істеген, патша өкіметінен шен-шекпен 
алған ірі феодалдың бірі.1850 жылы 
Орынбор қаласында қазак балаларына 
арналып жеті жылдық мектеп ашылған 
еді. Білімнін парқын білген, орыс 
шенеуніктеріне силы болған Балғожа 
би жас Ыбырайды сол мектепке окуға 
береді. Жана ашылған мектепке казақ 
жерінен 30 бала, олардың ішінде 9 жасар 
Ибрагим де оқуға қабылданып, орысша 
оқып, тәрбие алды. Жергілікті өкімет 
орны оқушы қазак балаларына өзгеше 
түрлі киім тіктіріп кигізді және оларға 
казақша тамак астырып бергізетін болды. 
Ондағы басты максат – қазақ балаларын 
кадірлеу емес, патша өкіметінің өрескел 
реакцияшыл саясатын бүркемелдеу еді. 
Ыбырай Алтынсарин бастауыш мек-
теп педагогикасы мен әдістемесінің 
негізін калаған тұңғыш әдіскер-ғалым, 
кіші жастағы балалар психологиясы-
на жетік педагог-маман, бастауыш 
мектеп оқулықтарының, әдістемелік 
құралдардың авторы Қыздарға арналған 
мектеп интернаттарын ашып, кітапхана 
ісін ұйым-дастыруда, қазақ мұғалімдерін 
дайындап, кәсіби білігін арттыруда да 
Ыбырай көшбасшылық қызмет аткарған. 
Қазақ жеріндегі кәсіптік мектептер 
Ыбырайдың белсенділігімен ресми 
сипат алып, еуразиялык үлгіде өрісін 
кеңейтті. Қазақ мектептері үшін орыс 
әрпі негізінде қазақша окулық жасау 
мәселесі 1870 жылдан бастап көтеріліп, 
кейінгі жылдарда біраз пікір талқысынан 
өткеннен соң, ақыры 1873 жылы 
министрлікке бекітіліп, оны басқару, 
ұйымдастыру ісі Қазан оқу округының 
бақылауына тапсырылады. Оқу окру-
гы Орынбор және Самара генерал 
губернаторлығына хат жолдап, оқулық 
авторлығына кімді ұсынатындықтары 
жөнінде пікір білдіруді өтінеді. 

Авторлыққа белгіленген адамдардың 
қараша айында Қазанға келіп үлгеруін, 
бұл кезде Қазанда оқулыққа байланы-
сты арнаулы комиссияның жұмыс істей 
бастайтынын ескертеді. Осы хат бой-
ынша Орынбордың әкімшілігі «орыс-
ша Халқымыздың рухани өмірі аспа-
нында, халықтар достығының қайнар 
бастауында мәңгілік жарқырап тұрған 
үш жарық жұлдыз бар. Олар: Шоқан, 
Ыбырай, Абай! Ал бүгінгі сөзіміз сол 
үштің бірі – Ыбырай Алтынса-рнн жай-
ында болмақ. Ол – тұңғыш ағартушы 
педагог, тамаша тарихшы, қазақтың 
алғашкы филологы, тұңғыш қазақ ал-
фавиты мен хрестоматиясының авто-
ры, фольклор, этнография зерттеушісі, 
қажымас қайраткер – қысқасы, 
ағарту саласындағы біздің тұңғыш 
университетіміз. Мұны бүгін біз ай-
тып отырған жоқпыз, оны бізден бұрын 
орыс оқымыстылары, кемеңгерлері 
айтып кеткен: «Ибраһим Алтынсарин 
– қазақ ағарту ісінің зулиесі» – деп 
бағалаған да солар.

Ыбырай өз армандарын жүзеге 
асыруда орыстың атақты гуманист 
оқымыстыларына, өзінің өмір бойғы 
тамаша достарына сүйенді. жақсы жаза 
және сөйлей білетін" Орал облысының 
болысы Шолақов Ержан мен «тек 
қызмет бабындағы істерімен ғана емес, 
қазақтардың этнографиясы жөніндегі 
баспа еңбектерімен де көзге түсіп 
жүрген» Торғай үездік басқармасының 
іс жүргізушісі Ыбырайды ұсынады. 
Бүл хабар көп кешікпей Ыбырайға да 
жетеді. Ыбырай оқулыққа автор болу 
мен Қазанға бару мүмкіндіпне ерек-
ше қуанып, қуанышын хат арқылы 
Ильминскиймен бөліседі, "Қазанға 
барып, игі адамдарды көріп, олардың 
сөздерін тыңдап, өзіме өнеге алу – 
көптен бергі арманым еді, енді сол 
арманым, ақырында, жүзеге аса ма де-
ген үміттемін" дейді. Жаңа оқулық ту-
ралы хабар көптен асқақ арман, тәтті 
қиял ағысына берілуге мүмкіндігі де, 
жағдайы да болмай жүрген Ыбырайдың 
сезімі мен шабытын алысқа шырқатады, 

әрідегі көк жиектерге дейін апарады. 
Бұл уақытқа дейін әр кезде жазып, 
жинап жүрген өз өлеңдерін оқулыққа 
енгізу мақсатымен қайтадан қарап, 
тәртіпке келтіре бастайды, ел арасынан 
көп жылдардан бері жиыстырып келе 
жатқан ауыз әдебиеті нүсқаларын да 
тақырыбы мен жанрлық ерекшеліктері 
және тәрбиелік мазмұн, идеялық сапа-
сы жағынан іріктей түседі. Оқулыққа 
автор болу хабары Ыбырайды он-
сыз да ықылассыз, ынтасыз жүрген 
үездік кеңсе жұмысына,  билік, 
басқару қызметіне іштей қарсылығын 
күшейтіп, ғылым-білім, өнер жо-
лына ауысу жөніндегі ескі тілегін 
қайтадан жандандырады,тірілтеді. 
Оның үстіне рухани достары да әйгілі 
ағартушымызға теңдесі жоқ үлкен 
жаксылық жасады. Өйткені олар дала-
ны. жарыққа жетелеудің орыс халкы 
еншісіне тиген тарихи үлес екенін тама-
ша ұқты.Ыбырайдың екінші бақыты – 
бүкіл мұрасын өз қолымен орыс тілінде 
жазып қалдыруы. Бүгінде үш томды 
құрайтын сол мұра тек орыс тілінде 
жазылғандығынан сақталып қалған. Ал 
жиналмағандары Москва, Ленин-град, 
Қазан, Орынбор архивтеріндегі матери-
алдар каншама!

А л т ы н с а р и н н і ң  т ү с і н і г і н ш е 
мектептердің міндеті саналуан және 
соншалық кең өрісті болуы керек, 
сондықтан да кейде оның мұғалімдерге 
берген нұсқауларында мектептегі 
оқу жұмысы мен кластан тыс тәрбие 
беру жұмыстарының арқасында 
әдеттегі айырма жоғалып кетеді. 
Қластан тыс тәрбие беру жұмысын 
ол «оқушылармен әңгімелесу» деп 

атайды. Оның пікірінше мектептің 
оқу жоспарлары мен программалары 
осыған лайықтанып, өзгеріп отыруға 
тиіс. Ол әзінің «балаларға неғұрлым 
көп және кең көлемді білім беруге» 
ұмтылуында бастауыш халықтық 
училищелердің программаларының 
шегінен әлдеқайда шығып отыратынын 
кереміз.Оқу жұмысын ұйымдастыруды 
Алтынсарин: 1) мұғалімнің ең басты. 
роль атқаратынын («халықтық мектен-
тер үшін барлығы мұғалімнің езінде, 
асқан игілікті жарлықтарды да, өте 
ұқыпты инспекторлық бақылауды 
да мұғаліммен салыстыруға болмай-
ды»); 2) оқу-материалдық базаның 
шешуші маңыз алатынын; 3) қазақ 
мектептерінде пайдалануға жарай-
тын оқу кітаптарын жете тексеру 
қажет екенін дұрыс түсінген.Ол 
мұғалімдер методикалық әдебиеттер 
мен педагогикалық журналдарды 
пайдалануға міндетті деп есептейді. 
Торғай облысының мұғалімдері үшін 
ол «Семья және мектеп», «Халықтық 
мектеп» деген журналдар алғызып 
тұрды. Мектеп кітапханалары үшін 
Бобровскийдің «Педагогика» деген 
кітабын, Коменскийдің «Халықтық 
оқу әдебиетін үнемі шолу», «Ұлы ди-
дактика» деген, Бунаковтың «Ана 
тілі» деген, Корфтың «Біздің досы-
мыз», Э. Реклюдің «Жер, құрғақтық 
және мұхит», Советовтың «Егіншілік 
пен  мал  шаруашылығы» деген 
кітаптарын алдырды.Алтынсарин мек-
теп кітапханаларын оқу құралдары-мен, 
әдебиетпен жабдықтау үшін әр мектеп-
ке 600 сомнан ақша бөлуге мүмкіндік 
тапты. Мектептер көрнекі кұралдармен 

толық қамтамасыз етілді деп айтуға 
болады.Мектепте берілетін білім мен 
тәжірибені Алтынса'рин формальдық 
білім беру жағынан емес, өмірге жана-
сымды, халыққа нақтылы пайда келтіру 
жағынан бағалады. Осы мақсатпен 
ол мектептерге керекті оқу пәндерін 
іріктеп, таңдап, қалай оқыту керек және 
не үшін оқыту керек деген сұрақ қойып, 
педагогикалық талдау жасайды. 

Қазақ халқының дарынды перзенті 
Ыбырай Алтынсарин аса күрделі та-
рихи кезеңде, патша үкіметі Шығыс 
халықтары арасында қатаң отарлау са-
ясатын жүргізіп жатқан кезеңде өмір 
сүрді. Өз халқын жан-тәнімен сүйген, 
халқының мәдени көркейіп өсуі үшін 
бойындағы бар күш-жігерін аянбай 
жұмсаған нағыз патриот не бәрі 48 жа-
сында өмірден өткен Ыбырай атамызды 
халқымыз ұлы ұстаз, педагог, ғалым, ірі 
қоғам қайраткері деп бағалап құрмет 
тұтады.

Ыбырай Алтынсариннің жұмысы 
жастарды үш тілді игеруге, сауат-
ты және жоғары білікті маман болуға 
шақыратын Елбасымыз Н.Ә.Назар баев-
тың үндеуімен толықтай үйлеседі.

Талғат ОРАЗОВ,
ғылыми қызметкер

Қазіргі таңда Қазақстан архео-
лог тары ның қазба жұмыс тары 
кезінде табылған ерте орта-
ғасырлық нумизматикалық табыс-
тар мен жеке коллекционерлер жи-
нақтары бұл территориядағы сау-
да-саттықты зерттеуге мүмкіндік 
бере алатын едәуір көлемдегі ма-
териалдар ұсына алады. 

Біздің дәуіріміздің алғашқы 
ғасырларында өлке нумизмати-
касы көршілес аумақтарды ме-
кен еткен Эфталиттердің, Грек-
Бактриялықтардың т.б. ақша 
үлгілерімен немесе сол ақшаларға 
ұқсас, баламалы ақша түрлерімен 
қамтылып отырса, б.д. ІІІ-ІV 
ғғ. өлкенің жеке ақша айналым 
қарымының аумағы кеңейіп, 
жаңа ақша сарайлары пайда бола 
бастады. Бұған дейін ақша соғу 
ісімен айналыспаған ірілі-ұсақты 
Соғды, Хорезм сияқты иеліктер 
де бұл аумақты өз ақшалармен 
қам тамасыз етуге ниеттенді. Ау-
маққа VI ғасырдан бастап Түркі 
тайпаларының қоныстана ба-
стауы өлке нумизматикасына да 

әсерін тигізді. Тиындар беттерінде 
түркілік түрлі символикалар мен 
тайпалар таңбалары орын ала ба-
стады.

Соғды ақшаларынан бөлек, 
В.М.Массон 1953 жылы жария-
ла ған сирек кездесетін тиын 
бетін де орын алған ерекше таңба-
ның Сырдария бойын мекен 
еткен Кангюй тайпасында кез-
десетіндігін айтып кеткен бо-
латын. Алайда кезінде бұл пікір-
мен Б.И.Вайнберг, С.П.Толс-
тов сынды ғалымдар келіспей-
тіндігін, бұл ақшаның Хорезм-
нің ақша өнімі екендігіне, және 
таңбаның Кангюй тайпасына 
тиесілі екендігіне күмән келті-
ре тін діктерін білдірген болатын. 
Деген мен, тиын беттеріндегі 
таңба лардың түркі тайпалары-
на тиесілі таңбаларға ұқсастығы 
аңға рылады. 

Орталық Азия мен Қазақ стан-
ның оңтүстік территориясындағы 
қалалардың ақша жүйесі күміс 
және мыс ақшаларға, ал Жетісу 
қалалары тек мысқа негізделген 

болатын. Ал, аумақтағы алтын 
ақшамен жүргізілген сауда Ви зан-
тия алтын солидтеріне негізделсе 
керек.

Қазақстанның оңтүстік және 
оңтүстік шығыс аумақтарында 
VII-VIII ғасырларға тән Түргеш 
би леушілерінің ақшаларының 
да көптеп табылып жатуы олар-
дың өлкедегі сауда-саттық та 
айтарлықтай маңызы болған ды-
ғын көрсетеді. VI-VIII ғғ. Оты-
рар алқабында садақ, ритуалды 
рәміздер, таңбалар түсірілген 
ақша түрлері соғылып отырды.
Осы саланың білгірі В.Н.Настич 
бұл ақшаларды Кангу Тарбан 
де ген түрік бірлестігінің билеу-
шілері соқтырса керек деген бол-
жам айтады.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық музейінің 
нумизматикалық жәдігерлер 
қорында 2006 жылы «Сидақ» 
ортағасырлық қала жұртында 
жүргізілген археологиялық қазба 
жұмыстары кезінде табылған 
Түргеш қағанатының мыс ақшасы 

сақтауға алынған. Жәдігер му-
зей қорында КК 3038 номерімен 
тіркеулі. Тиын дөңгелек пошым-
ды, ортасында шаршы пішінді 
тесігі бар. Бұл сынды ақшалар 
VIII ғасырда Түргеш қағанатының 
билік құрған тұсында Тараз және 
Суяб ақша сарайларында Тан 
империясының «кайюань тун-
бао» үлгісінде соғылып отырған 
соғдылық ақшалар үлгісінде құ-
йылған. Тиынның көлемі: 25-25 
мм. Салмағы: 4,020 г. өкінішке 
орай тиынның таңба бейнесі түсі-
рілген бетіндегі бедер іздерінің 
біршама бөлігі жойылып кеткен.

Негізгі бетіндегі тиын шең-
берінің ортасында жоғарғы бөлігі 
доғалдандыра, төменгі бөлігі тиын 
ортасындағы шаршы пішінді 

тесікке негізделіп  руникалық 
«at» харфінің айшықты үлгі-
сіндегі Түргештер таңбасы түсі-
рілген. Тиын 3 мм. құрайтын 
жал пақ шеңбер жиектемемен 
көм керілген.

Тиынның келесі бетінде тиын 
жиектерін бойлай, ортадағы шар-
шы пішінді тесікті айналдыра 
соғды курсивімен «Bүy twrkys 
ү’ү’n pny – Қасиетті Түргеш қа-
ғаны «пани» ақ шасы» жазбасы 
түсірілген. Тиын жиегі не гізгі 
бетіндегідей жалпақ жиектемемен 
көмкерілген. Тиын шеңберінің 
ортасын дағы шаршы пішінді 
тесіктің жиектері жіңішкерек 
қоршамамен қоршалған.

Музей қорындағы бұл мыс 
ақша VII ғасырдың басынан 

соғылып соғдылар мен Орта 
Азиялық түркілердің сауда 
қатынасында айналымда жүрген, 
шаршы пішінді тесігі бар, қиыр 
шығыс елдерінің нарығындағы 
ақшалар түрінде құйылған мыс 
монеталар қатарына жатады. 

Толқын ЖОЛДАСОВ,
қор сақтаушы 

ТҮРГЕШТЕР МЕМЛЕКЕТІНІҢ МЫС АҚШАСЫ
Ұлы дала көне замандардан бері батыс пен шығысты жалғастырар «көпір» болғандығы белгілі. 

Адамзат арасындағы сауда қарым-қатынасын қалыптастырушы ең алғашқы дәнекердің бірі - Ұлы 
жібек жолының шығыс пен батысты байланыстырушы маңызды бағыттарының барлығы да қазақ 
жазирасын кешіп өтуі, бұл жерлерде ірі-ірі сауда орталықтарының орын алуына жол ашты. Қазіргі 
дәуір ғалымдарының көпшілігінің пікірінше ең алғашқы металл ақшалар біздің дәуірімізге дейінгі VI-V 
ғасырда пайда болған. Қазақстан территориясында табылған, қазіргі күнге дейін жеткен ең көне, 
(В.М.Массонның анықтауы бойынша Грек-Бактрия билеушісі Эвкратидтің) кангюйлер таңбаларымен 
соқтырған күміс ақшаларды Қазақ жерін мекен еткен тайпалардың жеке немесе Грек-Бактрия 
билеушілерімен бірлесе соқтырған ақшалары деп қарастыруға болатындай. Бұл ақшалар б.д.д. ІІ 
ғасырмен мерзімделеді. 

Халқымыздың рухани өмірі аспанында, халықтар достығының 
қайнар бастауында мәңгілік жарқырап тұрған үш жарық жұлдыз бар. 
Олар: Шоқан, Ыбырай, Абай! Ал бүгінгі сөзіміз сол үштің бірі – Ыбырай 
Алтынса-рнн жайында болмақ. Ол – тұңғыш ағартушы педагог, та-
маша тарихшы, қазақтың алғашкы филологы, тұңғыш қазақ алфавиты 
мен хрестоматиясының авторы, фольклор, этнография зерттеушісі, 
қажымас қайраткер – қысқасы, ағарту саласындағы біздің тұңғыш 
университетіміз. Мұны бүгін біз айтып отырған жоқпыз, оны бізден 
бұрын орыс оқымыстылары, кемеңгерлері айтып кеткен: «Ибраһим 
Алтынсарин – қазақ ағарту ісінің әулиесі» – деп бағалаған да солар.
Ыбырай өз армандарын жүзеге асыруда орыстың атақты гуманист 
оқымыстыларына, өзінің өмір бойғы тамаша достарына сүйенді. Ыбырай 
(Ибрагим) Алтынсарин 1841 жылы 20 қазан күні қазіргі Қостанай облысы, 
Затобол ауданында туылды. Ыбырайдың төрт жасында әкесі Алтынсары 
дүниеден өткендіктен, атасы Балғожа бидің қолында өседі. 

«КЕЛ, БАЛАЛАР, ОҚЫЛЫҚ»
ТАҒЫЛЫМ

ЖӘДІГЕР
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ҚОЛТАҢБА

ТЕГІСТЕЛГЕН ҚАРАШЫҚ ТАУЫТЕГІСТЕЛГЕН ҚАРАШЫҚ ТАУЫ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

КІТАП ОҚУДЫҢ 

10 АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
Сіз кітапты немесе журнал мақаласын соңғы рет қашан 

оқыдыңыз? Сіздің күнделікті оқу қабілетіңіз әдетте инстаграм, фэйс-
бук парақшаларын оқумен шектеле ме, немесе тіпті оқымайсыз ба? 
Егер сіз кітапты мүлдем оқымайтындар қатарынан болсаңыз, сіз 
көп нәрседен құр қалып жатырсыз. Өйткені, кітап оқудың көптеген 
артықшылықтары бар, қазір соның 10 себебіне тоқталамыз.

1. ДІЛДІК ЫНТАЛАНДЫРУ
Зерттеулер көрсеткендей, ойлау қабілетін жаттықтырып тұру, Альцгеймер 

ауруы мен деменцияның дамуын бәсеңдетуі мүмкін, немесе тіпті алдын алады. 
Денедегі кез-келген бұлшық ет сияқты, ми да оны қуатты және сау қалыпта ұстау 
үшін жаттығуды қажет етеді. Дәл солай кітап оқыған кезде, мидың белсенділігі 
артып, үнемі тонуста болады, ал бұл өз кезегінде оның жағдайын жақсартады.

2. КҮЙЗЕЛІСТІҢ ТӨМЕНДЕУІ
Қазіргі заманда күйзеліс көп адамның негізгі проблемаларының бірі. Кітап оны 

төмендетуі мүмкін, өйткені кітап ішіндегі жазулардың байлығы мен ритмикасы 
адам психикасын тыныштандырып қана қоймай, организмді стресстен босатады.

3. ОЙ-ӨРІСТІҢ КЕҢЕЮІ
Ақпараттың көп болу маңызды емес, оның жүйелі болуы маңызды. Әлеуметтік 

желілерлен көретін көптеген шашыраңқы ақпараттардан гөрі, жүйеге келтірілген, 
мақсаты бар кітапты оқығанның пайдасы көп болатыны анық.

4. СӨЗДІК ҚОРДЫҢ КӨБЕЮІ
Әр түрлі жанрдағы шығармаларды оқыған кезде, сіз әдетте күнделікті сөйлеуде 

қолданылмайтын сөздерді кездестіресіз. Неғұрлым көп оқысаңыз, соғұрлым көп 
сөздерді естисіз және қаласаңыз да, қаламасаңыз да олар сіздің күнделікті сөздік 
қорыңызға енеді.

Көрнекі сөйлей алу қабілеті кез-келген кәсіпте көп септігін тигізеді, мәселен, 
жұмысқа тұрарда немесе потенциалды клиентпен қатесіз, ғылыми, әдеби сөздерді 
қосып сөйлессеңіз, бұл сіздің білікті маман екендігіңіздік көрсеткіші болады.

Яғни, кітап жиі оқысаңыз, жиі қолданатын паразит сөздерден айрылып, әдеби 
сөйлеп, жаза бастайсыз.

5. ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЖАҚСАРУЫ
Кітап оқыған кезде кейіпкерлердің тізімін, олардың шығу тегі, мотивациясын, 

тарихы мен ерекшеліктері, сонымен қатар әртүрлі сюжеттік желілерді есте сақтап 
отыру қажет. Есте сақтауды осы жолмен жаттықтыру, бір жағынан қызықты, екінші 
жағынан жадыңызға пайдалы болады. 

6. СЫНИ ПІКІР ҚАЛЫПТАСУЫ
Нақты деректерге негізделген ғылыми, психологиялық, философиялық, тарихи 

кітаптарды көп мөлшерде оқу адамда критикалық ойлау қабілетін қалыптастырады. 
Бұл сізге қандай ақпараттың шынайы немесе жалған екендігін анықтауға мүмкіндік 
береді. Осы арқылы сіз тәуелсіз пікірі бар тұлғаға айналасыз.

7. НАЗАР АУДАРУ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЖАҚСАРУЫ
Біздің интернетке салынып кеткен әлемде нақты бір нәрсеге назару аударып 

отыру күннен күнге проблемаға айналып бара жатыр.
Ал енді сіз кітап оқығанда, көңіліңіздің барлығы парақ бетіндегі оқиғаға 

бағытталады. Парақ беттерін аудару, кітапты қолға ұстап оқу, сюжетін бақылау 
айрықша сезім беріп, назарыңыздың бір арнаға түсуіне көмектеседі.

Оқу кезінде бөтен заттарға алаңдамай, шығарманың мазмұнына назар аудару 
керек, әйтпесе сюжеттің маңызды моменттерін жіберіп аласыз. Бұл дағды тек қана 
кітап оқуда емес, кез-келген басқа іс-әрекетте өте пайдалы. 

8. ҰЙҚЫНЫҢ ДҰРЫС БОЛУЫ
Егер сіз төсек алдында жүйелі түрде кітап оқитын болсаңыз, онда көп ұзамай 

дене оған машықтанып, кітап оқу денеге жақын арада ұйқыға кету керек екендігінің 
өзінше бір сигналына айналады. Сәйкесінше, сіз ұйқыңызды жақсартып қана 
қоймай, таңертең өзіңізді сергегірек сезініп оянатын боласыз. 

9. ТЕГІН ОЙЫН-САУЫҚ
Жақсы жазылған кітап арқылы өзіңізді басқа әлемге апара алатындығыңыз 

керемет емес пе? Кітаптар қымбат, бірақ оларды сатып алуға міндетті емессіз. 
Тегін оқуға болатын кітапханалар бар, тіпті сатып алу түккі тұрмайтын ұсталған 
кітаптар дүкендері бар, сонымен қатар қазіргі таңда кітаптарды электронды фор-
матта жүктеп алуға болатын онлайн-ресурстар да көп тараған.

10. ЭМПАТИЯНЫҢ ДАМУЫ
Кітап оқу эмпатияны, яғни басқа адамның ішкі дүниесін, сезімін түсінуге 

мүмкіндік береді.
Кітап оқығанда өзіңізді туындыдағы кейіпкерлердің орнына қоюға тура келеді. 

Мұндай жазғадайда сіз теқ қана өзіңіздің емес, басқа кейіпкердің де көзқарастарын 
ескеріп, түсінуіңіз, шынайы өмірде басқа адамның көзқарасын түсінуге, оның 
жағдайына кіріп көруге мүмкіндік береді.

ҚОРЫТЫНДЫ
Көріп отырғанымыздай кітап бұл жәй ғана парақ бетіндегі 

мәтін емес, кітап - сіздің санаңыз бен денеңіздің  хәлін жақсарта 
алатын теңдесі жоқ қайнарлардың бірі. Осы ақпарат арқылы 
сіздің көзқарасыңызды сәл де болса өзгерткен болсақ, ендеше, 
кітапты алыңыз да оқыңыз!

Жинақтаған
Сұлтан БАЙСЕИТ, 

кіші ғылыми қызметкер

Бейсенова Ардақ Нерубекқызы Түркістан қаласында 1981 жылы 12 қарашада дүниеге келген. 1998 жылы Қызылорда қаласындағы 
М.Мəметова атындағы гуманитарлық колледжге оқуға түстіп, «Құқық жəне əлеуметтік қорғауды ұйымдастыру» мамандығы 
бойынша 2000 жылы бітіріп шықтым, заңгер деген мамандықпен. 2001-2005 жылдар аралығында Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің «Тарих жəне география» мамандығы бойынша толық курсын бітірді. 

Еңбек жолын Түркістан қаласындағы Ататүрік атындағы мектеп-гимназиясында бастаған. 2005 жылдан «Əзірет-Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық музейінде қызметте. 

Бірнеше рет мақтау қағаздарын иеленген, 2018 ж. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне Спорт Министрлігінің Құрмет 
грамотасымен, «Əзірет-Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 40 жылдық мерекелік төсбелгімен медалімен 
марапаталған. Көп жылы жемісті еңбегі ескеріліп 2021 ж. Мəдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері атанды. 

Қадірлі Ардақ Нерубекқызы!
Еңбегіңіз жемісті болып, шаңырағынызға шаттық ұяласын, Деніңізге саулық шығармашылығыңызға толағай табыстар тілейміз.

Əріптестері

Бердібек би орта жүз арғын тайпасының қаракесек (Болатқожа) 
руынан шыққан. Әкесі Шаншар Бұлбұлұлы Есім хан мен Тұрсын 
ханның қақтығысы тұсында Есім жағында болып, айрықша 
шешендігімен де, көсемдігімен де көзге іліккен. Бертіс 
Шаншарұлы ХVІІ ғасырда жоңғар-қазақ соғысында ерлік таны-
тып топ бастаған, қиын-қыстау кезеңде тапқырлық көрсеткен 
тұлға. Ташкентті, Балқаш өңірі мен Қарқаралыны жоңғар 
басқышыларынан азат ету шайқасына тікелей қатысқан. Тәуке 
ханның кеңесшісі болған. Ескіден жеткен аңыз әңгімелерде Бертіс 
Шаншарұлы биліктен тайған ханның орнына әмір болып, Ташкент 
өңірін басқарғандықтан «Қарқаралы хан Бертіс» аталыпты дейді. 
Бертіс Шаншарұлы сонымен қатар «сегіз қырлы бір сырлы» 
майталман шешен, дарынды ақын, дәулескер күйші болған. Ол 
Өспенбет, Бектемір, Мөшеке, Қазанғап, Қантай, Тонтай тәрізді 
би-шешендердің, атақты күйші Тәттімбет пен Абайдың анасы 
Ұлжанның үлкен атасы. Балқаштың жағасындағы Шығанақ, теңіз 
жағалауының солтүстігіндегі бір бұлақ Бертіс бидің есімімен ата-
лады. Ұрпағы Тәттімбет «Бертіс» атты күй шығарған. Бертіс би 
Шаншарұлы өз аманаты бойынша Түркістан қаласындағы Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесіне жерленген.

Б.МАЕК,
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі

Ерназар Розметов 
1933 жылы 5 желтоқсан, 
Түркістан қаласында дү-
ниеге келген. Жастайы-
нан өнер-білімі жанына 
серік еткен ол Өзбек 
клас сиктерімен қатар 
Абай  ды,  Мұқтарды 
сүйіп оқыған. Өзіне Мір-
те мірді рухани ұстазы 
санаған ол қазақ-өзбек 
тілдерін жетік менгеріп 

қана қоймай бірнеше жинақтардың авторы атанды.
Ташкент ауыл шаруашылығы ирригациясы 

мен механизациясы инженерлері институтын 
бітірген. Шыршық СЭС-інде, Түркістан жөндеу-
механикалық зауытында аға инженер-конструктор 
боп қызмет атқарған.

Оның Ташкент баспаларынан шыққан 
«Күнбағыс» (1963), «Мазасыз Ергеш» (1968), 
«Табақсай күні» (1974), «Күміс қоңырау» (1975), 
«Достық жолы» (1978), сынды өлендер жинағы-
балаладың таптырмас олжасы болды.

Дайындаған
Жанат МАЙЛЫБАЕВА 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Өз тұрғыластары арасында елге 
атымен де, білімімен де сыйлы ғұлама 
Ибраһим шайықтың екі ұлы да білімге су-
сап өсті, тәңірі бұларға айрықша әулиелік 
дарытты. Жеті жасқа келгенде-ақ жоғары 
рухани биіктерге көтерілгеннен кейін 
Арыстан бабтың тәрбиесінің арқасында 
шыңдалып, дамуының шарықтау шегіне 
жеткен кішкентай Ахметтің бірте-бірте 
даңқы сол атырапқа жайыла бастайды. 
Онсыз да әкесі шайқы Ибраһим шексіз 
кереметтерімен, аңыздарымен аты әйгілі 
адам болатын. Сондықтан жерлестері 
ерекше құрметтеген бұл мінезі тұйықтау 
кішкентай баланың ата-тегі тұрғысынан да, 
тұрмыстық өмір салтымен мәні жағынан да 
түбі үлкен орын алатынын білетін.

Осынау әдеттен тыс кереметін мойындатқан 
оқиға Ахметтің айбынын бүкіл Түркістанға 
жайған еді. Сол дәуірде Мәуереннахр мен 
Түркістанда Ясауи деген бір билеуші билік 
құрып еді. Қыста Самарқанды қыстап, жаз-
да Түркістанды жайлайтын. Барлық түркі 
билеушілері сияқты аң десе ішкен асын жерге 
қоятын бұл падишаһта алты ай жазды Түркістан 
тауларында аң аулаумен өткізетін. Бірде Қарашық 
тауында аң ауламаққашықты, сол жолы қасақана 
таудың ойы-қырының кесірінен ойдағысы бол-
мапты. Саятшылық жайына қалады. Ашуы 
қанасынасыймаған патша өзі билік жүргізген 
жерлерде қанша әулие болса, соның бәрін жи-
нап алады да, олардың дұғаларының берекетімен 
бұл таудытегістеп тастауларын бұйырады. Хан 
бұйырған соң шара барма, Түркістан әулиелері 
билеушінің бұл өтінішін амалсыздан қабыл алады. 
Ихрам киіп (қажылық заманда киілетін киім) үш 
күн, үш түн бойы осы тауды жойып жіберу үшін 
Тәңіріге жалбарынып, сиынады. Бірақ, бұл сиы-
нуда, жалбарынуда үміт еткендей болмастан еш 
нәтиже бермейді. Дал болыпсебебін іздестіреді. 
«Бұл өңірдегі білгіш, әулиелерден келмегені бар 
ма?» – деп сұрастырады. 

Ақырында сол кезде шайқы Ибраһимнің 
ұлы Қожа Ахметтің әлі кішкентай болғандығы 
үшін қатыспағаны жеткізіледі. Дереу Сайрамға 
шақырту жіберіп, ат шаптырады. Бала Ахмет 
әпкесімен кеңеседі. Әпкесі: «Әкеміздің өсиеті бар 
еді. Сенің ортаға шығатын уақытыңның келіп-
келмегенін білдіретін нәрсе – әкемнің сандығы. 

Егер оны ашуға құдіретің жетсе бар, бағыңды 
сынап көр. Сол кезде белгілі болар», – дейді. 
Бала сандықтың орамын ашады, ішінен қаттаулы 
дастарханды алады. Сөйтіп ортаға шығатын 
уақытының жеткеніне көзі жетеді. Дереу әкесінің 
дастарханын алып, Ясы қаласына сапар шегеді. 
Барлық әулиелер сол жерде сақадай сай дайын 
болып тұр екен. Бала Ахмет дастарханындағы бір 
тілім нанға дем үрлейді. Мұны бәріне бөліп береді. 
Алланың кереметімен бір үзім нан жиналғандарға 
түгел жетеді. Әулиелерден және падишаһтың 
әмірлері мен әскерлерінен жиналған 99000 адам 
бұл кереметті көргенде Қожа Ахмет Ясауидің 
ұлылығына еріксіз бас иеді. 

Қожа Ахмет әкесінің бешпентіне оранып, әке 
батасының соңын күтіп отырады. Сол кезде ке-
неттен көк жүзінен жаңбыр селдетіп, жер атаулы 
судың астында қалады. Шайқылардың жайна-
маздары толқын үстінде қайықтай қалқиды. Бәрі 
айқайлап-шуласып, сасқалақтап құдайға жалба-
рына бастайды. Сонда барып Қожа Ахмет беш-
пенттен басын шығарады. Кенеттен дауыл тоқтай 
қалады да, күн жарқырап шығады. Көпшілік жұрт 
тау жаққа қараған сәтте Қарашық тауының жым-
жылас жоқ боп кеткенін көріп, айран-асыр бола-
ды. Қазір ол тау орнында Қарашық елді мекені 
орналасқан.

ҚАНЫ ӨЗБЕК, 
ЖАНЫ ҚАЗАҚ, 
ЕРНАЗАР

АРЄЫН БЕРТІС БИ 
(БЕРДІБЕК) ШАНШАРЎЛЫ

(1633–1707 жж.)
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