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Кіріспе 

 

Абаста (Авеста)-зороастризмнің қасиетті кітабы. Б.з.б. ІІ мыңыншы 

жылдарда ол дүниеге келген. Онда Авеста діни ұғымдардан, зороастриялық 

діннің дұғаларынан, діни аңыздардан, діни сенімдерден құрылған. Авестада 

қола жҽне темір дҽуірлерінде де жасаған этностардың ҽлеуметтік-саяси 

құрылысын, тұрмыс-салтын, мҽдениетін, діни нанымын, фольклорын, ҽдеби 

дҽстүрлерін зерттеуге қажетті деректердің жиынтығы. Тарихи мҽліметтерге 

қарағанда, Авестаның қолжазбасы 21 кітаптан құралған. Оның бізге жеткені 

¼ бҿлігіндей ғана. Авестаның 2 нұсқасы ғана қазірге қолымызда бары. Міне, 

осынша тамаша мҽлімет беретін Авеста кітабы ежелгі заманда жҽне ертедегі 

орта ғасырда Авеста Иранда, Орталық Азияда, Азербайжанда, Ауғанстанда 

жҽне Үндістанда кең тараған жазба ескерткіш. 

Авестадағы негізгі айтылатын этностардың этнонимі «ариилер». Осы 

этностардың атымен зороастризм қасиетті кітабы келіп шыққан. Сонда, 

ариилердің жайлаған табиғи-географиялық, ҽлеуметтік-саяси, кешенді 

шаруашылығы, заттай жҽне рухани мҽдениеттері жағынан хабар беретін 

деректер келтірілген. Соған қарағанда, алғашқы қоғамның қола мен темір 

дҽуірлерінде арии этностары ҿздерінің эволюциялық дамуы бойынша алға 

ҿрлеп, алғашқы ҿркениеттің негізін салған жҽне жақындағы, алыстағы 

кҿршілеріне ҿздерінің қолайлы ҽсерін тигізгендіктен, тарихтың жаңа 

дҽуірінде ариилер проблемасына айрықша кҿңіл бҿлінген.  

     Ҽсіресе, ХІХ-ғасырдың ортасында ариилер проблемасымен 

айналысатын тарихшылар, ленгвистер, саясаткерлер жҽне т.б. алуан санды 

ғалымдар арнайы зерттеулер жүргізіп, бұл мҽселені шешуге ҽртүрлі ҿздерінің 

пікірлерін том-том етіп жазып қалдырған. Олардың бұл проблемаға болған 

кҿзқарастарын екі топқа бҿлуге болады: Европалық жҽне Азиялық.  

Европалық (Индоевропалық) пікірді қолдаушылар тарихта 

евроцентрист деп аталып келеді. Авеста кітабының иран (парсы) тілінде 

жазылған нұсқауына сүйеніп, олар ариилердің ҿрбіген жері Алдыңғы Азия 

мен Европа құрлығы деген тарихи ұғымды қалыптастырған. Себебі, Ҽлем 

халықтарының этнологиясында жер шарындағы халықтардың тілдерінің 

морфологиялық ұқсастықтарына қарай тіл топтарына бҿлгенде, парсылар 

мен европалықтардың тілдері «индоевропалық» топқа жатады. Тек осыны 

тілге тиек етіп, евроцентристер ариилердің Отаны Алдыңғы Азия мен 

Европа-деп жазудан айрылар емес. Авестаның парсы тілінде жазылған 

нұсқасы бізге жеткенін бекерлей алмаймыз. Бірақ, бұл мҽселе ҽлі түбегейлі 

шешілмегендіктен алуан түрлі сұрақтар ҿрбиді. Солардың бірі, Авеста 

ертедегі түрік тілінде жазылып, кейін парсы тіліне кҿшірілуіде мүмкін. Міне, 

осы сияқты Авестаның жазылған тілін ғылыми тұрғыдан шешу күн 

тҽртібінен түспеген мҽселелердің қатарында қалып келе жатыр. 

   Біздіңше, арии проблемасын тек лингвистік дерекке сүйеніп ғылыми 

тұрғыдан шешу мүмкін емес. Жоғарыда тоқталғанымыздай, Авеста 

кітабындағы деректерге кешенді қарау керек. Онда алғашқы ҿркениетті 
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пайда еткен арии этностарының алуан түрлі ҿмірлерін сҽулелендірген 

деректер Авестада баршылық. Неге осы құнды мҽліметтерді евроцентристер 

пайдаланбай, тек біржақты лингвистік мҽліметтермен шектеледі? Авестаның 

бізге жеткен нұсқасы ағылшын, орыс жҽне түрік тілдес халықтардың 

тілдеріне тҽжіме етілген. Авестадағы құнды деректерге сүйенуге толық 

мүмкіндіктер жасалған ғой. Біздіңше оның себебі, Авестадағы лингвистік 

деректерден басқа ариилердің кешенді ҿмірлерінен хабар беретін мҽліметтер 

евроцентристердің пікірлеріне қарама-қарсы келеді. Сондықтанда олар 

Авестадағы айтылатын табиғи-географиялық орталықтарға, олардың кешенді 

шаруашылығы мен заттай, рухани байлықтарына тоқталмайды. Олардың 

кейбір қырларын үстіртін пайдаланып, ҿздерінің қҿзқарастарына жақындату 

үшін күшпенен бұрмалайды. Осындай субъектизмнің нҽтижесінде 

евроцентристер арии проблемасын шешу былай тұрсын, оны ҽбден 

шиеленістіріп жіберген. Бұндай тҽсілмен арии проблемасы шешілмейді. 

 Азиялық пікірді қолдаушы ғалымдардың кҿпшілігі Орталық Азияда, 

Қара теңіздің солтүстігінен, солтүстік Кавказ аймақтарында кҿп жылдар 

археологиялық зерттеу жұмысын жүргізген уақыттарында табылған бай 

артефактілерге сүйеніп, арии этностарының Отаны осы зерттеген Азия мен 

Европаның шығыс аймақтары деген тұжырымдарын жазып қалдырған жҽне 

олардың пікірін жалғастырып келе жатқан ғалымдарда баршылық. Тікелей 

бұл кҿрсетілген географиялық аймақтарда зерттеу жұмыстарын жүргізбеген 

кейбір шет елдердің ғалымдары, жарық кҿрген археологиялық деректермен 

жақындастырып, ҿздерінің ариилер туралы обьективтік пікірлерін білдірген 

ғалымдарда болған. Олардың ғылыми кҿзқарастарына осы кітаптың кейінгі 

тарауларында тоқталамыз. Бұл арада айта кететін зайіттердің бірі, Азиялық 

пікірдегі ғалымдардың жарық кҿрген еңбектерінде евроцентристік 

кҿзқарастың кейбір нышандарының орын алғандығы байқалып отырады. 

Оның себебі, бұл кҿзқарасқа тарих ғылымында қалыптасып қалған 

евроцентристердің ҽсері болса керек. Авеста кітабындағы лингвистік дерекке 

сүйеніп, ариилердің пайда болған жері Алдыңғы Азия мен Европа 

құрлықтарда деген бір жақты тұжырым сонша енжайып, Азиялық пікірді 

кҿлеңкеде қалдырған. Солай болсада, Азиялық кҿзқарастың шындыққа 

жақын екенін айтпауға болмайды.  

Тарихи шындықтан алшақ жатқан евроцентристердің  жазыпта, 

айтыпта келе жатқан «ғылыми» тұжырымдарын қайта қарап, оны шындық 

тарихи жүйеге салатын уақыт енді келді. Шындық, ақиқаттық қасиетті ұғым. 

Оларды қанша бұрмаласада түбінде ҿзінің орнына келеді. Солай болса, ұзақ 

уақыт евроцентристер Авеста ескерткішіне бір жақты қарап, ариилерді 

индоевропалық этностарға жатқарамыз деп жазған тұжырымдарының 

ғылымға жатпайтынын ҽшкерелейтін географиялық, жазба, археологиялық, 

антропологиялық, лингвистикалық ҿте бай деректер жиналды. Ҽсіресе, бұл 

салада археологиялық деректер жеткілікті. ХІХ-ХХ-ғасылларда археология 

ғылымы кең кҿлемде зерттеу жұмыстарын жүргізіп, алғашқы қоғам мен орта 

ғасыр дҽуірлеріне тиісті ҿте бай артефактыларды жинап,  жалпы адам 
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баласының, соның ішінде Орталық Азияны мекендеген этностардың ертедегі 

тарихына айтарлықтай жаңалық ендірді. Осы ғылыми табыстардың негізінде 

арии этностарының проблемасын қайта жаңа кҿзқараспен қарауға 

мүмкіншілік жҽне жағдайда жасалады.  

70 жыл үстемдік еткен Кеңес Одағы ыдырап, 1991 жылы Қазақстан 

Республикасы дербес шаңырақ кҿтеріп, Егеменді ел болдық. Бұл қазақ 

халқының ғасырлар бойы жүргізген ұлт-азаттық күресінің жемісі. Егемендік 

асыл да, ардақты да жҽне баға жетпес ұғым. Ол қазақ халқының кешенді 

ҿмірінің тірегі. Соның арқасында «Қазақ тарихына» жаңа кҿзқарас пайда 

болып, бұрын жарық кҿрген тарихымызды қайта қарап, оны ақтаңдақтардан 

арылтып, шынайы қазақ халқының тарихын жазуға толық жағдай жасалды. 

Н.Ҽ. Назарбаев ҿзінің «Тарих толқынында» атты монографиясында: 

«Адамзат тарихында бұрын болып кҿрмеген идеологиялық машина 70 жыл 

бойы ұлттың рухани тіректерін күл-талқан қылып қиратты, оның руханиятын 

кесіп-пішіп шұнтитты да, ортақ бір қалыпқа салып шегендеді.» (Алматы. 

2003. 284 б.) Қандай, тамаша коммунистік идеологияны қорытындылаған. 

Осындай Кеңес Одағы кезіндегі идеологиядан азат болып, етек-жеңімізді 

жинап, қазақ халқының ҿткен жҽне қазіргі ҿмірі қандай болса, сол күйінде 

бұрмаламай жазатын жағдайға жетудің мҽні ерекше қымбат. Бұл орайда 2003 

жылы Н.Ҽ. Назарбаевтың тікелей басшылығымен ұйымдасқан «Мҽдени 

Мұра» бағдарламасының мҽні ҿте зор. Осы тарихи бағдарлама бойынша 

жиналған археологиялық, этнологиялық, антропологиялық жҽне 

гуманитарлық ғылымдардың салалары бойынша кешенді деректер жиналды. 

Ҿте бай қолымыздағы кешенді мҽдени мұраларға қарағанда, Орталық 

Азияның автохтонды-түрік халықтары антикалық жҽне орта ғасырда 

алғашқы мҽдени ҿркениеттің ірге тасын қалаған ариилер этносы болғанын 

жҽне оны эволюциялық жолмен үздіксіз дамытып келгенін ғылыми тұрғыдан 

дҽлелдеудің маңызы зор. Жиналған кешенді деректерге қарағанда, алғашқы 

ҿркениеттің негізін салған Мысыр, Алдыңғы Азия, Үнді жҽне Қытай елдері 

сияқты, Орталық Азияны ежелден мекендеген түрік тілдес этностарда 

алғашқы адамзат ҿркениетін пайда етушілер болғанын ғылыми тұрғыдан 

тұжырымдау ҿзекті проблемалардың қатарына жатады. 

Орталық Азия ҽлем-түріктерінің ежелгі отаны. Осы географиялық 

кеңістікте туып, ҿсіп, алғашқы ҿркениеттің негізін салған жҽне оны үздіксіз 

жалғастырып келе жатыр. Ол барлық: алғашқы, құлшылық, феодалдық жҽне 

капиталистік тарихи қоғамдарды басынан ҿткеріп, кешенді шаруашылықты 

пайда етіп, дамытқан. Антикалық дҽуірдің ҿзінде, ҽсіресе Ұлы жібек 

жолдарының бойында ірі-ірі қалалар бой кҿтеріп, саяси, экономикалық жҽне 

мҽдени орталдықтарға айналған. Бұл мҽселелерге осы еңбегімізде айырықша 

кҿңіл аудардық. Себебі, бұлар түрік-қазақ ҿркениетінің орталықтары. 

Кҿшпелі халықтар тұрақты мекендер мен қалалар салмайды. Адам 

баласының тарихында кҿшпелі халықтар ҿркениетке жетпеген. Қазақстанның 

барлық аймақтарынан қола, темір жҽне орта ғасырлық мекендер мен қалалар 

ашылып, оларда кешенді зерттеу жұмыстары жүргізіліп келеді. Олардан 
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табылған жҽдігерлер жергілікті халықтардың мҽдениеті жоғары деңгейде 

болғанын паш етуде. Қолымыздағы кешенді деректерге қарағанда, алғашқы 

шығыс ҿркениетінің белгілі бір орталығы Орталық Азия болғанын ғылыми 

тұрғыдан айтуға болады. 

Осыған орай, түрік ҽлемін зерттеуші ғалымдар евроцентристердің 

қияли пікірлерінің кҿлеңкесінде жүре бермей, осынша жинаған бай 

деректердің негізінде, Орталық Азияның автохтондық перзенті – түріктердің 

алғашқы адамзат ҿркениетінің ірге тасын қалағанын ғылыми тұрғыдан 

дҽлелдейтін уақыттары жетті демекшіміз. Барлық түркі тілдес этностардың 

зиядалары бас қосып «Түрік ҽлемінің ҿркениетін» кешенді кҿлемде зерттеуге  

ат салысулары қажет. ХХ ғасырдың соңында, ХХІ ғасырдың басында Ҽлем 

түріктерінде бұл проблеманы қолға алабастаған қимылдары байқалады. 

Олардың бір айғағы Қазақстан жҽне Туркия Республикалары Түркістан 

шаһарінде алғашқы рет «Қазақ-түрік халықаралық университетін» 

ұйымдастырып, онда түрік тектес этностардың перзенттері оқып, жоғарғы 

дҽрежедегі  білім алатын жағдайға жетті. Тарихи қысқа мерзімде, бұл 

университет ірі білім жҽне ғылым орталығына айналды. Оған қосымша, 2010 

– жылы осы екі Республиканың Президенттері Астана шаһарінде бас қосып, 

осы қалада «Түрік халықтарының Академиясын» ұйымдастырды. Бұл 

ғылыми орталық түрік тілдес халықтардың тарихын, тілін, ҽдебиетін, 

этнологиясын, антропологиясын, экономикасын, археологиясын, табиғи-

географиялық орталығын кешенді зерттейтін күрделі орталық болмақшы. 

Осындай түрік этностардың білім жҽне ғылым орталықтарының 

алғашқы рет Қазақстан Республикасында ашылуларын тарихи заңдылық деп 

қараймыз. Үйткені, географиялық жақтан Қазақстан Ҽлемдегі түрік тілдес 

этностардың қақ ортасында тұрақты мекендеп, Түріктердің «Қара 

шаңырағы» атанған. Бұл туралы дарынды қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевтың 

«Түркістан» поэмасынан үзінді келтірейік:  

... Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 

Түрікке адамзатта ел жеткен бе? 

Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, 

Тұранның ерлеріне ер жеткен бе? 

- -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

... Тұранда түрік ойнаған ұсап отқа, 

Түріктен басқа от болып жан туып па? 

Кҿп түрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? (76, б. 174-175) 

Міне, данышпан ақын Мағжан Жұмабаев қандай тамаша суреттеген  

Тұран жерін, оның азаматтарын жҽне қазақтың «Қара шаңырақтың» иесі 

болып қалғанын. Осындай жердің перзент-ғалымдары «Бір жағадан бас 

шығарып, бір жеңнен қол шығарып» түрік ҽлемінің алғашқы ҿркениетті 

Орталық Азияда пайда етіп, ҿздерінің кҿршілеріне үлгі болғанын дҽлелдейтін 

уақыт келді жҽне оны орындау саналы азаматтардың қасиетті парызы – деп 

білеміз. 
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Сҿзіміздің соңында «Ариялық» мҽселенің жағдайын еске түсірейік. 

Орталық Азияның археологиялық ескерткіштерін зерттеуші қазіргі мамандар 

қола жҽне темір дҽуіріне жататын жҽдігерлерге түсірілген (салынған) 

свастика таңбасын жҽне зороастризмнің жазулары мен суреттері кҿп кҿлемде 

табылып жатыр. Мұндай таңбалар мен жазулар туралы «Авеста»- 

зороастризмнің қасиетті кітабында жазылған. Қазіргі ғалымдардың кҿпшілігі 

«Авестаны» б.з.б. ІІ мыңжылдықтың бірінші жартысында Орталық Азияда не 

Солтүстік-батыс Ауғаныстан мен Солтүстік-шығыс Иранға кҿрші 

аймақтардың бірінде пайда болды деп есептеп келген. Қазіргі археологтар 

бұл пікірді анықтап, ариялықтардың ҿмірін сҽулелендіретін «Авеста» 

Орталық Азияда, нақтырақ Хорезм жерінде жазылған деген пікірді С.П. 

Толстов ҿткен ғасырдың 40 жылдарында жазған болатын. Ғұламаның осы 

пікірін қуаттайтын археологиялық жҽдігерлер кең кҿлемде Қазақстаннан 

табылып жатыр. Осы деректерге қарағанда, ариилердің пайда болған 

орталығы Алдыңғы Азия емес, Орталық Азия. Жаңа деректерге негізделіп, 

ариялық тұжырымнаманы қайта қарау қажеттігі күн тҽртібіндегі мҽселе 

болуы тиіс. Осы сияқты қайта қарауын күтіп жатқан ҿзекті мҽселелер ҽлем 

халықтарының тарихында аз болмаса керек. Мұндай ҿзекті мҽселелерді ҽлем 

халықтарының тарихшылары бас қосып шешулері тиіс. Ал осындай ҿзекті 

мҽселелерді шешуде біздің тарихшыларымыз жаңа туындыларды жарыққа 

шығаруға ҿз үлестерін қосуы керек. Орталық Азия жерінен ҽлі бізге белгісіз 

тамаша жаңалықтар ашылады.  

Кейінгі ғасырлардағы жиналған кешенді бай деректерге негізделіп, 

Орталық Азияның автохтонды – түріктердің «кҿшпелі», «жабайы» халықтар 

емес екендігін ғылыми тұрғыдан дҽлелдеуіміз қажет. Антикалық дҽуірден 

бастап ҿркениеттің негізін салған түріктер екенін айқындайтын деректер 

жеткілікті. Осы түрік ҽлемінің бір үлкен этникалық бҿлігі қазақ халқы да 

ежелгі ҿркениетке жеткен жҽне оны үздіксіз дамытып келе жатқанын 

мойындауға тиістіміз. Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасындағы 

гуманитарлық ғылым мамандары, соның ішінде тарихшылар қазақ халқының 

ежелден ҿркениетті этнос екенін ғылыми тұрғыдан баяндап, оның шынайы 

тарихын жазып, оны «Қазақ тарихы» деген атпен жарыққа шығаруыңыз 

қажет. 

Шын мҽнінде «Қазақ тарихы» ҽлі жазылған жоқ. Кеңес Одағы 

жылдарында жарық «Қазақ ССР» (1957), жҽне 1977-1980 – жылдардағы осы 

атпен шыққан бес томдық тарих, онан кейін 1996, 1998, 2002 – жылдарда 

«Қазақстан тарихы» атты қазақ халқының тарихы Ресей империясының 

отаршылық саясатының жҽне коммунистік идеологияның ҽсерінің астында 

жазылғандықтан, оны шынайы «Қазақ тарихы» деу қиын. Үйткені, «Қазақ 

ССР» тарихтары белшесінен ақтаңдақтарға батқан. Соған қарамастан 

кҿпшілік оқырмандар, мектеп оқушылары жҽне студенттер осы «Қазақ ССР» 

тарихын ҽлі оқиды. Жаңадан дүзеліп, басылып жатқан «Қазақ тарихы» жоқ. 

Міне, осындай жағдайда қазақ халқының тарихын білуге ұмтылған 

оқырмандар қазіргі кезде идеологиялық қиыншылыққа кездесіп жүргені 
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тарихшылардың жандарына бататын шығар деген ойдамын. Бұрын жарық 

кҿрген «Қазақ ССР» – ын оқығанда, оның ішіндегі ақтаңдақтарды шынайы 

тарихи мҽселелерден кез келген оқырмандар, керек десеңіз студенттер айыра 

алуы екі талай. Ол үшін біліми дҽрежелер мен жеткілікті тарихқа жаңа 

кҿзқарас болуы тиіс. Оның үстіне, Кеңес Үкіметі жылдарында Қазақ 

халқының тілі, тарихы ағарту орындарында дұрыс оқытылған жоқ. Нҽтижеде, 

халқымыз ҿзінің тҿл тарихын білмейтін деңгейге жетті. Тарихтан бұрын 

орын алған ақтаңдақтардан арылып, шынайы «Қазақ тарихы» таяу жылдарда 

жарыққа шығаруымыз ауадай қажет. Оны жазатын мамандар жеткілікті. 

Үкіметіміз айрықша кҿңіл бҿліп, жағдай тудырса, бұрын негізі салынған 

тарихымыз дүзеліп жарыққа шығар еді. Осындай шынайы «Қазақ тарихына» 

бағдарлап дұрыс оқулықтар жазылар еді жҽне кҿпшілік оқырмандар 

тарихымыздың заңды дамуынан  қабарлар болар еді. Қазақ халқының 

тарихын қазақ жазулары керек. Біздің тҿл тарихымызды басқа ұлттың 

уакілдері жаза алмайды. Үйткені, қазақ халқының менталитетін жетік 

білмеген ғалымдар, оның шынай тарихын жазуы екі талай. Жоғарыдағы 

тоқталып ҿткендей, бұрын жарық кҿрген тарихымызды кім кҿрінген жазып, 

оны ақтаңдақтарға толтырғаны бізге сабақ болмайма? 

Барлық түрік тілдес халықтардың тарихи ҿркениеті Авеста 

зороастриялық қасиетті кітабында сҽулеленген. Қола, темір дҽуірлеріндегі 

ариилер туралы бұл кітаптағы ҿте бай, құнды деректерді кешенді түрде 

пайдаланып, ариилер этносының шынайы тарихын жазатын кезең келген 

шығар. Тарихи деректерді бұрмаламай, ариилер проблемасын жан-жаққа 

тартқылаудан еш нҽрсе шықпайды. Ғасырлар бойы осынша шиеленісіп келе 

жатқан ариилер проблемасына қалам тартуымыздың себебі: Біріншіден, бұл 

мҽселеге тиісті жазба, археологиялық, этнологиялық, лингвистикалық жҽне 

басқа да ғылымдар салалары бойынша бай деректер жиналды; Екіншіден, 

кейінгі жылдарда кҿптеген ірі түрік тілдес халықтар Егеменді елге айналып, 

ҿз тағдырын ҿз қолдарына алып, ҿздерінің тҿл тарихтарын жазуға ұмтылып 

жатқан жағдайда, ариилер проблемасының ҿзектілігі айырықша. Міне, осы 

жағдайды біз есепке алып, ариилер проблемасын қайта қарауды жҿн кҿрдік. 

Қолдағы деректерге негізделіп, бұл проблемаға кешенді қарап, ҿзіміздің 

пікірлерімізді білдірдік. Оларды қалың оқырмандар ойдың елегінен ҿткеріп, 

ҿздерінің ойларын білдіре жатар. Бірақ, «Орталық Азия ариилердің отаны» 

атты еңбек алғашқы қарылғаштарының бірі. Сондықтанда, оның 

жетіскендіктерімен бір қатарда кемшіліктеріде болуы заңдылық. Дегенмен, 

осы проблеманы қайта қараудың уақыты жеткенін кейінгі ұрпақтар біліп, 

олардың ішінен зерттеушілер шығады деген үміттеміз. Түрік тілдес этностар 

отырықшы, жартылай отырықшы ҿмір сүріп, адамзаттың алғашқы 

ҿркениетінің ірге тасын Орталық Азияда қалап, оны үздіксіз дамытып, 

Ҽлемге үлгі кҿрсеткенін тарихи деректермен Ҽлемге паш етуіміз тарихтағы 

негізгі мҽселелердің бірі.                    
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І бөлім 

 

Ариилер проблемасы 

 

1.1. Проблемаға жаңа көзқарас. 

 

Ариилер проблемсы ҽлі де шешуін табылмай келе жатыр. Бұл мҽселе 

жҿнінде бірден-бір ғана сүйенетін жазба дерек «Ригведа» жҽне «Авеста» 

кітабы. Осы туындыда ариилер деп аталатын этностың тарихы мен тұрмысы 

сҽулеленген зороастрийцтердің қасиетті кітабы. Б.з.б. 6-4 ғасырларда Авеста 

парсы тілінде жазылған. Б.з. 13-14 ғасырларда оның парсы тілінде жазылған 

нұсқасы бізге жеткен. Парсы тілі индоевропалық тіл семьясына жатады.  

Морфологиялық жолмен зерттегенде дүниежүзіндегі барша 

халықтардың тілдері грамматикалық құрлысының ұқсастығы бойынша 10 

үлкен тіл семьясына бҿлінеді. Солардың бірі индоевропалық тіл тобы. Бұл 

топқа Европаның жергілікті халықтарының тілдері түгел кіреді. Соның 

ішінде парсы (Иран) тілі де бар. Осы лингвистік бірлікке сүйеніп, Авестаның 

бізге жеткен нұсқасы парсы тілінде болғандықтан, европаның ғалымдарының 

басым кҿпшілігі ариилердің шыққан тегі Алдыңғы Азия (Отаны) деп барлық 

Европа құрлығындағы индоевропалық тіл семьясына жататын этностардың 

ежелгі бабалары ариилер деп жазып, қағаз бетін толтырды. Олардың  негізгі 

сүйенетін деректері шығарманың парсы тілінде жазылуы. Олай болса, 

евроцентристер Авеста кітабының мазмұнындағы кешенді деректерге кҿңіл 

бҿлмей, мҽселені біржақты қараумен келе жатыр. Осындай кҿзқарастағы 

евроцентристердің пікірлері тарихта былай тұжырымдалған: «Единственно 

оправданным и принятам в настоящее время в науке является применение 

термина Арии по отношению к племенам и народам, говорящим на 

индоиранских языках (восточной ветвей индоевропейской семьи) (1, б. 726). 

Келтірілген үзіндіде ашық айтылған. Евроцентристер ұзақ жылдардан 

бері арии мҽселесін тек индоевропалық тілге негізделіп, осы тіл семьясында 

сҿйлейтін тайпалар мен халықтардың бабасы болған деп ғылыми 

концепцияға келген. Міне осы тұжырымдама ҽліде болса, ҽлем тарихында 

үстемдік етуде. Осындай бұл проблеманы біржақты қараудың арқасында, 

оны ғылыми тұрғыдан түбегейлі шешу мүмкін емес. Орталық Азия түріктері 

ежелден Алдыңғы Азияны мекендеген парсылармен кешенді қарым-

қатынаста болған. Парсылардан шыққан ғұламалар түрік тілін жақсы білсе, 

түрік ғұламалары да сондай парсыша жазған, сҿйлеген. Сондықтан, бізге 

жеткен «Авеста» кітабы ертедегі түркі тілінен парсы тіліне кҿшірілген болуы 

да мүмкін. Авеста кітабының авторы ҽлі анықталмаған. Бұл мҽселенің ҽлі 

түбегейлі шешілмегенін мойындайуымыз қажет.  

Енді бұл тұжырымның ғылыми негізі жетерліктей болмағандықтан, 

ариилер мҽселесін қайта қарайтын уақыт келді. Біріншіден, «Авеста» 

кітабында жазылған арии тайпалары мен халықтардың кешенді тұрмысын 

негізге алып, олардың ҿрбіген мекенін, табиғи, саяси, экономикалық жҽне 
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рухани мҽдениеттерін талдап, зерттеп, бір ғылыми тұжырым шығаруды 

қажет етеді. Екіншіден, ХІХ ғасырда, ҽсіресе ХХ ғасырда «Археология» 

ғылымы дамып, алғашқы адамдардың ҿрбіген Кҿне құрлықтарды зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде Орталық Азияда археологиялық 

зерттеу кең ен жайып, жаңадан тас, қола, темір жҽне ортағасыр ескерткіштері 

ашылды. Нҽтижесінде, бұрын хабарымыз болмаған жаңалықтар топталып, 

ҿте бай археологиялық деректер жиналды. Археология тарих ғылымының 

ҿрісін кеңейтті. ХХ ғасырдағы белгілі ағылшын археологы Г. Чайлд осы 

ғылымның жетістіктерін тамаша тұжырымдаған: «Археология произвела 

переворот в исторической науке. Она расширила пространственный горизонт 

истории почти в той же степени, в какой телескоп расширил поле зрения 

астрономии. Она в сотни раз увеличила для истории перспективу в прошлое, 

точно так же, как микроскоп открыл для биологии, что за внешним обликом 

больших организмов скрывается жизнь мельчайших клеток. Наконец, она 

внесла такие же изменения в объем и содержание исторической науки, какие 

радиоактивность внесла в химию. Прежде всего, археология имеет дело 

преимущественно с повседневными предметами практического применения, 

приспособлениями и изобретениями, таким, как дом, осушительные канавы, 

топоры и т.д., которые сами по себе оказали значительно более глубокое 

влияние на жизнь горазда большего числа людей, чем любое сражение или 

заговор, но заниматся каторым ученые-историки прежде считали ниже 

собственного достоиснтва» (2, б. 18-19).  

Ғұламаның археологиялыктардың жетіскендіктерін талдап, қорытқан  

пікірін сол күйінде келтірдік. Соңғы ғасырларда археология ғылымының 

жетістіктерін талдап, ой елегінен ҿткеріп, тамаша ғылыми тұжырымдаған. 

Адам баласының алғашқы дҽуірлерін зерттеуде бұл ғылым ҿте бай кешенді 

жиылған деректерді жинап, кҿне заманның тарихын сҽулелендіруде шешуші 

қызмет атқарады. Осы артефактілерге негізделіп жер шарын мекендеген 

халықтардың алғашқы тарихтары жарық кҿрді. ХІХ-ХХ ғасырлардағы 

палеолит, қола, темір жҽне ортағасырлық дҽуірлер бойынша ҿте бай 

археологиялық деректер жиналды. Бұл ғылыми бұлақтар бұрын жарық 

кҿрген кейбір тұжырымдарды қайта қарауды қажет етеді. Оған қосымша, 

кейінгі жылдарда ҽлемдік мұрағаттардан ҿте бай жазба деректер табылды. 

Міне, осы дерек (бұлақтарына) сүйене отырып, ҽлем халықтарының 

тарихының кейбір кҿнерген проблемаларын қайта қарайтын тарихи кезең 

келді. Солардың бірі, Ариилер проблемаларына жаңа кҿзқарас.  

Ариилер дегеніміз  кімдер? – деген мҽселелер ХІХ ғасырда тарих 

ғылымында кҿтеріліп, «Авеста» кітабының индоевропалық (парсы) тілінде 

жазылғанына сүйеніп, кҿне заманда ариилер ирандық тайпалар болып, 

жайылым малшаруашылығымен айналысқан деген пікірге келген. Бұл 

тұжырым мейлінше кҿнерген, оны бүгінгі таңда мойындау қиын.  

ХХ ғасырдың тарихшылары «Ариилердің ҿрбіген отаны» деген 

мҽселені кҿтергенде, оған қатысушылардың пікірлері екіге бҿлінген. 

Біріншісі, индоевропалық кҿзқарастағылар болып, Ариилердің ҿрбіген жері 
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Алдыңғы Азия мен Европа құрлығы деген пікірдегілер; екіншісі, Ариилердің 

Отаны Орталық Азия деуші ғалымдар. 

Бұл мҽселе бойынша, индоевропалық бағыттағы ғалымдар басым 

кҿпшілікті құраған: Авеста кітабының парсы тілінде жазылғанын тілге тиек 

етіп, евроцентристер кҿптеген еңбекетерді жариялады. Индоевропалық 

ағылшын санскритолог У. Джонс: «высказал утверждение, что др. – 

индоевропейский язык санскрит, др. – греч., латинский, персидский и 

некоторые др. Языки имеют общее происхождение» (1. 1. Т., б. 727). 

Ғалымның бұл пікіріне қарағанда, индоевропалық тіл семьясына кіретін 

тілдердің жалпы тегі, түбірі бір екенін тұжырымдаған. Осы пікірді 

евроцентристер, ҽсіресе неміс нацистері қолдап, индоевропалық тілде 

сҿйлеушілердің, соның ішінде немістердің ата-бабалары ариистер деп 

тұжырымдама жасап, оны фашистік Германияның идеологиясына 

айналдырған. Олардың пікірлестері болып аталатын ғалымдар: А.В. Шлегья, 

Ф. Боппа, Лассен сияқты фашистік Германияның идеологтары немесе 

халқының «тегі ариилер» деген тұжырымды қалыптастырып, Гитлер 

басқарған Германияның, оның Одақтас елдерінің халықтарының бастарын 

айналдырған. Фашистік Германияның солдаттары мен офицерлерінің 

санасын улағанын Ҽлем халықтары біледі. Бұл туралы жазған, мерзімді 

басылымдарда, кітаптар мен мақалалардың нақтылы санын белгілеу қиын 

шығар. Бірақ олардың мазмұны бірақ болып, ариилердің «ұрпақтары 

немістер» деген қияли тұжырымды уағыздаған.  

У. Джонстың пікірі бойынша, индоевропалық тіл семьясында сҿйлейтін 

халықтардың тілдерінің түбірі бір болып, олардың Солтүстік Үндістаннан 

батысқа қарай орналасқаны тілге тиек етілген. Бірақ, Үндістанның барлық 

халқының тілі индоевропалық тіл семьясына жатпайды, тек ол елдің  

халқының солтүстік батысында жайласқан бҿліктерінің тілдері ғана жатады. 

Үндістанның басым кҿпшілік халықтары Дравид тіл семьясында сҿйлейді. 

«Дравид тіл семьясында Оңтүстік Үндістанның, Цейлон аралының бір 

бҿлігінде мекендеушілер сҿйлейді. Олар – телуг, тамиль, каннар, малаяя жҽне 

т.б.» (3, б. 17.). Солай болса, Үндістанның солтүстігі мен батысын 

мекендеген халықтарының тілдері индоеуропа тіл семьясына жатса, олар 

Үндістанның солтүстігіндегі Орталық Азия жҽне батысындағы Ауғанстан, 

Иран елдерімен шекетескен жерлердегі халықтардың тілдері осы тіл 

семьясына кірген. Оның себебі, батыс кҿршілері Үндістердің тіліне ҽсер 

еткен болса, неге солтүстік кҿршілерінің оңтүстік кҿршілеріне ондай ҽсері 

болмаған. Тарихи деректерге қарағанда, ежелден Үндістан халықтары 

барлық кҿршілерімен саяси, экономикалық жҽне мҽдени қарым-қатынаста 

болғанын ешкім бекерлей алмайды.  

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы нҽсілшілдік сарындағы ғалымдар 

ариилердің Отаны Еуропа, оның ішінде Скандинавия (австр. ғалымы К. 

Пенка), Солтүстік Германияның (нем. филологі Г. Хорт), Дунай ҿңірлер 

(англия ғалымдары Г. Джайлс, Э. Рапсон) жҽне т.б. нҽсілдік сарындағы 

ғалымдар тек индоевропалық тілге негізделіп, ариилердің ҿрбіген 
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географиялық аймағы Еуропа құрлығы болып, оның ҽртүрлі аймақтарын 

мекендегеніне тоқталған. Олар ариилерді басқа құрлықтардан ҿрбіді деуге 

ауыздары бармай, қалай болса да осы Еуропа құрлығынан шығармау үшін 

барлық күштерін салған.  

Евроцентристер, оның ішіндегі нҽсілдік сарындағы ғалымдар Орталық 

Азиядан шығып жатқан археологиялық жҽне жазба деректермен санаспай, 

бұл регионның этностарын жаппай кҿшпелілердің қатарына қосып, оларға 

«жабайылар» деген айдар тағумен келе жатыр. Бірақ, шындық бҽрібір ҿзінің 

күшіне енеді. Бұл аймақтың шынайы тарихы алдағы уақытта жазылады жҽне 

евроцентристердің теріс пікірлеріне соққы берледі.  

Екінші кҿзқарастағы қолдау кҿрсеткен европалық ғалымдардың 

арасынан шыққан, нҽсілдік пікірде болмаған ғалымдар: неміс филологі Т. 

Бенфей, ағылшын археологі Г. Чайлд. Олардың саны онша кҿп болмасада, 

тарихи деректерге кешенді кҿзбен қарап, Қара теңіздің Солтүстік 

жағалауынан созылып жатқан кең даламен Солтүстік Кавказ аймақтарын 

ариилердің жайлаған жерлері деген пікірлерін айтқан. Сүйтіп, бұл ғалымдар 

ариилер проблемасын шешуде бірқанша шындыққа жақындағанын 

байқаймыз. Аталған географиялық аймақтар, ариилердің ұрпақтары болған 

скифтердің, сарматтардың отаны екенін  олар тілге тиек еткен. Себебі, бұл 

пікірдегі ғалымдар жиналған ҿте бай артефактіге сүйенген.  

Бұл пікірді қолдаушылардың ірі уҽкілі Г. Чайлд. ХХ ғасырдың белгілі 

археологтарының бірі Чайлд Вир Гордан (1892-1957 жж.) Эдинбургте, 

Лондонда профессор болып, ғылыми, педагогикалық жұмыс атқарған. 

Негізінен артефактыға сүйеніп, алғашқы қоғамды жҽне оның мҽдениетін 

зерттеген. Ол ҽсіресе Еуропадағы алғашқы қоғамға тиісті артефактілерді 

талдап, ҿзінің құнды еңбектерін жазған: «На зарее европейской 

цивилизации» (1925 ж.); «Социальная эволюция» (1951 ж.); «Восстонавление 

прошлого» (1956 ж.) (3. б. 279). Осы еңбектерінде Г. Чайлд ариилердің 

ҿрбіген жері Қара теңіздің солтүстігіндегі далалар болуы керек деген 

тұжырым жасаған. Ғұламаның бұл пікірлері осы аймақта жүргізілген 

археологиялық нҽтижесінде табылған артефактілерге негізделген. Бұл аймақ 

түрік тілдес скиф этностардың тараған жері екенін артефакты мен жазба 

деректер дҽлелдейді.  

Г. Чайлдтың пікірін шығысқа қарай жалғастырып, ариилердің Отаны 

Орталық Азия құрлығы деп қараған ғалымдар кҿбірек болған. Олардың 

бастыларынан Үндістанды зерттеуші неміс М. Мюллер, Э. Мейер, Б.Г. 

Тилак, Н.К. Састри жҽне т.б. М. Мюллер мен Э. Мейерлер ариилер Орталық 

Азиядан шыққан десе, Б.Г. Тилак Солтүстік Сібірден ҿрбіген деген пікір 

білдірген. Ал, Н.К. Састри болса, одан ҽрі Тибет ҿлкесінен жайлағанын 

айтқан. Орталық Азиядан шыққан деген пікірді білдіруші ғалымдар Авеста 

кітабындағы тілден басқа мағұлматтарды еске алып, қолдарындағы азды-

кҿпті артефактыларға сүйеніп, ариилердің Отанын анықтауда бірқанша 

шындыққа жақын теориялық тұжырымдарды жазып қалдырған. 



13 
 

Аттары аталған ғұламалардың пікірлері ертедегі Қытай жазба 

деректерімен үндес келеді. Белгілі синолог Бахаддин Ҿгел «Ұлы Хүн 

империясының тарихы» кітабының «Солтүстік батыс тайпалары. Хүндар мен 

түріктер» атты бҿлімінде мынандай пікірді жазған: «Біздің бұл кітаптағы 

негізгі зерттеу ҽдісіміз белгілі, айқын фактілерден, белгісіз, бұлдыр уақыт 

тұңғиығына қарай бойлай ену болмақ. Осыдан былай қарай келтірер 

деректеріміз қай халықтың қай жерде ҿмір сүргендігін айқын кҿрсетіп береді. 

Қытайдың Солтүстік батысына таралған бұл мҽдениеттің монголдарға ешбір 

қатысы болған емес... Бұлардан кейінгі түрік тайпаларының ата-бабалары 

болғандығына шүба келтірмейміз. Тарихта алғаш кҿріне бастаған дҽуірден, 

яғни б.з.б. 3 мың жылдан кейінгі дҽуірлерге дейінгі аралықта ди бастапқы 

мағыналық сипатын сақтап қалды... Бұл маңдағы тайпалар ту баста аңшылар 

еді. Келе-келе мал шаруашылығы басым орынға шыға бастады. Бидай, тары 

қатарлы дақылдар да егілетін болды. Сиыр кҿптеп бағылатын. Алайда, 

олардың күн кҿрісі жылқы шаруашылығына тікелей байланысты болды... 

Ертеректе бұл маңайда ҿмір сүрген тайпаларды хиениун жҽне хунну деп 

атайтын болған. Қытайлықтар бұларды кейінгі хүндардың ата-бабалары 

болар деген түйінде. Ал олардың отырықшыланған бҿліктері біржола 

орнығып, қалалар салды, қорғандар тұрғызып, бекіністерге бекінді... Тарихта 

түріктенген тибеттер де, тибеттенген түріктер де аз болмағаны жайлы деректі 

алда кҿресіздер». (20, І Кітап, б.15.17) 

Ғұламаның хүндар мен түріктер туралы айқын пікірлері Қытай 

деректеріне негізделген. Жоғардағы аты аталған ғалым Н.К. Састридің 

ариилердің бабалары Тибеттен шықты деуінің негізі бар екенін байқаймыз. 

Оны орыс тарихшысы К.А. Иностранцевте ҿзінің «Хунну и Гунну» деген 

еңбегінде гунндарды түрік тілдес халықтарға жатқызып, олардың батысын-

гунндер, шығысын-хуннулер деп екіге бҿлген. Солай болса, гуннулер мен 

хүннулар батыстан шығысқа қарай таралып, ұлан-байтақ жерлерді иелеп, 

Қытай шекарасы мен тибеттермен араласып жатқаны тарихи шындыққа 

келеді. Осы келтірілген деректерге қарағанда, ертедегі скифтердің ұрпақтары 

осы хүнну мен гүннулер, олардың жалғасы иеменектер. Бұл этностар Қара 

теңіздің солтүстік ҿңірінен Шығыс Түркістанды түгел иеленген түркі тілдес 

халықтар болып, Қытай жҽне Тибет елдермен тығыз байланыста жасаған. 

Б.з.б. 4-2 мың жылдарда ариилер солтүстік-батыс Үндістанды жаулап 

алғаны туралы кҿптеген тарихи ҽдебиеттерде жазылған. Бірақ Ариилердің 

Үндістанға күшпен басып кіргенін дҽлелдейтін айтарлықтай деректер 

келтірілмеген. Сондықтан, ариилердің Үндістанға жүргізген басқыншылық 

(агрессиялық) саясатына күмҽн келтірушілер жҽне ашықтан-ашық бекерге 

шығарушылар ҿздерінің ойларын білдірген. Олардың басым кҿпшілігінің 

ғылыми пікірлері бейбітшілік жолмен оңтүстік кҿршісі болған Үндістанға 

ариилер біртіндеп тараған. Ғалымдардың осы пікірлері шындықтан алшақ 

емес. Ежелден, ариилер солтүстік Үндістанның кҿршілері болып, олар 

біртіндеп Үндістанның солтүстігіне бейбітшілік жолмен кіріп, жергілікті 

тұрғындарға үстемдігін жүргізген деген пікір бірқанша шындыққа жақын. 
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Себебі, Үндістанның солтүстігінде түріктердің ертедегі бабалары болған 

ариилердің ықпалы күшті болғанын тарих қуаттайды. Ариилер иеленген 

жерінде мемлекетті ұйымдастырып, соғысқанда ариилік ҽскерлер қолға 

түскендерді ҿлтірмей, оларды құлға айналдырып, оларды жұмысқа 

пайдаланған. Нҽтижеде, құлшылық мемлекеттің негізін салып, қоғамда теңсіз 

құқықты адамдардың тобы келіп шыққан. Осындай жолмен Үндістанда 

кастаға бҿлінушілік пайда болғаны, құлшылық мемлекеттің болғанын 

хабарлайды. Үндістан халықтарының арасындағы осынсдай саяси, 

экономикалық жҽне мҽдени алға ҿрлеушілік ариилердің ықпалында болды 

деген пікірлерді жазған. 

Үндістанның солтүстік –батыс кҿршілері ариилер болғанын жазба 

деректерде кең тараған. «В 14-12 вв. Северо-Западо в Индии приходят 

скотоводческие племена так называемые ариев, поселяющиеся сначале в 

Пенджабе, а затем и в долине Ганга. Веды-собрание др.-инд. религиозных 

гимнов и заклинаний (по предположению большинства санскритологов, 

созданные в 1500-1000 до н.э.), рисуют эти племена уже частично оседлыми 

(они выращивали ячмень с применением плуга и искусственными орашения), 

знавшими различные ремесла (в т.ч. производство оружия и др. предметов из 

меди, а возможно, также из бронзы); они вели торговлю, используя в 

качестве денег скот и золотые украшения (нишка). Племена (джана) 

ведических ариев (бхарата, яду, пуру, гандхары и др.) делились на роды 

(вши), состоявшие в свою очередь, из нескольких больших патриархальных 

семей (кула)». (1. 5 т. 1964, б. 847-848)  

Келтірілген сілтемедегі пікірді түгел қолдаймыз. Үйткені бұл жерде 

Үндістанның солтүстік-батысындағы ежелгі кҿршілері ариилердің Орталық 

Азияның оңтүстігінен келгені айтылған. Осы аймақтағы белгілі Ария 

ҿзенінің алқаптарын мекендеген этностарды ирандықтар мен үнділер 

ариилер деп атағанына кейін кеңірек тоқталамыз. Ежелден кҿршілес ариилер 

бейбітшілік жолмен ҿздерімен шекаралас Пенджабқа, кейін Ганга ҿзенінің 

жоғарғы алқабына таралып, Балх (Балық) қаласын, Ариана (Терат) қалаларын 

салған. Ертедегі түріктер қаланы «Балық» – деп атағаны белгілі. Бұл аймақты 

ариилер иелеп, суармалы диқаншылықпен, мал шаруашылығымен, қолҿнер 

кҽсібімен жҽне саудамен айналысқаны айтылған. Ұлы жібек жолы Балх 

қаласынада келген. Ариилер руларға бҿлінгенін талдап кҿрсеткен. Бұндай 

этникалық руларға бҿліну ежелден түріктерге тҽн қасиет. Ариилердің 

қолҿнер кҽсібінде алтыннан сҽнді бұйымдарды жҽне соғыс бұйымдарын мол 

шығаратыны айтылған. Міне осындай тығыз байланыстың барысында, 

ариилер бейбітшілік жолмен Үндістанға енген деген тұжырым ғылыми 

тұрғыдан дұрыс жазылған. Олар оңтүстік Азия жеріне Орталық Азиядан 

келген.  

Бұдан ариилер келгенге дейін Үндістанның ежелгі мҽдениеті тҿмен 

болды деген пікір шындықтан алшақ. Үндістанның алғашқы мҽдениеті б.з.б. 

4 мыңыншы жылдарда дамығанын тарихи деректер дҽлелдейді. 
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Ариилер Үндістанға келгенге дейін жергілікті тұрғындардың мҽдениеті 

тҿмен болды деген тұжырымдамаларына қатты соққы берілді. ХХ ғасырдың 

20 жылдарында Инда ҿзенінің алқабынан ашылған Хараппа (Начарра) 

мҽдениеті. Ол Инда ҿзенінің алқабындағы Пенджабтағы Рави ҿзенінің 

жағасында орналасқан. Ол Мохенджо-Даро ескерткішінің солтүстік-

шығысындағы 643,6 км қашықтықта. Хараппа ертедегі қаланың орны. Бұл 

жерде археологиялық зерттеулер кең кҿлемде ҿткен ғасырдың 20 жҽне 1946 

жылдары жүргізілген. Қазба кезінде қам кірпіштен ҿрілген ені 12,2 м дуалдар 

ашалып, олардың сырты күйдірілген кірпіштермен ҿрілген. Ашылған 

бҿлімнің кҿлемі 200х400 яров (182,9х365,8 м). Ашылған құрлықтың 

солтүстік жағынан қолҿнер кҽсіпшілердің қызымет орындарымен қоныстары, 

сауда орталықтары ашылған. Қаланың оңтүстігінде молалардың 

(қойымалылықтық) орындары табылған. Бҿлмелердің дуалдарында 

тауысқұсының (павлин) ҽртүрлі геометриялық жҽне ҿсімдіктердің бейнелері 

салынған суреттер кездескен. (4, б. 271). 

 Сүйтіп, Хараппа мҽдениеті ариилер Үндістанға таралмастан 1000 жыл 

бұрын пайда болған ҿркениет екені күмҽн тудырмайды. Хараппа мен теңдес 

Махенджо-Даро ескерткіші. Бұл мҽдениеттер б.з.б. 3 мыңыншы жылдардың 

ортасынан, 2 мыңыншы жылдардың ортасына дейінгі уақыттарды қамтиды. 

Махенджо-Даро мен Хараппа отырықшы қалалық тұрғындардың мҽдениет 

ескерткіші. Бұл орындардан табылған құнды археологиялық деректер 

Оңтүстік Азия халықтарының арғы тегін анықтауда, жергілікті мҽдениеттің 

даму заңдылығын түсінуде құнды мағұлматтар. Соның нҽтижесінде, 

ғасырлар бойы Оңтүстік Азияның аборегендерінің мҽдени дҽрежесі 

жҿніндегі евроцентристредің, солардың ариилер Үндістанға ҿркениет ҽкелді 

деушілерге соққы береді. Сондықтан, ариилер Үндістанға келгенге дейін, 

аборигендер ҿздерінің автохтондық (жергілікті) мҽдениетін орасан зор 

қарқынмен дамытқан. Сүйтіп евроцентристердің арасында ариилердің қайдан 

шыққаны мен олардың Үндістанды қашан жаулап алғаны туралы осы күнге 

дейін бір тұжырымға келе алған жоқ. Үйткені олар Авеста кітабының 

жазылған тіліне ғана сүйеніп, бұл мҽселені шешкілері  келді. Бұл жолмен 

ариилер проблемасын түбегейлі шешу мүмкін емес. 

ХХ ғасырда ариилер проблемасын шешуде Г. Чайлдтың пікірін қолдап, 

ариилердің ҿрбіген отаны Қара теңіздің солтүстік далаларынан, Еділ ҿзенінің 

тҿменгі бойларында андронов мҽдениетін пайда еткен тайпалар деген 

пікірлер айтушылар кҿбірек болған. Олар: «...что степы Северного 

Причерноморья в давности были первоначальной родины индоиранских 

племен что легендарная река Ранха было иранское название матушки Волги; 

проводились исследования о влияниях индоиранских языков на финно-

угорские (Абаев, 1949; его же, 1972; Топоров, Турбачев, 1962; Стрижак, 

1965; Барроу, 1976; Миллер, 1987)» (5. б. 52.).  

Аттары аталған ғалымдардың пікірлерін толық қолдау қиын. Қара 

теңіздің солтүстік даласынан Волга (Еділ) ҿзенінің алқаптарын қамтыған 

аймақтар индоирандық тайпалардың алғашқы қоныстанған Отаны – деген 
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тұжырымның ғылыми негізі жоқ. Еділ ҿзенінін парсылар Ранха деп атаған 

деген пікір дұрыс емес. Сондай-ақ жергілікті этностарды индоевропалық 

тілде сҿйлеушілер дегенің қисынға келмейді. Парсы халықтары ҿздерінің 

солтүстік жҽне шығыс кҿршілерін ертеден білген. Олардың жайлаған табиғи-

географиялық орталықтарынан хабары болып, кейбір ономостикалық 

терминдерді ҿздерінше атаған болуы мүмкін. Парсылардың қойған жер 

атамалары Орталық Азияда жеткілікті. Мысалы Амудария мен Сырдарияны 

парсылар бірнеше құбылтып атаған. Сол кҿне заманның ҿзіне тҽн этникалық 

қарым-қатынастары болған. Оған қосымша скифтер мен сарматтар иран 

тілінен хабары болған. Себебі, Геродоттың айтуы бойынша, скифтер 

Алдыңғы Азияны 28 жыл билеп, ҿздерінің үстемдігін жүргізген. Бұл 

географиялық аймақ ежелден ариилердің туын тіккен Отанының бір бҿлігі 

болып, олардың ұрпақтары скифтер, сарматтар, массагеттер Солтүстік Қара 

теңізден бастап, Солтүстік Кавказды жҽне Еділ бойларын мекендеген түрік 

тілдес этностар болған.  

Аттары аталған аймақтарда индоевропалық тілде сҿйлеуші 

этностардың алғашқы отаны деушілер – евроцентристер. Бұл пікір Кеңес 

Одағының тарихшыларының еңбектерінен кең орын алған. Олар бұрынғы 

ағым бойынша индоевропалық, бір жақты пікірді қолдап, Орталық Азияның 

автохтонды этностарын «кҿшпелі», «жабайлар» болған деген пікірден алшақ 

кете алмаған. Осы ниеттегі ғалымдардың пікірлері бір-біріне  қарама-қарсы 

келіп отырады. Қара теңіздің солтүстігін мекендеген скифтердің Орталық 

Азияның хұндары, сақтары мен сарматтар бір этникалық этностар екенін 

кҿпшілік славянтанушылар мойындайды. Бірақ соған қарама-қарсы 

скифтердің «тілдерін индоирандық» деп ҽлі күнге дейін жазып келеді. Оған 

айтарлықтай дҽлелдер жоқ. Орталық Азиядан табылып жатқан артефактылар 

солардың ішінде лингвистік зерттеулер скифтердің заттай жҽне рухани 

мҽдениеті мен ҿте ұқсас екенін айқындап келе жатыр. Бұндай бірліктің 

негізінде этникалық туыстықтың жатқаны ҿзінен-ҿзі белгілі.  

Б.з.б. ІІ мыңыншы жылдардың екінші жартысында Қара теңіздің 

солтүстік даласын, Еділ ҿзенінің шығысыныдағы кең далалықты ариилер 

мекендеп, олар андронов мҽдениетін пайда еткен деген ғалымдар: Л.Н. 

Гулиев, Г.А. Федров-Давидов, А.П. Окладников, С.В. Киселеев, С.П. 

Толстов, С.С. Черников жҽне т.б. С.П. Толстов былай жазған: «Датировка 

памятников Тазабагьябской культуры соответсвует датировке культур 

андроновской и срубной и может быть определена временем около середины 

ІІ тысячелетия до н.э.» (6, б. 68). Бұл пікірді айтушылардың басым кҿпшілігі 

белгілі Кеңес Үкіметі жылдарындағы Орталық Азияны зерттеген 

тарихшылар мен археологтар. Олардың жазған географиялық аймақтарда 

қола дҽуіріндегі андронов пен срубний мҽдениетінің ашылғанында еш бір 

келіспеушіліктер жоқ. Бірақ сол мҽдениеттерді пайда етуші индоирандық 

этностар деген тұжырымды қуаттау мүмкін емес. Ежелден Қара теңіздің 

солтүстігіндегі Кеңестік, Солтүстік Кавказ жҽне Еділ ҿзенінің алқаптары 

түркі тілдес ариилердің, оның ұрпақтары скиф пен сарматтардың жайлаған 
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автахтондық Отанының бір бҿлігі. Индоевропалық иран тілдес бұл аймақта 

еш уақытта болмаған. Ертеде, Еділ ҿзенін парстар Ранха деп атаған болса, 

олар ҿздерінің тҿңірегіндегі кҿршілердің жер, су атамаларын иран тілінде 

атағандары баршаға мҽлім. Жоғарыдағы аттары атлаған ғалымдар 

евроцентристердің ҽсері бойынша пікірлерін ашық айтылмаған.  

Қола дҽуіріндегі осы мҽдениеттерді пайда еткен индоирандық тайпалар 

емес, жергілікті түркі тілдес этностардың ата-бабалары – ариилер.  Сібір, 

Орал алқабын, бүткіл Орталық Азияны қола дҽуірінде осынша кеңістікті 

мекендеген ҿзара туысқан түркі нҽсілді этностар болып, сол кезде олар 

тамаша мҽдениетті пайда еткен. Бұл жетістікті тарих ғылымында «андронов» 

мҽдениеті деп атап келе жатыр. Тарихтың бұл кезеңіне жататын алғашқы 

ескерткіш Батыс Сібірдегі Ачинсктың жанындағы Андронов селосының 

қасындағы обадан (қорғаннан) табылған. Осы ескерткіштен табылған 

жҽдігерлерді андроновшылардың мҽдениеті деп атап кеткен. Қола дҽуіріне 

жататын мҽдениеттің аты жасалмалы, яғни топаномиялық селоның аты. 

Солай болса, осы тарихи кезеңде алғашқы ҿркениетке жеткен этностар 

ариилер жҽне олардың ұрпақтары. Сүйтіп, қола дҽуірінде ҿмір сүрген, 

осынша алға ҿрлеп, ҿз дҽуірінің мҽдениетін жасаған адамдардың физикалық 

жҽне ақыл-ойларының жемісі екенін мойындауымыз қажет.  

Қола дҽуірінің ескерткіштері Орталық Азияда, оның бір бҿлігі 

Қазақстанда кең кҿлемде мол сақталған. ХХ ғасырда қола мҽдениеті 

Қазақстанда кең кҿлемде зерттелді. Оларды зерттеуші ғалымдардан: М.П. 

Грязнов, О.А. Кривцова-Гракова, К.В. Сальников, А.Х. Марғұлан, К.А. 

Акишев, А.М. Оразбаев, С.С. Черников, М.К. Кадырбаев, З. Самашев, Ж. 

Құрманқұлов, А.Т. Тҿлеубаев, А. Бисенов жҽне т.б. Бұлардың бҽрі Қазақстан 

жерінен түгел қола дҽуірінің мҽдениетін ашты. Қазақстандағы қола 

ескерткіштерін А.Х. Марғұлан, К.А. Акишев жҽне А.М. Оразбаевтар 

тҿмендегі дҽуірлерге бҿледі: «Были выделены 2 этапа андроновской 

культуры: нуринский – ХҮІ-ХҮ вв. до н.э. и атасуский – ХІҮ-ХІІІ вв. до н.э.; 

бегазы-дандыбаевская культура эпохи поздней бронзы – Х-ҮІІІ вв. до н.э. и 

памятники переходного периода – ХІІ-ХІ вв., до н.э.» (7, б. 82).  

Қола дҽуірінің осы кезеңдеріне жататын ескерткіштер Қазақстанның 

барлық аймақтарынан ашылды (Сурет 2). Сүйтіп, Қола мҽдениеті Орталық 

Азиядан, ҽсіресе оның орталықтарынан, солтүстік Кавказбен, Қара теңіздің 

солтүстік далаларынан ашылып, бұл мҽдениеттің жоғары дҽрежеде дамығаны 

адамдарды таң қалдырды. Б.з.б. 2 мың жылдықтың жартысы мен 1-мыңыншы 

жылдардың басында батыс Сібір мен Орталық Азияны мекендеген 

тайпалардың мҽдениетін алғашқы рет 1914 жылы Ачинск қаласының 

қасындағы Андронов селосына жақын жердегі обадан табылған артефактаны 

осы отырықшы орынның атымен атаған. Ол мҽдениетті пайда етуші, оны 

мейлінше дамытушы қандай этностар екенін тарих ғылымы дҽлелдеген жоқ. 

Сондықтан қола дҽуірінде осы мҽдениетті пайда еткен қандай этнсотар 

екенін біле алмай, оны Андронов селосының атымен атап келе жатыр. 

Мҽдениетті, тұрақты мекендерді адамдар жасайды. Бұл проблеманың 
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осынша уақыт ішінде шешімінің табылмау себебі, біздіңше евроцентристік 

кҿзқарастың салдары. Қола дҽуірінде ҿмір сүріп, алғашқы ҿркениеттің негізін 

салған ариилер екенін «Авеста» кітабындағы деректер дҽлелдейді. 

Авестадағы тілден басқа деректердің басым кҿпшілігі Орталық Азиядан, 

солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің солтүстік ҿңірлерінен жҽне Сібірден 

археологтар ашып келеді. Олар тамаша сапалы, мҽндері зор артефактілерді 

тапты. Солай болса да, аттары аталған географиялық аймақтардан ашылған 

мҽдениетті индоирандық, индоевропалық тілдегі аттары белгісіз этностар 

емес, оның негізін салушы жҽне дамытушы ариилер. Олар осы географиялық 

орталықты ежелден иеленген, автохтондық ертедегі түріктердің бабалары – 

ариилер. Осы шындықты бұрмалап, евроцентристер ҽлем түріктерін 

«жабайы», «тағы», «артта қалған туземцтер» - деген концепцияның негізінде 

қарап, оларды қола дҽуірінде алғашқы ҿркениеттерге жеткен этностар 

ариилер деп атағылары келмейді. Бірақ, шындық қапшықтың түбінде тек 

жатпайтынын еске алсақ, түбі шындық ҿзінің тиісті бағасын алады. Орталық 

Азияда қола мҽдениетін пайда етіп, оны жоғарғы сатыға кҿтерген ариилер 

этносы. Бұл кҿзқарасты жиналған артефактылар жҽне жазба деректер жыл 

сайын дҽлелдеуде. 

Кейінгі жылдарда Авеста (Занд. Авеста) кітабына деген қызығушылық 

қазақ зиялыларының арасынан да шыға бастады. Олардың арасында бұл 

құнды еңбекті қазақ тілінде айырықша талдап, кҿп жылдар бойына зерттеген 

Хамза Кҿктҽндіні айтуға болады (8, б. 49-104).  Ол бірнеше прозалық 

шығармаларды жариялаған жазушы бола тұра, осындай тарихи-

философиялық мҽселеге қалам тартқан. 

Бұл кітап тҿрт бҿлімнен құрылған: «Ху-Тара тҽңірінің ұмытылған 

тарихы»; «Заратуштра пайғамбардың ұмытылған тарихы»; «Афрасиабтың 

ұмытылған тарихы»; «Шыңғыс ханның ұмытылған тарихы». Осы 

бҿлімдердің екіншісі: «Заратуштра пайғамбардың ұмытылған тарихы» 

туындысы біздің кҿтеріп отырған проблемамен тікелей қатысы бар. 

Монографияның осы бҿлімінде Авеста  (Абасты) кітабын жан-жақты талдап, 

оған шамасы келгенше объективті пікір білдірген. Автор түрік тілдес 

халықтың уҽкілі болғандықтан, Авеста кітабындағы уақиғаларды терең 

білгендігі жҽне оның ғылыми кҿзқарасы кең екені байқалады. Осы еңбегінде 

Авеста кітабының негізгі мазмұны Орталық Азияның автохтондық 

тұрғындары болған түрік тілдес халықтардың тарихымен тығыз байланысты 

екенін кҿрсете білген.  

Хамза Кҿктҽндіден кейін Абеста (Авеста) – деген атпен ғылыми 

мұраны С.И. Оспанов қазақ тіліне аударған (9, б. 325-451). Бұрын парсы, 

араб, орыс тілдерінде жарық кҿрген Авестаға негізделіп, осы кітапты 

аударған. Аударма кезінде, кҿне парсы тілдерімен пехевтік дыбыс 

ерекшеліктеріне айырықша мҽн бергенін айта келіп: «Біздің мұндай 

дыбыстық бейімделуіміз жалпы Заратуштра пайғамбардың ҿте ертедегі 

сақтар арасынан шыққандығына, оның ҿзінің ашқан жаңа діни кҿзқарасы 

үшін ҿзінен бұрынғы тҽңіршілер тарапынан қысым кҿріп Тұраннан Иран 
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еліне кетуге тура келген. Яғни оның шығармасындағы құдай, пірлер, жер, су 

т.б. атаулары иран тілінен гҿрі алтай, ескі түркі тіліне жақын болған деп 

білеміз. Ол кездегі дыбыстық жүйе ҽуелі 8 дауысты жҽне 14 дауыссыз 

дыбыстардан басталып, кейін 11 дауысты, 22 дауыссыз дыбыстарға дейін 

жіктеліп кҿбейген (Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология 

тюркских языков. – М., Наука, 1988. – с. 15-16).  

...Сонымен бірге Б. Қыдырбекұлы («Түгел сҿздің түбі бір»), Р. 

Сыздықова («Сҿздер сҿйлейді») еңбектеріндегі ескі түркі-қазақ сҿздерінен де 

пайдаландық. Бұл да «Авестаның» тілдік құрылымын ҿзінің бастапқы 

нұсқасына бір табан жақындата түседі деп есептейміз» (9, б. 326-327). 

Осы келтірілген үзіндіде, «Авестаны» қазақ тіліне аударушы С.И. 

Оспанов ҿте сақтықпен, маман ретінде жауапкершілікпен шығармаға кешенді 

қарап, ҿзінен бұрынғы бұл мұраны аударылғанын ойдың елегінен ҿткеріп, 

ҿзінің ҽлі келгенше сапалы «Авестаны» аударуда қажырлы еңбек еткені 

байқалады. Сонымен бір қатарда, аудармашы «Авеста» кітабының  мазмұны 

туралы айрықша кҿңіл бҿліп, кітаптағы Заратуштра пайғамбардың сак 

тайпаларынан шығып, Орталық Азиядағы ҿзінен бұрынғы діншілдерден 

қысымшылық кҿріп, оның Иран еліне қоныс аударғанын баяндайды. Жарық 

кҿрген кейбір тюркологтардың еңбектеріне сүйеніп, Авестадағы баяндалатын 

құдай, пірлер, жер, су, жерлеу салты жҽне т.б. атамалар иран тілінен гҿрі 

түріктердің кҿне тілдеріне жақын екеніне айрықша кҿңіл бҿлген.   

Авестаның мазмұны: Ясна, Вендидад (Виеперед), Виеперд (Видеварат), 

Яшты (Яшт) бҿлімдерден құралған. Бұл кітапты қазақшаға аударған автор: 

«Абаста» («Авеста») – біздің зерттеуімізде , осыдан 4000-5000 мың жылдай 

бұрын ҿмір сүрген Заратуштра деп аталып кеткен (біздіңше «Жаратушы», 

оның басқа бір «Зоротуштра» деген аты «Зор-от-ұстаушы» деген нұсқаларға 

келеді) пайғамбардың «отқа табыну» дінінің негізін салушының ілімі болып 

табылады» (9, б. 325). 

Келтірілген сілтемеге қарағанда, Авеста кітабын индоевропалық тілде 

жазылған деп айтудың қисынсыз екендігін кҿрсетеді. Заратуштра деген 

пайғамбардың түрікше «Жаратушы», «Зор-от-ұстатушы» сҿздерінің Алтай 

тіл семьясына жататынына ешкім күмҽнданбайтын шығар. Соған қарағанда, 

алғашқы Авестаның пайда болған жері Орталық Азия болып, кейін ҽртүрлі 

субъективті саяси жағдайлардың нҽтижесінде Тұраннан Иран жеріне таралды 

деген пікірдің ғылыми негізі бар. Оның авторы қазір бізге белгісіз. Бізге 

жеткен кітаптан қай этностың ҿкілдері жазғанын, ҽйтпесе, кҿшіргенін 

анықтау оңай емес. Мүмкін парсы тілін жетік білген түрік тектес ғұлама 

болар, немесе керісінше парсы тілдес ғалым шығар. Бірақ, бұл кітапты 

индоевропалық тілде жазылған деп, оның дүниеге келген жері Иран деудің 

ғылыми негізі жоқ.  

Қазіргі тарихи түсінігіміз бойынша, «Авеста» кітабында баяндалатын 

ариилер этносы тарихтың қола дҽуіріне тура келетініне тоқталдық. Бұл дҽуір 

адам баласының тарихында алғашқы тапсыз қоғамға жатады деген 

тұжырымнама бойынша ұрпақтарды тҽрбиелеп келе жатырмыз. Ал «Авеста» 
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кітабына қарасақ, таптық қоғам қола дҽуірінде пайда болып, құл иеленушілік 

мемлекеттердің пайда болғанын жазған. Бұл осы тарихи кезеңді баяндаған, 

жазба мҽлімет беретін бірден-бір жазба дерек болған соң, оған сенбейтін 

басқа деректер жоқ. Міне осы жазба деректерге қарап, ариилердің пайда 

болып, ҿрбіген географиялық орталықтарына тоқталайық.  
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1.2. Авестадағы кездесетін Орталық Азиядағы географиялық 

атамалар 

 

Видеваттың бірінші бҿлімінде, Снитама Заратуштра пайғамбарға 

Ахура-Мазда тҽңірі ҿзі жаратқан үлкенді-кішілі 16 елдер туралы ҽңгімелейді. 

Олардың біріншісі: «Арианам-Байда (Арианам Вайджа) – «ариилықтар елі», 

«ариилықтар аймағы» - деп айтылатын жер аты. Ол елде Бақбіи-Датіитҽ 

(Вахви-Дария) деген ҿзен болған. Бұл атаудан да алтай, деп – түркі 

кезеңіндегі сҿздердің «исі аңқып тұрғандай». Ариилер бұрынғы Алтайдан 

тараған сақ, иран, тұран, Үнді-европа халықтарының аталық тегі болған ең 

ескі этностық атау деген тұжырымды қазіргі кездегі тарихшылардың 

кҿпшілігі қолдайды. Датите –Амудария. Оның ертедегі аты Арідбіи (Ардви)» 

(8, б. 342).  

Авеста кітабында жазылған мҽліметтерге қарағанда, ариилерде 16 

мемлекет болған. Олардың жайласқан географиялық орталықтары  елдер 

(мемлекеттер) деп кҿрсеткен. Бірінші Айрианам-Вайджа елі Датья (Дайтия) 

қазіргі Амудария ҿзенінің алқабына орналасқан. («Қайырымды, берекелі 

Датия») ертедегі ариилердің аңыздық отаны деп есептеледі. Шамасы тікелей 

мағынасы «ариилер жазығы» немесе «ариилік қарқын», ҿріс (ариский размах) 

дегенді білдіреді. (8, б. 369). 

Кейбір евроцентристер Рахны Еділ (Волга) ҿзенінің ескі пасы тілдеі 

атамасы – деп жазып келеді. Шындығында Рахны ҿзені Сырдарияның кҿне 

тҿл аты. Тек кҿптеген евроцентристердің Волга ҿзенін Орталық Азияның 

оңтүстігіндегі Ранхан ҿзенімен шатастырып жүрулері жергілікті географияны 

білмегендіктен ғана емес, олар ҽдейі бұл аймақты Ариилердің ежелгі 

қонысы, олардың «нҽсілі европалық этностар» - деген қисынсыз пікірді 

дҽлелдемекші тарихшылардың ықпалымен жазылған болуы керек. Ҽйтпесе, 

үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Шығыс Евроазияның түйіскен жеріндегі 

ең үлкен ҿзен парсы тілімен қалай Ранхан деп аталады. Бұндай қияли пікірдің 

ғылыми қатысы жоқ. Бұл аймақтардың қысы ұзақ, қатты аяз, жел жҽне т.б. 

табиғаттың ҿте қатал болып, жазы қысқа болып келетіні айтылған. Еділ 

ҿзенінен шығысқа қарай Сібір, Алтай ҿңірлеріне дейінгі кең байтақ 

жерлердің табиғаты Авестадағы жазылғанға тура келеді. Қазірдің ҿзінде де 

бұл ҿлкеге Европаның шығыс бҿлігінен шығысқа қарай созылып, Орталық 

Азияның бҿлігінің табиғаты қатты екені баршаға мҽлім. Бұл географиялық 

аймақ Қазақстанның да балық аймақтарын қамтиды.  

Белгілі Авестаны зерттеуші Х. Кҿктҽнді: «Бірінші елге Амудария (Окс) 

жҽне Срыдария (Яксарт) аймақтарын кіргізіп, мына пікірлерді алға тартады: 

«Ахура-Мазданың бұл бірінші мемлекеті Окс пен Яксарт ҿзендерінің 

жағасында жайласқан болса, кейінірек ол аңыздық мемлекеттің кҿне аты 

болып қалған... Бірақ бҽрінен қызығы Герцфельдтың пікірі, ол Эранвез бен 

Тұран – бір мемлекет, Түркістанда жайласқан, бұл жерде Иранға кҿшіп 

кетуден бұрын медиялықтар мен парсылар ҿмір сүрген. Бұл ежелгі 

замандарда жер жанатты болып, кейіннен ауа райы ҿзгерген жҽне табиғаттың 
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осы құбылысы елдердің ұлы қоныс аударуына, кҿшіп кетуіне себеп болған. 

Эранвез солайша ариилер мемлекетінен Тұран мемлекетіне  айналған деген 

дҽйектеме ұсынады. Шындығында Авестада Тұран атауы кездеседі. Сонымен 

бірге ариилықтар осы ҿңірден ҿздерімен тҿтем-тҽңірлерді Европаға алып 

келіп, кейіннен грек мифологиясының тұтас дастандарын тудырады... Біздің 

ұйғарымымызда Ахура-Мазду иеленген бірінші мемлекет – Түркістан ҿлкесі. 

Сондай-ақ, бұл бірінші мемлекет осынау елдердің ең солтүстік нүктесіне 

орналасқанын байқаймыз. Қаратау, Тарса – тҽңірліктер жайлаған Тараз, 

Түркістан – бұл күні де аталып отырған елдердің солтүстік шекарасы. Ҽлі 

күнге Түркістан ҿлкесі Орта Азия  халықтарында қасиетті мекен санауының 

ұғымы осындай ҿте кҿне дҽуірлерге тамыр тартады» (8, б. 60-61). 

Келтірілген автордың пікірін сол күйінде қабылдаймыз. Оны ойдың 

елегінен ҿткеріп, оның шындыққа келет демекшіміз. Окс (Амудария) пен 

Яксарт (Сырдария) ҿзендерінің алқаптарына кіретін Тұран ойпаты бірінші 

елге жатады деуіне қосыламыз. Тұран ойпатының солтүстігі Еділмен 

жалғасып жатыр. Оның үстіне, бұл ҿлкенің солтүстік бҿлігінің табиғаты да 

Еділ ҿзенінің ҿңіріне бірқанша сҽйкес. Сондықтан Амудария мен 

Сырдарияның алқаптары болған Тұран ойпаты ариилердің жайласқан ежелгі 

Отаны екенін мойындау керек. Қос ҿзеннің аймағында орналасқан Тұран 

ойпаты ежелден жер жаннаты болып, алғашқы түрік тілдес этностардың 

пайда болып, алғашқы ҿркениеттің негізін салған. Ежелден Парсылар 

Тұрандықтармен кҿрші жатып, талай рет Амудария мен Сырдария ҿңірлерін 

отарластыру үшін жойқын соғыстар ашқанына тарих куҽгер. Мысалы, 

Кирдің, Дарий жорықтары. Сүйтіп, Ахура-Мазда жаратқан бірінші мемлекет 

Еділ ҿзенінің алқаптарынан Амудария мен Сырдария алқаптарындағы Тұран 

ойпатын түгелімен қамтыған. Кейін бұл аймақ қасиетті Түркістан жері болып 

тарихқа кірген. Авестада Тұран елін бірінші орынға қоюын кездейсоқ деп 

атауға болмайды. Бұл тұста Амудария мен Сырдария жер жаннаты аталып, 

алғашқы адамдардың ҿрбіген аймақтарының бірі болған. Жергілікті этностар, 

олардың тарихта белгілі ариилер осы аймақта алғашқы ҿркениеттері пайда 

еткен. Міне, осындай шындыққа негізделіп, Түркістанды бірінші сатыға 

кҿтерген. Ариилер байырғы Алтайдан тараған сақ, иран, тұран, үнді, үнді-

европа халықтардың аталық тегі болған ең ескі этностық атау деген 

тұжырымды қазіргі кездегі тарихшылардың кҿпшілігі қолдайды (9, б. 342). 

Бұл тұжырымға бізде қосыламыз. Бірақ ариилердің арасында индоевропалық 

этностарды араластыруды орынсыз деп қараймыз. Олардың ежелгі мекендері 

Алдыңғы Азия мен Европа құрлығы. Сондықтан, Тұран ҿлкесін ежелден 

мекендеген түрік тілдес этностар: ариилер, оның бҿлімшелері – дақтар, 

тұрандар, набиандар, панксандар, сирақтар, аорстар, скифтер, сақтар, 

хорезмдіктер, массагеттер жҽне бізге ҽлі белгісіз тайпалар болған. 

Автохтонды этностардың жалпы атамалар Ария ҿзенінің атымен аталған 

(Страбонды қараңыз. 17, б. 241-242). 

Авеста кітабында Тұран сҿзі бірнеше жерде кездеседі: 

Сарбаздарын Тұранның, 
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Жүз соққанда – бір мыңын, 

Мыңда – қисусанын, 

Қисусанда – шексізін 

Жеңуіме қуат бер. 

Оған берді соншалық... (9, б. 353)  

Тұран сарбаздарының күштілігін, қайраттылығын суреттейді. Олардың 

күштілігі сондай, жүз сілтегенде мыңдаған, қисапсыз (қисусани) жауларын 

қирата алатын күшке ие екен жҽне оларға жаратушы осынша күш-қуат 

бергенін баяндайды. 

... Жеңуге үш тұрандық – дануды – 

Шешендер Қара менен Бараны,  

Туылған Асабанада, 

Шапшаң Дұраҽқайтуды- 

Жақсылық үшін шайқаста. 

Оларға берді соншалық... (9, б. 356)  

Осы келтірілген үзіндінің мҽнін, Авестаны қазақшалаған 

аудармашылар былайша түсіндірген: «Қара (Қара) – Асабана руынан шыққан 

тұран батыры. Бара (Вара) – Асабана руынан шыққан тұран батыры. Асабана 

– Қара мен Бара сияқты батырлар шыққан тұрандық тайпаның аты. 

Дұраҽқайту (Дураэкайту) – тұрандық Траты мен екі Ашабазда атты ирандық 

батырлардың жауы, ҿзге дінге сенушілер» (9, б. 370). Біздің бұл жолдауға 

қосып – аларымыз жоқ. 

Авестада ариилер мен тұрандықтардың арасындағы шиеленістер 

кезінде Ашидің жасырынған жерінен тауып берген жастар туралы 

ҽңгімелейді. Бұл жерде жастардың малдың қасиеттілігі оның санында емес, 

тұқымының асылдығында екендігін түсінбегендігі былайша айтылады: 

Тұрандықтар Нотаридтармен, 

Желғабыз мінген аттары, 

Мойынының астына 

Тығылдым мен қошқардың, 

Қашыратын жүз қойды; 

Сонда мені ашып алған 

Катиаған бойы бозбалалар 

Һҽм балауса жас қыздар, 

Еркекті ешбір білмеген; (9, б. 43) 

Авестаның 440 бетінде: «Тұрандықтардан ең алғыр, 

                                        Барықаша теңізінен» – деп үш мҽртебе 

қайталанып жазылған. Сүйтіп Тұран атамасы Авеста кітабында осылайша 

айтылғанынан үзінділер келтірдік. Соған қарағанда, Тұран ойпаты ариилер 

заманында олардың белгілі географиялық шоғырланған отаны болған.    

 Тұран аймағы – Орталық Азияның солтүстік-батысынан Қазақстанның 

оңтүстік-батысындағы кҿпшілік бҿлігі құмда жҽне сазда, шҿлді жазық, ойпаң 

ҿңір. Оңтүстігінде Кҿпетдаг жҽне Паропамиз тау етегімен, батысында 

Каспий жағалауы, Мұғалжар жҽне Оңтүстік Оралмен сотүстігінде 
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Сарыарқамен, Шығысында Тянь-Шянь жҽне памир-Алтай етегімен 

қоршалған. Солтүстік-батыс бағытта торғай қолаты арқылы Батыс Сібір 

жазығымен жалғасады. Оның жалпы алып жатқан аймағы 2 млн. км
2
. Міне, 

осындай кең кҿлемді алып жатқан Тұран ойпаты ертедегі ариилердің кір 

жуып кіндік кескен жері екенін дҽлелдейтін деректердің бірегейі.  

Жоғарыда келтірілген зерттеушінің жазғанында Ахура-Мазуда иелеген 

бірінші мемелкет Түркістан ҿлкесі» - делінген. Бұл ҿлке ежелден түрік тілдес 

тайпалар мен халықтардың мекені екені тарихтан белгілі. Сондықтанда, 

Түркістан – тарихи-географиялық атама. Түркістанға кіретін жердің кҿлемі 3 

млн. км
2
. Оған Оралдан Алтайға, Каспийден Қытайға дейін, Оңтүстік Иран 

мен Ауғанстаннан Томск мен Тобылға дейінгі аралықты алып жатады. 

Осынша ұлан-қайыр жерде ариилер ҿрбіп, оны ҿзінің Отанына айналдырған.  

Авестадағы мемлекеттердің орналасуы солтүстік батыстан оңтүстікке 

қарай жайласқаны байқалады. Екінші – Соғдар мемлекеті Гава деп аталып, 

оның орналасқан жері Алдыңғы Азия. Үшінші мемлекетті Мары-тын 

делінген.  

Орталық Азия ариилері туралы бізге кҿбірек мҽлімет беретін тҿртінші 

мемлекет сұлу Бакуди (Бактрия, Балқ). Балх (Бактрия). Бұл аймақ Авестада 

бірғана жерде кездеседі. Тарихқа үңілсек, Бактрия Орталық Азияның 

оңтүстігіндегі ежелгі аймақ. Оған тҿмендегі жерлер кірген: Амударияның 

жоғарғы жҽне орта ағысы бойындағы, қазіргі Ҿзбекстан Республикасы, 

Тҽжікстан Республикасының оңтүстігі мен Ауғанстанның солтүстігіндегі 

облыстардың жерін қамтиды. Б.з.б. 1 мыңыншы жылдардың 1  жартысында 

құл иеленушілік мемлекет болып, оның аралығы Үнді ҿзенінің 

жағалауындағы Балх қаласы болған. Балх – Солтүстік Ауғанстандағы қазіргі 

Вазирабад (Балх) қаласының жанындағы кҿне қаланың орны. Бактрияның 

астанасы болған ежелгі Бактра қаласының жҽне орта ғасырлардағы Балх 

қаласының қираған қалдығы. Б.з.б. 3-2 ғасырларда Грек-Бактрия 

патшалағының, одан кейін Кушан патшалағының астанасы. Балх Үнді 

ҿзенінің жағасына салынған түріктердің кҿне қаласы. Ертеде түріктер қаланы 

«Балық» деп атаған. Сондықтан бұл қаланың аты «Балық» (қала) болуы тиіс. 

Оның пайда болуы Ариилер заманына жатады. Балық ірі мҽдени орталық 

болған. Бактрия мемлекеті б.з.б. 6-4 ғасырларда Ахемен ҽулетінің, кейін 

Александр Македонскийдің империясының, Грек-Бактрия патшалығының, 

Кушан патшалықтарының қоластында жасаған. Аттары аталған 

мемлекеттердің этникалық құрамы түріктер мен ирандықтардан құралған. 

Астанасы Балх-түрік тілінде – қала, шаһар деген мҽнді білдіреді. Бұл қала 

осы күнге дейін сол атын сақтап келе жатыр.  

«Ведевдоттың бесінші мемлекеті Нисая (Парфаз) болған. Оның 

астанасы Ниса (грекше Александрополь) қаласы еді. Бұл жерде бірінші 

аршакидтердің қабірлері болған. Бұл елде Зороастризм ҿктемдігі күшті 

болғандықтан Ахриман тұрғындарға сенбестік рухын сіңіріп, құдайсыздықты 

үйретеді. Дармстеттердің айтуынша Нисая (Насаим) атты бірнеше қала 
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болған. Солардың бірі Мары мен Бактрия аралығыан орналасқан» (8, б. 61-

62).  

Аттары аталған қалалар осы күнгі Түркіменстан Республикасының 

жерінде Ниса (Нисая) қаласын археологиялық жақтан ұзақ жылдардан бері 

зерттеуде. Осы географиялық атауларды жалғастырып: «Түркістан – мифтік 

Ариана-Вайджа. Ежелгі бабалар сенімі болған Авестада бұдан басқа да 

Орталық Азияның сҽбилік дҽуіріне тҽн кҿптеген айғақтар кездесуі мүмкін. 

Тағы да бір құнды дерек – Ахура-Мазда бірінші болып Даития ҿзенін 

жаратқаны. Екінші кезекте Гава (Соғдыны) жаратылады, сонан соң, Бактрия, 

Хират, Кабул, Марғиена, Гиркаияны жҽне Орта Азияны Азияда жайғасқан 

кҿптеген пҽк мекендерді жаратады. Ҽрине, бұл жаратылу – аңыз, бірақ не 

үшін Ахура-Мазда бірінші кезекте Даитиді жаратады? Кҿптеген ғалымдар 

Авестаны иран халқы ауыз ҽдебиеті үлгісі деседі. Бірақ, Авеста тек Иран 

патшалығы тарихына тҽн шығарма ғана емес, Орта Азияның да, тіпті 

Түркістанның да ежелгі дҽуірлеріне жататын қымбат мҽліметтер берген ғой... 

Авестаның жазылу мҽндері, халықтар санасына сіңген наным-сенімдері мен 

аңыздар жайлар негізінде жазылатын Гара тауы (Қаратау-У.Ш.), Гара 

мемлекетіндегі суы кері ағатын (Теріс) ҿзен, Ардви-Сурға құятын Ранха, 

Ардви-Суранның ҿзгеше жаратылғаны туралы мҽліметтер мен пікірлерімізді 

нақтылай түседі.  

Видевдотта жер мен жаннат космос кеңстігіндегі денелерден пайда 

болған делінеді, жер – домалақ, мұхиттар мен оралған деп суреттеледі... Жер 

шары алты уық-мабақты доңғалаққа ұқсатылады. Жердің шекаралары туралы 

да дерек бар. Оның хабарлауынша Үнді, Мары, Тигр жҽне Яксарт жердің ең 

шеті болып шектелген. Ал жердің орталығы Авестада Күн – құт-береке 

баламасы ретінде беріледі. Күн пірі Митра кҿбінесе Яксарт (Сырдария) 

жағалауында жасырынып жүреді (8, б. 63). 

Келтірілген сілтемедегі Қара тау Авестада кездеседі. 

«Табын оған, о, Іспінтама... 

Келтіріп оған құрбандық 

Каошыҽнқа Парадата 

Қара таудың етегінде 

Жүз сҽурікті, һҽм мың  

Сиыр, һҽм кисусан қой (9, б. 348).  

Авестаны аударушылардың түсініктемесі бойынша: Авестада Ҽму мен 

Сырдариялардың ескі атаулары болғанын ескерсек, онда бұл атаған 

таулардың қазіргі «Қара» таумен де байланысы болуы мүмкін деген 

жорамалды да алаңсыз бекер дей алмаймыз. Себебі, «Қара» деген сҿз ескі 

түркі тілдерінде де кездеседі. Бұл пікірді Авестадан келтірілген үзіндіде 

қолдап тұрғой. Қара таудың етегінде жүздеген, мыңдаған малдар ҿседі. 

Олардың ішінде сиыр мен қойдыі саны есепсіз. (Кисусан) – делінген. 

Ежелден Қара таудың ҿңірі тҿрт түлік малмен диқаншылықтың орталығы. 

Қазірде солай. Содықтан, Авестадағы аталған Қара тау, қазіргі Тараз-

Шымкент қалаларының арасынан шығыстан солтүстікке қарай созылып 
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жатқан тау жотасы. Қара тау Талас Алатауының батысымен ұштасып, 

солтүстік-батысқа 420 км-ге созылып, біртіндеп аласарып, Сарысу мен Шу 

ҿзендерінің атырауына жетіп бітеді. Биік – жері – Бессаз тауы (2176 м). 

Қаратау қатарласа жатқан екі жотадан тұрады: Кіші жҽне Үлкен Қаратау. Бұл 

екі жота тау аралық ойыстармен бҿлінген. 

Қаратау шығыстан-батысқа қарай жайласқандықтан, оны күнгей жҽне 

теріскей деп екі бҿлек айтылады. Күнгейі таудың оңтүстігі, теріскейі 

солтүстігі. Қаратаудың екі жағыда адам баласының жайласып, ҿмір сүруіне 

қолайлы аймақ. Қаратау массиві алғашқы адамдардың ҿрбіген аймақтарының 

бірі екенін археологиялық зерттеулер дҽлелдейді.1958-1963 – жылдары 

Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданының жерінен Қараүңгір 

қонысын археологтар ашып, оны мезолит пен неолит дҽуірлеріне жататын 

ескерткіш екенін анықтады. Осындай тас дҽуірінде ҿмір сүрген алғашқы 

адамдардың қоныстарының орындары Қаратаудың тҿңірегінен кҿптеп 

табылды: Бҿріқазған, Тҽңірқазған, Косқорған (Қошқорған – 1-2), Шоқтас – 1-

3, Қараүңгір, Бҿген, Арыс – 1-2 жҽне кҿптеген тас дҽуірінің қоныстарын 

археологтар бірінен кейін, бір тауып зерттеп келе жатыр (77, б. 247-248, 253). 

Осындай қола жҽне темір дҽуірлерінің қоныстары Қаратау ҿлкесінен кҿп 

табылды: Тагискен, Таутары (49, б. 69). ХХІ ғасырдың басында Қаратау 

аймағын қола жҽне темір ескерткіштері мол кҿлемде ашылды. Олар қоныстар 

мен петроглифтер: Сауысқандық, Кҽрібұлақ, Сатайбұлақ, Шалабай, 

Арыстанды, Арқабұлақ, Қарныжарық, Майдантал, Қызылшың Тасбұлақ, 

Боралдай, Қойбағар жҽне т.б. жар тасқа салынған суреттер, бейнелер (78, б. 

42-97). Бұл келтірілген деректер, Қаратауда алғашқы адамдардың мекен 

еткен аймақтарының бірі екенін баяндайтын мағлұматтар. Міне, ертедегі 

дүниеге келген Қаратау мҽдениеті үздіксіз дамып, бұл жерде ариилердің 

ҿркениеттің ірге тасын қалаған Қаратау ҿңірі. 

Бұл пікірімізді Авестада жазылған жолдарда байқалады. 

Оған құрбандыққа ҽкелді, 

Хаошьянх Парадатта да 

Харой тауының етегінде (жасаушы) 

Жүз айғыр, жҽне мың 

Сиыр, жҽне сансыз қой 

Құрбандыққа шалды да,  (8, б. 83).   

Келтірілген үзіндіге «Харой тау – Қаратаудың аты. Сол заманда харой 

тауы деп те, Кукарья тауы депте аталған. Харой тауы мен Хукарья тауын 

жайлағандар Ахура-Мазда дінінде болған. Оны мұнан соң келетін оят – 

ұрандарында байқаймыз. Хара – жерді қоршап жатқан мифтік таулар, Хара – 

Бэрэзайни аты сҿзбе сҿз түрде «Биік Хара», кейіннен иранның солтүстігіндегі 

Элсбрусқа жҽне Кавказдағы Эльбрусқа ауысқан (екі ат та Авестадан 

шыққан). Биік Хара немесе Харайтидан туындаған түсінік, бҽлкім Памир- 

Тиндукше жайында еске алу негізінде жатса керек. Дегенмен бүкіл түрік 

ҽлемінде, бұрынғы тұрандықтарға киелі болып саналған Түркістан ҿлкесін 

Авеста зерттеушілері ұмытып кетеді. Шындығында Харайти – Харатау 



27 
 

болатын. Қараның (Гара) ішінде теріс ағып жатқан ҿзен суреттелген. Ол 

Тараз қаласы мен Шымкент қаласы арасындағы таудың ішіндегі Теріс ҿзені 

еді. Бұл жерлер Түркістан ҿлкесі – пантеон. Хукариья – Хара мен Харати 

тауларының ең биік шыңдары» (8, б. 83).   

Қаратау туралы Х. Кҿктҽндінің пікірін толығымен келтірдік. Үйткені 

ол бұл мҽселеге кешенді мҽн беріп, оны жан-жақты ойдың елегінен ҿткеріп, 

ҿзінің тұжырымдамасын берген. Біз автордың пікірін ғылыми тұрғыдан 

қабылап, Қаратаудың жайласқан кеңістігін дұрыс кҿрсете білген. Бұны 

кейінгі жылдардағы жүргізілген ғылыми зерттеулерде дҽлелдейді. Қасиетті 

Авеста кітабына енген Қаратау зороастризмнің экономикалық жҽне рухи 

орталығы болған аймақтың бірі. 

Авестада орын алған қасиетті аймақтың бірі Атырау. Тексте былай 

берілген: 

Атыраудан Арідби 

Мың салалы тараммен,  

Һҽм мыңдайын кҿлдермен,  

Ҽр қайсысын олардың  

Қырық күнде оралап  

Үлгереді зорға деп,  

Желғабызға салт мінген (8, б. 345).  

 Келтірілген үзіндіде,  Атырау Арідби су жҽне құнарлық құдайының 

қарамағындағы ғажайып ҿлке. Ол кҿпсалалы ҿзендер мен кҿлдерден 

құрылған. Осы су жүйелерін баспа-бас аралағанда, кҿз ілестірмейтін салт 

жүйрік атпен қырық күнде зорға аралап шығасың – деген ұғымды білдіреді. 

Авестаны аударушылар, «Бұл суреттегі ХІХ ғ. Ҽмударияның атырауына 

ұқсас екендігі байқалған, бұрынғы Окса» (8, б. 369). 

Атырау, саға – грекше дельта – кҿбінесе судың тасқындары кҿп 

ҿзендер құятын теңіз бен кҿлдің таяз жерлерінде пайда болатын ҿзен 

сағасының ерекше формасы. Атыраудың беті негізінен тегіс, ҿзен тарамдары 

мен тармақтары оны тілімдеп жатады. Барлық үлкенді-кішілі ҿзендердің 

атыраулары бар. Соған қарай, Орталық Азиядағы ең үлкен ҿзендердің бірі 

Амудария болғандықтан, Авестаны тҽжімалаушылар осы үлкен ҿзеннің 

атырауы болса керек – деген пікір білдірген. Біздің топшылауымыз бойынша, 

Авестадағы айтылған Атырау Жайық (Орал) ҿзенінің Каспий теңізіне құятын 

жеріндегі Атырау – деп аталатын жер атамасы демекшіміз. Тарихи 

деректерде, халық аузында ежелден осы аймаққа «Атырау» – деген атама 

беріген. Оған қосымша Атыраудың алып жатқан аймағы Амударияның 

атырауынан анағұрлым үлкен. Жайық (Орал) ҿзені Каспий сияқты үлкен 

теңізге құятын болса, Амудария Арал теңізіне құлайды. Каспий теңізінің 

шығысын мекендеген ариилердің дақтар, тұрандар, набиандар, панксандар, 

сирақтар, аорстар жайлап, оны скифтер мен сарматтарға мұра етіп 

қалдырған.  

Башқырстан, Челябинск, Орынбор жҽне Батыс Қазақстан, Атырау 

облыстарының үстімен Каспий теңізіне құятын үлкен ҿзен Жайық. Оның 
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жалпы ұзындығы 1084 шақырым, су жиналатын алқабы 220 мың шаршы 

шақырым. Жайық ҿзені жазық даламен ағатын тұсында оған сол жағынан 

Елек ҿзені құяды. Жайыққа оң жағынан Кіші Қызыл, Үлкен Қызыл, Сякмяра, 

Таналық, Шаған; сол жағынан Гумбейка, Үлкен Қараған, Сүйіндік, Комақ, 

Ор, Елек, Барбастау салалары құяды. Міне, осындай кҿп салалы, кҿлді мекен 

болған соң, ежелден бұл аймаққа «Атырау» деген атты ариилер дҽуірінде 

бергендіктен, Авестада бұл атама орын аталған. Атырау ҿңірі ертедегі 

түріктердің бабаларының ірі мекендері болған тарихи атама.      

Келтірілген сілтемеде ариилер ҿміріне қатысты кҿптеген мағұлматтар 

берілген. Олардың кҿпшілігі географиялық жағынан Орталық Азияда 

орналасқан. Парфияның астанасы болған Ниса қаласы Түркіменстанның 

астанасы Ашхабадтың солтүстік-шығысанан 18 шақырым жерде орналасқан. 

Б.з.б. 5 мыңыншы жылдарда тарихи сахынаға шыққан шаһар. 1946 жылдан 

бастап М.Е. Массон ұзақ жылдар бойына зерттеген (10 қараңыз). Осы 

қаланың тҿңірегінде жҽне басқа да ірі мекендердің болғаны, Ниса 

шаһарының орналасқан аймағында аршасидтердің қабірлері орналасқаны 

турасында Авестада жазылған. Бұлардың қандай этностар екенін ҽл-Беруни 

былайша жазған: «Народная тардиция (записанная аль-Бируни) связывает 

аршакиды с мифическим хорезмским героем Сиявушем. Родоначальником 

аршакидской традиции считает Аршака, вождя племени парнов (один из 

ветвей дахов), обитавших на юге востоке от Каспийского моря (на 

территории современной Туркменской ССР» (1, б. 886). 

Ҽл-Бирунидің жазғанына қарағанда, дахтар атты этностың бір тармағы 

аршакидтер Каспий теңізінің оңтүстік-шығыс бҿлігін, анығырақ айтсақ, осы 

күнгі Түркіменстан жҽне Ҿзбекстанның оңтүстігін мекендеген этностр екені 

айтылған. Бұл жер Амудария мен Сырдарияның жоғарғы ағысын қамтиды. 

Олай болса, дахтар ертедегі автохтандық сақтардың, скифтердің бабасы. 

Олар осы аттары аталған аймақтарда мекендегендіктен, олардың қабірінің де 

болуы заңды. Ғұлама бұл жазбасында аршакидтерді ертедегі түріктердің аты 

аңызға айналған ер жүрек қаһарманы Сиявушпен байланыстырған. Оның 

қабірі Бұхарада сақталған.  

Бұл тарихи тұлға біздің жерлесіміз екенін ХІ ғасырдың басында ҿмір 

сүрген ғұлама ғалым М. Қашқари толығырақ мағұлмат жазып қалдырған: 

«Қаз Афрасиабтың қызының аты. «Казвын» қаласын сол жасатқан. Бұл 

сҿздің ҽуелгі мҽні: «Қыз ойыны» болады. Ҿйткені, қыз сол жерде тұратын, 

сол жерде ойнайтын. Сол үшін де кейбір түріктер аталмыш шаһарды түрік 

елі шекараларының бірі деп санайды. «Тоңа Алып ер-Тоң алып ер» сол 

Афрасиабтың ҿзі. Африасиаб «тамхұрестен» үш жүз жылдан соң «Мерв-

Мерв» қаласын салдырған. Кейбіреулер бүкіл Мавереннахрды түрік елі деп 

есептеген. Ол: «Ленкенд: Иенкенд – Иенкентен» басталады. Оның тағы бір 

атауы «Дізруиін – Мыс қала (Бақыр қала)» деп аталады. Оның сарылығына, 

беріктігіне қарай осылай (Бақыр қала) деп кеткен. Ол «Бихача: Бұхара – 

Бұхараға» жақын. Бұл жерде Афасиабтың қызы Қаздың ері «Сиявуш – 

Сиабұш» ҿлтірілген. Отқа табынушылар – мҽжусшілер – жыл сайын бір күн 
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осы жерге келіп «Сиавуұш» ҿлген жайда жылап-сықтайды, жоқтасады. 

Құрбандық шалады. Құрбан малдың қанын оның мазарының тҿбесіне 

(қабірдің басына А.Е.) тҿгеді. Бұл олардың ҽдеті, дҽстүрі» (11. б. 208-210). 

Біз айрықша тоқталған М. Қашқаридің жазбасында ежелгі түріктердің 

қаһарманы атанған Сиявуш туралы толығырақ мағұлмат берген. Антикалық 

заманда аты аңызға айналған түріктердің патшасы Афрасиабтың күйеу 

баласы, оның қызы Қаздың жары болғанын байқадық. Сиявуш ҿз заманында 

еліне ерлік кҿрсеткен батыр болып, халқының ұлы сеніміне бҿленгенін, 

кейінгі ұрпақтардың ғасырлар бойы естерінен шығармай, оның ҿлген күнін 

қазіргі Бұхара (кҿне Бұхара – мыс қаласындағы) қабірінің басына барып дұға 

ететіні айтылған. Жоғарыдағы келтірілген ҽл-Бирунидің пікірін М. Қашқари 

осы жазғанымен қуаттайды. Соған қарағанда сол кездегі дахтар этносы 

түріктердің алғашқы антикалық дҽуірдегі бабалары болып, олар Каспий 

теңізінің оңтүстік-шығысынан Амудария мен Сырдарияның алқаптарын 

түгел  иеленген автахтонды этностар екенін байқаймыз. Авестада жағылған 

отқа табынушы мҽжусшілер болған. Яғни, ариилер болып, олардың ҽлемге 

ҽйгілі патшасы Афрасиаб бабаның болуы мүмкін. Оны келешек зерттеушілер 

айқындай жатар. 

Солай болсада, мына зайтке тоқталайық: Афрасиаб алғашқы 

түріктердің аты аңызға айналған патшасы болып, еліне қажырлы еңбек еткен 

данышпан, батыр тұлға болғанын тарихи деректер дҽлелдейді. Сол түлғаның 

тұсында Орталық Азияда ірі-ірі қалалар ҿсіп шыққан. Біз солардың ішінен 

тек Самақанд (Африасаб) қаласын ғана атап жүрміз жҽне ол қаланың 

салынғанын б.з.б. VII ғасыр деп келеміз. Біз келтіріп отырған М.Қащқаридың 

сҿзінде «Африасибаб, «тамхұрестен» үш жүз жылдан соң «Мерв-Мерв» 

қаласын салдырған» - деп жазғанға кҿңіл аударсақ, б.з.б.III ғасырда патша 

«Мерв» қаласын салдырған болып шығады. Сонда, Афрасиаб бұл қаланы 

Самарқанды бұрын салдырған болып шығады. Бұл тарихи тұлғаның жасаған 

жылдары ҽлі анықталған жоқ. Солай болса, Афрасиаб б.з.б  III ғасырларда 

ҿмір сүрген болуы керек деген болжамды алға тартамыз. 

Түркістан – мифтік Арианам – Вайджада Орталық Азияның кҿне 

дҽуіріне тҽн кҿптеген мҽліметтер кездеседі. Соның бірі, Ахура-Мазда бірінші 

болып Даития ҿзенін жаратып, екінші кезеңде Гава (Соғдыны) дүниеге 

ҽкелгені айтылады. Ҽрине, бұл жаратылу аңызға негізделгенмен, оның 

мазмұнында шындықтың белгілері де болады. Сол тұрғыдан қарағанда, 

белгілі шығыстанушы С.П. Толстов Авестада айтылған Даития ҿзенінің 

баламасы Амудария болу керек деген пікірді айта келе, ғұлама Хорезм 

(Хвайризм) туралы Авестадан мынандай үзінді келтірген: «Страна, где 

управляют и предводительствуют многочисленными войсками 

мужественные вожди, где высокие горы, изобилующие пастбищами и 

водами, производят все необходимое для скотоводства, где глубокие озера с 

обширными водами, где судоходные реки с широкими руслами стремять 

свои бурные волны к Иската и Поурута, к Моуру, Харева, Гау, Сугда, 

Хвайриезм» (6. б. 16). 
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Ғұламаның Авестадан келтірген сҿздері Даития ҿзенінің баламасы 

Амудария екенін меңзеп тұр. Ежелден бұл ҿзен ер жүректі, батыр 

этностардың мекені Хорезм (Хвайриезм) екені айтылған. 

 Хорезм-Амудария ҿзенінің тҿменгі ағымында орналасқан ойпат. Жері 

ойпатты жазық. Батысында Қарақұм шҿлімен, шығысы Қызылқұммен 

шектеседі. Климаты тым континеттік . Осы ойпаттың атымен ертеде Хорезм 

мемлекеті ұйымдасқан. Бұл мемлекет туралы алғашқы Дарийдің Бехистун 

жазбасы мен «Авестада» жазылған. Хорезмнің тарихын XIX-XX ғасырларда 

шығыстанушы ғалымдар зерттеген. Солардың ішінде, ҿткен ғасырда белгілі 

ғұлама С.П. Толстов басқарған Хорезм археологиялық жҽне этнологиялық 

кешенді экспедициясы зерттеу жұмыстарын 50-жылдан астам уақыттай 

жүргізді. Осы ұзақ мерзімде бұл экспедиция Амударияның орталық 

ағысынан, оның тҿменгі Арал теңізіне құятын жеріне дейінгі жҽне оның  кең 

атырабтарында кешенді археологиялық зерттеулер жүргізіліп, палеолит, 

қола, темір жҽне ортағасырлық тарих дҽуірлердің ескерткіштерін ашып, 

Амудария ҿңірі адамдардың алғашқы ҿркениетке жеткен Орталық Азияның 

ажырамас бҿлігі екенін дҽлелдеді. Археологтар Хорезмнің кҿне тарихын 

қайта қарайтын жаңалықтарды тапты: Тазабагяб жҽне Амирабад жҽне орта 

ғасыр мҽдениеттерін. Экспедицияның тарихқа ҽкелген жаңалықтары оның 

ғылыми еңбектерінде жҽне кҿптеген монографиялық туындыларда 

баяндалған (Қараңыз, 6, 62, 63, 64, 65 пайдаланған ҽдебиеттерді).    

Амудария Орталық Азиядағы ең аса ірі суы мол жҽне кемелер жүретін 

ҿзен болған. Памир таулы ҿлкесінен алып, Пяндж (бес) ҿзендердің 

қосылуынан құрылып, Амудария болып Хорезм жеріндегі Қарақұм мен 

Қызылқұмды қақ жарып, ертеде Каспий, кейін Арал теңіздеріне құйған. 

Оның ұзындығы 1415 шақырым, ал басталған жерінен есептегенде 2540 

шақырым, алабы 309000 шаршы шақырым. Амударияның алқаптары таулы 

жҽне жазықтық болып келеді. Антикалық дҽуірде ол Сарықамыс пен Ұзбай 

арқылы Каспий теңізіне құйған, кейін Арал теңізіне ауысқан. Осындай үлкен 

ҿзен ежелден адамдардың ҿрбіген жҽне қалың тұрақты мекендер мен 

қалалардың сол кездегі аттары аталған. 

Бұл деректерді дҽлелдейтін Авеста кітабында мынандай мҽлімет бар: 

«Ахура-Мазда имеденген жерлердің ең біріншісі бұл Даитья  (Даийтия) 

жағасындағы Арианам – Вайджа жері еді. Бұл жерге бірінші адам Иима 

келген. Сасанидтер дҽуірінде Арианам-Вайджа Эранвез аталған. Авестада 

бұл ҿлке «Ранха мен Вахви ҿзендері аралығына жайғасқан тегістік 

ұғындырылдаы» (8. б. 69.). Хорезм алғашқы адамдардың адамдардың ҿрбіген 

аймағының бірі болғанын кейінгі ғасырдағы бұл ҿңірде жүргізген 

археологиялық зерттеулер кҿптеген тас дҽуірінің жҽдігерлерін тапты. Бұл 

аймақта тас дҽуірінің барлық тарихи сатыларын сҽулелендіретін деректер 

жиналды.  

Авестада: «Тағыда құнды дерек Ахура-Мазда бірінші болып Даития 

ҿзенін жаратқаны. Екінші кезекте Гава (Соғдыны) жаратылады, сонан соң 
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Бактрия, Хирот, Қабул, Марғиена, Гирканияны жҽне Орта Азияда жайласқан 

кҿптеген пҽк мекендерді жаратады» (8, б. 63). 

Енді осы келтірілген пікірге талдама жасап кҿрейік. Жаратушы Ахура-

Мазда алдымен Даития (Амудария) ҿзенін жаратқаны ақылға сиятын пікір. 

Үйткені, тіршіліктің тірегі су екені белгілі. Міне, ҿмірдің негізі су 

болғандықтан, алдымен Амудария сияқты жоғарыда тоқталып ҿткен ҿмірге 

нҽр беретін бұлақты жаратып, оның алқаптарына алғашқы Гава (Соғдыны) 

сияқты табиғи ҿлкелерді жаратқан. Бұл жерде ақылға симайтын ешнҽрсе 

кездеспейді. «Согд (грекше Согдиана)  доенвняя область в бассейне реки 

Заравшана и Кашкадарья (ныне на территории Узб., Тадж. ССР): Впервые 

упоминается в Авесте и клинописных надписах древне-персоязыческих 

царей, начиная с Дарья І (522-486 до н.э.); позднее античными и 

древнекитайскими авторами и, наконец, арабо и персоязычными и другими 

средневековыми источниками. В 6-4 вв. до н.э. входил в Древнеперсидскому 

(Ахменеидскую державу. По сообщению Геродота, Согд вместе с Парфией, 

Хорезмом и Ареей состовлял ХІ  ее сатарапин, которая ежегодно вносила в 

казну 300 талантов серебра. Из сторинной надписа Дария І известно о 

поступлении из Согда драгоценнных камней для украшения дворца в Сузах» 

(1. 13 т., М., 19716 б. 227). 

Келтірілген үзіндіде, ерте замандардың ішінде Соғды (Согдиана) 

аймағына қандай географиялық аймақтардың кіретіні ашық, айқын 

кҿрсетілген. Түгелімен бұл жерлер Орталық Азияның оңтүстік жҽне батыс 

бҿліктері болып, Алдыңғы Азияның шығысымен шектесіп жатқан. 

Антикалық дҽуірде Соғдыны мекендеген мемлекеттер Иранмен тығыз 

қарым-қатынаста жасаған. Солкездегі Соғды жеріндегі Парфия, Хорезм жҽне 

Арии аймақтарын мекендеген халықтардың мҽдениеті Алдыңғы Азия 

тұрғындарына қарағанда анағұрлым басым болғаны туралы да бұл сілтемеде 

хабар береді. Мысалға Сузақ сарайының салынуы туралы мҽліметті 

келтірейік.  

Алдыңғы Азия Ахменидтер ҽулетінің негізін салушы Кир (б.з.б. 558-

529 жылдарда) болып, оның мұрагері Камбиз бен Дарьи І парсы тілдес 

халықтарды бірлестіріп, бірнеше елдермен халықтарды жаулап алып, үлкен 

кҿлемде мемлекет құруға қол жеткерді. Ҽсіресе Парсы мемлекеті Дарий І-дің 

кезінде кезінде күшейіп, Иранда құрылыс жұмыстары кең кҿлемде 

жүргізілді. Дарий І-дің кезінде Мелфисе храмы, Сұзақ сарайы, Персполь 

сияқты патша орталықтары болған ғимараттар бой кҿтереді. Солардың 

ішінде Сұзақ сарайын қалай салғаны туралы жазба деректер сақталған. Бұл 

ғимаратты салуға кҿптеген тас қалаушы шеберлер, алтынмен безеуші 

ұсталар, суретшілер, құрлыспен айналысқан жұмысшылар жҽне т.б. 

қолҿнерші мамандардың қатысқандары жазып қалдырылған. Жалпы 

Сарайды құрушы шеберлер вавилондықтар, ассирийлер, киликийцтер, 

гректер, үнділер, мидяндықтар, мысырлықтардың Сұзақ сарайын салуға 

қатысқандары айтылған. Олардың арасында парсылардан шыққан 

қолҿнершілер айтылмаған (12, б. 176). Соған қарағанда, парсылардың заттай 
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мҽдениетінің дамуы жоғарыдағы аттары аталған халықтардан бірқанша 

тҿмен болғаны байқалады. Үйткені, Дарий І-дің кезінде Парсылардың ҽскери 

мемлекеті күшті болып, қоластындағы халықтарды күшпен езіп, Сұзақ 

сарайын тұрғызған. Орталық Азиядан ҽкелінген асыл тастармен, алтын-

күмістермен Сұзақ сарайының іші-сыртын безеген. Сол дҽуірде алтын, күміс 

жҽне ҽртүрлі асыл тастар Иранның шығыс кҿршілерінде, яғни Орталық 

Азияда мол шығарылып тұрған.  

Соғдыдан кейінгі Ахура-Мазданың жаратқан аймағы Бактирия болса, 

оның жайласқан орнына тоқталайық. Бұл да Орталық Азияның ежелгі 

аймағына кіреді. Амударияның жоғарғы жҽне орта ағысы бойындағы қазіргі 

Ҿзбекстан мен Тҽжікстан Республикасының, оңтүстігі мен Ауғанстанның 

солтүстігіндегі облыстардың жерін қамтиды. Б.з.б. 1-мың жылдықтың 1-

жартысында-ақ Бактрияда құл иеленуші қоғам ҿімір сүрген. Оның астанасын 

Бактра қаласы болып, б.з.б. 6-4 ғасырларда Ахемен ҽулеті мемлекеттің, кейін 

Александр Македонский империясының құрамында болған. Кейін бұл аймақ 

Грек-Бактрия патшалығы (б.з.б. 250 ж.), Кушан жҽне  Тохарстан 

мемлекеттері болды. Амударияның оңтүстік ҿңірлері Балх аймағы деп 

аталып келеді. Үнді ҿзенінің жағасында орналасқан Балх қаласы ірі саяси, 

экономикалық жҽне мҽдени орталық болған, Ұлы Жібек жолындағы ҽлемге 

ҽйгілі мекендердің бірі болып, ол ариилер заманында дүниеге келгенін 

жоғарыда айтқанбыз.  

Бактриямен бір қатарда дүниеге келген Ауғанстанның астанасы Кабул 

шаһары. Ол Алдыңғы Азияның шығысындағы Кабул ҿзенінің жағасына 

орналасқан. Кабул туралы алғашқы деректер Птоломейдің (б.з.б. 2 ғасыр) 

еңбегінде кездеседі. Бірақ, Кабул қаласы одан бұрын Авестада айтылғанын 

естен шығаруға болмайды. Соған қарағанда бұл қаланың атыма, ҽйтпесе 

Кабул ҿзенінің аты ма? Оны анықтау қажет. Біздіңше Авестадағы Кабул 

термині ҿзеннің аты болса керек. Солай болса да, ол ҿзеннің жағалауларында 

сол кезде  тұрақты қоныстардың болмауы мүмкін емес. Кейін олар ҿзен, 

қалаға айналған. Солардың бірі Кабул қаласы. Кабул ҿзені Үнді ҿзенінің ең 

үлкен саласы. Ұзындығы 460 км. Баба жотасынан басталады. Міне, осы 

ҿзеннің жағасына орналасқан ірі қалалардың бірі - Кабул. Кҿне замандарда 

дүниеге келген Кабул қаласы Орталық Азияның оңтүстігіне жақын жерде 

Кабул орналасып, солтүстігіндегі Тұран елімен мидай араласып келе жатқан 

мҽдени орталық. Ауғанстан мен Орталық Азияның тарихи тағдыры бір-біріне 

жақын. 6 ғасырға дейінКабул Кушан патшалығына қараған. Одан кейін 

Кабулды Саман, Темір ҽулетінің ҽмірлері кезектесіп биледі. Соған қарағанда, 

Кабул шаһары Орталық Азияның ықпалында болғаны байқалады. Ертедегі 

халықтардың салты бойынша ол Кабул ҿзенінің атымен аталған.  

Бұл орайда Герат қаласын да еске алуымыз қажет. Оның кҿне аты 

«Ариана». Ол Ауғанстанның батысында орналасқан, яғни жоғарыдағы біз 

тоқталған Бактрияға кірген. Кейбір деректерде, Гератты А. Македонский 

салдыртыпты мыс деген сҿздер кездеседі. Бұл сҿздің қисыны келіңкіремейді. 

Бұл жауынгер қала салатындай жаулап алған жерлерінде ұзақ тұрмаған. 
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Біздіңше Герат (Ариана) қаласы ариилердің заманында дүниеге келген қала 

екенін ҿзінің аты айтып тұр. Авестада жиі-жиі кездесетін «арии, ариана» 

деген сҿздерге сүйенсек,  «Арианам-Вайджа» - «ариилер елі»; «Арианам- 

Байдж» – «ариилер жазығы» (9, б. 342, 369). Бүгінгі Герат (Ариана) ертедегі 

қола дҽуірінде түріктердің бабалары ариилер этносы салдырған қаласы 

болып шығады. Бұл Бактрия мемлекетінің батыс шекарасына жақын жерде 

орналасқан. Орталық Азия ариилері батысқа қарай жылжып, осы Ариана 

қаласының тҿңірегінен ҽрі қарай, Алдыңғы Азияның жеріне терең тара й 

алмаған. Ол аймақтың автохтонды этностары парсылар, арабтар жҽне 

кемерицтер ариилердің ҿз елдерінің ішіне таралуына кедергі келтірген. 

Сүйтіп, кейінгі ғасырларда Ариана (Герат) батыспен шығысты 

жалғастырушы ірі мҽдени орталық болған. Бұл қаладан кҿптеген ғұламалар 

шыққан, солардың ірі уҽкілдерінің бірі Ҽлішер Науаи, Низамаддин Мир 

Ҽлішер (9.2. 1441-3.1. 1501 жж.) Гератта дүниеге келіп сол қалада қайтыс 

болған. Ол Ҿзбек халқының ұлы ақыны, ойшылы, мемлекеттік қайраткері. 

Ҽлішер Науаи жас кезінен бастап Гератта, Мешхедте, Самарқандта оқып, 

логика, философия, математика пҽндерінен мағлұмат алған. Ҿзінен бұрынғы 

Фирдауси, Низами, Дихлауи, Хорезми, Сайф Саран замандастары Атай, 

Саккаки, Лутфи, Жҽми творчестваларымен таныс болған. Ҽлішер Науаи 15 

жасынан бастап шығармаларын түрік жҽне парсы тілдерінде жазған. Ол 

ҿзінің ҿмірінде кҿптеген ғылыми жҽне кҿркем шығармалар жызды (84. 

Қараңыз). Мҽне ұлы ғұлама Науаидің ҿмірінен-ақ байқалып тұр, Ариана 

(Герат) ертеден ариилердің қаласы болып, ол батыспен шығыстың 

мҽдениеттерінің ірі орталығы болғанын.      

Жоғардағы тоқталған деректерге қарағанда, Авеста кітабында 

жазылған географиялық, топономикалық атаулардың барлығы түгелімен 

Орталық Азиядан, оның батыс, оңтүстік, Алдыңғы жҽне Оңтүстік Азия 

елдерімен шекаралас жерлеріне орналасқан. Ежелден бұл географиялық 

аймақтарды мекендеген этностар барлық жақтан қарым-қатынасты жасаған. 

Кҿпшілік жағдайда олардың тағдырларында бір болған. Міне, осы 

аймақтарды ежелден мекендеген этностаррдың арасында  Авеста кітабы 

дүниеге келген. Шығармада Ахура-Мазда бірінші Даитияны, Гаваны 

(Соғдыны), Бактрияны, Хират, Кабул, Марғиенаны, Гирканияны жҽне 

Орталық Азияны жҽне кҿптеген мекендерді жаратты деудің тек аңыздық қана 

емес, ғылыми негізде бар екенін байқауға болады. Үйткені, Орталық Азия 

алғашқы адамдардың ҿрбіген орталықтарының бірі болғанын археологиялық 

зерттеулер ғылыми тұрғыдан дҽлелдеп отыр. Бұндай мҽліметтерді 

ариилердің шыққан жері деп жүрген Алдыңғы Азиядан кездестіре алмаймыз. 

«Авеста» кітабының Бидебатат (Бендидат) – «географиялық жыр». 

Оның басталуы: 1. Акура – Мазда Іспитама – Заратуштраға деді былай: «О 

Спитама – Заратуштра, жараттым мен жерлерді жанға тыным беретін, 

қаншама аз қуаныш (онда) болса да. Егер де мен, о, Іспитама – Заратуштра, 

жаратпасам жерлерді жанға тыным беретін, қаншама аз қуаныш (онда) болса 

да, барлық тҽндік дүние ағылар ед Арианам – Байджаға» (9, б. 451). 
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Бұнан кейін «географиялық жырда» жаратқан жерлердің орындары 

баянданған. Солардың ішінде: «Ол жақта он ай қыс пен екі ай жаз, міне, осы 

(қыс айларында) сулар суық, жерлер суық, ҿсімдіктер суық, онда қыс ортасы 

болғанда; қыстың соңы келгенде үлкен тасқын басталады» (9, б. 451). 

Осы суреттелген аймақтарды «Авестаны» тҽжімалаушы С.И. Оспанов 

былайша жорамалдайды: «Моуру – орта парсыда Мера, грекше Маргиана, 

қазіргі Түрікменстандағы Мары кҿгал алқап (оазис). Бакдій (Бахди) – Бактрия 

– қазіргі Тҽджікстанның оңтүстігі мен Ауғанстанның солтүстігінің 

арасындағы аймақ» (9, б. 465). С.И. Оспанов ҿзінің бұл пікірін жалғастырып: 

«Бидебдаттың» екінші бҿлімінде (21-43) Ійема ҿркениеттілікті дамытушы 

кейіпкер, бірінші болып ҿліп, адамдарға ол дүниеге қарай жол салушы жҽне 

сол арқылы ол дүниенің басты құдайы болғандығы; сонымен бірге 

такуалардың ол дүниедегі ҿлілер патшасының тұрағындағы масатты, 

шадыман ғұмыры туралы жҽне алғашқы эсхотологиялық, - ұлы қыс түсіп, 

онан соң еріген қар – мұздан топан су кҿтеріліп дүниенің ақыры 

болатындығы туралы, - аңыздардың ырғақ – нұсқалары байқалады (9, б. 453-

454). 

Осы географиялық аймақты С.И. Оспанов былайша жорамалдайды: 

«Капта – Кинду (Хапта – Хинду) – сҿзбе – сҿз: «Жеті Үндістандық (облысы)» 

ескіше түсіндірме бойынша «Жетісу» («Семиречье») – Үнді ҿзені 

саласындағы облыс, мүмкін Пенджап» (9, б. 465).  

«Авестаны» аударушы С.И. Оспановтың «географиялық жырдан» 

келтірілген жерлердің баламасы туралы жазған жорамалдарында шындықтың 

нышаны бар сияқты. Аттары аталған географиялық облыстар Орталық 

Азияның батыс – оңтүстігіндегі Алдыңғы Азия мен Солтүстік Үндістанмен 

шекаралас аймақтар Жетісу ҿлкесімен жалғасып жатырғаны тарихи шындық. 

Жетісудың климаты Орталық Азияның оңтүстігі мен батысына қарағанда 

суық болып келгенмен, бұл аймақта 10 ай қыс болмайды. Адамдардың 

тұрмысына ҿте қолайлы аймақ. Соған қарағанда, салқын климат Жетісудан 

Шығыс – солтүстікке қарай барған сайын суық климат күшейе түсіп, 

Солтүстік мұхитқа барған сайын қыстың ұзара беретіні баршаға мҽлім. Солай 

болса, Авестаның осы бҿліміндегі аттары аталған аймақтар Орталық 

Азияның Орталық, Шығыс, жҽне солтүстік аймақтарына тура келеді деген 

пікірдеміз. 

   Жоғарыда тілге тиек еткен Авеста кітабында кездесетін 

географиялық атамалар, ариилердің ҿрбіген жері Орталық Азияның 

солтүстігі мен оңтүстігіндегі Үндістан мен Иран жерлерімен шекаралас 

аймақтар болған. Анығырақ айтқанда Амудария, Сырдария, Ария жҽне 

Мұрғаб ҿзендерінің алқаптары. Ауганстанның солтүстігін алып жатқан 

Паропамиз, Бандо жҽне Түркістан тау жоталарынан сағасын Ария мен 

Мұрғаб ҿзендері алады. Олай болса Түркістан атауы ариилер заманында 

болған екенін меңзейді. Бұл географиялық аймақтар Авестада кездесіп жүр, 

яғни Тұран ойпаты болып ежелден аталып келе жатқанына тарих куҽ. Аттары 

аталған аймақтар ежелден ариилердің мекені. Осы ҿңірдегі ірі су жүйелерінің 
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бірі Ария ҿзені. Оның алқабын мекендеушілер сол су жүйесінің атымен 

ҿздеріін ариялықтармыз деп атаған. Үнділер мен парсылар ҿздерінің ежелгі 

кҿршілерін ариилер деп атап, олардың басқада қандастарын жалпылама 

ариилер деп атап кеткен. Кейін бұл арии атамасы пүткіл Орталық Азия 

этностарының жалпы атамасына айналған. Авестадағы кездесетін 

географиялық атамалар Орталық Азияда жиі-жиі кездесіп отыратынына 

жоғарыда тоқталдық. Бұндай ұқсастықты кездейсоқ кҿрініс деуге болмайды. 

Міне, осы келтірілген географиялық атамалар ариилердің ежелгі мекені 

Орталық Азия екенін айқындайды.  
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ІІ бөлім 

 

Ариилердің Отаны Орталық Азия 

 

2.1. Ариилердің тарихи мекені. 

 

Авеста кітабының мазмұнын бұрмалап, евроцентристер ариилердің 

алғашқы пайда болған орталығы Алдыңғы Азия деген тұжырымдарын 

жоғарыда сыннан ҿткен едік. Алдыңғы жҽне Орталық Азияларды мекендеген 

этностардың тарихынан қысқаша мҽліметтер келтірейік. Алдыңғы Азияның 

шекарасын теңіздермен белгілесек: солтүстігі Қара теңізбен, оңтүстігі 

Мрамор теңзі, Жерорта теңізі, Қызыл теңіз жҽне шығысында Үнді 

мұхитымен шектеледі. Осы қоршаған шеңбердегі жерлер Алдыңғы Азия 

регионы деген атпен аталып келе жатқан, жалпы Азия құрлығының бір 

бҿлігі.  

Алдыңғы Азия кҿне дүниеге жатады. Бұл кең кҿлемді алып келе жатқан 

аймақта, соның ішінде Иран жерінде археологиялық зерттеулер соңғы 

ғасырларда кең кҿлемде жүргізілді. Бірақ, бұл аймақтан алғашқы палеолит 

кезеңінің деректері ҽлі кездескен жоқ. «До сего времени на территории Ирана 

и ближайших к нему областей не найдено следов палеолитического человека. 

Все первобытные археологические находки, сделанные в Иране, относятся к 

эпохам неолита и энеолита» (12, б. 175). 

Сүйтіп, Алдыңғы Азияда алғашқы адамдардың ҿрбігенін дҽлелдейтін 

деректер ҽлі кездескен жоқ. Иран, Месопотамия жерлерінде жүргізілген 

археологиялық зерттеу кезінде қолға кіргізген жҽдігерлердің барлығы 

палеолиттің соңғы кезеңдеріне тура келеді. Олар: еңбек құралдары, бояулы 

қыштан жасалған тұрмыста пайдаланатын кҿптеген қыш бұйымдар. Иран 

мен оның кҿршілес елдерінің жерінде археологиялық жұмыстар жүргенде 

мол мҿлшерде табылған жҽдігерлердің басым кҿпшілігі энеолиттік тарихи 

кезеңге жатады. Б.з.б. ІҮ мыңыншы жылдарда мыс жҽне қола тұрмыста 

пайда болып, ол б.з.б. ІІ мыңыншы жылдардың соңына дейін жалғасқан. 

Жиналған артефактілерге қарағанда, Алдыңғы Азия этностары бастарынан 

палеолит дҽуірінің соңғы кездерінен бастап, тарихтың соңғы басқыштарында 

жасағандары ғылыми тұрғыдан дҽлелденген.  

Алдыңғы Азияда алғашқы адамдардың пайда болмағанынан Авеста 

кітабында мҽлімет береді. Ахура-Мазда бірінші рет жерді, аймақты, ҿзен мен 

кҿлдерді Алдыңғы Азияда емес, Орталық Азияда жаратады. Бұл аңызда 

ғылыми шындықтың нышандары бар. Алғашқы адамның Орталық Азияда 

пайда болғаны ғылыми негізде дҽлелденді. Енді осы мҽселеге кҿңіл 

аударайық.  

Орталық Азия  кҿне дүниенің қатарына кіреді. ХХ ғасырда, ҽсіресе, 

оның ортасынан бастап археологтар бұл аймақты кең кҿлемде зерттеп, 

палеолит дҽуірінің ескерткіштерін осы құрлықтың барлық жерінен тапты 

жҽне оларды кешенді зерттеуде. Тарихтың осы кезеңін сҽулелендіретін 
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ескерткіштерден мысалдар келтірейік: Түркіменстандағы Красновод жарты 

аралынан археологтар мустьерлік құралдар тапса, Ҿзбекстанның Самарқанд 

қаласының маңынан Алан-Құтан үңгірі, Тешик-Таш гроты ашылды. Орталық 

Азияның солтүстік шығысындағы Моңғолия жерінен палеолит пен неолиттік 

алғашқы адамдардың қоныстары ашылды. Карта 1. Распространения 

памятников эпоху камня (600 тыс. лет – 3 тыс. лет до н.э.) (49, б. 38). Бұндағы 

кҿрсеткіш ҿткен ғасырдың жетпісінші жылдардың соңындағы деректер. Ол 

мҽліметтер кейінгі жылдарда толықтырылды. Осы құрлықтың қақ ортасында 

орналасқан Қазақстан жерінен архологтар палеолит дҽуірінің ескерткіштерін 

кең кҿлемде ашып, оларды кешенді зерттеуде. Ҽсіресе, кейінгі 30 жыл ішінде 

палеолит ескерткішін зерттеу Қазақстанда пҽрменді жүріп жатыр. Тарихтың 

осы кезеңіне жататын ескерткіштер еліміздің барлық ҿңірлерінен табылуда. 

Олардың 65-і палеолит, 27-сі мезолит жҽне 54 неолит кезеңдерінің 

сҽулелендіреді Карта 2, 3, 4. Палеолит дҽуірінің ескерткіштері (77, б. 247, 

248, 253), (13. б.247-248, 253), (1. Палеолит картасы). 

Осынша палеолит қоныстарын ашып, зерттеп кел жатқан белгілі ғалым 

Ж.Қ. Таймағамбетов тҿмендегі қортындыға келген: «В области палеолита 

были открыты древнейшие стоянки, мастерские и доказано, что территория 

Казахстана было зеселено около 1 миллион лет тому назад» (14. б. 5). 

Жоғарыда қысқаша келтірілген деректерге қарағанда, Орталық Азия 

алғашқы адамдардың ҿрбіген аймақтарының бірі екенін ғылыми тұрғыдан 

дҽлелденді. Қазіргі кезеңдегі ғылыми мҽліметтерге қарағанда, бұл құрлықта 

алғашқы адамдардың 1 миллион жыл бұрын пайда болғанын археологтар 

айтып та, жазып та келеді. Біздіңше, бұл хронологиялық болжамды түбегейлі 

шешілді деуге болмайды. Кейінгі жылдарда африканың шығысындағы Кения 

мен Эфиопия жерлерінен б.з.б. 4 миллион жылдарда ҿмір сүрген алғашқы 

адамдардың қоныстары табылды. Сҿйтіп, археология ғылымының 

жетістіктері алғашқы адамдардың пайда болу хронологиясын тҿрт есе 

кҿбейтті. Орталық Азия жерінен жылма-жыл ашылып келе жатқан 

палеолитке жататын ескерткіштердің ішінен алғашқы адамдардың бұл 

аймақтарда да ертеректе болғанын дҽлелдеуі мүмкін.  

Осыған орай Орталық Азиядан палеолит кезеңінің ескерткіштерін 

табуда жҽне оларды зерттеуде ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті археологтарының қосқан сүбелі үлесіне қысқаша тоқталайық. 

1971 жылы ұйымдасқан «Археология жҽне этнология кафедрасы» 

Егеменді елімізге қажырлы жұмыс істейтінт археологтар мен этнологтардың 

ұясына айналды. Оларды Республиканың барлық аймақтарынан 

кездестіргенде қуанышқа бҿленеміз. Жас мамандар археологиялық 

зерттеулерге қатысып, аталары Ҽлекей Хақанұлы Марғұлан бастаған тарихи 

мұраларды зерттеу жұмысын жалғастыруда. Ҽсіресе, 2003 жылы Қазақстан 

Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың қолдауымен 

ұйымдастырылған «Мҽдени мұра» жоспары бойынша Еліміздегі ҿте бай 

археологиялық жҽне сҽулеттік ескерткіштерді зерттеу, оларды қайта 

жаңғырту жұмыстары кешенді іске асырылуда. Ескерткіштерге бұндай 
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қамқорлық алғашқы рет болып отырғанын барша халық біледі. Қазіргі осы 

«Мҽдени мұра» бағдарламасы кең кҿлемде іс жүзіне асуда.  

Қазақстан археологтарына академик Қ.И. Сҽтбаев бастаған геолог-

ғалымдар айтарлықтай жҽрдем берді. Олар еліміздің кен байлығын зерттеу 

кезінде кездескен ежелгі тас құралдарды, Қазақстан Ғылым Академиясының 

Геология институтына жинай берген. Осындай жолмен ҿте бай тас дҽуірінің 

жҽдігерлері жиналды. Оларға археологтардың зерттеулері кезінде табылған 

деректер қосылып, қазіргі тас дҽуіріне жататын жҽдігерлердің ұзын саны 0,5 

млн. данаға жетті. Бұндай бай деректер қазіргі күнде ҽл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің Биология факультетінің тҿлесінде (бірінші 

қабатының астындағы жайда) сақталуда. Еді қалай, осыншалық байлық бір 

жерден екінші жерге кҿшіріліп жүре бере ме? Біздіңше «Мҽдени мұраның» 

саясында тас дҽуір деректері кең кҿлемде мұражайға қойылып, халықтың 

игілігі үшін жұмыс істеуі қажет. Тас дҽуірінің бұл жҽдігерлері ғылымға еніп, 

кҿп томдық ғылыми еңбектер, альбомдар, кинофильмдер дүниеге келуі қажет 

деп ойлаймыз.  

Алғашқы қоғамның кейінгі сатысы Антикалық дҽуір. Бұл дҽуірдің 

хронологиялық шеңбері тарихта былай жызылған: «В истории под 

античностью подразумевается период древней истории (примерно с І-го тыс. 

до н.э. по Ү в. н.э.), охватывающий историю греко-римского  

рабовладельческого общества, включая эллинистического государства. 

Анттичная высшая ступень в развитии рабовладельческого способа 

производства» (1, б. 616).  

Тарихта Антикалық дҽуірдің хронологиялық кезеңі осылай жызылып 

келе жатыр. Бірақ тарихтың кейінгі ғасырларда жиналған деректеріне 

қарасақ, б.з.б. 3 мыңыншы жылдарда Мысырда, Алдыңғы, Оңтүстік жҽне 

Шығыс Азияда алғашқы ҿркениеттер қалыптасқан. Олай болса, Антикалық 

дҽуір б.з.б. 1 мыңыншы жылдан анағұрлым бұрын басталған. Ал оның  соңғы 

кезеңін дұрыс болжаған. Ҽсіресе, осы кезеңге жататын жиналған бай 

деректерге тоқталған кезде б.з.б. 1 мың жылдан асып кететін деректер ҿте 

кҿп кездеседі. Осындай құнды, заттай жҽне рухани мҽліметтерді қалдырып 

кеткен этностар жер шарында баршылық. Олардың қатарына жататын 

Орталық Азияны мекендеген ариилер, скифтер, сақтар, массагеттер, 

сарматтар (савроматтар), үйсіндер, қаңлылар, хундар (гундар), кҿк түріктер 

жҽне т.б. этностар. Енді солардың этникалық тарихына шолу жасайық. Осы 

кҿзқарасқа негізделіп «Историческая Советская энциклопедия» да бұл 

кҿзқарасқа мынандай тұжырымдалған: «Единственно оправданным и 

принятым в настоящее время в науке является применение термина «Арии» 

по отношению к племенам и народам, говоряшим на индоиранских языках 

(восточной ветви индоевропейских семьи языков» (1, 1.т., б. 726).  

Бұл келтірілген тұжырымды аксимаға (шындыққа) алуға болмайды. 

Үйткені, ғалымдардың бірден-бір сүйенгендері. «Авеста» кітабының кҿне 

парсы тілінде жазылғанын тілге тиек етеді. Ол жеткіліксіз дҽлел. Бұл ҽлі 

шешілмеген мҽселе. Ол кітаптың авторы, жазылған тілі ҽлі анықталмаған. 
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Алдыңғы Азияны мекендеген парсылар ежелден Орталық Азияның 

тұрғындары болған түріктермен мидай аралас жасаған. Түріктерден шыққан 

ертедегі, орта ғасырлардағы ғалымдар, жазушылар мен ақындар парсы тілін 

жетік білген жҽне шығармаларының басым кҿпшілігін парсы, араб тілдерінде 

жазған. Ҽл-Фараби, Ҽл-Хорезми, Ҽл-Бируни, Ибн-Сина, А. Наваи, Абай 

Құнанбаев жҽне т.б. кҿптеген ғұламалар. Сүйтіп, парсылар мен түріктер 

ежелден рухани жақтанда қатар дамыған. Бҽлкім, Орталық Азиялық 

ариилердің арасында жүрген парсы ғалымының жазуы мүмкін. Сондықтан 

тек тілдік дерек жеткіліксіз. Сондықтан, ескі түрік тілінде жазылған «Авеста» 

кітабы да болып, ол парсы тіліне тҽжіме етілгенде шығар. Б.з.б. 13-14 

ғасырларда Авеста кітабының парсы тілінде жазылған нұсқасы ескі түрік 

тілінен кҿшірген болуыда ықтимал. Оны алдағы зерттеулер анықтай жатар. 

Сүйтіп, Авеста кітабының бізге жеткен нұсқасы парсы тілінде жазылған деп, 

Ариилердің Отаны Алдыңғы Азия мен Европа құрлығы деудің еш қисыны 

жоқ. Тек бір тіл ұқсастығына негізделіп, ариилер проблемасын шешуге 

болмайды. Бұл шиеленіскен мҽселеге кешенді қарағанда ғана шешіледі.  

Ариилердің ежелгі Отаны туралыда бір пікір қалыптаспаған. Осы 

проблеманы зерттеушілердің ішінде ариилердің жайлаған жері солтүстік 

Үндістаннан Орталық Азия болған деген тұжырымға келген. Бұл пікірді 

айтушылардан немец индологтары М. Мюллер мен Э. Мейер ариилердің 

Отаны Солтүстік Үндістаннан Орталық Азия жері десе, индиялық ғалым Б.Г. 

Тилак Солтүстік Сібір, ал индиялық Н.К. Састри ариилердің шыққан жері 

Тибет деген. Жалпы алғанда бұл ғалымдардың пікірлері шындыққа жақын. 

Неміс филологы Т. Бенфей, ағылшын археологы Г. Чайлд сияқты ғалымдар 

ариилердің ежелгі жайлаған жеріне Қара теңіздің солтүстігіндегі далалықты 

атаған. Бұлардың айтқандары шындықтан алшақ емес. Қара теңіздің 

солтүстік далалық ҿңірлері ежелден скифтердің туып-ҿскен аймағы екенін 

Антикалық грек ғалымдарының жазып қалдырған деректері баршылық. 

Аттары аталған ғалымдардың атаған аймақтары Орталық Азияның бҿліктері. 

Солардың жалпы басын қосқанда Орталық Азия Ариилердің Отаны болады. 

Сонда, Қара теңіздің солтүстік даласынан Қытайға дейінгі, Солтүстік 

Сібірден Үндістанға дейінгі ұлан-байтақ жерлерді мекендеген ариилер атты 

этностың пайда болғанын  алғашқы ҿркениеттің негізін салған ариилер 

екенін кейінгі ғасырларда қолға кіргізген жазба археологиялық деректер 

дҽлелдеп келе жатыр.  

Міне осындай шындыққа жататын ариилер проблемасы бойынша 

ғылыми тұжырымдарды евроцентристер, ҽсіресе нҽсілдік пікірді 

зерттеушілер мейлінше бұрмалап, шындық пікірлерді кҿлеңкеде қалдыруға 

тырысты жҽне бұл мақсаттарын да орындады. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысынан бастап, нҽсілдік пікірдегі бірқанша батыс зерттеушілері 

ариилердің Отаны Европа кеңістігі, Солтүстік Германия мен Скандинавия 

түбегінде деген пікірді кең кҿлемде таратты. Сондағы, олардың сүйенгені 

«Авеста» кітабын индоевропалық тілде жазылғанына сүйенген. Бұндай 

нҽсілдік пікірлердің қатарына Австрия ғалымы К. Пенка, неміс филологы Г. 
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Хирт, ағылшын ғалымдары Г. Джайлс, Э. Рапсон жҽне тағы басқалар. Бұндай 

нҽсілдік пікірдегі ғалымдар индоевропалық тілді үрмелеп, жоқтан бар 

шығарып, Европа құрлығын мекендеген халықтардың, соның ішінде 

немістердің арғы аталары «ариилер» болып, адамзат тарихында алғашқы 

«ҿркениетке жеткен», «мҽдениетті» этнос болды деп қағаздың беттерін 

толтырған. Осындай ойдан шығарылған пікірлердің негізі жоқ болғандықтан, 

нҽсілдік ҽпсаналар, пікірлер, тұжырымдар іске аспай қалды. Себебі, тарихи 

шындық ондай нҽсілдік теорияларды жоққа шығарып отыр. Сүйтіп, бұл 

пікірдегі ғалымдардың алға қойған «европалық» тұжырымдарын ғылыми 

тұрғыдан қолдауға болмайды.  

Б.з.б. 4-2 мың жылдарда ариилер Үндістанды жаулап алып, ҿздерін 

жоғарғы нҽсілді, мҽдениетті халықпыз деп жариялап, жергілікті тұрғындарды 

«жабайы түземдіктер» деген ұнамсыз сҿздер айтып, біз сіздерге жоғарғы 

мҽдениетті ҽкелдік деп, Үндістанға үстемдік жүргізген деген пікірлер 

жазылып та, айтылып та келе жатыр. Бірақ, бұндай жорамалға кейбір 

ғалымдар қосылмаған. Себебі, бұндай тұжырымдар ғылыми тұрғыдан 

шындықтан алшақ жатқан. Біріншіден, ариилер Үндістанды қалай жаулап 

алғаны туралы айтарлықтай деректер жоқ. Екіншіден, ариилердің Алдыңғы 

Азиядан Үндістанға агрессиялық жолмен келді деу қисынсыз. Сондықтан, 

арии проблемасымен айналысқан кейбір ғалымдар: «Вероятно, 

единовеременного массового вторжения в Индию арийских племен вообще 

не было; нет даже уверенности в том, что «арий» были их действительным 

этническим самоназванием. По-видимому имело место незавоевание, а 

медленное прочасивание в Индию индоевропейческих племен, одной из 

групп которых могла явится группа индоиранских племен, называвших себя 

ариими. Это прочасивание сопроваждалось не только столкновениями с 

коренным населением, но и барьбы между самими индоевропейскими 

племенами и еще в большой мере мирным общением» (1, б. 727-728). 

Ариилердің Үндістанға келуі туралы ғалымдардың бұл пікірлерін 

қолдаймыз. Үйткені, жазылған ғылыми тұжырымдамалар тарихи шындыққа 

жақын. Бір мезгілде жаппай ариилер Үндістанға басып кірмеген деген пікір 

дұрыс айтылған. Үндістанның ежелгі солтүстік кҿршілері болған  ариилер 

дамып, ҿзінің оңтүстік ежелгі кҿршілері болған Үндістанның солтүстігіне 

бейбітшілік қарым-қатынас арқылы біртіндеп кіріп, жергілікті тұрғындарға 

ҿздерінің ықпалын жүргізген. Нҽтижеде ариилердің саны Үндістанда 

кҿбейіп, ҿздерінің үстемдігін жүргізген деген тұжырым шындық. Бұл ҿзекті 

мҽселе оқырмандарға түсінікті болу үшін қазіргі уақытта қытай ҿз еліне  

симай жақын, керек десеңіз алыстағы кҿршілеріне бейбітшілік жолмен барып 

жатқан жоқ па? Міне, осындай жағдаймен Орталық Азия ариилері 

Үндістанға барған деген тарихи шындық. Евроцентристердің Үндістанды 

ариилер жаулап алды деуші пікірлері шындықтан алшақ.  

 «Жері байдың, елі бай» - деген қанатты сҿзге лайықты Орталық Азия 

адам баласының тұрмысына қажетті заттардың бҽрі бар Азия құрлығының 

бір бҿлігі. Оның жерінің асты да, үсті де тұнып тұрған байлық. Қазірдің 
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ҿзінде, Менделеевтің таблицасына симайтын жер асты байлықтары осы 

аймақта екеніне тҿменде тоқталамыз.  

Ариилердің ҿмір сүрген қола дҽуірінде, олар осы байлықтардан 

пайдаланған. Ариилердің тұрмысында түсті металдардан алтын мен қоланы 

мол кҿлемде пайдаланғаны Авеста кітабында да жазылған. Соған қарағанда, 

ариилер жердің үстіндегі байлықтан мол пайдаланса, кен байлықтарды да 

тұрмыста қолданыла бастаған. Міне, осындай бай ҿлкенің тұрғындары сол 

кезде алға ҿрлеп, кейбір кҿршілеріне қарағанда ариилердің дамуы бірқанша 

алда болған. Сондықтанда, ариилер ҿздерінің оңтүстік кҿршілерімен 

араласып, оларға үстемдік жүргізген деген пікір туындайды. Осындай 

жағдайда, ариилер ҿздерін мҽдениетті, ҿркениетті этносаралық деп, 

жергілікті (автахтондық) үнділерді даму жағын «тҿмен» деген саясат 

жүргізілуі де мүмкін. Бірақ бұндай нҽсілдік саясаттың дұрыс емес екендігін 

1946 ж. Инда ҿзенінің алқабынан ашылған Хараппа жҽне Махенджо-Даро 

ескерткіші б.з.б. 3-2 мыңыншы жылдарда дҽуірлеген. Соған қарағанда, 

ариилер Үндістанға келместен кҿп-бұрын үндіс этностары ҿркениетті 

елдердің қатарында болған. Соған қарамастан, Үндістанда уақытша билік 

жүргізіп тұрған ариилер ҿздерін кҿтермелеу саясатын жүргізген болуы ҽбден 

мүмкін. Бұндай жағдай саясатта жиі болып тұратынын тарих талай ҽшкерлеп 

келе жатыр. Мысалы, Ресей империясы Орталық Азия халықтарын 

отарластырғаннан кейін, орыстар жергілікті халыққа «жоғарғы» мҽдениетті 

ҽкелдік деп жар шақырғанның салдары осы күнгі ұрпақтарға да жеткен 

жоқпа! Бұндай саясатты отаршылар жер шарының барлық аймақтарында 

жүргізді. Бұндай отаршылдардың ҿздерін-ҿздері кҿтермелеушілік саясаты 

барлық үстемшілікті жүргізушілерге ежелден тҽн болып келе жатыр. 

Ағылшындар Үндістанда 500 жылдай үстемдік етіп, ҿздерін мҽдениеттіміз 

деп жар шақырғаны ҽлемге белгілі.  

Арии мҽселесімен шұғылданушылардың еңбектерінде бұл пікірмен 

үндес: «Пришельцы по уровню развития общественнных отношений и 

культуры существенно не отличались от местного населения» (1. 1.Т., б. 728). 

Келтірілген үзіндіде келімсектер (пришельцы) – сҿзі авеста кітабында да 

кездеседі. Осы кітапта «ары» (арии) сҿзі алғашқы кезде Үнді мен Иран 

тілдерінде «бҿтен», «жаулаушылар», «келімсектер» деген мағынада халықтар 

арасында айтылып жүрген. Солай болса, «келімсекетер» сҿзініңде айтылу, 

қолданылу мҽніне тоқтаған жҿн. Түрік тілдес жҽне де басқа халықтардың 

сҿйлеу салтында бір этностың арасына басқа бір этностардың адамдары 

ҽртүрлі себептермен келіп қалса, оларды «келімсектер» яғни басқа жақтан 

қоныс аудару арқылы келген деген мҽнде қолданылады. Олай болса, ариилер 

Алдыңғы Азияға басқа жақтан келген болып шығады. Азияның бұл бҿлігіне 

ариилер басқа жақтан келгенін айқындап тұр. Сондықтан, Үнді жҽне Иран 

территориясына ариилардың Орталық Азиядан бір бҿліктері қоныс аударып 

барғандықтан, жергілікті тұрғындар оларды «келімсектер» деп атағаны 

тарихи шындық. Осы мҽндегі «келімсек» сҿзі түрік тілінде осы күнге дейін 

қолданылады.  
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Жоғардағы келтірілген сілтемеде: «нет даже  уверенность в том, что 

«арии» было их действительным самоназванием» (1, б. 727-728). Бұл пікірге 

де айрықша мҽн бергеніміз жҿн. Страбон (б.з.б. 1 ғасыр) ҿзінің «География» 

кітабында ариилердің жайлаған жерлері туралы құнды деректер береді: 

«Ария мен Маргиана – Азияның осы бҿлігіндегі ең қуатты елдері; оның бір 

бҿлігі таумен қоршалған, келесі бҿліктеріндегі елді мекендер 

жазықтықтарда.Тауларда «шатырларды мекендеушілер» дегендер ҿмір 

сүреді. Жазықтарда оларды суландырушы – Арии жҽне Марг ҿзендері ағады. 

Арии Бактриянамен шекаралас. ...Инд ҿзеніне дейін созылған жҽне 

Ариананның бҿлігін құрайды. Ариидің ұзындығы шамамен – 2000 стадия, 

жазықтарының ені – 300. Бұл елдің қалалары олардың негізін 

қалаушылардың атымен – Артакаена, Александр жҽне Ахея деп аталады. 

Елде шарап молынан жасалады жҽне бұл шарап үш ұрпақ бойы 

шайырланбаған ыдыстарда сақталады» (17, б. 241). 

Келтірілген сілтемеге қарағанда, Страбонның жасаған уақытында ҽліде 

ариилер туралы мҽліметтердің молырақ сақталып келе жатқанын байқаймыз. 

Сол кездегі Ария мен Маргиана елдерінің Амудария мен Сырдарияның 

жоғарғы, орта ағыстарында, Мұрғаб ҿзенінің алқаптарында орналасқанын 

байқаймыз. Бұл елдердің шығыс бҿлігі таумен қоршалған. Осындай биік 

Памир таулы ҿлкелі, Ауғанстан жоталары. Бұл жерлердің тұрғындары 

ежелден мал бағып, шатырларда жүрген. Осы таулы аймақтарда мал ҿсіруге 

қолайлы альпі жайлаулары бар. Қазірде де Ҿзбекстан мен Тажікстан 

малшылары сол аймақтарда мал ҿсіреді. Үлкен ҿзендердің орта жҽне тҿменгі 

ағыстары Тұран ойпатының оңтүстік-батыс бҿлігі. Ол жерлердегі отырықшы 

мҽдениет ерте заманнан бастап, дамып, ҿркениеттік дҽрежеге жеткен. Сол 

кездің ҿзінде ірі қалалардың келіп шыққан жҽне оларды сол қалаларды 

алғашқы салушылардың атымен атайтынын ғұлама айрықша жазған. 

Страбонның бұл берген мҽлімдемесінде Арии ҿзеніне тоқталып, оның 

ұзындығы мен алқабының кҿлемін кҿрсеткен. Ария ҿзенінің ұзындығы 2000 

стадия (1стадия 185 м) болса, ол 370 км созылып, оның ені 300 стадия, яғни 

25,5 км. соған қарағанда, Ария ҿзені Амудария мен Мұрғабтың арасында 

Памир таулы ҿлкесінен сағасын асып, Амударияның жоғарғы ағысына 

құятын ҽжеп-тҽуір ҿзен болып, оның ойпаттарында отырықшы ҿркениеттің 

негізін салған ариилер атты этностар болып, осы ҿзеннің атымен аталған 

деген пікірді жоғарыда айтқанбыз. Кҿне заманда кҿптеген этностар ҿздерінің 

тұрған жерінде судың жүйесінің атымен аталған. Сүйтіп, арии этнонимінің 

этимологиясы Ария ҿзенінен шыққан, яғни Ария ҿзенінің алқаптарын 

мекендеген этностар – деген мҽнді береді. Олардың батыс кҿршілері 

парсылар Орталық Азияның тайпаларымен халықтарын жалпы ариилер деп 

атаған. 

Бұндай салт тек Орталық Азия тұрғындарына ғана тҽн емес. Басқада 

елдерде кҿптеген этностар ҿздерінің жайлаған ҿзеннің, кҿлдердің, 

теңіздердің атымен аталған. Мысалы, Шығыс славяндарды алайық. Оларға 

орыстар, украиндар жҽне белорустар жатады. Орыс ғалымдары «орыс» 
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этнонимының шығуын былай тұжырымдайды: «Этноним «русские» был 

известен с древнейших времен. О происхождении его высказовалось 

множество противоречивых предложений. ...в настоящее время наиболее 

распространенным можно считать мнение связывающее его возникновение с 

историей Среднего Поднепровья, с названием реки Рось (приток Днепра) с 

древнейшим именем словянского племени «россов» или «родиев» (21, б. 46). 

Осынша сан жағынан кҿп орыс халқының этнонимі Днепр ҿзенінің 

«Рось» деген саласының атымен аталып келген болса, Амудариямен қатарлап 

аққан кҿлемі жағынан үлкен Дарии ҿзенінің атымен жергілікті тұрғындар 

аталған деген тұжырым ғылыми тұрғыдан шындыққа жатады. Бұндай 

ҿздеріне байлық ҽкеліп тұрған су жүйелерін жергілікті этностар құрметпен 

қарағн. Себебі, олардың күнделікті тұрмысында ҿзендер, кҿлдер, теңіздер 

мен тығыз байланыста болған.  

Соған қарағанда, қола жҽне темір тарихи кезеңдерде ҿмір сүрген 

ариилер, сол ҿзеннің атымен аталған. Ария ҿзенінің алқабы Тұран ойпатымен 

ұштасады. Қазіргі Амударияның ұзындығы 1415 км, ал Пянджи бастауынан 

есептегенде 25411 км, алқабы 309000 км
2
, жазықтық бҿлігі 1257 км. Ертеде 

Дариялық арқылы Амударияның суының біразы Сарықамыс ойысына, онан 

ҽрі Үзбойды бойлап, Каспий теңізіне дейін барған.  

Мысалы, Орталық Азия түріктерінің арасында Ҿгіз атамалы этнос бар. 

Олар сан жағынан кҿп болған. Алты аталы алаштың «Тоғыз ҿгіз» жҽне «Отыз 

ҿгіз» атты екі атасы болған. Алдыңғылар Сырдарияның оңжағынан шығысқа 

қарай Жетісу ҿлкесін мекендеген түріктер болса, кейінгі Орталық Азияның 

солтүстігімен Қытай қорғанына дейінгі жерлерді мекендеген түріктер. 

Олардың жалпы ҿгіз деп аталуы М. Қашқари айтқандай «Ҿгіз» - сҿзінің 

этнонимі ертедегі түрік тілінде «ҿзен» - деген мҽнді береді. Осыдан, белгілі 

тоғыз ҿзеннің алқабына орналасқан түріктер ҿздерін «тоғыз ҿгізбіз» деп 

атаса, солтүстік-шығыс түріктер де ҿздерін «Отыз ҿгізбіз» - деп атаған. Осы 

тұрғыдан қарағанда, қола дҽуіріндегі Дарий ҿзенінің алқаптарын, яғни Тұран 

ойпатын мекендеген этностар ҿздерінің жерінің атымен «Ариилер»-мыз деп 

атағаны шындық.  

Бұл пікірді Страбонның мына жазғандары да қуаттай түседі: 

«Бактрияның бір бҿлігі Ария шекарасы бойымен солтүстікке қарай созылған, 

ал басым бҿлігі Ариядан шығысқа қарай жоғарғы жағында жатыр» (17, б. 

242). Страбонның айтуы бойынша, Бактрияның оңтүстігі Үндістанмен, ал  

шығысы Қытайға дейінгі жерлерді арии этностары жайлағанын тілге тиек 

еткен. Солай болса, қола дҽуіріндегі түріктердің бабалары болған ариилер 

Орталық Азияға түгел тараған этнос екені анықталды. Анығырақ айтқанда 

Ария ҿзінің алқабында ежелден мекендеген түріктер ҿздерін сол ҿзеннің 

атымен «Ариилерміз» деп атаған. Сүйтіп, Ария ҿзенініңде жҽне 

тұрғындардың да этикалық атамасына айналған. Страбонның жазуына 

қарағанда, Орталық Азияның оңтүстік-батысында Амудария мен 

Сырдариядай үлкен ҿзендер болмаған. Бұл аймақта тек Мұрғаб ҿзені ғана 

бар. Оның кҿлемі онша үлкен емес. Мұрғаб-Ауғанстан мен Түркістан 
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жеріндегі ҿзен. Оның ұзындығы 978 км, алабының ауданы 46 900 км
2
. Ол 

Ауғанстанның жерінен басталып, Банди-Түркістан жҽне Сафедкох 

жоталарының аралығында тар аңғардан ағады. Ол Мары қаласының жоғарғы 

жағымен Қарақұмға сіңеді. Оның салалары бар: оң саласы – Абиқайсар, сол 

саласы – Қашан, Кушка. Мұрғаб ҿзенінің бойында ежелгі тұрақты 

қоныстарымен қалалары болған. Олардың ірілері: Иолотань, Мары, Байрам-

Али жҽне т.б. 

Арии ҿзені туралы жазғанда Страбонда мынандай жолдар кездеседі: 

«Одан ары қарай елді суландырып, ҿзен далалық жҽне шҿлді аудандарға 

қарай ұмтылып, ариилер жері арқылы ағып ҿтетін Арии ҿзені секілді, құмға 

сіңіп кетеді... Ох Бактриана арқылы ағып ҿтеді... Ох бастапқы кезде жеке 

дара болса да, одан кейін Окспен бір арнаға түседі, кҿп жерлерде 6 немесе 7 

стадия кеңдікке ие болады дейді. Иаксарт басынан бастап аяғына дейін 

Окстан бҿлек жекелей де теңізге құяды; бұл ҿзендердің сағалары, 

Патроклдың айтуынша, бір-бірінен шамамен 80 парсангілік қашықтықта; 

парсылардың парсангісін 60, кейбіреулері 30 немесе 40 стадияға теңестіреді» 

(17, б. 244). 

Ғұламаның «Ариилер жері арқылы ағып ҿтетін Арии ҿзені» - деудің ҿзі 

ашықтан-ашық, тайға басқан таңбадай айтып тұрған жоқпа. Арии ҿзенінің 

алқаптарында ежелден орналасқан автахтондық тұрғындар ҿздерін сол 

ҿзеннің атымен «Ариилер» деп атаған. Олар осы этнониммен аталып, Арии, 

Амудария, Сырдария алқаптарындағы Тұран ойпатын мекендеген жергілікті 

түріктердің бабалары ҿздерін ариилықтармыз деп атаған. Сүйтіп, ариилер 

ежелгі оңтүстік-батыс кҿршілері болған Үндістанға, Алдыңғы Азияға 

бейбітшілік жолмен біртіндеп барып, ҿздерінің үстемдігін қола дҽуірінде 

жүргізген. Келтірілген үзіндіде, Страбон Охо ҿзені Бактрия жері арқылы 

ағып ҿтіп, Окска (Амударияға) құятынын айтумен бір қатарда, Амудария мен 

Сырдария дербес ҿзендер екенін айтып, олардың ара қашықтықтарын 

кҿрсеткен. Солай болса, Ария ҿзенінің аяғы Амударияға құйған.  
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2.2. Қола және темір дәуірлеріндегі Орталық Азия этностарына 

шолу 

 

Орталық Азия алғашқы адамдардың ҿрбіген аймақтарының бірі екенін 

археологиялық зерттеулердің түбегейлі шешкеніне жоғарыда тоқталған 

болатынбыз. Сол этностардың құрамдары, даму жолдары жҽне қандай рулар 

мен тайпаларға бҿліну жолдары күрделі түрде зерттелмей келе жатырған 

проблемалардың қатарына жатады. Карта 5. Распространения памятников 

эпохи бронзы (ХҮІІІ – ҮІІІ вв до н.э.) (49, б. 68. Картада берілген 

ескерткіштер ХІІ ғасырдың жетпісінші жылдардың соңына тура келеді). 

Тарихи даму бойынша, алғашқы қоғамның қола жҽне темір дҽуірлерінде 

күрделі этникалық тайпалар құрылып, олар ірі-ірі руларға жҽне тайпаларға 

бҿлінген. Бірақ, бұл процестердің даму заңдылығын түбегейлі зерттеу үшін 

жазба деректер тапшы болғанымен, олардың жасаған ҿмірлері туралы 

деректерді археологтар кейінгі ғасырларда тауып келеді. Оған қосымша, 

антикалық заманның жазбаларында Орталық Азияны мекендеген этностар 

туралы азды-кҿпті деректер сақталған. Герадот скифтердің бабалары туралы: 

«Липоксаистан Авхат деп аталатын скиф тайпасы шыққан дейді, ортаңғы 

ағысынан – қатиар мен траспий тайпалары, ол кейісінен, патшадан – паралат 

тайпасы шыққан. Барлық тайпалар бірге сколот деп аталады, яғни патшалық. 

Эллиндер оларды скифтер деп атайды. Скифтер ҿз халқының шығу тегі 

туралы осыны айтады» (17, б. 45. Сҿздердің астын сызған – У.Ш.). Страбон 

сарматтар туралы: «Осындай географиялық жағдайда алғашқы бҿлігін – 

солтүстіктен жҽне мұхитқа дейін – күркелерде (кибитка) тұратын кейбір 

скиф – кҿшпелілер мекендейді, олардан ҽрірек елдің терең ішкі бҿлігінде – 

сарматтар (бұларда скифтер), аорстар жҽне сирақтар, оңтүстікке қарай Кавказ 

тауларына дейінгі созылған жерлерде, олар жартылай кҿшпелі, жартысы 

шатырларда тұрады жҽне егіншілікпен айналысады» (17, б. 229 сҿздердің 

астыларын сызған – У.Ш.). 

Осы келтірілген ғұламалардың жазғандарына қарағанда, скифтер мен 

сарматтардың ата-бабаларының кім болғанын жҽне жайлаған мекендерінен 

қабар береді. Бұндай жағдайды есепке алмай, қола дҽуірінде Орталық 

Азияны мекендеген этностарды атамай, сол дҽуірдің мҽдениетін пайда 

етушілер «андрондар»–деген жасалмалы орыс селосының атымен 

тарихымызда жазылып келе жатыр. 1996 жылы жарық кҿрген «Қазақстан 

тарихы» атты кітаптың І томында: «Қола дҽуірінде Сібірдің, Жайық ҿзенінің, 

Қазақстанның жҽне Орта Азияның ұлан-ғайыр далаларын тегі жағынан жҽне 

тарихи тағдырларының ортақтығы жағынан туыс тайпалар мекендеді; бұл 

тайпалар ҿзінше бір үлгідегі жарқын мҽдениет қалдырды. Бірінші 

ескерткіштің табылған жері Ачинск маңындағы Андроново селосының атына 

қарай бұл мҽдениет ғылымда шартты түрде «Андронов мҽдениеті»  деп 

аталды» (15, б. 102). 

Міне бұл келтірілген үзіндіден ашық кҿрініп тұр, Орталық Азияны қола 

дҽуірінде мекендеген этностардың тарихи шеңбері мен тағдырлары бір 
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тайпалар ҿмір сүріп сол заманның алдыңғы қатарындағы мҽдениетін пайда 

еткен тайпалар болған – деп жалпы жазып, олардың қандай этностардан 

құрылғанын жазбаған. Олай болса, қола мҽдениетінің иелері белгісіз болып, 

бүгінгі тарихшылар оңтүстік Сібірдегі «Андронов» селосының атымен 

атапта, жазыпта келе жатыр. Біздіңше бұл мҽдениетті ҿзінің атымен «Қола 

мҽдениеті» -деп атап, оны дүниеге ҽкелген этностардың аттарын, жайлаған 

географиялық кеңістігін жҽне кешенді ҿмірлерін нақты айтуымыз тиіс. Жер 

бетіндегі мҽдениетті адамдар жаратқан болса, Орталық Азиядан табылған 

қола мҽдениетінің этникалық иелері болуы шарт. Біздіңше, бұл мҽдениетті 

дүниеге ҽкелген жалпы «Ариилер» -деп аталған этностар болып, олар ҿзара 

руларға, тайпаларға бҿлініп жасаған. Орталық Азияда этностардың болғанын 

антикалық авторлардың еңбектерінде бар екенін жоғарыда атап ҿттік. Соған 

қарағанда біздегі қола жҽне темір дҽуірлерінің мҽдениетін ҿрбіткен ариилер 

жҽне оның ұрпақтары: ариилер – аорыстар, сирақтар, дайлар, набиондар, 

панксандар, жанксандар, атасиилар, хорезмдер, сақтар, скифтер жҽне т.б. 

Бұлардың кҿпшілігі ҿз заманында ірі-ірі тайпалар болса керек. Страбонның 

жазғанынан үзінді келтірейік: «Ары қарай Меотида (Балхаш – У.Ш.) мен 

Каспий теңізі арасында кҿшпелілер тіршілік етеді, атап айтқанда набиандар 

мен панксандар, сонымен қатар сирак жҽне аорыстар тайпалары. Бұл 

аорыстар жҽне сирактар жоғарыда тұрған құғынға ұшыраған тайпалар секіді, 

аорыстар сирактардан солтүстікке таман орналасқан. Абеак, сирактар 

патшасы 20 000 ҽскер шығарған (Боспарды Фарнак билеген кезде), Спадин, 

аорыстар патшасы, тіпті 200 000; бірақ жоғарғы аорыстар Каспий теңізінің 

жағалауларының басым бҿлігіне иелік етіп, олардан да кҿп ҽскер шығарған. 

Сондықтан олар түйелі керуендер мен үнді жҽне вавилон таварларымен 

сауда жасады, оларды армян жҽне медиялықтардан айырбастап алды; 

ҿздерінің дҽулеттілігіне сҽйкес алтын ҽшекейлер тағатын. Аорыстар 

арасында Танаис ағысы бойында тұратын, ал сирактар Кавказ тауларынан 

бастау алып Меотиаға құятын Ахардея ағысы бойында орналасқан» 

(17,б.232). 

Орталық Азияны қола дҽуірінде мекендеген тайпалар туралы Страбон 

құнды деректер жазып қалдырған. Олардың жайлаған мекендері мен сандары 

жҽне кҿршілері мен сауда – саттық байланыстарының болғанынан хабар 

берген. Аттары аталған тайпалардың патшаларының сонша кҿп ҽскер 

шығаруға шамаларының келуі, олардың сандары да аз болмаған ұқсайды. 

Міне, осы тайпалар Орталық Азия, Солтүстік Кавказ жҽне Қара теңіздің 

солтүстік кеңістігінде қола мҽдениетін пайда етіп, оны мейлінше дамытып, 

ҿздерінің ықпалын оңтүстік, батыс, солтүстік жҽне шығыс кҿршілеріне 

тигізген. Бізіңше, жоғардағы аттары аталған тайпалар скифтердің, сақтардың, 

сарматтардың, массагеттердің, қаңлылардың, үйсіндердің, хүндердің 

бабалары болған – деген пікірдеміз. Енді осы этникалық топтарға қысқаша 

шолу жасайық.   

Орталық Азия алғашқы адамдардың ҿрбіген бір аймағы екенін ғылыми 

тұрғыдан дҽлелденді дедік. Олардың эволюциялық дамуы бойынша алғашқы 
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ҿркениеттің негізін салып, оны сол тарихи кезеңнің талабына сҽйкес 

дамытқан, ҽлемге ҽйгілі Ариилер болғанына жоғарыда тоқталдық. Бұл 

этностардың осынша ҿрлеп, ҿскен кезеңі Қола дҽуірі екені ғылыми негізде 

баяндаған. Осы Ариилердің кейінгі ұрпақтары жоғарыдағы аттары аталған 

скифтер (сақтар), сарматтар, массагеттер, хундар жҽне т.б. Бұлар Қола мен 

Темір дҽуірлеріндегі алғашқы ҿркениетті жалғастырушы Ариилердің тікелей 

ұрпақтары деген пікірдеміз. Тарихи деректерге сүйеніп, енді осы этностарға 

кҿңіл аударайық.  

Скифтер – б.з.б. 7-1 ғасырларында Қара теңіздің солтүстік даласын 

мекендегенін антикалық ғалымдар жазып қалдырған. Сол замандағы скифтер 

жҿнінде Алдыңғы Азия, Греция мен Рим ғалымдарының еңбектерінде 

кездеседі. Тарихтың соңғы кезеңдері болған орта ғасырда жҽне жаңа 

дҽуірлерде бұл проблемамен айналыспаған ғалымдар некен саяқ. 

«Историческая Советская энциклопедия»-ның 1969 жылы жарық кҿрген 12 

томында осы проблеманы зерттеген ғалымдардың ірі уҽкілдеріде тоқталған. 

Олардың басым кҿпшілігі европа ғалымдары. Бұл проблемамен айналысқан 

зерттеушілердің біразы «евроцентристік» кҿзқараста болып, скифтер 

проблемасын мейлінше бұрмалап, том-том еңбектерін жариялап келе жатыр. 

Осындай жағдайда, скифтердің тарихына шынайы ғылыми баға беру мүмкін 

емес. Солай болсада, олардың арасында скифтердің негізгі шоғырланған 

аймағын дұрыс кҿрсеткендер былай дейді: «Скафия - название Современного 

Черноморья в 7-1 вв. до н.э. в соченений античных писателей. Территория 

Скифы занимала степи между устьями Дуная и Дона, вклбчая степной 

Кырым и  Лесостепные районы Северного Причерноморья. Скифя была 

заселена собственно скифскими и нескифскими, близкими скифам по 

культуре, озбразу жизни и политически зависимыми  от них» (1. 12 Т. М., 

1969, б. 953-957). 

Скифтердің жайлаған жерін Герадот тайға таңба басқандай анық 

жазғанын кейінгі авторлар бұрмалай алмай, дұрыс жазып келе жатыр. Бірақ, 

бұл географиялық ҿңірде скифтердің батыс бҿлегі жасаған. Олар осы айтып 

отырған аймақтың автохтондық перзенті. Олар осы жерде туып ҿскен. Бірақ 

бұл аймақта скифтерге жақын тайпаларда жасағаны айтылған. Олардың 

қандай этнос екенін нақты айта алмай, жалпылама жазумен шектелген. 

Скифтердің этникалық құрамында басқа да этностардың болуының жҿні бар. 

Олар ҿздерінің қандастары сарматтар болуы керек. Оған қосымша олар 

тҿңірегіндегі жақын жҽне алыстағы кҿршілермен тығыз қарым-қатынаста 

болғаны баршаға мҽлім. Сілтемеде кҿрсетілген скифтерге жан-жақты жақын 

халықтар солтүстік Кавказда, Орталық Азияны мекендеген түрік тілдес 

қандастары. Бұндай пікірді айтуға бұл жолдарды жазғандардың 

евроцентристік пікірлерінің ұшқыны байқалады. Олар түріктілдес 

этностарды ҽлікүнге дейін «жабайы, кҿшпелі» - деп қарайды. Қола, темір 

дҽуірлерінде ҿркениетке жеткен скифтердің, Орталық Азия аборигендеріне 

жақындастыру үшін евроцентристер шыбын жандарын қинап келе жатыр. 
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Мысалы, Скифтердің тілі туралы: «Скифы составли из родственных 

племен североиранской языковой группы индоевропейской семьи» (1. Сонда. 

Б. 954). Бұл таза евроцентристердің пікірі. Скифтердің тілін солтүстік 

ирандықтардың тіліне жатқызып, скифтерді европалық этностарға жатқарып, 

түрік тілдес халықтарға жақындатқысы келмейді. Скиф тілі ҽлі зерттелмеген, 

анықталмаған мҽселе. Солай болсада, скифтердің тілдері индоевропалық тіл 

семьясына жататынын ғылыми тұрғыдан дҽлелдеу мүмкін емес. Соңғы 

жылдарда бұл проблемаға антропологтар мен лингвистер кҿңіл бҿле бастады. 

Қазақстан антропологтары «Алтай қазақтарын» зерттеп, тіл жағынан 

мынандай пікірге келген: «Түрік тектес халықтардың тіл жүйесіне орай 

ортақтығына қарағанда, олардың антропологиялық жүйеленуі ҽлде қайда 

күрделі жҽне морфофизиологиялық ерекшелігі жағынан екі үлкен 

еуразиялық расаларды толық қамтиды» (85, б. 44). Мамандардың пікірлері 

бойынша, түрік тілдес этностардың тіл мен антропологиялық жақтан 

туысқандықтары байқалып тұратынын алға тартқан. Скифтердің түбірі бір 

екені байқалады. Заур Гасанов сақ-скифтердің тілдерін түрік тілімен 

салыстырып, талдау жасап, ол: скифтердің генологиялық сюжеттері 

алтайлықтардың ата-бабалар культімен ұқсас деген қорытындыға келген. 

Скифтерді арнайы зерттеуші Заур Гасанов скифтердің тілін ғылыми саралап 

(тҽжірибелеп), оның генетикалық жақтан түрік тіліне ұқсастығын 18 

дҽлелмен қорытындылаған. Оның алғашқы екі дҽлелін сол күйінде 

келтірейік: «1. Язык «Царских скифов» и тюркские языки являются 

генетические свящанными; Туркские языки являются правопреемиком языка 

«Царских скифов...» (75, б. 415)».  

Бұлар евроцентристердің пікірлеріне соққы беретін ғылыми тұжырым. 

Страбонды сарматтар мен скифтер бір тілде сҿйлейді деген пікіріне сҽйкес 

келеді. Жалпы Орталық Азия этностары ежелден түркі тілінде сҿйлеген. 

Геродоттың жазғанына қарағанда, скифтер Иран еліне 28 жыл үстемдік 

жүргізген. Солай болса, олардың ішінде парсы тілін білгендер болған. Бірақ 

барлық скифтің тілін парсы тіліне ұқсас деуінің қисыны келмейді. Ежелден, 

скифтердің тілі «Алтай» тіл семьясына жатады. Қазірдің ҿзінде түрік 

тіліндегі ономастикалық терминдер Қара теңіздің солтүстік далассында 

кездеседі. Тарихи деректерге қарағанда, скифтер Орталық Азияны 

мекендеген этностардың қандастары. Оны тарихқа шынайы ғылыми 

кҿзқарастағы ғалымдар жазып қалдырған: «В современной научной 

литературе саки название древние племена северных и восточных районов 

Средней Азии и Восточного Туркестана, в отличие от родственных с ними 

массагетов Приуралья и скифов Северной Причерноморья» (1. Сонда. Б. 

467). Оған қосымша, ХІХ ғ. орыстың белгілі ғалымдары «Скифтердің батыс 

бҿлігін скиф, ал шығыс бҿлігін сақ» - деп атаған. Тарихи деректер бойынша 

скифтер Орталық Азияның этностарының бірі бҿлігі екендігінде дау жоқ. 

Олар сарматтардың, сақтардың тілінде сҿйлеген. Индоевропалық 

этностарына үш қайнасада сорпасы қосылмайды. Скифтердің заттай жҽне 
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рухани мҽдениеттері Орталық Азиялық қандастарына ұқсас екендігін кейінгі 

жылдардағы жүргізілген археологиялық зерттеулерде дҽлелдеуде.  

Тарихи ҽдебиеттерде, антикалық дҽуірде Қара теңіздің солтүстігін 

мекендеген скифтердің жерінде, 8-9 ғасырларда түрік тілдес печенегтер 

жайлаған деген пікір кең кҿлемде пайдаланып келе жатыр. «Печенеги – союз 

тюркских племен, сложился в 8-9 вв. Основу его состовляли племена, 

говорящие на языке, близком к огузким языкам. Кроме тюркских племен, в 

состав союза вошли покоренное племена сарматской, угро-финской и, 

возможно, кавказских групп» (1. 11 Т., 1968. б. 125). 

Келтірілген пікірді түгелдей қолдау мүмкін емес. Печенегтердің түрік 

тілдес этнос екенінде сҿз жоқ. Олар түріктердің ҿркениетке жеткен 

дҽуірлеріндегі ҽдеби тілдерінің бірі ҿгіздер (огуз) тілі болған. Оның кең 

таралған аймағы Орталық Азияның оңтүстігі, батысы жҽне орталығы. Біздің 

дҽуірімізге оғыз тілінде жазылған «Оғыз нама» сияқты туындылар жеткен. 

Бірақ, печенектер Орталық Азияның батысынан келіп, Қара теңіздің 

солтүстігін басып алды деген пікірдің негізі жоқ. Бұл мҽселеге осылай 

қараушылық шындықты бұрмалаушылық. Біздіңше, осы кҿрсетілкген 

хронологиялық мерзімде Қара теңіздің солтүстігін жайлап, ҿздерінің одағын 

құрған печенектер, ежелгі сол жердің автахтондық этносы скифтердің, 

сарматтардың ұрпақтары деген кҿзқарастамыз. Олар жалпы Орталық Азия 

түріктерімен бірге жасап, түрік ҿркениетін құруда ат салысқан. Бұл 

пікірімізді кейінгі жылдарда сол географиялық аймақта жүргізілген 

археологиялық зерттеулер дҽлелдеп келе жатыр.  

Скифтердің этногенезасы жҿнінде бір пікір жоқ. «Одни исследователи 

считают их потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, 

продвигавшихся начиная с 14 в. до н.э. с территории Поволжья на Запад. 

Другие полагают, что осново ядро Скифов вышло из Средней Азии или 

Сибири и смешалось с местным населением Северного Причерноморья» (1. 

Сонда, б. 954).  

Келтірілген пікірлер анықтауды талап етеді. Кейінгі ғасырлардағы 

археологиялық зерттеудің барасында «Срубная культура» мҽдениеті 

шығыстан Урал ҿзенінен, батыста Днестр ҿзеніне дейін, солтүстікте Кама 

мен Ока  ҿзендерінің алқаптарынан, Қара теңіздің солтүстік кеңістіктерінен 

обалар (қорғандар) ашылып, оларда жерленген адамдар ағаш табыттарға 

салып жерленгенін айқындайды. Аттары аталған табиғи-географиялық 

аймақтар кең далалықпен орманды болып келеді. Сондықтан, жергілікті 

құрылыс заттардан ағаштарды кең тұрмыста пайдаланып, қайтыс болған 

адамдарды ағаштан табыт соғып, оның ішіне адамның денесін орнатып, оның 

тҿңірегіне марқұмның жеке дүниесін бірге жерлеген. Бұндай жерлеудің 

салты ертедегі  қола дҽуірінің тұрғындарына тҽн. Келтірілген үзіндіде, 

Срубиялық мҽдениеттің алғашқы пайда болған жері б.з.б. 14 ғасырларда Еділ 

ҿзенінің алқаптарында алғашқы рет Срубиялық мҽдениет пайда болып, оны 

жаратушылар батысқа қарай тарап, бұл жерлеу салты Қара теңіздің 

солтүстігіне дейін тараған. Скифтер автахтондық этностар. Оларды басқа 
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жақтан ауып келген деген пікір дұрыс емес. Бұл жерде астарлы 

евроцентристік пікірлердің бар екені байқалады. Бірінші, Шығыстан келген 

этностарға дейін бұл ҿңірді қандай жергілікті тұрғындар болған. Бұл сұраққа 

жауап жоқ. Біздің пікірімізше, Еділден Днестрге дейінгі ұлан байтақ жерді 

түркі тілдес этностар ежелден мекендеген. Олар ариилер, оның ұрпақтары 

скифтер (сақтар), сарматтар, массагеттер, хундар тағы басқа осы нҽсілді 

халықтар. Олардың солтүстік-батыс бҿліктері Орал, Еділ, Дон, Днестр 

ҿзендерінің, Солтүстік Кавказ жерлерін ежелден мекендеп, осы срублық 

мҽдениетті пайда еткен. Осы жерден табылған, зерттелген обалар (қорғандар) 

қола дҽуіріндегі ариилердің салты бойынша жерленген. Бұл ҽдет Темір 

дҽуірінде де ҿмір сүрген. Қола дҽуірінде қайыс болған адамдарды 

жерлегенде, сол жергілікті құрылыс заттарды пайдаланған. Срублық 

тҽртіппен Орталық Азияның орманды жеріндегі тұрғындарда жерленген. 

Мысалы, Жетісудағы Бесшатыр, Есік обалары (қорғандары), Алтайда Берел 

обалары жҽне т.б. Солай болса, осы ҽдетпен жерлеушілер Орталық Азияның 

кҿптеген аймақтарындағы обалар кездеседі. Келтірілген үзінді де, Срублық 

мҽдениетті пайда етушілер Орталық Азия мен Сібірден шыққан деген 

пікірдің бірқанша шындыққа жататынын мойындауымыз қажет. Анығырақ 

айтқанда, бұл мҽдениетті пайда етушілер Орталық Азия мен Қара теңіздің 

солтүстік ҿңірлеріне дейін жайлаған түркі тілдес этностар, солардың бірі 

скифтер. Ежелден олар осы табиғи-географиялық аймақтарды мекендеген 

автохтондық этностар.  

Сондықтан олар жҽне Еділ бойынан батысқа қарай жылжып келген 

сруба мҽдениетін пайда етушілер, Қара теңіздің солтүстігіндегі 

«тұрғындарды» басып алды деудің қисыны жоқ. Бұл жорамалды алға 

тартушы ғалымдар, Қара теңіздің солтүстік даласы ежелгі шығыс 

славяндардың мекені демекші. 1987 жылы жарық кҿрген «Этнография 

восточных славян» атты кітапта: «Напомним, что по своему происхождению 

восточные славяне тесно связаны с заподными и южными славянами и что в 

настоящее время историческая наука призивает местом оброзования и 

развития славянских племен территорию Центральной и Восточной Европы» 

(21, б. 19).  

Келтірілген пікірді дұрыс деп санаймыз. Бірақ, Шығыс славяндар 

Европаның шығысын ежелден түгел мекендемеген. Бұл аймақта түрік тілдес 

этностарда ежелден жайласқан. Қара теңіздің солтүстік далаларымен 

солтүстік Кавказ ҿңіріне Еділ, Орал ҿзендерінің алқаптарына шығыс 

славяндар (ҽсіресе орыстар) кейін таралған. «Восточнославянские племена и 

Древнеруское государство в ІХ-Х вв.» деген картада Х ғасырдың ақырында, 

ХІ ғасырдың басында шығыс славяндар Днепр жҽне Дон ҿзендерінің 

жоғарғы ағысына дейінгі жерлерде басқа этностармен бірге қоныстанғаны 

кҿрсетілген. Қара теңізбен Азов теңіздерінің солтүстігіндегі Днепр, Дон жҽне 

Еділ ҿзендерінің алқаптары печенегтердің (түркілердің), Мордва, 

Болғарлардың мекендері екені картада белгіленген (21, б. 23). Міне осы 

деректерге қарағанда, шығыс славяндар, солардың ішінде орыстар 
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жоғарыдағы аттары аталған ҿзендердің бойына, яғни Европаның шығыс 

шетіне соңғы мың жылдықтың ішінкде таралған. Осы айтылған пікірлерге 

қарағанда, скифтер, сарматтар, печенегтер Европаның Орталық Азиямен 

шектес бҿлігін түріктердің қандас бҿліктерінің жері екеніне дау жоқ. 

Б.з.б. Ү ғасырда жасаған Грецияның Ҽлемге белгілі тарихшысы 

Герадот Шығыс Еуропа жҽне Алдыңғы, Орталық Азиялардың этностары 

туралы жазып қалдырған құнды деректері бізге жеткен. Солардың ішінде, ол 

скифтерге айрықша кҿңіл бҿлген. Геродоттың «Тарих» атты еңбегінде 

скифтердің еркіндікті сүйгіштігін айрықша айта келіп, олардың кҿрші 

елдеріне жүргізген үстемдігіне де тоқталған. «Скифтер 28 жыл Алдыңғы 

Азияны басқарған. Киммерийялықтардың соңынан олар Азияға кіріп, 

Медиялықтардың мемлекетін жойған болатын (скифтер келгенге дейін 

Азияны медиялықтар иеленген). Сонан 28 жыл ҿткеннен кейін скифтер ҿз 

жеріне қайтып оралды, олардың медиялықтармен соғысу үшін кесірі күтіп 

тұрған еді, олар онда күшті жау ҽскерімен кездесті» (17, б. 44). 

Келтірілген сілтемеге қарағанда, Геродот скифтерге байланысты 

дерекетерді мол берген. Үйткені, Антикалық дҽуірде скифтер Қара теңіз 

арқылы су жолымен, оның батыс оңтүстік жағасымен Алдыңғы Азияға, 

Жерторта теңізінің елдермен тығыз байланыста болған кҿрінеді. Сондықтан 

бұл ғұлама скифтерден құнды деректерді алған. Скифтердің даму дҽрежесі 

кҿрішілеріне қарағанда жоғары болып, ҽскери күшті құлиеленушілік 

мемлекеттері болып, Алдыңғы Азия елдерін жаулап алып, бұл аймақта 28 

жылға созылған үстемдігін жүргізген. Скифтердің ҽскери тҽртібінің мықты, 

қатаң болғаны туралы Геродот: «Скиф бірінші жауын ҿлтіргенде, оның 

қанын ішеді. Соғыста ҿлтірген жауларының басын патшасына ҽкеледі. 

Жауының басын ҽкелгендер ғана олжадан ҿз үлесін ала алады. Скифтердің 

ҽйелдері күйеулері ұзақ уақыт болмағандықтан, құлдармен қатынасқа түсті» 

(17, б. 49-60). Осы жағдайды айта келіп, Геродот құлдардан пайда болған жас 

балалар ержетіп, ҿздері ҽскер құрып, бұрынғы Алдыңғы Азияға соғысқа 

кеткен бабаларының еліне оралуына қарсылық кҿрсеткен. Екі ортада соғыс 

болған. Кейін бірін-бірі түсініп келісімге келген. 

Скифтер алтынды айрықша құрметтеген. Олар негізгі қымбат байлық 

деп білетінін айта келіп, алтын кендерге бай жерлерді скиф патшасы 

Колаксанс үш ұлына бҿліп бергенінің ҿзі жоғарыда айтқан пікірімізді қуаттай 

түседі. Алтынның кҿп шығатын жері сол кезде, қазірде Орталық Азия болған. 

Бірақ, Геродоттың бұл тарихи еңбегінде, осынша алтын мен қоланы қалай 

ҿндіргені туралы мҽлімет жоқтың қасында. Біздіңше, скифтерде құлшылық 

мемлекетті құрған бірінші патша Тарчитай, онан кейінгілер Атей, Ариант 

жҽне т.б. патшаларының атын атайды. Олардың қоластында құлдарының 

болғаны баяндалады. Солай болса, Қола дҽуіріндегі Орталық Азияның кең 

аймақта табылған кендеріндегі жұмысшылар құлдардан құралған болу керек. 

Ол тарихи кезеңдегі жерасты кендерінадегі негізгі адамдардың этникалық 

тегі, ҽлеуметтік жағдайы ҽлі зерттелмеген. Біз талдап отырған сілтеменің 

кейінінде, скифтердің солтүстік, шығыс шекаралары Шығыс Еуропаның 
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Қиыр Шығысы, Сібір ҿлкелері екені кҿрініп тұр. Бұл аймақтар орманды, 

ҿзенді, кҿлді, теңізді, Солтүстік мұхитпен шектесіп жататын жерлер. Осыған 

орай: аттары аталған сулы, орманды аймақтар жазғытұрым құстардың келіп, 

жаңа ұрпақтар ҿсіретін, суық түсе жылы жаққа кететін мекені. Біздің 

заманымызда да бұл табиғи заңдылық жалғасып жатқанын кҿреміз. 

Геродот скифтер түсті металды (алтын, мыс) мол иеленгендігін де 

айрықша атаған. Олардың жері кҿп, кең дала, жер асты байлықтарын скифтер 

жақсы пайдаланған. Бұл да шындық. Орманды, сулы жерлерге қарағанда, жер 

асты кендері алғашқы адамдар құрғақшылық, далалық аймақтардан тауып, 

оларда тұрмысқа кең пайдаланған болса, міне осындай географиялық кеңістік 

аймақтарда скифтер мекендеген. Осыған орай белгілі түрік танушы, ғұлама 

Л.Н. Гумелевтің сҿзін келтірейік: «Л. Гумелев дополняет это учением о 

«кормящем ландшафт» и «в мещающим ландшафте» - разном, но всегда 

родном для данного этноса. Для русских это были речные долины, для 

финно-угарских народов – водораздельные пространства, для тюрков и 

монголов – степная поласа» (18, б. 7). 

Келтірілген үзіндіде, жоғарыдағы тоқталып ҿткен географиялық 

аймақтардың солтүстік, солтүстік-шығыс жағындағы жерлерді орыстар, 

финно-угорлар мекендеген, олардың оңтүстік жҽне шығыс кең даласын 

түріктер мен монголдар жайлаған. Бұл тарихи шындықтан алшақ емес. Қара 

теңіздің солтүстік даласынан шығысқа қарай созылып жатқан ұлан-ғайыр 

аймақта скифтер мен хундар (гундар) мекендеген. Ҿз жерлеріндегі кен 

байлықтардан алғашқы рет алтын, қола металын мол мҿлшерде иелеп, оны 

кҿрші елдерңне таратқан. Бұл мҽселеге байланысты деректерді кейінгі 

тарауларда келтіреміз. 

Скифтердің географиялық мекендерінде Геродот: «Еуропаны 

шығыстан жҽне солтүстігінен теңіз алып жатқаны осы уақытқа дейін ешкімге 

белгісіз. Біздің білетініміз тек, ол ұзындығы бойынша ҽлемнің екі жартысына 

тең» (17, б. 56). Осынша кең жерді скифтер иелеп жатқанын айта келіп: 

«Скифтердің бұл ерекшеліктеріне жері мен ҿзендері септігін тигізеді. 

Скифтердің жері шҿпке бай жҽне жақсы суарылған жазықтықтар. Бұл 

жазықтық арқылы Египетте неше канал бар болса, сонша ҿзен ағады. Мен тек 

елдің ішінде жатқан белгілі жҽне кеме жүзетіндерін ғана атаймын. Ең 

алдымен бес аранасы бар – Истр, Тирас, Гипанис, Борисфен, Пантикан, 

Гипакирис, Герр жҽне Танаис» (17, б. 57). 

   Геродоттың атаған ірі ҿзендері «Авеста» кітабында да жазылғанына 

жоғарыда тоқталып ҿттік. Осынша ірі су жүйелері Қара теңіздің Солтүстік 

даласынан Қытайға дейін, Батыс Сібір ойпатынан Үнді, Ауғанстан елдеріне 

дейінгі Орталық Азияның ұлан-ғайыр жерінде скифтер жасаған. Скифтердің 

жеріне тоқталып келіп, Геродот былай қортындылайды: «Сонымен ҿмірге 

қажеттінің бҽрі скифтерде бар» (17, б. 59). Міне қорыта келгенде, Геродот 

скифтердің жайлаған жерлері, олардың байлығы туралы құнды деректерді 

Геродот ҿзінің «Тарих» атты еңбегінде жазып қалдырған. Бұл мағұлматтар 

скифтердің Отанын белгілеудегі бірден-бір жазылып қалған бағасы жоқ 
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жазба дерек. Ол ғұлама ҿзінің кҿрген-білгенін, ел арасынан жинаған 

деректерін мейлінше ҿзгертпей шын мҽнінде қағазға түсірген. Ол ҿзінің 

жазған этностарына сүйіспеншілікпен қарап, олардың жетіскендік 

жақтарында хатқа түсірген. Осы тұрғыдан Геродоттың «Тарих» еңбегін қазақ 

тіліне аударушылар тҿмендегідей пікір айтқан: «Осы тұрғыдан қарастыру 

Геродот еңбегінің бірінші тарауларында орын алған. Дегенмен гректердің 

басқа азаматтан астамшылығы бұл тарихшы үшін жат болған. Ол 

«варварлық» халықтардың кҿптеген қасиетін сезімталдықпен кҿрсеткен 

кейде тіпті, зор қанағаттанарлықпен египеттіктердің ғасырлық  даналығы, 

парстардың айбынды ҽскері жҽне адамгершілігі, скифтердің еркін 

сүйгіштігі... Геродоттық баяндаудың осы тұсы: барлық халықтарға 

құрметпен қарау «жоғарғы» жҽне «тҿменгі» деп бҿлуден бас тартуы біздің 

ерекше ықыласымыз бен түсінушілікпен қабылдауымызға бҿленеді» (17, б. 

38). 

Геродоттың шығармаларымен жақсы танысып, аудармашылар оның 

гуманистік кҿзқарасына айрықша кҿңіл бҿлген. Антикалық ғалымдардың 

арасында халықтарды «жоғарғы», «тҿменгі» деп екі сатыға бҿлу кең 

орыналған. Осындай ұнамсыз пікірдегі ғалымдар Геродоттың гуманистік 

кҿзқарасына қарсы пікірлер жазып Геродотты «филоварвар» деп атағандарда 

болған. Солай болса да, этностарды екі сатыға бҿліп қараушылық пікірлер 

кең ҿріс алғанына, біз кейінірек арнайы тоқталамыз.  

Скифтерге байланысты мҽліметті белгілі грек географы Страбон (б.з.б. 

63-24 жж.). Оның жасаған дҽуірі Рим империясы мен Эллин кезеңдерге тура 

келеді. «Тарихи жазбалар», «Географиялық жазбалар» сияқты оның кҿптеген 

құнды еңбектері бізге жеткен. Олардың ішінде Орталық Азияны мекендеген 

этностардың тарихына, олардың географиялық жайлаған жерлері жҿнінде 

құнды деректер қалдырған. Солардың ішінде скифтердің жайлаған жерлері 

мен тарихы туралы жазған. Ол скифтер туралы Геродоттың жазғандарын 

кҿбірек қайталаған, скифтердің географиялық қоныстарын ІІ кітабында 

былай суреттеген: «1. Осындай географиялық жағдайда алғашқы бҿлігін -  

солтүстіктен жҽне Мұхитқа дейін - күркелерде (кибитка) тұратын кейбір 

скиф – кҿшпелілер мекендейді, олардан ҽрірек елдің терең ішкі бҿлігінде – 

сарматтар (бұлар да скифтер), аорстар жҽне сирактар, оңтүстікке қарай 

Кавказ тауларына дейінгі созылған жерлерде, олар жартылай кҿшпенді, 

жартылай шатырларда тұрады жҽне егіншілікпен айналасады» (17, б. 229).  

Бұл сілтемеде Страбон скифтердің жайлаған қоныстарымен бір 

қатарда, олардың тұрмыстары кҿшпелі жҽне отырықшы екенін ашық жазған. 

Скифтер сарматтармен шекаралас болғанымен, оларды скифтердің туысқаны 

екені айта келіп, Скифтер малшаруашылығымен, егіншілікпен 

айналысатынын тілге тиек еткен. Сонымен бірқатарда, Орталық Азиядағы 

Геродоттың  жазған жер аттары мен ҿзен, кҿлдерін географиялық мінде 

тереңірек тоқталған. Мысалы Танаис ҿзенінің жағасындағы Танаис 

қаласының бар екенін жазған. Онан кейінгі Үлкен ҿзен Үлкен Ромбит, Кіші 

Ромбит, Каспий теңізі, Окс (Амудария), Яксарт (Сырдария) жҽне т.б. 
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географиялық атауларды кең мҽнде жазған. «Егер Каспий теңізіне енетін 

болсақ, оң жағында скифтер жҽне сарматтар тұрады, олар европалық 

елдермен шекарасы» (17, б. 233). Старбон осы еңбегінде, Окс пен Яксарт 

ҿзендеріне жан-жақты мінездеме берген. Оксты бойлай кемелердің жүретінін 

ескерген. Ғұлама скифтердің негізгі орналасқан мекені Қара теңіздің 

солтүстік далаларынан Орталық Азияның шығысына қарай созылып жатқан 

кең байтақ аймақтарда скифтердің жайлаған географиялық орталығын 

кҿрсеткен жҽне олар сарматтармен шекаралас, кҿпшілік жағдайда аралас-

құралас жасаған бір этнос екенін баяндаған. Старбон жазған скифтердің 

қоныстарын, Римнің атақты тарихшыларының бірі Аммиан Марцьелин де 

(б.з.б. ІҮ ғ.) ҿзінің еңбегінде Страбонның кҿрсеткен скифтердің 

географиялық аймақтарын кҿрсеткен. Скифтердің жерлерінде Яксарт, Даик 

(Орал), Эхард (Селенге) сияқты ҿзендердің бар екенін айта келіп: «Бұл 

жерлердің арғы жағында екі скифтерді шығыс жағынан  тау жоталарын 

шеңбер құрып сералықтар жері алып жатыр, олардың жерлері 

құнарлылығымен белгілі. Батысында скифтермен, солтүстігінде жҽне 

шығысында қарлы емізбен шектелсе, оңтүстігінде Үнді мен Гангаға дейін 

созылып жатыр» (17, б. 278). Сүітіп, Аммиан, Марқылин скифтердің 

жайлаған мекендерінің кең кҿлемде алып жатқанын баяндаған. Белгілі Рим 

тарихшысы Арриан Александрдың жорығын жазып, онда оның скифтерді 

бағындыра алмағанын баяндалған.  

Скифтерге қысқаша тоқтала келіп, олардан шыққан антикалық ҽйгілі 

ғалым Анахарсис болған. «Антикалық авторлардың айтуы бойынша, 

Анахарсис кҿне заманның жеті данышпандарының бірі. Оның ҿмірі қызық та 

қасіретке толы болған. Ҿте жоғары білімді философ ретінде ол кҿп сақталып, 

Эллиндық мҽдениеттің жетік табыстарымен танысып, отанына қайтып 

оралғанан кейін туған ағасы – Савлий патшаның қолынан қайтыс болған...  

Скиф Анахарсис Гнурдың ұлы жҽне скифтердің патшасы Кадудттың 

інісі. Оның шешесі грек қызы болғандықтан, ол екі тілді жетік білген. Ол 

скиф жҽне эллиндік салттар, соғыс ҿнері туралы 800 ҿлең жазған» (17, б. 

245). Соған қарағанда, антикалық дҽуірде гректердің белгілі ғалымдарымен 

қатар, скифтердің де білімді ғұламалардың шыққанын кҿреміз. 

Келтірілген үзіндіге қарағанда, Антикалық дҽуірде скифтердің 

арасынан ойшыл, данышпан адамдардың тарихи сахынаға шығуының орасан 

мҽні бар. Сол кездерде скифтердің заттай мҽдениеті ғана ҿрлеп ҿскені ғана 

емес, олардың рухани дҽрежелері жоғарғы сатыға кҿтерілгенін байқаймыз. 

Антикалық ғұламалар, солардың ішінде Геродот, Понт Евксинский, Диоген 

Лаэртский жҽне басқа антикалық авторлар ҿздерінің еңбектерінде 

Анахарсиске кешенді баға берген. Понт Евксинский: «Понтта бірде-бір руда 

ҿзінің данышпандығы немесе білімділігімен Анахарсиске тең келетін адам 

жоқ» десе, Диоген Лаэртский: «Философияда даңқы шыққан ғалымдардың 

ҿмірбаяны» деген еңбегінде «Скиф Анахарсис» деген арнайы бҿлім бар 

(қараңыз, 17, б. 245). Б.з.б. 594 жылы Анахарсис афинаға келіп, ҽйгілі 

философ Солонмен кездескен жҽне екеуі дос болған. Б.з.б. 559 жылы Солон 
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қайтыс болғанда, ол Грецияда тұрған. Анахарсис Жерорта теңізінің аймағын, 

Солтүстік Африка, Алдыңғы Азия елдерін аралаған. Грецияның ең жоғарғы 

билік орны – Ареонаг мүшесі болған.  

«Анахарсис ҿзінен кейін ҿте бай мұра қалдырған. Бұл мҽліметтер тек 

философиялық ғана емес, сонымен қатар тарихи жҽне этнографиялық 

тұрғыдан құнды. Олар сол кездегі сақтар тектес тайпалардың тұрмысын, 

моральдік жҽне рухани байлықтарын кеңінен бейнелейді» (17, б. 245). 

Шіркінай, осынша құнды деректер ҽлі күнге дейін тарихта 

пайдаланылмай келе жатыр. Бұл ғұламаның қалдырған мұраларында 

ариилердің, скифтердің мҿлдіреген тарихтары тұнып жатырған сияқты. 

Анахарсиске қарағанда скифтердің жазуы, ҽдеби тілдері қалыптасқанға 

ұқсайды.  Ол ҿзінің шыққан халқының шығу тегін, тарихын, заттай жҽне 

рухани тұрмысын жазып қалдырғаны антикалық дҽуірде бірге жасаған 

замандастары ҿздерінің еңбектерінде жазып қалдырғанына жоғарыда 

тоқталдық. Енді солардың хатқа түсіріп қалдырғандарымен бірқатарда, 

Анахарсистың туындыларын Грециядағы кітапханалардан, кҿне мұрағат 

орындарынан тауып, оларды ғылымға қоссақ, түрік халықтарының 

тарихтарына бірқанша жаңалықтар кірер еді. Мұндай ҿзекті мҽселемен 

айналысатын ұрпақтар шығар демекшімін.  

Анахарисистің інісі Кіші Анахарсис антикалық дҽуірдің белгілі 

ғалымдарының бірі. Ол «Христос дүниеге келгенге дейінгі тҿртінші 

ғасырдың ортасында Грецияға сапары» атты еңбегі сақталған. (17, б. 246-

254). Бұл құнды мұраның «ХХІХ тарау Афиналықтың кітапханасы. 

Философия бҿлімі» бҿлігінде Кіші Анахарсис Афина қаласына келіп, 

бұндағы кітапханалармен танысқанын жазған. «Менің кезімде кҿптеген 

афиналықтар кітаптар жинағына ие болатын. Ең белгілісі Эвклидтікі еді, ол 

оны ҿз бабаларынан мұраға алды, оның құнын білгендіктен, оларға ие болуға 

лайық еді. Кітап қоймасына табаным тигенде, мен таңданғаным – қуаныштан 

денем дір етті. Мен Грециялық атақты ойшылдардың арасында тұрғандай 

сезіндім. Олар мен үшін тірі болатын, мені қоршаған ҿз шығармаларымен 

тыныстап тұрғандай. Олардың үнсіздігінен менің оларға деген құрметім 

артты. Барлық жер бетіндегі ҽміршілерді жинағанда олардың артық ұлы 

болсам еді. Бірнеше минҿттен кейін мен: Ҿкініште! Скифтер қандай білімнен 

айрылған! – деп айттым» (17, б. 245).  

Кіші Анахарсис Афинаға келіп, бұл қаладағы білімнің ошағы 

саналатын кітапханалармен Эвклид кітапханасына кіргенен кейінгі ҿзінің 

сезімін кҿтеріңкілікпен баяндаған. Соған қарағанда, Кіші Анахарсис білімге 

берілген, ой-ҿрісі кең қалыптасқан ойшыл екенін хабарлайды. Кітапханадағы 

жинаған ғұламалардың еңбектеріне бас иіп, оның жемістерімен 

сусындайтыны, оны ҿз елі скифияда жоқ екені екеніне ҿкінеді. Кітапханадағы 

сақталған біліми мұралардың қандай заттарға жазылғанына қысқаша 

тоқталып: «Ешкі мен қойдың терісін, сол кезде қолданған ҽртүрлі матаға, 

содан Египет батпағында немесе Ніл қайтқандағы қалған тоған суда ҿсетін 

бір ҿсімдік сабағының ішкі жағына жазылған» (Сонда).  
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Соған қарағанда, Кіші Анахарсис кітапханалардағы жиналған ғылыми 

мұралармен танысып, олардың қандай заттарға жазылған жҽне 

шығармаларды қолдан кҿшіру Афинада кең кҿлемде таралғанын да, осы 

еңбегінде жазған. Эвклидтің кітапханасы бай, одан кҿптеген құнды 

мҽліметтерді алуға болатынын айта келіп, философтардың еңбектеріне 

айрықша мҽн бергенін байқаймыз. Грецияның жеті даналарының бірі 

Милеттік Талестен мынандай үзінді келтіреді. Оқырмандардың қажетіне 

жаратар деген оймен, оны сол күйінде келтірейік: «Философиялық ой 

салатын кейбір жауабын келтіргім келді, айтулары бойынша, олар сұрауларға 

қысқа жауаппен қанағаттандыратындай берген: 

- Бірінші тамаша не? - Ҽлем, ҿйткені ол Құдайдың туындысы, 

жасампаздығы. 

- Бҽрінен не кең? – Кеңістік, себебі оған бҽрі сияды.  

- Бҽрінен не күшті? – Қажеттілік, себебі ол бҽрін жеңеді. 

- Бҽрінен не қиын? - Ҿзінді тану.  

- Бҽрінен не оңай? – Ақыл айту.  

- Бҽрінен не сирек? – Қартайуға жете алған Тиран.  

- Ҿлім мен қарының айырмашылығы неде? – айырмашылығы жоқ.  

- Онда неге сен ҿлмейсің? -  Бҽрібір болғандықтан. 

- Қайғыдан бізді не жұбатады? – Бізден де қайғырып отырған дұшпанды 

кҿру. 

- Адамгершілікпен ҿмір сүру үшін не қажет? – Басқаларға жамандық 

ҽкелетін нҽрселерді жасамау керек. 

- Қамсыз ҿмір сүру үшін не қажет? – Денсаулық, дүние мүлік, ақыл-ой, 

т.б. 

Жоғарыда қысқа келтірілген мҽліметтерге қарағанда, Кіші Анахарсис 

антикалық дҽуірдің білімді ғұламаларының қатарында тұратын тұлға екені 

байқалады. Оның ағасы Анахарсис гректердің жеті даналарының бірі болған 

болса, оның інісі де ғылымның соқпақ жолына түсіп, алға ілгерлеп, 

скифтердің ҽйгілі ғалымдары болып, елін алға ілгерлетуде зор қайрат 

сіңіргенге ұқсайды. Бірақ оның қалдырған ғылыми мұралары бізге ҽлі жетпей 

келеді. Оның жҽне ағасының жазғандары алдағы уақыттарда қолымызға 

келіп, антикалық дҽуірдегі ариилердің, олдардың кейінгі ұрпақтарының 

тарихын тереңірек білдіруге жҽрдем беретіні сҿзсіз. Бұлардан басқа, 

скифтерден білімді адамдар шыққан болуы тиіс. Оны алдағы уақыт кҿрсете 

жатар.  

Сарматтар (Савроматтар) туралы тарихи деректерде жазылған 

мҽліметтерге қарағанда, б.з.б. 4-3 ғасырларында, б.з. 3 ғасырында сарматтар 

Урал тауының тҿңірегінен Арал теңізін жҽне Орталық Қазақстанға дейінгі 

жерлерді мекендегені жазылған. «В конце 4 - начале  3 в. Она (Сарматская 

культура – У.Ш.) распространяется на территорию Нижнего Поволжья и в 3-

2 вв. до н.э. далее на запад, в волгодонские степии, на Северный Кавказ и в 

Северное Прочерноморье» (19, б. 217). 
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Бұл сілтемеде, қазіргі тарихи түсінігіміз бойынша сарматтардың 

ҿрбіген жҽне тараған алғашқы қоныстары дұрыс келтірілген. Солай болсада, 

сарматтардың бұл аймақтарда ҿздерінің қандас этностары скифтермен бірге, 

аралас мекендегені айтылмаған. Тарихи деректерге қарағанда, сарматтардың 

түрік нҽсілді скифтермен бірге ежелден аралас-құралас жасағаны айтылмай, 

оларды бір-бірімен жаулас етіп кҿрсетіп келу, шындыққа бұрмалау.  

Сармат атты этностардың кҿбірек шоғырланған аймақтары Урал 

тауының оңтүстігі, Еділ (Волга) ҿзенінің орта жҽне тҿменгі ағыстарынан 

Арал теңізіне дейінгі жерлерді қоныстанған. Осы ҿңірлердегі археологиялық 

ескерткіштерден табылған жҽдігерлер сармат мҽдениетіне жатады. Бұл 

пікірді антикалық авторлардың, соның ішінде Страбонның еңбегінен кҿреміз. 

«Скифтердің кҿпшілігі Каспий теңізінен бастап даий деп аталады. 

Соңғыларынан шығысқа таман орналасқан тайпалар массагеттер жҽне сақтар 

делінеді, қалғандарын скифтер деген жалпы атпен атайды, бірақ ҽр тайпаның 

ҿзінің ерекше атауы бар» (17, б, 236-237). 

Даий тайпалары сарматтардың, кейін адайлардың бабалары. «Арғы тегі 

Каспий теңізінің оңтүстік – шығыс жағалауын мекендеген ежелгі Дай (Дах 

тайпалары болса керек» (ҚСЭ. 1 т. Алматы. 1972. б. 111).  

Бұл келтірілген үзінді тарихи шындыққа тура келеді. Каспий теңізінің 

шығыс жағалауынан Орталық Азияны түгел мекендеген түрік тілдес 

тайпалар (этностар) ұлан-байтақ жерге тараған. Қазірде де осы ата 

қоныстарда түріктердің ұрпақтары жасайды. Геродот скифтер туралы 

молырақ деректер берген болса, ал Страбон сарматтар жҿнінде сондай 

мҽліметтер қалдырған. Солай болсада ғұлама бұл этносқа тиісті мынандай 

деректі жазған. Танаис ҿзінің арғы жағында скифтік ҿлке емес, бірінші жер 

иеліктері онда савроматтардікі. Савроматтар солтүстікке қарай Меотий 

кҿлінен бастап он бес күндік жолдағы не ағашы, не отырғызған дақылы жоқ 

жерлерге созылып жатыр. Олардан жоғарғы буддалар мекендейді. Мұндағы 

жерлер қалың орманды болып келеді... Савроматтар скифше сҿйлейді» (17, б, 

50, 73).  

Геродоттың жазуында сарматтардың ежелгі мекенін кҿрсетіп, Танаис 

(Еділ) ҿзенінен шығысқа Меотий (Балхаш) кҿліне қарай созылған кеңістік 

сарматтардың жері деп аталғаны тарихи шындыққа тура келеді. Одан ҽрі 

сарматтардың шекарасы Будда, орманды елдермен жалғасып жатыр деуі, 

Орталық Азияның тұрғындарының шығысты мекендеген будда дінін 

дҽріптеуші Қытай, Карея елдерімен жалғасып жатқанын дұрыс кҿрсеткен. 

Геродоттың заманында Шығыс Азия елдеріне Будда діні тарағаны белгілі 

ғой. Сонымен бір қатарда, сарматтардың скифтермен бауырлас этнос екенін 

дҽлелдейтін тіл бірлігінде тілге тиек етіп отыр.  

Антикалық белгілі грек географы Страбон б.з.б. 4-3 жж. дүниеге келіп, 

б.з. 23/24 жылдары қайтыс болған. Ол ҿзінің «География» атты еңбегінің ІІ 

кітабында Сарматтарға тоқталған: «Осындай географиялық жағдайда 

алғашқы бҿлігін – солтүстіктен жҽне мұхитқа дейінгі – күркелерде (кибитка) 

тұратын кейбір скиф кҿшпенділер мекендейді, олардан ҽрірек елдің терең 
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ішкі бҿлігінде – сарматтар (бұлар да скифтер), аорстар жҽне сирақтар, 

оңтүстікке қарай Кавказ тауларына дейінгі созылсған жерлерде, олар 

жартылай кҿшпенді, жартысы шатырларда тұрады жҽне егіншілікпен 

айналысады» (17, б. 229).  

Скифтер мен Сарматтардың жайлаған мекендерін Геродотқа сҽйкес 

Страбон да берген. Сарматтардың солтүстігінде скифтер қоныстанған, 

олардың оңтүстігінде Орталық Азияға кең тараған сарматтар, аорстар, 

сирактар атты этностардың жайлаған жерлері. Бұл аймақтар солтүстік 

Кавказ, Еділ, Орал ҿзендерінің тҿменгі ағыстары, Арал, Сарыарқа жерлерін 

ҿз ішінен қамтиды. Сарматтардың жайлаған жерін айта келіп: «Егер Каспий 

енетін болса, оң жағында скифтер жҽне сарматтар тұрады, олар европалық 

елдермен шекаралас, Танаис пен осы теңіз арасында, кҿпшілігі 

кҿшпенділер... Сол жағында шығыс скифтер, сонымен қатар номадтар, 

олардың жері Шығыс теңізімен Индияға дейін созылып жатыр. Кҿне грек 

тарихшылары бұл солтүстік немесе кельтоскифтер деп атаған» (17, б. 233). 

Сүйтіп, Страбон Орталық Азияны мекендеген антикалық дҽуірдегі 

этностардың жайлаған мекендерін дұрыс шамалаған. Скифтер мен сарматтар 

бір тілде сҿйлейтін қандас этностар болып, олар ҿзара аралас-құралас 

жасағанын байқаймыз. Олар сол аймақтарды ертеде мекендеген арии жҽне 

даий этностардың ұрпақтары болып, жалпы атамаға айналған ариилердің 

ҿмірлерін жалғастырушы этностар.  

Массагеттер туралы ежелгі грек ғалымдары скифтер сияқты кҿп жазып 

қалдырған. Үйткені, массагеттер Орталық Азияның батыс-оңтүстігін 

мекендеп, ежелден Алдыңғы Азия этностарымен Ұлы жібек жолы арқылы 

Жерорта теңізімен кешенді байланыста болған. Сондықтанда, антикалық грек 

ғалымдары массагеттерді скифтерден кем білмеген. Олар массагеттердің 

жайлаған аймақтарында нақ кҿрсеткен. Каспий теңізінің шығысын, Арал 

теңізінің тҿңірегін, Тұран ойпатын мекендеген этностарды жалпы 

массагеттер деп атаған. Бірақ, олардың этникалық таралымдары мен шыққан 

тектері жҿнінде айтарлықтай мҽлімет жоқ. Кейбір ғалымдар массагет 

этнонимінің қандай екенін, оның этимологиясын шешу жҿнінде ҽр түрлі 

пікірлер білдірумен шектелген. Оларды нақтылы деп айту қиын жҽне оны 

зерттеу қажет. Геродот бірінші кітабында (Клио) массагеттердің патшасы 

туралы құнды, мол мҽлімет берген: «Массагеттер патшасы қайтыс болған 

соң, оның ҽйелі патша болған еді. Оның есімі Томирис болды...» (17, б. 40). 

Соған қарағанда, Антикалық дҽуірде массагеттер құлшылық қоғамда 

жасап, оны Томиристің жұбайы патша басқарған. Геродоттың жазуына 

қарағанда, сол кезде массагеттердің патшалығы осал болмағанға ұқсайды. 

Мұрагер патшайым Томирис күшті мемлекетті басқарған қолбасшы, ержүрек 

жауынгер екені байқалады. Кир мен Томирис арасындағы болған соғысты 

Геродот ҿте қызығушылық сезіммен жазған. Парсы патшасы Ұлы Кир б.з.б. 

550 жылы ол Мидий патшалығын басып алып, оның астанасы Экбатананы 

иеленді. Сүйтіп, Кир Ахменидтер империясының негізін салды. Б.з.б. 530 

жылы ҿлгенше кҿршілерімен соғысып, Үндістанға, Орталық Азияға, Яксарт 
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(Сырдарияға), Эгей теңінің тҿңірегін мекендеген Египетке дейінгі жерлерді 

бағындырып, Ахеменидтер империясын құрды. Ең соңында шығыс кҿршілері 

болған массагеттермен соғысып, Амудария мен Сырдарияның алқаптарын 

жайлаған массагеттерді жаулап алу үшін жер қайысқан ҽскерімен келген. 

Массагеттердің патшайымы Томиристің ҿз елін қорғап, ҽлемге атағы шыққан 

парсы патшасы Ұлы Кирмен соғысқан. Каспийдің шығысынан Арал теңізінің 

тҿңірегін, Тұран ойпатын мекендеген массагеттер Томиристің туының 

астына бірігіп, елін басқыншылардан сақтап қалу үшін қажырлы, батыл 

азаттық соғысын жүргізген. 

Осы сұрапыл шайқаста Томиристің баласы Спарганис басқарған біртоп 

массагеттер ҽскерлерін Кир тҽсілімен қолға түсіріп, оларды мас қылып 

ұстаған. Бұл суық хабарды естіген Томирис патшайым, Кирге мынандай 

мҽлімдеме жіберген: «Қанішер Кир! Бұл ерлікпен мақтанба. Сендерді де 

естеріңнен тандыратын, жүзім сабағының жемісіне тойып балағат сҿздерді 

айтасыңдар, қарудың күшімен емес, жүзім шарабы арқылы сен айламен 

менің баламды жеңдің. Енді менің берер ақылымды тыңда: Менің баламды 

қайтарып бер де, массагеттердің үштен бір бҿлігін құтқарғаныңнан кейін, 

сауында елінді тап. Сен егер мұны істемесең, массагеттердің күн құдайымен 

ант етемін, мен шынында да, сен қаншалықты тойымсыз болсаң да, қанға 

тойдырамын. 

Кир бірақ жаршының сҿзіне құлақ аспайды. Ал Томирис патшаның 

баласы Спарганис, мастығынан айыққаннан кейін, ҿзінің жағдайын түсініп, 

қолын бұғаудан босатуын Кирден сұрайды. Ханзада босана салысымен, ҿзін 

ҿзі ҿлтіреді. Сҿйтіп ол қайтыс болады» (17, б. 42-43).  

Геродоттың осы жазып қалдырғанын оқығанда адамның сай-сүйегін 

тербенеді. Бұл жерде Томирис патшайымның саяси кемеңгер, ақылды тарихи 

тұлғалы қолбасшы, еліне, халқына шынайы шексіз берілген батыр қолбасшы 

екенін байқаймыз. Кирге айтқан антын Томирис «Авеста» кітабында 

жазылған Күн құдайы Митра сиынып айтуының ҿзі, массагеттердің сол 

кездегі бас құдайы екенін аңғарамыз. Бұл ариилердің сиынған бас құдай 

болғанына жоғарыда тоқталғанбыз. Оның ұлы Спарганис Кирдің алдауына 

түсіп қалғанын сезіп, басқыншының қолынан емес, ҿзімді ҿзім ҿлтіремін 

деген қорытындыға келуі, оныңда патриоттық сезімінің жоғарғы болғанын 

кҿрсетеді. Патшайым Кирге дұрыс ақыл айтып, аман-есен тұрғанда еліне 

қайт. Менің қолға түскен адамдарымды, баламды босат деп дұрыс ақыл 

берген. Егер бұны орындамасаң, сені қанға тойдырамын деп берген антын 

Томирис патша орындап, б.з.б. 530 жылы Кирдің жер қайысқан ҽскерін 

қиратып,  оны ҿлтіріп, басын кесіп былай деген: «Барлық дерлік парсы ҽскері 

соғыс даласында қырылады. Кирдің ҿзі де ҿлді. Ол толық 29 жыл патшалық 

құрған. Ал Томирис шарап құятын тері ыдысын адамның қанына толтырып, 

қырылғандардың арасынан Кирдің денесін тауып келуге бұйрық береді. 

Кирдің денесін тапқанда, оның басын ыдысқа тығуға бұйырады» (17, б. 43).  

Томирис ҿзінің Кирге берген антын орындап, білектің күшімен 

найзаның ұшымен парсы ҽскерлерін талқандағанды. Патшайым Күн құдайға 
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Митраға сиынды, массагеттердің бабалары Арийлер болғанын баяндайды. 

Массагеттер Арийлердің тікелей ұрпақтары. 

Массагеттер мен скифтер бір-бірімен жақын, туыстас екенін Геродот 

жазған: «Массагеттер скифтікіндей киім киеді жҽне солардай ҿмір салтын 

ұстайды. Олар ат үстінде де, жаяу да соғыса береді. Оларда садақ, найза жҽне 

айбалталары бар. Барлық заттары алтын мен мыстан жасалған. Найзаның, 

оқтың жҽне айбалтаның металдан жасалатын жерін мыстан, ал бас киімдерін, 

белдіктерін жҽне бауларын алтынмен ҽшекейлейді. Сол сияқты олар атқа 

мыстан сауыт, кеуделік кигізеді. Аттың жүгенін, ауыздығын жҽне 

жақтаулықтарын алтынмен аптайды. Темір мен күміс олардың қолданысында 

мүлдем жоқ, себебі бұл металдарды олардың жерінен кездестірмейсің. 

Есесіне алтын мен мыс жетерлік... Олар (массагеттер – У.Ш.) қадір тұтатын 

жалғыз ғана құдай, ол Күн» (17, б. 43-44). 

Келтірілген сілтемеден, массагеттер мен скифтер туыстас этнос 

болғандықтан, олардың ҿмірлері де бір-біріне жақын. Массагеттер қола 

дҽуірінде жасап, олар алтын мен мысты мейлінше иелеп, күміс пен темірді 

ҽлі білмейтінін айтқан. Олардың жерінде темір мүлде жоқ деп үзілді-кесілді 

айтқан. Соған қарағанда, массагеттер қола дҽуірінде күшті құлшылық 

мемлекетте жасағанынан тағы бір хабар беріп отыр. Олар мыс пен алтынды 

тұрмыста кең пайдаланып, ҽлі күміс, темір сияқтықатты металдарды 

білмейтіндігі ашық айтылған. Ол кезде Орталық Азиядағы темір кендері ҽлі 

ашылмаған. Қазіргі кезде, Азияның бұл бҿлігінде Менделеевтің 

таблицасындағы кендердің элементтерінің бҽрі бар екені баршаға мҽлім 

болды. Жоғарыда айтқандай, Томирис Кирге берген антында Күн құдайына 

сиынған болса, бұл жерде Массагеттердің бас құдайы күн-Митра екенін тағы 

ашығырақ ұғынамыз.  

Геродоттан бес ғасырдай кейін ҿмір сүрседе, Страбонның еңбектерінде 

де массагеттер туарлы құнды деректер баршылық. Массагеттер ҽртүрлі 

табиғи-географиялық жағдайда жасайтынын айта келіп, олар теңіздің 

жағаларында, аралдарында мекендеп, балық пен тюлендерді аулайды. Оның 

терісінен киімдер киеді десе, далалық жерлердегілер мал ҿсіреді жҽне 

олардың жүндерін тұрмыста пайдаланады, сүттерін, еттерін тағам ететінін 

баяндай келе, тегістік ойпаттағы массагеттер егіншілікпен айналысады. 

Соған қарағанда, олардың шаруашылығы сол кездің ҿзінде кешенді болған. 

Оларда диханшылықтан шыққан ҿнімдерді кең пайдаланумен бір қатарда, 

етті де, балықты да тағам етеді дейді. Страбон массагеттердің жұмысы 

кешенді болғанын жазған. Геродоттың айтқанын бұда қайталап, массагеттер 

алтын мен қоланы да тұрмыстарында кең қолданылатынын Страбонда 

қайталаған. Ол массагеттердің арасында сақ, атасии, хорезмдіктер бар екенін 

айтқан. «Ары қарай Меотида мен Каспий теңізі арасында кҿшпелілер 

тіршілік етеді, атап айтқанда набиандар мен панксандар, сонымен қатар 

сирақ жҽне аорстар тайпалары» (17, б. 232). 

Аттары аталған тайпалар массагетт деген жалпы атпен атаған 

этникалық құрамалар. Бұлар тайпалар деп аталған мен олардың жайлаған 
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жерлері сонша үлкен жҽне адамдарының саны да аз болмаған кҿрінеді. 

Страбонның жазғанына қарағанда: «Абеак, сирақтар патшасы 20 000 ҽскер 

шығарған (Боспарды Фарнак билеген кезде), Спадин, аорстар патшасы, тіпті 

200 000; бірақ жоғарғы аорстар Каспий теңізінің жағалауларының басым 

бҿлігіне иелік етіп, бұлардан да кҿп ҽскер шығарды» (17, б. 232). Міне осы 

келтірген деректерге қарағанда сандары ҿте кҿп тайпалар бірлесіп ҿмір сүріп, 

қажетті жағдайларда бірге ҽскер шығарып елін, жұртын қорғап тұрған. Ол 

тайпалардың басшыларын «патша» деуіне қарағанда, олар таптық, құлшылық 

қоғамда жасаған.  

Массагеттердің мекендерін Страбон анықтай түседі. «Скифтердің 

кҿпшілігі Каспий теңізінен бастап даий деп аталады. Соңғыларынан шығысқа 

таман орналасқан тайпалар массагеттер жҽне сақтар делінеді, қалғандары 

скифтер деген жалпы атпен атайды, бірақ ҽр тайпаның ҿзінің ерекше атауы 

бар» (17, б. 237). Скиф, даий, массагет, сақ, атасци, хорезм, сирақ, аорстар, 

набиандар, панксандар жҽне т.б. антикалық дҽуірдегі тайпалардың этникалық 

бҿлінуі тарихы ҽлі зерттелмей келе жатқандықтан, қазіргі тарихшылар 

оларды үстіртін жалпылама аттармен айтыпта, жазыпта келе жатыр. Енді 

ҽрбір зерттеушілер осы тайпалардың шыққан тектерін, жайлаған жерлері мен 

мекендерін, заттай жҽне рухани мҽдениеттерінін зерттеуге қайрат салулары 

керек. Тек, бір-екі тайпалардың аттарын жаттап алып, оны қайталай 

бергеннен тарих ғылымы байымайды. Бұл тайпалардың сандары аз болғанын 

байқаймыз.  

Страбонның еңбегінің соңындағы оныншы бҿлімінде Ария мен 

Маргиана ҿзендеріне айрықша тоқталып: «Ария  мен Маригиана – Азияның 

осы бҿлініндегі ең қуатты елдері; оның бір бҿлігі таумен қоршалған, келесі 

бҿліктегіндегі елді мекендер жазықтықтарда. Тауларда «шатырларда 

мекендеушілер» дегендер ҿмір сүреді. Жазықтарда оларды суландырушы – 

Арий жҽне Марг ҿзендері ағады. Арий Бактрианамен шекараласы» (17, б. 

241). 

Бұл келтірілген үзіндіде, біздің айрықша кҿңіл бҿліп отырған 

проблемамен тікелей үндес. Ария мен Марг ҿзендерінің орналасқан жері 

Амудария мен Сырдарияның жоғарғы алқаптары. Оның шығыс оңтүстігінде 

Памир таулы ҿлкесі. Оның үстінде малшаруашылығын ҿсіруге Альпі  

жайлаулары бар. Осындай жайлаулар ҽлі күнге дейін сақталған: Ойжайлау, 

Ас, Саржайлау жҽне т.б. сол сияқты жайлаулар ол ҿлкеде ҿте кҿп. Таулардың 

етегінде Тұран ойпаты орналасқан. Бұл жерлер ертеден отырықшылардың 

мекені. Осы күнгі жер жанатының бірі Маригиана (қазіргі Ферғана) ойпаты. 

Памир таулы ҿлкесінен тҿмен аққан ҿзендер ойпаттағы тұрғындарды 

суландырып, суармалы егіншілік бұл жерлерде б.з.б. 2 мыңыншы жылдарда 

кең ҿріс алған. Сондықтанда отырықшы мҽдениеттің алғашқы ҿскен, 

ҿркениетке ерте жеткен аймақтар болып есептеледі. Ғұлама ҿзінің сҿзінде 

«ең қуатты елдер» - деп тегін айтпаса керек. Себебі, Тұран ойпаты алғашқы 

қолдан суару арқылы егіншіліктің салушы ариилердің ірі отралығы болып, 
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тұрақты жерден ҿнім алған, қолҿнер кҽсібіде дамыған, ірі-ірі қалалар ҿсіп 

шыққан ариилердің бай жері.  

Соның ішінде Ария ҿзеніне Страбон кең тоқталған. «Ариидің 

ұзындығы шамамен – 2000 стадия, жазықтарының ені – 300. Бұл елдің 

қалалары олардың негізін қалаушылардың атымен – Артакаена, Александрия 

жҽне Ахея деп аталады. Елде шарап молынан жасалады жҽне бұл шарап үш 

ұрпақ бойы шойырланбаған ыдыстарда сақталады» (17, б. 241). 

Ария мен Марг ҿзендері Памир тауының оңтүстігінен Инда ҿзенінің 

жанымен солтүстікке қарай Бактрияның шекарасымен солтүстікке қарай 

ағады. Ол ҿзеннің сағасын Ауғанстанның солтүстігіндегі Түркістан атты 

таудан алады. Соған қарағанда Ария ҿзені біздің заманымызға жеткен 

Мұрғаб ҿзенінің атауына тура келеді. Осы Ария ҿзенінің алқабындағы 

Амудария, Теджен жҽне Мұрғаб (Ария) аңғарлары мен атыраулары ерекше 

бай табиғи аудандар болып ертеден саналған. Ертедегі түріктердің  

бабаларының салты бойынша жергілікті тұрғындар үлкенді-кішілі ҿзендерді 

жағалап қоныстанып, кҿшпелі жағдайларда сол су жүйелерінің атымен 

ҿздерінде атаған. Мысалы, түріктердің «Алты алашына» кіретін «Тоғыз ҿгіз», 

«Отыз ҿгіз» - деген тайпалар кірген. Ертедегі түрік тілінде ҿзендерді «ҿгіз» 

деп атаған. Соған қарағанда жоғардағы атамалардың этимологиясы: тоғыз 

ҿзеннің жҽне отыз ҿзеннің алқаптарындағы этностар – деген ұғымды 

білдірген. Солай болса, ертеде Ария (Мұрғаб) ҿзенінің атырабын мекендеген 

тайпалар ҿздерінің ҿзендерінің атымен Арийлер деп атаған деуге тура келеді. 

Бұл ҿзеннің алқабына Мұрғаб, Амудария ҿзендерінің алқаптары кірген. 

Жерлерінде су мол, топырағы құнарлы болған соң аборигендер ертеден 

отырықшы болып, басым кҿпшілігі қолдан суару арқылы егін еккен, шҿлдік-

шҿлейттік аймақтарда мал шаруашылығымен айналысқан, ҿзендерде, 

кҿлдерде, Каспий мен Арал теңіздерінде балық аулаған. «Жері байдың, елі 

бай» дегендей бұл аймақ ҿте бай болғанына Страбонда атап ҿткен.  

Арийлердің шығысынды Маргиана ҿлкесі орналасқан. «Маргиана, 

древняя страна, расположенная на востоке Туркменистана, в бассейне 

древней дельты р. Мургаб. В древнеперсидских надписах эта историческая 

область называлась «страна Маргуш», греческие античные авторы называли 

ее Маргиана. Распологалась Маргиана на территории свыше 3000 кв. км. и 

состояла из нескольких отделных ирригационных оазисов, в каждом из 

которых имелось свое столичное поселение и нередко небольшой храм. 

Столицей страны Маргуш являлось поселения Торнур-депе, площадью 

свыше 20 га» (19, б. 151). 

Келтірілген сілтемеге қарағанда, ертедегі заманда алғашқы ҿркениеттің 

пайда болған аймағы. Оның орналасқан территориясы батыснад Арий жҽне 

Мұрғаб ҿзендерінен шығысқа қарай Амудария мен Сырдариянының жоғарғы 

жҽне тҿменгі ағыстарын алып жатқан ұлан байтақ жерлерді алып жатқан. 

Анығырақ айтқанда қазіргі Таджикистан, Ҿзбекистан жҽне Қырғызстан мен 

Оңтүстік Қазақстан аймақтарын ҿз ішіне қамтыған. Бұл аймақтарда түрік 

тілдес халықтардың ежелгі мекені Тұран ойпаты орналасқан. Ол «Авестада» 
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келтірілген дерек бойынша, Сырдарияның солтүстік-шығысын, 

Амударияның алқаптарын қоса қамтыған үлкен аймақ. Тұран ойпаты – 

Орталық Азияның солтүстік батысы жҽне Қазақстанның оңтүстік-

батысындағы жерлерді қамтиды. Тұранның оңтүстігінде Конет даг жҽне 

Паропамиз тау етегімен, батысында Каспий жағалауы, Мұғалжар жҽне 

Оңтүстік Оралмен, солтүстігінде Сарыарқамен, шығысында Тянь-Шань жҽне 

Памир-Атай етегімен қоршаған. Міне, осынша үлкен Тұран ойпатының 

оңтүстік, батыс жҽне шығыс оймақтарында Маргиана орналасып, оның 

гүлденген бҿліктерінің бірі Ферғана ойпаты. Ферғана (тҽжікше Ферғана –

Паргана тау арасындағы аңағар дегенді білдіреді. Ферғана – Тянь-Шань тау 

жүйесіндегі ойыс, шұрат. Оның алып жатқан ауданы 22. 000 кв. км. Басты 

ҿзені – Сырдария. Климаты континенттік құрғақ. Орташа температура 

июльде 23-28
0
С, январьда – 0,9-2,5

0
С. Жылдық жауын-шашын мҿлшері 150-

300 мм. топырағы құнарлы. Суы мол. Ежелден егіншілік қолдан сурау 

арқылы жүргізіліп, тұрақты ҿнім алып отырған. Сондықтанда Страбон Арий, 

Мұрғаб жҽне Маргиана ҿзендерінің алқаптарындағы «Елде шарап молынан 

жасалады жҽне бұл шарап үш ұрпақ бойы шайырланбаған ыдыстарда 

сақталған... Маргиана елі жүзімге бай. Тіпті, бұл жерде сабақтары 

тамырының негізгі бҿлігіне екі адамның құшағы ҽрең жететіндері, ал 

жүзімдердің жемістері екі шынтақтық түрлері жиі кездесетінін айтады» (17, 

б. 241-242).  

Ферғана ҿңірінде ертеден диханшылық пайда болғаны жҿнінде, соның 

ішінде жүзімді мол ҿсіретіні туралы Қытай жазбаларында да сақталған. 

Қытай елшісі Таң Шиян (б.з.б. 140-134 жылдардағы) Қытай сарайының 

қызметкері б.з.б. 138 жылы батысқа қарай жолға шығып, Орталық Азияның 

батыс-оңтүстік ҿңірлеріне келеді. Ол Ферғана туралы: «Ферғана (Дайуан) 

хундардың оңтүстік батысында, ал Қытайдың тұп-тура батыс жағында, 

Қытайдан шалғайлығы 100,000 шақырым шамасында, яғни 4000 км. Халқы 

жерге бауыр басқан, отырықшы, астықпен шұғылданады. Егіс далаларында 

күріш пен бидай ҿсіреледі, жүзімнен (Ри Тао) шарап жасайды. Сҽйгүлік 

жылқылары бар. Жылқылары қан терлі болып келеді. Мұндай жылқылардың 

арғы тегі тұлпар тұқымдас (Тян Ма) асыл тұқым деп есептелінеді» (20, б. 7).  

Қытай саяхатшысы Ферғана ҿңірінде болып, бұл ҿңірден кҿрген, 

білгенін хатқа түсірген. Бұл ҿлкенің солтүстігі Қытаймен шекаралас екенін, 

халқы ежелден отырықшы болып, негізінен диханшылықпен айналысатынын 

баяндаған. Бұл аймақта күріш, бидай жҽне басқа дҽнді дақылдар қолдан 

сурау арқылы ҿсірілетіні жазған. Сонымен бірқатарда, Ферғана ҿлкесінде 

бау-бақша, ҽсіресе жүзім кҿп ҿсірілетінін айрықша атап ҿткен. Бұл жердегі 

тұрғындар асыл тұқымды жылқы ҿсірілетінін саяхатшы ерекше суреттеген. 

Міне, осындай табиғаты бай Ферғана ҿңірі алғашқы ҿркениеттің пайда еткен 

ариилердің Отанының бір бҿлімшесі. Қазіргі заманда да Ферғана ҿңірі 

Ҿзбекистан, Таджикистан жҽне Қырғызтанның тамаша диханшылықтың 

ҿскен аймағы. Міне, Ферғана ҿлкесінің үстінен Ұлы Жібек жолы ҿтіп, 

батыспен шығысты жалғастырушы алғашқы ҿркениеттің бір аймағы.  
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Хундар Ариилердің шығыс-солтүстігіндегі ірі қандастарының бірі 

шығыс хундар (шығыс скифтер). 

Хун (Гунны – грек, латын тіліндегі Ниппі) – халық деген мҽнді береді. 

Хунндың келіп шығуын жҽне олардың жалпы тарихын «европацентристері» 

барынша бұрмалаған. Нҽтижеде, бұл мҽселе осы күнге дейін ҿзінің шешуін 

таппай келе жатыр. Ҿткен ғасырдың ортасында жарық кҿрген «Советская 

историческая энциклопедия» хундар (гүндер) туралы былайша 

тұжырымдалған: «Гунны – народ, образовавшийся во 2-4 вв. главным 

образомв результате смешение тюркоязычных хунну, в 155-160 пришедших 

из Джунгарии (куда они были вытеснены из Центральной Монголии в 1 в.), и 

угарских племен Приуралья и Поволжья обединевшихся с пришельцами в 

племенной союз» (1. 4 Т. М., 1963. Б. 889). 

Хундар туралы келтірілген тарихи тұжырымды мойындау қиын. 

Үйткені, бұл тарихи шындықтан алшақ жатыр. Жазба деректерде Хундар 

кҿне заманда осы этнониммен Орталық Азияны мекендеген этностар. 

Оларды б.з. 2-4 ғасырларында Орталық Монғолиядан батысқа қарай кім 

қуып шығарған. Сүйтіп келген хундар угорлармен араласудың нҽтижесінде 

Хундар (гүндер) атты халық келіп шықты деудің қисыны жоқ. Бұл 

проблемамен айналысқан К.А. Иностранцев дұрыс жазған: Он «*** называть 

гуннами западний ветвь, а хунну – восточный ветвь единного тюркоязычного 

народа» (1. 4 Т. М., 1963, б. 889). Бұл пікірді бірқанша ғалымдар қолдаған: 

С.В. Киселев, М.И. Артамонов, Л.Р. Кызласов, Н.Я. Мерперт, Л.Н. Гумелев, 

английский - Мак-Говерн, ческий – Е. Герицак. Бірақ, бұл пікірді кҿптеген 

батыс тарихшылары қолдамаған. К.А. Иностринцевтің жазған тұжырымы 

тарихи шындыққа жатады. Гұндар мен хундар ежеладен скифтердің шығыс 

бҿлігі. Олар Қара теңіздің солтүстік даласынан Ұлы Қытай қорғанына дейінгі 

ұлан-ғайыр жерді иеленген кҿне тайпалар. Оларды шығыстан батысқа қарай 

ешкім ығыстырған жоқ. Осындай шындыққа европацентристері ҽлі күнге 

дейін бұрмалауда. Егерде батыс скифтер, сарматтар, массегттердің тарихы 

бойынша батыс антикалық ғалымдар бірқанша деректерді жазып қалдырса, 

скифтердің шығыс бҿлігі болған хундардың тарихы бойынша кҿне қытай 

жазбалары мол сақталған. Сол құнды мҽліметтерді кейінгі жылдарда 

шығыстанушы ғалымдар тауып, хундардың кҿп жылдық тарихын жазуға 

мүмкіншілктер туып отыр. Алдымен назарға тұтатынымыз 1981 жылы 

Анкарадан басылып шыққан Бахаддин Ҿгел «Ұлы хұн империясының 

тарихы» атты 1-2 кітап. Бұл кітап хұн-түрік тарихы туралы түрік халқынан 

ышққан нағыз шинолог ғалым жазған тұңғыш еңбек болып табылады. 

Сондықтан ол ҿзінің алғы сҿзіндегі оқырмандарға арнауында: «Бұдан былай 

қалай болса солай аударыла салған орысша, немісше, французша текстерді 

ежектеп, ҽуре болмайтындықтарын мақтанышпен ескерте кетеміз... Бар 

тапқан-таянғанымызды алдарыңызға жайып салдық. Мұнан былай кім қандай 

сҿз айтқысы келсе де осы құжаттарға жүгінетін болар», дейді (20. 1 кітап, б. 

3). 
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Ғұламаның ҿзінен бұрынғы кҿпшілік европалық ғалымдар тарихи 

Қытай  деректеріне жеңіл, үстіртін қарап, қалай-солай мҽніне айрықша кҿңіл 

бҿлмей аудара салатын сынай отырып, сол кемшіліктерді түзетуге автордың 

айрықша кҿңіл бҿлгенін байқаймыз. Ғылымдағы орын алып келе жатқан 

кемшіліктерді түзетудің айрықша мҽні зор екенін автор арнайы 

оқырмандарға ескертеді. Бахаддин Ҿгелдің осы екі кітабына енген деректер 

тек шындыққа негізделген. Бахаддин Ҿгел хұндардың 2000-2500 жылдық 

тарихын жазған ғұлама екенін айырықша атаймыз. 

Ұзақ жылдар Қытай мұрағаттарында жұмыс істеп, ірі шинолог 

дҽрежесіне жеткен, Қытай тілін еркін меңгерген Бахаддин Ҿгел Хұн 

импариясын жан-жақты, тарихи деректер негізінде Хұндар туралы толық 

мҽліметтер жинаған. Хұндардың келіп шығуы, олардың бабалары кҿне қытай 

жазба деректеріне сүйеніп жазған. Ежелден Қытайдың солтүстігіндегі 

кҿршілері түріктер мен моңғолдар болған. «Олардың қайсысы түрік, қайсысы 

моңғол тайпалары болғандығын ашып кҿрсету мүмкін емес. Бірақ басы ашық 

бір ақиқат - шығысқа бет алған сайын моңғолдар, Батысқа бойлай енген 

сайын түріктер бірыңғай қоныстанатындығы еді» (20, 1 кітап, б. 12). Солай 

болса, Қытайдың солтүстігі мен батысында түріктер жҽне моңғолдар бір-

бірімен іргелес, кҿп жағдайда аралас жасаған. Арадан сонша ұзақ жылдар 

ҿтсе де, оның негізі осы күнге дейін сақталған. Қазіргі күдерде де монголдар 

Қытайдың солтүстігінде, оның батысында оңтүсттіке қарай түрік тілдес 

халықтар мекендейді. Сондықтан Қытайдың батыс, солтүстік кҿршілерінің 

ежелгі мекендерін дұрыс кҿрсеткен.  

Хұндар (гүндер) түрік тілдес этностардың шығыс бҿлігі екеніне 

жоғарыда тоқталғанбыз. Қытай деректерінде хұндар туралы алғашқы 

мҽліметтер б.з.б. 3 мыңыншы жылдарды ҿз ішіне алады. Сол кездегі хұндар 

туарлы: «Гансудың жазық аймақтарында да хұндар ендей қоныстанып 

жатқанда, тауларын тибеттіктер иемденіп тұрған болатын. Ертеректе бұл 

маңайда ҿмір сүрген тайпаларды хиениун жҽне хунну деп атайтын болған. 

Қытайлықтар бұларды кейінгі хұндардың ата-бабалары болар деген түйінде. 

Ал олардың отырықшыланған бҿліктері біржола орнығып, қалалар салады, 

қорғандар тұрғызып, бекіністерге бекінеді» (20, 1-к., б. 16).  

Келтірілген мҽліметтерге қарағанда, Қытайлықтар хұндарды ерте 

заманнан білетінін аңғарамыз. Олардың кейбір бҿліктері Қытай жеріне кіріп, 

отырықшылық ҿмір сүргенін баяндаған. Хұндардың ойпаттағы орналасқаны 

ҿзінің этнонимімен аталса, таулы жерлерді жайлағандағы ҿздерін тибеттер – 

деп атаған. Зерттеушілер осы этностарды хұндардың ертегі бабалары деп 

санайды. Орталық Азиялық хұндар ҿлген адамдарын мініп жүрген аттарымен 

қоса жерлейтін болса, тибеттіктер ҿлгендерін ҿртеп жіберген. Сүйтіп, хұндар 

Орталық Азияның шығысын мекендеген түрік тілдес этнос болған. Олардың 

шығыс бҿлігінің кейбір топтары Қытай шекарасына еніп, отырықшылық ҿмір 

сүріп, жер шаруашылығымен айналысып, тұрақты мекендер мен қалалар, 

бекіністер орнатқаны да айтылған.  
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Б.з.б. 2 ғасырда Хан динстиясы кезінде Қытайдың кҿршілес 

халықтарын ҽртүрлі атпен атаған. Сол кезде хұндарды «Хун жҽне Хуң» - 

деген. «Оның үстіне бұл халықтардың бҽрі бірдей Орта Азиядан ауып келген 

еді деуге де негіз жоқ. Шындығына келгенде, бұлардың басым кҿпшілігі 

Қытайдың солтүстігінде тұратын жергілікті хұндар мен басқа да тайпалар 

болатын» (20. 1-К. б. 24).  

Бұл ғылыми пікір, Қытайдың солтүстігін, батыс аймақтарын 

қоныстанған хұндар, моңғолдар жҽне басқа да этностар жергілікті 

автохтонды халықтар. Олар Қытаймен ежелден шекаралас жасап, 

кҿрішілерімен саяси, экономикалық жҽне мҽдени жақтан үздіксіз байланыста 

болған. Соған қарағанда, хұндар батыстан шығысқа қарай созылып жатқан 

Орталық Азияның автохтонды перзенті екенін естен шығаруға болмайды.  

Жоғарыда тоқталған қола жҽне темір дҽуірлерінде Орталық Азияны 

мекендеген ариилердің ұрпақтары болып саналатын скиф, сармат, массагет, 

хұн (шығыс скиф) этностарына қысқаша шолу жасадық. Үйткені, қазіргі 

кҿпшілік тарихшылар, соның ішінде археологтар Орталық Азиядағы қола 

мҽдениетін пайда етуші «андроновшылар» деп атап келе жатқанының 

ғылыми кҿзқарасқа жатпайтынына тоқталғанбыз. Олай болса, осы мҽдениетті 

пайда етушілер, оны үздіксіз дамытушылар кімдер болғанын зерттеуіміз күн 

тҽртібіндегі мҽселе. Ҽлбетте, қола мҽдениетін дүниеге ҽкелген белгілі 

этностардың болуы шарт. Авеста кітабында баяндалатын ариилер осы 

мҽдениетті пайда етіп, алғашқы ҿркениеттің негізін Орталық Азияда салып, 

оны ҿздерінің жақын жҽне алыстағы елдерге таратқан. Ариилер бұл аймақты 

мекендеген этностардың жалпы атамалары болып, антикалық жазба 

деректерінде кҿрсеткендей, олар ҿзара тайпаларға бҿлінген. Олардың 

қатарындағы этностар: дайлар, сирақтар, набиандар, панксандар, аорстар 

жҽне т.б. бірнеше этностар болған. Бұлардың жайлаған жерлерін үстіртін 

антикалық авторлар жазып кеткен. Қазіргі тарихшылар олардың айтқанынан 

алшақ кеткен жоқпыз. Керек десеңіз, антикалық ғұламалардың бұл 

жазғандарына мҽн бермей, еш қисыны келмейтін «андронов» деген орыс 

селосының атымен шатастырып жазатын жағдайға жеттік. Бұндай тарихқа 

үстіртін қарауды тоқтатып, Орталық Азияда қола мҽдениетін пайда етіп, оны 

дамытқан ариилер – деген жалпы атпен аталған бірнеше біз атап отырған 

тайпалар екенін ғылыми тұрғыдан дҽлелдеуіміз қажет. Ол этностардың сан 

жағынан кҿп екенін Страбонның айтып кеткенін жоғарыда келтірдік. Сонша 

кҿп санды тайпалар, этностар осы қола мҽдениетінің негізін салушылар. Міне 

осы этностардың пайда еткен мҽдениеттері темір дҽуірлерінде алға дамытқан 

олардың ұрпақтары: скифтер (сақтар), сарматтар, массагеттер, қаңлылар, 

үйсіндер, хұндар, ҿгіздер жҽне т.б. Орталық Азия этностары.  

Қазіргі тарихшылар мен археологтар аттарын атап отырған этностарды 

темір дҽуірінде жасаған жҽне сол мҽдениетті пайда еткен деген бағытта 

жазып та, айтып та келе жатыр. Бұл дұрыс кҿзқарас емес. Темір дҽуіріндегі 

этностардың да бабалары болуы керек емес пе? Олар осы темір дҽуірінде 

басқа планетадан түспеген болуы тиіс. Солай болса, Авеста мен антикалық 
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ғұламалардың еңбектерінде скифтер, сарматтар, массагеттер бір тектес, бір 

тілде сҿйлейтін этностар екені айтылған. Солай болса, Орталық Азиядағы 

қола мҽдениетінің иегерлері ариилер жҽне оның қарамағындағы жоғарыда 

аттары атлған этностар. Кітаптың осы тарауында темір дҽуіріне жатқарып 

келе жатқан қаңлы, үйсін этностарына арнайы тоқталмадық. Себебі, бұл 

халықтар туралы тарихи ҽдебиеттерде бірқанша жазылған. Біздің «Қазақ 

ҿркениеті» (2009) жарық кҿрген монографиямызда: Қаңлы, Ферғана 

(Дайуан), Тохористан, Эфталит, Хұн, Үйсін, Атилла, Кҿктүрік, Түркеш 

(Сары-Үйсін), Қарлұқ, Қарахан құлшылық, феодалдық Орталық Азиядағы 

мемлекетке тоқталғанбыз. Сондықтан, бұларды қайталамау үшін түріктердің 

бұл мемлекеттеріне тоқталмауды жҿн кҿрдік. 
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Ариилердің кешенді шаруашылығы 

 

3.1.  Егіншілік. 
 

Алғашқы қауымдық құрылыс сан мыңдаған  жылдарға созылып, 

адамзат тарихының палеолит, мезолит, неолит жҽне энолит дҽуірлерін 

қамтиды. Палеолиттің соңы мен неолиттің басында тастан, сүйектен, 

мүйізден жҽне ағаштан – пышақ, найза, сойыл, ҽр түрлі кескіш, қырғыш, біз, 

ине қармақ сияқты еңбек құралдары пайда болған. Шаруашылықтың негізгі 

түрі аңшылық, балықшылық жҽне жеміс-жидек теру болды. Қола дҽуірінде 

ҿркениеттің негізін қалаған ариилердің егіншілікпен айналысқанынан Авеста 

кітабының «5 яшт. Ардви-Сұр-яшт» сулардың жҽне құнарлықтың құдайы 

бҿлімінде кең тоқталған. Бұл  бҿлімде, Ариилердің егіншілікпен 

айналысқанынан айта келіп,  су жҽне құнарлылықтың  құдайы Ардвиге дұға 

ету керектігін бас құдай  Ақұра-Мазда былай дейді:  

 

«Табын оған, о, іспитама 

Толық сулы Арідбиге, 

Байтак жҽне шипалы, 

Тҽует ҿсірушіге астықты (9, б.344)» 

 

Астық  ҿсірушіге дұға ет, 

Оған – байлықты арттырушыға 

Жҽне жер меншігін кеңітушілерге; 

 

 Барлық суларды (ҿзіне) қоса (қосып) алғанға, 

Жерде ағып жатқан. 

Қуатты ағып жатқанына дұға ет –  

Хукарьяның биіктігінен, 

Ворукашаның теңізіне дейін (8, б.78-79). 

Диханшылықтың негізі жер мен су болғандықтан, барлық 

ылғалдылықтың, соның ішінде судың құдайы Арідбиге сиынып жүмыс істеп,  

соның ұлы қамқоршылығымен, мол ҿнім алуға бас құдай Ақұра-Мазда ұран 

тастайды. Осы 5-ұранда  ҿсімдікке ылғал беріп, жерді құнарландырып, мол 

ҿнім алуда ҿзендердің маңызы зор екені баяндалады. Хукарья (Кукория) – 

Қара (Хара) тауының биік шыңынан тҿмен қарай ағып жатқан сулар, 

Боруқаша (Ворукаша) – сҿзбе – сҿз, «кең тілінген», ҽсіресе кең жайылып 

жатқан Арал, Каспий  теңіздері немесе Балхаш кҿлінің  тҿңіректеріндегі 

жерлерді суландыратыны айтылған. Ардви-Сура Амудария мен Сырдария  

ҿзендерінің алқаптары егістікке қолайлы, диханшылықтың кең кҿлемде 

дамығаны туралы түсінік береді. 

Орталық Азияның оңтүстік-батыс аймағындағы Амудрия мен 

Сырдария (Қос ҿзендер) Авестаның осы бҿлімінде  айрықша дҽріптелуі 
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кездейсоқ емес. Себебі, суармалы егіншілік олардың алқаптарында ертеден  

басталған. Орталық Азияда  кейінгі ғасырларда жүргізілген археологиялық 

зерттеулерге қарағанда, б.з.д.   II-I мыңыншы  жылдарда Амудария, Мұрғаб, 

Сырдария алқаптарында суармалы егіншілік болған (60, б.162). 

Азияның бұл аймағының табиғи-жағрапиялық жағдайына байланысты 

алғашқы замандардан бастап, бүгінгі күнге дейін егіншілік қолдан суару 

арқылы жүргізілген. Бұндай жер шарияты Алдыңғы Азия елдеріне ұқсас. 

«Археологические находки показали, что на территории Ирана еще в 

глубокой древности существовала развитая земледельческая культура, 

близкая к культурам того же типа в Месопотамии, Индии и Средней Азии» 

(61, б.413). 

 Үзіндіде дұрыс айтылған. Атторы аталған Азияның бҿліктерінде 

диханшылық, қолдан суару жолымен дамыған. Ҿйткені егілетін егістіктердің 

ҿсірілетін маусымдарында жаңбыр жаумайды. Барлық дҽнді-дақылдар жҽне 

техникалық ҿсімдіктер қолдан суарылады. Бұл ҿңірлердегі Амудария, 

Сырдария, Тигр, Ефрат жҽне Инд ҿзендерімен бірге үлкенді-кішілі су 

жүйелерін қазып, тоғандар салып, егін еккен  тұрақты ҿнім алып отырған. 

Сондықтан да бұл аймақтың этностары үлкенді-кішілі су жүйелерін қазып, 

тоғандар салып, егін еккен, тұрақты ҿнімдер алып отырған. Сондықтан да 

бұл аймақтың этностары жоғарыдағы аттары аталған үлкен ҿзендердің 

культін кҿтеріп, оларды ҿздерінің анасындай кҿрген. Бұл қасиет Авестада 

бастан аяқ суреттелген.  

Қысқы қарлардың ылғалымен жҽне қосымша жаңбырдың суымен 

егіншілік Орталық Азияның орталық,  шығыс, солтүстік, батыстарында да 

қола дҽуірінде жүргізілгенін археологиялық зерттеулер анықтап келеді. 

Мысалы: «Усть-Нарым қонысында (Шығыс Қазақстан) табылған қыстырма 

орақтар егіншіліктің болғанын кҿрсетеді. Ол уақыттағы адам кездейсоқ, ұсақ 

егістен ҿзендердің жайылмаларындағы шағын алқаптарға тұрақты егін егуге 

кҿшті» (15, б.106). Тарихтың осы кезеңінде Орталық Қазақстандағы Сарысу, 

Кеңір, Торғай ҿзендерінің алқаптарында  егістіктің болғанын кейінгі 

кезеңдердегі археологиялық зерттеулер дҽлелдейді. Осы күнгі Қарағанды 

облыында Жаңа арқа ауданында Егіндібұлақ атты үлкен тегістік бар. Бұл жер 

диханшылықтың ірі орталықтарының бірі болғанына дҽлел.  

XIX-XX ғасырлардағы Орталық Азияда жүргізілген археологиялық 

экспедициялардан:  «Хорезм кешенді археологиялық экспедициясы»: 

(С.П.Толстов); «Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы» 

(А.Х.Марғұлан); «Монгольская археологическая экспедиция» (С.В.Киселев, 

А.П.Окладников). Осы Кеңес үкіметі жылдарында кең ңҿлемде, ұзақ жылдар 

жұмыс істеген археологиялық экспедициялар Орталық Азияның барлық 

жерлерінен қола дҽуірінің қоныстарын тапты жҽне зерттеді. Оның 

нҽтижелері ірі-ірі монографиялық еңбектерде жарық кҿрді. (62). Бұл 

археологтардың еңбектерінде, Орталық Азиядағы үлкенді – кішілі ҿзендердің 

жағаларынан қола дҽуірінің қоныстарын тауып жҽне олардан табылған 
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деректерді жариялады. Мысалы, Орталық Қазақстандағы Бұғылы  аулы, 

Алматының шығысындағы Есік ҿзенінің бойындағы Есік қонысы жҽне т.б.  

Соңғы жылдарда қола дҽуіріндегі ескерткіштерді зерттеуші Қазақстан 

археологтары обалармен бірқатарда, солардың тҿңірегіндегі қоныстарды 

зерттей бастады. Енді, олар түсінді, тек қоныстарды зерттеу арқылы, қол 

мҽдениетін кең кҿлемде аша алатындығын. Тек обаларды зерттеу арқылы 

мұндай жетістіктерге жете алмайды. Ҿйткені, олардан тек діни сезімге 

байланысты жҽдігерлер табылады. Евроцентристер Монғолияны 

классикалық кҿшпелі елдеп жазып келе жатыр. Кейінгі жылдары монғол 

археологтары ҿздерінің жерінен 300 ден астам қалалар мен қоныстарды 

ашты. Солай болса, Орталық Азияның перзенті ариилердің шаруашылығы 

кешенді болған. Олар малдардың бҽрін ҿсірген жҽне егіншілікпен 

айналысқан. Малдарына мол шүйгін жайылым жҽне ылғал (су) беретін 

Ардви-Сур құдайын Авестада ерекше,  тегін дҽріптемеген. 

Ҿткен ғасырда жоғарыдағы аты аталған кешенді «Хорезм 

археологиялық экспедициясының» мүшесі, ертедегі егіншілік 

проблемасымен айналысқан ғалым Б.В. Адрианов ҿзінің  «Земледелие наших 

предков» монографиясының алғы сҿзінде : «Вот уже тридцать лет  я бываю 

ежегодно в самых разных уголках Средней Азии, там, где древние 

земледельцы оставили следы своей хозяйственной деятельности. И  всякий 

раз, прослеживая  в пустыне на твердых розоватых такырах древние пури 

воды, направления старых каналов и планировку полей, я вспоминаю с 

уважением о тех, кто когда-то превратил опаленную зноем землю в цветущие 

оазисы» (63, б.3). 

Автордың бұл жазған ғылыми лебізін құрметпен еске аламыз. Борис 

Васильевичпен ұзақ жылдар қарым-қатынаста болдым. Оның адамгершілігі 

мол, Хорезм экспедициясының белгілі ғалымдарының бірі болатын. Ол 

Орталық Азияның ертедегі тұрғындарының егіншілікпен айналысқаны 

туралы кҿптеген ғылыми туындылар қалдырды (64).  Осы еңбектерінде  

Орталық Азия тұрғындарының ежелден қолдан суару егіншілікті жүргізген, 

бұл регионда отырықшы мҽдениеттің бір орталығына айналдырғанын 

артефактілер негізінде жазған.  

Осы күнгі Қазақстан Республикасы жерінде  кең кҿлемде жүргізілген 

археологиялық зерттеулердің барысында қола дҽуіріне жататын кҿптеген 

егіншілікке қолданған құралдар табылды: Шығыс  Қазақстандағы Қанай 

қонысында қолдан сүйектен, тастан жасалған құралдар табылса, осындай 

ауылшаруашылығына пайдаланылған  құралдар еліміздің барлық 

аймақтарынан табылды (қараңыз 7.б.84-85; 90-93;101). Сонша кҿп қола 

дҽуіріндегі адамдардың егіншілікке пайдаланған құралдардың табылуы, сол 

қола дҽуіріндегі жергілікті тұрғындар егіншілік кҽсібімен айналысқан. 

Олардың нҽтижелері ғылыми жұмыстарда сҽулелендірілген.  Қола 

дҽуірінің ҽуелгі  қоныстарда жиналған сүйек материал бұл уақытта Қазақстан 

территориясындағы адамның негізгі кҽсібі үй маңында мал ҿсіру болды деуге 

мүмкіндік береді. Малдың кҿбі ірі қара болды; оны жаю үшін жайылымдағы 
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шалғын пайдаланылды. Қой мен жылқы аз болды... дамыған қола дҽуірінде 

жылқы жегімге ғана емес, міну үшін де пайдаланылды. Қазақстан 

территориясында  мал шаруашылығымен қатар неолит дҽуірінен бастап 

егіншілік дами бастаған.  

Осы айтылған деректерге қарағанда , біздің ертедегі бабаларымыздың 

мал жҽне диқаншылық шаруашылығымен айналысқандары ғылыми тұрғыдан 

дҽлелденді. Егіншілердің құралдары тастан, мүйізден, сүйектен, коладан 

жасалған. Осы құралдардың кҿмегімен бидай, тары жҽне басқа дҽнді 

дақылдар ҿсірген. Олар қыш құмыралар, қыш қазандар, құмандар жҽне үй 

тұрмысына керекті бұйымдар жасай білген. Сҿйтіп, кола мҽдениеті Орталық 

жҽне Шығыс Қазақстанда ҽжептеуір зерттелді. Бұнан кейінгі антикалық 

дҽуірде Қазақстанның кҿп жерлерін мекендеген сак тайпаларының 

шаруашылығы да кҿп салалы болғанын дҽлелдейтін археологиялық деректер 

де мол кҿлемде жинақталды. Сақтар дҽнді дақылдар ғана емес, май 

шығаратын ҿсімдіктер мен бау бақша ҿсірген. Жемістерден: ҿрік, алмұрт 

жҽне жүзім ағаштарын отырғызған. Одан шарап дайындаған. Сурет 1. Қола 

дҽуіріндегі еңбек құралдары (81, б. 172). 

Бізге белгілі скифтер мен сақтар, түріктердің антикалық дҽуірдегі 

бабалары болғаны тарихи дҽрежеде шешілген. Олардың тарихы мен 

тұрмыстары  туралы антикалық Грекия жҽне Рим ғұламалары азды-кҿпті 

жазып қалдырған мҽліметтерді қазіргі қолда бар артефактілерге қарап ойдың 

елегінен ҿткерсек, олардың еңбектерінде Орталық Азия этностарының 

шаруашылығы кешенді болғанын жазып қалдырған. Енді сол антикалық 

ғұламалардың жазғандарына кҿңіл бҿлейік. 

Антикалық Грекияда (Грецияда): «Эллиндер» «варварлар» деп ( яғни 

«түсініксіз сҿйлейтіндер») олардың айналасындағы грек емес этностарды, 

бҿтен тайпалықтарды, египеттіктерді  немесе фракиялықтарды, парсылар мен 

скифтерді атаған. Басында «варвар» сҿзінің кемсіту реңкі болмаған, бірақ 

грек-парсы соғысынан кейін жағдай ҿзгерді. Шығыс халықтарын біріктіруші 

күш болып табылатын орасан зор  Парсы державасын жеңіп, грек 

полистерінің азаматтары мақтаныш сезіміне беріліп,  варварларды  «екінші 

сападағы еркіндгі мен мҽдениеті жоқ, туылғаннан құлдық маңдайына 

жазылған адамдар деп қарай бастады» 
1
(67, б.38). 

Грецияның антикалық дҽуіріндегі ғалымдардың еңбектерінде  ҿздерін 

басқа халықтарды  «варварлар» деп жазған. Бұл сҿзді Геродот та жҽне 

басқаларда  ҿздерінің еңбектерінде кеңінен пайдаланған. Бірақ олардың 

арасында Геродот «варварларды» кемітуге қарсы болып, барлық халықтарға 

құрметпен қарауды жҿн кҿрген. Оларды «жоғарғы» жҽне «тҿменгі» деп 

болуға қарсы болғаны ғұламаның демократиялық сезімінің басым болғанын 

кҿрсетеді. Ол египеттіктердің ғасырлық даналығы, парсылардың айбынды 

ҽскері жҽне адамгершілігі, скифтердің еркін сүйгіштігі жҽне т.б. қасиеттерін 

Геродот    шын мҽнінде баяндауға тырысқаны, оның «Тарих» атты еңбегінен 

байқалады. Оның мұндай жағымды пікірлері басқа антикалық ғалымдардың 
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кҿпшілігіне ұнамаған. «Варвар» терминін кейін европалық центристер 

ҿздерінің құралы ретінде ҽлі пайдаланып келе жатыр.  

Герадоттың «Тарих» атты еңбегінде скифтер мен массагеттер туралы  

құнды деректерді жазып қалдырған: «Массагеттер скифтікіндей киім киеді 

жҽне ҿмір салтын ұстайды. Олар ат үстінде де, жаяу да соғыса береді. Оларда 

садақ, найза жҽне соғыс айбалталары бар... Темір мен күміс олардың 

қолданысында мүлдем жоқ, себебі бұл металдарды олардың жерінен 

кездестірмейсің. Есесіне алтын мен мыс жетерлік». (67, б. 43). 

Ғұламаның жазғанына қарағанда, б.з.д. 5 ғасырда Орталық Азияны 

мекендеген сақтар, скифтер, жҽне басқа түріктердің бабалары темір сияқты 

қатты металдарды ҽлі игере қоймағаны байқалады. Ал алтын мен мысты 

тұрмыста кең қолданған. Грекия жерінде скифтердің егіншілікпен 

айналысқан аймағына тоқталып, «Бұл егінші скифтер Пантикаиа ҿзеніне 

дейін үш күндік жерді, ал солтүстігінде Борисфенмен жоғарыға он бір күндік 

жүзу жолын алып жатыр». (67, б. 49). келтірілген мҽліметке қарағанда, 

Герадоттың дҽуірінде скифтердің арасында отырықшылық та болып, 

олардың егін еккенін байқаймыз. Сурет 2. Скифтердің еңбек құралдары (82, 

б. 106, 110, 112, 134). 

Гректің географы Страбон (б.з.б. 64/63 жж - б.з. 23/24 жж.) арасында 

жасаған ғалым скифтер, сақтар туралы күрделі мҽліметтерді жазып 

қалдырған: «Сақтар ағындарды (огицев)  бағушылар, туғанынан  - скифтер, 

Егіндігі мол Азияда ҿмір сүреді, 

Кҿшпелілердің ұрпағы болсада, 

Бірақта бұзылмаған адамдар... 

Сарматтар (бұлар да скифтер), аорстар жҽне сирақтар, оңтүстікке қарай 

Кавказ тауларына дейінгі созылған жерлерде, олар жартылай кҿшпелі, 

жартысы шатырларда тұрады жҽне егіншілікпен айналысады... Скифтердің 

кҿпшілігі Каспий теңізінен бастап даий деп аталады. Соңғыларынан шығысқа 

таман орналасқан тайпалар массагеттер жҽне сақтар делінеді, қалғандарын 

скифтер деген жалпы атпен атайды» (67, б. б. 224, 236-237). 

Сҿйтіп антикалық Грекия жҽне Рим ғалымдарының еңбектерінде 

Орталық Азия түріктерінің ертедегі бабалары болған скифтер, сақтар, 

массагеттер сияқты тайпалардың тарихы мен ҿмірлері туралы құнды 

деректерді қалдырған. Олардың жазғандарына қарағанда, Орталық Азияны 

мекендеген тайпалардың шаруашылығы кешенді болғанын байқау қиын 

емес. Бұл мҽліметтердің дұрыс екенін кейінгі ғасырларда жүргізілген 

археологиялық зерттеулер дҽлелдеп келеді.  

  Б.з.б. 1 мыңыншы жылдарда егіншілік шаруашылық ҿсімдіктері осы 

жерде ҿсірілген жҽне олардың дҽндері археологиялық қазба кезінде табылды. 

Қытай деректеріне қарағанда, олар Орталық Азиядан жоңышқаның тұқымын 

алғашқы рет алып, осы ҿсімдікті ҿз елдеріне таратқан.  (65.б.315). 

Сақтардан кейінгі үйсіндердің де шаруашылықтары кҿп салалы 

болғаны жҿнінде археологиялық жҽне жазба деректер жеткілікті. Б.з.б. II 

ғасырда Жетісу бойына келген Хань империясының елшісі Чжень Цянь: 
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үйсін еліндегі жоғарғы билік гуньмо деген атағы бар билеушінің қолында 

болады. Үйсін гуньмосының ордасы Чичу – чэн (Қызыл аңғар) қаласы екенін, 

оның тҿңірегі бекініспен қоршалғанын айтқан. Жаңа заман басталар кезде, 

Чичу-чэн елеулі саяси орталық,  ҽрі «Ұлы Жібек жолындағы» маңызды сауда 

орны  екені баяндалады. Антикалық дҽуірде осы күнгі Қазақстан жерінде 

бұрынғы отырықшылық жалғаса түсіп, үлкен саяси-экономикалық, мҽдени 

орталыққа айналған қалалар болса, олардың саны, сапасы алға басқанын 

кҿреміз. 1960 жылы жарық кҿрген «Археологическая карта Казахстана» 1960 

– деген кітапта  5 мыңнан астам ҽр дҽуірге жататын ескерткіштер енген. 

Солардың басым кҿпшілігі ертедегі орта ғасырда ҿмір сүрген  үлкенді-кішілі 

қалалардың, бекіністердің орындары. 

Қазақстан Республикасы құрылып, егеменді елге айналдғаннан кейін, 

ҽр облыстар бойынша тарихи жҽне мҽдени ескерткіштер жиынтығы жеке-

жеке кітап болып шығып  жатыр. Ол  туындыларға алуан санды ескерткіштер 

кіріп, ертедегі тарихымыздан хабар береді. 

Қазақ тарихында: «Қола дҽуірінде адам қоғамының ҿндіргіш 

күштерінің дамуында мал ҿсірумен жҽне егін ҿсірумен қатар ҽртүрлі 

рудаларды ҿндіру, тас пен сүйекті ұқсату аса маңызды роль атқарды» (66, б. 

116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ариилер түсті металдарды кең пайдаланған. 
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Түсті металдардың ең күрделісі алтын. Адам баласының оны тұрмыста 

пайдалана бастаған тарихи дҽуірлері палеолиттің соңғы кезеңі мен қола 

дҽуірінің бас кезінен б.з.б. 6 мың жылдардан басталады. Тарихи деректерге 

қарағанда алғашқы алтынды пайдалану Мысыр мен Араб – Нобий 

жерлерінен басталған. Африканың солтүстігінде Мысыр мен Араб-Нобий  

елдерінде б.з.б. 4 мыңыншы  жылдарда алтынды тұрмыста кең қолданған (68, 

б. 7). Қола дҽуірінде алтын металды кҿптеген елдерде мол кҿлемде 

пайдаланылғаны туралы мынандай деректер жазылған: «Золото медного века 

(в Древнем Египете) т.е. периода, длившегося  около 1800 лет, было на земле  

почти целиком  египетским, а в самом Египете – золотом россыпей и 

рудников от Восточной (Аравийской) пустыни. По оценке Г.Квиринга (1948) 

около 700 т. золото было добыто за это время  в этом первом золотоносном  

районе Мира,  в этой первой открытой рудной провинции, где впервые 

начались систематические поиски  и крупномасштабные разработки 

рассыпей  и руд, пришедшие на смену отдельным случайным находкам. В 

других районах мира лишь к концу этого периода стали развиваться 

разработки золото, но в несравненно меньших размерах: в Нубии и Аравии 

было добыто по 20 т. золота на Кипре и в Малой Азии – по 10 т., во всей 

Индии – около 70 т, в Бактрии – 30 т.» (68, б.9-10). 

Келтірілген деректерге арағанда, алтын металдары қола дҽуірінде кең 

кҿлемде пайдаланылғанынан хабар береді. Соның ішінде, біз назарымызға 

айырықша тҿздеген Орталық Азияда бұл металл тарап, оның жиналған қоры  

Бактрияда 30 т жеткенін кҿреміз. Бұл тарихи кезеңде Бактрияға Орталық 

Азияның оңтүстік – батыс территориясы да кірген. Қола дҽуірінде Орталық 

Азияның осы аймағына кіретін Бадахшан, Заравшан, Қызылқұм, Самарқанд, 

Қашқариядағы Тарим, Такла-Макан жерлерінен алтынның шығарылатыны 

баяндалған (68, б.18). 

Біз қарап отырған еңбекте Орталық Азиянаың басқа аймақтарынан бұл 

асыл металдың бар екені туралы мҽлімет жоқ. Себебі, Орталық Азия 

жеріндегі кендер кейінірек зерттелді. Ҽсіресе, XX ғасырдан бастап бұл 

аймақтағы жер асты байлықтарын күрделі зерттеумен бір қатарда археология 

қазба жұмыстары кең кҿлемде жүргізілді. Соның нҽтижесінде, Орталық 

Азиядан, соның ішінде Қазақстан жерінен мыстың, қалайының жҽне 

алтынның бай кендері бар екендігі анықталды. «Кҿптеген кҿне кен орындары 

– мыс (Жезқазған, Зыряновск, Қаршыға, Жалтыр, Ащылы, Ұратҿбе, Киікбай); 

–қалайы (Атасу тауы, Қолба жҽне Нарым жоталары);- алтын (Степняк, 

Қазаншұңқыр, Балажал, Ақжал, Дайбай, Майқапшағай, Ақабек) кен 

орындары бұл аймақтың ежелгі металлургия орталықтарының бірі болғанын 

кҿрсетеді.» (15, б.107). Осы аттары аталған кен орындарынан кҿне 

замандардың ҿзінде шамамен Жезқазған ҿңірінен 100 мың тонна мыс, 

Успенсктен – 200 мың тонна мыс  рудасын, Имантаудан 48 мың тонна мыс 

жҽне 130 мың тонна қалайы ҿндірілген (сонда). Археологтардың жүргізген 

қазба жұмыстары кезінде табылған деректерге қарағанда: «Руда тіңелей 
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қоныста  немесе қонысқа жақын жерде қорытылды. Қорыту үшін кҿрік 

тҽрізді қорыту пештері салынды; бұлардың іздері Милықұдықта, 

Жезқазғанда, Шүлбі ҿзенінің Ертіске құяр жерінде, Қанай ауылының 

маңында табылды.Қанай ауылының қонысы жанында, сайдың жанында, 

кҿмір араласқан кҿп мыс күлі жиналды. Руданы балқыту үшін ағаш кҿмірі, 

флюс ретінде кварц, жоса пайдаланылды. Мыс рудасының күлі  Атасу, 

Cуықбұлақ қоныстарында, кесек-кесек рудалар, шлактар, мыс құймалары 

Былқылдақ 1, Бұғылы 1 қорымдарында, Бескҿл 1, Алексеевка, Трушникова, 

Қанай, Петровка-2 қоныстарында табылды» (сонда, б.108). Орталық 

Қазақстаннан геологтар мен археологтар қола дҽуіріндегі қола, қалайы 

(Олова) кендерінің орындарын жҽне сол түсті металдарды қорытқан 

орындарын тауып, оларды картаға түсірген. (Карта 6. Казахстанская горно – 

металлургическая область (Центр) ГМО по С.А. Берденову), (7, б. 119), 

(Кендердің картасы).   

Бұндай қола дҽуіріндегі түсті металдардың кен орындарын археологтар 

мен геологтар жыл сайын ашып келеді. Міне бұлардың бҽрі Орталық 

Азияның автохотондық этностары болған ариилер түсті металдардың кең 

кҿлемінде тауып, олардан алған ҿнімдерін тұрмыста кең  кҿлемінде тауып, 

олардын алган ҿнімдерін тұрмыста кең пайдаланған. Олар зергерлікті метал 

кҽсіпті мейілінше  дамытқан. Сурет 3. Қола дҽуіріндегі кен кҽсібінің 

құралдары (81, б. 174). Тамаша ҽдемі самайға, құлаққа тағылатын ҽртүрлі 

сырғалар, күрекше тҽрізді түймелер, ромбы тҽрізді тармақты, сопақша 

ілгектер, алтын жіппен тігілген ою-ҿрнектер, кестелер,  бұйымдар, киімдер 

жасаған. Міне, алтын, мыс, қалайы металдардың тұрмыста ариилердің кең 

пайдаланғанын Авеста кітабында жазылған: 

Алтын мен қола түсті металдарды Қола дҽуіріндегі Орталық Азияда 

ҿркениеттің негізін салған ариилер этностарының тұрмыста кең 

пайдаланғанын, олардан сапалы бұйымдар істейтін дҽрежеге жеткенін Авеста 

кітабының 5 яштісіндегі Ардви-Сурға баяндаған.   

 5 яшт Ардви-Сурзада: 

Арідби-сура кейіпі енген, 

Ғанибет сұлу бойжеткен, 

Қуатты, тал шыбықтай, 

Сұңғақты да, тік сыптай, 

Жалт-жұлт еткен перизат, 

Балтырына ораған, 

Таспасы да айым зат. 

 

... Арідби-Сура кейіпі енген, 

Ғанибет сұлу бойжеткен, 

Қуатты, тал шыбықтай, 

Сұңғақты да, тік сыптай, 

Жалт-жұлт еткен перизат, 

Аяғына кигені  
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Оқаланған алтыннан. 

 

...Аттары  оның желғабыз, 

Бірінші боп ол жетеді.  

Алтындайын сымбатты. 

...Күміс пенен алтынды 

Қазыналарына ҽкелер,.. 

 

... Тамаша сұлу бойжеткен. 

Қуатты, тал шыбықтай, 

Сұңғақты да, тік сыптай, 

Жалт-жұлт еткен перизат, 

Жасаулы киім жеңдерін,  

Кестелеген алтыннан. 

 

Басына ҽсем тҽж киген, ізгілі Арідби –Сура 

Жүз жүз жұлдызды, алтынды 

 

Ұқсас келген күймеге, 

Ұқсатсын деп кҿргендер, 

Апталған деп алтынмен,  

Мол  күмісті күйтелген. (9, бб.354-356,361-365, 414). 

  Авеста кітабының 5 яштісіндегі Ардви-Сурдан келтірілген 

үзінділерден қола дҽуіріндегі ариилердің тұрмысында алтынның кең 

қолданлығанын, онымен ҽйел-қыздардың безенгенін байқаймыз. Ардви-Сур 

құдайды дҽріптеу жолында, тамаша сұлу бойжеткен қызды суреттеп, оның 

киімдері жалт-жұлт етіп, алтынмен безелгенін, оның балтырына тағылған  

таспада, аяқ киімі де алтынмен безелген, кҿмкерілген сұлу бикештің 

жарқырай тұрған бейнесі суреттелген. Келтірілген үзіндінің соңғы 

қатарларында, бойжеткен қызды ұзатуға дайындаған салтанатты кешенді 

киім-кешектерін алтын жіппен ою-ҿрнектермен ҽшекейленгені  айтылған. 

Ариилердің бұл салты түріктерде, соның ішінде қазақтардың тұрмысында 

осы күнге дейін  мықты сақталған. Бойжеткен қызды ұзатуға дайындаған 

кешенді ұлттық салтпен ҽдемілей тҿсек орын осы күнге дейін қазақ халқында 

дайындалады. Қазақ халқының салты бойынша қыздың ұзатуына 

дайындалатын кешенді қыруар дүниелер, (жасаулар) сол нҽрестенің есін біле 

бастаған кезден жасала бастайды. Қол орамалды кестелеп ҿрнектеу, 

кҿйлектерді, бас киімдерді жҽне сол сияқты бұйымдар тігіле жҽне жасала 

береді. Осынша істелген заттар қыздың бойжетіп, тұрмысқа шығуымен 

аяқталады. Соған қарағанда, қызға жасау дайындау ертедегі арии 

бабаларымыздан келе жатқан болып кҿрінеді. Міне осы тамаша ҽдет-

ғұрыптың тҿркінін ариилерден алғанына дау жоқ.  

 Келтірілген үзіндіде: «Күміс пен алтынды қазыналарына ҽкелер»-

деген жолдарға мҽн берсек, сол кездің ҿзінде алтынды  айырықша бағалап, 
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оны қазына  етіп жинағанын кҿреміз. Енді бұл жерде күміс туралы да сҿз 

айтылған. Тарихқа қарасақ, б.з.б. VI-IV ғғ. дейін күмісті алғашқы қоғамда 

пайдаланбай, кейін темір дҽуірінде игерген (69,б.54). Егер де ариилердің 

дҽуірінде күмісті алтынмен бірге қорға жинаса, олар қола мен темір дҽуірінде 

ҿмір сүрген этностар болып шығады. Осы күнге дейінгі тарихи еңбектерде, 

ариилер  қола дҽуірінің жоғарғы кезеңінде жасаған деп жазып келе жатыр. 

Біздіңше, ариилер қола дҽуірін түгел бастарынан ҿткеріп, темір дҽуірінде де 

осы бұрынғы кҽсібін жалғастырған деген пікір туады.  

Қазірдің ҿзінде Орталық Азия металдың бай ҿлкесі екенін, соның 

ішінде Қазақстан Республикасының территориясы ҽлемге паш етіп отыр. 

Оны археологиялық зерттеулерімен  жазба деректер де дҽлелдей келеді. 

Қытай жазба деректерінде б.з.б. 1500  жылдарда Алтайдан, Қытайға қола 

бұйымдары таралғаны туралы былай делінген: «Шиа династиясы дүрілдеп 

тұрған бір замандарда, жаңадан құрылған ҽкімшілік аймақтардың басшылары 

алыс шалғайларда тұрса да ҿзіндік ерекшеліктерін байқататын асыл 

металдардан жасалған бұйымдарын сауға етіп жіберетін еді. Бұлардан үш 

аяқты ыдыстар құйылып  жасалатын. 

Үш аяқты ыдыстар  мемлекеттің символы болатын. Тоғыз ыдыс тоғыз 

елдің белгісі еді. Осы үш аяқты ҽсем ыдыстар бұл жерден Шан династиясына 

одан ҽрі Жу династиясының астанасына жҿнелтілетін». 

Мінеки, бұдан Алтайдың қола бұйымдары ішкі Қытай қалаларына 

қалай барғанын білуге болады. Қытайдың солтүстігінде қола рудасы жоқ 

болатын. Сондыұтан мұнда Алтайдың ҽшекей бұйымдарына еліктеп еш нҽрсе 

жасалмайтын (20, 1 кітап, б.22).  

Бахаддин Олы Қытай мұрағаттарына сүйеніп жазғаны тарихи шындық. 

Кҿптеген елдерде ежелден дҽстүр болған ҽдет бойынша, бір ел екінші елмен 

қарым-қатынас жасағанда елшілері осы заттарын сауға етіп жіберіп тұрған. 

Міне Шиа династиясы кезінде Қытайлар асыл заттардың бірі қоладан 

жасалған Қазан болып, оны ҿздерінің батыс кҿршісі Алтайды мекендеген 

түріктерден алған. Ҿздері ондай ыдысты істеуді ҽлі білмеген. Солай болса, 

сол дҽуірде түріктердің қолҿнерінің алда болғанын байқаймыз.  

Мұндай қоладан құйылған ыдыстарды археологтар Қазақстан жерінен 

мол мҿлшерде тапты. Б.з.б. V-IVғғ. Қоладан құйылған қазандар Жетісудан, 

б.з.б. VI-IV ғғ.   тҿрт қола қазандарын Алматы мен Талғар тҿңіректерінен 

қолға кіргізді. Тарихтың осы кезеңіне жататын тау ешкісінің  бейесімен 

безелген үш қазан Алматының маңынан табылды (49, б.100-105). 

Бұларға қосымша, Алматы қаласынан бүйірінде «Свастика» таңбасы 

бар қола қазаны қолға түсті. Қола дҽуірінде алтыннан, қоладан жасалған 

жҽдігерлер Орталық Азияның барлық аймақтарынан, ҽсіресе, Қазақстаннан 

кҿп кҿлемде  археологтар жылма-жыл кездестіріп келеді.  

Сурет 4. Қола дҽуіріндегі сактардың қару жарақтары (81, б. 179).  

Сурет 5. Оружие скифов (82, б. 136). 

Сурет 6. Сактар мен скифтердің тұрмыстық қола жҽдігерлері (49, б. 

109; 1, 12 т. б. 954). Осы келтірілген үш суреттерді салыстырмалы түрде 
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қарағанда, сактар мен скифтердің қару-жарақтарында кҿптеген 

ұқсастықтардың бар екені байқалады. Солай болса, қандас этностар бір-

бірімен заттай жҽне мҽдени қарым-қатынаста жасағанынан қабар беріп тұр. 

Сурет 7. Қола дҽуіріндегі сҽндік (ҽшекейлік) жҽдігерлер (81, б. 176). Осы 

дҽуірдегі этностардың эстетикалық қабілеттеріде жоғарғы дҽрежеде болғаны 

байқалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ариилердің мал шаруашылығы. 
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Орталық Азия мен Қара теңіздің  солтүстік аймақтарын ежелден 

ариилер деген атпен белгілі этностардың ұрпақтары қола дҽуірінде мал 

шаруашылығының негізін салып, сол кезде жер шарын мекендеген 

этностардың алдыңғы қатарынан кҿрінген. Олар тҿрт түлік малдың бҽрін 

ҿсіре білген. Ҽсіресе, жылқы мен сиырларды кҿп ҿсірген. Бұл екі түліктің 

ежелден отырықшылыққа бейімделген жануар екені тарихтан белгілі.  Соған 

қарағанда олардың басым кҿпшілігі отырықшы жҽне жартылай отырықшы 

ҿмір сүрген деген пікір үстемдік етеді. Асыл тұқымды жылқыларды ариилер, 

оның ұрпақтары кҿп ҿсіргені Авестада айырықша айтылып отырады. Жазба 

жҽне археологиялық деректерге қарағанда жылқының кҿп ҿсірілген жері 

Орталық Азия ҽсіресе Орталық Қазақстан. Енді осы пікірді қуаттайтын 

деректерге сүйене келе, тҿрттүлік малдардың Орталық Азия  кеңістігінде 

кҿне замандардан бері кең таралғанына қысқаша тоқталайық.   

Осынша ұлан-байтақ Европа кеңістігінің шығыс бҿлігін мекендеген 

ариилердің негізгі пайда болған аймағы Ұлы Дала. Осы Ұлы кеңістік тҿрт 

тұлік малды ҿсіруге табиғи жағрапиялық жағдайы мол. Бұл аймақ Орталық 

Азияның орталығы, батысы мен шығысы жҽне солтүстігі. Аттары аталған 

ҿңірлерде ерте заманнан ақ тҿрт түлік мал кҿптеп ҿсірілген жҽне бүгінде де 

оның жалғасы жүріп жатыр. Жоғарғы оқу орындарына арналған «Алғашқы 

қоғам тарихының»  авторлары: «В эпоху классообразования полукочевое и 

кочевое скотоводство широко распространилось в Западной, Средней и 

Центральной Азии, Северном Причерноморье, Повольже, Южной Сибири, 

Северной и Восточной Африке» (70, б.257).  

Келтірілген сілтемеде алғашқы қоғамның ыдырау кезінде таптық 

қоғамға ҿте бастаған кезде мал шаруашылығының кең кҿлемде ен жайған 

аймақтары дұрыс кҿрсетілген. Олардың ішінде түрік тілдес халықтардың  

ежелгі мекендері болған Орталық Азия мен Қара теңіздің солтүстік кеңістік 

даласы, Оңтүстік Сібір ойпаты мал шаруашылығының ертеден қалыптасқан  

аймақтары. Осынша кең байтақ жерде бұл шаруашылықтың ен жайған жері 

болғанын  археологиялық зерттеулер де дҽлелдеп отыр. «Первый 

исследователь пещер Южного Прикаспия К.Кун  считал, что в позднем 

мезолите здесь началась доместикация коз и овец, которая привела к  

возникновению скотоведческой экономики в раннем неолите, тогда как 

земледелие  появилось позже» (71, б.71). 

Автордың бұл ғылыми пікірін кейінгі кездердегі Орталық Азия 

кеңістігінде  жүргізілген археологиялық зерттеулер дҽлелдеп келе жатыр. 

Каспий теңізінің оңтүстігіндегі Али Таппех үңгірінен табылған жабайы 

ешкілер мен қойлардың сүйектері б.з.б. 12 мың жылдарына тура келетіні 

байқалған болса, Оңтүстік Түркменстаннан ашылған Джейтун мҽдениетін 

сҽулелендіретін деректерде Копет-Даг ҿңірінде қой мен ешкілерге б.з.б. VII-

V  мың жылдықта ҿсірілгені байқалады (сонда б.71-73). Б.з.б. IV мыңыншы 

жылдарға тура келетін энеолит дҽуіріне жататын Оңтүстік Түркменстандағы 

Анау ескерткішінен сиырдың, ешкінің, қойдың, шошқаның жҽне жылқының 

сүйектері табылған (60,б.162). Осындай құнды деректерді Ботай мҽдениеті 
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береді. Бұл ескерткіш Кҿкшетау облысының Ботай бекеті жанындағы 

қоныстың атымен аталған. Ботай мҽдениеті Солтүстік Қазақстанның (Жайық-

Ертіс ҿзендері аралығының) далалық энеолитін сипаттайды жҽне мерзімі 

б.з.б. III-II мыңжылдықтармен белгіленеді.  

Ботай мҽдениетін В.В.Зайберт ашты. Ботай қонысынан 70000 

жылқының сүйегі табылды. Сондай зубрдың, турдың, бұланның, еліктің, 

аюдың, иттің, түлкінің, қарсақтың, түйенің, құндыздың, суырдың, қоянның, 

қабанның, құстардың сүйектері де бар (15.б.96-97).  

Үлкен аймақта жүргізілген археологиялық зерттеу кезінде қола 

дҽуірінің қоныстарынан осынша табылған хайуанаттардың сүйектерінің 94,9 

% жылқының сүйегі болуы  бұл аймақ осы жануардың кҿп ҿрбіген орны 

екенін баяндайды.  

Тек бір ғана Ботай қонысынан осынша жануардың остеология 

деректерінің табылуы, ежелден Орталық Қазақстан (Сарыарқа) кҿптеген 

хайуанаттардың мекені болған тамаша жер.  Осы ескерткіштен табылған 

сүйектерді құрайтын хайуанаттардың тұқымдары қазірде де Орталық Азияда, 

ҽсіресе Қазақстанда кездеседі. Ботайдан табылған сүйектен істелген 

жҽдігерлердің басым кҿпшілігі жылқының сүйектерін құрайды. Бұның мҽні 

ҿте зор.  

Ариилердің жайлаған аймақтарының бірі Украина жеріндегі Днепрдің 

оң жағалауындағы Кременчук қаласының оңтүстігінде орналасқан б.з.б. 4 

мың жылдыққа жататын Дереивка қонысын қазғанда табылған сүйектердің  

кҿлемі 83% болса, оның 74% -і жылқының сүйегі болған. Осы мекеннің 

тҿңірегіндегі қоныстардан 69 жылқының қаңқасы табылған (74, б.25-26).  

Авестада жылқы малына ерекше орын берілген. Б.з.б. II мың жылда 

ариилердің ҿмірінде жылқы  ерекше бағаланған. Олар жылқының асыл 

тұқымдарын ҿсірген жҽне оларды кең пайдаланған: күш кҿлік ретінде, салт 

мінуге, ҽскерге, салт-салтанатқа жҽне етін, сүтін тамаққа пайдаланған. 

Ежелден жылқының отаны Орталық Азия, соның ішінде Сарыарқа. Бұл 

аймақтың жайылымы кең, шҿбі шүйгін, ауасы, суы таза. Міне бұндай 

аймақтыАзия құрлығының басқа жерінен табу екіталай. Сондықтан да асыл 

тұқымды жылқылар осы Орталық Азиядан ҿрбіген.  

Ариилер қола мҽдениетін пайда етушілер болғандықтан ҿздеріне 

дейінгі жаңа тас  дҽуіріндегі мал шаруашылығын дамытып отырған. 

«Жабайы жануарларды қолға үйрету сонау неолит, орталық жҽне шығыс 

аудандарындағы неолиттік тұрақтарда жабайы жануарлардың сүйектерімен 

қатар қолға үйретілген сиырдың, жылқының қойдың жҽне сірҽ, ешкінің де 

болар сүйектері табылды» (51,б.258). 

Келтірілген хайуанаттардың сүйектерінің ішінде жылқылар мен 

сиырлардың қаңқалары  кҿп мҿлшерде табылған. Соған қарағанда, неолит 

дҽуірінде малдардың барлығы да қола кезеңінде Сарыарқада жылқылар кҿп 

ҿсірілген. Сҿйтіп, неолиттің соңғы кездерінен бастап, қола дҽуірінде мал 

шаруашылығының негізгі орталығы Орталық Азия  болып, ол тҿрттүлік 

малды қолға үйретіп шаруашылыққа айналдырға ариилер болған.  
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Шығыс Қазақстандағы Берел ескерткішінен табылған  жаңалықтар 

Ботай мҽдениетін айқындай түседі. Қазақстан Алтайынан теңіз деңгейінен 

1120 м биіктікте 70 астам обалар бір жерге шоғырланған.  1998-2004 жж. 

Қазақстан археологтары Берелдегі бірнеше обаларды қазып, 50 ден астам 

жылқы қаңқаларын ашты. Солардың  ішінде №11 обада жерленген адамның 

қасынан 13 жылқының денесі табылды. Биік жердегі мҽңгілік ерімейтін тоңға 

жақын жерге жерленген жылқының денелерінің бұрынғы қалпынан нақты 

мҽлімет беретін қалдықтарының сақталуы, сол кездегі жылқы 

жануарларының биологиялық құрылысын анықтауға ҿте құнды деректер 

береді. Осы ескерткіштерді ұзақ жылдар зерттеп келе жатырған З.Самашев, 

Қ.Қашқынбаевтардың жазғандарынан мына үзіндіні келтірейік: 

«Замечательно, что за северной стенкой сруба располагалось захоронение 13 

коней. Сопогребение лошодей с человеком производилось с определенной 

целью: по представлениям древних номадов, сопровождали или достовляли 

умершего в иной мир. Погребение большого количества верховых лошадей в 

могилах кочевой знати, безусловно, подчеркивает их высокий социальный 

статус» (73, б.121). 

Ғалым-зерттеушылердің жазған пікірлеріне қосыламыз. Олар Берел 

обаларын темір дҽуірінің ескерткіштеріне жатқызады. Мүмкін солай болар, 

бірақ бұл обадағы адамдар мен хайуанаттардың жерленуі Авеста кітабында 

жазылғандай салтпен жерленгені байқалады. Ҽлбетте,  ариилердің жерлеу 

салты темір дҽуіріндегі ариилердің ұрпақтарының тұрмысында кең кҿлемде 

бұрынғыша – ҿмір сүруін еске алғаны жҿн. Жерленген адамның ҽлеуметтік 

дҽрежесі жоғары дҽрежеде болған. Бірақ олардың кҿшпелілердің  қатарына 

жатқызуы күман тудырады. Себебі, Берел ескерткіштерінің аймағындағы 

жерлерден тұрақты мекендер ҽлі күнге дейін зерттелмей келе жатыр. Осынша 

бір жерге обалардың шоғырланып орналасуының ҿзі, сол ҿңірде отырықшы 

мекеннің болғанын меңзеп тұрғандай. Кҿшіп жұрген адамдардың 

қойымшылықтары шашыраңқы болуы тиіс. Оған қосымша ғажайып 

табиғатқа оранған ҿлкедегі ежелгі тұрғындардың кҿшіп жүруі шындыққа 

келіңкіремейді. Біздіңше, Қазақстандық Алтай ежелден адамдардың 

шоғырланған ҿлкесі болып, алғашқы ҿркениеттің негіздерін салған 

аймақтарының бірі деуге болады. Бұл ҿңірді егіншілер, де кеншілер де, 

малшылар да жайлағанын археологиялық зерттеулер дҽлелдеп отыр. 

Ариилердің айналысқан жұмыстары туралы мҽліметтер Авеста кітабында 

кездеседі. Оның бірінші тарауы «Занд Авеста кітабы аты»  бҿлімде 

ариилердің  шаруашылығы кешенді болғаны. «Кейіннен де Заратуштра 

пайғамбар дінінің қауымында болған тұрандықтар мен ирандықтар кҿшпелі 

мал ұстаушылар болған. Ҽйтсе де, кейіннен жер игеруді де үйренген. Олар 

сиыр, қой, түйе, ешкілерді де алдына салып солтүстік Қара теңіз 

жағалауынан Алтай мен Шығыс Түркістанға дейін, Орал тауларының 

солтүстігінен сонау Ирандағы тау бҿктерлеріне дейін кҿсілген кең 

жазираларда мал бағып жүрген. Ҿте кҿне аңызға сүйенсек Заратуштраны ҿз 

отаны қабылдамаған соң, жоғарыда айтқанымыздай, ол талай қиындықтарды 
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бастан ҿткеріп Шығыс Ирандықтар патшасы Кава-Виштасы Сарайынан 

тұрақ тапқан (8,б.52).  

Тілге тиек етіп отырған құнды мҽліметте, ариилердің жайлаған жерлері 

түгелімен Орталық Азия, Солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің  солтүстік 

жағалауы жҽне Шығыс Иран таулы аймақтарын мекндегенін байқаймыз. Осы 

ұлан-қайыр жерде олар мал шаруашылығымен айналысқан. Бұл сілтемеде 

жылқы малы аталмағанымен, Авестаның басқа тарауларында осы аты 

аталған аймақтарда жылқы малының кҿп ҿсірілгені айырықша айтылып 

отырады. Жылқы малының кең кҿлемде ҿсірілуіне Алдыңғы Азияның табиғи 

жер шарияты келмейді. Тек ондай жерді жаратушы Орталық Азияға берген. 

Сондықтан  да бұл аймақ жылқының Отаны дейміз. Соған  қарағада ариилер 

ертеден тҿрт түлік малдың бҽрін ҿсірген. Бірақ, жайлаған ұлан-ғайыр жерінің  

табиғи-жағрапиялық ерекшелігі де сондай. Олар ҿздерінің мекендеген жер-

шариғатарының ерекшелігіне икемделіп, тҿрт түлікті ҿсірген. Мысалы: 

Орталық Азияның оңтүстік-батысы қой мен түйе  ҿсіруге асақолайлы болса, 

оның орталығы мен шығыс-солтүстігі, батысы жылқы мен ірі қараның 

кҿптеп ҿсірілетін аймақтары. Жылқы мен сиыр  малдары   сулы жерге 

бейімделсе, түйе мен қой шҿл мен шҿлейт жерлерде ҿсіріліп, жерінің 

ҿсімдіктерін үнемдей пайдаланудың нҽтижесінде қыстау, жаздау, күздеу деп 

уақыттың мҿлшерімен белгілеген. Бұндай жерлердің байлығын осылай бҿліп 

пайдалану мал ҿсіру шаруашылығында ертеден жалғасып келеді. Мал 

шаруашылығымен айналысқан рулардың, тайпалардың, халықтардың 

барлығы жаппай кҿшіп жүруі шарт емес. Олардың ішінен малдарды баға 

алатын адамдар ҿсіп шыққан: қойшылар, сиыршылар, жылқышылар жҽне 

түйешілер.  Ірі мал иелері ҿздерінің малдарын арнайы осындай адамдарға 

бақтырып, оның ҿнімін мал иелері қарамағындағы жұмыскерлерімен бірге 

тұрмысына пайдаланған. Малшы қауымдардың жарлы-жақыбайлары мал 

иелерінің барлық тұрмысына тиісті жұмыстарды атқарған: малшы, үй 

шаруашылығы, қолҿнер кҽсібі жҽне  сол сияқты жұмыстарды атқарған. Міне, 

мал бағуға байланысты осы тҽртіп ариилер заманында басталып, тарихтың 

кейінгі кезеңдерінде жетілдіріп бізге жеткен.  

Солардың ішінде Қазақстанның орталығы, батысы мен шығысы  

«Сарыарқа» жылқының айырықша отаны. Бұл аймақтың табиғи жағрапиялық 

жағдайы ерекше. Жылқы мен сиырға бұл жердің  ауа райы, шҿбі ҿте 

жағымды. Жоғарғы аттары аталған ертедегі ариилер мекендерінің бҽрінде 

тҿрт түлік мал біркелкі ҿсірілмеген. Ҽсіресе, отырықшылық аймақта тҿрт 

түлік мал ҿсірілгенмен, олардың сандары бірқанша аз мҿлшерде болған, 

сахараға қарағанда.  

Жоғарыда келтірген сілтемеде «ариилер тҿрт түлік малды алдына 

салып кҿшіп жүре берген» деген сҿз бар. Бұл шындықтан алшақтау. 

Адамдардың жер бетіне пайда болғаннан бастап, олар олар топтарға 

бҿлшектеніп, кейіннен рулар мен тайпаларға шоғырланып ҿмір сүргенін 

этникалық тарихтан  білеміз. Сондай-ақ қола дҽуірінің жоғарғы сатысында 

жасаған ариилер  қауым болып жасаған. «Коневодство является важным 
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фактором при переходе от яйлажного скотоводства к кочевому. Оно привело 

коренным изменениям в социальной и экономической жизни общества. В 

качестве плодов в структуре  скотоводской общины появилась крупная 

частная собственность – конные предвадители в руках которых 

сосредоточились десятки загонов для скота» (5, б. 54).  

Ариилердің арасында ҽлеуметтік теңсіздік болған болса, ол жеке 

меншіктің пайда болуының нҽтижесі. Осындай жағдайда, ірі-ірі мал иелері 

малдардың соңынан ұдайы кҿшіп қонып ҿмір сүреді деген құлаққа жағымсыз 

естіледі. Ҽсіресе, батыс евроцентристер мал шаруашылығын атқарушыларды 

осылай түсінеді. Яғни, кҿшпелілердің барлығы бала-шағасымен малдың 

соңында жүреді деген қате, ҿмірден алшақ пікірді айтып та, жазып та келе 

жатыр. Тҿрт түлік малды ежелден бабаларымыз ҿздерінің жайласқан жерінің 

табиғи-жағрапиялық қолайлы жайылымдардың шүйгін шҿптердің құдайы 

Митраны мадақтайды. Ақұра-мазда былай дейді:  

«Мен жараттым Митраны, 

Ҿрісі оның кең байтақ. 

Ол да сонша лайық,  

Табыну мен мадақтауға. 

Митра берер жүйрік аттар, 

Ҿрісі оның кең байтақ. 

Аттары оның желғабыз, 

Бірінші боп ол жетеді.» (9,б.376,379). 

Келтірілген бҽйіттерде, Митраның құдай тҿрт-түлік малдардың ҿсіп-

ҿнуіне қамқоршы екенін мадақтаған. Ҿсірген түлектерінің ішінде жылқыны 

айырықша дҽріптегенін кҿреміз. Осы  құдайдың арқасында асыл тұқымды, 

жүйрік, алтындай сұлу жылқылардың ҿсірілетіні кең баяндалған. Соған 

қарағанда ариилердің ортасында жылқы малының культы ҿте жоғары 

болғанын байқаймыз. Қола дҽуірінің басында ақ жылқы тұрмыста кең 

пайдаланылып, оларды кҿш кҿлігі ғана емес, салт мінген, соғыста шешуші 

күштерінің бірі болған, алысты жақын еткен жануардың асыл тұқымдары 

болғанға ұқсайды. Жылқыны осылайша дҽріптеу түрік халықтарында, 

солардың бірі қазақ халқында айырықша сақталған. Қазақтар жылқыны 

ҿзінің жанындай жақсы кҿрген, оны «ҿзінің қанаты» санаған. Қазақ 

халқының жылқыны қалай қадірлегені ҿте бай сақталған батырлар жырында 

кең сҽулеленген. «Алпамыс», «Қобыланды», «Ер Тарғын», «Қамбар» сияқты 

батырлардың мінген аттары ҿздеріне сай болып, жаумен соғысқанда 

жеткеруде айырықша мҽнге ие болғанын Қобыландының Тайбурылы, 

Қамбардың Қарақасқа арғымақтарынан байқау қиын емес.  

Ариилердің жылқыны айырықша бағалауы оның ұрпақтары скифтерде, 

сақтарда, сарматтарда жҽне хундарда ғасырлар бойы сақталып, жылқыны 

Сарыарқада, Жетісуда, Солтүстік жҽне Батыс ҿңірлерде кҿп ҿсіріп, оны 

жақын жҽне алыс кҿршілерімізге таратып отырған. Оған жазба жҽне 

археологиялық деректер куҽ бола алады. Белгілі синолог Бахаддин Огел 

былай дейді: «Олардың (хундар мен түріктер – У.Ш.) күн кҿрісі жылқы 
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шаруашылығына тікелей байланысты болады... Ҽсілі,  жылқы ҿсіру тек 

ортаазиялықтарға ғана тҽн кҽсіп болатын. Қытайлықтар атты міну үшін емес, 

тек соғыс арбаларына жегу үшін пайдаланатын. Орта Азиядағы сияқты 

барлық адам күнделкті тұрмыста қолданатын жағдай Қытайда жоқ еді. 

Қытайдың атты қосындар Метеннің заманына жеткенде  Қытай армиясының 

ең негізгі ҽрі басты күшіне айналып үлгерді.» (20, 1 кітап, б.15,41,43).  

    Автор бұл пікірді Қытай мұрағаттарына негіздеп жазған. Орталық 

Азия жылқының кҿп ҿсірілген аймағы екенін, тайға таңба басқандай 

кҿрсеткен. Шығыс кҿршіміз жылқыны түріктерден алып, оны ҽскерге 

пайдаланып, кейін ҿздері ҿсіріп, тұрмыстарына пайдаланғанын кҿреміз. 

Қытайлар, батыс кҿршілерінен жылқыны  ҽртүрлі жолмен алып, ұзақ жылдар 

бойына атты ҽскерлерді дайындауға б.з.б. III ғасырлардың  орта кезінде ғана 

қолдары жеткен. Сҿйтіп, жылқы Орталық Азиядан Үндістанға жҽне Таяу 

Азия елдеріне тараған. Жалпы алғанда Орталық Азия тҿрт түлік малды кҿп 

мҿлшерде ҿсіруге қолайлы аймақ, соның ішінде жылқыны. 

Кҿп ҿсіретін жердің бірі Қазақстан. Кең байтақ еліміздің 

территориясының табиғи-географиялық жағдайы алуан түрлі. Қой мен 

түйенің кҿп ҿсірілетін ҿңірлері шҿлді-шҿлейттік жерлер болса, жылқы мен 

сиырдың жайылатын жерлері суы мол, шҿбі шүйгін жайылымды жерлер. 

Міне, осындай табиғи ерекшеліктеріне икемделіп, тҿрт түлік малдар ежелден 

ҿсіріліп келеді. Бұдан малдар араласып ҿспейді деген пікір тумайды. Тҿрт 

түлік малдар барлық жерде ҿседі.  

Мысалға Қазақстан бойынша жылқы шаруашылығы туралы мҽліметтер 

келтірейік. Қазақстанның кҿптеген аудандарында жылқы ҿсіріледі: 

қарағанды, Семей, Шығыс жҽне Батыс Қазақстан аймақтарында. Басқа 

ҿңірлерге қарағанда аттары аталған ҿлкелер ежелден жылқының отаны 

болып саналады. Жерінің табиғи қолайлылығына байланысты жылқы етінің 

сапасы қой етінің сапасынан кем емес,  ал сіңімділігі жағынан тіпті асып 

түседі. Жылқы сүтінен дайындалған қымыздың ем-профилактикалық жҽне 

тағамдық күші күшті. Жылқы қанынан шипалық дҽрілер жасалады. Оның 

үстіне жылқы күш кҿлік соғысқа ертеден пайдаланылған. Қазақтар жылқыны 

қанат санаған.  

Қазақ халқының жылқы ҿсіру тарихын зерттеген ғалымдар баршылық. 

Солардың еңбектерін сараптай, ҿзінің кҿп жылдық еңбегін осы мҽселеге 

арнаған Ахмет Тоқтабайдың «Қазақ халқының дҽстүрлі мҽдениетіндегі 

жылқы феномені» (7) атты докторлық диссертациясы мен жарық кҿрген 

еңбектерінде  кешенді қазақ халқының жылқы ҿсіру, оны тұрмысқа 

пайдалану жҿнінде  құнды туындылар жазды. Осы диссертациясында 

жылқының кҿне замандардан басталған тарихы, қазақтың дҽстүрлі жылқы 

шаруашылығы, ер-тұрмандары, жылқының сыны мен бабы, жылқыға 

байланысты мерекелер мен ойындар, жылқының қоғамдық маңызы жҽне т.б. 

сол сияқты ҿзекті мҽселелерде қарастырған.      

Қазақ халқының жылқы ҿсірген  жҽне ардақтаған. Кеңес Үкіметі 

жылдарында тың жерлерді игеру компаниясы кезінде 25-30 млн. га жер 
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жыртылып, малдың жайылымы азайып кеткеніне жҽне жылқының басын 

қысқарту туралы Үкімет саясатына қарамастан Қазақстан Республикасында 

жылқы  малы ҿсіріліп жатты. 1972 жылдың 1 қаңтарында Қазақстанда 1257,8 

мың жылқы болған. Қарағанды облысында 135 мың, Семей облысында 121 

мың, Жамбыл облысында 96 мың жҽне  Шығыс Қазақстан облысында  92 

мың жылқы ҿсірілген. Солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарының 

ҽрбірінде жылқы саны 40-46 мыңдай. Республиканың басқа облыстарында 

67-84 мыңнан жылқы болған (25, 4т. Б.534).  

Келтірілген деректерге қарағанда Кеңес Үкіметі жылдарында 

Қазақстанның Орталық, Солтүстік, Шығыс  аймақтарында ежелгі ҽдет 

бойынша кҿп ҿсірілген. Оңтүстік, Батыс аймақтарда ҽжептеуҽр аз болғаны  

байқалады. Енді Қазақстан Республикасы егемендікке жетіп, ежелден 

ҿсірілген жылқы малын кҿп ҿсіруге айрықша кҿңіл бҿлінуде. 
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Ариилердің өлікті жерлеу салты 

 

4.1. Ариилердің обалары (Қорғандары). 
 

Авеста кітабының адамға қатысты бҿлімінде: «Еңбек пен ерлікті 

мадақтауы, ержүректілік, еңбексүйгіштік пен басқа да ҽдет ғұрыптарды  

Александр Македонскийге ұнағандықтан, ол соғдылықтарша киініп, ҿз 

ҽскерлерін де жергілікті халықтың ҽдет-ғұрпын  қабылдауға жҽне 

тұрғылықты халықтай киінуге үндейді» (8, б.63-64).  

Авестаны жан-жақты терең зерттеген ғалым Х.Кҿктҽнді ариилердің 

қайтыс болған адамдарды жерлеу салтына тоқтала келіп: «Мынаны да айтып 

кету керек. Заратуштра дініндегі елдің атақты патшалары ҿлгенде олардың 

денелерін алтын табытқа салып, ішін меруерт-маржандарға толтырып 

кҿмген. Тіпті марқұмның басының астына Авестаны да қойған. Қабірді 

айналдырып үлкен кесенелер тұрғызған. Бұл кесенелер кейіннен қасиетті 

киелі қорыққа, ҽулие мекенге айналған. Сондай-ақ, пірлерге де арнап кҿпеген 

ғимараттар салынған. Александр Македонский Түс қаласында патша 

Виштаспқа арналып тұрғызылған үш кесенені ашып кҿрсе, олардың бірінен 

Авеста қасиетті кітабы шығады. Ҽрине бұл кітап  Авестаның толық нұсқасы 

болмай, тек қана оның белгілі бір тарауларынан тұратын. Қабірден табылған 

бұл Авестада кҿптеген ҿте құнды деректер баяндалған. Сондай-ақ онда 

Заратуштра пайғамбар ілімі мен нанымына байланысты  негізгі деректер 

келтірілген» (8, б.64). 

Сілтемеде келтірілген ариилердің ҿлген адамды жерлеу салты Орталық 

Азияның автохтондық  этностарын кҿз алдымызға ҽкеледі.  Авеста кітабында 

Сырдария, Ҽмудария, Түркістан, Арал теңізі туралы жиі-жиі айтылады. 

Осынша үлкен ҿлкені мекендеген этностар ариилер болғанын жоғарыда 

айтқан болатынбыз. Олардың салт-дҽстүрлері бойынша жерленген мҽйіттері 

(обалары)  Орталық Азияның барлық аймақтарында, Солтүстік Кавказда да 

жҽне Қара теңіздің солтүстік даласында сақталған.  

Қола дҽуірінде жалпы ариилер деген атпен аталған этностардың 

қоныстары мен бекініс орталықтарына Қара теңіздің солтүтсіңк далалары 

мен Орталық Азия бойынша шолу жасап, археологтардың ашқан, зерттеген 

қола дҽуірі обаларынан деректер келтірейік. Біз тоқталған Орталық Азияның, 

Солтүстік Кавказ жҽне Қара теңіздің солтүстік даласына дейінгі жерлердің 

бҽрінде қоныстар мен обалар сақталған. Сол қоныстармен обаларды пайда 

еткен ариилер. Олардың қоныстарына қарағанда обалар (қорғандар) кҿп 

сақталған. Біздіңше, оның себебі қоныстар ежелден үлкенді кішілі 

ҿзендердің, кҿлдердің, теңіздердің жағалауында, судың кҿзі бар жерге 

салынған. Қазірде де солай,  сусыз жерге тұрақты қоныстар салынбайды.  Бұл 

ежелден қалыптасып қалған тұрмыстың заңы. Сондықтан суға жақын 

салынған қоныстар кҿбірек эрозияға ұшырайды, ҽсіресе ертедегі қоныстар 

айтарлықтай дҽрежеде жақсы сақталмаған. Осындай себептердің салдарынан 

ертедегі қоныстар жермен – жексен болып кеткен. Олардың орнын тауып, 
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археологтар қола дҽуіріндегі этностардың мҽдени дҽрежесін тереңірек білуге  

тырысуда. 

Ал обаларға келсек, бұл жағдай мүлдем басқаша.  Қола дҽуіріндегі 

ариилер этносының жерлеу ҽдісін археологтар анықтады. 1. Ариилер қайтыс 

болған (дүние салған) адамын биіктеу, судан қашық жерден қабірін қазып, 

сол жерге адамның басын батысқа, бетін құбылаға қаратып жерлеген; 2. 

Ҿліктің табытының қасына марқұмның жеке, аса құнды мүліктерін, қару 

жарақтарын орналастырған; 3. Қабірінің ішіне ер-тұрманымен мінген атын 

қоса жерлеген; 4.Аса белгілі адамдардың қабірінің қасына ҽйелдерінің бірін 

асыл дүниелерімен бірге  қоса жерленген; 5. Жергілікті құрылыс заттардан 

ҿліктің қабірінің үстіне үйіп белгі салғанда, оның қақ ортасында марқұмның 

денесі, онымен бірге жерленген дүниелер мен қоса жерленген жылқылардың 

денелері орналасқан. Сҿйтіп, қабірдің үстіне кҿлемі жағынан үлкенді-кішілі 

обалар (қорғандар) пайда болған. Ҿзендердің, кҿлдердің алқаптарында, 

тегістік жерлерде, таудың тас аймақтарында обалар сол жердің топырағы мен 

саздарынан үйіліп орнатылса, таулы-тасты аймақтарда тастан үйіп  обаны 

кҿтерген. Олардың кҿлемдерінің бірдей болмауы, қола дҽуірінде мүлік 

теңсіздігі болғанға ұқсайды. Ҿте үлкен, ерекше кҿрініп тұрған обаларды 

қазғанда, оның астындағы жерленген адамдардың қасынан аса бай,  асыл 

дүниелер шықса, кҿпшілік қабірлерден айтарлықтай  құнды жҽдігерлер 

табылмайды,  табылса да азын – аулақ. Бұндай теңсіздікті ашық байқау үшін 

кейбір қола дҽуірінің зерттелген обаларынан мысалдар келтірейік. Бірақ, 

соны айтуымыз керек., қола дҽуірінде жасаған ариилер этносының адамға 

деген кҿзқарасы жоғары болғанын байқаймыз. Дүние салған адамдарын 

ҿртеп жібермей, оларды жерлеп, мҽйіттің үстіне белгі орнатып, оның 

қабірінің ішіне марқұмның жеке заттарын  бірге жерлеген. Соған қарағанда, 

ҿлген адамның жаны ҿлмейді, «о дүниеде мҽңгі ҿмір сүреді» деген сезім сол 

кезде қалыптасқанға ұқсайды.  Сондықтан, сол кездегі жерленген 

адамдардың жандарынан заттардың табылуының ғылыми мҽні осында.  

Ариилердің салты бойынша жерленген адамдардың мҽйітінің үстіне 

салынған обалар Орталық Азияда ҿте кҿп сақталған. Олардың нақтылы 

санын айту мүмкін емес. Себебі, кҿптеген обалар жаратылыстың құбылысы 

мен бұзылып, жердің бетінен жоғалып кетсе, кейбіреулері адамдардың 

физикалық күшімен егістік жерге, су тоғандарының, құрылыстың  астында 

қалған  сияқты ҽрекеттермен жоқ болып кеткен. Соған қарамастан, Орталық 

Азияда оның қақ ортасында орналасқан кең байтақ Қазақстан жерінде сансыз 

орналасқан обалар осы күнге дейін қола жҽне темір дҽуірлерінің естелігі 

ретінде сақталуда. Пікірімізді дҽлелдейтін кейбір деректер келтірейік. 

1960 жылы жарық кҿрген «Археологическая карта Казахстана» атты 

кітапта: «Всего на карту нанесено около пяти тысяч памятников. Разумеется, 

что этим количество их  на территории Казахстана далеко еще не 

исчерпывается; возможно, что ряд из них остался не учтенным н не вошел в 

карту» (30, б. 6). Келтірілген сілтемедегі кҿрсетілген ескерткіштердің саны 

Қазақстандағы археологиялық ескерткіштердің бҽрін қамтымайтыны дұрыс 
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айтылған. Үйткені, бұл қазақ тарихына  алғашқы жарық кҿрген еңбек. 

Картаға енген ескерткіштердің жарымынан кҿбі қола жҽне темір дҽуірінің 

обалары. Одан бері елу жылдан артық уақыт ҿтті. Осы уақыттың ішінде 

археологтар кҿптеген ескерткіштерді тауып, оларды зерттеп келеді. XX 

ғасырдың соңғы кезінде «Қазақстан Республикасы тарихи жҽне мҽдени 

ескерткіштерінің жиынтығы»  атты тақырып бойынша біздің археологтар 

қыруар жұмыс атқарып, ҽр облыстардың кҿлемінде ескерткіштердің 

жиынтығы бойынша кҿп томдық ғылыми еңбектерді жариялады. Оның 

алғашқы жарық кҿргені «Свод памятников истории и культуры  Казахстана. 

Южно-Казахстанская область» (31). Бұл 367 беттен тұратын күрделі 

жұмысты археологтар, тарихшылар жҽне т.б. кҿптеген саланың 

мамандарының қатысуымен  дүниеге ҽкелген. Ол Оңтүстік Қазақстан 

облысындағы археологиялық, тарихи, сҽулеттік ескерткіштерді қамтыған. 

Картаға енген археологиялық жҽне сҽулеттік ескерткіштер тас (палеолит), 

қола, темір жҽне ортағасыр тарихи дҽуірлерді қамтиды. Солардың арасынан 

ариилердің жасаған қола дҽуірін сҽулелендіретін жҽдігерлер баршылық.  

Оңтүстік Қазақстан  облысы Сырдарияның оңжағында орналасқан 

аймақты қамтиды.  Солай болса, онымен қосарлап ағып жатқан алып 

Амударияның ҿңірімен ежелден араласып келе жатқан аймақ. Қос ҿзеннің 

ҿңірлерінің ерекшелігі сондай, алғашқы ҿркениеттің негізін  салып, оны қола 

дҽуірінде жоғарғы дҽрежеге кҿтерген арии этностарының шоғырланған  жері. 

Оны сҽулелендіретін ескерткіштер бізге қоныстардың орындарымен, обалар 

жҽне тасқа  салынған суреттер (петроглифтер) дҽлелдейді. 

Ҿлген адамдарды ариилердің салты  бойынша жерленген молалары 

(мүрделері) бізге «оба» деген атпен жеткен. Олардың саны жеткілікті. 

Ежелден қос ҿзен алқаптары отырықшы аймақ. Бұл жерде егіншілік 

(диханшылық) қолдан суару арқылы жүргізіліп келген, қазірде де сондай. 

Соған байланысты екі ҿзеннің алқаптарында ерте заманнан бері қазылған 

үлкенді-кішілі каналдардың, су жүйелерінің санын анықтау қиын шығар. 

Егістікті сумен қамтамасыз еткен каналдарды қазғанда , тоғандарды 

(суқоймаларды) салғанда қанша обалардың  жоқ болып кеткенін  ешкім айта 

алмайды.  Солай болса да,  қола дҽуіріндегі ариилердің обалары Оңтүстік 

Қазақстан жерінде де кҿп сақталған.  

Сондай обалардың бірі Таутары. Ол Қаратаудың  теріскейіндегі Созақ 

аймағында . Таутары обасы тҿртбұрыш етіп таспен қоршалған. Жерді қазып 

ҿлікті қойған. Кейбір жағдайда қабірдің бетін тас плитамен  жапқан. Осы 

қорымды  қазғанда  шұңқырдан күйген сүйектердің қасынан ҿрнектелген 5 

құмыра табылған. Таутары қонысында жүргізілген археологиялық зерттеуге 

қарағанда, бұл жерден шыққан жҽдігерлер   Орталық Қазақстан, Орал 

тауының ҿңірлеріндегі, Оңтүстік Сібір ойпаттарынан табылған 

артефактілерге ұқсайды (31, б. 13). Бірақ та қола дҽуірінің  мҽдениеті 

Оңтүстік Қазақстан аумағында  айтарлықтай дҽрежеде зерттелмегендіктен, 

бұл аймақтағы обалардың кҿпшілігіне археологтардың қолдары тимей келе 

жатыр. Осы облыстағы Авестада аталатын Қаратаудың солтүтсік жҽне 
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оңтүстік беткейлерінен петрогифтер (тасқа қашап, сызып салынған суреттер)  

табылып, олардың ұзын саны 6180 ге жеткен (сонда). Суюндыксай, 

Қошқарата, Ақсу-Жабағылы, Кҿкбұлақ. Осы Қаратаудағы петроглифтерді 

зерттеушілер М.К.Қадырбаев пен А.Н.Марьяшевтардың сҿзін келтірейік: 

«Будучи составной частью духовного мира древних скотоводов, 

земледельцев и охотников эпохи бронзы, они отражают первобытные 

представления древнего человека о мире, о вселенной, о жизни и смерти» 

(Сонда).  

Жоғарыда аттары аталған  жерлерден табылған петроглифтерді 

зерттеп,  талдап археологтар дұрыс тұжырым жасаған. Бұл кҿркем ҿнердің 

ішінде, ариилердің рухани мҽдениетін бейнелеген суреттер, соның ішінде 

табиғатты да қамтыған бейнелерде беріліп отырды: күн, свастика таңбасы, 

ҿсімдік жан-жануарлар суреттері жҽне т.б. Соған қарағанда, алғашқы қоғамда 

жасаған адамдар табиғаттың даму заңдылығынан қабардар болған.  

Оңтүстік Қазақстан обылысының солтүстік-шығыс кҿршісі  Жамбыл 

облысы бойынша «Қазақстан Республикасы тарихи жҽне мҽдени  

ескерткіштер жиынтығы. Жамбыл облысы» (32)атты жарық кҿрген еңбекте 

археологиялық ескерткіштер кең кҿлемде қамтылған; тас, қола, темір жҽне 

ортағасыр дҽуірлерін, солардың ішінде қола, темір дҽуіріне жататын 

обалардың (қорғандардың) нақтылы санын айту қиын. Бұл облыстың жерінде 

де диқаншылықты қолдан суару арқылы ҿсіру ежелгі заманнан бастағанын 

дҽлелдейтін су жүйелері; каналдар, тоғандар (су қоймалары). Осындай 

құрылыстарды салып, жерді егістікке қолайластыруда кҿптеген ертедегі 

обалар, қоныстардың орындары қирап кеткен. Солай болса да, қола, темір 

дҽуірлерінің ірі-ірі мүрделері болатын обалар ҿте кҿп сақталғған. Олардың 

басым кҿпшілігі Шу, Талас ҿзендері алқабтарындағы Шоқпар, Кҿкбастау, 

Отар, Ақкҿл, Билікҿл тҿңіректерінде шоғырланған. Бірақ та, осы дҽуірлердің 

ескерткіштері Қазақстанның оңтүстік ҿңірлерінде ҽлі күнге дейін нашар 

зерттеліп келе жатыр. Біздің археологтарымыздың Қазақстанның 

оңтүстігіндегі қола мҽдениетін  зерттеуге мойындары бұрылмайтыны таң 

қаларлық. Қола, темір дҽуірлерінің кҿптеген қоныстары, мыңдаған обалары 

ҽлі ҿздерінің зерттеушілерін күтіп жатыр.  

Соңғы жылдары бұл ескерткіштердің кейбіреулері археологиялық 

жақтан зерттеле бастады. Мысалы 1974 жылдан бері археологиялық зерттеу 

жұмыстары жүріп жатқан оратғасырлық Баласағұн қаласының солтүстік-

батысында Жетіжар атты обалар археологиялық жақтан қазба жұмыстары 

басталған болатын (33,  б.139-140). Осындай қола дҽуірінің обалары Жамбыл 

обылысында тізбек-тізбек үлкенді-кішілі болып ҿздерінің зерттелуін күтіп 

жатыр. Таяу жылдарда ол ескеткіштерде зерттеліп шығар.  

Б.з.б. II мың жылдыққа жататын қола мҽдениеті Батыс Қазақстаннан да 

мол ашылды. Бұл мҽдениетке жататын археологиялық ескерткіштер XIX 

ғасырдан бері тиіп-қашып зерттеліп келген болса, ХХ ғасырдың екінші 

жарымынан бастап, Батыс Қазақстан облысының осы күнгі жеріндегі 

археологиялық орындарды ғылыми тұрғыда есепке алып, олардың 
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кейбіреулерінде зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 300 дей археологиялық 

ескерткіштерді ашып, оларды есепке алып, Батыс Қазақстаның 

археологиялық картасын  жазуға негіз салған болатын. Ҽсіресе бұл жұмыс 

XXI ғасырдың басында, яғни 2002 жылы ұйымдасқан «Батыс қазақстан 

облыстық тарихи жҽне архерология орталығы» М.Н.Сдыковтың басшылығы 

астында археологиялық зерттеу Егеменді Еліміздің  талабына сай жаңа 

сатыға кҿтерілді. Облыс кҿлеміндегі ескерткіштерді жаппай  есепке алып, 

оларда ғылыми жұмыс бағдарлама арқылы атқарылуда. «Барлық 

жұмыстардың ауқымын кеңейте отырып,  10 мыңдай обалар мен басқа да  

археологиялық нысандарды қамтитын бұрын табылған ескерткіштердің 

санын 1966 дейін ұлғайтудың сҽті түсті.» (34, б.3). 

Міне, осындай күрделі жүргізілген ғылыми жұмыстардың  нҽтижесінде 

Батыс Қазақстан облысының археологиялық картасы жарық кҿрді. Оның 

кҿлемі 23 б/т. Картаға енген археологиялық ескерткіштердің басым кҿпшілігі 

қола, темір дҽуірлерінің обалары (қорғандары), монографияның кейпіндегі 

«Археологическая карта Западного Казахстанская область. М.1; 200,000» 

қараңыз. Осынша кҿп обалар Еділ, Жайық үлкен ҿзендердің жҽне кҿп санды 

ҿзен кҿлдердің жағаларында орналасқан. Олардың бҽрі номерленіп, картаға 

енгізіліп,оларға  қысқаша мҽліметтер берген. Обалардың орналасуы біркелкі 

емес. Бірақ, олардың аралары онша қашық орналаспаған. Кҿпшілік жағдайда, 

бір жерге бірнеше обалар жайласқан.   №399- кешенді қорғандар (Қырық оба) 

бір жерде қатар 10 оба орналасқан. Оның ең  үлкенінің диаметрі 200м, 

биіктігі 18 м болса, кішісінің диаметрі 100 м, биіктігі 6 м. Қазба кезінде 

кездескен қола дҽуірінің жҽдігері алтын моншақтар, алтын жалатқан 

қаптамалар, алтын ромбикалық жапсырмалар, алтын моншақтар, қола қазан, 

қола жүген белгісі, алтын бұйымдар, алтыннан жасалған тікпелі белгілер, 

қоладан жасалған ауыздық құралы, алтыннан жасалған самайлық 

салпыншақтар (34, б.75 жҽне қосымшаларды қараңыз). 

Монографияның кейіндегі «Археологическая карта Западного 

Казахстанская область. (1; 200,000)»  картаға зер салсаңыз, оның бетінен 

толған обаларды байқайсыз. Олардың арасында Орал (Уральск) қаласы мен 

облыстың оңтүстік-батысында екі қонысты кҿрсеткен. Осы деректерге қарап 

қайран қаласың. Осыншама кҿп орналасқан обаларға жерленген  адамдардың 

тұрақты қоныстары болмаған ба – деген сұрақ ойға келеді. Олай дейін десең, 

Қазақстанның басқа аймақтарынан қола, темір дҽуірлерінің қоныстарын 

бірінен-кейін бірін археологтар ашып келеді. Олардың бірі осы ҿңірге жақын 

Арқаим кешені. Ерте замандардан бері адамдардың жиі орналасқан тамаша 

аймағы Каспий теңізінің шығыс жағасы, Еділ, Жайық ҿңірлері екені баршаға 

мҽлім. Бұл айтылғандардан тҿмендегі пікір туындайды; біріншіден, 

Қазақстанның батыс ҿңіріндегі ертедегі тарихи ескерткіштерді зерттеу таяу 

жылдарда басталып, ол аймақтағы  ескерткіштерді археологиялық жақтан 

зерттеуге қолдары жетпей келе жатыр. Екіншіден, Батыс Қазақстан жеріндегі 

археологиялық бұрынғы Кеңес Одағындағы салтпен біржақты зерттеліп келе 

жатыр. Ҿткен ғасырдың басныда бұл ҿңірге Ресейден келген археологтар 
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«қазақтар кҿшпелі халық» деген пікірмен келіп, жердің бетінде сақталып 

қалған үлкенді-кішілі обаларды қазумен шектелген. Олардың ойларында, бұл 

жерде ертеден тұрақты мекендер  мен қалалардың болмағанын аксиома 

ретінде түсінген. Обаларды қазған кезде табылған жҽдігерлерді 

«кҿшпелілердің мүлкі» деп қараған. Міне осы теріс пікір осы күнге дейін 

жалғасып келе жатыр. Бұндай евроцентристік пікірлердің ғылыми негізі жок 

екенін кейінгі жылдары жүргізіліп келе жатқан археологиялық зерттеулер 

босқа шығаруда. Осынша обаларды пайда еткен этностардың қола, темір 

жҽне ортағасырда дүниеге келген тұрақты қоныстары  табыла бастады. 

Үшіншіден, біздің археологтар енді түсіне бастады Обалардан қазба кезінде 

қолға кіргізген артефактілер қола мен темір дҽуіріндегі этностардың ҿмірінен 

кешенді мағлұмат бере алмайды. Ҿйткені, сол уақыттың салты мен дҽстүрі 

бойынша, қайтыс болған адамдардың жеке меншігіндегі дүниенің кейбір 

бҿліктері қоса жерленген. Олардың саны да, сапасы да ҿте шектелген.  

Сондықтан да, тек обаларды зерттеп, ертедегі бабаларымыздың кешенді 

ҿмірін толық жаза алмаймыз. Тҿртіншіден, міне осыған орай, кейінгі 

жылдарда біздің археологтар қола мен темір ертедегі ортағасырлардың 

тұрақты қоныстары мен бекіністерін, қалаларын бірінен кейін бірін ашып 

жатыр.  Олардан сол дҽуірлердегі кешенді мҽдениеттердің қалдықтары 

табылып, оның иелерінің даму заңдылығын кең кҿлемде біле бастадық. Осы 

басталған кешенді археологиялық зерттеу кең кҿлемде дамыған сайын, біздің 

археологтардың тарихқа қосқан үлесі сүбелі бола береді. Ҽсіресе, қазіргі ҿсіп 

келе жатқан жас археологтар тамаша жетістіктерді қолға кіргізеді. 

Сондықтан, Орталық Азияның этностарының ҿркениеті қола дҽуірінде  

ғажайып дамыған ариилердің отырықшы ҿркениетін жан-жақты зерттеп, біз 

бабаларымыздың алғашқы адамзат ҿркениетіне қосқан тамаша үлесін жазу 

осы күнгі ғалымдардың, соның ішінде археологтардың ҿзекті мҽселелерінің 

бірі деп білеміз.  

2009 жылы жарық кҿрген «Свод памятников истории и культуры 

Республики Казахстан. Акмолинская область» (568 бет) кітабына, кең 

кҿлемде орналасқан облыстың тарихына тиісті кҿне тас дҽуірінен осы күнге 

дейінгі ескерткіштер қамтылған.  Олардың ішінде, бұл ҿңірде кҿп жылдар 

бойы жүргізілген археологиялық зерттеулердің ҿте бай артефактілері енген. 

Есепке алған жҽне зерттелген ескерткіштердің ішінде б.з.б. 2 мыңыншы 

жылдарға жататын қола мҽдениеті кең кҿлемде ашылған: тұрақты қоныстар, 

ҿндіріс орындары, обалар, тасқа жазылған суреттер, петроглифтер жҽне т.б. 

Бұларды кітапта былайша жұмақтаған: «Начиная с 17 века до н.э. в 

евразийских степях формируется и развивается андроновская культурно-

историческая общность. К ней относятся две группы памятников, 

распологавшихся в Приишимье и ниже по течению р.Ишим: сергеевские и 

вишневские» (35, б.17). Облыстың жерінен археологтар Петров мҽдениетін 

(б.з.б.17-15 ғғ.); Алакҿл мҽдениетін (б.з.б.15-14 ғғ.); Федоров мҽдениетін 

(б.з.б.14-13 ғғ.) жҽне Саргарин мҽдениетін (б.з.б.10-8 ғғ.). Аттары аталған 

мҽдениеттерді сҽулелендіретін артефактілер тұрақты қоныстардан, кен 
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орындарынан, алуан санды обалардан табылған. Бұл тамаша бай деректер, 

қола дҽуірінде ҿмір сүрген ариилердің мҽдениетінің қалдықтары.  

Ақмола облысының бұл жиынтығындағы «Алфавитный указатель» 

деген бҿлімінде қола мен темір дҽуірлеріне жататын обалардың 

(қорғандардың) жҽне молалардың тізімін берген. Олардың ұзын санына 

келсек, қорғандар – 145, могильник (молалар) – 395 екені айтылған (35,б.546-

551). Осыншама кҿп обалар мен молалардың басым кҿпшілігі қола дҽуіріне 

жатады. Бұл кҿрсеткішке енбей қалған обалар мен молалар ҽлі де облыс 

кҿлемінде бар шығар.  Оған қосымша айта кететін зайт, Кеңес Үкіметі 

жылдарында тың жерлерді игеру науқаны кезінде, Ақмола облысында 

мыңдаған гектар жерлер жыртылып, егістікке айналуда тегістеліп кеткен 

кіші-гірім обалар мен молалардың санын айту қиын. Соған қарағанда қола 

дҽуірінде ариилер бұл аймақты жиі қоныстанып, қайтыс болған адамдарын 

ҿздерінің салты бойынша жерлеген. Облар мен молаларда жүргізілген қазба 

жұмыстары кезінде, археологтар ҿте бай жҽне ҽр түрлі артефактілерді қолға 

түсірді: сүйектен жҽне тастан жасалған садақтың ұштары, қола қанжар, 

пышақ,  қола балталар, бідер, қыш ыдыстар, малдардың ҽсіресе 

жылқылардың сүйектері кҿп табылған. Ҽртүрлі алтын бұйымдар, тастан, 

қоладан жасалған еңбек құралдары.  Ақмола  облысының жеріндегі жүздеген, 

мыңдаған обалар жергілікті құрылыс заттардан орнатылған. Кҿпшілік  

жағдайларда, тегістік ҿзендердің жағалуындағы  бұл құрылыстар топырақты 

үйіп, үлкенді-кішілі обаларды тұрғызса, таулы аймақтарда бұл 

ескерткіштерді салуда таудың тасын кең пайдаланған.  Сҿйтіп Ақмола 

облысынан табылған ескерткіштер қазақстанның солтүстігінде қола 

дҽуірінде жасалған ариилердің заттай жҽне рухани мҽдениеттерін 

мінездемелейді.  

 Кезектегі ескерткіштердің жиынтығы «Свод памятников истории и 

культуры города Алматы» (2006) 45 б/т.  Монографияның атына сҽйкес, онда 

қаланың барлық ескерткіштері қамтылған: археологиялық, тарихи жҽне 

сҽулеттік. Олардың ішінде сан жағынан аз болса да археологиялық 

ескерткіштер енген. Сол ескерткіштердің ішінде біз айырықша кҿңіл бҿлетін 

қола мҽдениетіне тиісті жақтары бар. Б.з.б. XIV-XII жҽне XII-XI ғғ. жататын  

«Каменский», «Турксибский» ескерткіштерін қаланың ішіндегі құрылыс 

жұмысының барысында ашылып,  олардан қашау (бұрғы), қыш ыдыстар, 

қоладан соғылған  балта, садақтың қола ұщтары, пышақ, қол орақ  жҽне т.б. 

бұйымдар табылды (36, б.14). Алматының солтүстік-батыс шетінде Боралдай 

қорғандары бір жерге шоғырланған  олардың саны 47. Олардың ең үлкенінің 

диаметрі 100 м,  биіктігі 14 м.  

Бұндай обалар қаланың территориясында ҿте кҿп болған. Тілекке 

қарсы олар тегістеліп, осы күнгі Алматы шаһарінің астында мҽңгі қалған. Іле 

ҿзенінің алқабы ежелден адамдардың жиі орналасқан аймағы болып, оның 

үстінен Ұлы жібек жолының солтүстік тармағы ҿткен. Кҿп санды қола жҽне 

темір дҽуірлерінің қоныстары мен обалары қаланы қайта жаңғыртқан  тарихи 

кезеңде, ҽсіресе, Кеңес Үкіметі жылдарында қиратылып, олардың үстіне кҿп 
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қабатты ғимараттар салып жіберген. Осындай бағасы жоқ ескерткіштер жаңа 

Алматының құрбаны болып кеткен.  Тек қаланың шет жағындағы Боралдай 

обалары сақталып қалған.  Егеменді еліміздің жағдайында «Мҽдени мұра» 

бағдарламасы бойынша бұл ескерткішті қорғауға алып, Боралдай 

заповеднигін құру үшін жұмыстар басталды. Оның нҽтижесін кейін кҿре 

жатармыз. Сүйтіп қазіргі Алматының негізі қола дҽуірінде салынып, б.з.б. 

екінші ғасырда Ұлы жібек жолының солтүстік тармағындағы қалалардың бірі 

болған. Оның Ұзын жасы 2500 мың жыл болған кҿне шаһар.  

Алматы қаласының ескерткіштер жиынтығында жоғарыдағы жағдайды 

дұрыс жазған. Оны сол күйінде келтірейік: «Памятники раздела археологии, 

к сожалению,  немногочисленны. Поэтапная застройка  города привела к 

уничтожению многих неисследованных или же известных специалистам 

археологических объектов древности и средневековья региона» (сонда, б. 5.).  

Бұл дұрыс айтылған пікірге жоғарыда тоқталғанбыз. Солай болса да, 

бүгінгі Алматы қаласының астында мыңдаған қоныстардың, обалардың жҽне 

сол сияқты ата-бабаларымыздың басынан ҿткерген ҿмірлерін сҽулелендіретін 

құнды деректердің жаңа қаланың астында мҽңгі қалғандары ҽрбір саналы 

азаматтардың жүректеріне қатты батады. Бұндай ҿткен тарихқа бейберекет 

қарап, тарихи ескерткіштердің құндылығын бағаламай, Кеңес Одағы кезінде 

елімізді басқарған Үкіметтің, оның үлкенді-кішілі басшыларының ҿз 

халқының тарихына кешірілмейтін келтірілген қиянаттары деп білеміз. Олар 

халық тарихының алдында қылмыскер, кінҽлі басшылар. Осындай жағдай 

тек Алматы қаласындағы ғана емес, Қазақстандағы кҿптеген қалалар Кеңес 

Үкіметі жылдарында осындай тағдырларға ұшырады. Мысалы, 2003 жылы 

2000 жылдық Тараз қаласы кҿне Ҽулиеатаның үстіне қайтадан салынып, 

ертедегі ірі ҿркениеттің орталығы болғанын дҽлелдейтін археологиялық 

ескерткіштер, қазіргі жаңа Тараз қаласының астында мҽңгі қалды. Ондай 

мысалдар жекілікті. Адамның ар-намысына, санасына тиетін, 

бұзылушылықты келешекте болдырмауымыз мүмкін. Алматы қаласының 

ескерткіштерінің жиынтығы жарық кҿргенмен, Алматы облысы бойынша 

бұндай кітап ҽлі жарық кҿрген жоқ. Бірақ, бұл жұмыс істеліп отыр, таяу 

жылдарда күрделі монография болып шығып  қалар. Алматы облысының 

жеріне түгелімен Жетісу ҿңірі кіреді. Ежелден бұл аймақты бабаларымыз 

Жетісу деп атаған. Ҿйткені, Тянь-Шань тауымен оңтүстікке қарай созылған 

Іле Алатауының батысындағы тамаша кең аймақты алып жатқан жердің 

үстінен ҿтетін жеті үлкен ҿзеннің алқабын қосып, жалпылама осы ҿңірді 

Жетісу деген. Бұл ҿзендердің бҽрі Балқаш кҿліне құяды. Міне, осы ҿңірдегі 

жерлердің бҽрі Алматы облысына қарайды. Бұл ҿңірді ертеден бабаларымыз 

«жер жаннаты Жетісу»- деп текке атамаған. Шығыстан батысқа қарай, оның 

үстімен Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы ҿткен. Ақиқатында дҽл 

солай., Қазақстанның тамаша жерлерінің бірі. Ҽсіресе, Кеңес Үкіметі 

жылдарында   Жетісу ҿңірінен палеолит, қола, темір жҽне ортаңғасыр 

ескерткіштерін археологтар  кең кҿлемде ашты.  
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4.2. Ариилердің жерлеу салты. 
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1946 жылы Ұлттық Академияның ұйымдастыруымен белгілі түрколог, 

ғұлама А.Х. Марғұлан Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясын 

ұйымдастырды. Ҿз халқының қола, темір дҽуірлеріне жататын алуан санды 

ескерткіштерді ашты жҽне археология, этнология бойынша кадрлар 

дайындады. Ҿз ҿмірінің үлкен бҿлігін осы салаға жұмсаған А.Х. Марғұлан 

Қазақстан археологиясының негізін қалаушы жҽне оны ілгері ірі ғылыми 

мекемеге айналдырушы. Сондықтан да, қазіргі «Археология институты» сол 

ғұламаның атымен аталуын ғылыми ақиқаттық деп білеміз. 

 А.Х. Марғұланның археологиядан алғашқы дайындаған шҽкірттерінің 

бірі тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ұлы Отан соғысының 

ардагері Кемел Ақышұлы Ақышев. Ол бұрынғы С.М. Киров, бүгінгі Ҽл-

Фараби атындағы ҚҰУ-нің тарих факультетін табысты бітіргеннен кейін, 

археологияға белсене қатысып, 1954 жылдан бастап Іле археологиялық 

экспедициясын ұйымдастырды. Кҿп ұзамай, бұл Жетісу археологиялық 

экспедициясы болып, ұзақ жылдар осы кең аймақтағы археологиялық, 

сҽулеттік ескерткіштерді зерттеді. Ҽсіресе, бұл ҿңірден тамаша қола мен 

темір кезеңдеріне жататын ескетркіштерді ашты. Олардан түскен бай 

деректерді ой елегінен ҿткізіп, Қазақстан тарихының алғашқы қоғам кезеңін 

қайта қарауға қол жеткізді. Тарихтың осы дҽуірлерін сҽулелендіретін 

монографиялар, мақалалар,оқулықтар жазылды. Бұл еңбектер халық арасына 

кеңінен тарап кеткен. Олармен кҿпшілік оқырман қауым таныс. Солардың 

ішінен «Иссык (Есік – У.Ш.) обасы» атты еңбегіне тоқталсақ ҽлемге «Алтын 

адам» деген атпен ҽйгілі монография. Алматыдан қашық емес Есік ҿзенінің 

бойында орналасқан оба. Сол обадан қазып, онда алтыннан жасалған 

киімімен жерленген адамның қаңқасы табылған. Бұл құны жоқ 

археологиялық деректі жан-жақты зерттеп, оны ғылыми тұрғыдан кең мҽнде 

дҽлелденген. Осы орайда айырықша еске салатын нҽрсе, ол да болса Есік 

обасынан табылған деректердің құндылығы. Қазба деректердің бҽрі де 

археология үшін құнды болып саналады. Солай болса, да Есік обасынан 

алтын киімге оралған адамның денесінің табылуы адамды таң қалдырады. 

Бұл монографияны жазғанда, автор сақ дҽуірінің ҿркениетті мҽдениетке қол 

жеткергендігіне терең мҽн берген. Сақтар түсті металлдарды кең түрде 

пайдалана білгені былай тұрсын, оларды ҽртүрлі ҿрнектерге безелеген, ҿте 

ҽдемі бұйымдарды жасай білгенін айқын сҽулелендірген. К.А. Ақышев 

Иссык обасынан табылған «Алтын адамды» ҿзімен бірге алып жүріп, оны 

кҿптеген елдерге барып, арнайы кҿрмелерде кҿрсетті. Сурет 8. Алтын 

жауынгер (б.з.б ІҮ – ІІІ ғғ.) Есік обасы К.А. Акишевтің реконструкциясы (37 

қараңыз). 

1969 /1971/ жылдары ұлы бабамыз Ҽл-Фарабидің кіндік қаны тамған 

Отырар қаласын зерттеу үшін, «Оңтүстік Қазақстан археологиялық 

экспедициясын» К.А. Акышев басқарды. Бұл экспедиция 30 жылға жуық 

Отырар қаласын, оның атыраптарында ортағасырлық ескеткіштерді зерттеді. 

К.А. Акышев осы экспедициясының мүшелерімен ұзақ жылдар суарып егін 
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еккен алқаптарды да зерттей, ертедегі суару жүйелеріне айрықша кҿңіл 

бҿлді. Бұл туралы кеңірек мен ҿз монографиямда тоқталған болатынмын. 

Осындай қыруар археологиялық зерттеулердің нҽтижесінде К.А. 

Акышев ҿзінің тҿңірегінде мамандармен бірге ірі монографиялар кҿптеген 

мақалаларды жарыққа шығарды. Сондай-ақ кандидаттық жҽне докторлық 

диссертациялар қорғалды. Бұл ғылыми мұраларда, археологтар 

Сырдарияның орта жҽне тҿменгі ағыстарында антикалық замандардан бері 

үзілмей келе жатқан түріктердің, сондай-ақ, қазақтардың бабалардың 

отырықшы ҿркениеттің болғанын ашық-айқын кҿрсететін дерек. 

Қазақстан Республикасы егеменді ел болып, оның екінші орталығы 

Астана қаласы болған кезде, К.А. Акышев сол қалаға барып, сол жерде 

археологиялық орталық ашып, ҿзінің археологиялық зерттеуін кең кҿлемде 

Орталық Қазақстанда жүргізді. Оның негізгі кҿніл бҿлген ҿзекті 

мҽселелерінің бірі, сол аймақтан ортағасырлық ескерткіштерді ашу болды. 

Ҿйткені қазақтарды кҿшпенді халықтардың қатарына қосып, Орталық, 

Шығыс, Солтүстік жҽне Батыс аймақтарды мекендеген қазақтарды 

«кҿшпенді болды» - деген жалған пікірден арылмай келе жатқан тарихшылар 

мен оқырмандар да қазірге дейін баршылық. Осы пікірдің негізінде болса 

керек, К.А. Акышев Орталық Қазақстан жерімен бірнеше ортағасырлық 

қоныстарды жҽне қалаларды тапты жҽне оларды археологиялық жақтан 

зерттеді. Бұл үлкен жұмысқа Астанадағы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің мамандарын жҽне студенттері мен аспиранттарын да 

қатыстырды. Ҿзі осы оқу орнында археологиядан лекциялар оқыды. К.А. 

Акышевтің зерттеуі арқылы, Орталық Қазақстан жерінде ертедегі 

отырықшылық мҽдениеттердің қалдықтары ҽлі де болса бар екенін кҿрсетеді. 

Жоғарыда аттары аталған ҿңірлер осы күнге дейін айтарлықтай археология 

жақтан зерттелмей келе жатыр. Сондықтан, кейбір қазақ тарихына үстірт 

қараушылар, «бұл аймақты мекендеген қазақтар шетінен кҿшіп жүрген, 

олардың отырықшылық орындары болмаған»-деген жалған түсініктерден қол 

үзбей жүргендер баршылық. Енді К.А. Акышев бастаған бұл ҿзекті мҽселе, 

ҿзінің алдағы уақытта жалғасын табар деген үміттемін. Себебі, К.А. Акышев 

кҿптеген шҽкірттерді тҽрбиелеп қалдырды. Олар енді ұстаздарының бастаған 

жұмысын жалғастырып келеді. 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ұлы Отан соғысының 

ардагері Кемел Ақышұлы Ақышев ҿзінің барлық саналы ҿмірін Қазақстан 

Республикасының археологиясының дамуына жұмсады. Бұрын соңды 

зерттеуін кең кҿлемде таба алмай келе жатқан, Қазақстан тарихының 

алғашқы қоғам мен ортағасырлар кезеңдеріне жататын ескерткіштерді К.А. 

Акышевтің зерттегені туралы жоғарыда шолу жасадық. Осы ұзақ жылдар 

бойына қажырлы еңбек атқарып, ол кейінге мҽнгі ҿлмейтін тарих ғылымында 

естелік орнатты. Ол ғылыми мұралардың кҿлемі ауқымды жҽне ғылыми мҽні 

терең. Бұндай биік мұнараға ҿз замандастарының кҿпшлігінің қолдары жете 

бермейтін шығар. К.А. Акышев қажырлы еңбегімен Қазақстан 

археологиясының ірге тасын қалаушы аталарының бірі болып тарихта қалуы 
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тиіс. Оның тҽрбиелеп ҿсірген шҽкірттері, К.А. Ақышевтің зерттеген ҿзекті 

мҽселелерін алға ҿрлетіп зерттейтіндігіне сеніміміз мол (79, б. 61-66).     

Бұрын басталған бұл ҿңірдегі археологиялық зерттеу жұмысын 1966 

жылы ұйымдасқан Жетісу археологиялық экспедициясы белгілі маман 

К.А.Ақышев басқарып, тек Жетісу ҿлкесінде ғана емес, оған кҿрші Шығыс, 

Солтүстік Қазақстан жерлерінде қола мен темір дҽуірлерінің ескерткіштерін 

ашып, күрделі жұмыстар жүргізді. Ҽсіресе, бұл ҿңірлерден тамаша қола жҽне 

темір тарихи кезеңдеріне жататын ескерткіштерді ашты. Олардан табылған 

бай деректерді ой елегінен ҿткеріп, қазақ халқының тарихының алғашқы 

қоғам дҽуірін қайта қарайтын қомақты деректерді топтады. Тарихтың осы 

бҿлігін сҽулелендіретін монографиялар, мақалалар, оқулықтар жазды.  

Солардың ішінен «Қазақстанның кҿне алтыны» атты монографияға 

тоқталайық (37). Бұл альбом ретінде жазылған монография болып, оған  

Қазақстан жеріндегі ежелгі жҽне ортағасырлық шеберлердің Мемлекеттік 

Эрмитажда, Қазақ ССР ғылым академиясының археология музейінде жҽне 

Қазақстан Мемлекеттік орталық музейінде сақталған бұйымдар жарияланып 

отыр: 

Ең кҿне ескерткіштердің арасынан альбомға қола  дҽуіріндегі андрон 

мҽдениетіне жататын алтын бұйымдар берілді.     Олар Қазақстан 

территориясында  б.д.д. XVI-XIV ғғ ҿзінде ақ зергерлік ҿнер пайда болғанын 

дҽлелдейді» (37.б.6). 

Орталық Азияда  қола мҽдениетін пайда еткен, оны дамыта білген 

ариилер этносы. Олар алғашқы алтын мен қоланы илей, тұрмыста кең 

қолданғанын Авеста кітабынан білеміз. Міне сол бабаларымыз түсті металды 

Орталық Азияда  оның қақ ортасындағы осы күнгі қазақ жерінде кең кҿлемде 

түсті металды пайдаланғанын кейінгі ғасырлардағы археологиялық 

зерттеулер дҽлелдеп отыр. Альбомға енген 134 алтын жҽдігердің 12-сі қола 

дҽуіріне жататын болса, 112 данасы темір дҽуірінің мҽдениетіне жатады (37, 

216-246). Солай болса, қола дҽуіріндегі ариилердің ұрпақтары түсті металл 

ҿндірісін жоғарғы сатыға кҿтеріп, олардан ҽр түрлі ҿте сапалы зергерлік 

тҽсілмен жасалған бұйымдар. «Зергерлік ҿнердің қайнар кҿзі қола дҽуірі  

б.з.б. XIV-IX ғғ.». атты бҿлімінде Ұлытаудағы Айбас-дарасы бейтінен  екі 

басты бір-біріне сұғынып бекітілген білезік  (XII-X ғғ.) Ҽ.Марғұлан тапқан; 

Мыңшұқыр бейітінен (Шығыс Жетісу)  б.з.б. XII-X ғғ.  жататын бекіткіш 

бауы бар сырғалар, қола, жұқартылған алтын қаптама, бір жарым оралымды 

сырғалар жҽдігерлер табылған (К.Ақышев). Шығыс Қазақстандағы Шілікті 

обаларынан бұғылар бейнелі, балық бейнелі алтын бұйымдар, алтын құйма, 

белдіктің алтын тағасы, інжу-маржан жҽдігерлер (С.Черников) . Орталық    

Қазақстаннан құрсаулар  - қылыштың қынына түсірілген тҿрт қабыланның 

алтын бейнесі (Ҽ.Марғұлан).  

Альбомдағы қалған кҿпшілік алтын бұйымдар б.з.б. V-I ғғ. жататын 

айуанаттардың стиліндегі ҿнерлі жҽдігерлер құрайды. Олардың ұзақ саны 

жүзден асатынын  жоғарыда тоқталғанбыз.бұлардың кҿпшілігі қола жҽне 

темір дҽуіріндегі обалардан табылған.  Қазақстандағы обалардан табылған 
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алтын бұйымдар Есіл ҿзенінің, Забайкалья ҿңірлерінен, Украинаның 

шығысынан, Ауғанстаннан табылған алтын жҽдігерлермен ұқсастығы 

табылды. Олардың ішінде айырықша мҽнге ие Есік обасы.  

Б.з.б. 5-4 ғғ. Есік обасы аса кҿрнекті темір дҽуірінің ескерткіші. 

Алматы қаласынан 50 км қашықтықта, Есік ҿзенінің сол жақ жағалауына  

орналасқан. Оның  диаметрі 60 м, биіктігі 6 м. 1969-1970 жж. 

К.А.Ақышевтың басшылығы бойынша зерттелді. Қазба жұмысының 

барысында Есік обасының ортасынан жҽне бүйірінен екі адамның қаңқасы 

шыққан.  Орталықта  орналасқан оба түгел тоналған, оң бүйірде қойылған 

адам сол күйінде бұзылмай сақталған. Оның  денесі Тянь-Шань 

шыршасының бҿренелерінен жасалған табыттың ішіне орналастырылған. Ол 

бейіттің аумағы 3,3х1,9 м биіктігі 1,5 м. Қабірдің солтүстік жҽне батыс 

жағына 4 дана құмыралар, ағаштан жасалған жасалған ыдыстар, күміс 

тостаған, алтын жалатқан қола тостаған, 26 таңбадан тұратын жазуы бар 

күміс тостаған. Археологтар бұны «Есік жазуы» деп атаған. Ағаш табыттың 

сол жақ жартысында басын батысқа қаратқан адамның сүйегі шыққан.  

Антропологтардың пікірі  бойынша, бұл табытқа 17-18 жастағы сақтардың 

азаматы жерленген деп топшылайды. «Үстіндегі киімдері салтанатқа сай ҿте 

бай, алтыннан тігілген. Ол басына конус тҽріздес биік (65-70 см) бас киім 

киген жағалай 200-ден астам неше түрлі алтын зер ҽшекей заттармен 

безендірілген. Олардың кҿпшілігі барыстың, таутекенің, арқардың, құстың, 

аттың кескінімен таңбаланған. Бас киімнің маңдай жағы теке мүйізді қанатты 

қос аттың мүсінімен жҽне ұзын екі қос жапырақпен, басқа да бедерлі 

шеттікпен безендірілген. Мойнына бұралған алтын алта таққан, оның ұш 

жақтарына бедерленген жолбарыс бастары  бейнеленген. Есік жауангерінің 

сырт киімі бешпент пен шалбардан тұрады... Есік обасынан барлығы б.з.б. 5-

4 ғғ. жататын 4 мың алтын бұйым табылды» (25, Алматы, 1974, б.198). 

келтірілген сілтемеден байқау қиын емес, Есік обасы б.з.б. 5-4 ғғ. 

жатқанымен, одан табылған жҽдігерлер қола дҽуірінің обаларынан шығатын 

бұйымдарға жақын екендігі байқалады. Есіктен шыққан бұйымдардың 

кҿпшілігі қыштан, алтыннан, қоладан жасалған. Олардың ішінде аздап күміс 

бұйымдар кездескенмен, темір заттар кездеспеген. Жерлеу салты да қола 

дҽуіріне жақын екені  байқалады. Қорыта келгенде, қола дҽуіріндегі арии 

этностарының  жерлеу салты темір дҽуірінде де бекем сақталғанын 

аңғарамыз.  

Міне, осы Есік обасынан табылған алтын киімді адам жҽне онымен 

бірге жерленген асыл бұйымдар ҽлемдік маңызы бар жаңалық болды. Бұл 

ескерткіш тарихи сахнаға шығудан ақ, онымен жақын танысу үшін дүние 

жүзінің елдері ҿздерінің қызығушылығын  білдірді. Қазақстаннан алғашқы 

шыққан алтын адаммен таныстыруда белгілі еліміздің археологы 

К.А.Ақышев қыруар жұмыстар жүргізді. Алдымен жоғарыда аталған 

«Қазақстанның кҿне алтыны» атты альбомды 25 мың таралымда жариялады 

жҽне кҿп елдерге «Алтын адамды»  апарып, кҿрмелер ашты. Соның 

нҽтижесінде бұл ескерткіштен ҽлем халықтарының хабары бар.  
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«Қазақстанның кҿне алтыны» альбомына енген алтын бұйымдарды 

қорытындылай келе, К.А.Ақышев: «Альбомға енгізілген ескерткіштер – 

Қазақстан алтын бұйымдарының бір бҿлігі ғана, бірақ соның ҿзі де Қазақстан 

территориясын мекендеген тайпалар мен халықтардың ҽлемдік ҿнер 

қазынасына үлкен үлес қосқандығы туралы мағлұмат береді. Республикада 

кеңінен жүргізіліп жатқан археологиялық зерттеулер нҽтижесінде іс жүзінде 

ежелгі дүние ескерткіштері жыл сайын ашылуда, сондықтан да, ескерткіштер 

коллекциясы одан ҽрі молая беретіндігі кҽміл». (97, Б.19). 

Ғұламаның бұл айтқан ғылыми тұжырымының жазылғанына 30 жылға 

жақын уақыт ҿтті. Осы жылдарда Қазақстан Республикасы жерінде  «Мҽдени 

мұра» бағдарламасы бойынша археологиялық зерттеу жаңа сатыға кҿтеріліп, 

кең кҿлемде жүргізіліп келеді. Олардың нҽтижелері ҿте ауқымды. Бұрын Есік 

ескерткішін ашып, алғашқы «Алтын адаммен» мақтансақ, қазір оның 

қатарына үш «Алтын адам» қосылды: Аралтҿбе, Шілікті жҽне Қарқаралы. 

Бұларда қола жҽне темір дҽуірінің обаларын қазғанда шыққан  жҽдігерлер. 

Есіктен алтын киіммен жерленген адамды «Атын адам» деп жазғандықтан, 

кейінгі кездегі обалардан алтын дүниесімен бірге жерленген адамдарды да 

сол атпен атау тарих ғылымында ҽдетке айналып  бара жатқанға ұқсайды. 

Біздіңше, ҽрнҽрсені ҿз атымен атау керек. Адамды алтынға яғни бұйымға 

айналдыруға болмайды. Алтын адамды пайда етпейді, адам алтынды  

табатын, оны бұйымға, ақша ретінде сауда айналымына ҽкелетін. Солай 

болса, «алтын киімді адам», «алтын бұйымды адам» жҽне т.б. сол сияқты 

шындыққа келетін аттармен атаған жҿн болар еді. Одан табылған 

дүниелердің мҽні, маңызы кемімеуі тиіс. Ҽйтпесе, қола мен темір дҽуірінде 

ҿмір сүрген ариилер этносы алғашқы рет қола мен алтынды кҿп 

ҿндіріп,олардан тұрмысқа қажетті бұйымдарды кҿп жасаған. Олар ҿздерінің 

дҽстүрі бойынша дүние салған адамдарды жеке мүліктерімен бірге жерлеген. 

Еліміздегі сақталған мыңдаған обаларды жазғанда, марқұмның денесінің 

қасынан оның тұрмыста қолданған бұйымдары табылып жатады. Олардың 

арасында алтынна, асыл тастан, жасалған жҽдігерлер бар. Соған қарап, сол 

дҽуірдегі жерленген адамдардың ішінен «алтын адам» деудің қисыны 

келіспейді.  

Есік обасынан кейін «алтын адам» деп жүрген Мұғаджар тауының 

аймағындағы обадан табылған. Онда  жерленген ер адамның үстіне киген 

киімнің бҿліктері табылған. Соған қарай оны да «алтын адам» қатарына 

қосып келеміз.  

Шілікті обасы. Бұл Шығыс Қазақстан облысында Алтай таулы ҿлкеде 

Калба жотасы мен Тарбағатай таулары ҿңірлерінде орналасқан. Табиғаты 

таңғажайып, суы мол, таза ауа – еліміздің бейіш жерлерінің бірі. Бұл ҿңірдегі 

негізгі ірі ҿзен Ертіс, оның кҿптеген салалары – Бұхтырма, Күргүш, Уба, Чар, 

Қызылсу жҽне т.б. Міне, осы су жүйелерінің жағалауларын  ата-бабаларымыз 

кҿне замандардан бері қоныстанған жҽне отырықшы ҿркениет дамытуға мол 

үлес қосқан табиғи аймақ. Осы ҿлкелерге кіретін Зайсан ҿңіріндегі Шілікті 

жазығында шоғырланған. Шілікті обалар тобы Жолшы ауылының оңтүстік 
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жағында  17 обалар орналасқан. XX ғасырдың басында ақ бұл ескерткіштер 

ададардың назарын аударған. Алғашында кездейсоқ адамдар қаза бастаса, 

ҿткен ғасырдың 40-жылдарында орыс археологы С.С.Черников Шілікті 

обаларында қазба жұмысын жүргізіп, б.з.б.  VII-VI ғғ. жататын алтын 

бұйымдарды тапты. Олар ҽртүрлі хайуанаттардың бейнелерімен 

безендірілген (38). 2003 жылдан бастап, Шілікті обаларын тұрақты түрде ҽл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің археологтары 

Ҽ.Т.Тҿлеубаевтың басшылығымен «Мҽдени мұра» бағдарламасы бойынша 

жүргізіліп келе жатыр. Мамандар бірнеше обаларда зерттеу жұмыстарын 

жүргізіп, соның ішінде қорымдағы «Бҽйгетҿбе» атты ең үлкен оба қазылды. 

Оның биіктігі 7,9 м, диаметрі оңтүстіктен солтүстікке қарай 99, шығыстан 

батысқа қарай 97,4 м (39, Б.135-145). Осынша үлкен оба ғасырлар бойы ҿте 

бай бұйымдарды сақтап келгені ҽлемді таң қалдырды. Обадан табылған 

заттарды зерттеушінің жазғаны бойынша келтірейік: «Алтын ҽшекей заттар 

қабірхананың шығыс бҿлігінде, мҿлшермен 12 кв.м. аумақта  1,8 м. 

Қалыңдықтағы топырақтың ҽр қабатынан шықты. Шілікті қорғанының 

Бҽйгетҿбе обасынан барлығы 4303 дана алтын заттар табылды. Оның 153 

данасы мҽліннің маскасы бейнесінде, 36 данасы бүркіт-самұрық, 20 данасы 

бұғылар, 39 данасы қасқыр (аю) түрінде, бір түйме қаптырма бесжұлдыз, бір 

қаптырма арқар бейнесінде. Сонымен қатар, 23 дана қоңырауша түріндегі, 63 

дана кеңірдекше түріндегі, 17 дана алтын тілікше, 7 дана алтын сым, 141 дана 

жартышар сияқты салпыншақтар, 2835 дана миниатюралық құлақшалы, 

кесеге ұқсас салпыншақтар, 223 ұсақ кіндікше тізбе, 743шығыршық тізбе 

жҽне бір дана кішкене қаптырма шеге табылды.» (39, Б.137). 

Бұл кҿрсеткіш Есік обасынан табылған бұйымдардан анағұрлым кҿп. 

Осынша байлықпен жерленген адамның ҽлеуметтік жағдайын, оның 

қоғамдағы тұтқан орнын анықтау ҿте қиын мҽселе. Солай болса да, зерттеуші 

мамандар Бҽйгетҿбе сақ патшасының обасы деп айтқызған. Бұл мҽселені ҽлі 

де ойлану керек сияқты. Бҽйгетҿбеден шыққан жҽдігерлер бҽрі алтыннан 

жасалған. Сонда темір дҽуірінде бұл ескерткішті  жатқарудың қандай 

деректері бар екенін анықтау керек, соған қарағанда Бҽйгетҿбе обасы  б.з.б.  

10-8 ғғ. жататын ариилердің ескерткішіне ұқсайды. Обадағы жерлеу салты да 

ариилер салты бойынша қойылғаны байқалады. Жалпы алғандла 

Бҽйгітҿбеден шыққан  тамаша бұйымдар Орталық Азия аборигендері қола 

жҽне темір дҽуірлерінде  түсті металдарды мол игерҽп, оларды жоғарғы 

сапаға кҿтере білген. Шіліктіден шыққан алтындардың тазалығы 99,97 

пайызға жеткен. Міне, сол кезде түсті металдардың сапасына осынша кҿтере 

білген технологиясын кеңірек зерттеуіміз керек.  

Ҽ.Х.Марғұлан басқарған Орталық Қазақстан археологиялық 

экспедициясы ұзақ жылдар зерттеу жұмыстарын жемісті жүргізіп, қола мен 

темір дҽуірлерінің ескерткішін ашып,бай артефактілерді жинады. Солардың 

арасында Алкҿлдегі Айбас-Дарасы (б.з.б. 12-10 ғғ)  зиратынан табылған 

алтын білезік – сирек кездесетін дүние (40, б.140, сурет 106). Осындай алтын 

бұйымдар  б.з.б.XII-X ғғ Жетісу ҿңіріндегі Мыңшұқыр обасына алтын 



101 
 

сырғалар б.з.б.  XIV-XII ғғ.Айшырақ обасынан алтын құрсау (обойма), Ақсу 

Аюлы обасынан алтын сырға табылған болатын.  

XXI ғасырдың басынан бастап «Мҽдени мұра» бағдарламасы бойынша 

Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының жұмысы жаңа сатыға 

кҿтеріліп, бұл ҿңірдегі археологиялық зерттеулер кең ҿріс алып келеді. Кең 

кҿлемде бұл зерттеуді жүргізіп келе жатқан археологтардың жетекшісі – 

А.Бейсенов басқарған мамандар Қарқаралы ҿңіріндегі Кентаудың қасындағы 

обалардың біреуінен алтын бұйымдарымен жерленген адамның денесін 2010 

– жылы ашты. Оған археологтар «Арқаның алтын адамы»  деген ат қойған. 

Қолға ілінген артефактілер: алтынмен апталған 8 жалпақ білезік, солайша 

безерленген 82 ҽртүрлі қапсырма, алтыннан жасалған аңдардың бейнелері 

салынған бұйымдар, серіппелі сымдар, сақина, жүзік тҽрізді алтын заттар, 

жүздеген ұсақ қабықша, 14 садақ жебесі, тас моншақтар. Бұл жҽдігерлердің 

бҽрі қайталанбас шеберлікпен жасалған (41 қараңыз). Бұл археологтардың 

жаңа тауып жатқан  жаңалықтарының бірі. Біз бұл мҽліметті газетте 

жарияланған  мақалаға сүйеніп жаздық. Табылған артефактілер ҽлі де ойдың 

елегінен ҿткеріліп, оларды ғылымға ендіру үшін бірқанша жұмыстар істелуі 

тиіс.  

2010 – жылы Кентау обасынан кейін, Қарқаралы ҿңіріндегі Талды 

қорымында 20 оба бір жерге шоғырланған. Соның үлкен 5-обада қазба 

жұмыстарынан А.Бейсеновтың басшылығымен жүргізіліп, б.з.б. VI-V ғғ ҿмір 

сүрген адамның қаңқасы табылды. Марқұмның қасына қоса жерленген 

бағалы заттар түгелдей тоналған. Тек олардың бірнеше алтын бұйымдары 

қалған. Оны зерттеушілер түгел жинаған. Осы ескерткішті зерттеп жатырған 

археологтармен «Егемен Қазақстан» ғазетінің тілшісі жазғанынан үзінді 

келтірейік: 

«Кезінде ұлы ұстазымыз Ҽлкей Марғұлан Қазақстанның ҽр түкпірінде 

сақ, ғүн, үйсін, қаңлы дҽуірінен қалған мҽдениет белгілері орасан кҿп, оның 

барлығын жиып айтқанда мҽдениет дүниесінің жойқын белгісі деп 

аманаттағандай, Сарыарқа аймағы да тұнған тарихи бесік. Мҽселен, Талды 

қорымдары атауымен мҽлім осы жердің ҿзінде 20 қорған ізі бар. Соның 7-і 

сактар дҿуірінің дҿуірлеген кезін айғақтап, елестетерліктей. Оларды 

дүниеден ҿткен айтулы адамдарын арнаулы орынға апарып, қастерлеп 

қоюдың бүкіл халықтарға ортақ үрдісінің алғашқы үлгісі деуге боларлықтай. 

Бҿлкім, осы құрып сақгардан басталған шығар. Біздің заманымызға дейінгі 

ғасырларда қаланған мұндай қорғандар ҽлемде сирек. Мына  жердегі аралары 

200-300 аспайтын 7 обаның ҽрқайсысында  7 адам жеке жерленген. Атақты 

ҽулеттің ата қорымдары болуы мүмкін. Онда заманында осы маңайды 

мекендеген сақ тайпалары кҿсемдерінің мүрделері  қойылғанын табылып 

жатқан алтын заттар дҽлелдейді, — деп таныстырды ҽріден ҿрбіткен Apман 

Бейсенов (08. 2010). 

Оның айтуы бойынша қабір тҿрт жағынан ауыр салмакты қалақ-

тастармен қаланып, беті бҿренелермен жабылған. Үстіне құм тҿселіп, 

топырақпен толтырылған. Одан соң тас үйіліп, биіктетілген. Қазірдің ҿзінде 
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табанынан тҿрт-бес метр жоғары қорғанның кезінде 10-12 метр биіктіктен 

кем болмағандығы туралы ҽріптестері болжамына Е.А.Бҿкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университетінен археологтар ортасында жүрген, 

тарихшы профессор Сағындық Жауынбаев қосылады. Бүгінде де кҿлбей 

кҿтерілгені білінетін обаның талай ғасырлар бүрын далалық аймақ 

тҿскейінде алыстан кҿзге шалынып, айбынды кҿрініп тұрғанынан сақтар 

ҽміршілерінің ҿлгеннен кейінгі де кұдіреті сезіледі. 

Қазба жұмысына қатысушы ғалымдар мен мамандардың пікіріне 

қарағанда мұнда табылған археологиялық құндылықтармен қатар обаның 

архитектуралық, композициялық құрылымы, ең маңыздысы жерлеу 

рҽсіміерекше назар аудартады. Қабірдің бір бүйірінен шығысқа қарай ойық 

жасалып, сыртқа бағытталған дҽліз қалдырылуы ойландырады. Адам 

жүрелеп ҿтерліктей, ұзындығы 15 метр ҽлгі дҽліз аузы жоғары, күн шығар 

тұсқа бағытталғандығы байқалады.  Бітеліп қалмауы үшін үсті бҿренелермен 

кҿмкерілгендігін аршылғандағы ағаш кесіктері аңғартады. Неге бұлай 

жасалған? А.Бейсеновтың болжамы бойынша, жерленген адамның жаны осы 

дҽліз арқылы Күнмен табысатындығына ежелгі діни сенім болған сияқты. 

Мүмкін атып келе жатқан таң шапағы  қабірде жатушыны себізгілеп ҿтуіне 

арнап жасалды ма? Қайткенде де  де мҽні жағынан ғажайып құбылыс. 

Мүрденің басы шығысқа, аяғы батысқа қаратылып қойылуы да Күнге 

табынудың нышанын кҿрсетердей. Мағжан Жүмабаев ақын:  

"Ерте күнде отты күннен Ғұн туған,  

Отты Ғұннан от боп ойнап мен туғам", деп жырға қосқандай, сақтардан 

ғұндарға сақталып, кҿне түркілерге жалғасқан Күнді тҽңір ету із бастауының 

Қарқаралы оба-қорғандарынан табылуы ғалымдарды қызықтырарлық 

жаңалық десек, артық айтқандығымыз болмас. 

Жерленгендер киімінің тұтастай алтынмен безендірілуі, жанына 

алтыннан құйылған заттардың молынан қойылуы сақтар байлығын 

айғақтаумен бірге, казақ жеріндегі қолҿнерлік тарихтың түптамыры  

тереңдігін сараптық жұмыстар кҿрсетуі тиіс.  Мейілінше шеберлікпен, аса 

дҽлдікпен жасалған асыл бұйымдар осылай дайын күйінде кҿршілес елдерден 

сатып  алынған ба, ҿлде ҿз зергерлері жергілікті құймалардан соқты ма екен? 

Ҿңірдің ежелгі тарихын кҿптен бері талмай зерттеуші ғалым Сағындық 

Жауынбаев екінші болжамға сүйенеді. Кент тауларындағы алтын 

қазбаларының ертедегі із-сілемдері соған дҽлел бола алатындығын алға 

тартады. Қорғандардан алыс емес Алат қонысынан табылған алтын құятын 

қалыптар, кұралдар соны негіздейтіндігіне сенімді. Мысыр 

перғауындарының кҿзі тірісінде-ақ мүрделерін алтынмен малындыруға 

дайындық қылатындай сактар кҿсемдері де солайша қамданған болар. Демек 

ҿмірлерінде тек зергерлікті кҽсіп еткен арнаулы шеберлер тобы болғандығы 

ыктимал. 

Ҿкінгенмен бола ма, Талды қорымындағы 7 обаның 5-і қолға түк ілгісіз 

тоналған. Барға қанағат, екеуінен ғана байырғы мҽдениеттің жұрнақтарына 

кол жетіп отыр. Иҽ, бұлардағы заттар да аяусыз ұрланған. Мүмкін Есік алтын 
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адамындай мүрде басынан аяғына, қару-жарағына дейін алтынданған шығар. 

Соның кей үзіктерінің ҿзі ҿнердің ҿлместігін паш етеді. 

— Бір қызығы, алғашқы ұрлықтың ізі оба түбінде сайрап жатыр. Ең 

бірінші қол салғандар қабірді орнатуға қатысушылар секілді. Олар 

қалдырылған дҽліз арқылы еніп, ең құнды дүниелерді асығыс жымқырғандай 

кҿрінеді. 

Сүйектердің шашылып қалуы, дҽліз бойымен сыртқа сытылғанда 

қойны-қоныштарынан, калталарынан тҿгіліп калған ұсақ алтын бұйымдары 

соны кҿрсетеді. Бізге бүйырғаны негізінен солар, — дейді Арман. Одан 

соңғы үлкен тонауды Қарқаралыға қоныс аудара бастаған Ресей кҿпестері  

жасапты. 

Сілтемеде зерттеу жұмысы жүргізіліп жатқан жерге барып, 

мамандармен сҿйлесіп, олардың ғылыми пікірлерін тілші білдірген. Соған 

қарай, Талды қорымындағы обадан табылған артефактілердің тарихи мҽні 

зор екенҽне айырықша кҿңіл бҿлген (Сонда).  

Осы ескерткіштен табылған азды-кҿпті бұйымдар мен жерлеу салтына 

қарағанда бұл темір дҽуірінен гҿрі қола дҽуірінің ескерткіші  сияқты. 

Біріншіден, табылған жҽдігерлер қола дҽуірін сҽулелендірсе, екіншіден ҿлікті 

жерлеу ариилер этносының салты бойынша жерленген. Марқұмның басы 

күншығысқа, яғни батысқа қаратылып қойылған. Оның себебі, ариилердің 

сиынған бас құдайы Күн болғанын білеміз. Күн шығыстан шығатыны 

баршаға мҽлім. Бұндай ҽдіспен жерлеу салтын кҿрсететін ескерткіштер 

Орталық Азиядан табылған болатын. Сҿйтіп, Қарқаралы ҿңірінен 2010 жылы 

екі жерден алтынмен қосы жерленген екі обаның шығуы, ариилердің қалың 

жасаған аймақтарының бірі Сарыарқа  болғанын тағы дҽлелдеуде.  

«Қазақстанның кҿне алтыны» атты еңбегінде К.Ақышев: «Қазақстан 

территориясынан табылған алтыннан жасалған заттардың молдығы бұл 

ҿңірде ерте заманнан бастап-ақ асыл металл ҿндірілмей келе жатқанын 

дҽлелдейді» (37,б.6). Ғұламаның  бұл пікірінің ақиқаттық екенін  

археологиялық зерттеулер дҽлелдей, жылма-жыл жаңа жаңа деректермен 

толықтырылып келе жатыр. Басқасын айтпағанда соңғы жылдары тҿрт 

«Алтын адам» деген айдармен жарияланып келе жатқан ескерткіштердің ҿзі 

куҽ. Орталық Азия мен Солтүстік Кавказ, Қара теңіздің солтүстік даласы мен 

Сібір ойпаттары тұнып тұрған қола жҽне темір дҽуірлерінің ескерткіштері: 

Олардың нақты сандарын ешкім анықтай алған жоқ. Тек біздің білетініміз, 

олардың алуан түрлі екені. Олардың қойнауында не деген құнды 

артефактілер сақталған. Бірақ та, археологиялық зерттеудің кең кҿлемде ен 

жайып жүргізілуі, ол ескерткіштердің сырлары жылма жыл ашылуда.  

Осынша ғажайып алтын бұйымдардыңжоғарыда аттары аталған аймақтарда 

табиғаттың берген байлықтарының бірі алтын кендері. Бұл асыл байлықты 

ертедегі бабаларымыздың ариилер этносы кең кҿлемде иелеп, отырықшы 

ҿркениеттің негізін салғнын «Авеста» кітабында да, Грецияның антикалық 

дҽуіріндегі ғұламалардың еңбектерінде де, жазылып қалдырылған. 
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Ариилердің ұрпақтары скифтер, сақтар, сарматтар үйсіндер, қаңлылар, 

хундар, жалғастырған.  

Қола дҽуірінде «Авестада» айтылған ариилердің қайтыс болған 

адамдарын жерлеу  салты ұзақ жылдар тұрмыста қолданып, ол темір 

дҽуірінде де ҿмір сүргенін байқаймыз. Бұны дҽлелдейтін жазба, 

археологиялық деректер ҿте кҿп. Пікіріміз дҽлелді болу үшін темір дҽуіріне 

жататын археологиялық деректерге тоқталайық. Ертедегі темір дҽуіріне 

жатқызылы жүрген Есік обасына жоғарыда тоқталдық. Себебі, бұл ескерткіш 

қоланың соңғы, темірдің бас кезіне тура келгендіктен, одағы артефактілердің 

барлығы дерлік алтын болып жасалған.  

Темір дҽуірінің ҽйгілі ескерткіштерінің бірі Берел обасы Шығыс 

Қазақстан облысыныңҚатонқарағай ауданындағы село. Аудан орталығы 

Қатонқарағай селосының солтүстік-шығысында 80 км, Ақбұлақ ҿзенінің 

Бұқтырмаға құяр саласында орналасқан. Бұл жер Алтайдың Қазақстанға 

қарайтын бҿлігінде Монғолиямен, Ресе»мен шектес. Берелде 31 оба 

қатарласып орналасқан. Олардың жайласқан жерінің биіктігі 1120 м, алып 

жатқан кҿлемі 2,5 км. Берел ескерткіші Ресей ғалымдарының  назарына XIX 

ғасырдың екінші жартысында ілінген. Олар тиіп – қашып кейбір обаларда 

қазба жұмыстарын жүргізген.  1999 жылдан кейін  «Мҽдени мұра» 

бағдарламасы бойынша Берел обаларында тұрақты археологиялық зерттеу 

белгілі археолог З.Самашевтың басшылығы аясында жүріп келеді. Бұл 

зерттеудің барысында тамаша жаналықтарға қол жеткерді. 2000 жылы 

«Берел. Вечная мерзлота хранительница древности» атты кітапшада Берел 

қорымындағы 11 обада қазба жұмыстары жүргізіліп, темір дҽуірінде 

жерленген адамдардың қабірлері шыққан. Бұл туралы зерттеушы 

мамандардың жазғанын сол күйінде келтірейік: «Берелде зерттелген обаның 

астында қабірді тұтастай қамтыған, аумағы 3 метрге дейін жететін  тоң 

қабаты қалыптасқан. Берел обалары орналасқан алқапта тоңның неше алуан 

түрінің қалыптасуы мен сақталуының арнаулы үлгілері (моделі) есептеліп 

жасалды. Зерттеулерге қарағанда қабір астында тоңның қалыптасуына 

обаның жер үсті тас үйіндісінің аумақтығы мен қалыңдығына байланысты.  

Тоң қабатында адам мен жануарлардың қалдықтары, органикалық 

материалдардан жасалған заттар жақсы сақталған. Молада 30-35 жасар 

шамасындағы ер адам мен одан егделеу ҽйел жерленген. Екеуі  де осы  ҿңірде 

мҿлшермен 2400 жыл бұрын ҿмір сүрген халықтардың ең мҽртебелі кісілері 

болған. Ер адамның қос бұрымдап ҿрген шашы мен мұрты, сондай-ақ асыл 

тастармен жҽне алтынмен ҽшекейленген былғары тонының жұрнақтары 

сақталған. Қайтыс болған  патшаның о дүниедегі жарына арнап қосып 

жерлеген 13 жарлы аттарының мүрдесі тоңның астында бүкіл ҽбзел-

ҽшекейлерімен сақталған. Табылған олжалардың жақсы сақталуы сақ 

тайпаларының материалдық жҽне рухани мҽдениетінің бір қатар 

аспектілерін, атап айтқанда жерлеу ғұрыптарының ерекшеліктерін, 

кҿшпелілердің діни-мифологиялық түсініктерін жаңғырту жҽне Алтайдың 

ежелгі кҿшпелілер мҽдениетінің дамуының хронологялық аясын айқындау 
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сияқты жалпы мҽселелерді шешуге  кең мүмкіндіктер туғызып отыр» (42, б. 

39).  

Сілтемеде Берел обаларын қазған ғалымдардың жазған пікірлерін сол 

қалпында бердік. Үйткені, олардың ҿздері қазып, сол жердегі жағдайды ой 

елегінен  ҿткеріп жазған пікірлері. Берілген ҿздердің кейбір ақаулықтарына 

қарамай-ақ, Берел обаларынан ғажайып жҽдігерлер шыққанын түсінуге 

болады. Берел қорымындағы обалар таудың тасынан үйіліп салынған. Себебі, 

бұл жерде тас жеткілікті жҽне ол ұзақ жылдар сақталады. Жерінің асты мҽңгі 

тоң. Міне сол жерге жерленген адамдардың денелерінің кейбір бҿліктері 

жҽне киімдермен қоса жерленген аттарының денелері мен ер тұрмандар 

қалдықтары. Біз негізге алып отырған  «Берел» атты туындыда: жылқы 

еттерінің бҿлшектері, терілері жүндерімен, ертоқымның безеулері, алтын 

жалатылған қоладан жасалған грифон құстың бейнесі, ағаштан жасалған 

маралдың  кҿрінісі, кейбір алтын бұйымдар. Осы обаларда жерленген 

адамдар мен хайуанаттардың табиғи денелерінің кейбір қалдықтарының 

алғашқы қасиеттерін сақтауы ғылымға тамаша жаңалықтар ҽкелді. Берелден 

шыққан  жҽне жыл сайын шығып жатқан артефактілердің ғылыми мҽні зор. 

Бұл деректер біздің ертедегі қола жҽне темір дҽуіріндегі ариилердің, оның 

ұрпақтары сақтардың ҿмірлерінен мол мағлұмат береді.  

Жоғарыда біз тоқталып ҿткен Қазақстандағы қола мен темір 

дҽуірлерінің сансыз обалары Монғолия, Сібір жҽне Қара теңіздің  солтүстік 

далалары мол кҿлемде сақталған: Солоха, Аржан, Новокумак-25, Куль-оба 

жҽне т.б. бұл ескерткіштер де археологиялық жақтан зерттеліп, олардың 

нҽтижелері  ҽртүрлі ғылыми еңбектерде жарық кҿрген (43 қараңыз). Барлық 

жерлердегі бізге жеткен үлкенді-кішілі обаларда жерленген адамдар қола 

дҽуірінде ҿркениетке жеткен ариилер этносының салты бойынша жерленген. 

Соған қарағанда, ариилердің бұл жерлеу ҽдет ғұрпы темір дҽуірінде жасаған 

ұрпақтарының арасында толық сақталған. Ҿздерінің эволюциялық 

дамуындағы жетістіктері де қосылған. Мысалы, темір дҽуірінің орта жҽне 

кейінгі кезеңдерінде жерленген адамдардың қабірлерінен алтын, қола 

бұйымдармен бір қатарда күміс, қара, темірлерден жасалған бұйымдар 

кездеседі.  

Олардың табыттары мен оның үстіне салынатын оба деп аталатын 

белгілері жергілікті құрылыс заттарынан құралған. Таулы аймақтардағы 

бейіттер мен қорғандарды орнатуда тас кең кҿлемде пайдаланылса, 

жазықтық аймақтағы обалардың кҿпшілігі жердегі топырақты үйіп салған. 

Ормандық аймақтарда адамды жатқызатын табыттар ағаштан (бҿренеден) 

жасалған. Мысалы, Оңтүстік Сібірдегі обалар , Есік обасы, Бесшатыр жҽне 

т.б.соған қарағанда археологтардың айтып та, жазып та жүрген срубтық 

мҽдениеті жер жағдайына байланысты ҽр аймақтарда кездеседі. «Срубная 

культура – археологическая культура развитого бронзового века, 

распространенная  главным образом в степной, а также  в лесостепной  

полосе Европейской части СССР  во 2-й пол. 2-го начало 1-го тыс. до.н.э.» (1, 

13 Т. М, 1971.Б.767). Дұрыс жазылған. Себебі, бұл айтылған аймақтар 
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мейілінше орманды. Сондықтан, жергілікті тұрмыстарына ағаштарды кең 

пайдаланған. Солай болса да, Орталық Азияда бұндай орманды аймақтар 

кездеседі. Олар да ағашты кең пайдаланған. Есік обасындағы жерленген 

адамды Тянь-шань қарағайынан табыт соғып, марқұмды соған жатқызып 

жерленгенін жоғарыда айтқан болатынбыз. Қола мен темір дҽуірлерінде 

адамдарды жерлеу салтымен жерленген адамдардың мҽйітінің үстіне белгі 

орнатқан. Олар жергілікті құрылыс заттардан үлкенді-кішілі обалардан 

орнатқан. Кейбіреулері орасан биік, кҿлемді болып келсе, олардың орташа, 

кіші кҿлемде болғанын  баяндайтын обаларға жоғарыда тоқталдық. Жалпы 

алғанда, ариилер этносы дүние салған адамдары аса қадірлей бергені 

байқалады. Қанша күшпен обаларды тұрғызғанына таң қалсаң, олар 

ғасырларға кететін жергілікті құрылыс заттардан мықты ескерткіштер салған. 

Сондықтан да бірнеше мыңжылдықтарға шыдап, сансыз обалар біздерге 

жеткен. Олар тарихи ескерткіш ретінде қола мен темір дҽуірлерінде ҿмір 

сүрген бабаларымыз турмыстарына сҽулелендіретін құнды деректердің қоры 

деп түсінеміз.  

Қола мен темір дҽуірлеріндегі обалар Орталық Азияда, Европаның 

шығыс шетінде  осынша кҿп сақталуы  сол тарихи кезеңдерде адамдар тығыз 

жайласып, отырықшы ҿркениеттің негізін салып, оны жоғары сатыға кҿтере 

білген. Бұндай обаларды Алдыңғы Азиядан, Европа құрлығынан табу қиын 

шығар. Осынша құнды ескерткіштерді дүниеге ҽкелген ҿркениетті ариилер 

этносы болып, бұл дҽстүрді оның ұрпақтары скифтер, сарматтар, сақтар, 

хундар жҽне т.б. этностар жалғастырып келгенін дҽлелдейтін алуан санды, 

мазмұнды обалар ескерткіші ариилердің бізге қалдырған асыл мұрасы  

болғандықтан, оларды кҿздің қарашығындай қорғауымыз қажет. 

Жоғарыда тоқталған қола мен темір дҽуірлерінің обалар (қорғандар) 

ескерткіштері Орталық Азияда, Солтүстік Кавказда жҽне Қара теңіз 

солтүстік далаларында кҿп сақталған. Осы дҽуірлердің бұндай аймаққа 

шоғырланған жерін Ҽлем кеңістігінен кездестіру екі талай. Солай болса, осы 

географиялық аймақтарды мекендеген түркі тілдес этностардың алғашқы 

ҿркениеттің негізін салған ариилер болған. Олар ҿздерінің жақын жҽне 

алыстағы кҿршілеріне үлгі болып, алғашқы ҿркениетті таратқан. 

Сондықтанда, олардың заттай жҽне рухани мҽдениеттерінен хабар беретін 

қоныстарды, қалаларды, ҿндіріс орындарын, петроглифтерді қалдырған. 

Осынша бай ескерткіштерді зерттегенде алуан санды артефактілер жиналды 

жҽне олар бір-біріне ұқсас келеді. Соған қарағанда, ертедегі түрік тілдес 

этностардың мҽдени бірлігі болғанын байқаймыз. Осы табылған жҽдігерлерді 

оқырмандарға кҿрсету үшін тҿмендегі суреттерді беріп отырмыз (Суреттер). 

Осы ұсынылған қола жҽне темір дҽуірлеріне жататын суреттерді кҿріп, 

олардың ҿзара жақындықтарына ой жіберіңіздер.  

 

 

Ү бөлім 
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5. Ариилердің рухани мәдениеті 

  

5.1. Ариилердің діни наным-сенімдері 

 

Қола дҽуірінде ҿздерінің дамуы бойынша ҿркениеттің негізін қалаған 

ариилер рухани мҽдениетін пайда етіп, оны ҿздерінің жазба жҽне заттай 

деректерінде кейінгі ұрпақтарына естелік ретінде қалдырған. Олардың 

қатарына «Авеста» кітабы, тау тастарына салынған суреттер (бейнелер) жҽне 

наным-сенімдер, ҽдет-ғұрыптар.  

Авестаның «Ақұра-Маздаға ҽнұран» бҿлімі Жаратушы – жақсылық 

құдайы Ақұра-Мазданың ҽнұранында, оның ҽлемге тек жақсылық ҽкелетін 

қасиетін дҽріптеген: «Игілікті оймен, игілікті сҿзбен, игілікті іспен игілікті 

ойды, игілікті сҿзді, игілікті істі мадақтаймын. Барлық игілікті ойларға, 

игілікті сҿздерге, игілікті істерге берілемін жҽне зұлым ойлардан, зұлым 

сҿздерден һҽм зұлым істерден безінемін: «Сіздерге, Ҿшпес Аруақтар, 

мінажатым мен мадақтауымды ойыммен һҽм сҿзіммен, ісіммен «һҽм 

ҿмірімнің тҽн» қуатымен тарту етемін» деген (44, б. 328). 

Келтірілген сілтемеде, жаратушы Ақұра-Мазда ҽлемге тек жақсылық 

ҽкеліп, жақтайтын нҽрселердің  бҽріне қарсы емес екенін баяндаған. Бұл 

зороастризмның діни қызметінде оқылатын мҽтіннің тарауларының 

мазмұнына сҽйкес келеді. Игілікті ой, иглікті сҿз жҽне игілікті іс – 

зороастризмдік этиканың басты шарттары. «Зороастрлық ҿмір бойы игілікті 

ойды, сҿзді жҽне істі жинауға міндетті, ал қаза болғаннан кейін ҿлгеннің 

жанында жүргізілетін сот кезінде ҽділеттік құдайы Рашну, оларды таразыға 

тартады. Таразының бір басына игілікті ойлар, сҿздер, істер, ал оның екінші 

басына – ақымақтық жҽне зұлымдық ойлар, сҿздер, істер салынады. Егер 

игілікті ой, сҿз жҽне істер ақымақтықтардан басым болса, онда жан жоғарыға 

– жұмаққа, яғни Ақұра-Мазданың нұрлы дүниесіне кҿтеріледі, ал кері 

жағдайда тҿменге құлатылып – диюлар мен Анқыра-Маніудің тамығында 

азап шегеді» (44, б. 338).  

Б.з.б. 2 мыңыншы жылдарда біздің бабаларымыз – ариилер қандай 

тамаша ойларды, идеяны пайда еткеніне таң қаласың. Осы пікір ғасырлар 

бойы ҿмір сүріп, ҿзінен кейінгі діндерге де енгенін қазірдің ҿзінде сеземіз. 

Алысқа бармайақ ҽлемдегі үш үлкен діннің ең кейінгі дүниеге келген Ислам 

дінінде де осы сенім орын алған. Қазірдің ҿзінде де кейбір қариялар, діни 

адамдар дүниені екіге бҿліп, тіршіліктегі ҿмір уақытша, дүние салғаннан 

кейінгі ҿмір мҽңгілік – деп ҿзара айтысады. Ҿлгеннен кейінгі ҿмірде бейіш 

пен тозақ бар. Діннің жолын жақсы ұстаған, ҽділетті адам жұмаққа барып, 

оның жаны жаннатта болады, жақпас істермен айналысқан адамдардың жаны 

тамұқта азап шегеді – деген түсініктің тҿркіндері ертедегі зороастризм 

дінінен келе жатыр екенін байқаймыз. Бұл қандай данышпандық пікір екені 

сонда, адамдарды жақсы қасиеттерге тҽрбиелеуді жоғары дҽрежеге кҿтерген. 

Жақсы сҿз, істтер жанның ырыс екенін ҽрбір саналы адамдардың ҽруақытта 
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білуі шарт. Міне, осындай шексіз жақсылыққа ұрпақтарды тҽрбиелеу барлық 

уақыттарда ҿзекті мҽселе болып келе жатыр.  

«Ақұра-Маздаға ҽнұран» бҿлімінен кейбір жолдарды келтірейік: 

Ой деген не ең ҿткір бой ҿтетін, 

Тҽннен туған ҽлемде 

Рух деген не аруақтанып кететін? 

Ақра-Мазданың жауабы: 

Тҽннен тұрған ҽлемде ол 

Бҽрінен де ҿткір ой, 

Тҽннен тұрған ҽлемде ол –  

Аруақтанар Рух қой! 

* * * * * * * * * * *  

«Ақиқат – асқан игілік» (44, б. 329, 337). 

Міне осылай, ҿмірдегі ақыл-ойдың, сҿздің жҽне адам баласының жеміс 

еңбектерін «Авеста» кітабында бастан-аяқ жоғары дҽрежеде Ақура-

Маздақтың атымен дҽріптейді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ариилердің көркем өнерінен 
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Орталық Азияны қола дҽуірінде ҿркениеттердің негізін салған ариилер 

этносы ҿз заманына лайықты ұрпақтарды тҽрбиелеген. Олар ішінде 

кҿркемҿнер де болып, ҿзін қорғаған жҽне сол сияқты кҿп сақталатын заттарға 

бейнелеу ҿнерімен айналысқан ҿнерпаздар болған. Ҿнершілердің тас, қола 

жҽне темір дҽуірлерінде салған суреттері бізге жеткен. Оны «жартасқа 

салынған суреттер» (Наскальные изоброжения) деп атаған. Осы атпен ҽлемге 

белгілі болып, жер шарының барлық аймақтарында кездеседі. Олар палеолит 

дҽуірінің ҽрбір кезеңдерінен ертедегі орта ғасырға дейінгі уақыттарда пайда 

болған алғашқы ҿнерден хабар беретін деректер. Алғашқы қоғамның бас 

кезіндегі бұл ҿнердің қалдықтары үңгірлерде, қуыстарда кездессе, қола жҽне 

тас дҽуірлерінде таудың тастарында, ҽсірсе жар тастарда жиі кездеседі. 

Салынған суреттерде кҿбіне хайуанаттардың бейнелері жиі кездеседі. 

Олардың ішінде күннің жҽне табиғаттың жҽне адамдардың бейнелері мен 

еңбек ҽрекеттеріде кҿрсетілген.  

Кеңес Үкіметі жылдарында Қара теңіздің солтүстік далаларында, 

солтүстік Кавказ бен Сібірде археологиялық зерттеулер кең кҿлемде 

жүргізіліп, скиф пен сарматтардың ескерткіштері ашылумен бір қатарда жар 

тасқа салынған суреттер кҿп ашылды. Оның нҽтижелері «Скифо-Сибирский 

зверный стиль» атты проблемамен Москвада үш рет ғылыми конференция 

ҿтті (45). Оның соңғысы 1972 жылдың желтоқсанында болды. Оған 150 дей 

археологтар қатысып, Ресейдің оңтүстік-шығыс жағынан табылған тасқа 

салынған бейнелер туралы пікір алысып, қатысушы ғалымдардың пікірлері 

екіге бҿлінген: Аң мен хайуанаттар бейнеленген суреттердің келіп шығуын 

Алдыңғы Азиямен жҽне Орталық Азиядан  - делінген болжамдар болды. 

Конференцияға қатысушылардың пікір алысушылардың түйіні мынандай. 

Оны сол күйінде келтірейік: «В итоге дискуссии о происхождение искусства 

звериного стиля было признано, что ни у одной из существующие в 

ностоящее время точек зрения нет достаточно веских оснований, чтобы 

считать вопрос окончательно решенным. Однока конференция помогла 

выяснить позиции сторон и наметить пути, по которым должны идти поиски 

решения (45, б. 6).  

Келтірілген сілтемеден байқап тұрғандай, бұл проблеманы 

зерттеушілердің болжамдары екіге бҿлініп, евроцентристер бұрыннан 

қалыптасып қалған пікірлері бойынша тасқа салынған суреттер Алдыңғы 

Азиядан деген бағыттарынан қайтпағанын кҿрсеткен. Оларға қарама-қарсы 

пікірді алға қойып, бұл ҿнердің шыққан географиялық аймағы Орталық Азия 

екенін дҽлелдейтін деректерді келтіргендер де болған. Соңғы пікір 

шындыққа, табылған ақиқаттық деректерге негізделген дұрыс пікір. Ертелі-

кеш бұл мҽселе осы тұрғыда шешіледі.  

1972 жылғы археологтардың бұл конференциясында Қазақстан жерінен 

табылған тасқа жазылған суреттер кең кҿлемде қойылмаған кҿрінеді. Себеі, 

бұл ҿнермен жергілікті археологтар жаңа айналыса бастаған кезі болатын. 

1970 жылдан бастап осы күнге дейін археологтар жар тасқа салынған 
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суреттердің Қазақстанның барлық ҿңірінен тапты. Оның таралған 

географиялық аймағы Каспий теңізінен Алтайға дейін, Мұғаджар тауынан 

Батыс Тянь-Шань, Алатау, Қаратау, Талас жоталары мен Жетісу ҿңірлерінен 

кҿп кҿлемде табылды. Олар алғашқы қоғамның барлық дҽуірлерін қамтиды.  

Тасқа салынсған суреттер (бейнелер) ҿзеннің сағасынан тас дҽуірінен 

алады. Ҽсіресе, оның кейінгі кезеңдегі мезолит пен неолит уақыттарында кең 

ҿріс алабастағаны байқалады. Бұл ҿзекті мҽселемен ұзақ жылдар зерттеген, 

оны докторлық диссертация деңгейінде жазып, 2010 жылы табысты қорғаған 

З. Самашевтың еңбегінде, Қазақстан жерінен табылған ҿте бай 

петроглифтерден деректер келтірейік. Б.з.б. 5-4 мыңыншы жылдарға жататын 

тасқа, жарға жызылған бейнелер Маңғыстау жарым аралындағы Қосқұдық І 

қонысындағы баспананың ішкі қабырғасына ең үлкенінің ұзындығы 67 см, 

кішісінің – 23 см. жыланның бейнелері салынған. Қосқұдық ІІ-де ашылған 

баспаның қабырғасына ұзындығы 160 см кҿлемінде жыланның бейнесі 

табылды. Неолит кезеңіне жататын ескерткіштердің бірі Емба ҿзенінің 

бойындағы Тлеубұлақ. Осы қоныста жүргізген зерттеу кезінде, сапалы 

салынған түйенің табанының жҽне теріден жасалған ыдыстардың бейнелері 

салынғаны байқалады. Қола дҽуіріне жататын Қазақстан жерінен табылған 

бұқа-турдың һарланып тұрған бейнесі салынған. Автор «бык-тур» - деп 

жазған. Қазақтың ҿзінде еркек есейген сиырды бұқа десе, оның піштірлгенін 

ҿгіз дейді. Сондықтан, халық аузында: «Алты күн ҿгіз болғанша, үш күн бұқа 

бол» деген қанатты сҿз бар. Тоқталып отырған тарихи шақта, адамдар ірі 

қарамалды қолға үйретіп, оның ішінде бұқаның культі пайда бола бастағанын 

білдіретін сияқты. Шығыс Қазақстан облысындағы Қаратҿбе қыратында 

Васильевка селосының жанындағы Қартҿбе қыратынан тасқа салынған екі 

бұқаның бейнесі кездескен (46, б. 92-100). Осындай тасқа салынған ала-

бұқалардың бейнелері Жетісу, Орталық Қазақстан жерлерінен жиі-жиі 

кездескенін кездейсоқ деп айту қиын. Бұл аймақтар отырықшы 

тұрғындардың ең жақын жануарларының бірі сиыр малы. Тҿрт түліктің 

ішіндегі сиыр мен жылқы шҿбі шүйгін, ауа-райы біркелкі, суы мол жерлерде 

жақсы ҿседі. Сондықтан, археологтар сиырды отырықшылардың малы деп 

қарайды.  

Палеолит дҽуірінде тарихи сахынаға шыққан тасқа салынған суреттер 

(бейнелер) қола дҽуірінде кең ҿріс алған. Айрықша осы тарихи кезеңдегі 

тасқа бейнеленген ҿнерді Қазақстан бойынша кҿп жыл зерттеген З. 

Самашевтің еңбектерінен күрделі деректерді алдық (47). Себебі, бұл 

ғалымнан басқа Қазақстанда петроглифті ұзақ жылдар зерттеп, оны бір 

жүйеге салып, жұмақтаған қазіргі таңда ғалым-археолог жоқ – деп айта 

аламыз.  

Орталық Азияны қола дҽуірінде мекендеген жалпы атпен аталған 

ариилер этносы петроглифтер ҿнерін кең кҿлемде дамытқан. Бұл тарихи 

дҽуірде ариилер заттай жҽне рухани мҽдениетті алға ҿрлете білген. Ол кездегі 

тасқа салынған бейнелердің саны да, сапасы да жоғарғы сатыға ҿз заманына 

лайықты кҿтерілген. Петроглифтер ҿнерінің кең ҿріс алғанын дҽлелдейтін 
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деректер Қазақстанның барлық аймақтарынан табылды жҽне олар алуан 

санды. Осынша бай петроглиф деректерді археолог мамандар: тас дҽуірінің 

тасқа салынған бейнелері, қола дҽуірінің тасқа салынған суреттері; таңба 

жҽне рҽміз (нышан); Күнді бейнелеу сарыны; аңдар бейнесі; адам бейнесі; 

соғыс құдайлар бейнесі; арба бейнесі сияқты топтарға бҿлініп зерттеліп кле 

жатыр. Солардың арасынан Авестада жырланатын күнге табыну сарынына 

жҽне таңба мен рҽмізге тоқталайық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Күн құдайы Митраны мадақтау 
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Авестадағы бас құдай Ахура-Мазда болғанмен табиғаттың ҽрбір саласы 

бойынша ҿз құдайлары болған. Солардың еңбастыларының бірі күн құдайы 

Михр (Митра). Ариилердің табиғатқа, оның құбылысына сиынуы күшті 

болған. Митраны бас құдай ретінде танып, оны мейлінше дҽріптеген. 

Олардың айрықша күнге сиынушылығын білгерлік деп түсінуімізге тура 

келеді. Жер бетіндегі барлық тіршілікке күннің қажеттігін білмейтін адам 

жоқ шығар. Міне, қола дҽуірінде жасаған ариилер этносының санасының 

жүйрік болғанына таң қаласың. Олар ҿздерінің бас құдайы Митраны 

дҽріптеп, оған сиынып, оның бейнесін мҽңгі сақтау үшін тастардың бетіне 

күннің ҽлемге жарық беріп тұрған бейнесін ҽртүрлі сарында сурет ретінде 

салып келген. Бұл сенім темір дҽуіріндегі ариилердің ұрпақтарының бірі 

Массагеттердің құдай күн болғанын Томиристің Күн құдайына сиынып 

Кирге берген антыннан айқын кҿрініп тұрғанын жоғарыда айтқан 

болатынбыз.  

Авестадағы ариилердің сиынған күн құдайының құрметіне Орталық 

Азия, Солтүстік Кавказ, Солтүстік Қара теңіз жҽне Сібір жерлеріндегі таудын 

тасына салынған күннің түрлендіріп салынған бейнесі кҿптеп табылды. 1971-

1983 жылдарда З. Самашев Шығысы Қазақстан облысында археологиялық 

зерттеу жұмысының барысында Ұлан, Күршім, Марқакҿл, Айыртау, Зайсан 

аудандарының жерінен тасқа салынған кҿптеген күннің ҽртүрлі бейнелерін 

тауып, оларды топтап кесте ретінде жариялаған (48, б. 77). Кестедегі 

жҽдігерлердің арасында 16 қатар санымен белгіленген свастикалық суреті 

орын алған. Кестеде енгізілген бейнелері табылған жердің атымен сан тҽртібі 

бойынша нҿмерленіп берілген. Жерлердің атамалы: Мойнақ, Тулькүне, 

Доланалы, Ҿкей, Нарбота, Қамысты. Барлығы 18 дана.  

Бұдан кейінгі жылдары Қазақстан археологтары еліміздің барлық 

аймақтарынан күнді бейнелеген петроглифтер Балхаш кҿлінің тҿңірегінен 

кҿп табылды (49, б. 133, 138-139, 143). 1999 жылы Жамбыл облысының Шу 

ауданындағы Жайсан тауының ішінен ағатын Шатырқұл ҿзенінің 

жағасындағы жар тасқа салынған петроглиф кҿріп, сақталу жағдайын қағазға 

түсіріп едім. Суретте хайуанаттардың жайылып тұрғаны, күннің ҽдемі 

жарқырап жарық беріп тұрғаны бейнеленген. Бұл петроглиф 834 санмен 

Қазақстан Республикасының тарихи жҽне мҽдени ескерткіштер жиынтығы 

(32, б. 326).  

«Авеста» кітабында айрықша табиғатқа табыну ариилердің кейінгі 

ұрпақтары Орталық Азияны мекендеген ұрпақтарының арасында ұзақ уақыт 

қола, темір жҽне ортағасырда сақталған. Керек десеңіз оның салқыншақтары 

жаңа тарихи дҽуірде Ислам дінімен бірге ҿмір сүріп келеді.  

Оның сарқыншақтары бізге де келіп жеткен. Мысалы:  

«Ай кҿрдім аман кҿрдім, 

Ақиретте иман кҿрдім. 

Жаңа айда жарылқай кҿр, 

Ескі айда есіркей кҿр. 
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Айдан аман, 

Қыстан есен шығайық» - деп бұрын қазақ қарияларның жастарға жаңа 

туған айды кҿргенде дұға ретінде айтқандарын талай естігенбіз. Біздіңше бұл 

ертедегі бабаларымыздың күнге, айға – жалпы табиғатқа сиынушылықтан 

қалған жұқана (қалдық) болса керек. Бұған қосымша, қазақ жҽне басқа түрік 

халықтарының арасында «Ас аттық» - деген салт ҽлі қолданылады. Қуанқы, 

жауын тапшы болған жылдары күннен, аспаннан жалбырынып жауын 

сурайды. Ол үшін, ауыл-ауыл жиналып мал сойып, садақа береді. Оның 

талайын қазірде де кҿруге болады.  

Соған қарағанда, адам баласында ертеде пайда болған діни наным, 

сенімдер, кҿзқарастар (консервативтік) мҽнге ие екенін байқатады.  

Сүйтіп, свастика рҽміз ретінде дүнияға кең тараған таңба. Ол кҿптеген 

елдердің мұражайларынан орын алған. Солай болса да, бұл белгі Орталық 

Азия мен Солтүстік Қара теңіз далаларындағы сансыз обалардан, жар тасқа 

охра бояуымен тасқа қашап салынған жҽне кҿптеген тұрмыста қолданатын 

заттарға салынған свастиканың бейнесі жиі-жиі кездесіп келеді. Оларды 

кҿптеген жерлерден археологтар ғылыми зерттеудің барысында тапты. Олар 

құнды деректер болған соң кітаптың соңында свастиканың табылған 

орындарының тізімін берді. Олардың ұзын саны (Қосымша-1). Осыншама 

кең кҿлемде свастика таңбасының жоғарыда аталған аймақтардан табылуын 

кездейсоқ деп қарауға болмайды. Оның тарихи сахынаға шыққан жерінде 

жергілікті этностардың кешенді тұрмыстарында кең пайдаланып, олардың 

жайлаған табиғи ортасында жҽне тұрмыста қолданылатын заттарға свастика 

таңбасын салып қалдырған. Сондықтан да, свастика ариилердің рҽмізі болып, 

оның пайда болып, ен жайған жері Орталық Азия.  

Свастика рҽмізі салынған бұйымдар петроглифтер Орталық Азиядан 

Қара теңіздің солтүстігінен Сібірден жиі-жиі табылып жатыр. Сурет 9. 

Этникалық ҿркениеттердегі свастика элементтері. 

Торғай даласындағы «Свастиканың» Сыры неде? деген Тҿрағали 

Ташеновтың мақаласында: «Жерде пайда болған геометриялық ҿрнектер 

геоглиф деп аталады. «Үш тоғай квадраты» деген атқа ие болған тұңғыш 

геоглиф қорған тектес 101 кҿмбеден тұрады. Ал «Торғай свастиканың» 

диаметрі 90 метрге жуық. 2008-2009 жылдары Торғай үстіртінен тағы сонда 

жеті объект табылған: шаршы, ойқыш (крест) тектес үш белгі 25 тҿмпешік – 

кҿмбеден тұратын алып шеңбер.  

Ҽзірге жүргізген археологиялық қазба жұмыстары бұл белгісіз 

объектілердің құпиясын аша алған жоқ. Белгілісі барлық құпия кҿмбелер 

Торғай мен Обаған ҿзендері қиып ҿтетеін Торғай қолатына, яғни Торғай 

жырасына жақын орналасқан» (57, сурет). 

Келтірілген жолдардың иесі құнды деректерге айрықша кҿңіл бҿлгені, 

оның ғылымға, жаңалыққа қызығатындығы байқалады. Кҿп жылдардан бері 

Байқоңырдан ұшып жатқан ғарышкерлер, тек қана Орталық Азия емес, 

бүткіл Жершарын айқұш-ұйқыш жоғарыдан суретке түсіріп жатыр. Олардың 

осы еңбектерінде археологияға қажетті осы сияқты деректер кҿп болуы 
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тиіс.Тілекке қарсы, ондай деректерді археологтар айтарлықтай пайдаланбай 

келе жатыр. Торғай кеңістігінен ғарышкерлердің түсірген «свастика» мен 

«геометриялық» тҿрт бұрышты орасан зор белгілердің тарихи мҽні бар. 

Қазірде бұдан біздің археологтарымыздың хабары жоқ. Торғай кеңістігі, 

Ұлытау, Сарыарқа, Орталық Азияның тамаша жерлерінің бір бҿліктері. Ерте 

Қола дҽуірінде бұл аймақ ариилердің шоғырланған ҿлкелерінің бірі болған. 

Олардың сиынған бас құдайы Митраны жан-жақты дҽріптеп, оны ҿздерінің 

рҽмізіне (символ) айналдырған. Свастикадағы крест сағаттың тілі сияқты 

күннің жерді айналып тұратыны бейімделген. Жоғарыда тоқталғанымыздай, 

археологтар жартасқа жҽне археологиялық жҽдігерлерге охыра бояумен 

свастика белгісі салынған. Бірақ, осынша үлкен кҿлемде жерді алып 

салынған свастикамен біз бірінші кездесіп отырмыз.  

Ғарышкерлер жоғарыдан свастиканы суретке алып түсірсе, жердің 

бетіндегі обаларды (қорғандарды) түсіру оларға онша қиын емес. 

Т.Ташеновтың айтып отырған кҿп санды «тҿмпешік-кҿмбелер» дегені Қола 

дҽуірінде дүниеден озған адамдардың қабірі. Олар обалар (қорғандар) – деп 

тарихта аталып келе жатыр. Осы ескерткіштердің қырлары мен сырларына 

кейінірек тоқталамыз. 

Біз назар аударып отырған мақалада «Тобыл ойшылы» атты жҽдігерді 

Т.Ташенов тҿмендегіше мҽлімет береді: «1977 жылы Қостанай қаласы 

маңынан, Тобыл ҿзенінің оң жақ жағалауынан В.М. Елисеев деген 

механизатор жер жыртып жүріп тауып алған, екі қолын тізесіне салып, 

құйрығымен шоқиып отырған адамның тас мүсінін айтып отырмыз. 

Археолог-ғалымдар оған «Тобыл ойшылы» ат берген. Қоңыр граниттен 

қашалған мүсінде ер адамның кҿкке қарап ойланып қалған сҽті бейнеленген. 

Биіктігі-20 см, ауырлығы 4 келіден асады. Шамадан тыс үлкен басы 

мойынсыз шыққа орнатылған. Қолдарының саусақтары сызықтармен 

бедерленген. Маңдай тар, мұрыны кекшиген үлкен де, кҿздері шүңірек. 

Жымқырылған еріні сызықшамен белгіленген. Құлағы кҿрінер кҿрінбес 

мүсін жақсы сақталған, тек аяқтарының басы шытынағын. ...32 жылдан бері 

ғалымдар жұмбағын шеше алмай отырған «Тобыл ойшылын», біздіңше 

«Торғай ойшылы» деуге де болады» (57) деп автор ойын аяқтайды.  

«Тобыл ойшылы» жҽдігерді Т. Ташенов кҿзімен кҿріп, жетік 

суреттеген. Мақалада бұл мүсін Қостанай облысының ҿлкетану 

мұражайында сақталғанынан хабар береді. Бұл мүсіннен біздің жергілікті 

археологиялық мамандардың хабары жоқ кҿрінеді. Бірақ, осы сияқты 

жҽдігерлерді Г.Б. Зданович.......... 

Екі мүсіннің жасалуы бір-біріне ұқсас. Олар қола дҽуірінің жоғарғы 

басқышындағы жҽдігерлері екенінде дау жоқ. Қоңыр граниттен қашалып 

салынған мүсіннің жоғарыда кҿрсетілген мінездемесіне қарағанда, Аваста 

кітабында айрықша дҽріптелетін ариилердің бас құдайы Күн – Митранның 

бейнесі салынған жҽдігер. Оның құрлысының ҿзі соны меңзеп тұр. Ол кҿкке 

қарап, күнге сиынып отырған адам екені айқын кҿрсетілген (Сурет). Күн 

құдайын бейнелеп, оны жан-жақты дҽріптеп мүсіндерін тҿзімді, 
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бұзылмайтын тастан істеп, Күн құдайы Митраның бейнесін мҽңгі қалдырған. 

Осындай құнды тарихи жҽдігерлердің кҿп мҿлшерде Орталық Азияның, 

ҽсіресе Орталық Қазақстан жерінен табылуы – ариилердің алғашқы пайда 

болған жері екенін дҽлелдейді. Жылма-жыл жиналып жатқан жазба, 

археологиялық деректер, ариилер туралы еуроцентристердің пікірлерін 

жоққа шығарып келе жатыр. Т. Ташенов осы мақаласында ХҮІІІ ғасырдағы 

Жорж Луи Леклерк (Бюффон) ғалымның «Табиғи тарих» атты еңбегінен 

шумерлер туралы үзінді келтірген: «Бұл атты (шумерлерді айтып отыр) алып 

жүруге лайықты халық» есте жоқ ескі заманда Каспий теңізінен шығысқа 

таман дүниеге келген. Бұл халық «ғылым мен ҿнерді, басқа да адамзатқа 

пайдалы нҽрселерді ҿркендеткені үшін біздің тарапымыздан аса үлкен 

құрметке лайықты»  (57). 

Бұл ғалым құнды пікірді қалдырған. Осыған жақын пікіріді арабтың ІХ 

ғ. ғұламасының бірі Мавриди: «Түріктер табиғаттың құбылысын ерте білген 

халық» - деген. Ариилер олардың бабалары болғанын меңзеген екен ғой. 

Авестада жҽне кҿптеген тарихи еңбектерде ариилерді осылай жоғары 

бағалаған. Сондықтанда, ариилер этносына ҽлем халықтары 

сүйіспеншілікпен қарап, ҿздерін солардың ұрпақтары етуге ұмтылып келе 

жатыр. Ол туралы осы еңбектің жоғарғы жағында тоқталғанбыз. Олар 

Орталық Азияның ариилері. Ариилердің Каспий теңізінен шығысқа қарай 

тарап, ҿзінің Отанына айналдырған. Ұлы Даланы Авестада сҽулеленген 

ариилердің тарихына тиісті деректер тек Орталық Азиядан табылып жатыр. 

Ондай мҽліметтерді кҿп кҿлемде Тигр, Эфрат ҿзендерінің алқаптарынан 

кездестіру екі талай.  

Авестада «Күнге ҽнұран» бҿлімінің 6 яшт «Кұршед-яшт» бҿлімінде 

Күнді тҿмендегіше дҽріптеген: 

                 Табынамыз біз Күнге, 

                 Ҿшпейтұғын Жарыққа, 

         Аттары желғабызға. 

                 Күн жарқырап тұрғанда, 

                 Күн қыздырып тұрғанда,  

                 Қарап тұрар құдайлар 

                 Барлығы жүз мыңдаған 

                 Һҽм бақыттар жинайды, 

                 Һҽм бақыттар сыйлайды 

                 Мазданың берген жеріне, 

                 Гүлденсін деп бұл ҽлем, 

                 Молайсын деп Ақиқат. 

                 Күннің шыққан кезінде,  

                 Мазданың ҿзі жаратқан 

                 Қасиеттенер жер беті, 

                 Қасиеттенер барлық су,  

                 Һҽм ағындай аққаны,  

                 Бұлақтардың сулары, 
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                 Қозғалыссыз сулар да 

                 Һҽм теңіздің сулары. 

                 Қасиеттенер жаралған 

                 Барлығы да Шапағатты Рухтан. (9, б. 373). 

Авестада күнді тамаша суреттеген. Оның Ҽлемдегі тіршіліктің нышаны 

екенін баяндап жан-жануарларға, ҿсімдіктерге, табиғаттарға мҽңгілік нұр 

беріп тұрғаны айтылған. Жер бетіне Күн нұрын шашып, барлық тіршілікті 

бақытқа бҿлейді жҽне рухтандыратындығын баяндай келіп, Күнге (Митраға) 

табынуға, құрбандық шалуға шақырады: 

                 Табынайық Митраға, 

                 Шалғандары шалқарға, 

                 -------------------------------- 

                 Күн мен Айдың арасында 

                 Табынамын оған бақыт үшін, 

                 Зор үнмен дұға келтіріп, 

                 Мұнтаза құрбан шаламын... (9, б. 374-375). 

Міне, Күнге (Митраға) табынып, жалбарынып, жер бетіндегі 

жақсылыққа жан беруші Күннің нұрын мадақтай, Митраға құрбандық шалуға 

айырықша мҽн береді. 

Авеста кітабында құдайларға, соның ішінде Күн құдайы Митраға арнап 

құрбандық шалуы жҽне қайтыс болған адамдарды жерлеу тҽртібі сияқты діни 

наным-сенімдер жиі айтылып отырады.  

Жоғарыда тоқталып ҿткен Ардви-Сураға құдайына құрбандықты шалу 

үшін ҽкелінген тек қана үй жануарлары екендігін ескеру керек. Бұл айғыр 

(жылқы), сиыр, қой қатал қағидада қайталанып отырады. Ежелгі заманнан 

бабаларымыз тҿрт түлік мал – түйе, жылқы, сиыр, қой-ешкі (уақ тұяқ) 

ұстаған. Ҿте қызық айғақ – дүз аң-құстары мен түйе құрбандыққа 

шалынбаған. Дүз аңдарының құрбандыққа шалынбау себебі құрбандық 

шалынатын қасиетті орынға жанураларды тірі ҽкелу  діннің басты қағида –

заңы. Ал түйенің құрбандыққа шалынбауы қалай? Себебі зороастризм діні 

үшін түйе тҽңірлік сипаттағы қасиетке ие. Арабтарды түйе құрбандыққа 

шалынған. Заратуштрада бұл ғұрып керісінше. Заратуштра пайғамбардың 

есіміндегі «кҽрі түйе» осы мазмұнға саяды» (1). 

 Мұсылман ҽлемінде құрбандық шалу осы күнге дейін тұрмыстан 

шыққан жоқ. Оның генезисі алғашқы замандардан басталып, адам баласының 

эволюциялық алға ілгерлеуімен, бұл діни ғұрып ҿзінің кейбір жақтарын 

ҿзгерткенімен, негізгі мҽні ҽлі сақталып келеді. Бұрыннан қалыптасып қалған 

дҽстүр бойынша сиынған құдайына жалбарынып құрбандық шалына берген 

болса, Ислам діні оны бір жүйеге ҽкеліп, ораза мерекесімен байланыстырып, 

осы дінді дҽріптеушілер жылына бір рет ҿткеретін болған. Жылына бір рет 

ҿткерілетін Құрбан айт діни мерекеге айналып, бір Құдайға сиынып 

ҿткеріледі. Құрбандыққа дүз аңдарын шалмайтын себебі ашық айтылған. Ал 

зороастрилық дінге сиынушылар түйені құрбандыққа шалмағанын автор діни 

наным-сенімге негізделіп дҽлелдеуге тырысқан болса, неге арабтар түйені 
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құрбандыққа шалғанына дҽлел келтірмеген. Біздіңше зороастризм дінін 

дҽріптеуші ариилер тҿрт түлік малдың кҿп ҿсірілетін табиғи-жағрапиялық 

жағдайда жасап, жылқы, қой-ешкі, сиырды кҿп ҿсірген, ал түйе малы құмда, 

шҿлдік-шҿлейттік аймақтарда ғана ҿсірілген. Ҽсіресе, Орталық Азияның 

батыс, орталық, солтүстік жҽне шығыс бҿліктерінде түйе аз ҿсірілген. 

Сондықтан, түйе малының кҿбірек ҿсірілетін жерінде, оның күшін 

пайдаланып, етін, сүтін тамаққа қолданған. Ал, Араб елінің негізгі малы түйе, 

қой. Оларда жылқы, сиырмалдары аз ҿсірілетіні баршаға мҽлім. Қазірде де, 

түрік тілдес халықтар түйеніде, жылқыныда құрбандыққа шалмайды. Яғни 

тек аша тұяқты жануарларды ғана бұл діни мерекеге сояды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Әулиелік орындарға сиыну 
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Құрбандық – кҿне діни ғұрыптардың бірі. Авеста кітабының үшінші 

тарауының бірінші Яшт Ардви-Сур – сулар мен ҿнім жаратушы құдай кең 

баяндалып, оған арнайы құрбандық шалған. «Ардви-Суреге келіп құрбандық 

мазмұны бұл күнгі қажылық сапарымыз бір деп айтуға болады. Кҿркемдік 

жағының құндылығы кереметтілігімен жҽне сан алуан мҽліметтердің 

молдығымен бұл яшт-авесталық текстер ішіндегі ең белгілерінің бірі болып 

саналады» (8, б. 78). 

Айрықша бұл Яштқа кітапты кҿңіл бҿлінуі, оның жер бетіндегі 

тіршіліккіе қажеттілігі болуынан. Сусыз ҿнімде, ҿмірде жоқ болғандықтан 

оған айтарлықтай мҽн берген. Сондықтан, жаратушы Ахура-Маздадан кейінгі 

осы су жҽне ҿнім құдайы. Құрбандыққа тек қолдағы малдарды тірі ҽкеліп 

шолу ең шартты белгілердің бірі. Тҿрт түлік малдың ішіндегі түйе 

құрбандыққа шалынбаған. Себебі, зороастризм діні бойынша ол тҽңірлік 

сипаттағы жануар болған. Бірақ, араб елдерінде ертеде түйе де құрбандыққа 

шалынған.  

Авестаға қарағанда зороастрлық діннің ең бір қасиетті құрбандық 

шалынатын жері Датья (Сырдария) ҿзенінің бойы болған. Осы ҿзеннің 

алқабында Ардви-Сураға жалбырынып құрбандық шалған. Ҽсіресе, Орталық 

Азияның батыс-оңтүстігінде егістік тек қолдан суару арқылы ежелден 

жүргізіліп келе жатқанына жоғарыда тоқталғанбыз. Бұл ҿңірдегі тіршілік 

Амудария мен Сырдария сияқты ҿзендердің суларына байланысты болған 

соң, халықтар арасында бұл ҿзендерді «шпамыз» - деп жиі атап келе жатыр. 

Осындай ислам дінінің орталығы Мұхаммед пайғамбар жатқан Мекке болып, 

оған шар тараптан зират етіп, Құдайға арнап құрбан шалуға миллиондаған 

мұсылмандар келіп жатады. Міне осындай ариилердің шыққан діни 

орталығы Амудария мен Сырдария болған. Екі ҿзеннің алқаптарында «ҽулие, 

кенжолы» - деп аталатын орындар ҿте кҿп.  

Кейінгі кездерде дүниеге келген діндер, ҿзінен бұрынғы  ел арасындағы 

діни сезімдердің қажетті жақтарын қабылдаған. Сондай-ақ Ислам діні 

зороастризм кезіндегі құрбандықты қабылдап, құдай жолына арнап 

құрбандық шалу, ислам дінінің бес парызының бірі оразадан кейін ҿткізіліп 

келеді.  

Зороастризм дінінің қалдықтары кҿп халықтардың сана-сезімінкде 

сақталғанмен, Орталық Азияның ежелгі тұрғыны халықтарының арасында 

ҿте кҿп сақталған. Осы аймақтың түрік тілінде сҿйлейтін этностардың 

арасында Ислам дінімен бір қатарда зороастризм дінінің қалдықтары 

жетерлік. Жергілікті тұрғындар ҿзара сҿйлескенде Хорезм ойпатында, 

Маңғыстауда 362 ҽулие бар деп айту ҽдетке айналған. Мен бұл ҿңірді кҿп 

аралап, сол жерді мекендеп отырған ҿзбек, түркімен, қазақ жҽне қарақалпақ 

халықтарының арасында болып, сол этностардың этнологиясы бойынша 

деректер жинадым. Сол кезде кҿптеген үлкенді-кішілі ҽулие жерлерді кҿрдім. 

Олардың саны сонша кҿп, нақтылы санын айту қиын. Солардың ішінен 

Сұлтанбаба, Маздыхан сұлу, Қарақұмашан, Дҽуіт ата, Жанқожа ҽулиелер 
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бойынша деректер жинап, оны жарияладым (58, б. 38-43). Бұндай ҽулиелер 

Орталық Азияның барлық аймақтарынан жиі-жиі кездеседі. Ариилердің 

атақты адамдарының қабірлері ҽулие жерге айналған болса, ондай жерлер 

Орталық Азияда кҿп. Тек, қазіргі Қазақстан жерінде ертедегі, 

ортағасырлардағы, жаңа тарихи дҽстүрлерге жататын ҽулиелердің кҿпшілігі 

сонша, олардың санын анықтау қиын. Белгілі ғалым С.Е. Ажигали соңғы 

жылдарда Маңғыстау, Ақтҿбе жҽне Батыс Қазақстан жерлеріндегі белгілі 

Қоймалылық ескерткіштердің сҽулеттік құрылымын зерттеп, кҿптеген ҽулие 

жерлерді ғылыми тұрғыдан жариялады. Солардың ішінде аттары ҽйгілі 

ҽулиелерден: Шолпан ата, Бекет ата, Сұлтан-эпе, Шақпақ ата, Қошқар ата, 

Масат ата, Жылысқы, Сүлікті, Беспай, Ақсай жҽне т.б. (59, б. 35-37). Бұндай 

ҽулиелі қоймалылықтар Қазақстанның барлық аймақтарында жетерлік. Дҽуіт 

ата, Барақ ата, Жаңқожа батыр, Райымбек батыр, Алаша хан, Арыстанбап, 

Қожа Ахмет Йассауи жҽне сол сияқты орындарды санап болмайды. Бір 

таңқаларлығы сол, қазіргі кезде мҽдениетіміз ҿсті десек те, ертеден ҽдет 

болып қалған ҽулиеге табыну ҽлі қалмай келе жатыр. Жоғарыдағы ҽйгілі, 

аттары аталған ҽулиелерге барып сиыну, жалбырыну ҽлі тоқталмағаны былай 

тұрсын, жаңа ҽулиелік орындар пайда болып жатыр. Соған қарағанда, қазақ 

халқының мақалы еске түседі: «Ауру қалса да, ҽдет қалмайды» -деген. Міне, 

осы ҽулиеге табыну Авеста кітабында жазылған болса, сонан бері жеті-сегіз 

мың жылдар ҿтседе, ҽлі ҿзінің жалғасын тауып келе жатыр. Оның негізгі 

себебі, ариилердің алғашқы жаратқан зороастризм дінінің Орталық Азияда 

таралғанынан хабар беретін сияқты. Біздіңше Авестадағы баяндалатын 

зороастризм дінінің қалдықтары түрік тілдес этностардың арасында сонша 

кҿп сақталуын кездейсоқ деп қарауға болмайды. Үйткені, бұл діннің пайда 

болып, тамырын тереңге жіберген жері Орталық Азия болғандығынан 

зороастризм діні түріктердің арасында бірнеше мың жылдар ҿмір сүріп, 

жергілікті этностардың сана-сезімінде мықты сақталып, жетінші ғасырда 

дүниеге келген Ислам дінімен алмасқан. Осы дінде зороастризмнің кҿп 

жағдайлары жаңа дінге енген, кейбіреулері бұрынғыша халық арасында қазақ 

ретінде сақталып келе жатыр. 

Енді, Авестада бастан – аяқ айтылатын ҽулиеге сиынудың негізінде 

келіп шыққан Орталық Азиядағы ірі-ірі ҽулие орындардан қысқаша 

мысалдар келтірейік. Осындай ҽулиелі орындар Қазақстанда да жеткілікті. 

Оларды Еліміздің батысынан Маңғыстау облысынан бастайық. Бұл 

облыстың жерінде ҽулие орындардың саны ҿте кҿп. Осы аймақтың жергілікті 

тұрғындары «Маңғыстауда-362» ҽулиелі орын барлығын айтып, ҿзара 

мақтаныш етеді. Бұл цифр нақты саны емес, ол ҽулиелі жердің кҿптігін 

ұғындырады. Мүмкін, нақты санап шықса осындай орындар оданда кҿп 

болуы тиіс. Олардың ҽйгілілерінің бірі Бекет ата. 

Бекет ата. 

Кеңес Одағы үстемдік етіп тұрған жылдары қазақ халқының талай 

рухани құндылығы коммунистік идеологияның құрбаны болды. Соның 

ішінде, ислам діні жҽне діни наным-сенімдер қудаланып, жоққа шығарылып, 
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ғасырлар бойы дҽріптеп келген ата-бабаларымызға деген сенім қыспаққа 

алынды. Нҽтижеде ҿзінің тарихы мен тегін білмейтін жастардың буыны 

қалыптасты. Ғасырлар бойы аруағына тағзым етіп келген бабалар зиратының 

басына барып дұға етуге де тыйым салынды. Керек десеңіз «Мҽдинеде – 

Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет, Маңғыстауда – Пір Бекет» деп 

аталатын киелі, ҽулие орындарға еркін бара алмайтын жағдайға жеттік. 

Осындай жағдайда уақыттың ҿтуімен кҿптеген ҽулие орындар қараусыз, 

күтусіз қалды. (87, б. 325-468). 

Дүниеден ҿткен тарихи тұлғалардың аруағына, ҽулие, киелі орындарға 

сиыну ҿз бастауын б.з.б. 5000-4000 жылдарда халық арасына кең таралған 

зороастризм дінінен алады. Ол діннің мазмұны «Авеста» – зороастризмнің 

қасиетті кітабында жазылған. Бұл жазба дерек діни ұғымдардан, дұғалардан, 

аңыздардан жҽне т.б. тұрады. «Авеста» кітабы кҿптеген халыққа ортақ 

ескерткіш, сондықтан оның мазмұнынан ҿз тарихына, ҽлеуметтік-саяси 

құрылысына, тұмыс-саятына, мҽдениетіне, дініне, этнографиялық 

дҽстүрлеріне қатысты деректерді таба алады. Міне, осы туынды жаратушы 

құдайға, бабаларға, олардың аруақтарына сиынуды, садақа беріп, құрбандық 

шалуды бастан аяқ дҽріптеп отырады. 

Ертеден халық арасында кеңінен тарап, тамырын тереңге жіберген діни 

сенімдер біртіндеп моностикалық (бір) діндерге енген, кейбірі болса сол 

кезде жаңадан пайда болған ислам діні сияқты дінге қосылып, халықтың 

тұрмыс-болмысымен біте қайнасып кеткен. 

Аңыз-ҽңгіменің желісіне айналған, мұсылман қауымы зиярат ететін 

киелі, қасиетті, орындар қазіргі Қазақстан аумағында да жетерлік. Басқасын 

айтпағанда, Маңғыстауда ежелгі шеберлер дҽстүрімен жасалған жер астына 

салынған діни ғимараттар кҿптеп кездеседі. Солардың ішіндегі ең ірілері 

Шақпақ–ата, Шопан–ата, Масат–ата, Қараман– ата, Бекет – ата  ғимараттары.  

Осылардың арасында биыл 260 жылдық торқалы мерей тойы аталып 

ҿтетін Бекет атаға тоқталайық. Маңғыстау ҿлкесіндегі қазақтар ерте 

кезденҽуелі Аллаға, содан кейін Бекет атаға сиынатын болған. Халық 

арасында тарихи тұлға, тақуа танылған, елі мен жеріне деген кіршіксіз адал 

болған Бекет ата 1750 туылып, 1813 жылы Пайғамбар жасында бақилық 

болған ҽулие, ұрпаққа ұстаз, ұлысқа ұран болған Бекет Мырзағұлұлы. 

Атақты «Маңғыстау» дастанының авторы Түмен Балтабасұлы былай 

жырлайды: 

Маңғыстау – ер Бекеттің туған жері,  

Кестіріп, кіндік қанын жуған жері. 

Кіндігін қожа-молда қолмен кесіп, 

Тамырын тарамыспен буған жері. 

Бекет атаның туып ҿскен жері Жем ҿзені бойындағы Ақмешіт – 

Құлжан, Маңғыстау ҿңірі. Мҽйіті Маңғыстауда – Оғландағы ҿз мешіт – 

ғимаратына қойылған. Бекет ата тегі Адайдың Келімберді – Мұңыл – Жаулы 

– Қосқұлақ – Жаналы – Мырзағұлдан тарайды. Ҿз ҽкесі инабатты, момын, 

шаруа адам болыпты. Бекет ата жастайынан оқу – білімге құмартып, ілім 
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іздеген, ҿз еңбегімен тіршілік еткен, жігерлі, қайсар, ерекше дарын иесі 

болған. 

Жаугершілікті тоқтатып, еліне бейбіт ҿмір орнағанын, кҿршілес 

елдермен достық қарым-қатынас құруды армандаған Бекет ата «Дулығасын 

сҽлдеге, қолдағы кҿк найзасын асаға айырбастап» (Ҽбіш Кекілбаев), дін 

жолына түсіп, Хиуаға медресеге оқуға барады. Бүгінде сақталған құжаттарға 

сҽйкес ол Хорезм ойпатында Бақыржан қажыдан 7 жыл бойы Хиуада 

Шерғазы медресесінде дҽріс алады, кҿптеген саладан сауатын ашқан.  

Сҿйтіп, «Тал бесіктен тар лақатқа дейін оқы» деген имам Ағзам сҿзін қабыл 

алған Бекет ата бүкіл ҿмірін оқумен жҽне оқытумен ҿткізген. Ұлы баба ҽл-

Бұхари, ҽл-Хорезми мекендерінде жарық кҿрген энциклопедиялық бағыттағы 

ғылыми кітаптарға да кірген. 

Кейінірек Жем бойынан (Ақмешіт), Бейнеуден, Баялыдан, 

Оғыландыдан жер асты медресе – мешіттер жасап, бала оқытқан. Ол жан-

жақты білім иесі, исла дінінің белді ҿкілі болған. 

Қолда бар мҽліметтерге қарағанда, Бекет атаның тҿрт жерде салған 

ғимараттары бар. Алғаш соғылған жер асты мешіттерінің бірі кешенді ҽйгілі 

ескерткіші Үстірттің батысындағы Сенек ауылынан 88 шақырымдай 

қашықтықта Оғыланды деген тамаша жерде орналасқан. Бұл жерде Бекет 

атаның жер астын кеулеп салған мешіт пен сағана бар. Екіншісі – Бейнеуде, 

үшіншісі – Жем бойында, тҿртіншісі – Арал жағасындағы Баялыда. 

Маңғыстау мен үстірттің аймағында Бекет атаның бізге белгілі тҿрт жерде 

салған ғимараттарының сақталуының, ҽр аймақта орналасуының ҿзі оның 

халық арасында жүргізген ағартушылық жұмысының кеңінен тарағандығын 

растайды. Халықтың тығыз шоғырланған мекендерінде ғимараттар салып, 

мешіт, медресе ашқан, жас ұрпаққа білім беріп, ел ішінде ислам дінін 

уағыздап, қол астындағы адамдарға намаз үйретіп, армай – талмай еңбек 

еткен Бекет атамызды халық жоғары бағалап, оны ҽулие, пір, ағартушы – 

ұстаз ретінде белгілі. 

Бекет атаның салдырған діни – ағарту орындарының ішінде ҽсіресе 

Оғыландыдағы жер асты ғимараты жақсы сақталған. Оның ерекше 

архитектурасы Бекет атаның керемет сҽулетші болғандығын да растайды. 

«Ол Оңтүстік Үстірттің Маңғыстау ойына тірелген бір тұмсығының үзіліп 

қалған шоқысынан қашалып жасалған. Үш – тҿрт қанатты киіз үй кҿлеміндей 

үш бҿлме. Бекет атаның мүрдесі осы бҿлмелердің біріне, қабырға іргесіне 

қашап орналастырылған. Осы бҿлмеде Бекет атаның немересі Мұрынның да 

мүрдесі қойылған. Кіре беріс бҿлмеден жоғары шығатын есік арқылы жоғары 

бҿлмеге баруға болады. Онда Бекет атаның қызы жерленген. Жер асты 

ғимараты маңында кезінде Бекет ата пайдаланған бұлақтар, құдықтар бар. 

Қыр басынан ғимаратқа қиялай түсетін жалғыз аяқ тастақ жол сақталған. Жаз 

күндері тҿменгі жағындағы Түркіменстанға қарай созылып жатқан ойпат 

арқылы да қатысқан. Ғимарат маңындағы қойымдықтардың кҿбін осы 

жолдармен кҿлікпен жүргізген» (87, б. 231-232). 
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Белгілі ғалым С.Е. Ажығали ҿзінің монографиясындағы Бекет ата 

кешенді ескерткішіне тоқталады: «Бекет – Атаның Оғыландағы мешіті тауды 

қашап жасалған. Оның іші бес бҿліктен құрылған, олардың батыс жағында 

Михраб – Ғани молданың намаз оқитын жері болғанын, қазірде бар екенін 

жазған» (59, б. 79).  

Келтірілген мҽліметтерге қарағанда Бекет атаның Оғыландағы 

ескерткіші, оның рухани басты орталығы болған кҿрінеді. Маңғыстау 

ҿңіріндегі ең ірі пантеон болып, онда кҿптеген атақты адамдар, Атаның туған 

– туыстары, жақындары жерленген ғибадатханаға айналған. Бұл жер Бекет 

ата ҽулие – киелі орын болып, тарихтан орын алған. Осы жерде кҽусар 

бұлақтан аққан шипалы суы бар киелі орынға шар – тараптан ағылып – келіп 

жатқан зират етушілердің саны жыл сайын артуда. 

Халық арасындағы аңыздарға жҽне шайырлар мен ақындардың зерделі 

сҿздеріне қарағанда, Бекет ата ағартушы – ұстаз, сҽулетші иманына ерекше 

адал, піруар, ҽділдік, еңбек сүйгіштік, абыз – кҿріп келдік қасиеттерімен, 

ержүректілігімен де ҿз дҽуірінде ерекше танылған. 

Халық оны айрықша қадірлеп, ҽулие тұтып «Бекет ата ҽулие» деген. Ол 

елін қорғауға, қазақ арасында отансүйгіштікті, ұлтжандылықты кеңінен 

дҽріптеп, ҿз жерін, елін кҿзінің қарашығындай қорғауға тҽрбиелеген. Бекет 

ата ҿзі қатысқан, не оның аруағына сиынған соғыстардың бҽрі жеңіспен 

аяқталып отырған. Пір Бекет бірде дауыл болып, бірде жауын болып, бірде 

жауларының кҿзін тағалап, аз қолды кҿп қылып кҿрсетіп, аққу, қаз болып 

ұшып, ҿз жерлестерін қолдай да, қорғай да білген. Сондықтан да «бекетке 

туғаннан-ақ дұға дарып, қастасқан жауыздарды қуған жері» - деген жолдар 

халық арасына Ер Бекет атауының кең тарауы куҽсі болса керек. 

Кеңес Одағы жылдарындағы коммунистік идеологияға қарамастан, 

қазақ зиялылары «Арыс» қорын құрып, «Бекет ата» атты кітапты басып 

шығарған. Бұл кезде Орталық саясаттың ықпалымен нақақтан қуғын – сүргін 

кҿріп, шейіт болған немесе жазықсыздан қара таңба басылып, шығармаларын 

оқуға, атын атауға тыйым салынған халқымыздың біртуар перзенттерінің 

артында қалған рухани мұраларын жарыққа шығарып, оларға ескерткіш – 

мүсіндер орнатып, мұражайлар ашып, тарихи жадты жаңғыртуды мұрат 

еткен «Арыс» қорының ҿз баспасынан шығарылған тұңғыш кітабы. Кітаптың 

беташар мақаласында Қазақстанның халық жазушысы, Еңбек ері Ҽбіш 

Кекілбайұлы Бекет ата туралы: «Елі мен жерін шексіз сүйген Асыл Азамат, 

Абзал Адамды елі де шексіз сүйеді. Бекет атаның басты құдіреті – міне, 

осында. Ҿйткені, ол ҿзінің тірісінде қиянатқа жол бермес Ҽділеттіктің, 

күпірлікке жол бермес Адалдықтың, қараулыққа жол бермес 

Шапағаттылықтың, қатыгездікке жол бермес Парасаттың асқан үлгісін 

танытып, үлкен кішіні, алыс – жақынды, дос пен дұшпанды түгел 

мойындатқан адам» (88, б. 8). Сонымен бірге жазушы: «Мұндай кісілер ең 

қиын кездерде туады. Осыдан 260 жыл бұрын қазақтың ҿзінің этникалық 

территориясын қайтарып алу керек болған кезде Бекет туды. Сол кезде Бекет 

ҿзінің тарихи миссиясын атқарып, осы жерді дау жанжалсыз қайтаруға 



123 
 

себепкер болды. Халық оны пір тұтты. Оны ресми Хиуа мойындады. Біз 

естіген соңғы Пір атағын алған Бекет. Ердің соңы – Есет, Пірдің соңы – Бекет 

деген содан қалған» деген. Осы туындыда Бекет атаның ҿмір баяны, шежіресі 

берілген. Бекет атаның тама Есет бабадан бата алды деген шежіредегі бізге 

жеткен ҽңгімелер дҽлелденген. Батада: 

                Үстіңнен дүбір кетпесін, 

                Құлағыңнан сыбыр кетпесін, 

                Ақ пен қараны айырар, 

                Жауды кері қайырар,  

                Атың айтып тұрғандай дүр боларсың, 

                Елге шуақ шашып нұр боларсың, 

                Үш жүзге танымал Пір боларсың, - деген жолдар бар. 

Осындай Бекет ата сияқты тарихи тұлғаның 260 жылдығын атап ҿту 

қазақ халқының рухани ҿміріндегі елеулі оқиғалардың бірі десек, артық 

айтпағанымыз. Еліміздің қай ҿңірінде болмасын, қазақ халқының 

мақтанышы, елінің елеулісі, қалаулысы болған, халқына деген ниеті имандай 

адал болған ұлдары мен қыздарын дҽріптеп, құрметіне салтанатты іс – 

шаралар ҿткізу халқымыздың тамаша қасиеттерінің бірі. Халқымыздың 

осындай қасиеттерін қастерлейтін елбасы Н.Ҽ. Назарбаев: «Біз тойларды 

тарихтан тағылым, ұлылардан ұлағат алу үшін ҿткізуіміз керек» деген 

болатын. Бекет Атаның Мерей тойы Қазақстанның кҿп аймақтарында, соның 

бірі 2010 – жылдың қараша айында Шымкентте кҿтеріңкілік жағдайда ҿтіп, 

еліміздің азаматтары қызулы атсалысты, Солардың басшыларының бірі, заң 

ғылымының докторы, профессор Тукараев Бекет мырза. 

2003 жылы Елбасының тікелей басшылығымен ұйымдастырылған 

«Мҽдени мұра» бағдарламасы бойынша кҿптеген тарихи орындар қайта 

қолға алынып, жаңадан бой кҿтерді. Олардың ішінде Райымбек ата, Қарасай 

батыр, Айша бибі, Жанқожа батыр, Бекет ата жҽне т.б. 

Егеменді еліміз алға адымдап дамып, алдыңғы қатарлы елу 

мемлекеттің қатарына еніп, басып озуы үшін жігерлі еңбек етіп, заман 

талабына сай ұрпақ тҽрбиелеуіміз қажет. Сондықтан, Бекет атаның 260 

жылдығын атап ҿтумен байланысты атқарылып жатқан игі іс – шаралар 

ҿткенінен ҿнеге алып, болашағына сеніммен қарайтын, ҿресі биік, иманы 

адал ұрпақ тҽрбиелеудегі аса елеулі оқиғаның бірі болары сҿзсіз. 

Арыстан баб. 

Арыстан баб – Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында 

орналасқан. Ел аузындағы аңыз бойынша Арыстан баб – Мұхаммед 

пайғамбардың замандасы, Ахмед Йассауидің ұстазы (пірі) делінеді. 

Хронология тұрғысынан қарағанда Мұхаммед Ахмед Йассауиден 600 жыл 

бұрын ҿмір сүрген. Демек, бұл аңыз. Солай болсада Арыстан баб ақиқатында 

ҿмір сүрген Ислам дінінің ірі ғұламаларының бірі. Оның даңқы Тұран еліне 

енжайып Ислам дінін түрік тілдес этностардың арасына таратуда, шҽкірттер 

таратуда, зор еңбек сіңірген ұлағатты, діни адам болып, халықтың құрметіне 

бҿленіп, аты аңызға айналған діни тұлға. Бабаның басына мавзолей салынған. 
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Осы жер Арыстан баб осы ҿңірдегі қасиетті – киелі діни орын. Оған 

шартараптан дұға етушілер үздіксіз келіп жатады. Тҿңірегіне белгілі тұлғалар 

жерленген, үлкен зират орнаған. Халық арасында қалыптасып қалған ҽдет 

бойынша, зират етушілер алдымен Арыстан бабқа дұға еткеннен кейін Ахмед 

Яассауиге барады. Бұл тҽртіп осы күнге дейін бекем сақталған. 

Ахмед Ясауи – түрік ҽлемінің рухани орталығы.  

Қожа Ахмед Ясауи Исфиджаб (осы күнгі Сайрам) щаһарында 

суфийлардың отбасында дүниеге келген. Ол Арслан Баб шейхтарынан 

16 жыл тҽрбие алған соң, 27 жасында сол кездегі ірі ислам дінінің 

орталығы болған Бұхара медресесінде оқуын жалғастырған, мұсылман 

ҽлеміндегі белтілі суфий-шейх Абу Йакуб Жүсіп Хамаданиден дҽріс 

алған. 30 жасында ол Жүсіп Хамаданидің үшінші халифі (орынбасары) 

атына ие болған. Осы ұстазының тапсырмасы бойынша Түркістандағы 

Ясы қаласына келіп, қалың түріктердің арасында сопылық мектебін 

құрған. Бара-бара оның даңқы бүкіл Түркістанға, Солтүстік Хорасан, Еділ 

бойларына, Ҽзірбайжан жҽне Анатолияға кең тараған жҽне сол елдерден 

Қ.А. Яасауидің жолын ұстаушылар кҿп шыққан. Бұл бабамыз дүние 

салған соң, оның жерленген қабірі шипалы жерге айналып, оның 

ҽруағына, рухына шҽкірттері жҽне ислам дініне сенушілер келіп зират 

етіп тұрған. Нҽтижеде, Түркістан шаһары түріктердің ірі мҽдени 

орталығына айналып, оның даңқын Қ.А. Яасауи паш етіп, халық 

арасында аңызға айналып, "Мҽдинада Мүхаммед, Түркістанда Қожа 

Ахмет"–деген атқа ие болып, Қожа Ахмет Яасауидің жатқан орны бүкіл 

Түрік ҽлемінің мҽдинасына айналған. 

Барлық Түрік ҽлемінің "мҽдинасына" айналған Қожа Ахмет 

Яасауидің ұзақ тарихында дҽуірлеген жҽне тҿмендеген уақыттары болған, 

Енді ҽулиенің осы кезендеріне қысқаша тоқталайық. 

Біздіңше, бірінші кезең ХІІ-ХІХ ғасырдың бірінші жартысын 

қамтиды. Қ.А. Яасауидің қабірі түрік елдерінде ірі Діни орынға 

айналғанын есепке алып, түріктердің арасында ислам дінін онан ҽрі кең 

тарату үшін белгілі тарихи тұлға Ҽмір Темір Қожа Ахмед Яасауидің 

мүрдесінің үстіне кесене салдырып, ҽулие бабамыздың даңқын 

бұрынғыдан да жоғарылатуды мақсат еткен. Ол ҿзінің дҽуірлеп тұрған 

кезінде Самарқан, Бүқара, Хиуа сияқты шаһарларды безендірген, 

қолдарынан ҿнер тамған ұсталардың басын қосып, қысқа мерзім ішінде 

айрықша сҽулетті, сұлулығы жағынан теңдесі  жоқ Күмбезді (мавзолей) 

дүниеге келтірген. 

XIV ғ. ақырында бұл күмбез біткен соң, Ҽмір Темір Кҿреген 

Ҽзіреті Сұлтанның қорын ұйымдастырып, ҿзі арнайы қол қойып   

бекіткен   "Қолхаты"   (грамота)   жазылған. 

Бұны - Зафарнаманың, "Жеңіс кітабының" авторы Шараф-ад-Дин 

Ҽли Йазди растайды. "Қолхатта" Ҽмір Темір кҿрегендікпен жаңа біткен 

ғимарат туралы"... ешқашан да, қандай болған жағдайда да сатуға, 

жекеменшік секілді ұрпақтан-ұрпаққа қалдыруға, қандай да болмасын 
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сылтаумен бҽз біреуге сый ретінде уақытша немесе түбегейлі беруге 

болмайтынын қатты ескерткен". 

Белгілі шығыстанушы Ҽ. Диваев бұл «Қолхаттың парсы тілінен орыс 

тіліне тҽржімалап, 1901 жылы 17 (30) мамыр айында "Туркестанские 

ведомости" журналында (И 39) басып шығарған. Бұл «Қолхаттың Қ.А. 

Яасауидің қорығының ережесі мен бағдарламасы деуге болады. Мұнда: 

«Тҽңірге мадақ, елшісіне батадан соң, жарылқағыш, күллі халықтардың 

панасы, шексіз ұлағатты, құлдардың бҽріне бірдей қамқор-ұлы Алла егер 

ҿз құлдарының біріне аса мейірімділік жасап, қайырылымдылық 

қазынасының есігін ашса, таусылмас байлыққа кенелтсе, ондай байлықты 

құрту үшін кҿтерілер қолдың табылмайтыны мҽлім болсын.,. Ұлы 

жаратушының ҽділ жазасын үміттеніп, қасиетті һҽм тақуа зират иесінің 

(Ҽзірет Сұлтанның) араша түсер дүғасын сұрай отырып, хақ жолындағы 

Сұлтан - шындық пен ақтық сұлтаны, діндарлардың басшысы, ҿз кезінің 

басшысы, ҿз кезінің құдіреті күшті ҽу-лиесі, ҿз кезінің аса нүр жауған 

ҽулиесі, ҿте берекелі Сұлтан Қожа Ахмед Яасауи атына бағыштап осы 

бір қорықтың іргетасын қалады. Алла тағала оның зиратын ҿз нұрының 

сҽулесімен жарық етсін». 

Қожа Ахмед Яасауи қорығының Барлық ережелерін Ҽмір Темір 

жан-жақты қамтып жазған жҽне ол қағидаларды мүлтіксіз орындауды 

талап еткен. Ол қорыққа басшы: "Дін тҽртібін ұстаушы аса тақуа Мір Ҽлі 

Қожа шайқы, Хасан шайқының баласы, ұлы Садыр шайқы 

ұрпақтарының бірі еді... Ол ұлы Ҽзірет Қожа Ахмед Яасауидің туған 

бауыры... Мір Ҽлі Қожа шайқыдан соң, оның орнына балалары Мутали 

болуы қажет. Онан кейін де олардың қызметін еркек кіндік ұрпақтары 

ғасырлар бітіп, жарық күн таусылғанша жалғастыра беруі керек". 

Осы "Қолхатта" келтірілген үзінділерден-ақ белгілі, Ҽмір Темір 

Ҽзірет Қожа Ахмед Яасауидің қорығына ие болуды, оны асқан 

адамгершіліктің жоғарғы дҽрежесінде сақтауды, оны құдіретті діни 

орынға айналдыруды мейлінше қатты тапсырған жҽне ол қағидаларды 

мүлтіксіз орындауды талап еткен, Ҽмір Темірдің бұл тапсырмаларын Мір 

Ҽлі Қожа шайқы жҽне оның ҽулеттері барынша орындап, Қ.А. Яасауи 

бабаның даңқын биікке кҿтеріп, оның ғимараты байтақ Түркістан 

елінің мҽдинасына айналған. Шартараптан Түркістан шаһарына 

мұсылмандар келіп, сүйікті рухани басшысына бата оқып жатқан. Бұл 

кездер, біздіңше, Ҽзірет Сұлтанның дҽуірлеген кезеңі болып, түрік 

елінің тарихи тұлғаларын, ірі ғұламаларды осы қасиетті жерге ҽкеліп 

жерлеу ҽдетке айналған. Оған Есімханның, Тҽукеханның, Жҽңгір-

ханның, Абылайханның, Қаздауысты Қазыбектің  жҽне кҿптеген 

тарихта белгілі адамдардың жерленуі дҽлел болады. 

Екінші кезең, отаршылық жылдар мен Кеңес үкіметінің үстемдік 

еткен жылдарын түгел қамтиды. Бұл қасиетті орынның басынан ҿткерген 

қайғылы-қасіретті кезеңдері Жоңғарлардың, Қоқан ханның шабуылдары 

мен Ресейдің Орталық Азияны отарлауымен тікелей байланысты. Ол үшін 
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мына шындықтарға кҿңіл аударалық: "Құдықхана 1723 ж. қалмақтар, 

1846 ж, қоқан қолы, 1864 ж. орыс патшасының ҽскерлері қоршаған кезде, 

мұнда бекінгендерді құдық суымен қамтамасыз еткен. Соңғы қоршаудың 

кезінде комплекс оқ астында қалғанда, ескерткішке II снаряд тиіп, 

пештақтың кҿк таспен ҽшекейленген сырт қаптауын қиратып кеткен". 

1864 жылы Ақмешіт жақтағы бекіністерден келген орыс ҽскерлері 

Түркістан шаһарын алып, Қ.А. Яасауи ғимаратын орыс ҽскерлерінің 

азық-түлік дүкеніне айналдырып, оның ішін де, сыртын да үлкен 

бүліншілікке ұшыратқан. Кейін Түркістан генерал-губернаторының 

тұсында, 1870 жылы бұл күмбез құлайды деген сылтаумен оны бұзуды 

күн тҽртібіне қойған. Бірақ, халықтың наразылығынан сескенген Ресей 

басқарушылары 1872 жылы күмбезді жҿндемекші болып, оның ішіндегі 

кҿң-қоқысқа толып қалған жерлерін тазартқан. Арада он жыл ҿткен соң, 

1882 жылы күмбездің шатырын жҿндеген болып, оның айналасына тас 

тҿсеген, қабырғалардың, қабірлердің опырылған жерлерін тұрғызған, 

жамаған. Бұдан зияннан басқа келген пайда болмаған. Ҿйткені, ежелгі 

қыштың орнына сол замандағы стандартты қыш қондырылған, ішкі 

қабырғаларының қаптауларын сыпырып тастаған. 1889 жылы мешіттің 

күн батыс жҽне терістік жақ қабырғаларына тіреужар (контрфорс) 

орнатылған.  

Ғасырлар бойы пір тұтып, сиынып келген түрік ҽлемінің  

Мҽдинасы  болған  Қожа Ахмед Яасауидің  ғимаратын айуаншылықпен 

күш кҿрсетіп ойрандаған. Салынған күмбезді бүлдіргені былай тұрсын, 

миллиондаған мұсылмандарды ҿздерінің сиынатын мҽдинасынан 

айырған. Түркістан уезінің басшысы ҿзінің бақылауына алып, Ҽзіретіге 

кҿп адамдарды келтіруге тиым салған. Солай болса да Қ.А. Яасауиге 

сиынушылар жасырынып келуін тоқтатпаған. Бірақ, бұрынғы қалыптасқан 

ҽдеттері бұзылып, Ҽмір Темірдің "Қолхатында" кҿрсетілген ережелерден 

еш нҽрсе қалмаған. 

Отаршылық кезінде Қ.А. Яасауидің ғимаратын тек тарихи 

ескерткіш ретінде сақтап, оның рухи қасиетін, ислам дінінін ірі уҽкілі 

екендігімен есептеспеген. 

Міне, осы жағдайда ҚА. Яасауидін рухы емес, оның ғимараты 

Кеңес үкіметінің қолына тарихи ескерткіш ретінде тиді. Тарихи, 

археологиялық "сҽулеттік ескерткіштерді сақтау жҽне оларды зерттеу 

туралы мҽселені Кеңес үкіметі бірінші күндерден бастап қолға алды. 

Кҿптеген үкіметтің қарарлары, дереюгивалары жҽне заңдары жарық кҿрді. 

Бірақ, ескерткішті қорғау, үйрену жҿніндегі заңдар сҿз жүзінде болды 

да, іс жүзінде іске аспай қалды. 

Сондықтан да 70 жылдай Кеңес Одағының үстем етіп түрған кезінде 

тарихи ескерткіштер бұрын адам баласының тарихында болып кҿрмеген 

дҽрежеде ойрандалды. Ертеден келе жатқан қалаларды, ескерткіштерді 

тегістеп, олардың үстіне жаңа қалалар салып жіберді. Кҿптеген су 

қоймалары жасалып, қыруар археологиялық ескерткіштер судың астында 
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қалды. Қазақстанның жер асты байлығын зерттеген түрлі экспедициялар 

жердің бетіндегі мұраларды қиратты жҽне т.б. 

Ескерткіштерді сақтауға жҽне түзетуге бҿлінген мемлекеттік 

қаражаттардың кҿпшілігі ҿтірікті-шынды ҽркімнің қолдарында кетіп 

жатты. Сондай–ақ Қ.А. Яасауидің ескерткішіне арналған қаржы 

қымқыру-жымқырусыз қалған жоқ. 

Бұны да рухани Орталық емес, тек ҽдемі сҽулет ретінде сақтады. 

Кеңес үкіметінің кезінде, кҿп жылдар бойы бұрынғы бүлінген күйінде 

тұра берді. 1934 жылы қасиетті "Тайқазанды" Ленинградқа ҽкетіп, ол ҿз 

орнына кҿп қиыншылықпен 55 жылдан кейін оралды. Ғимараттың кейбір 

басқа бұйымдары Ресейде, Францияда жҽне т.б. елдерде жатыр. Осының 

бҽрі Кеңес Одағы кезінде, елімізге кең жайылған "құдайсыздар" тҽрбиесі 

барлық діни сезімге, бұрынғы діни орындарға орасан зиянын   тигізгені   

мҽлім.   Тек,   діни   сезімнен   айрылмаған қариялар ғана Қ.А. Яасауиге 

келіп, оның ішіне кіре алмай, тек соның тҿңірегінде зират етумен 

шектелді. 

Осындай жағдайда, Қазақстан үкіметі кейінгі жылдарда "Ҽзірет 

Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мҽдени қорығы – деген атпен ашып, 

бұрынғы мемлекет есебінен шығаруға тиіс қаражатты мол кҿлемде бҿлді. 

Осыдан кейін ескерткішті бұрынғы қалпына келтіру жұмыстары жүріп 

жатты, Бірақ, ҽр жыл сайын мемлекет бҿлген қаржыға Ҽулиенің 

ғимараты түзетіліп, қалпына келу былай тұрсын, оның ішіндегі, 

сыртындағы, тҿңірегіндегі кҿптеген ескерткіштер қиратылды. 

Ескерткішті қалпына келтірерлік, кҿзге түсетін бірде-бір жұмыстар 

атқарылған жоқ. Оның орнына, Ҽзірет Сұлтанның ғимаратының қасында 

болмаған, Ҽмір Темірдің "Колхатында" айтылмаған қамал салынып, 

күмбездің тҿңірегін бүлдірді. Бұл ғимарат Яасауи бабаның үстіне 

салынған, Ислам дініне сенушілерге бағышталған руханн орын, Оның 

тҿңірегі қамалмен қоршалмауы керек. Ҿйткені, халықтардың кҿп келетін 

орны болған соң, оның иесі бұқара халыкқа ҽрдайым ашық болуы қажет. 

Сондыктан, Ҽулиеге келушілерге еш кедергі болмауы тиіс. Кейбір 

мағлұматтарда ескерткіштің тҿңірегінде қамал болған деген пікір бар. 

Егерде ондай қорғаныс салынған болса, ол кейінгі кездерде тұрғызылған 

болуы мүмкін. Оның Яасауи бабаның күмбезімен еш байланысы жоқ. 

Ескерткіштің оңтүстігіндегі қоныстардың үстіне шеберхана (мастерской) 

салынып, ол ҽжептеуір кҿне құрылыстарды астына басып жатыр. 

Міне, осындай қажеті жоқ құрылыстарға мемлекеттік қыруар 

қаржылар шығын етілген. Сҿйтіп, Кеңес Одағы кезінде Яасауи 

ғимараты бұрынғыдан да бүліне түскен. Ақырында, ҿзіміздің 

қолымыздан келмеген соң, туысқан Түркия мемлекеті қолға алып, құлауға 

жақындап қалған Қ.А. Яасауи ғимаратын бұрынғы қалпына келтіру 

үшін адам айтарлықтай жұмыс жүргізді. 

Қ.А. Яасауи ғимаратын жҿндеу жұмысы аяқталды. Енді Қожа 

Ахмед Яасауи бабамыздың рухани байлығын жаңғыртып, оны егеменді 
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Қазақстан Республикасының, бүкіл Түрік ҽлеміиін, талабына сҽйкес 

дамытуды қолға алу, қазіреті бабамыздың ұрпақтарының құрметті де, 

қасиетті міндеті деп сенуіміз керек. Бұл бабамыздың рухының жаңадан 

ҿрлеу дҽуірінің бастауы болуға тиіс. Түрік ҽлемінің "Қара шаңырағының" 

иесі, Қ.А. Яасауи бабамыздың сүйегінің мҽңгі орын   алған   Түркістан    

шаһары   Қазақ   Республикасының жерінде. Сондыктан бабамыздың 

есімін қайтадан ҽлемге жаңғырту қазақ халқының жҽне бүкіл Түрік ҽлемі 

перзенттерінің бірден-бір борышы болуы тиіс. 

Қожа Ахмед Яасауи бабамыздың ислам дініндегі тұтқан тарихи 

орнын жҽне рухани байлығын бұрынғы дҽуірлеген деңгейіне жеткізіп, 

Түрік ҽлемінің бүгінгі талабына лайықты жүргізуіміз - бүгінгі күннің ірі 

рухани мҽселелерінің бірі. Ҿйткені, бүгінгі таңдағы Қожа Ахмед Яасауи 

тҿңірегіңдегі жүргізіліп жатқан рухани жҽне мҽдени жұмыстар бүкіл Түрік 

халықтарының діни, рухани талабына ешқандай жауап бере алмайды. 

Қазіргі кезде түріктердің кҿпшілігі егеменді елдер қатарына қосылып, жаңа 

ҿрлеу кезеңінде тұрған шақта, бірден-бір "мҽдинамыз" атанған Қожа 

Ахмед Яасауи бабамызды жан-жақты қолға алып, оны қайтадан жаңа 

дҽуірлеу кезеңіне жеткеруіміз керек. Мұндай бірлескен түрік ҽлемінің 

жүргізген қызметтері барлық түріктерді рухани жҽне мҽдени жағынан 

Түркістан шаһарына жҽне Қожа Ахмед Яасауидің тҿңірегіне 

шоғырландыруға алып келуі тиіс. 

Осы түрғыдан қандас Түрік Республикасы туысқандық қолдарын 

созып, кҿптеген жұмыстарды іске асырды. Қ.А. Яасауи атыңдағы 

Халықаралық Қазақ-Түрік университетін (ХҚТУ) ашу, Қ.А. Яасауи 

ғимаратын ҿз қаражаттарымен қайтадан түзету жұмыстарын жүргізуін 

айрықша атап ҿтуіміз керек. Бұл Анатолия түріктерінің Қ.А. Яасауиді 

ерекше бағалайтындықтарының айғағы. Олар жан-жақты ғылыми 

зерттеулерін тоқтатқан жоқ. Ондай бабаға арналған ірі зерттеулердің 

басым кҿпшілігін Түркия ғалымдарынан кездестіруге болады. Мысалы, 

Түркияның ірі ғалымдарының бірі Мехмед Фуад Кепрюлю 1918 ж. 

"Первые мистики в тюркской литературе" атты үлкен шығармасын 

жарыққа шығарған. Кеңес үкіметі кезінде аздап болса да ҿзбек 

ғалымдары Қ.А. Яасауи туралы ғылыми зерттеулер жүргізген. 

Қазақстандықтардан 1978 ж, жарық кҿрген К.Х. Таджикованың 

"Особенности суфизма в средневековом Казахстане" деген мақаласын 

жҽне т.б. айтуға болады. Бірақ, Қ.А. Яасауиді жҽне оның мұрасын зерттеу 

түрік ҽлемінде айтарлықтай жолға қойылмағаи. Сондықтан Қ.А. 

Яасауиді жан-жақты, кең кҿлемде зерттеп, оның бай рухани мұрасын 

түрік ҽлемінің игілігіне айналдыру үшін Қожа Ахмед Яасауиге 

автономиялық статус беріліп, оны егеменді Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей қарайтын  "Рухани-мҽдени-

ғылыми  Орталық"  ұйымдастырылса алдымызға қойылған мақсат 

табысты орындалар еді. Себебі, "Тас түскен жеріне ауыр" деген мақалға 

сүйеніп, бұл Ҽулие Қазақстанда болғандықтан, ауыртпалықты ҿз 
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мойнымызға алуға тура келеді. Осы Орталықтың басшылығымен, ҽлем 

түріктерінің жҽрдемімен Қ.А. Яасауи түріктердің ірі рухани жҽне 

мҽдени-ғылыми орталығына айналуы тиіс. 

Қ.А. Яасауидің "Рухани, мҽдени жҽне ғылыми орталығының" 

басында діннен, ғылымнан хабары бар парасатты, ұятты ҿлімнен жоғары 

қоятын азамат болса жақсы болар еді. 

Жанқожа Нурмухамедов батыр (1780-1860) қазіргі Қызылорда 

облысында ҿмір сүрген. Ол барлық саналы ҿмірін елінің тҽуелсіздігіне 

жұмсап, Хиуа, Коканд хандарымен жҽне Ресей империясының отаршылық 

басқыншылығымен күрескен қолбасшы, батыр, сҿзге шешен би тарихи тұлға. 

80 жасында батыр Ресей отаршыларының қолынан қаза табады (97, б. 261-

276). Жанқожа қазақ халқының жүрегінде мҽңгі сақтауда. Жылдар ҿткен 

сайын, оның елінің азаттығы үшін жанын құрбан еткен батырлардың 

қатарында ардақтайды. Кҿптеген ақындардың толғауында, ҿлең жырларында 

Жанқожаның батырлығын, ҽділдігін, шешендігін, білгірлігін айтпай 

кетпеген. Жанқожаны қазақ халқы ҽулие тұтып, оның мавзолейінің басына 

дұға етуге барушылар кҿп. Оның кесенесі Арал теңізінің шығысындағы 

Алалисек деген жерде болатын. 2002 – жылы сол жерден топырағын ҽкеліп, 

кҽзіргі Кҿне жҽне Жаңа Қазалы қалаларының арасындағы Москваға баратын 

даңғыл жолдың бойына Жанқожа Нурмухамедовтің кешенді мемориалын ел 

жиналып құрып, бүкіл қазақ халқы шартараптан жиналып, қасиетті орынды 

салтанатты мҽртебеде ашып, ҽулие бабаға арнай ас берді. Дұға етушілер 

үздіксіз осы бабаның басына келіп, құран оқып, Жанқожа батырды ҽулие 

ретінде құрметтейді. 

Ҿткен ғасырдың орталарында Амударияның орта жҽне тҿменгі 

ағысындағы Хорезм ойпатында ежелден ҿмір сүріп келе жатырған ҿзбек, 

түрікмен, қазақ, қарақалпақ этностарының араларында этнологиялық 

экспедициямен болып, аттары аталған халықтардан тарихи, этнологиялық 

жинадық. Солардың ішінде ҽулиелер, қасиетті орындар туралы деректер 

баршылық. Аттары аталған этностардың арнайы жҽне бҽріне ортақ сиынатын 

қасиетті орындары бар. Олардың ішінен ең ҽлемге ҽйгілі Шамүн Нҽби, Қара 

қапы (Кҿне Үргеніш қаласындағы), Сұлтан баба, Дауіт ата, Қарақұм шман 

жҽне т.б. Олардың нақтылы санын айту қиын. Сондықтан, Хорезм ойпатында 

362 ҽулие бар деп ел арасында Маңғыстаулықтар сияқты айта береді. 

Ақиқатында да ҽулие деп аталатын орындар ҿте кҿп. Солардың кейбіреулерін 

мақала ретінде жарияладым (қараңыз 89). Бұл мақала Кеңес Одағы 

жылдарында Атейзмнің күшіне еніп тұрған кезінде Коммунистік 

идеологияның ҽсерінде жарық кҿргендіктен, оның сол кездегі жағдайға 

байланысты ақаулық жақтары болғанын бекерлей алмаймыз. Осындай 

жағдайда, қазақтар «дінім үшін емес, күнім үшін» қателікті істедім деп ҿзінің 

бұрынғы кемшілігін кешіруді жаратушыдан сұраған. Бізде сол саятқа 

сүйенеміз. Осынша киелі, ҽулиелі орындардың Маңғыстауда, Хорезмде 

сонша шоғырланғанына қарағанда, жоғарда тоқталып ҿткен сияқты, бұл 

ҿңірлер зороастризм дінінің алғашқы пайда болып, бірнеше мың жыл ҿмір 
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сүріп, жергілікті этностардың қанына сіңіп қалғанынан қабар беретін болып 

біздерге кҿрінеді. 

Жоғардағы мысал ретінде, тоқталған тарихи тұлғалар елін, жерін жҽне 

халқын шексіз сүйген асыл азаматтардың жерленген орындары ҽулиелік 

жерлер болып қалған. Орталық Азияда, ҽсіресе Қазақстанда олардың санын 

түбегейлі айту қиын. Үйткені, ондай тарихи орындар алуан санды. Бұл 

аймақтың автохтонды этностары түріктер ежелден ҿздерінің адал 

перзенттерін мҽңгі естерінде сақтап, олардың еліне істеген игілікті 

қызметтеріне бағдарлап ұрпақтар ҿсіріп келеді. Осындай тарихи тұлғалардың 

жерлерін, мавзолейін (күмбезін, жерлнген орындары) ҽулиелі орынға 

айналдырып, олардың бастарына арнап дұға оқып, құрбандық шалып келеді. 

Қазақ халқының арасында: «Ҿлі риза болмайынша, тірі байымайды» - деген 

қанатты сҿз бар. Яғни, дүние салған адамның рухы, жаны ҿлмейді, оларды 

еске алып тұрсақ, кейінде қалған ұрпақтарының есен – сау болуына 

қамқоршылық жасайды – деген пікір ел арасына кең тарап, ол ұрпақтан – 

ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Бұның негізі қасиетті Авеста кітабындағы 

зороастризм дінінен бізге жеткен рухани мұра. Бұл қасиет кҿпшілік 

халықтардың тұрмысында бар, ҽсіресе түрік тілдес халықтардың арасында, 

соның ішінде Қазақ халқының арасында мықты сақталған. Жалпы түрік 

тілдес халықтардың арасында зороастризм дінінің қалдықтары баршылық. 

Себебі, Орталық Азияда алғашқы зороастризм діні келіпшығып, ол б.з. ҮІІ 

ғасырына дейін ұзақ жылдар ҿмір сүріп, жергілікті тұрғындардың кешенді 

ҿмірлері осы дінге негізделіп, ҿзінің тамырын тереңге жіберген. ҿзінің 

үстінен Шығыс елдерге қарай тараған буддизм дінін түріктер қабылдамай, 

кейін дүниеге келген Ислам дініне енген. Міне, содан бері 700 жылдай уақыт 

ҿтіп, түрік тілдес халықтар Ислам дінін қабылдасады, алғашқы зороастризм 

дінінің бірқанша тараулары Ислам дініне енген адамдарды мұсылмандар – 

деп атап, олар «Құдайдың бірлігін, Мұхаммедтің шындығын» мойындап, тек 

екеуіне сиынып, жалбарынып олардан жақсылық нышандарын кҿруі тиіс 

болса, түріктер Ислам дінінің бұл талабында орындайды, қосымша ескі ҽдет-

ғұрып бойынша ата-бабаларының, елінің белгілі тарихи тұлғаларының 

аруағына да сиына береді. Бізіңше бұлардың бҽріне ел арасында жасап 

беруінің айтарлықтай рухани зияны жоқ сияқты. Адам болған соң жаратушы 

құдайға сиыну ҿмірдің заңы демекшіміз.       

 

    

 

                          

 

ҮІ бөлім 

 

Карталар мен артефактілер. 

ХІХ ҽсіресе ХХ ғасырларда Қазақстан жерінен тас, қола, темір жҽне 

ортағасырлық ескерткіштерді археологтардың кең кҿлемде ашқанына 
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монографияның тарауларында тоқталып, ҽр дҽуір бойынша табылған кейбір 

жҽдігерлердің, артефактілердің суреттерін нҿмірлегенбіз. Оқырмандардың 

пайдалануына қолайлы болар деген оймен монографияның осы тарауында  

жиынтықтай беріп, оларға қысқаша салыстырмалы түсініктерді беруді мақұл 

кҿрдік. Енді оларды археологиялық дҽуірлер бойынша бердік. 

 

6.1 Қазақстандағы тас (палеолит) дәуірі. 

Карта 1. Карта распространения памятников эпохи камня (600 тыс. лет-

3 тыс. лет до. н. э.) (49, б. 38).  

 
Карта – 1  

1 – Токсанбай, Сам (неолит); 2 – Коктубек, Жагабулак, Темир (неолит); 3 – 

Каргалы (неолит); 4 – Каратомар (неолит); 5 – Иман-Бурлук (неолит); 6 – 

Дамсы (неолит); 7 – Иргиз, Каратургай (неолит); 8-9 – Обалысай, Музбель 

(палеолит), Коскудук (неолит);  10 – Батпак, Зеленая балка (палеолит-

неолит); 11 – Канай (палеолит), Усть-Нарым (неолит); 12 – Аральсая группа 

стоянок (неолит); 13 – Жидели (неолит); 14 – Стоянка Северного 
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Прибалхашья (палеолит-неолит); 15 – Каракудук (неолит); 16 – Боыказган, 

Танирказган, Караунгур (палеолит-неолит). 

Беріліп отырған картада, ХХ ғасырдың жетпісінші жылдардың соңына 

дейінгі палеолитке жататын артефактілердің жиынтықтап, Қазақстан 

бойынша осы картадан П.А. Агапов, М. Қадырбаевтар жасаған. Онда 

белгіленген тас дҽуірінің қоныстарынан табылған жҽдігерлерді б.з.б. 600 мың 

жылдарға жатқарған. Олардың басым кҿпшілігін неолит кезеңіне тура келеді, 

тек 11 Қанай қонысының тасқа, 10 Батпақ  Зеленая балка, 14  Прибалхашья 

орындарын тас пен жаңа тас кезеңдеріне тура келетінін жазған. Қалған 13 

қоныстардың барлығы жаңа тас тарихи кезеңдерге тура келеді. 

Карта – 2. Содан бері 30 жылдай уақыттың ішінде, Ж.Қ. 

Таймағамбетовтың басшылығымен Қазақстанда кең кҿлемде тас дҽуірінің 

барлық кезеңдерінің ескерткіштері ашылды. Оларды бір жүйеге келтіріп, 

Қазақстан бойынша тас дҽуірінің картасын жариялады: палеолит, мезолит 

жҽне неолит. 

 

 
 

Карта – 2  

Карта 2. Карта. Палеолит дҽуірінің ескерткіштері (77, б. 247). 

1. Пещера; 2. Ново-Николъское; 3. Қозыбай; 4. Шүлбі; 5. Маралды; 6. 

Құдайкҿл; 7. Ақсу 5-6. Нұрмамбет; 8. Сілеті-1; 9. Павловка-1; 10. Вишневка; 

11. Елизоветовка; 12. Үлкен Құндызды; 13. Ақ-Берек, Қызылтас; 14. 

Буревестник; 15. Баршын – 1-3; 16. Жанбҿбек – 1-5; 17. Бҿкелі-Бҿлек – 1; 18. 

Есенқабыл-бұлақ – 1; 19. Батпақ кешендері; 20. Аққошқар; 21. Волгодоновка; 

22. Ангренсор – 1-2; 23. Екібастұз кешендері; 24. Қойтас; 25. Мұзбел – 1-3; 

26. Обалысан 1-2; 27. Азат; 28. Қазбек – 1-2; 29. Қосмола, Жарқұм; 30. 

Ағайдар; 31. Каменка; 32. Мамай; 33. Ҿгізтау – 1-2; 34. Ақтоғай – 1-4; 35. 
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Хантау; 36. Бірлік; 37. Саяқ; 38. Семізбұғы – 2,4, 10А; 39. Тоқалы – 1-3; 40. 

Кемер – 1-3; 41. Бҿріқазған; 42. Тҽңірқазған; 43. Аққҿл; 44. Қызылкіндік; 45. 

Дарбаза; 46. Дҽуренбек – 1-4; 47. Сүлейменсай – 31, 34; 48. Байкадам – 1-3; 

49. Қызылтау; 50. Ш. Уҽлиханов атындағы тұрақ; 51. Ашысай-Тұрлан; 52. 

Қошқорған – 1-2; 53. Шоқтас – 1-3; 54. Қазанғап; 55. Арал; 56. Мұғаржар 

ескерткіштері; 57. Жалпақ; 58. Ҿнежек – 1-2; 59. Шақпақата; 60. Құмақапе; 

61. Шалқар – 1; 62. Шалқар – 2-3; 63. Соркҿл; 64. Родники – 1-3; 65. Ешкітау. 

Егерде, 1 картадан тас кезеңінің жоғарғы басқышында 3 – ғана 

ескерткіш ашылса, 2008-жылғы мҽлімет бойынша олардың ұзын саны 65 ке 

жеткен. Келтірілген картадан айқын кҿрініп тұр, Қазақстанның Орталық, 

Солтүстігінде, батысында осы кезеңнің қоныстары кҿбірек ашылған болса, 

оның оңтүстік, шығыс аймақтарында бұл ескерткіштер онша кҿп еместігі 

байқалады. Бізіңше, оның себебі, бұл екі ҿңірлер ҽлде болса жетік 

зерттелмегендіктен болса керек. Оны алдағы уақыттар кҿрсете жатар. 

Картада белгіленген алғашқы тас кезеңінің ескерткіштерінің табылуының зор 

ғылыми мҽні бар. Осы деректерге негізделіп, Қазақстанның осы күнгі 

территориясында алғашқы адамдар б.з.б. 1 млн. Жылдарда мекен теуіп, 

ҿздерінің ұрпақтарын ҿсірді деген жоғарыдағы пікірімізді дҽлелдейді. Олар 

Орталық Азияны мекендеген түрік тілдес халықтардың бабалары болған 

деген пікірге келеміз.  

Карта – 3. Мезолит дҽуірінің ескерткіштері (77, б. 248). 

    
 

Карта – 3. 

Карта – 3. Мезолит дҽуірінің ескерткіштерінің табылған жер атамалары:  

1. Қарсы (Қарши); 2. Шҽуші; 3. Шақбақата; 4. Тосқауыл; 5. Жаңашілік-1-3; 6. 

Маятас; 7. Алмалысай; 8. Шахантай-1; 9. Бүркітті; 10. Соркҿл-1, 2; 11. Бҿген; 

12. Шүлбі; 13. Талдыҿзек-21; 14. Ҽкімбек; 15. Қарағанды-15; 16. Тұз; 17. 

Дүзбай-6; 18. Қарасор-5, 6; 19. Обаған-1, 3, 5, 7, 8; 20. Евгеньевка-1; 21. 
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Мичурин; 22. Явленко-2; 23. Тельман-2, 7, 8, 9, 14; 24. Виноградов-2, 12; 25. 

Курапаткин-3; 26. Құдайкҿл-3; 27. Шідерті-3. 

 Тас дҽуірінің кезекті кезеңі Мезолит бойынша 27 ескерткіштер 

ашылған. Олардың басым кҿпшілігі еліміздің солтүстігіне орналасқан. 

Жоғарыда байқағандай, тас дҽуірінің алғашқы кезеңіне жататын 

ескерткіштердің саны 65 болса, бұл кезеңге жататын ескерткіштер 27 ғана. 

Бұл қалай, Мезолит тарихи кезеңге жататын ескерткіштер кҿбірек болуы 

тиіс? Бізіңше оның себебі, бұл мҽселемен айналысуға археологтардың 

қолдары ҽлде болса жетпей жатқан болуы керек. 

Карта – 4. Неолит дҽуірінің ескерткіштері (77, б. 253). 

 

 

 
Карта – 4. 

Карта – 4. Неолит дҽуірінің негізгі ескерткіштерінің табылған жерлері: 

1.Қараүңгір; 2. Бҿген; 3. Тасқотан; 4. Арыс-1, 2; 5. Шілік; 6. Дермене-1-4; 7. 

Жартыбастау; 8. Ағеспе; 9. Сенек; 10. Үштаған-1, 2; 11. Тұшықұдық; 12. 

Шебір; 13. Токсанбай; 14. Сарықамыс; 15. Құлсары; 16. Бекбеке-1, 2; 17. 

Жамансор; 18. Сұлукҿл-1-3; 19. Сарыиван; 20. Майтҿбе; 21. Жентемір; 22. 

Екідің-24; 23. Ақкҿл-1-6; 24. Надежинка-2; 25. Бүрлі-2; 26. Амангелді; 27. 

Бестамақ; 28. Дузбай-1-4; 29. Орловка; 30. Аққан ескерткіштер тобы; 31. 

Тельман тобы; 32. Виноградов тобы; 33. Явленко тобы; 34. Қорғалжын тобы; 

35. Терісаққан; 36. Матросово-1; 37. Атынтай-1, 2; 38. Жиделі; 39. Жанбҿбек; 

40. Шідерті-3; 41. Железинка; 42. Мичурино; 43. Тақырсор-1-4; 44. Қостерек; 

45. Пеньки; 46. Крещеновка; 47. Тасқұдық-1, 2-4; 48. Зеленая Балка-4; 49. 

Қарағанды-15; 50. Қылысу; 51. Пьяный Яр; 52. Аяқбұлақ; 53. Талдысай-2-3; 

54. Сарыбұлақ-1; 
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 Бұл картада жаңа тас (неолит) кезеңінің 54 ескерткіштері берілген. 

Олардың басым кҿпшілігі Қазақстанның орталық, солтүстік жҽне батыс 

ҿңірлеріне орналасқан. Тарихи осы кезеңде Еліміздің қазіргі жерінде 

алғашқы этностардың жиі қоныстанғанынан қабар беретін құнды деректер. 

Біздің археологтар бұндай ескерткіштерді алдағы уақыттарда да жиі-жиі 

ашатынына сенімдіміз. 

 Жоғардағы аттары аталған тас дҽуірінің ескерткіштерінің Қазақстан 

жерінде ашылу деңгейінен мҽлімет беретін карталардағы тарихи орындарды 

зерттегенде, олар алғашқы адамдардың бұйымдары мен еңбек құралдары 

табылған. Олардың басым кҿпшілігі тастардан, сүйектерден жасалған. Алуан 

санды осы тарихи дҽуірдің жҽдігерлері кҿптеген оқу құралдары мен ғылыми 

еңбектерде жарық кҿргенін барша оқырмандар біледі. Олар: скребла, тас 

пышақ, тескіш, нуклеустар, микропастиктер, ҽр түрлі сүйектен жасалған 

құралдар жҽне т.б. Осынша кҿп жҽдігерлердің тұрмыста қолданылғаны, 

біздің жерде жайлаған алғашқы адамдардың ҿмірге қажетті заттарды 

тұрмыста қолданып қана қоймай, олардың санын жҽне сапасын үздіксіз 

дамытып, қоршаған табиғи-географиялық жағдайларға икемдесіп ҿмір 

сүргенін байқаймыз. Тас дҽуірінің жоғарғы басқышындағы адамдардың 

пайдаланған құралдары мезолит пен неолит дҽуірлерінде олардың саны 

кҿбейіп, сапалары жоғарылап, тұрмысқа анағұрлым икемделгенін байқаймыз. 

Осындай ҿрлеуге алғашқы адамдар кҿп жылдарды жібергендіктен, адам 

баласының тарихында «Алғашқы қоғам» миллиондаған жылдарды қамтиды. 

Осы ұзақ уақыттың алға ҿрлеу заңдылығы «қажеттілік» болып есептеледі. 

Бұл тамаша күш. «Қажеттілік» – заңдылық бұрында, қазірде шешуші 

қызыметті атқарып келеді. Алдағы уақытта солай бола береді. Сүйтіп, біздің 

жоғарда келтірілген тас дҽуіріне жататын деректеріміз, Орталық Азияда, 

оның ажырамас бҿлігі Қазақстан жеріне алғашқы адамдар ҿрбіген жҽне осы 

құрлыққа олар кең тарағанын байқаймыз. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Карта – 5. Распространения памятников эпохи бронзы (ХҮІІІ-ҮІІІ 

вв. до н.э.) (49,б.68). 
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 Ҽсіресе ХХ ғасырда қола дҽуірінің мҽдениеті қазақстанда кең кҿлемде 

ашылғанына жоғарда тоқталғанбыз. Оның куҽгері ретінде, қола дҽуірінің 

кҿрсетпе жҽдігерлерінен осы тарауда келтірдік. Алдымен Қазақстандағы қола 

дҽуірінің ескерткіштерінің табылу деңгейін кҿрсететін карталарға 

тоқталмақшымыз. 1979-жылы жарық кҿрген П. Аганов, М. Қадырбаев 

«Сокровища древнего Казахстана» атты еңбекте жарияланған картаны – 5 

деген атамамен сол күйінде бердік. 

 

 
 

Карта – 5. 

Карта – 5. Қола дҽуірінің ескерткіштерінің табылған жер атамалары: 

1-Ахмедаул; 2-Бесбай; 3-Тасты-бутак; 4-Приречный; 5-Садчиковское, 

Алексеевское; 6-Затобольское; 7-Новоникольское; 8-Чаглинка; 9-Танкерис; 

10-Акмола; 11-Семипалатинские дюны; 12-Алгабас; 13-Борибас; 14-Атасу, 

Сангру; 15-Дандыбай; 16-Бесоба, Байбала; 17-Борлы; 18-Ельшибек, Бель-

Асар; 19-Бугулы, Талды, Аксу-Аюлы; 20-Бегазы; 21-Котанэмель; 22-

Сарыколь; 23-Канай; 24-Трушниково, Малокрасноярка; 25-Тагискен; 26-

Таутары; 27-Каракудык. 

 ХХ ғасырдың 70-жылдарындағы Қазақстан жерінен табылған қола 

мҽдениетінің ескерткіштерін картаға түсірген. Олардың саны 27. Белгіленген 

ескерткіштердің кҿпшілігін «Орталық Қазақстан археологиялық 

экспедициясы» (Ҽ.Х. Маргулан) жҽне «Жетісу археологиялық 

экспедициялары» (К.А. Акишев) ашты жҽне зерттеді. Осы аттары аталған 

экспедициялардың зерттеу жұмыстары кең кҿлемде жүргізілгенін 

белгіленген ескерткіштер баяндап тұр. Олардың басым кҿпшілігі орталық, 

солтүстік жҽне шығыс Қазақстанның аймақтарынан табылған. Ал Арал мен 

Каспий теңіздерінің шығыс-солтүстік аймақтарынан қола ескерткіштері ҿте 

сирек кездесетіні байқалып тұр. Соған қарап, бұл аймақтарда қола мҽдениеті 

болмаған деген пікірді кейбір археологтар ҽлде болса айтып жүр. Бізіңше бұл 

қате түсінік. Қазақстанның батысы мен оңтүстігін археологтар айтарлықтай 

кҿңіл бҿліп зерттеген жоқ. Сондықтан осындай қате пікір қалыптасқан. 
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Ондай пікірлердің ғылымнан алшақ екенін кейінгі кездердегі археологиялық 

зерттеулер ҽшкерелеп келе жатыр. Біз жоғарда тоқталып ҿттік, Батыс 

Қазақстан, Атырау, Ақтҿбе, Маңғыстау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан 

жҽне Жамбыл облыстарынан қола мҽдениетінің ескерткіштері кейінгі 

жылдары бірінен кейін – бірі ашылып жатыр. Солай болса, Қола мҽдениеті 

Орталық Азияға, сондай-ақ, Қазақстанға кең тараған десек дұрыс болар. Бізге 

белгілі артефактілердің бҽрі соны дҽлелдейді. Кейінгі жылдарда бұл 

аймақтардан кҿптеген қола дҽуірінің ескерткіштері ашылатынына сеніміміз 

мол. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Металургиялық карта Қазақстанның таулы-металл кен байлық 

өлкелері. 



138 
 

Кҿп жылдар бойы Қазақстанда археологиялық, геологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізген ғалымдар қола, темір жҽне орта ғасырлардағы түсті 

жҽне қара металдарды ҿндірген кен орындарын ашты. Олардан табылған 

артефактілерге сүйеніп, Орталық жҽне Шығыс Қазақстан алғашқы 

металдарды ҿндірудің орталығы болғаны туралы ҿздерінің пікірлерін жазған. 

Ондай тұжырымдарды жазғандары ірі уҽкілдерінің бірі Ҽ.Х. Марғұлан 

болатын (Қараңыз 25 ҽдебиетті). Бұл пікірді кейінгі жылдарда Орталық, 

Солтүстік жҽне Шығыс Қазақстанда жүргізіліп жатқан археологиялық 

зерттеулер жылма-жыл ақиқаттыққа айналдырып келе жатыр. Оған қосымша 

жазба деректерде, соның ішінде Қытай жазба мұрағаттарында Алтай, 

Тарбағатай, Орталық Қазақстанда металл ҿндіретін кен орындары ертеде 

ашылғанын, олардан асыл бұйымдарды істеп, оларды шет елдерге 

шығаратынын, Туркияның атақты синологі Бахаддин Оглы ҿзінің «Ұлы хүн 

империясының тарихы» атты екі кітаптан тұратын құнды еңбегінде 

айтылғанына жоғарда тоқталғанбыз. 

  Белгілі шығыстанушы Мурад Аджи жазба деректерге негізделіп, ҿзінің 

«Тюрки и мир: сокровенная история» атты монографиясында түсті жҽне қара 

металдарды Алтайлықтардың қола жҽне темір дҽуірлерінде иеленгенін 

жазған. Оның кейбір айтқандарын тілге тиек етейік: «Китайские источники 

(«Тайнинхуанью-йцзи») сообщают о Древнем Алтае: «Их земля прозводит 

золото, железо, олово... их государство имеет (также) железо небесного 

дождя, его собирают, чтобы делать ножим мечи, (оно) отличается от 

(обычного) железа... железо очень крепко и остро, работа также отменна и 

искусна. Ибо их земля производит железо...» Алтайская технология иловки и 

новая вера появились вместе с тюрками, так было с Северной Индии, в 

Персии, затем в Европе у Дона, Днепра, на Рейне. Всюду это единство. Так 

новая культура демонстрировала себя, так привлекала к себе. И утверждала 

себя! Ее не навязывали, ее брали как лучшую... Потому что на Алтае 

случилась научно-техническая революция, самая загадочная в ранней 

истории человечества с ее достижениями и знакомияся мир...» (Қараңыз. 80). 

Ғалымның бұл келтірілген ғылыми пікірлерін қолдаймыз. Себебі, жазба 

дерек, кейінгі жылдардағы артефактілермен үндес. Сондықтан бұл пікір 

шындыққа негізделген. Қола мен темір дҽуірлеріндегі кен орындарын қазақ 

археологтары бірқанша зерттеп, Орталық, Солтүстік Қазақстаннан ежелгі кен 

орындарын ашып, табылған алғашқы ҿндіріс орындарын археолог С.А. 

Берденов картаға түсірген. Оны кҿрме құрал ретінде оқырмандарға ұсындық. 

 

 

 

 

 

          Карта – 6. Казахстанская горно-металлургическая область (центр) 

(ГМО по С.А. Берденову): І – Кокшетауский ГМЦ; ІІ – Баянаулъская ГМЦ; 
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ІІІ – Успенско-Каркаралинский ГМЦ; ІҮ – Жезказган-Улытауский ГМЦ; Ү – 

Северо-Бетпакдалинский ГМЦ; ҮІ - Балхашский ГМЦ (7, б. 119). 

 

 
 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: 

← – Древние выработки медь  

← – Древние выработки на олаво 

■ – Места плавки медной руды 

Карта – 6. Қола дҽуіріндегі түсті металдарды ҿндірген кен орындары:  

Древние рудники: 2 – Имантау; 6 – Уратобе; 7 – Ащилы; 8 – Монгол; 10 – 

Алтынказган; 11 – Бозшаколъ; 12 – Эскиюрт; 14 – Тезекбайсор; 15 – 

Анненское; 16 – Александровское; 17 – Сарыадыр; 18 – Казанауз; 25 – 

Алтынтобе; 31 – Спасское (Акбюрат); 32 – Тасшокы; 35 – Самомбет; 36 – 

Узунжал; 40 – Каражал; 41 – Алабуга; 42 – Беркара; 43 – Алмалы; 44 – 

Успенское; 45 – Бесшокы; 46 – Кузюадыр; 47 – Кашактас; 48 – Акбастау; 49 – 

Космурун; 50 – Улытауские росс. (Sn); 55 – Жезказган; 57 – Сарыбулак; 59 – 

Огызтау; 60 – Босага; 64 – Кенказган; 65 – Евфимовское; 66 – Мийкайнар; 67 

– Южный Булаттау (Sn); 68 – Акчагыл; 69 – Кызылэспе; 70 – Коунрад; 71 – 

Гулъшад; 72 – Тесиктас; 73 – Саяк. 

Места плавки руды: 1 – Чаглинка; 5 – Имантау; 4 – Боровое; 9 – Саргары; 13 

– Ески-Журт; 19 – Баянаул; 20 – Тагибай-Булак; 21 – Энтузиаст; 22 – Устъ-

Кенетай; 23 – Соранг; 24 – Зеленая Балка 4; 26 – Жосалы; 27 – Жамантас; 28 

– Комуттын-Карашокысы; 29 – Каркаралы 1,2; 30 – Упаис; 33 – Мырзашокы; 

34 – Суук-Булак; 37 – Аккезен; 38 – Шортанды-Булак; 39 – Бугулы 1; 51 – 



140 
 

Улытау; 52 – Талдысай; 53 – Соркудук; 54 – Айнаколъ; 56 – Милыкудук; 58 – 

Акмая; 61 – Атасу; 62 – Ак-Мустафа; 63 – Мыржик; 74 – Тесиктас; 75 – Саяк; 

76 – Каратал (7, б. 119). 

 Картада кҿрсетілген алғашқы таулы-металургиялық кен орындарын 6 

металургиялық аймаққа бҿліп кҿрсеткен. Кҿкшетау, Баянаул, Успенско-

Қарқаралы, Жезқазған-Ұлытау, Солтүстік Бетбақдала жҽне Балқаш. Осы 

орталықтарда жайласқан кен орындарына «Қазақстан археологиясы» 

кітабының 118-123 беттерінде кең тоқталған. Біз ол жазғандарды қайталамай, 

тек Орталық Азияда, оның ажырамас бҿлігі Қазақстанда, қола мен темір 

дҽуірлерінде пайда болған кен орындарын кҿрсетуге тырыстық. Картаға 

енген тау кендерін екіге бҿліп кҿрсеткен: ежелгі рудниктер мен рудаларды 

балқыту орындары. Кен орындарының ұзын саны 149. Олардың шоғырланған 

аймақтары Орталық Қазақстан. Бұл жерлерде Егемендік Еліміздің ірі 

металургиялық ҿндірістері Кеңес Одағы кезінде, қазірде де жұмыс істеп тұр. 

Солай болса, Қазақстандағы ірі металургиялық комбинаттар мен 

заводтардың алғашқы негізі қола мен темір дҽуірінде пайда еткен 

бабаларымыздың мҽңдай терімен дүниеге келген кен орындары қазіргі 

заманның дамыған технологиясымен жабдықталып, ғасырлар бойы сақталған 

байлығын халқымызға беріп жатыр. 

 «Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы» мен «Жетісу 

археологиялық экспедициясының» кҿп жылдар археологиялық зерттеу 

жұмысының жҽне геологтардың кен қазіргі кен орындарын ашуда 

кездестірген ежелгі кен орындарын осы картаға түсірілген. Еліміздің басқада 

аймақтарынан біздің археологтарымыз кҿне заманның кен орындарын ашып 

келеді. Оларды зерттеп, бір жүйеге келтіріп, осындай картаға түсірілуі тиіс. 

Жалпы алғанда, Қазақстан жеріндегі қола жҽне темір дҽуірлерінің кен орнын 

зерттеген күрделі археологиялық еңбек жазылмай келе жатыр. Бұндай ҿзекті 

мҽселелерді кейінгі жас археологтар қолға алып, жеріміздегі алуан санды 

алғашқы кен орындарының генезисін шешетін шығар деген үміттемін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Қола дәуіріндегі артефактілердің өзара ұқсастықтарынан хабар 

беретін кейбір жәдігерлер. 
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 Орталық Азия, Солтүстік Кавказ жҽне Қара теңіздің солтүстік 

географиялық аймақтарын ежелден мекендеген этностардың мҽдени бірлігі 

болғандығын дҽлелдейтін артефактілерді археологтар тауып, оларды ғылыми 

еңбектерде жариялап келеді. Олардың ұзын санын нақты айту қиын. Біз сол 

деректердің арасынан кейбір артефактілерді іріктеп алып, олардың сыртқы 

кҿріністерінің бір-біріне ұқсас екендігін кҿрсетуді қажет деп ойладық. 

Бізіңше, бұндай бұйымдардың ұқсастықтары біздің назарға тұтып отырған 

географиялық аймақтарда бір текті этностардың жасағанын, олардың ҿзара 

үздіксіз заттай жҽне рухани мҽдениеттері болғанынан қабар беретін жағдай. 

Нақтырақ айтқанда, қола жҽне темір дҽуірлерінде осындай ұлан-байтақ жерді 

түрік тілдес халықтардың ертедегі бабалары саналатын ариилердің 

жасағанын дҽлелдейтін деректер. Олардың табиғи-географиялық, этникалық, 

мҽдени бірлігін жеке тақырып ретінде зерттеу ҿте қажет. Бұл проблема 

туралы жарық кҿрген күрделі ғылыми туындылар шамалы. Сондықтан, 

кейінгі ұрпақтар осы мҽселені қолға алатын шығар. 

 ХІХ-ХХ ғасырларда Орталық Азиядан, Солтүстік Кавказдан жҽне Қара 

теңіздің солтүстік даласынан кҿптеген қола мен темір дҽуірлерінің 

ескерткіштерін ашты жҽне оларда ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. 

Осындай жұмыстардың барысында ертедегі осы дҽуірлерге жататын ҿте бай 

артефактілерді қолға ұстатты. Олардың сандары мен түрлері ҿте кҿп. 2008 – 

жылы Қазақстан жерінен ашылған қола дҽуірінің ескерткіштерін зерттегенде 

табылған артефактілерді бір жүйеге келтіріп, оларды мағынасына қарай 

топтарға бҿлуде мамандар күрделі жұмыс жүргізіп «Қазақстанның қола 

дҽуірі» (81) – атты шағын кітапты жарыққа шығарды. Бұл еңбектің алдына 

қойған мақсетін авторлар былай баяндаған: «Осыған байланысты бұл шағын 

ғылыми басылым авторлары ҿз кезегінде Қазақстан қола дҽуірі 

ескерткіштерінің қалай зерттелгендігін, республика жерінде қандай нысандар 

бар екендігін кҿрсетіп, қандай артефактілер алынғандығын, кімдердің дала 

кезіп қазба жұмыстар жүргізгендігін жүйелеп, қазіргі тарихнамадағы күрделі 

проблемалардың қырларына мҽн беруге тырыстық» (81, б. 3). 

 Осы еңбектің соңында «Қосымшар» ретінде берілген бҿлімде, 

Қазақстан жерінен ашылған қола ескерткіштерінен табылған артефактілерді 

бес топқа бҿліп кҿрсеткен: 1. Қола дҽуіріндегі еңбек құралдары; 2. Кен 

кҽсібінің құралдары; 3-4. Сҽндік (ҽшекейлік) заттар; 5. Қару-жарақ түрлері 

(81, б. 172-179). Авторлардың осы құнды деректерін кҿрсетпе құрал ретінде 

оқырмандарға ұсынумен бірқатарда, еліміздің жерінен табылған қола 

дҽуірінің артефактілері Орталық Азия, Солтүстік Кавказ жҽне Қара теңіздің 

солтүстік жерлерінен табылған қола мҽдениетімен ұқсас екендігі байқалады. 

Себебі, осы аттары аталған ұлан-қайыр географиялық кеңістіктер түрік тілдес 

этностардың мекен еткенін дҽлелдейтін деректер деп санаймыз. Яғни ол 

этностардың мҽдени бірлігі болған. Мысал ретінде берілген артефктілерді 

«сурет» - деген айдармен нҿмірлеп бердік. 
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Сурет – 1. Қола дҽуіріндегі еңбек құралдары.  

          1 – қола орақ. (Алматы маңынан кездейсоқ табылған, Жетісу); 2 – қола-

орақ (Семей маңынан кездейсоқ табылған, Шығыс Қазақстан); 3 – тас балта 

(Ҿскемен маңынан кездейсоқ табылған, Шығыс Қазақстан); 4 – қола орақ 

(Ҿскемен маңынан кездейсоқ табылған, Шығыс Қазақстан); 5 – қайрақ тас 

(Трушникова қонысы, Шығыс Қазақстан); 6 – қола орақ (Семей маңынан 

кездейсоқ табылған, Шығыс Қазақстан); 7 – тас келісап (Мало-Красноярка 

қонысы, Шығыс Қазақстан); 8 – тас келісап (Алматы маңынан кездейсоқ 

табылған, Жетісу); 9 – қола балта (Алматы маңынан кездейсоқ табылған, 

Жетісу); 10 – қола балта (Новоалексеевка ауылы жанынан кездейсоқ 

табылған, Жетісу); 11 – сүйек балға (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс 

Қазақстан); 13 – қола шапқы (Новоалексеевка ауылы жанынан кездейсоқ 

табылған, Жетісу); 14 – қола шапқы (Шалқар қонысы, Солтүстік Қазақстан); 

15 – ұңғысы тік қола шот (Елизаветинское қонысы, Солтүстік Қазақстан); 16 

– ұңғысы тік қола шот (Қалба тауынан кездейсоқ табылған, Шығыс 

Қазақстан); 17 – ұңғысы тік қола шот (Күршім ҿзені бойынан кездейсоқ 

табылған, Шығыс Қазақстан); 18 – қола шапқы (Елизаветинское қонысы, 

Солтүстік Қазақстан); 19 – қола шапқы (Алматы маңынан кездейсоқ 

табылған, Жетісу); 20 – қола шапқы (Новоалексеевка ауылы жанынан 

кездейсоқ табылған, Жетісу); 21 – мүізден жасалған кетпен (Қанай қонысы, 

Шығыс Қазақстан); 22 – тас кетпен (Трушникова қонысы, Шығыс 
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Қазақстан); 23 – тоқпақшалы тас дҽн түйгіш (Қанай қонысы, Шығыс 

Қазақстан) (81, б. 172). 

 Суретте кҿрсетілген 23 еңбек құралдарының аттары, табылған жерлері 

кҿрсетілген. Аттары аталған артефактілер Қазақстанның Шығыс, Солтүстік 

жҽне Батыс аймақтарын қамтиды. Жоғардағы тоқталғанымыздай, 

оңтүстігіндегі қола мҽдениеті ҽлі күнге дейін нашар зерттеуде. 

Енді, осы келтірілген еңбек құралдарының басқа аймақтармен байланысты 

болғанын дҽлелдейтін кейбір деректерге тоқталайық. 

    

 
 

          Сурет – 2. Скифтердің еңбек құралдары (82, 106, 110, 112, 134):  

1 – Тас балта; 2 – Қола балта; 3 – Қола балта; 4 – Қола пышақ; 5 – Қола балта; 

6 – Қола ине; 7 – Орақ. 

 Жоғардағы ұсынылған 1-2 суретті салыстырып қараңыз. Олардағы 

берілген қола дҽуіріндегі сақтар мен скифтердің еңбек құралдарының бір-

біріне дҽлме-дҽл ұқсастықтарын байқайсыз. Ондай сҽйкестікті кездейсоқ деп 

қарауға болмайды. Скифтер мен сақтардың, сарматтардың ежелден бір текті 

этностар екенінен қабар береді. Сондықтанда, олардың заттай жҽне рухани 

мҽдениеттерінің бірлігі болған. Келтірілген екі суреттерде скифтер мен 

сақтардың еңбек құралдарынан кейбір жҽдігерлерді оқырмандарға мысал 

ретінде ұсындық. Олардың саныда, түрлеріде археологтардың ғылыми 

еңбектерінде кең кҿлемде жарияланып келе жатыр. Қола дҽуіріндегі еңбек 

құралдары темір дҽуірінде де кең енжайып, олардың саныда, сапасыда дамып 

келгені баршаға мҽлім. 
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Сурет – 3. 

           Қола дҽуіріндегі кен кҽсібінің құралдары: 1 – зальбандтарды сыдыру 

үшін бұқанын қабырғасынан жасалған құрал (Қарасу кен орны, Шығыс 

Қазақстан); 2 – маралдың мүйізінен жасалған балға шот (Саясу кен орны, 

Шығыс Қазақстан); 3 – зальбандтарды сыдыру үшін бұқанын қабырғасынан 

жасалған құрал (Мыңшұңқыр кен орны, Шығыс Қазақстан); 4 – тас қайла 

(Қарасу кен орны, Шығыс Қазақстан); 5 – тас балға  (Шардаяк кен орны, 

Шығыс Қазақстан); 6 – сына тҽрізді тас қайла (Саясу кен орны, Шығыс 

Қазақстан); 7 – тас ожау (Күршім ҿзені бойынан кездейсоқ табылған, Шығыс 

Қазақстан); 8 – тас құйма қалып (Суықбұлақ қонысы, Орталық Қазақстан); 9 

– сазбалшықтан жасалған шҿміш (Алексеевское қонысы, Солтүстік 

Қазақстан); 10 – металл қорытатын ыдыс (Тҿнкер қойнауынан кездейсоқ 

табылған, Шығыс Қазақстан); 11 – тас құйма қалып (Мало-Красноярка 

қонысы, Шығыс Қазақстан); 12 – тас құйма қалып (Қанай қонысы, Шығыс 

Қазақстан); 13 – тас құйма қалып (Мыңшұңқыр кен орны, Шығыс Қазақстан); 

14 – қола балға шот (Қалба жотасы, Шығыс Қазақстан) (81, б. 174). 
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Сурет – 4. Қола дҽуіріндегі сақтардың қару-жарақтары 

       1 – жебенің қола ұшы (Семей тҿңірегінен кездейсоқ табылған олжа, 

Шығыс Қазақстан); 2 – қола қанжар (Семей тҿңірегінен кездейсоқ табылған 

олжа, Шығыс Қазақстан); 3 – жебенің сүйек ұшы (Тастыбұтақ қонысы, Батыс 

Қазақстан); 4 – қола қанжар (Текелі қаласы маңынан кездейсоқ табылған, 

Жетісу); 5 – қола қанжар (Устъ-Таловка ауылы жанынан кездейсоқ табылған, 

Шығыс Қазақстан); 6 – қола қанжар (Зевакино қорымы, Шығыс Қазақстан); 7 

– қола қанжар (Палады кенті жанындағы кҿмбе, Шығыс Қазақстан); 8 – 

қоладан жасалған жебенің ұшы (Трушниково қонысы, Шығыс Қазақстан); 9 – 

жебенің қола ұшы (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс Қазақстан); 10 – 

қоладан жасалған жебенің ұшы (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс 

Қазақстан); 11 – найза ұшы (Қанай қонысы, Шығыс Қазақстан); 12 – қола 

қанжар (Тульское ауылы жанынан кездейсоқ табылған, Шығыс Қазақстан); 

13-15 – жебенің қола ұштары (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс Қазақстан); 

16 – жебенің сүйек ұшы (Қанай қонысы, Шығыс Қазақстан); 17 – жебенің 

қола ұшы (Алексеевское қорымы, Солтүстік Қазақстан); 18 – сүйектен 

жасалған жебе ұшы (Ақжар қорымы, Батыс Қазақстан); 19– қоладан жасалған 

жебе ұшы (Ҽулие ағаш қойнауынан кездейсоқ табылған, Жетісу); 20– 

қоладан жасалған жебе ұшы (Алексеевское қорымы жанындағы құрбандық 
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шалатын орын, Солтүстік Қазақстан); 21 – тас күрзі (кездейсоқ табылған 

олжа, Шығыс Қазақстан); 22 – тас күрзі (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс 

Қазақстан); 23 – қоладан жасалған найза ұшы (Мало-Красноярка қонысы, 

Шығыс Қазақстан) (81, б. 174). 

 

 
Сурет – 5. Оружие скифов  

1-3 – железные мечи; 4-6 – железные копья; 7-10 – бронзовые стрелы; 11 – 

железный шлем (82, б. 136). 

 Скифтер мен сақтардың, сарматтардың қола дҽуірінде қолданған қару-

жарақтарында да кҿп ұқсастықтардың бар екені 4-5 суреттерден байқалып 

тұр. Олай болса, бұл этностардың ҽскери ҿнерлерінде де туысқандық, 

тектестік қарым-қатынастардың үздіксіз болғанынан қабар береді. Орталық 

Азия, Солтүстік Кавказбен Қара теңіздің солтүстік кеңістігін мекендеген 

этностардың тегі бірлігіне осы беріліп отырған жҽдігерлер куҽ болуда. 
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Сурет – 6. сақтар мен скифтердің қола жҽдігерлері 

1.2. Қоладан жасалған архардың бейнелері. (б.з.б. ҮІ-Ү ғғ. Алматының 

тҿңірегінен табылған) (49, б. 102). 

3. Тау ешкілерінің бейнелерімен безелген үш аяқты қола қазандар (49, б. 

105).   
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4. Скифтердің қола қазаны (1, 12 Т., б. 954). 

5. Алматы мен Талғардан табылған қола қазандар (49, б. 100). 

 

 Алтыншы суретте сақтар мен скифтердің қоладан жасалған аңның жҽне 

қазандарды мысал ретінде алдық. Бұндай бұйымдарды археологтар Орталық 

Азиядан, Солтүстік Кавказдан жҽне Қара теңіздің солтүстігінен кҿп тапты. 

Ҽсіресе бұндай жҽдігерлер Қазақстаннан мол кҿлемде кездесті. Олардың 

кҿпшілігі П. Аганов пен М. Кадырбаев «Сокровища древнего Казахстана» 

(1979), К. Акишев «Қазақстанның кҿне алтыны» (1983) жарияланды. Онан 

кейінгі жылдарда археологтардың қолға кіргізген артефактілері жеке 

монографиялық еңбектерде жҽне кҿптеген мақалаларда жарияланып келе 

жатыр. Олардың саны ҿте кҿп. Бұл суретте берілген сақтар мен скифтердің 

қола қазандары бір-біріне ұқсас екені байқалады. Бірақта, сақтардың 

қазандарының сыртқы кҿрінісі мейлінше ҽдеміленгені кҿрініп тұр. Скифтің 

қазаныда жақсы құйылған, бірақ қандастарының қазанына қарағанда біршама 

жұпылау кҿрінеді. Соған қарағанда металургияның орталығы Орталық жҽне 

Шығыс Қазақстан аймақтары болып, бұл жерде темір бұйымдарын жасаудың 

технологиясы жоғары болғанға ұқсайды. Бұл ҿңірлерден археологтар 

кездестірген металдан жасалған бұйымдарының сапасы мен ҽдемілігі адамды 

таң қалдырады. Бұл пікірімізді тҿмендегі түсті металдардан жасалған сҽндік 

жҽдігерлер айқындай түседі. 
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Сурет – 7.  Қола дҽуіріндегі сҽндік (ҽшекейлік) заттар. 

  

 1 – қабыршақтан жасалған ілмешік (Былқылдақ – 1 зираты, Орталық 

Қазақстан); 2 – малдың (аңның) тісінен жасалған бойтұмар (Былқылдақ – 1 

зираты, Орталық Қазақстан); 3 – қола қаптырма (Алексеевское қорымы, 

Солтүстік Қазақстан); 4 – тас ілмешік (Кіші қойтас қорымы, Шығыс 

Қазақстан); 5-6 – қола ілмешіктер (Былқылдақ – 1 зираты, Орталық 

Қазақстан); 7 – қола тоға (Былқылдақ қорымы, Орталық Қазақстан); 8 – 

тастан жасалған ілгек (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс Қазақстан); 9 – 

сүйек тоға (Мало-Красноярка қонысы, Шығыс Қазақстан); 10 – қола ілмешік 

(Тастыбұтақ-1 қорымы, Батыс Қазақстан); 11 – қола моншақтар (Петропавл 

қорымы, Солтүстік Қазақстан); 12 – қола ілмешіктер (Беғазы қорымы, 

Орталық Қазақстан); 13 – қола қаптырма (Алексеевское қорымы, Солтүстік 

Қазақстан); 14 – қола сақина (Бурабай қорымы, Солтүстік Қазақстан); 15 – 

қола білезік (Тастыбұтақ-1 қорымы, Батыс Қазақстан); 16 – қола білезік 

(Алексеевское қорымы, Солтүстік Қазақстан); 17 – қола ілгек (Бурабай 

қорымы, Солтүстік Қазақстан); 18 – алтын ілмешік (Ақмола қорымы, Шығыс 

Қазақстан); 19-21 – қола шығыршықтар (Тауғары қорымы, Оңтүстік 

Қазақстан); 22 – қола ілмешік (Тастыбұтақ-1 қорымы, Батыс Қазақстан); 23 – 

қола ілмешік (Атасу қорымы, Орталық Қазақстан); 24 – тас моншақтар 
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(Бурабай қорымы, Солтүстік Қазақстан); 25 – қола тізбек (Орталық 

Қазақстан); 26 – қола білезік (Палацы кенті жанындағы кҿмбе, Шығыс 

Қазақстан); 27– қола ілгек (Бурабай қорымы, Солтүстік Қазақстан); 28 – 

алтынмен апталған мыс ілмешік (Кіші Қонтас қорымы, Шығыс Қазақстан); 

29 – жылқы тісінен жасалған бойтұмар (Атасу қорымы, Орталық Қазақстан);  

30 – қола моншақтар (Тастыбұтақ қорымы, Батыс Қазақстан); 31 – сүйек 

ілгек (Дҽндібай қорымы, Орталық Қазақстан); 32 – сүйек ілгек (Алексеевское 

қорымы, Солтүстік Қазақстан); 33-34 – қола сырғалар (Бурабай қорымы, 

Солтүстік Қазақстан); 35 – қола ілгек, 36 – қабыршақтан жасалған ҽшекей 

(Тастыбұтақ қорымы, Батыс Қазақстан) (81, б. 176). 

Құрманқұлов Ж.Қ., Байгунаков Д.С. Қазақстанның қола дәуірі (зерттелу 

тарихы мен негізгі мәселелері). Алматы, 2008. 

 Жетінші суретте берілген жҽдігерлердің саны 36. Олар Қазақстанның 

барлық аймақтарынан, ҽсіресе Орталық, Солтүстік жҽне Шығыс 

облыстарынан кҿбірек табылғаны байқалады. Үйткені, бұл ҿңірлердегі қола 

мҽдениеті бірқанша жақсы зерттеліп келе жатыр. Еліміздің оңтүстігі мен 

батысында қола ескерткіштері тек кейінгі жылдары археологтар таманынан 

зерттей бастады. Солай болсада, бұл ҿңірлерден қола дҽуірінің ҽшекейлі 

жҽдігерлері сирек болсада кездескен. Енді, қола мен темір дҽуірлерінің алтын 

жҽдігерлерінен үзінділер келтірейік.  
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Cурет – 8. Қола мен темір дҽуірінің алтын бұйымдарынан: 
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2 – Могильник Южный Тагискен. Бляшки и другие предметы звериного 

стиля (золото, бронза). 

Бляшки и другие предметы звериного стиля (золото, бронза): 

1,2 Курган 55; 3,9,10,23 – Курган 45; 4,5,6,8,11,12,14,15 – Курган 53; 7 – 

Курган 59; 13 – Курган 31; 16 – Курган 66; 17,18 – Курган 9; 19-23 – Курган 

36; 1,2,20-23 – предметы конской циряжи; 3,4,6,7,9-16,19,21 – накладки; 5 – 

меч; 8 – варварка; 17,18 – бусы; 1-2,19,23 – бронза; 3,4,6-10,19-21 – золото; 5- 

железо, золото; 17,18 – сердолик (83. б. 133,203). 
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1 – Алтын адам пішіні. Есік обасы (К. Акишев бойынша). 

2 – Оңтүстік Тагискен (Тұгіскен – У.Ш.). 

3 – Алтын тілімшеге бұғы бейнеленген. Б.з.б. ҮІІ-ҮІ ғғ. Шілікті обасы, 

Шығыс Қазақстан. 

4 – Сақтардың алтын ҽшекейлері. Жолаулы кҿмбесі. (31 қараңыз). а) Б.з.б. Ү 

ғ. бұғылар, жапсырма. ҽ) Бұғы, салпыншақ – жапсырма б.з.б. Ү ғ. 

5 – Изображение пантеры на скифской золотой бляхе (алтын белгі – У.Ш.) из 

Келемерского кургана (из книги истории первобытного общества. М., 1968. 

С. 193). 

6 – Майкоп обасынан табылған арыстан бейнеленген алтын топса. 

(Археология. Астана. 2010). 

7 – Запорожский курган. Браслет. Манцевич А.П. Находка в Запорожском 

кургане (к вопросу о сибирской коллекции Петра І) //Скифо-сибирский 

звериный стиль в искусстве народов Евразии. Москва: Наука, 1976. С. 165 
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VII бөлім 

 

         Ұлы жібек жолы – халықаралық байланыс желісі 

                                     

7.1. Ұлы жолға шолу 
 

 Ұлы жібек жолының келіп шығу тарихы б.з.б. II-ғасырдан басталған. 

Қытай саяхаташсы Чжан Цяньның айтуыша, бұл жол б.з.б. II-ғасырында 

ашылған
1
. Бұл жол Сианьнан Қытайға Ланьчжоу арқылы Дунъхуанға келген. 

Бұл жерден жол екі тарапқа бҿлінген: солтүстікжол жҽне оңтүстікжол. 

Солтүстік тармағы Қашғар,Жаркент, Алматы, Баласағұн, Мерке, Құлан, 

Тараз, Испиджап, Ташкент, Самарканд, Бұхара, Мерв. Оңтүстік тармағы 

Ланьчжоу, Хотан, Ыссық Кҿл жағалауы, Мерв, Қаракол, Ферғана. Балх 

шахарынан Үндістанға, сонан қайтып Мервке келген. Мервте оңтүстік жҽне 

солтүстік жолдар қосылып, одан ҽрі батысқа қарай Ұлы жібек жолы бір 

тармақ болып Ниса, Гекотомпил, Экбатана, Бағдад арқылы Жерорта теңізінің 

шығыс жағасындағы порттарға, Тир мен Антиохияға дейін созылып жатқан.
2 
 

Аттары аталған ірі қалалар Ұлы жібек жолының бойында орналасқан. Олар 

Ұлы жолдың негізгі желісін құрайды. Оған шартараптан кҿптеген сауда 

жолдары қосылып жатқан. Бірақ қосылған жолдардың ҿз аттары болған. 

Б.з.б. I ғасырдың ортасында ғана Ұлы жібек жолы тұрақты 

дипломатиялық жҽне сауда жұмыстарын жүргізу дҽрежесіне дейін 

кҿтерілген. Ол Шығыс пен Батые елдерді саяси, экономикалық жҽне мҽдени 

байланыстырған. Ҿз сағасын ертеден алатын Шығыс халықтарының мҽдени  
 

___________________________________________ 

1
Советская историческая энциклопедия (СИЭ). Т.III. М.,1963.Б.146. 

2
Қазақ Совет энциклопедиясы (ҚСЭ).Т.II.Алматы, 1977. Б.374. 
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табыстарын Батысқа таратқан. Бұған дейін Шығыс пен Батысты мекендеген 

этностар бір-бірін жақсы білмеген. Олардың ҿзара байланыстары тұрақты 

орнатылмаған. Б.з.б. 138 жылы Қытайдың сол кездегі императоры У-ди 

ҿзінің астанасынан бұрын белгісіз болған Батыс елдерге Чжан-Цзиян 

басқарған елші жіберген. Ол Батыс саяхатында 13 жыл жүріп, Орталық 

Азияның шығыс, оңтүстігін аралап, Ауғанстанға дейін барған. Елші барған 

жеріндегі елдермен байланыс келісім сҿздер жүргізіп, Ұлы жібек жолының 

күшейе түсуіне қолайлы ҽсерін тигізген. Бұнан кейін, Қытайдан жібек тиеген 

сауда керуендері Батысқа бірінен кейін бірі жүріп жатқан. Жібек саудасы 

Жерорта теңізіне дейін жеткен. Бұл Орталық Азиядағы кҿптеген қалаларды, 

тұрақты қоныстарды басып ҿткенін жоғарыда атап ҿттік
3
.  

 Ұлы жібек жолы Шығысты да, Батысты да қызықтырған. Екіжақтың 

кҿп салалы байланысын дамыту үшін, б.з. І-ІІ-ғасырларының арасында 

Қытайға, Қытайдан осы сауда жолымен, керуендермен бірге дипломаттар 

ерсілі-қарсылы жүріп жатқан. 97-жылы Қытай саяхатшысы Ганъ Ин Персия 

қолтығына дейін барған, ал 100-жылы Македоңдык Май Тициан Ланьчжоуга 

жеткен. Осы Ұлы жолмен Еуропа, Алдыңғы Азия, Оңтүстік Азия жҽне 

Орталық Азия дипломаттары, саудагерлері, ғалымдары мен саяхашылары 

жүріп жатқан. Ертедегі ортағасырдың VII-X ғасырларында Ұлы жібек 

жолының халықаралық мҽнге жетуінің нҽтижесінде Қытай, Византия, Иран 

жҽне Араб елдерімен байланысты дамытты жҽне оны үздіксіз күшейтіп 

отырды
4
. Жібек жолының дамуына барлық елдер қызыға кіріскен. Ҿйткені 

осы жол арқылы олар бір-бірімен байланыс жасаған. Ҽсіресе, Иран тілдес 

соғдылар 228 жылдан Алдыңғы Азияда үстемдік еткен Ахемени империаға 

кезінде, Орталық Азияның батысындағы, Соғды мемлекеті құрылып 

Ахемени династиясына бағынған кезде, бірқанша соғдылар (ирандыктар) 

Заравшан ҿзенің алқаптарына, Сырдарияның жоғарғы ағысына келіп 

орналасқан. Соғдылар ертеден қолҿнер кҽсібімен, саудамен айналысқан. 

Сондықтан олардың ішінен Жібек жолын дамытуға үлес қосқан белгілі 

басшылар шыққан. Олар осы сауда жолымен жүрген керуендерге, 

саясаткерлерге жағдай туғызған. Міне сол кездегі Соғдылардың ұрпақтары 

осы күнгі Ҿзбек жҽне Тҽжік Республикалардың жерінде жасайды. Олардың 

бабалары Жібек жолының ҿркендеуіне үлестерін қосқан. 

 Ҿйткені, Ұлы жібек жолы Византиядан Иран аркылы Орталық 

Азияның батысынан шығысына дейін созылып жатқан ең ұзақ бҿлігін басып 

ҿтеді. Азияның бұл бҿлігі ежелден түрік халықтарының кір жуып, кіндік 

кескен жері. Түріктер бұл Отанын ертеде - Тұран (Түркістан) деп атаған. 

Оның жалпы кҿлемі туралы Махмұд Қашқари: «Қазір бүкіл түркі елінің 

шекарасы Абискун (Каспи) -теңізін айналып, Рум елі мен Ҿзкенттен Шыңға 

дейін созылады. Ұзыңдығы сегіз мың персек (парсақ)
5
. Осы ұлан-байтақ  

___________________________________ 

 
3
Қазақстан тарихы. Т.I.Алматы,1996.Б.492. 

4
CИЭ.Т.III.Б. 147-148.  

5
Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. Алматы,1993.Б.17  
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Орталық Азияны мекендеген түріктер, ҿз Отанының табиғи-

жағырапиялық жағдайына икенделіп ҿмір сүрген. 

Жер бетіндегі басқа халықтар сияқты, түріктер отырықшылыққа -

қолайлы жерлерде қалалар мен тұрақты мекендер салып, кешенді 

шаруашылықпен айналысып, отырықшы мҽдениеттің іргетасын ертеден 

қалаған. Жартылай шҿлейтті жерде - жартылай отырықшы болып, 

егіншілікпен жҽне мал шаруашылығымен айналысқан. Гоби, Қызылқұм, 

Қарақұм, Бетбақдала, Үстірт сияқты жерлерде кҿшпелілік басымырақ боған. 

Сҿйтіп, барлық түріктер, соның ішінде қазақтар шетінен кҿшпелілік ҿмір 

сүрмеген. Олар кҿп салалы шаруашылықты дамытып, ҿркениетті мҽдениетке 

ерте жеткен. 

Түріктердің отырықшы мҽдениетінің орталықтары болған үлкенді-

кішілі қалаларды Ұлы жібек жолы басып ҿткен жҽне олардың дамуына үлкен 

ҽсерін тигізген. Бұл қалалардың негізін салдырған аты аңызға айналған, тегі 

түрік Афрасиабпен байланысты екеңдігін тарихи деректерде кең кҿлемде 

суреттелген. Афрасиаб туралы иран, араб, түркі тілдес ҽдебиеттерде кең 

кҿлемде жазыған. Атақты шығыстың ұлы ғұламаларының бірі Фирдаусидің 

«Шаһнамада» Афрасиаб аса суреттелген. Ұлы шайырдың «Шаһнамасында» 

Афррасиаб Тұран (түрік) жұртының патшасы, ҽрі ұлы қолбасшысы болып 

суреттеледі. Оның ҽкесі - Бешен (Бошан), ағасы - Перен, балалары - 

Барысхан, Қарахан, Шиде, Алак
6
. Осы тарихи кезеңде Орта Азияда Жібек 

жолының бойында гүлденген, аттары ҽлемге белгілі Самарханд, Ташкент, 

Испиджап, Тараз, Баласағұн, Қашғар жҽне т.б. қалалар шыққан. Олардың 

кейбірлері ірі түрк мемлекеттерінің ҽйгілі астанасына айналған. 

Афрасиаб туралы Ҽбу Райхан Ҽл-Бируни, Махмұт Қашғари, Хамза 

Исфаһани, Рашид ад-Дин сияқты шығыстың ортағасырлык жұлдыздарының 

еңбектерінен орын алған. Бұлардың айтуынша, Афрасиаб ежелгі түрік 

тайпаларының ел ағасы, иран патшаларымен жауласумен даңқы шыққан 

кҿсем. Махмұт Қашғаридың айтуынша, Афрасиабтың түрікше ата - Тоң 

Алып. Түркі тайпаларының шежіре, аңызы бойынша Иран патшаларымен 

кҿп заман жауласқан кісі - Бұқахан, Қарахан, Ҿгізхан. Араб, Иран 

жазушыларының тарихи шығармаларында Амудариядан солтүстікке қарай 

созылып жатқан байтақ жер «Афрасиаб жұрты», «Афрасиаб ордасы» аталып, 

оны билегендер «Афрасиаб ҽулеті» болып айтылады. Тарихшы Махмұд 

Хайдар Афрасиаб ұрпақтарының астанасы Баласағұн еді деп жазады. Осыған 

орай Жетісуды, Мауереннахрды билеген қарлұқтар, оғыздар, каңлылар 

ҿздерін Афрасиабтың ұрпақтарымыз деп санаған. Тарихи жазбалар мен 

«Шаһнама» бойынша Афрасиабтың билеген жері Амудария мен Енисей 

(Гянгеж) арасы. Оған бағынған елдер - Оғыз, Қарлұқ, Қимақ, Бекрен, Қаңлы, 

Хазар
7
. 

________________________________ 

 
6
ҚСЭ.Т.I.Алматы,1972.Б.600. 

7
Сонда. Б. 600-601.
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Бұл келтірілген деректерді негізге алсақ, Афрасиабтың тегінің түріктен 

шығатынына күмҽн келтіруге болмайды. Ол тек Мауереннахрды мекендеген 

ежелгі түріктерді емес, барлық Орталық Азияның түріктерінің басшысы 

екені байқалады. Оның ҿзі жҽне ұрпақтары түріктерді билеп, олардың отаны 

болған Тұран (Түркістан) кеңістігін иеленіп, оны ұрпақтан-ұрпаққа 

калдырып отырғызған жҽне отырықшы мҽдениетті жалғастырып келген. 

Оның ұрпақтарды Бұхара, Самарқан, Соғдақ, Топыраққала 1, Күне-

Үргенш, Хиуа, Сауран, Термез, Map, Пайкент, Баласағұн, Исфиджаб 

(Сайрам), Түркістан, Талас, Шу жҽне т.б. Кҿптеген шаһарлардың негізінен 

салып, оларды үлкен отырықшы мҽдениеттің ошағына айналдырған. Араб-

иран тарихшылары Наршаһи, Фирдауси, Исфаһани Орта Азиядағы атақты 

қалалардың дамуын, ондағы қала мҽдениетін бір ғана Афрасиабтың атымен 

байланыстырады.
8
 Оның үстіне М. Жұмабаев: «Тұранды түгелімен билеп 

тұған, Ертеде ертегі хан Афрасиаб»
9
 антикалық замандардан бастап Тұран 

жерін басып алуға ұмтылған ирандықтармен Асфрасиаб, оның ұрпақтары 

азаттық күрес жүргізіп келген орта ғасыр ғұламаларының дҽрітпеулері де 

тарихи шындыққа жатады.Жоғарыда, иран (парсы) тілдес кҿршілеріміз 

антикалық дҽуірде Тұран жеріне ұмтылғанын айтып ҿттік.  

Енді Жібек жолындағы кейбір тарихи ірі қалаларға қысқаша 

тоқталайық. Солардың бірі Самарканд. Ертеде Афрасиаб антикалық 

ғалымдардың еңбегінде Мараканд
10

 деп аталған кҿне шаһарлардың бірі. 

Шаһардың соңғы буыны — «Каңд» деген түріктердің сҿзі болса, бұл қала 

антикалық дҽуірде пайда болғанын кҿрсетеді. Б.з.б. IV ғасырда Мараканда 

деген атпен белгілі. Б.з.б. 329 ж. Александр Македонский бұл қаланы алған. 

Самаркандтың «Канд» деп аталуының ҿзі түріктердің шаһары екенін тағы 

кҿрсеттіп тұр. Егерде, антикалық дҽуірде Мара-каңд (Самарканд) деулерінің 

ҿзі ертедегі түріктердің тілінде «Қанд» қала деген мҽтінді берген. М 

Қашқари: «Қанд-оғыздар мен оларға жақын жерлерде жасайтын 

халықтардың тілінде ауыл деген сҿз, түркі халықтарының кҿпшілік тілінде 

шаһар.  Ферғана шаһарына Ҿзканд деп ат қойылған. Бұл ҿз шаһарымыз деген 

мағынаны білдіреді. Үлкен болғаңдықтан, Семизканд деп аталатын шаһарды 

парсылар Самарқаңд дейді»
11

. 

Солай болса, Самарқандты соғдылар емес, түріктердің ҿздері салған ірі 

шаһарларының бірі. «Б.з.б. IV ғасырлардан, б.з. VI ғасырына дейін 

Самарканд жеріне Түрік қағандығының құрамына енген соғды мемлекетінің 

астанасы Мараканд қаласы болды»
12

 деген тұжырым шындыққа 

келіңкіремейді, себебі, бұрынғы орыс зерттеушілерінің айтуынша, VI ғ.  

________________________________ 
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Сонда 

9
Жұмабаев М. Шығармалары. Алматы, 1989. Б. 174. 
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СИЭ. Т.І.М., 1961. Б. 969. 
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Шығыс жақтан келген түріктер соғдыларды жаулап алып, Самарканд 

қаласын ҿзіне қаратқан - деген пікірді білдіреді. Олай болса, Амудария мен 

Сырдариялардың ҿңірі түріктердің жері болмай шығады. Жоғарыдағы 

айтқандай, ерте заманда соғдылар иран жақтан түрік жеріне келіп қалғаны 

шындыққа жатады жҽне олардың, ұрпақтары қазір де сол манда жасайды. 

Бірақ, Самарқандтың ірге тасын қалаған түріктер, оның аңызға айналған 

қолбасшысы, патшасы Афрасиаб. 

Самаркандтың ертедегі қала екенін үстіміздегі ғасырдағы 

археологиялық деректер дҽлелдейді: «Однако археологические памятники 

IX-VIII вв. до н.э., современники Семирамиды, упорно не давали в руки 

археологов. Вот уже в древнем Самарканде, в низовьях Амударьи - 

прославленном в веках Хорезма и наконец, в том же Мерве обнаружены 

предметы, датируемые VI-IV веками до н.э., т.е. временем вхождения 

Средней Азии в Мировую империю Ахименидов»
13

. 

Ертедегі Афрасиаб шаһарының алып жатқан кҿлемі 219 га, осы күнгі 

Самарқандтың солтүстік шетінде орналасқан. Бұл жердің астыңда кҿміліп 

қалған кҿп қабатты кҿне шаһардың орны. 

Оны 1874-1885 жж. Н.И.Веселовский, 1904 ж. В.В.Бартольд, 1905-

1931 жж. В.Л.Вягкин, 1945-1948 жж. А.И.Тереножхиндер археологиялық 

жағынан зерттеген, Афрасиабты кең кҿлемде археологиялық жағынан 

зерттеу 1958-жылдардан кейін жүріп жатыр. Осы шаһардың археологиялық 

қазбасына байланысты, 1960-жылдардан бастап, Самарқандта Ҿзбекстан 

ғылымдар Академиясының археология институты ұйымдасып, ол ірі ғылыми 

орталыққа айналды. Нҽтижесінде, кҿне Афрасиаб шаһарының кҿп ғасырлар 

жер астында жатқан сырлары ашылуда. Осы бай деректерге негізделіп, 

Самарканд шаһарының тарихы жарық кҿрді
14

. 

Афрасиаб сияқты кейін соғдылардың арасындағы ертедегі түріктердің 

ірге тасын қалаған шаһарларының бірі - Бұхара. Ертедегі аңыз бойынша, 

Бұхара ІІІаһарінің негізін Сиявуш (Афрасиабтың күйеу баласы) салған
15

. 

Соғдылардың ертеден келіп орналасқан Зарафшан ҿзенінің тҿменгі ағысында 

орналасқан шаһар «Б.з. 1-ғасырында іргесі қаланған. 709 жылы арабтар 

басып алған кезде, ол Орта Азиядағы ірі сауда жҽне мҽдени орталық 

болатын. ІХ-Х-ғасырларда Самани ҽулеті мемлекетінің құрамына кірді, оның 

астанасы болды. X ғасырдың аяғында кҿшпелі қараханидтерге, XII ғасырдың 

ортасында қарақытайларға бағынды»
16

. 

Келтірілген үзіндіде, Бұхара шаһары жҿнінде анықтайтын жерлері бар 

кҿрінеді. Оның іргетасы б.з. І-ғасырынан бұрын салынған болуы тиіс.  

М.Қашқари: «Кейбіреулер бүкіл Мауереннахрды түрік елі деп есептейді. Ол 

Янкенттен басталады. Оның тағы бір аты - Дизроин - Мыс шаһары.  

______________________________________ 
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Беріктігіне байланысты солай аталған. Бұл Бұхараға жақын. Осы жерде 

Афрасиабтың қызы - Қаздың күйеуі - Сияуыш ҿлтірілген. Мажусилер жыл 

сайын сонда бір күн жиналып, құрбандық шалып, қабіріне қанын шашады. 

Бұл оларға салт болып кеткен. Бүкіл Мауереннахр мен Янкенттен шығысқа 

дейінгі жерлерді түрік шаһарлары дейтініміз сондықтан. Қазір бүкіл түркі 

елінің шекарасы Абйскүн (Каспи) теңізінен айналып, Рум елі мен Ҿзкенттен 

Шынға дейін созылады. Ұзындығы сегіз мың персех»
17

. 

Ғұламның бұл пікірі, антикалық авторлардан Страбон мен 

Юстиндердің «Бактрияның ар жағында (мың қаланың) елдері бар
18

 - деген 

жазғандарына тура келеді. Ертедегі сол Орталық Азиядағы кҿп санды 

қалалардың бірі Бұхара болып, оның ірге тасын түріктер ертеде салғанға 

ұқсайды. Бұны В.В.Баргольдтің «Бұхара» атті еңбегінен кҿруге болады. 

Мұсылмандар келгенге дейінгі Бұхара шаһарінің тарихы туралы мағлұмат 

ҿте аз. Макдисидің айтуына қарағаңда, ертедегі Бұхараның орнында Рамисан 

ямася, Рийамисан атты қоныс (ауыл) болған. Жалпы алғанда, Исламдарға 

дейін бірнеше ғасыр бұрын қаланың негізі салынған
19

. Ҽлбетте, Самарканд 

сияқты Бұхара да түрік жеріне келіп қалған соғдылардың ортасында 

болғандықтан, Алдыңғы Азияның ықпалында жасаған. Сондықтанда, бұл 

шаһарларда сол елдердің заттай жҽне рухани мҽдениетінің жақындықтары 

байқалып тұрады. М.Қашқаридың (XI ғ.) заманында, бұл жердің парсы тілдес 

халықтары түрік тілінде сҿйлейтіні айтылады. «Екі тіл білетін жҽне шаһар 

халықтарымен араласып тұратын аудандардың тілдерінде шұбарлық бар. 

Соғдылық, кангюилік, арғу тайпалары дҽл сондай екі тіл білетіндерге 

жатады»
20

. Қазір де Самарқанд, Бұхара шаһарларының кҿпшілігі парсы, түрік 

тілдерінде сҿйлейді. Тағы бір анықтайтын нҽрсе, қарахаңдар Афрасиабтың 

ұрпақтары, яғни жергілікті түріктер. Олардың кҿпшілігі отырықшы болған, 

астанасы Баласағұн шаһары. Қарақытай деген (қарақидан) атты шығыс 

Түркістанды жайлаған монгол нҽсілді халық. Қазір олардың атындағы халық 

жоқ болып кеткен. 

Сҿйтіп, ертеден Зарафшан ҿзенінің бойына шоғырланған 

соғдылардың қалың арасында орналасқан Самарқанд пен Бұхара 

шаһарларының негізін салушы ежелгі түріктер екенін ескерудің ғылыми мҽні 

бар. Бұл мҽдени орталықтарда парсы тілдес халықтардың ықпалы басым 

болғандықтан, кҿптеген ғалымдар Самарканд пен Бұхара шаһарын 

соғдылардың шаһарлары деген пікірді кең кҿлемде тарқатып, оған сенген 

кейінгі ғалымдар да сол пікірден айрылмай келе жатыр. Шынында, бұрынғы 

үстемдік еткен пікірді қайта қарап, оның ақиқат тарихын жазатын уақыт 

келді. Қашанға дейін отаршылдық ойдың тҿңірегінде жазылғандарды кҿшіріп 

жаза береміз. 

__________________________________ 
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Енді Хорезм мен Ферғана ҿңірлеріндегі шаһарды тілге тиек етейік.  

Амудария мен Сырдарияның басқа ҿңірлерінде де ертеден түріктер қалалар 

салып, оларды отырықшы мҽдениеттің орталығына айналдырған. Сондай, 

ертедегі отырықшы аймақтың бірі Хорезм ойпаты. Антикалық заманның 

ғалымдарының еңбектерінде Амударияның тҿменгі ағысына орналасқан 

Хорезм елі туралы азды-кҿпті мағлұматтар сақталған. Олардың ортасына 

«Авестаның» отаны Хорезм болса керек деген пікірлерді жазған
21

. 

Геродоттың, Гекатейдің, Арранның еңбектерінде Хорезм ежелден отырықшы 

мҽдениеттің дамыған жері екені айтылған. Оның ертедегі астанасы 

Амударияның оң жағасындағы қала (Қият) шаһары болғанын жазған
22

. 

Якутудің айтуынша, Хорезмдікітердің тілінде Қас - диуал, қорған деген 

мҽнді береді
23

. Ибн Баттута Қиятты ал-Қат
24

- деген. Ертедегі орта ғасырдағы 

ғалыми еңбектерде бұл шаһар - Қият деген атпен белгілі. Бұл шаһардың орны 

жақынға дейін осы атпен келді. Ҿткен ғасырдың 70-жылдарында Бируни деп 

аталды. Себебі, ертедегі Қиятта ҽл-Бируни дүниеге келген. Қазір бұл шаһар 

Қарақалпақстанның Бируни ауданының орталығы. Гурганджаның (кҿне-

Үргеніштің) билеушісі Абу-л-Аббас Мамун Мүхамед Хорезмшахтың 

билеуші ҽулетін қиратып, Қиятты тарихи сахнадан шығарғанын Макдиси 

хабарлайды
25

. 

Қияттан кейінгі Хорезм мемлекетінің астанасы Гурганджа (кҿне 

Үргеніш). Бұлдағы осы ойпаттағы үлкен шаһардің бірі. В.В.Бартольдттің 

пікірі бойынша: «Сҿзсіз мұсылмандар келгенге дейін салынған шаһар. Қытай 

деректеріңде, Гургандж Хорезмнің ежелгі атымен б.з.б. І-ғасырында 

аталған
26

». Осы кезде бұл шаһар Юегянь деген атпен белгілі
27

. 995 ж 

Гурганджа шаһарінің ҽмірі Қиятты басып алып, ондағы мұсылман ҽулетін 

тағынан түсіріп, Хорезмді қайтадан біріктіріп, Хорезм шаһтың атын ҿз руына 

кабылдаған
28

. Ҿзінің кҿлемі бойынша бұл шаһар Қияттан кейінгі екінші 

дҽрежедегі Хорезмдегі шаһар. 1221 ж Гурганджаны монғолдар жойқын 

соғыстан кейін алған. Сол кезде, Үргеніш қаласында бір милионнан астам 

тұрғын болған. 1388 ж. Ҽмір Темір иелеген. Бұнан кейінгі Хорезмнің 

астанасы XIV ғасырда Хиуа шаһарына кҿшкен. Ол архитектуралық 

ескерткіштерге ҿте бай. Хорезм ойпатындағы қалалардың негізін салушы 

антикалық заманда жергілікті «хорасмилер» деген атпен аталған елдер 

болған. Александр Македонскийдің уақытына ирандарға бағынбайтын 

Хорезмдердің патшалығы болған. 328 жылы 1500 атты ҽскерімен келген 

Хорезмнің патшасы Фарасманды Александр Македонский 

_______________________________________ 
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қабылдаған
29

. Хорезмнің антикалық дҽуірде жасаған халықтары Страбонның 

айқанындай массагеттер мен сақтардың құрамындағы халықтар болса 

керек
30

. Соған қарағанда, жергілікті тұрғындар отырықшылық мҽдениеттің 

іргетасын ертеде қалап, оның орталығы болған үлкенді-кіші шаһарлар 

салынған. Бұл тайпалар халықтар ертеден соғдылармен жҽне басқа да иран 

тілдес халықтармен аралас-құралас жасаған антикалық түріктер. 

Ертеден соғдыларға жақын орналасқан Тұран елінің бір бҿлігі 

Ферғана ҿлкесі ол Сырдария ҿңіріне орналасқан. Ферғана аймағы барлық 

жағынан табиғатқа бай ҿлке. Б.з.б. 128 ж қытайлық елші Чжан Цяню 

жазуында Ферғана туралы мағлұмат бар. Б.з. V-ғ. қытайлықтар Ферғана 

атырабында 60.000 отбасы (300.000 адам) егіншілікпен айналысады. Бұл 

ҿңірде 70 шаһар орналасқан. «Грек-бактериялық мҽдениет Ферғана ҿлкесіне 

айтарлықтай ҽсер еткен жоқ 
31

». Себебі, бұл ҿлкеге соғдылар ҿте аз тараған. 

Оның негізгі кҿпшілік халықтары түріктер болған. Ферғана маңының 

орталық шаһары Ахсикет. Ертедегі орта ғасырда Ферғана ҿлкесіне араб 

ғалымдары кҿп келген. Солардың ішіндегі географиятанушы Ибн Хордадбех 

Алдынғы Азиядан басталған Ұлы жібек жолы Ходженд қаласының тұсынан 

Сырдарияға, одан Ахсикетке, одан Кубаға, одан Ошқа, одан Үзгендке барып, 

одан ҽрі Шығыс Түркістанга ҿтетінін жазған. Истахридің айуынша, Ахсикет 

бас қала, Куба екінші орындағы шаһар. Ал, Макдисидің пікірі бойынша 

Ахсикеттен Куба шаһары үлкен жҽне ҽдемі
32

. Үшінші орындағы қала - Ош. 

Олардан кейінгілер: Үзгенд, Боскенд, Селат, Йетикент жҽне т.б
33

. Бабур 

заманында Ахсикет — Ахси деген атпен аталған екінші дҽреждегі қала 

болған. Бабурдың айтуынша, Қасан сайдың қасында, Сырдарияның сол 

жағасында Ахсикет орналасқан. Қазіргі кезде Ахси мен Шаханд 

қыпшақтарының қасындағы қаланың орны. Ұлы жібек жолы Ферғана 

ҿлкесіндегі калаларды дамытуға айтарлықтай ҽсер еткен. 

Махмұд Қашқари (XI ғ.) Ферғана ҿңіріңдегі шаһарлар туралы мағлұмат 

берді: «Узуканд – Арғу (таулар арасындағы қалалар - У. Ш.) ішіндегі 

шаһарлар... Арктүрук - Қашқар мен Ферғана шаһарларының арасындағы 

жолы қиын асу
34

.  

         Арабтың белгілі жағырапиятанушысы, саяхатшысы Ибн Хаукал 

(X ғ.) «Сурат Ал-Арз» еңбегіңде Ферғана шаһары туралы: "Ферғана шаһары 

үш бҿліктен кұрылған: Күхендиз (Цитадель - У.Ш.), Медина (Шахристан - 

У.Ш.) жҽне Рабад (қала тұрғыңдарының орналасқан бҿлігі - У.Ш.). Ферғана 

шаһарының ҽмірінің үйі жҽне түрме Күхендзидида орналасқан. Шаһарда 

жұма намаздан оқитын мешіт Күхеңдиздің сыртанда жайласқан. Сондай-ақ, 

________________________________________________ 
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 Ферғананың маңында Ахшикмет, Құба, Үзгенд, Ош шаһарларының 

бар екенін жазған
35

. «Узганд (Узген) Ферғанадағы ертедегі шаһар. X ғ. ол 

Қарахан мемлекеті астаналарының бірі. Ош - ертедегі Ферғанадағы қала»
36

. 

Ертедегі орта ғасырда түріктердің үлкен қалалары осындай үш бҿліктен 

құрылатын болған. Бабурдың заманында Ферғана ҿңірінде осындай 8 ірі 

қалалар болған. Олардың екеуі Сырдарияның солтүстігіне, 6 атауы оның 

оңтүстігінде: Аңдижан, Ош, Үзгенд, Маргинан, Исфара, Қоқанд
37

. 

Ферғана ҿңірінің солтүстігінде орналасқан түріктердің ірі 

шаһарларының бірі Ташкенд деген атпен араб жҽне парсы тілдерінде 

жазылған деректер бар. Бұл шаһардың атынан-ақ белгілі болып тұр, түркі 

шаһары екені. Ол Сырдарияның саласы болған Чирчик ҿзенінің алқабына 

жалғасқан. Ташкент ҿңірін, оның орталық қаласы Чач (Шаш) екені жҿніңде 

Сюань Цзан (б. з.III ғ.) мағлұмат беріп, оның кҿлемі 4 км жерді алып 

жатқанын баяндаған
38

. 

Ташкенд шаһарының тарихы жҿнінде қыруар деректерді В.В.Бартольд 

кҿтерседе, бұл шаһарды түріктерге қимаған: «Ташкент деген атпен бұл қала 

түріктердің 996 жылдары Саманидтердің ҽулетін алғанға дейін осы атпен 

аталған ба, ол ҽлде де шешілмеген мҽселе. Бізге белгілі, Ташкент сҿзі ҽл-

Бирунидің «Тарих ал-Хинд» - атты еңбегінде кездеседі
39

. М.Қашқари Шаш 

атамасын берген. Бұл ғалымның «Түрік сҿздігінде»: «Таркен: Шаш 

шаһарының аты. Түпкі аталуы Таш kend: Ташкенд болып, Таш шаһар 

делінген. Ҽбу Бҽкір Каффал-аш-Шаши шаһарда туып ҿскен»
40

 . М.Қашқари 

Ташкенттің «түпкі атауы» Таш-кенд-деп анық айтқан ғой. Оған еш күмҽн 

келтіруге болмайды. Біріншіден, Саманид ҽулетінің үстемдік еткен жері 

ежелгі түріктердің мекені. Міне сол жерде ерте заманнан бастап түріктер 

кҿптеген қалалар салғанын кҿрсетпей келе жатырмыз. Міне сондай ірі түрік 

шаһарларының бірі Ташкент болған. Ҿздері Таш (Тас) шаһар деген ат берген. 

Міне, осы атпен аталған Ташкент шаһары ҽлемге ҽйгілі. Ташкент шаһарының 

тарихы бірнеше том болып жарық кҿрді. Ол қазіргі Егеменді Ҿзбекстан 

Республикасының астанасы. 

Біз Тұран елін мекендеген, оны ҿздерінің Отанына ежелден 

айналдырған түріктерге тоқталып, Амудария мен Сырдария ҿлкесіндегі 

түріктердің отырықшы мҽдениеттің бір белгісі болған қалаға тоқталдық.  

Түрік жеріндегі қалаларды антикалық заманнан бастап-ак, жергілікті түрік 

нҽсілді халықтар қалалар салған. Соғдылар Зарафшан бойына кейін келгеніне 

жоғарыда тоқталдық. Олар келместен бұрында Тұранның оңтүстігінде қала 
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кҿп болған. Бұндай отырықшы мҽдениеттің ежелден орталығы болған ірі-ірі 

қалалар Амудария мен Сырдарияның алқаптарында бар екенін 

археологиялық жҽне жазба деректерге сүйеніп, сҽулелендіруге тырыстық. 

Қос ҿзеннің бойындағы Хорезм, Ферғана аймақтарындағы үлкен шаһарларды 

(кенттерді) тілге тиек еттік. Ол шаһарлардың оңтүстік жағындағы мекендер 

парсы тілдес соғдылардың ықпалында жасаған болса, одан солтүстік, 

шығысқа қарай орналасқан қалаларыңда парсылардың ықпалы бҽсеңдей 

береді. Отырықшы ҿркениеттің басты белгілерінің бірі қалалардың болуы. 

Түркістан ҿркениетіне байланысты атақты, дарынды қазақ жазушысы 

Мағжан Жұмабаевтың «Түркістан» атты шығармасынан үзінді келтірумен 

шектелмекшіміз. Бұндай Тұран елін жырлаған ақындар кемде-кем шығар: 

Түркістан - екі дүние есігі ғой,  

        Түркістан - ер түріктің бесігі ғой.  

        Тамаша Түркістандай жерде туған 

        Түріктің тҽңірі берген несібі ғой.  

        Ертеде Түркістанды Тұран дескен,  

        Тұранда ер түрігім туып-ҿскен...  

        Тұранның тарихы бар отты желдей,  

        Заулаған қалың ҿрттей аспанға ҿрлей...  

        Тұранның елі - шексіз шҿлі каңдай,  

        Теңіздей кемері жоқ кҿлі қандай!  

        Тұранның дария аталған ҿзендері  

        Тасыса, шҿлді басқан селі қандай  

        Ертеде Оқыс, Яқсарт - Жейхун, Сейхун,  

        Түріктер бұл екеуін дария дейтін.  

        Киелі сол екі су жағасында  

        Табасың қасиетті бабаң бейітін...  

        Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе?  

        Түрікке адамзатта ел жеткен бе?  

        Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял,  

        Тұранның ерлеріне ер жеткен бе?!
41

 

      М.Жұмабаев түріктердің жҽне ҿз халқының тарихын қандай терең білгені 

адамды таң қалдырады. Ол Тұран елінің тарихын табиғи-жағрапиялық 

орталықпен бірге қарап, тамаша Тұран елінің жері қандай керемет болса, 

соған сай тұрғындарының да болғанын баяндай білген. 

Тұранды мекендеген, соғдылардың тарихына қысқаша тоқталайық. 

Ҿйткені соғдылар Ұлы жібек жолындағы саудаға үлкен ҽсерін тигізгеніне 

жоғарыда тоқталғанбыз. 

Соғда (Согдиана) - ерте замандаға Заравшан, Кашқадария ҿзендерінің 

алқаптарын мекендеген мемлекет (казіргі кезде Ҿзбекстан мен Тҽжікстан 

Республикаларының жерінде).  
________________________________________________ 
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Соғда туралы тарихи мағлұматты бірінші Авестіде, кейін ертедегі парсы 

патшаларының тасқа басылған жазуларында, соңдай-ақ Дарий I (522-486 

б.э.д.) патшадан бастап жазылған. Онан кейінгі Соғда жҿніндегі деректер 

антикалық, орта ғасыр дҽуірлеріндегі қытай, араб жҽне парсы тілдес 

ғалымдарың еңбектеріңде кездеседі. Біздің эрамызға дейінгі VI-IV ғғ. соғда 

ертедегі парсы (Ахеменидтердің) ірі мемлекетінің қарауында болып, 

Геродоттың берген мағлұматына қарағанда, Соғда, Парфия, Хорезм жҽне 

Арей Парсының XI бҿлігі болып, Ахеменидтерге жылына 300 талант күміс 

ақша тҿлеп тұрған. 

Б.з.б. IV-III ғғ. Греко-Бактрия патшалығына кірген, б.з. I-IV ғғ. 

Кушандардың ірі мемлекетіне қараған. IV-V ғғ. Соғда Хионито-

Эфталиттердің мемлекетінің ішінде жасаған, ал VI-VII ғғ. Соғда ертедегі 

Түрік қағанатына кірген. Жетінші ғасырдың аяғынан бастап Орта Азияны 

арабтар жаулап алған. Осы кездерде Соғдалар бірнеше княздықтарға 

бҿлшектеніп жасаған. Соғданың орталығы ертеден бастап Самарқанд шаһары 

болған. 

Соғда мемлекетін мекендеген тұрғындар ертеден Орталық Азияның 

этникалық құрамалары мен аралас-құралас жайлаған тайпалар жҽне 

халықтар. Негізінен олар индоевропалық парсы жҽне түрік тілдерінде 

сҿйлеген. Олар ҿзара саяси, экономикалық жҽне мҽдени байланыстарды 

жасаған. Соғдиалықтардың ұрпақтары Тҽжікстанда, Ҿзбекстанда ҽлі де болса 

кездеседі. Соғдиандар ерте кезден Орталық Азиядағы түріктермен сауда 

бойынша қызыға қатысқан. 

Соғдиялық кҿпестер ерте заманнан бері ҿздерінің үстін басып ҿтетін 

халықаралық Жібек сауда жолын ҿздерінің қолдарына ұстап, кҿрші елдерге, 

сондай-ак, түріктерге сауда бойынша үлкен ҽсерін тигізген жҽне сауданы 

халықаралық кҿлемде жүргізген. Соғда кҿпестерінің ішіндегі белгілі 

мамаңдарын Түрік қағанатының басшылары халықаралык, сауданы жүргізуге 

басшылыққа пайдаланған. 

Орталық Азияда Түрік қағанаты ұйымдасып, VI ғ. басында ол екіге 

бҿлінген: Шығыс жҽне Батыс. Шығысын Тумын басқарса, Батысын Истем 

(Дизавул) билеген. Батыс қағананатының отралығына Жетісу, Шу, Талас 

ҿңірлері кірген. Истемнің үстемдігі кезінде Иран мен Батыс Түрік 

қағанатының арасында сауда қатынасы нашарлап кеткен соң осы мҽселені 

шешу үшін Истемінің бұйрығы бойынша Иранға Соғда арасындағы белгілі 

копес Маниахтың басқаруымен елші жіберілген. Бірақ екі мемелекеттің 

арасындағы қайшылық шешілмей, Маниахтың елшілігі нҽтижесіз аяқталған. 

Бұнан кейін, Истем Иранмен баланысты үзіп, сауданы Иранға соқпай 

Византиямен жүргізу үшін, 568-569 жж. жоғарыдағы аты аталған Маниахты 

басшы етіп, Констаттинопольға жіберген. Сҿйтіп, Каспий теңізі, Еділ, 

Жайық, Сырдария ҿзендері арқылы Кавказ, Батыс Түрік кағанаты 

Византиямен сауданы қайтадан жандандыруға қолдары жеткен Шығыс 

Түркістан мен Сотүстік Үндістаннан, батысы Каспий теңізіне дейінгі 

жерлерді иеленіп жатқан үлкен Эфталит мемлекетімен Батыс Түріктер 
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соғысып, V ғ. орталарында оны құлатып, оның орнына түрік қағаңдары 

үстемдігін жүргізген. Эфталиттерді қиратуда түріктерге ирандықтар да 

жҽрдем берген. Кейін, түріктер мен ираңдықтар шекаралас болған. Олардың 

екі ортасында келіспеушіліктер пайда болған. VII ғ. 30-жылдарында Орталық 

Азиядағы түрік, соғдылар жері арқылы Үндістанға баратын сауда жолымен 

қытайлық будданы Сюань Цзянь саяхат шегіп, біздің жеріміздегі Жібек 

жолындағы қалаларға тоқтап, Батыс Түрікстанның халықтары, тайпалары 

жҿнінде құнды деректер қалдырған. Бұл келгірілген деректерге қарағанда, 

Батыс Түрік қағанатының басшылары ҿзінің қол астындағы халықтардың 

тұрмысын жақсарту үшін, ҿзінің ежелден кҿршілері болған соғда кҿпестерін 

дұрыс пайдалана білгенін байқауға болады. Себебі, бұрын да, қазір де бір ел 

тұмағасы тұйық болып ұзақ ҿмір сүру мүмкін емес. Сондықтан, елдердің 

арасындағы саяси экономикалық жҽне мҽдени байланыс ҿмірдің 

заңдылығынан шығатын жағдай. Бұндай зандылықты түрік басшылары да 

ертеден білген. 

Жібек жолының халықаралық сауда жүйелеріне айналуымен, 

соғданың кҿпестері Қазақстанның оңтүстігіндегі Талас, Шу жҽне Жетісу 

бойларындағы үлкенді-кіші қалаларға таралып, Жібек жолындағы сауданы 

дамытуға ҿздерінің үлестерін қосып отырған. Сауда керуендерінің жүретін 

жолындагы ірі қалалардан: «Мерв – Чаржуй – Бұхара – Самарқанд – Чач -

Исфиджаб – Талас – Сужаб - Жаркент жҽне басқа кҿптеген қалалар, одан ҽрі 

Шығыс Түркістанның ойпатындағы Лоб - Нор кҿліне дейін барып Қытай 

елімен жалғасқан. Осы бағыттағы қалаларға келген сауда керуеyдерін соғда 

кҿпестері карсы алған»
42

. 

Жібек жолындағы сауданың дамуы мен соғдиялықтар Оңтүстік 

Қазақстан қалаларына, Жетісу бойларына жҽне Шығыс Түркістан жеріне 

тараған. Олардың кҿпшілігі үлкен-үлкен сауда мен қолҿнер кҽсібімен жҽне 

еігіншілікпен айналысқан. Бірақ, соғдылардың саны Қазақстан жерінде кҿп 

болмағанға ұқсайды. Келген соғдылықтардың басым кҿпшілігі Талас ҿңіріне 

Шу ҿзендерінің сол жағалауларындағы қалаларға кҿбірек шоғырланғанын 

кҿреміз
43

. 

XI ғ. ҽйгілі ғұлама түріктердің тілін, географиясын, тарихын, ҽдет-

ғұрпын терең білген Махмуд ибн ол-Хусаин ибн Махаммед ҽл-Қашқари 

(Махмуд Кашкари). «Туған ҿлкеміздің ортағасырлық жұлдыздарының бірі 

Махмуд Қашқари үш кітаптан тұратын «Түркі тілдерінің лүғатын» («Диуани 

лүғат ат-түрк") құрастырып, артына мҽңгілік ҿлмес ғылыми мұра қалдырған 

ғұлама. 

М.Қашқаридің бізге қалдырып кеткен ғылыми мұралары 

ортағасырдағы қазақ тарихын, тілін, этнографиясын тереңірек білуге жол 

сілтейді. Ҿзінің бұл еңбегінде басқа да халықтарға қайырымшылықтарының 

мол екенін айта келіп: «Олармен бірге басқалар да пана табады. Сол себепті 

______________________________ 
 

42 
История народов Узбекистана. Т.I. Ташкент, 1950. Б.143. 

43
Сонда. Б.147. 
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түркі тілін үйренудің қажеттілігін ҿмір талабы мен ақыл таразысы ҽбден 

дҽлелденді. Сондықтан мен түркілер - зерек қабілет иелерінің бірі, ҽрі 

ұрыстағы шебер найзагері болғандығынан олардың шаһарлары мен 

далаларын түгел кезеп шықтым. Түрік, түрікмен, оғыз, жігіл, яғма, 

қырғыздардың сҿздері мен сҿйлеу мҽнерлерін зерттеп, қажеттісін 

пайдаландым. Ҽрқайсының тілі мен салты санама ҽбден қалыптасты. 

Соларды мұқият зерттеп, арнайы ҽліппелік тҽртіпке келтірдім...»
44

. 

Ғұламаның бұл пікірінен, түріктерді паналап келген 

халықтарға,тайпаларға қайырымшылықтарының мол екенін, түріктердің 

тілдерінің қорларының бай екенін негізге алып, тек қана олардың тілдерін 

ғана емес, ҽдет-гұрьптарын зерттеп, түріктердің шаһарларын, ауылдарын 

ерінбей, талай аралап, ҿзінің кҿп жылдык зерттеулерінен ғылыми тұжырым 

жасағанын байқау қиын емес. М.Қашқари түркі халықтарының мекен-

жайларына тоқтала келіп: «Улуш - жігіл тілінде ауыл, қыстақ деген сҿз. 

Баласағұн мен Арғу шаһарларында жасайтын халықтардың тілінде шаһар 

деген мағына білдіреді. Сондықтан Баласғұн шаһары Кузулушік деп те атала 

береді... Арғу - екі таудың арасы.  

Осы сҿзден алынып Тираз (Талас) бен Баласағұнның аралындағы 

шаһарлар да Арғу деп аталады. Себебі олардің барлығы екі таудың арасына 

салынған»
45

. 

Арғу шаһарлары тұрғындарының тілдеріне тоқталып, М.Қашқари 

«Баласағұндықтар соғда мен түркі тілдерінде сҿйлеседі. Тираз, Байза 

шаһарларының халықтарының тілдері де дҽл сондай, Исбиджаб (Сайрам. - У. 

Ш.) қаласынан сонау Баласағұнға дейінгі барлық Арғу шаһарларындағы 

халықтардың тілдерінде шұбарлық бар. Қашқарада кҽнжҽкше сҿйлесетін 

ауылдар бар. Шаһар ішіндегі халықтар Хакания түркішесімен сҿйлеседі
46

. 

Ғұламаның тұсында Қазақстанның оңтүстігіндегі Жібек жолының 

бойындағы шаһарларда соғдылар (парсы тілдес) түріктермен аралас-кұралас 

жасағанын кҿреміз. Олардың кҿпшілігі қолҿнер кҽсібі, сауда, егішіліктермен 

айналысқан. Сондай-ақ, отыз жылдан астам археологиялық жақтан зерттеп 

келе жатқан ортағасырлық Ақтҿбе (Баласағұн) қаласында да тұрғындар соғда 

жҽне түрік тілдерінде сҿйлеп, ірі сауда орындары болған шаһарларда қос тіл 

үстемдік еткен. 

Біздіңше Қазақстан жеріндегі кҿп санды кҿне заманға, ортағасырға 

жҽне онан архитектуралық (сҽулеттік) ескерткіштер осы жерді мекендеген 

ата-бабларымыздың мандай терімен, саналы еңбегімен тұрғызылған мұралар. 

Ортағасырлық шаһарларда, ҽсіресе, Ұлы жібек жолының бойындағы 

қалаларда соғдылар тұрған болса, олар сол шаһарлардың бір бҿліктерінде 

қоныстанған, ал негізгі тұрғындар түріктер болған, соғдылар түріктерге 

Карағанда сан жағынан аз болып, олар түріктің тілін, ҽдет-ғұрпын  

______________________________ 
 

44
Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. Алматы, 1993. Б. 9. 

45
Сонда.Б.13-14 

46
Сонда.Б. 12 
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М.Қашқаридің кезінде-ақ, Баласағұнды мекендеуші соғдылар «Түріктердің 

киімін жҽне ҽдет-ғұрпын қабылдағанын» айтқан. Солай болса, одан бері мың 

жылға жақын уақыты ҿтті. Қазіргі қазақ халқының этникалық құрамынан 

«біз соғдылардың ұрпағымыз» деген қазақтарды кездестіру қиыш шығар. 

Жоғарыдағы М.Қашқаридің айтқанындай, Қазақстанның 

оңтүстігіндегі ірі ортағасырлық қалаларда соғдылар түріктермен аралас 

тұратынын айтқан болатын. Шу, Талас ҿзендерінің алқаптарында 

ортағасырлық қалалардың орындары жеткілікті. Сол археологиялық 

ескерткіштердің кейбіреулері Кеңес үкіметі жылдарына зерттеліп жатыр. Сол 

археологиялық зерттеудің барысында бұл шаһарлардің кейбреулерінен 

соғдалардың жазулары табылып жатыр. Бұл аймақтан табылған соғда 

жазуларын В.А.Лившиц екі топқа бҿледі: қыштан жасалған ыдыстар жҽне 

жартастарға жазылған жазулар. Қыш ыдыстардың мойнына, бүйірлеріне 

жазылған соғда жазуларын В.А.Лившиц ІХ-ХІ ғғ. жатқызады. 1941 ж 

Красная Речка, Ақбешім, Покровка, Якалыч, Тараз (Талас) ортағасырлық 

қалаларда археологиялық зерттеу кезінде табылған. Бұл жазулардың 

кҿлемдері кішігірім. Солай болса да бұл жазулардың тарих, тіл үшін мҽні зор. 

1989 жылы Ақтҿбе (Баласағұн) археологиялық зерттеу жұмысы 

кезіңде Ақсу су қоймасының батыс жағасынан үлкен хумның сынықтары 

кездесті, оған айрықша кҿңіл бҿліп қарасақ, үлкен хумның мойнына орап 

жазылған жазудың бар екені байқалады. 

Сонан кейін шашылып жатқан хумның сынықтарын жиналап, оларды 

тазартып, кейін құрастырғанда бес бҿліктен тұратын хумның мойны келіп 

шықты. Осы бҿліктердегі хумға жазылған жазудың басы 35-40 см бҿлігі 

табылмады. Ал жазудың қалғаны бес бҿліктен тұратын хумның мойнына 

жазылған жазу түгел құрастарылды. Бұл хумның мойнына жазылған жазу 

түгел құрастырылған жазуды Ленинградтағы (Санкт-Петербург) белгілі 

маман, профессор В.А.Лившицке оқуға жібердік. Ҿйткені ол соғда жазуын 

оқи алатын бірден-бір маман. Бұл маман жазуды оқып шығып, тҿмендегі 

ғылыми тұжырымға келді. Ол тҿмендегіне. 

 В.А. Лившиц хумдағы жазумен танысып, оған мынандай мазмұндама 

берді. Оны сол күйінде келтірейік: "Надпись имеет дату, отличаясь по этому 

признаку от всех известных до сих пор согдийских надписей на керамике, в 

том числе от надписей на венчиках хумов, найденных ранее на памятниках 

Чуйской долины. Следует также отметить, что надпись из Актобе, хотя и 

сохранилась не полностью, по объему превосходит все ранее известные 

согдийские надписи на керамике»
47

. 

Жазудың мазмұнына қарағанда, бұл қыштан соғылған үлкен хум ұлы 

Худтак атты соғдалық кісіге сыйлықа тартылған бұйым екені байқалады. 

Бірақ силық алушының атағы, оның дҽрежесі, атқарған қызметі жҿнінде 

ешнҽрсе айтылмаған, Бұл мҽліметтер табылмай қалған бас жағындағы  

___________________________________ 
47

Лившиц В.А. Согдийская надпись на венчике хама из Актобе, Чуйская долина. 

Рукопись. Л. І. 

бҿлігінде қалуы мүмкін. Ол бҿлікті қанша іздесек те ҽзірге табылған жоқ. 
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Енді Худтактың кім екенін іздестіріп қарасақ, ҽйгілі шығыстанушы 

академик В.В.Бартольд тҿмендегіше түсінік береді: «В языческую эпоху 

слово баг, или фаг (диалектические также фуг), подобно слову худа (или 

местному худат), употреблялось в Иране и иранской Средней Азии также в 

смысле царь, в связи с установленным со времени Александра Македонского 

обожествлением царской власти»
48

. 

630 жылы Қытайдың саяхатшысы, буддилық Сюань Цзянь Орта Азия 

арқылы Үнді еліне сапар шеккенде, ҿзінің жүрген жеріндегі халықтардан 

кҿрген-білгенін жазып қалдырған. Бұл саяхатшы Бұхараның тҿңірегін жҽне 

Заравшан алқабын мекендеген соғдылардың арасында болып, олардың бҿлек-

бҿлек, кішігірім княздықтарда жасайтын, княздарда басқарушыларды бұхар-

худтактардың басқарғанын жазып кеткен. Бұл басқарушылар түрік 

қағаңдарына бағынышты болып, оларға салық тҿлеп тұрғанын айтқан
49

.Осы 

Орта Азияны мекендеген соғдылар Қазақстанның оңтүстігіндегі, Жетісу 

бойларындағы қалаларға тарағанын жоғарада айтып ҿткенбіз. Сюань 

Цзяньның жазғанына қарағанда: «Суяб қаласының батыс жағында бірнеше 

қала бар. Олардың ҽр қайсысында басқаларынан тҽуелсіз, бірақ түрікітерге 

бағанышты ҿз арастығы бар.  

Шудан Гешуанға (Кушанияға) дейін бүкіл ел Сули (Сулиг, Соғды) болып 

аталып келген. Тұрғындарының жартысы егіншілікпен, екінші жартысы 

саудамен шұғылданған»
50

. 

Жоғарыдағы келгірілген деректерге қарағанда, Қазақстан жеріне келген 

соғдылар да, бұхаралық соғдылар сияқты, ҽр қалаларда бҿлшектеніп мекен 

теуіп, ҿздерінің худаттарының басшылығы астында ҿмір сүріп, жергілікті 

түрік басшыларының қарамағында болып, оларға саяси, экономикалық 

жақтан бағынышты болған. Солай болса, Ақтҿбеде (Баласағұннан) табылған 

соғды жазуы, осы шаһарды мекендеу, соғдылардың басшысы Худтаққа (ұлы 

Худтаққа) силыққа арнайы жасалған хум болуы керек. В.А.Лившицтің 

тҽжімесінде Худак болып жазылғанмен, худ-ат пен худ-тақтардың түбірі бір. 

Солай болса, жұрнақтарды хумға адам қателесіп жазуы мүмкін. Бұл хум 

Баласағұнды мекендеген соғдылардың басқарушы құрметті адамына арнап 

соғылған ыдыс болып шығады. 

«[Этот сосуд] был изготовлен этому великому Худтаку в 

благословенном году, знак которого (?) - год Зайца, в месяце Малый ханда, в 

четверг, в день Рам-роу, Написал (А)лим-хан Аббас(?) 160 год. Да живет 

(Худтак) возвышенным, дапребывает питье(?) его счастливым!)». (В. 

Лившиц, Ленинград, 29 ноября 1990 г.). 

Бұл хумның мойнына жазылған соғда жазуы 776 (777 мүмкін 812) 813 

жылдары Баласағұнды мекендеген бір топ соғдлардың басшысына (Худтак) 

___________________________________ 

 
48

Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Соч. Т. II. Л.-М, 1963. Б. 215. 
49

История Узбекистана.Т.I Ташкент, Б.144-145  
50

Қазақ ССР тарихы. Алматы, 1980. Б. 346. 
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арнайы қыштан соғылған хум. Жоғарыдағы келтірілген деректерге қарағанда, 

шаһарларда тұрушы соғдылар саудамен, бір қатары қолҿнер кҽсібімен 

шұғылданған. Осындай мамандардың ҿте шеберлікпен басшыларына тартқан 

силығы кҿрінеді Сюань Цзянының айтуы бойынша, «соғдалардаң ҽрібі 25, 

олар солдан оңға қарай жазады», - деген
51

. Хумдағы жазулар да осы 

тҽртіппен орындалған. Жазудың тҽжімасында силыққа тартатын ыдысты 

(хумды) ҿздерінің ұлы басшысына қай айда, қай жылы баяндай отырып, 

ҿздерінің басшысының бақытты болуын, кҿңілі кҿтерінкі дҽрежеге жетіп, 

оның жасай беруіне тілектерін білдірген. 

Сҿйтіп, ортағасырлық Ақтҿбе (Баласағұн) шаһарынан табылған 

хумның мойнына жазылған жазудың тіл, этникалық, этнография жҽне 

эстетикалық, экономикалық мҽні зор. Ертедегі ортағасырда Шу, Талас 

ҿңірлерін мекендеген тұрғындардың арасында Орта Азиядан келген соғдалар 

түркілермен араласып, заттай жҽне рухани мҽдениетті бірге дамытқан. 

Уақыттың ҿтуімен иран тілдес соғдылар түрікіердің тілін, киімін, салт-

санасын, ҽдет-ғұрпын иеленіп, жерглікті түрік тілдес этникалық халықтарға 

сіңіп кеткен. Міне, осындай халықтардың ҿзара қарым-қатынастарын 

дҽледейтін хумның мойнына жазылып қалған соғда жазуы ғылыми мҽндегі 

жазба дерек. 

 Жоғарыдағы келтірілген деректерге қарағаңда, Орталық Азияның 

оборегеңдері (түріктер) ежелден кҿрші отырған елдермен үздіксіз қарым-

қатынас жасаған. Сондай-ақ түріктер алғашқы қоғам кезінен-ақ, оңтүстік 

кҿршісі болған соғдалар (иран тілдес халықтар) мен аралас-құралас ҿмір 

сүрген. Оның сағасын кҿне заманнан алатынына жоғарыда тоқталып ҿттік. 

Антикалық, ҽсіресе ертедегі ортағасырдағы түрік қалаларында 

(шаһарларында) соғдалар кең тарап, олар қолҿнер кҽсібімен жҽне саудамен 

айналасқаны тарихи шындық. 

Оның бірі Махмұт Қашқари: «Тат - бүкіл түріктер арасындағы 

парсыша сҿйлейтін адам... Татсыз түрік болмас, башсыз бҿрік болмас»
52

.  

Бұл қанатты сҿз Махмұт Қашқари заманында ел арасына кең тараған мақал. 

Оның келіп шығуы ертеректе болғанына күмҽндануға болмайды. Ҿйткені, 

Түріктер ираңдықтармен ерте заманнан бері аралас-құралас жасап, олардың 

бір үлкен бҿлігі Заравшан дариясының алқабына орналасып, түріктермен 

мидай араласып кеткен. Олар бара-бара түрік қалаларына жайылып, ол жерде 

ҿздерінің бҿлек кҿшелері (махаллелері) болып, қолҿнер, саудамен 

айналысқан. Түрік қалаларындағы қолҿнер кҽсібі мен сауда сатуды дамытуда 

ирандыктар айтарлықтай ҿз үлестерін қосқан. Олар қалың түріктердің 

арасында ҿмір сүргендіктен, ол ирандықтардың кҿпшілігі түріктермен қандас 

болып, Махмұт Қашқаридің заманында ол соғдылардың түрік болып кеткенін 

кҿреміз. Тұран (Түркістан) түріктері ежелден оңтүстіктегі кҿршісі 

ирандықтармен тек саяси, экономикалық жҽне мҽдени байланыстықпен  

___________________ 
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Сонда. Б. 148. 
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 Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. Т. II. Алматы, 1997. Б. 408. 
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шектелмей, этникалық араласуда аз болмаған. Кҿптеген иран тілдес соғдалар 

түрік болып кеткен. 

Енді, Казақстан Республикасы мен Иран Ислам Республикасы жаңа 

жағдайда, ҿзара қарым-қатынастарын құрып, ертеден келе жатқан Ұлы Жібек 

жолын қайта жандандыру үшін бірқанша жұмыстарды іске асыруда. Екі ел 

арасында саяси, экономикалық жҽне мҽдени байланыс жылма-жыл 

қарқындап келе жатыр. Бұл байланыстардың алдағы уақытта алға ҿрлей 

беретініне сенеміз. 
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7.2. Халықтарды екі сапаға бөлу ғылымға негізделмеген 

 

Азия-жер шарының 30%-ын алып жатқан ең үлкен құрлық. Ол кҿлемі 

жағынан екінші болып табылады. Еуропа құрлығымен шектеседі. Азияның 

жалпы кҿлемі 2 млн. км
2
 1958 жылғы мҽлімет бойынша мұнда 1,7 млрд. адам 

мекендеген, яғни ҽлем халықтарының 58%-ын құрайды
53

. Шамамен Азия 

құрлығы Еуропадан Орал тауы, Орал ҿзені, Мұғалжар тауы, Ембі ҿзендері 

арқылы шекараланған
54

. Физика - географиялық ерекшеліктеріне байланысты 

Азия құрлығы бес аймаққа (регионға) бҿлінеді: Шығыс, Оңтүстік Шығыс, 

Оңтүстік, Алдыңғы Азия (Батыс) жҽне Орталық Азия. Орталық Азия осы ұлы 

құрлықтың Еуропамен шектесіп жатқан бҿлігі. Ол жер рельефі бойынша үш 

белдеуге бҿлінеді: Солтүстік таулы, Орта жҽне Биік белдеулер. Орталық 

Азияның климаты континентті, ҽрі құрғақ. Орташа температурасы қаңтарда -

10°С-тан -25°С - қа дейін, шілдеде солтүстік жҽне орта бҿлігінде 20-25°С, 

Тибет таулы қыратында 10°С -та болады. Жылдық жауын - шашын мҿлшері 

кҿпшілік бҿлігінде 100-200 мм, шеткі тауларда 300-500 мм, оңтүстік 

шығыстағы таулардың кей жерлерінде муссонның ҽсеріне байланысты 100 

мм - ден асады. 

Орталық Азияның кҿп жерлері ішкі ағын су алабына жатады. Осы 

аймақта үлкенді - кішілі ҿзендер, кҿлдер, теңіздер жҽне табиғи бұлақтар 

баршылық. Жалпы алғанда, Орталық Азия аймағында ҿсімдіктер мен жан-

жануарлардың жҽне адам баласының ҿмір сүруіне қолайлы табиғи- 

географиялық жағдай құрылған. Азия құрлығының тамаша бай бҿлігі - 

Орталық Азия. Ол түркі тілдес этностардың кір жуып, кіндік кескен Отаны. 

Осы аймақтың Азия құрлығындағы ең бай, ҽрі құнарлы жер екендігі ертеден 

белгілі. Сондықтан, ел арасында бұл туралы аңыздар (ҽпсаналар) пайда 

болған. Солардың бірін (хадисті) XI ғасыр басында ҿмір сүрген түріктің ұлы 

ғұламаларының бірі Махмұд Қашқари хатқа түсірген: «Біз «түрік» деген 

есімді Ұлы Тҽңірдің ҿзі қойған» дедік. Мҽселен: «Қашқарлық Халеф ұлы 

имам Шейх Құсайын деген адамнан ұғып алып, маған айтып беруінше» деген 

атпен белгілі жаржарлық Шейх Ҽбубҽкір ақырзаман турасында жазған деп 

танылған ҽйгілі бір кітабында ұлы пайғамбарымыздан нақыл келтіріп, мына 

бір хадисті баяндайды: Ұлы Тҽңірі: «Менің бір тайпа қосыным бар, оларды 

«түрік» деп атадым, оларды күншығысқа орналастырдым. Бір ұлысқа 

ашуланып, назалансам түріктерді соларға қарсы саламын» депті. Бұл жай 

олардың (түріктердің) басқа жұртқа қарағанда үстем екендігін кҿрсетеді. 

Сондықтан да Тҽңірдің ҿзі оларға ат берген, жер жүзінің ең биік, ыңғайлы, ең 

ҽуесі таза, жері шұрайлы ҿлкелеріне орналастырған да, оларды «ҿз қосыным» 

деп санаған. Оның үстіне, түріктер кҿркемдік, сүйкімділік, жарқын жүзділік, 

ҽдептілік, жүректілік, үлкендерді, қарияларды құрметтеу, сҿзінде тұру, 

мҽрттік, кішіктік тағы сондай сансыз кҿп мақтаулы қасиеттерге ие. 

__________________________ 
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Бұл сипаттар мынадай жырда жазылған: 

«Қашан кҿрсін оны түрік, 

Айтар оған ел мұны: 

Соған тиер ұлылық, 

Содан кейін үзілер!» 

 

Бір адамды мақтап:  «Оны түрік алабында кҿрсе, түрік деп білсе, қашан 

кҿрсе де, халық оған былай дейді: «Ұлылық, жақсылық осы адамға тҽн, соған 

ғана жарасады, сонымен тоқтайды!»
55

 

Ғұламаның келтірген осы хадисінде ақиқаттың тҿркіні жатыр. Азия 

құрлығының ең бай аймағы Орталық Азия екеніне қазір ешкім де күмҽн 

келтірмейтін шығар. Оның жерінің үсті де, асты да тұнып тұрған байлық. 

Халқы да соған сай. Жерінің осындай айрықша бай екенін біздің ертедегі 

бабаларымыз жақсы біліп, оны кҿзінің қарасындай қорғап, ұрпақтан - 

ұрпаққа мұра етіп қалдырып келген. Міне осы отаны туралы кҿптеген 

аңыздар мен мақалдар туындатқан. Қазақтың «Жері байдың елі бай» деген 

мақалы осы күнге дейін жиі айтылып келеді. 

Түрік этносының жағымды, сансыз жақсы қасиеттері ұрпаққа мұра 

болып келе жатыр. Түріктердің ғасырлар бойы пайда еткен менталитетін 

М.Қашқари жақсы суреттеген ғой. 

Кейінгі ғасырларда жүргізілген тарихи-этнографиялық мҽліметтерге 

қарағанда, Орталық Азиямен бірге Солтүстік Кавказ, Қара теңіздің солтүстік 

жағалауы мен Қырым түбегіне дейінгі жерлер түрік тілдес тайпалар мен 

халықтардың ежелгі қоныстары болған. Осы аталған жерлерге біздің 

бабаларымыз-скифтер мен гундар (хундар) қоныстанып, Қара теңіз аймағына 

жақын жҽне алыс кҿршілерімен ежелден-ақ қарым-қатынас жасаған. 

Сонымен, түркі тілдес халықтардың антикалық дҽуірдегі бабалары Орталық 

Азияны түгелімен, Шығыс Еуропаның біршама жерлерін ҿз Отанына 

айналдырып, ұлан-ғайыр аймақта жасап, ұрпақтар ҿсіріп, ҽлем 

халықтарының тарихынан белгілі орын алған этностар болғанын ҿте бай, 

кешенді деректер дҽлелдеді. 

Осындай тамаша аймақты мекендеген аборигендерге евроцентристік 

«дамымаған», «артта қалған», «жабайы», «кҿшпелі» деген айдар тағып, тҿл 

тарихымызды бұрмалап жазып, жаздыртып келеді. Енді оның себептеріне 

тоқталайық. Еуропа мен Шығыс Азиядағы кҿшпелілеріміз ежелден ҿздерінің 

басқа этностарды «жабайы», «кҿшпелі», «мҽдениетсіз», деп атап, ҿздерін 

дамыған елдер қатарына жатқызып, басқаларды артта қалып қойған 

«мҽдениетсіздер» деп уағыздаған. Бұндай теріс пікірлер ертеде пайда болған. 

Адамды екіге бҿліп қарастырудың алғашқы негізі антикалық Грецияның 

ғұламаларының еңбектерінде бар екені байқалады. «Эллиндер (гректер-У.Ш.) 

«варварлар» деп (яғни «түсініксіз сҿйлейтіндер») олардың айналасындағы 

грек емес этностарды, бҿтен тайпалықтарды, египеттіктерді немесе  

___________________ 
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фракиялықтарды, парсылар мен скифтерді атаған. Басында «варварлар» 

сҿзінің кеміту реңкі болмаған, бірақ грек-парсы соғысынан кейін жағдай 

ҿзгерген.  Шығыс халықтарын біріктіруші болып табыатын орасан зор Парсы 

державасын жеңіп, грек полистерінің азаматтары мақтаныш сезіміне беріліп, 

варварларды «екінші сатыдағы» еркіндігі мен мҽденитеті жоқ, туылғаннан 

құлдық маңдайына жазылған адамдар деп қарай бастады. Бүкіл ҽлемдік тарих 

біртіндеп эллиндік «Нұрлы-ақ» пен «Қара түнекке» қақ жарылған түсініктер 

елегінен ҿткізіп, солардың мҽңгілік күресіне айналдырылды»
56

.  

Бұл түріктердің батыс еуропалық кҿршілерінің пікірі. Ал шығыс 

кҿршілеріміз қытайлықтардың түрік кҿршілеріне берген сипаттамасына кҿңіл 

бҿлейік. «Қытайлар ертеде ҿзінен басқа халықтарды түгелдей хулар 

(варварлар) деп атап келсе, б.з.б. 20 жылдарында қытай патшалығының 

билігін тарып алған бүлікшіл Уаң Маң деген бір тексіз бұратаналарды 

кемсітіп, қорлау мақсатымен күллі жер - су, ру, тайпа атауларын ҿзгертіп 

жазуға ҽмір берген. Содан бастап ху, чюнну түрінде жазылатын болды»
57

. 

Тілге тиек еткен батыс пен шығыс кҿршілерінің түріктерге берген 

тұжырымдарының мазмұны бір. Айтылған ҽділетсіз кҿзқарастарды тарихтың 

ҽр кезеңіндегі отарлаушылар ҿз саясатының ҿзегіне айналдырған. 

Отаршылар ҿздері үстемдік еткен этностарды мейілінше кемітіп, қорлап, ҿз 

дҽрежелерінен жоғарлатып, отар халықтарды экономикалық тұрғыдан да, 

жер, су аттарын ҿз қалауларына сҽйкес ҿзрерте берген. Мысалы, б.з.б. IV 

ғасырда Александр Македонский Алдыңғы Азияны, Орталық Азияның 

батысын басып алып, Амударияны - Окс, Сырдарияны - Яксарт деп ҿзгертіп 

жіберген. Атаулардың осындай ҿзгертілуі Орта ғасырларда тарихтың жаңа 

дҽуірлерінде кең етек жайған. 

«Варвар» атауының (термин) қай ғасырда, қай жылы пайда болғанын 

нақты айту қиын. Солай болса да, осы жағымсыз атау антикалық дҽуірде 

батыс пен шығыстан шыққаны анық. Б.з.б. III мыңыншы жылда келіп 

шыққан деуге болатын сияқты. Себебі, аталған тарихи кезеңдерде ҿмір 

сүрген Грекия жҽне Рим ғұламаларының еңбектерінде бұл атама кең 

қолданылған. Антикалық шығыс жазбаларында «варвар», «кҿшпелі» 

атамаларымен халықтарды «мҽдениетті» жҽне «мҽдениетсіз» деп екіге 

бҿлушілік жиі кездеседі. Бұндай субьективті кҿзқарас ұлы географиялық 

ашудан кейін айрықша орын алып, Еуропа отаршылары ҿздерінің басып 

алған халықтарын жаппай «варварлар», «кҿшпелілер», «мҽдениеттен ада, 

артта қалғандар» деп ҿздерін керісінше дҽріптеген, отарлаған елдерге «зор 

мҽдениет» ҽкелушіміз деп, ҿздерінің тұрпайы саясатын іске асырған.  

Отарлаушылардың субьективті кҿзқарасын дҽлелдейтін мысалдар 

жеткілікті. «Ағартушылықтың» рухани жаршылары – «евроцентристер» 

аталды, олар ҿз еңбектерінде ғылымға жатпайтын пікірлерді осы күнге дейін  

___________________ 
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жария етіп келеді. 

Жер шарын мекендеген халықтар түрлі себептермен еш уақытта 

біркелкі дамымаған. Олардың кейбірі ҿрлеп алға дамыса, қалғандары қалып 

қойған. Дамыған елдер кейін қалғандарға күш кҿрсетіп, жерлерін басып 

алып, билеп-тҿстеп ҿз отарларына айналдырған. Бұндай құбылыс антикалық, 

орта ғасыр, ҽсіресе, жаңа дҽуірде ен жайған. Отаршылар басып алған 

халықтарды езіп, қанап, ҿздерінен тҿмен санап, қолдарынан келген 

зұлымдықтың бҽрін жүргізген. Үстемдік еткен халық қол астындағы тҽуелді 

халықтарды саяси, экономикалық жҽне рухани тұрғыдан аздырған. 

Отарлаушылар жағымсыз ҽрекеттерін «мҽдениетті ҽкелушілерміз, 

ағартушылықты таратушымыз» деген бүркемеленген саясат жүргізді. Осыны 

дҽледейтін деректерді ҽлем халықтарының тарихының барлық кезеңінен 

кездестіреміз. Оларға жеке - жеке тоқталудың қажеті шамалы, себебі, бұл 

мҽселе жҿнінде жазылған мҽліметтер жеткілікті. Солай болса да, Ұлы 

географиялық ашулар кезеңінен қысқаша мысал келтірейік. 

Тарихтың жаңа дҽуірінде отарластыру саясаты бұрын болмаған 

дҽрежеде ҿрістеп, Испания, Португалия, Голландия, Франция, Англия сияқты 

мемлекеттер мен империялар Америка, Австралия, Жаңа Зеландия, Оңтүстік 

Африка құрлықтарын отарластырды. Басып алған елдерге келген билеушілер 

кеңінен отарлау саясатын жүргізді. Ҽскердің күшімен жергілікті халықтарды 

саяси-экономикалық, рухани жағынан езді. Тҽуелді елдер мен халықтардың 

ғасырлар бойы ұйып отырған тішілігін, қалыптасқан ҽдет-ғұрыптарын, 

ұлттық сана-сезімдерін ойран етіп, күштеп ҿзгертіп, жер-су ономастикаларын 

да ҿзгертті. Жүргізілген «ағартушылық» саясатының сипаты жер бетіндегі 

бодан елдердің барлығына ортақ. Отарлаушылар қай құрлықта болмасын, 

осы саясатты құрал ретінде пайдаланды. Сондықтан, ағылшындардың 

Үндістанда жүргізген саясаты «жақсы», Ресей империясының шығыс 

кҿршілеріне, сондай-ақ, Қазақстанға жүргізген істерін «жаман» деу қиын. 

Осындай халықтарға «қайғы-қасірет» алып келді. Отарлау, бодан етушілік 

тҽуелді халықтарды сүліктей сорып, байлығын иеленіп, рухани мҽдениетін 

тҿмендетті. 

Капитализмнің жоғарғы сатысы болған империализм тұсында отарлау 

саясаты күшейіп, бодан халықтарды жан-жақты талан-тараж етудің жоғары 

шеніне жетті. Осы саясаттың мазмұны туралы тарихи еңбектерде былай 

делінген: «В эпоху капиталима колониальная политика приобретает 

качественно новое содержание. Она находится в неразрывной связи с 

процессом развития капитализма как социально-экономической формации, с 

его экспансией в рыночно – докапиталистических обществ, строем. Как и 

прежде, закабаленные страны остаются обьектом прямого грабежа, из 

колоний выкачивают без всякого возмездия огромные ценности»
58

. 

Осы келтірген сілтемеде отаршылардың жаулап алған жерлерінде 

қандай саясат жүргізгені жҽне оның дамыған капитализм сатысында  

____________________ 
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бұрнғыдан да алапат, жаңа мағынада кең ҿріс алғаны тұжырымдалған. 

Отаршылардың басып алған жерлерінде қандай зұлымдық саясат жүргізгенін 

дҽлелдейтін деректер жеткілікті. Солардың біріне Америка құрлығын 

алайық. 1492 еуропалықтар Америка құрлығын ашып, тыныш ҿмір сүріп 

жатқан жергілікті халықтарға «үндіс» деген ат тағып, оларды күштеп 

отарластыру саясатын жүргізді. Нҽтижесінде, Америка  аборигендерінің, 

кҿпшілігін қойдай қырып, қалғандарын еуропалықтармен араластырып, ҽр 

жақтан жиналған келімскетерден «америка» халқын ұйымдастырды. 

Солтүстік Американы отарластыру басырыснда жергілікті аборигендердің 

саны азайып, қалғандары отаршылардың қарауында қара жұмыс атқарудан 

бас тартқан соң, Теңіз қарақшылары Америкаға Африкадан негрлер акеліп, 

құл ретінде сатты. Африкадан ҽкелген негрлер ҿз мҽдениеттерінен, ҽдет-

ғұрыптарынан айырылды. Олар ағылшын, испан, француз жҽне португал 

тілдерінде сҿйлейді. Аборигендер мен негрлер ҿздерінің азаттық үшін 

күресін жүргізіп келді.  1663 жылдан  1863 жылдар арасында негрлердің 250-

ден астам кҿтерлісі мен бас кҿтеруі болды
59

. Бұл кҿтерліс ҽлі де болса ҽлсін-

ҽлсін болып тұрады. 

Осыған дейін айтқанымызды тұжырымдайтын болсақ, Х.Колумбтың 

Америка құрлығын ашуы аборигендерге қайғы-қасірет ҽкелді. Оның азабын 

сол континенттің жергілікті тұрғындары 500 жылдан астам уақыт кҿріп 

келді. Соған қарамастан, Еуропадан келген келімсектер Американы ашқан 

уақытты салтанатты жағдайда ҽр жылы мерекелейді. Осы уақытта 

Венесуэлланың президенті Уго Чавестің газетке берген сұхбатынан үзінді 

келтірейік: «Христофор Колумбтың 1492 жылы 12 қазанда Американы 

ашқаны баршаға мҽлім. Осы күні АҚШ-та, ҿзге де Америка елдерінде, содан 

кейін Испанияда күні бүгінге дейін тойланады мереке рентінде. 

 - Бұдан былай біздің елде «Американың ашылған күні» тойланбайды. 

Біле білсек, бұл қуанышты күн емес, қасіретті күн» - деді. Венесуэланың 

президенті Уго Чавес. Осы күннен бастап Американың жергілікті халқы, 

яғни үндістер кҿрмегенді кҿрді. Құрып кетудің аз-ақ алдында қалды. 

Еуропалықтар ҿздерінің қолымен жасаған алапат геноцит үшін үндіс 

халқынан кешірім сұрауы керек»
60

. 

Уго Чавес мырзаның айтқаны тарихи шындық. Осы пікірді барлық 

озық ойлы азаматтар қолдауы керек. Еуропалықтар бұл құрлықты ашып, 

отаршылық саясатының ең жоғарғы тұрпайы түрін жүргізді. Оны үндістердің 

ұрпақтары еш уақытта да ұмытуы мүмкін емес. Ертелі –кеш үндістер ҿз 

жерінің тҽуелсіздігіне жетіп, дербес мемлекет құрады деп сенеміз. 

Осындай отаршылдық түнегіне бҿленген халықтардың бірі Үндістан 

аборигендері.  XVII ғасырда капитализм жолымен дамып, XIX ғасырда 

күшейген Англия империясы ҿз бҽсекелестері болған Испания, Португалия,  

____________________ 
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Франция отарластырған елдерінің есебінен жерін кеңейтті. Сҿйтіп Англия ҿз 

отарлау саясатын Үндістанда 200 - жылдан астам уақыт бойы кең кҿлемде 

жүзеге асырды. Америка аборигендері  тартқан отаршылық саясатының 

зардабын үндістан халқы да басынан кешірді. Отаршыларға қарсы халық 

азаттық күресін жүргізген үндістер тек 1950 жылы ғана егемендікке қол 

жеткізіп, Үндістан республикасын құрды. Оның бірінші президенті 

Джавахарлару Неру қызы Индира Гандиға түрмеде жазған «Азия и Европа» 

атты хатында: «История, которую мы учим в школах и колледжах, стоит 

немного. Я плохо знаю, как было у других, но о себе могу сказать, очень 

мало. Я узнал немного - совсем немного об истории Индии и немного об 

истории Англии. И даже то, что я учил по истрии Индии, было во многом 

неверно, или искажено, или написано людьми, относившимися к нашей 

стране свысока. Об истории других стран у меня было весьма туманное 

представление. Только после колледжа я получил немного подлинной 

истории.  К счастью, мое пребывание в тюьрмах дало мне возможность 

усовершенствовать свои познания»
61

. 

Ғұламаның осы жазған хаты отарлаушылардың үнді халқына жүргізген 

саясатының негізінде үнді аборигендерінің тарихы дұрыс, шынайы ҽрі 

сапалы жазылмағаны, оқытылмағаны баяндалған. Оқу орындарында 

оқытылған Үндістан халқының тарихы ақтаңдақтарға толы болғанының 

себептерін кҿрсеткен. Осы жағдай дҽл қазақ халқының басынан ҿткен. 

Жазылған тарихымыз ақтаңдақтарға белшесінен батқан жҽне оны 

мектептерде, басқа жоғары оқу орындарында жҿнді оқытпаған.  

Монғол империясы ыдырағаннан кейін, Ресейдің шығыс кҿршілерін 

отарлау саясаты күшейді. XVI ғасырдың 50 жылдарында ол Қазақ хандығы 

жҽне Астрахан хандықтарын жаулап, Еділ ҿзенінің тҿменгі ағысымен Орал 

тауының алқаптарына қарай жылжи бастады. Сонымен, Батыс Қазақстан 

жеріне жақындай түсті. XVI ғасырдың аяғында, XYII ғасырдың басында 

Петр I-нің тұсында Ресейдің шығысқа қарай ұмтылуы күшейіп, қазақ жеріне 

қол салды. Міне, осы оқиғаның басын XVI ғасыр деп алсақ, 1990 жылға дейін 

390 жыл бойы Ресей империясына бодан болдық. Осы тҿрт ғасырға жақын 

тарихи кезеңде «қазақ халқы мың ҿліп, мың тірілгені» туралы тарихи 

туындылар мен поэмалар жазылды жҽне ҽрі жазыла береді де. 

Отаршылықтың тауқыметін қазақ халқы да басынан кешірді. Оның 

зардабынан экономикамыз да, мҽдениетіміз де мешеуледі. Қазақстан 

Ресейдің шикізатпен қамтамасыз етуші отарына айналды, бар байлығының 

игілігін соған жіберіп жаты. Қазақ ауыз ҽдебиетінде: «Сҿз сүйектен ҿтеді, 

таяқ еттен ҿтеді» -деген нақыл бар. Еліміздің бар байлығын рахаттана 

пайдаланғаны былай тұрсын, Ресей империясы отарлау саясаты арқылы қазақ 

халқын рухани жақтан да қанады.  Қазақ халқы ҿз жерінде уызына жарымай 

бала кейіпінде күн кешті. Халқымыздың тҿл атауын бұрмалаған отаршылдар 

бізді «қырғыз, қайсақ» деп те атады. Атап айтсақ, 1832  жылы  
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жарық кҿрген. А.И. Левшиннің «Описание киргиз - казачьих или киргиз – 

кайсакских орд и степей» атты еңбегінде қазақ халқына осындай бұралқы 

атау бергені ҿзінен - ҿзі кҿрініп тұр. Біздің қазіргі кейбір тарихшыларымыз 

осы еңбекті аспандатып: «Почти все крупные достижения в области 

географии, истории и этнографии Казахстана и казахов, сделанные в 

середине XIX  века в России и Европе, связанн с именем А.И.Левшина, 

которого Чокан Валиханов с полным основанием называл Геордотом 

казахского народа»
62

. 

Біздің тарихшыларымыз А.И.Левшинді осылайша жҿнсіз мадақтаған. 

Ол еш уақытта біздің тҿл тарихымыздың атасы бола алмайды. Оның 

еңбегінің құндылығы тек сол кездегі қазақ халқының тұрмысының кейбір 

тұстарын сипаттаған. Ол сонымен қатар, жергілікті халықтың тілін білмеген. 

Аталған еңбегін зерделеп оқитын болсаңыздар, А.И.Левшин қазақ халқының 

болмысын менмендікке беріліп, кемсітіп, бұрмалап жазған. Қазақтың 

болмысынан бейхабар автордың ақтаңдақтарға толы еңбегін Геродотпен 

теңестіруге бола ма? Керек десеңіз Геролот тарих атасы болмаған: 

«Тарихтың атасы деп Геродотты Цицерон атаған. Қатардағы кҿзқарас 

тұрғысынан болса да, ұлы римдік шешен дұрыс айтқан жоқ. Оны тіптен 

бірінші деп антикалық тарихшылар арасынан да атауға болмайды, себебі 

кҿне Грецияда жазылған ең ерте жазылған трактат оның қаламының 

туындысы емес»
63

. 

Келтірілген үзіндіге қарағнда, тарихи тұлғаларға берілетін бағаларға, 

оның қоғамдағы орны белгілеуде аса сақтық кҿзқарас болуы тиіс. 

Ш.Ш.Уҽлиханов айтты деп А.И.Левшинді асыра мадақтаудан қашық 

болуымыз керек. Ұлы Ш.Ш.Уҽлиханов ҿзі жасаған тарихи кезеңде осындай 

тұжырымға келген болар, алайда қазақ тарихындағы ақтаңдақтар тек 

А.И.Левшиннің еңбегінде ғана емес, кҿптеген ҽйгілі шығыстанушылардың 

еңбегінде де жетерлік. Атап айтар болсақ, академик В.В.Бартольдтің 

«Туземцы и русская власть»
64

 атты шығармасында айтылған жергілікті 

аборигендерді «туземцы деуі кҿптеп кездеседі. 

Орыс ғалымдарының, соның ішінде «еуроцентристердің» түріктерді 

«жаппай кҿшпелі болған» деген жаңсақ пікірлері күні бүгінге дейін 

уағыздалуда. Олар неліктен осы пікірінен айрыла алмай жүр дейсіздер ғой? 

Олардың ойынша кҿшпелі халықтар тұрақты қалалар мен мекендер сала 

алмайды. Олар Қиыр Солтүстік мұхиттың жағалауындағы 

эвенкілер,эскимостар жҽне т.б. сияқты. Олар бұғылардың соңында бір 

жерден екінші жерге кҿшіп-қонып жүре береді. Сҿйтіп осы аталған пікірді 

уағыздаушылардың санасына түріктер, солардың бір қазақтар дамуы  
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бойынша артта қалған, кҿшпелі халық деген үстірт, астарлы теріс ұғым 

енген. 

Қазіргі кезеңдегі тарих ғылымының дамуында Орталық Азияны 

мекендеген түріктердің антикалық дҽуірден бастап-ақ, ҿркениеттің негізі 

қаланғаны туралы жазба археологиялық, этнологиялық мағлұматтар 

жеткілікті. Отарлау саясаты Кеңес Одағы тұсында бүркемелі түрде орыс емес 

халықтардың арасында да жалғасып жаты. Кеңес Одағының құрамындағы 

халықтардың барлығы қағаз жүзінде тең құқылы деп саналғанмен, іс жүзінде 

барлық мҽселелер Кремльде шешілгендігін кҿзімізбен кҿріп, оның зардабын 

басымыздан ҿткердік. Осындай отаршылық саясат қазақ халқының саяси – 

ҽлеуметтік, экономикалық, мҽдени ҿмірін жҽне идеологиясына да таралды. 

Осындай кертартпа саясат негізінде тілімізден, ұлттық ділімізден айырылып 

қала жаздадық. Енді Кеңес Одағы тағы 70 жыл жасағанда қазіргі Ресей 

федерациясының солтүстігі мен шығысы аз санды орыс емес халықтардың 

күйі қазақ халқының басына да туар еді. Азия құрлығының ең бай бҿлігі 

Орталық Азияда туып - ҿскен түріктерді «жабайы», «кҿшпелі», «тұрақты 

баспана салмаған» этностар деп келе жатқан «евроцентристердің» 

пікірлерінің ғылымнан алшақ екенін кҿпшілік түсіне бастады. Түріктерге 

арналған жағымсыз сҿздер тарихқа субьективті кҿзқарастың нҽтижесінде 

антикалық заманда келіп шыққанын байқаймыз. Тарихтың кейінгі дҽуірінде 

бүкіл халықтарды «мҽдениетті» жҽне «мҽдениетсіз» деп екіге бҿліп, 

отаршылар жаулап алған жерлердің аборигендерін билеп-тҿстеуде осы 

тұрпайы сҿздерді ҿздеріне саяси құрал етіп алған. Жер шарын мекендеген 6 

млрд. астам халықтардың жаманы жоқ. Этнология ғылымы бойынша ҽрбір 

халық мыңдаған, миллиондаған адамдардың жиынтығы. Олардың басым 

кҿпшілігі жоғары интеллектуалды адамдардан құралған. Олардың ақыл ойы, 

рухани байлығы ҿз елін дамытып келеді. Сол халықтардың ішінде аз да болса 

нашар пейілді адамдардың болуын табиғи заңдылық  деп қараған жҿн. 

Адам баласының даму жолында ҽртүрлі дҽрежеде обьективті жҽне 

субективті қарама-қарсылықтар болып отырады. Соның нҽтижесінде 

халықтардың даму дҽрежелері де бірдей болмайды. Осындай себептермен 

алға ҿрлеп дамыған елдер мешеу қалған елдерді отарластырып, тҽуелді 

елдерді отарлау саясатының негізінде экономикалық жҽне рухани жақтан 

қанағаны туралы Америка мен Азия құрлығынан мысалдар келтірейік.Бұндай 

отаршылық қанаудың қиыншылығын ұзақ жылдар басынан ҿткерген 

халықтардың бірі – қазақтар. 

1990 жылы Кеңес Одағы ыдырап, Егеменді Қазақстан Республикасы 

құрылады. Бұл қолға қайта оралған дербестік қазақ халқының ғасырлар бойы 

жүргізген ұлт – азаттық күресінің нҽтижесі. Сондықтан «дербестік», 

«егемендік» атты ұғымның құны жоқ, ол ҿте ардақты, қымбатты сезім. 

Ҿйткені, егемендіктің қазақ халқының алға ҿрлеуіне, гүлденуіне даңғыл жол 

ашты. Ҽрбір саналы қазақ азаматтары ҿзінің ұлтын ҿзінің ҿмірімен бірге 

қарауы керек жҽне оның ҿрлеуіне ҿздерінің үлестерін қосуы шарт. Егеменді 

еліміздің жағдайында гуманитарлы ғылым мамандарымен бірлесіп, түрік 
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этностарының, соның ішінде қазақ халқының ежелден ҿркениеті болғанын 

ғылыми тұрғыдан дҽделдеуіміз қазіргі ҿзекті мҽселелердің бірі. Оны шешу 

үшін жиналған жазба, археологиялық, этнологиялық, лингвистикалық жҽне 

басқа да қосымша деректер жеткілікті жҽне мамандар бар. 

Жалпы түрік этностарының, оның ажырамас қандасы қазақ халқының 

ҿркениетті халық болғанын ғылыми деңгейде шынайы жазу «Қазақ» 

тарихын» қайта жазып шығаруға зор кҿмегін тигізеді.
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7.3. Қазақ ұлты туралы қысқаша пікір 

 

Ұлт – латынша natio – халық – деп алып, адамдардың ҽлеуметтік – 

этникалық бірлігі. Ұлт тарихи категория. Оның элементтері адам баласының 

дүниеге келуінен басталып, эволюциялық табиғи заңдылықпен, рулық, 

тайпалық, халықтық жҽне ұлттық дҽрежеге жеткен. Ұлт этникалық 

(халықтық) дамудың ең жетілген, жоғарғы сатысы. Ол бұл сатыға жету үшін 

бірнеше мыңдаған, бҽлкім миллиондаған жылдарды басынан ҿткерген. 

Бұндай эволюциялық құбылыс «Советская историческая энциклопедияда» 

былай тұжырымдалған: «Нация отличается прежде всего большой 

внутренней сплоченностью, что выражается в установлении прочных 

экономических связей, формировании единого национального языка, В 

развитии этнического (национального) самосознания и т.д.»
65

. 

Келтірілген сілтемеде ұлттың ҿзіне тҽн құрылымдары мен 

ерекшеліктері ғылыми тұрғыдан жалпы тұжырымдалған. Ұлт халықтың 

ғасырлар бойы қалыптасқан алуан салалы тұрмысы: территориялық, саяси - 

экономикалық, салт -саналық, ҽдет – ғұрыптық, қоғамдық ҿмірлері мен 

ұлттық ерекшелігі. Дүние жүзін мекендеген сан жағынан үлкенді – кішілі 

халықтардың, ұлттардың ҽрқайсысының ғасырлар бойы қалыптасқан тек 

ҿздеріне лайықты тұрмыстары мен ерекшеліктері бар. Олар сол ұлттың 

менталитетін құрайды. Сол ерекшеліктері арқылы бір халық, ұлт екінші 

халыққа ұқсамайды. Бір – біріне ҿте жақын халықтардың ҿзара ерекшелігі 

болмаса, олар ҿз алдына ұлт бола алмайды. Ҽр ұлттық қалыптасқан табиғи – 

географиялық орталығы (территориясы), заттай жҽне рухани мҽдениеті, ҽдет 

– ғұрыптары, салт – санасы, жалпы айтқанда ұлттық менталитеті ғасырлар 

бойы сол этностармен бірге ҿмір сүреді. Ҽлем халықтарының тарихында ұлт 

мҽселесі түбегейлі шешілмеген проблемалардың бірі. Бірақ, бұл мҽселеге 

айрықша кҿңіл бҿліп зерттеушілер сан жағынан кҿп болып, ҿздерінің 

пікірлерін білдірген. Солардың бірі Кеңес Үкіметі жылдарында марксизм – 

ленинизм ғылыми кҿзқарасқа негізделіп, ұлт мҽселесіне анықтама берген 

И.В.Сталин болатын. Сол кезде бұл үлттық анықтама ғылыми тұрғыдан 

шешілген болып, ұлт мҽселесімен айналысқан ғалымдар осы анықтамаға 

сүйеніп зерттеу жұмыстарын жүргізген. Сол И.В.Сталиннің анықтамасын сол 

күйінде келтірейік. «Нация есть исторически сложившаяся, устоичивая 

общность людей, возникшая на базе общность языка, территории, 

экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в 

общности культуры»
66

. 

Келтірілген ұлттық анықтаманы ойдың елегеінен ҿткеріп қарасаңыз, 

ұлттың қалыптасу процесіне кіретін негізгі шартты белгілері қамтылған 

сияқты. Жер шарын мекендеген халықтардың табиғи – географиялық 

территориялық бірлігі бар. Сол жерде ғасырлар бойы жасап, оны ҿздерінің  

_____________________________  
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Отанына айналдырған. Ҿздерінің туып ҿскен аймағында (жерлерінде) 

қауымдастық туыстық ортақ тіл, экономикалық ҿмір, заттай жҽне рухани 

бірліктерге, қортып айтқанда менталитеттке тарихи дамудың барысында 

жеткен. Сондай ұлттардың бірі «Қазақ ұлты». Бұл ұлттың белгілі кең байтақ 

территориясы, қандас этностар, тіл, экономикалық жҽне мҽдени бірлігі бар 

қазақ ұлты жасайды.  

Солай болсада, бұл проблемамен айналысушы ғалымдар 

И.В.Сталиннің ұлттар туралы берген анықтамасын тексеріп оны қайта 

қарауға тырысты. Ҽртүрлі ғылыми форумдарда И.В.Сталиннің ұлттық 

анықтамасы тек Европа елдерінің тарихына негізделіп, жер шарының басқа 

аймақтарынан деректер алынбағанын тілге тиек етеді. Шындығында да Азия, 

Африка, Америка континенттеріндегі халықтардың ҿмірлерінен деректер 

И.В.Сталиннің ұлттық мҽселелері бойынша жарық кҿрген еңбектерінде 

шамалы екені шындық. Дегенмен И.В.Сталинның ресми оппоненттері, оның 

ұлтқа берген анықтамасын түбегейлі ҿзгерте алмады. Бұл мҽселе бойынша 

олар ҿз пікірлерін білдірумен шектеліп, бір тұжырымға келе қойған жоқ.  

Кеңес үкіметі жылдарында ұлт проблемасы бойынша ғылыми 

жұмыстарды апарған ғалымдар осы И.В.Сталинның ұлт мҽселесі бойынша 

жарық кҿрген еңбегіне сүйеніп, Кеңес Одағындағы халықтардың 

«буржуазиялық», «социалистік» ұлттар болып қалыптасқанын жазды. 

Мысалы А.Н.Нусупбеков //К вопросу о формировании казахской буржуазной 

наций» в книге материалы обиединенной научной сессии, посвященной 

историй Средней Азии и Казахстана с дооктябрьский период. Ташкенд, 1955. 

Б. 163-181; «Великий Октябрь и консолидация казахского народа в 

социокультурной науки// Изв. Ан.КазССР. Серия исторической науки. 1967, 

вып. 5. Б. 16-24; Ҿзбекстан тарихшысы М.Г.Вахабов «О формировании 

Узбекской буржуазной нации» //История Узбекской СССР. Т.I. Книга 2. 

Ташкент. 1956. Б. 478; У.Х.Шалекенов «К вопросу о формировании 

Каракалпакской социалистической нации» Наука. 1958. Міне, осындай 

бағытта Кеңес Одағына кірген үлкенді-кішілі халықтардың ұлт болып 

капитализм жҽне социализм дҽуірлерінде қалыптасты – деп жазып келді. 

Осындай ұлт мҽселесі бойынша жарық кҿрген ғылыми еңбектердің ұзын 

санын есептеп шығу оңай шаруа емес. Бұл еңбектердің дерлік барлығы 

И.В.Сталиннің ұлт мҽселесіне арналған еңбектеріне негізделіп жазылғанмен, 

олардың ішінде сол халықтардың халық жҽне ұлт болып қалыптасуын шешу 

үшін зерттеушілер күштерін жұмылдырып, ол проблеманың даму 

заңдылықтарын жаңа кҿзқарас негізінде алдағы уақытта шеше жатар. 

Сондықтанда, ұлт - тарихи категория болып, ол адам баласының ғасырлар 

бойы эволюциялық дамуының жоғарғы сатыға жеткен ҿмір жиынтығы. 

«Процесс формирования нации в различных странах происходит по-разному 

и его специфика определяется в основном соотношением этнических, 

экономических и государственно-политических факторов
67

». 

____________________________ 
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Тілге тиек етіп отырған пікірмен келіспеуге болмайды. Жоғарыдағы 

айтқанымыздай, жалпы жер шарындағы халықтардың эволюциялық дамуы 

біркелкі болмағандықтан, бір халық тез даму жолына түссе, екінші біреулері 

кейін қалып қойған. Ҽлбетте, алдағылар ұлттық дҽрежеге бұрын жетеді. Осы 

күнге дейін: «Первые в истории человечества нации возникли в Западной 

Европе
68

»— деген пікір ҽлі күнге дейін үстемдік етуде. Бірақ, бұл аксиома 

емес, осы тұжырымды қайта қарайтын уақыт жетті. Азия құрлығында да 

ертеден пайда болған ұлттардың болуы тиіс. 

Бұрын соңды, ұлттың келіп шығуы мен даму жолын зерттеген ғалымдар аз 

болмағанына жоғарда тоқталдық. Олардың ішінде бұл мҽселеге субъективтік 

кҿзқараста болған ғалымдар да аз болмаған. Олар: «Ұлт дегеніміз ҿз 

еріктерімен бірге тұрғысы келген адамдардың тобы» - деген үстіртін 

тұжырымды алға тартқан. Ондай пікірдегі ғалымдар қалыптасқан 

халықтардың экономикалық, территориялық, тұрмыстық жҽне мҽдениеттік 

бірлігіне мҽн бермеген. Осындай ұлт мҽселесіне субъективтілік кҿзқарасты 

ғылымда жүрген азаматтар Егеменді Қазақстан Республикасында бар екені 

айқындалып қалды. Бұндай пікірдегі азаматтарға ұлтты қолдан ұйымдастыру 

қиын емес кҿрінеді. Жоғарыдағы тоқталып ҿткеніміз сияқты, халық, ұлт 

тарихы қысқа мерзімде қолдан жасалмайды (ұйымдаспайды), ол ғасырлар 

бойынша, эволюциялық заң бойынша қалыптасатын тарихи процесс. Қолдан 

заң, ҽйтпесе доктрина арқылы ұлт жасау адам баласының тарихында 

болмаған. Жаңа ұлтты ұйымдастырушылардың сүйенетіні, Қазақстан кҿп 

ұлтты мемлекет демекші. Олар қателеседі. Қазақстанда бір ғана қазақ ұлты 

бар екенін мойындауы шарт. Қалған этностар, диаспоралар яғни басқа 

ұлттардың ҿкілдері екенін жоғарыда ескерттік. Жер шарындағы бір ұлтты, 

кҿп ұлтты мемлекеттер жеткілікті. Солай болса да бір ұлтты мемлекеттерге 

жататын елдерден мысал келтірелік: 1976 - жылғы мҽлімет бойынша 

Франция Республикасының жалпы халқы 52,8 млн. Олардың ішінде 3 млн - 

нан астам эмигранттар - итальяндықтар, испандар, алжирліктер, поляктар, 

немістер қоныстанған
69

. Франция ұлтына жатпайтын, аттары аталған 

этностар диаспоралар - деп аталады. Олар ҽр жақтан қоныс аударып келген 

басқа ұлттардың уҽкілдері. 1970 жылғы мҽлімет бойынша, Азербайжан 

Республикасының халқының 68% азербайжандар, қалғандары орыс, армян, 

лезгин, авар, үдин, цехур, тат, күрттер
70

. Ежелден кҿршілес Ҿзбекстан 

Республикасының 1970 жылғы санақ бойынша халқының 64,7 % -і ҿзбектер, 

2% - і қарақалпақтар, 12,5-і орыстар, 4,9%-і татарлар, 4%-і қазақтар 3,8% -і 

тҽжіктер, калған бҿлігі корейлер, украиндар, қырғыздар, 

еврейлер,түркімендер
71

. Бұндай деректерді жалғастыра беру мүмкін. 

Келтірілген адамдардың саны ҿткен ғасырдың 70-жылдарында болғанмен,  

аттары аталған елдердегі диаспоралар ҽлде де сол республикаларда жасайды. 

____________________________ 
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Мүмкін, кейінгі жылдарда олардың саны азайған да, кҿбейген де шығар. 

Бірақ, Франция, Азербайжан, Ҿзбекстан республикалары ҽлде де кҿп ұлтты 

мемлекеттерге жатпайды. Соған қарамастан, олар Франциялық, 

Азербайжандық, Ҿзбекстандық ұлттар боламыз деп мҽселе кҿтеріп жатқан 

жоқ. Ол елдердегі диаспоралар жергілікті (автохтон) ұлттармен бірлікте 

ғасырлар бойы бірге жасап келеді. Олардың кейбір бҿліктері тарихи отанына 

қоныс аударып та жатыр. Бұндай процесс біздің кҿз алдымызда болып 

жатыр. Бірақ, жергілікті Франция, Азербайжан, Ҿзбекстан ұлттарының басқа 

баратын жері, басар тауы жоқ. Олардың бір ғана тарихи отандары ҿз елдері 

Франция, Азербайжан, Ҿзбекстан Республикалалары. 1970 жылғы 

жүргізілген адам санағы бойынша Қазақстандағы қазақтардың саны 4234 

мыңдай болған. Республикада басқа халықтардың диаспораларынан: орыстар 

5522 мың, украйндар 933 мың, татарлар 121 мың, корейлер 82 мың, 

дүнгендер 17 мың жҽне т.б. халықтардың уҽкілдері жасаған
72

.  

2009 – жылдың 24-25 күндері Қазақстан Республикасы бойынша адам 

санағы жүргізіліп, оның қорытындысы 2010 – жылдың ақпанында 

жарияланды. 2009 – жылы осы санақ бойынша Республикадағы адамдардың 

саны 16.004.9 мың болған. 1999 – жылғы жүргізілген адам санағына 

қарағанда Еліміздегі адамның саны 1.022.9 мың адамға кҿбейген. Оларды 

нҽсілдеріне бҿлсек: Қазақтар – 10098600 (63,10%), орыстар – 3.797000  

(23,72%), ҿзбектер  –  457200 (2,86%), украиндар  –  333200 (2,08%), 

ұйғырлар – 223100 (1,39%), татарлар –  203300 (1,27 %), немістер –  178200 

(1,11%) жҽне басқалар 714200 (4,46 %). 

   1970-2009 – жылдарда Қазақстанда жүргізілген адам санағының 

арасында 29 жылдай уақыт ҿткен. Осы ҿткен уақыттарда Елімізде кҿптеген 

саяси ҿзгерістер болды. Солардың ең бастысы СССР – дың ыдырауы. Оның 

құрамындағы Ұлттық Республикалар ҿз алдарына Егеменді (Дербес) 

Республикаларға айналып, енші алып, бҿлініп шықты. Бұл саяси ҿзгеріс 

жаңадан енші алып шыққан халықтардың барлық ҿміріне, соның ішінде 

этникалық құрылымынада ҿз ҽсерін тигізді. Соның салдарынан осы 30 жылға 

жақын уақыт ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрып жатқан 

этностардың арасында эмиграциялық процесстер белең берді. 2009 – жылғы 

адам санағында жергілікті қазақ халқының саны жоғарда кҿрсеткендей 1970 

– жылы 4234 мың болса, 2009 – жылы 10098600 адамға жетіп, соңғы 30 

жылда қазақтардың саны екі еседен артығырақ ҿскен. Республикадағы қазақ 

ұлтымен бірге жасайтын диаспорлардың санында да ҿзгерістердің болғанын 

байқаймыз. 1970 – жылы орыстардың саны 5522 мың болса, 2009 – жылы 

3797000 адам болып, олардың саны 2 миллиондай адамға кеміген. 1970 – 

жылы украиндар 933 мың болса, 2009 – жылы 333 мың болып, 300,000 дай 

адамға азайған. 1970 – жылы ҿзбектердің саны 216 мыңды құраса, 2009 – 

жылы 457 мыңдай болып, екі еседей олардың саны ҿскен. Еліміздегі аттары 

аталмай қалған ұсақ диаспорлардың тұрмыстарында осындай этникалық 

ҿзгерістер болған. Оның негізгі себебі, Кеңес Одағы тарқағаннан кейін 

бұрынғы Одақтас Республикаларға, сондай-ақ біздің елге ҽр түрлі тарихтың 



187 
 

тҽлкегімен келіп қалған басқа ұлттың уҽкілдері ҿздерінің тарихи Отанына 

қоныс аударғанын заңды құбылыс деп қабылдаймыз. Біздің Республикада 

қазір шамамен 130 дай диаспоралар жасайды. Оларға жақсы жағдай 

жасалған. Жергілікті қазақ ұлтымен олар қойын – қолтық жасап, тең құқықты 

ҿмір сүреді. Ҿздерінің мҽдени орталықтары бар. Солай болсада, диасперлар 

ҿздерінің тарихи отандарына оралу сезімдерінің бар екенін жасыруға 

болмайды. Қазақ халқы ҿзінің тарихи Отанында ежелден жасап, осы жерде 

ұлт болып қалыптасқан. Оның басқа жақта екінші Отаны жоқ. Егеменді 

Қазақстан Республикасы ұйымдасқаннан кейін, шет елдерге ҽртүрлі 

себептермен кетіп қалған қандастарымыз ҿз Отанына қайтып келіп жатыр 

жҽне оларды туысқандық сезіммен қарсы алып, барлық мүмкіншілік 

жағдайларды жасауда. Егеменді Қазақстан Республикасының 20 жылдай 

дербес ел болып дамуының арқасында қазақ халқының санының айтарлықтай 

артуы Егемендіктің нҽтижесі. Тұжырымдап айтқанда Егеменді Қазақстан 

Республикасында бір ғана «Қазақ ұлты» жасайды. Ол ҿзінің ежелгі тарихи 

жерінде ұлт болып қалыптасқан. Сондықтанда, Қазақстан Республикасы 

бірыңғай (унитарлық) мемлекет. Онда кҿптеген диаспоралар мекендейді.  

Енді бір ұлттарды қолдан жасамақшы кейбір ғалымдар. АҚШ 

(Америка) ұлтын үлгіге алып, ұлт мҽселесін шешуде соны негізге алғысы 

келеді. Ондай пікірдегілер мүлдем қателеседі. Ҿйткені біздің ұлттардың 

қалыптасуынан бүткілдей ҿзгеше. Америка ұлты жоғарыдан күшпен 

ұйымдастырылған. Қалай құрылғыны турал Европалық отарлаушылар 

аборигендерге ―қойға шапқан қасқырдай‖ тиісті. Шетінен жергілікті 

үндістерге зұлмат (геноцит) саясатын жүргізіп, олардың кейбіреулерінің 

тұқымымен құртып жіберді. Қалғандары еуропалықтармен 

ассимиляцияланды. Үндістердің тірі қалғандары еуропалықтардың қол 

астына жұмыс істеуден бас тартқан соң, Африкадан негрлерді Америкаға 

ҽкеліп, оларды құлға айналдырды. Сҿйтіп, жергілікті тұрғындарды құртып, 

Еуропадан келген отаршылар жан-жақтан келімсектерді жинап жасады 

күшпен ұйымдастырылды. Бұл туралы кҿптеген деректерді келтіруге болады. 

Айтқанымызды тұжырымдап келіп, 1492 жылы Х.Колумбтың Америка 

құрлығын ашуынан кейін жергілікті тұрғындар 500 жылдан астам уақыт 

азабын кҿріп келе жатыр. Соған қарамастан, Еуропадан келген келімсектер 

Американы ашқан уақытты салтанатты жағдайда ҽр жылы мерекелеп келеді. 

Осы тұрғысында Венесуэланың Президенті Уго Чавестің газетке берген 

сұхбатынан үзінді келтірейік. «Христофор Колумбтың 1492 жылы 12 қазанда 

Американы ашқаны баршаға мҽлім. Осы күн АҚШ-та, ҿзге де Америка 

елдерінде, содан кейін Испанияда күні бүгінге дейін тойланады мереке 

ретінде. Бұдан былай біздің елде «Американың ашылған күні» тойланбайды. 

Біле білсек, бұл қуанышты емес, қасіретті күн. Осы күннен бастап 

Американың жергілікті халқы, яғни үндістер кҿрмегенді кҿрді. Құрып  

_______________________ 
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Еуропалықтар ҿздерінің қолымен жасалған зұламат геноцид үшін үндіс 

халқынан кешірім сұрауы керек
74

». Уго Чавестің бұл сҿзін, ҽрбір саналы 

азамат қуаттайтын шығар. Ҿйткені, Америка аборигендерінің тарихи 

жағдайын, қысқаша шындықты баяндаған. Міне, осындай қайғы — 

қасіретпен, күшпен ұйымдастырылған «ұлт» қай халыққа үлгі бола алады? 

Табиғи жолмен емес, қайғы-қасіретпен жасалған ұлт ешбір халыққа үлгі 

болмас. 

 Біз ұлт туралы жоғарыда қысқаша тоқталдық. Ал диаспораларға келсек, 

«Орыс — Қазақ сҿздігінде»: «диаспора бір халықтың тарихи отанынан басқа 

жерде тұратын ҿкілдерінің тобы
75

». Жалпы алғанда диаспораға дұрыс 

анықтама берілгенімен, оның мҽнін бұдан да толықтырып: «диаспора ҿз 

халқының, ұлтының бір бҿлігі ретінде тарихи отанынан бҿлек, басқа жерде 

тұратын топ» - деу мүмкін. Бұған Ресей Федерациясы мен Қазақстан 

Республикасын мысалға алайық. 

Ресей Федерациялық Республикасы кҿп ұлттардан құрылған. Оның 

құрамында Кеңес Үкіметі жылдарында 16 АССР, 5 автономдық облыс жҽне 

10 ұлттық аймақ болған. Қазірде де сол кездегі басқару орындарында 100 - 

ден астам халықтар мекендейді. Олар ҿздерінің тарихи отанында ұлт болып 

қалыптасқан: орыстар, татарлар, башқұрлар, коми- пермяктар, буряттар, 

чуваштар, хакастар, алтайлықтар жҽне т.б. Бұлардың барлығы ҿзінің ежелгі 

ҿрбіген жерінде ұлт ретінде қалыптасып, қазіргі уақытта Ресей Федерациясы 

құрамында ҿмір сүріп жатыр. Сондықтан Ресейді кҿп ұлтты мемлекет деп 

атауымыз бекер емес. Сондықтанда Ресей Федеретивтік Республика.  

Қазақстан Республикасы кҿп ұлтты емес, бір ұлтты мемлекет. Ежелден 

тарихи Отанында отырған автохтонды қазақ халқы. Олардың жерінде ҽртүрлі 

тарихи себептермен келген, қазіргі уақытта тұрып жатқан басқа халықтар - 

диаспоралар. Олардың ҿздерінің тарихи отандары бар. Олар нҽсілін сақтап, 

ҿздерін ҿз ұлтының ҿкілі ретінде сезінеді, ҿз ұлтын орыс, ҿзбек, азербайджан, 

шешен, татар, башқұр жҽне т.б Олар Қазақстанда қаншама жыл тұрса да, ҿз 

ұлттарынан қол үзбеген. Енді ―қазақстандық ұлт‖ болыңыз дегенге олар кҿне 

қояр ма екен? Ҿз еріктерімен оған кҿнбейді. Олар ҿздерінің ата-бабаларының 

ҿрбіген Отанын жанындай жақсы кҿреді. Жоғарыда Қазақстан бойынша 

жүргізілген адам санақтарында айқын кҿрініп тұр. Ол диаспоралар қажетті 

деген жағдайда ҿздерінің отанына оралады. Ондай процесс жүріп те жатыр. 

Белгілі антрополог ғалым Оразақ Смағұлов ―Қазақтың 4 мың жылдық 

тарихын ҽлем ғалымдары мойындайды‖ деген мақаласында Қазақстандағы 

диаспоралар туралы: «Елімізде 130 дейме, 140 дейме ұлт тұрып жатыр дейді. 

Бізде ұлт тұрып жатқан жоқ ұлт ҿкілдері тұрып жатыр. Оларды диаспора 

дейді. Қазақстанда бір – ақ ұлт бар. Ол – қазақтар. Мысалы, орыстар ҽрі  

_______________________ 
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тағы ұлт болады. Ондай ғылыми тарихи анықтама категориясы жоқ. Осыны 



189 
 

сіздер жақсы түсіне біліңіздер. Бізде ұлтаралық емес, бір ұлт пен 

диаспораларың арасындағы саяси – мҽдени қатынастар бар
76

».  

Қазақстандағы этностар туралы ғұлама дұрыс ғылыми пікір білдірген. 

Оған біздің – қосып алатынымыз жоқ. Егеменді Қазақстан Республикасында 

бұрында, қазірде тарихи ҿз Отанында отырған бір ғана ұлт бар. Ол – қазақ 

ұлты. Осы ұлтпен қойын – қолтық, тату – тҽтті ҿмір сүріп келе жатқан басқа 

ұлттардың ҿкілдері – диаспер – деп аталады. Бұл дұрыс ғылыми тұжырымды 

бұрмалау, тарих ғылымына зиян келтіру болып саналуы тиіс. Қазақстандағы 

диаспоралардың ҿміріне қажетті барлық жағдайдың жасалғаны туралы 

Елбасы жалықпай айтып келеді.   Олар Қазақстан азаматтығын алып, қазақ 

ұлтымен тең құқылы тіршілік етуде. Олардың мҽдени орталықтары 

ұйымдастырылған. Сол орталықтарда ҽр диаспоралар ҿз ұлтының тілін, 

салтын, ҽдет - ғұрпын, ұлттық тағамдарын, киімдерін жҽне т.б. сол сияқты ҿз 

ұлтының ерекшеліктерін дҽріптеп жатады. Осының бҽрі қазақ ұлтының 

ішінде болып жатыр, осындай жағдайды тудыруға қазақ ұлты ұйытқы болып 

келеді. Жалпы алғанда осы тіршіліктер еліміздегі этностардың бірлігін 

сақтайды жҽне нығайтады. Елбасымыз осы бірлікті сақтауда жҽне дамытуда 

барлық бар күшін салып келеді. Бірлік отбастарына да, мемлекетке де, 

қоғамға да ауадай қажет. Осының бҽрін тұжырымдап, бабаларымыз «Бірлік 

болмай, тірлік болмайды» деген қанатты сҿзді бізге мұра етіп қалдырған. 

Оны үлкен-кішіміз ұмытпауымыз керек. 

Елбасының айтқанындай қазақ елінің бірлігін ҽр уақытта жоғары 

ұстауымыз қажет. Біз еліміздегі диаспоралардың тарихын жаза алмаймыз. 

Оны ҿздерінің елдерінде жазып жатыр. Ал Қазақстан Республикасындағы 

диаспоралардың қазақ ұлтымен болған қарым – қатынастарды зерттеуіміз 

жҽне жазуымыз күн тҽртібіндегі мҽселе. Қазақстан Республикасында 

кҿптеген ұлт ҿкілдері мен қазақтардың достық қарым – қатынасын зерттейтін 

этнологиялық институт ашылса дұрыс болар еді. Қазақстан Республикасында 

«Этнология жҽне мҽдениет ғылыми зерттеу институты» ашылса қазақ 

ұлтының, диаспоралардың тұрмысы, ҽдет -ғұрпы, ҿзара карым - катынасы 

зерттелер еді. Осы негізде жүргізілген ғылыми, жұмыстар Қазақстан 

Республикасындағы этностардың бірлігін нығайтуға ауқымды жұмыс атқарар 

еді. 

Соңғы кездері Қазақстан Республикасының басқару органдарында 

жұмыс істеп жүрген басшылар шыдамдылық - (толерантность) деген сҿзді 

кеңінен пайдаланып жүр. Бұл Жаратушының адам баласына берген жаксы 

қасиеттерінің бірі. Осындай ұнамды мінез–құлықтарымен халықтар, ұлттар 

қалыптасқан. Біз назарға алып отырған «шыдамдылық» тек қазақ халқына 

тҽн емес, ол барлық адамдарға, халықтарға, ұлттарға ортақ қасиет. Ҽр 

аймақтың тарихи, табиғи ерекшелігіне байланысты, оның деңгейі барлық  

_________________________ 
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халықтарда бірдей болмауы мүмкін. Бірінде басым, екіншісінде тҿменірек 

деген сияқты. Біздіңше қазақ халқында бұл қасиет басымырақ болса керек. 

Сондықтан кейбір зиялылар бұл ерекшеліктерді субьективті кҿзқараспен 

үрлеп, шексіз үлкейтіп жер шарындағы халықтардың ең шыдамдысы қазақ 

деген пікірді айтады. Қазақтың шыдамдылық қасиетін жасанды үлкейтудің 

қажеті шамалы. Ҿз халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан шыдамдылық 

қасиеті қазақ халқына лайықты. Қазақ халқы «байырғы», «салмақты», «алды-

артын» байқап қимылдайтын акылды халықтардың бірі демекшіміз. Кейбір 

азаматтар күнделікті кездескен жағымсыз нҽрселерді кҿріп, біз қазақтар 

сондаймыз деп ҿзшің халқына аудара салады. Осындай үстіртін сҿздер, 

пікірлер ғүлама ғалым, филолог Абдуҽлі Қайдардың «Қазақ қандай халық» 

(Алматы, 2008) монографиясында біршама жинақталып берілген. Бүкіл 

халық атына жағымсыз істерді, ҽдеттерді жаба салу бұрын да болған. Ал 

қазірде де күнделікті ҿзара карым - қатынастарда кездесіп отырады. Бұндай 

жеке жағымсыз нҽрселерді халыққа жаба салу жақсы ҽдетке жатпайды. Оның 

орнына қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан жақсы қасиеттерін, 

соның ішінде «шыдамдылықты» кең кҿлемде ең жайдыруымыз керек. 

Бірақ «шыдамдылық» қасиетті дұрыс пайдаланып, оның дамуына 

елімізде жағдай жасалып бара беруі қажет. Байқаймын, кейбір мекеме 

басшылары ҿз қарауындағы адамдардың арасындағы шыдамдылықты кҿп 

айтып, қарауындағы адамдарға жүргізіп отырған қиыншылығына тҿзуге 

шақырады. Бұндай жағдайда шыдамдылық шегіне жетіп, жарылып кетуі де 

мүмкін. Ондай жағдайлардың елімізде кездескендерін халық жақсы біледі. 

«Қазақтар шыдамды халық» деп шетелден келген бизнесмендер айлықты 

жергілікті мамандар мен басқа елден келген мамандарға тең тҿлемейді. 

Осыған мысалы ретінде ТМД бойынша бірден - бір ауа кемесінің капитаны, 

жақында «Құрмет» орденімен марапатталған Тоты Амированың «Время» 

22.12.2009 ж. газетіне берген сұқбатын келтірейік. Онда Т.Амирова былай 

деген: «... а то в последнее время только и слышим от чиновников, что 

зарплата у пилотов высокая, а мы все недовольны и хотим еще. А то, что 

рядом сидит второй пилот - иностранец, который получает в два раза больше 

- это ненормально. Если мы себя не будем уважать, то нас никто уважать не 

будет». Осы келтірілген үзіндіден кҿп нҽрсені ұғынуға болады. Ондай 

теңсіздік жұмыста кҿп кездесіп отырады. Бұндай жағдайда тек 

шыдамдылыққа сеніп отыра беру қауіпті. Ҿз азаматтарымыздың камын ҿзіміз 

ойлап, оларды қолдан келгенше сыйлап, ел бірлігін, халықтар достығын 

нығайтып, алға ҿрлетуіміз кажет. Осының бҽріне Еліміздің тірегі - ҿзінің 

тарихи отанында отырған қазақ ұлты ұйытқы болып, Егеменді Қазақстан 

Республикасы - гүлдене берсін. 
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Ариилер – этникалық ҽдебиеттерде қолданылып келе жатырған 

термин. Бұл ұғым «Авеста» - зорастризмнің қасиетті кітаптарының 

жинағында этникалық мҽнге ие термин. Ғалымдардың болжауы 

бойынша «Авеста» кітабы б.з.б.VI-IV ғасырларда дүниеге келген. 

Ол діни ұғымдардан, дұғалардан, мифтік аңыздардан құрылғанмен, 

оның ішінде ариилердің кешенді ҿмірлерінен хабар беретін құнды 

деректер баршылық: бұл этносты құрайтын рулардың, та йпалардың 

жайлаған географиялық орталықтары, заттай жҽне рухани 

мҽдениеттері жҽне т.б. олардың ҿмірлерінен деректер баршылық. 

«Авеста» кітабының парсы тілінде жазылған қолжазбасы бізге XIII-

XIV ғасырларда жеткен. Парсы (Иран) тілі үндіевропалық тіл 

семьясына жатады. Авестаның алғашқы пайда болған жері мен оның 

таралуы ғылымда ҽлі шешілмеген. Ғалымдардың болжауы бойынша, 

бұл  кітап Орталық Азияда, не болмаса солтүстік - батыс Ауғанстан 

мен солтүстік – шығыс Иранда келіп шыққан деп топшылайтын 

ғалымдарда болды. Бірақ, бұл мҽселе ҽлі ғылыми дҽлелденген 

жауабын тапқан жоқ. Осы сияқты ҿзінің шешуін күтіп жатқан 

мҽселелер  «Авеста» - да баршылық. Солай болса да, Авеста 

кітабында тарихи Қола дҽуірінде ҿмір сүріп, ҿзінің дамуы бойынша 

алғашқы ҿркениетке жеткен адамдар этносы екенін дҽлелдейтін 

бірден -бір жазба дерек «Авеста» кітабы. 

Осындай, алғашқы ҿркениетке жеткен ариилердің тамаша 

тарихы, XIX – ғасырдың ортасында кҿптеген ғалымдардың, соның 

ішінде Еуропалықтардың қызығушылығын тудырды. Олар арии 

этностарының қайдан, қашан келіп шыққан этникалық топтар екенін 

дҽлелдеу үшін қызыға зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ариилер 

проблемасы бойынша том-том кітаптар мен кҿптеген мақалаларға 

қарағанда, зерттеушілерді екі топқа бҿліп қарауға тура келеді: 

Еуропалықтар мен Орталық Азиялықтар. Еуропалық пікірдегілер 

кҿпшілікті құраған «евроцентристер». Олар «Авеста» кітабының 

парсы тілінде жазылғанына сүйеніп, ҿздерінің лингвистік 

кҿзқарастары бойынша, бұл проблемамен айналысқан. Парсы тілі, 

«индоевропалық» тіл семьясына жататынына жоғарыда 

тоқталғанбыз. Тілдің бұл тобына парсы жҽне барлық Европа 

құрамындағы автохтонды этностар сҿйлейді. Сондықтан ариилер 

осы халықтардың «ертедегі бабалары» - деген тұжырымға келіп, 

біздің бабаларымыз алғашқы ҿркениетке жеткен деген жалған, 

ғылымға жатпайтын аңыз сияқты қортындыға келіп, ақырында 

нҽсілдік пікірлер үстемдік етіп, Фашистік Германияның 

идеологтары дҽріптеген. Сҿйтіп «евроцентристер» обастан бұл 

мҽселені дұрыс қолға алмай, бір ғана лингвистік дерекке сүйеніп, 

бұл мҽселені шешпекші болды. Ол үшін бұл пікірді қолдаушылар 

«Авеста» кітабында басқа құнды деректерді мейілінше бұрмалады 
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жҽне басты деректерге кҿңілдерін аудармай, ҿздерінің ғылымнан 

алшақ, қисыны келмейтін «тұжырымдарын» жариялаумен келе 

жатыр. 

Орталық Азиялық пікірлердің біршама ғылыми мҽні бар. 

Себебі олардың басым кҿпшілігі белгілі шығыстанушы ғалымдар 

болып, ұзақ жылдар бойы Орталық Азияның автохтонды 

этностарының тарихы мен анторопологиясына, тілімен, 

тұрмысымен, наным – сенімдерімен, дінімен айналысқандар. 

Олардың арасында шынайы деректерге сүйеніп, дұрыс ғылыми 

тұжырымдарға келгендері болғанына монографияда тоқталдық. 

Олардың жарық кҿрген еңбектерінде «Авеста» кітабында құнды 

деректерге негізделіп, ҿздерінің жинаған артефактілеріне негізделіп, 

«Авеста» мұрасының пайда болған орталығы Орталық Азия екенін 

дҽлелдеген. Сонымен бір қатарда, шығыстанушы ғалымдардың 

арасында евроцентристік кҿзқарастан алшақ кетеалмай, ҿздерінің 

зерттеуде қолға кіргізген артефактілерін кҿз кҿре тұра бұрмалаушы 

ғалымдарда болған. 

Шамамыз жеткенінше «европалық» жҽне «азиялық» пікірлерді 

ойдың елегінен ҿткеріп, «Авеста» кітабындағы құнды деректерге 

кешенді қарап, соңғы ғасырлардағы тарихи, этнологиялық, 

археологиялық, антропологиялық жазба ҽдебиеттерге жҽне т.б. 

ғылымдардың жетістіктеріне негізделіп «Ариилер» мҽселесін 

жаңаша кҿзқарасымды білдірдік. Ҽсіресе артефактілерді кең 

кҿлемде пайдалануға тырыстық. Ҿйткені, XX ғасырда 

археологиялық зерттеулер тамаша жаңалықтар ҽкеліп, жалпы 

тарихтың кейбір мҽселелерін қайта қарауға жағдай тудырды. 

Солардың бірі «Ариилер проблемасы».  

 XX ғасырдың ортасынан бастап «Ариилер мҽселесіне» 

ғалымдардың қызыға кіріскеніне шамамен 160 жылдай уақыт ҿтті. 

Адам баласының тарихында онша кҿп уақыт болмасада «Авеста» 

кітабына негіздеп ғалымдар ариилер проблемасына ҿздерінің 

пікірлерін білдіріп, том-том туындылары жарық кҿрді. Европалық 

ғалымдардың басым кҿпшілігі Авеста кітабының бізге жеткен 

нұсқасы парсы тілінде жазылғанына сүйеніп, ариилер мҽселесі тек 

лингвистік кҿзқараспен қарап, ариилер этносы Европалық құрлықты 

жайлаған, индоевропалық тіл семьясына жататын халықтардың 

бабалары болған деген тұжырымды» алға тартып, осы пікірді 

мейлінше үрмелей, нҽсілдік алуан санды шығармалар жазылды. 

Біз бұндай біржақты евроцентристік кҿзқарасты мейілінше 

сынап, оның ақиқаттық шындықтан алшақ жатқандығын тҿл тарихи 

деректермен ҽшкерелеуге тырыстық. Ҿйткені «Ариилер 

проблемасы» тек лингвистік дерекке сүйеніп, ғылыми тұрғыдан 

шешу мүмкін емес. Ақиқатында да, ариилер этносы туралы кешенді 

мҽлімет беретін бірден – бір жазба дерек «Авеста» кітабы. Онда 
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ариилердің кҿп салалы ҿмірлеріне тиісті деректер берілген. Міне, 

осы деректерді түгел мейілінше бұлжытпай пайдаланылған 

жағдайда ғана ариилер мҽселесін ғылыми тұрғыдан шешу мүмкін 

деген кҿзқарастамыз. Осы тұрғыдан қарай Авеста кітабындағы 

қолымыз жеткен ономастикалық, тарихи этникалық, кешенді 

шаруашылық, заттай жҽне рухани деректерге сүйеніп арии 

проблемасына жаңаша қарауға ҽрекет жасадық. Осы кешенді 

деректер Орталық Азия, Батыс Кавказ жҽне Қара теңіздің солтүстік 

аймақтарынан жиналған ҿте бай мҽліеттерге сүйеніп, арии 

этностарының ҿрбіген жҽне ерте ҿркениетке жеткен осы үш 

географиялық аймақтар деген тұжырымға келдік.  

Тарихи тас дҽуірінде осы үш аймақта алғашқы адамдар б.з.б. 1 

млн. жылдарда жайлағаны артефактілермен дҽлелденді. Олардың 

эволюциялық даму заңдылығы адамдар тобына, рулар мен 

тайпаларға жҽне этностарға бҿлшектеніп ҿмір сүргені баршамызға 

мҽлім. Ҿздерінің даму жолдарында алғашқы адамдар тұрмыстың 

қажеттіліктің заңы бойынша белгілі табиғи географиялық 

орталықтарға шоғырланып, заттай жҽне рухани мҽдениетті пайда 

етіп жҽне оларды үздіксіз дамытып отырған. Алғашқы этностардың 

күрделі даму дҽрежесіне жеткен кезеңін тарихта қола дҽуірі 

делінеді. Міне, осы дҽуірде Орталық Азияда кҿптеген рулар мен 

тайпалар жҽне этностар ҿмір сүрген. «Авеста» кітабына қарағанда, 

осы қола дҽуірінде ҿздерінің дамуы бойынша алғашқы ҿркениетке 

жеткен адамдар этносы екені баяндалған.  Ҿздерінің осындай 

жетістіктерімен жақын жҽне алыс кҿршілеріне  ҿздерінің қолайлы 

ҽсерін тигізген. Қолдағы деректерге қарағанда арии этностарының 

тарихи – географиялық ҿрбіген жері Орталық Азия, Солтүстік 

Кавказ жҽне Қара теңіздің солтүстік далалары болған. Олар 

кҿптеген руларға, тайпаларға жҽне этностарға бҿлінген. Солардың 

ішінде «Авеста» кітабына енген ариилер этносының этнонимі 

―Ария’’ ҿзенінен келіп шыққанына тоқтадық. Антикалық дҽуірдегі 

Бактрия мемлекетінің жеріндегі ірі ҿзендердің бірі ―Ария’’ ҿзені 

болған. Осы ҿзеннің алқабын мекендеген этностар ҿздерін 

ариилерміз – деп атағаны. Осы этноним бойынша шекараласқан 

жақын кҿршілері парстар, Ауғандықтар, үнділер барлық Орталық 

Азияны мекендеген этностардың барлығын ариилер деген ұғымды 

болып, оны алыстағы елдер де таратып жіберген.  

Біздіңше, алғашқы Ария, Амудария жҽне Сырдария 

алқаптарын мекендеген отырықшы жҽне жартылай отырықшы 

этностар аталып, олардың шоғырланған Хорезм жерінде 

зороастризм діні дүниеге келіп, оның мазмұны осы Авеста кітабына 

жазылып, осы діннің қасиетті кітабы алдымен ариилердің арасына 

тараған. Зороастиризм дініне дейінгі наным – сенімдер мен жаңадан 

шыққан діннің араласында қарама – қарсылықтар күшеюінің 
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нҽтижесінде, жаңа дінді жаратушы Заратуштра батыс кҿршісі 

Иранға ҿткенін,  Авестаны зерттеуші Х.Кҿктҽнді былайша 

баяндайды: «Аппақ, ҽрі таза киім киген, қолына қасиетті алау жҽне 

текті ағаштан істелген салтанатты аса ұстаған Заратуштра Виштасп 

сарайына келіп, соңынан Бактрияға келіп пайғамбар дҽрежесіне 

кҿтеріледі. Ол жердегі халық Заратуштраны дүниеге ҽкелген дінін 

қабыл алып, кейіннен Соғдианада осы дінге кіріп бір құдайға сиына 

бастайды. Жаңа мен ескі діндер арасындағы күресте зороастризм 

жеңіп шығады. Мыңдаған жылдар ҿте келе бұл дін тек Бактрияның 

діні болып қана қоймай, араб шапқыншылығына дейін Қытай 

қорғанына дейінгі созылып жатқан ұлы Даланың, Тұранның соның 

ішінде Иран мемлекетінің де негізгі діні болып қалады» (9, б. 51) 

Келтірілген сілтемеде, зерттеуші Авестадағы зороастризм 

дінінің келіп шығуы туралы баяндалатын пікірде зерттеуші дұрыс 

тұжырымдаған. Зороастризм діні алғашқы рет басқа бір 

географиялық аймақта болып, кейін ҽртүрлі себептермен Алдыңғы 

Азияның шығысындағы Иран еліне ҿткенін байқаймыз. Осы дінді 

жаратушы Заратуштра осы жерде тұрақтаған. Зороастризм діні 

ҿзінің күшіне еніп, Алдыңғы жҽне Орталық Азия құрлықтарына осы 

дінді таратып, ол мыңдаған жылдар ҿмір сүріп, Ислам дініне дейін 

келген. Енді Алдыңғы Азияға қайдан барған – деген сұрау туады ? 

Біздің жоғарыдағы монографияда тоқтағанымыздай, зороастизм 

дінінің алғашқы пайда болған жері Орталық Азияның батыс – 

оңтүстігі, яғни Хорезм ойпатымен Сырдарияның орта жҽне жоғарғы 

ағысындағы аймақтар. Міне, осы аймақтардан ҽртүрлі себептермен 

ол дінді жаратушы Заратуштра Иранға ҿтті, бұл дінді Алдыңғы Азия 

құрлығындағы этностарға  таратқан. Солай болса, тарихта бұрыннан 

қалыптасып қалған: Зороастризмнің алғашқы шыққан жері Алдыңғы 

Азия деген пікір ғылыми сынды кҿтермейді.  

Зороастризм діні жергілікті халықтардан қолдау тауып, ел 

ішіне кең таралып күшіне енгеннен кейін, бұл дін Алдыңғы жҽне 

Орталық Азияға кең тарағанын кҿреміз. Орталық Азияның 

тұрғындары жалпы «Ариилер» деген -  атпен ҿзінің ортасынан 

дүниеге келген зороастризм дінін мыңдаған жылдар дҽріптеген. 

Олардың тарихы, этникалық құрамы, кешенді шаруашылығы, 

мҽдени тұрмыстары зороастризм дінінің қасиетті кітабы Авестада 

сҽулелендірілген. Осы құнды мұрада, арилердің жасаған табиғи – 

географиялық аймақтарын дҽлелдеуде тілге тиек болардан 

ономастикалық (жер атаулары) бар екеніне тоқталдық. Тұран, 

Қаратау, Атырау, ҿзендер мен кҿлдер жҽне сондай орындар Орталық 

Азия жерінде бар екеніне тоқталдық. 

Ариилер осы регионның тҿл ұрпағы болып, ҿзінің жерінің 

табиғи – географиялық жағдайына икемделіп, кҿп салалы 

шаруашылықты пайда етіп, оны үздіксіз дамытуда үлкен жетістікке 
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тарихтың қола дҽуірінде жеткен. Ардви – су құдайының 

қамқоршылығымен жергілікті тұрғындар егін егіп, оны қолдан 

суарып мол ҿнім алатыныны Авеста кітабында баяндалған. Бұны 

Орталық Азияда кейінгі ғасырларда жүргізген археологиялық 

зерттеулер дҽлелдейді. Б.з.б. II-I мыңыншы жылдарда Амудария, 

Сырдария, Мұғраб, Ария ҿзендерінің алқаптарында суармалы 

егіншілік ен жайған. Орталық Азияның, Солтүстік Кавказдың жҽне 

Қара теңіздің солтүстік кеңістігінде де егіншілік жаңбырдың 

ылғалымен ҿсірген. Олардың арасында азды – кҿпті қолмен 

суарылып ҿсірілетін дҽнді дақылдар мен бау – бақша мҽдени 

ҿсімдіктер ҿсіріп отырған. Себебі, осы құрлықтардың оңтүстік 

аймақтарында, ҿсімдіктердің ҿсетін кезінде жаңбыр тапшы жауады, 

ҽсіресе, Орталық Азияның оңтүстік – батыс аймақтарында. 

Сондықтан бұл жерде егісті қолдан суару арқылы жүргізілу ерте 

заманнан басталған. Бұл аймақтардың дихандары жаңбырды онша 

қажет етпейді. Қазір де солай. 

Мезолиттік соңғы кезінде,  неолиттің бас кезінде Орталық 

Азия кеңістігіндегі ариилер ешкі мен қойларды үй хайуанаттарына 

айналдырған. Б.з.б. IV мыңыншы жылдардағы энеолит дҽуірінде 

ариилер тҿрт түлік малдардың бҽрін қолға үйреткен. Солардың 

ішінде біздің бабаларымыз – ариилер алғашқы рет асыл тұқымды 

жылқыларды осы күнгі Қазақстанның Орталық, Шығыс, Солтүстік 

жҽне Батыс аймақтарында ҿсіргенін археологиялық зерттеулер 

анықтап отыр. Осындай құнды артефактілер  Ботай мҽдениеті – 

деген атпен белгілі. Осы аймақтарда Авестадағы «желғабыз» - деп 

аталатын асыл тұқымды жылқылар шартараптағы елдерге тарағанын 

деректерге сүйеніп баяндадық. 

 XIX-XX – ғасырларда Орталық Азияда жүргізілген кешенді 

археологиялық зерттеулер тамаша қола дҽуірінің тұрақты 

қоныстары мен ескерткіштерін ашты. Қола дҽуірінің қоныстары мен 

осы регионның барлық аймақтарында болғаны ғылыми тұрғыдан 

дҽлелденді. Ҽсіресе бұл дҽуірдің қоныстары Орталық, Шығыс, 

Солтүстік Қазақстаннан жыл сайын табылып жатыр. Себебі, қола 

мҽдениеті бұл дҽуірде кҿп жылдардан бері зерттелуде. Орталық 

Азия, Солтүстік Кавказ жҽне Қара теңіздің солтүстігінде обалар 

(қорғандар) ҿте кҿп сақталған. Олардың кҿпшілігі сонша, сандарын 

түбегейлі санап шығу мүмкін емес. Бұл ескерткіштерді археологтар 

ұзақ жылдан бері зерттеп, олардың қола жҽне темір дҽуірлерінде 

жасаған жергілікті этностардың мүрдесі (моласы) екені анықталды. 

Кҿп санды обаларды зерттегенде қола мҽдениетін пайда еткен 

этностардың тұрмыстарынан құнды артефактілер береді, ҽсіресе 

дүние салған адамдарды жерлеу салты бойынша. Бұл обада 

жерленген адамдар зороастризм дінінің салты бойынша қойылған. 

Қайтыс болған адамдардың қасына қойылған артефактілерге 
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қарағанда, бұл сансыз обаларды қола мҽдениетін пайда еткен, 

зороастризм дініндегі ариилер жерленген. Қола жҽне темір дҽуірінің 

қонсыстары мен обалары (қорғандары) Орталық Азияда ҿте кҿп 

сақталып, бізге жеткен. Осы тарихи кезеңнің қоныстары мен 

обаларын Алдыңғы Азиядан жҽне басқа да географиялық 

құрлықтарда осынша кҿп сақталған, ескерткіштерді табу екіталай. 

Ариилер ҿздерінің қайтыс болған адамдарын ежелден құрметтеп, 

оларды мҽңгі есте сақтап қалу үшін, олардың молаларының үстіне 

белгілер салғандықтан, кейінгі ұрпақтар ариилердің ҿмірлерінен 

қабар беретін асыл мұраларды тауып алып жатырмыз. Бұндай құны 

жоқ артефактілерге сүйеніп, арии бабаларымыздың тарихынан 

қабарлармыз. 

 Орталық Азия, Солтүстік Кавказда жҽне Қара теңіздің 

солтүстік далаларында қола мен темір дҽуірінде  пайда болған 

жайдары қоныстар үлкейіп, дамып, олардың ішінен ірі – ірі 

Самарқанд, Бұхара, Мерв, Ташкент, Исфиджап, Тараз, Түркістан, 

Баласағұн, Алматы, Жаркент, Қашғар жҽне т.б. Олардың қала 

болғандарына 2000 жылдан артық уақыт ҿтті. Бұл қалалар туралы 

кейінгі жылдарда жарық кҿріп жатқанынан оқырмандардың қабары 

бар. Сондықтан Орталық Азиядағы кҿптеген кҿне қалаларға 

тоқталмадық. Ондай кҿп ғасырлық қалалардың бұндай регионда 

болуы, жергілікті ариилердің ұрпақтары түріктер отырықшы 

ҿркениеттің ірге тасын кҿне замандарда салып, оны үздіксіз 

дамытып келе жатқанын дҽлелдейді. 

 «Авеста» - зороастризмнің қасиетті кітаптарының жиынтығы, 

діни ұғымдардан, дұғалардан, мифтік аңыздардан жҽне т.б. сол 

сияқты қасиетті ұғымдардан құралған. Бұл сезімдер қола дҽуірінде 

ҿмір сүрген арилердің кешенді тұрмысына енген. Авеста кітабында 

дүниеге диалектикалық кҿзқараспен қарап, ондағы шексіз болып 

жатқан құбылыстарды  жағымды жҽне жағымсыз деп – екіге бҿліп 

қарастырылған. Видеваттың бірінші бҿлімінде Спитама Заратуштра 

пайғамбардың жаратқан тҽңірі Ахура – Мазда ҽлемге 

жақсылықтардың бҽрін ҽкелуші болса, Ахриман ҽлемге 

жауыздықтар, қиыншылықтар  ҽкелуші болып суреттелген. Сҿйтіп, 

жаратылыстарға жҽне адам баласының ҿмірінде жағымды жҽне 

қолайсыз құбылстардың болатынын баяндаған. 

Зороастризм наным – сенімдерін дҽріпеген ариилер этностары, 

ҿздерінің рухани мҽдениетін пайда етіп, оны кейінгі ұрпақтарға 

мҽңгі қалдыру үшін, ішінен шыққан таланты кҿркем ҿнер шеберлері 

тау тастарына сурет жҽне ҽртүрлі жазбалар, таңбалар салып 

қалдырған. Алғашқы қоғамның бас кезінде үңгірлерде, қуыстарда 

салынған суреттер, таңбалар кездессе, қола мен темір дҽуірінде олар 

мейілінше ен жайып, жартастарға салынған қола дҽуірінің 

петроглифтері (Наскальные изображения) Орталық Азияда, соның 
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ішінде Қазақстан жерлерінде кең кҿлемді ашылғанын дҽлелдейтін 

артефактілерге тоқталдық. Осы тарихи кезеңдерге жататын табиғи – 

географиялық кҿрініс, хайуанаттар ҽлемі, адамдардың бейнелері мен 

ҽрекеттері, құралдары бейнеленген. Солардың ішінде күн мен рҽміз 

(нышан) айрықша жиі кездеседі. 

Ахура – Мазда жаратқан басты күн құдайы Михр (Митра) 

болғандықтан оны мейілінше дҽріптеген. Ариилер күнді бас құдай 

етіп алып, оған сиынған. Олардың санасы ҿте жоғары болып, білгір 

болғандығынан қабар береді. Ариилер табиғаттың құбылысына 

сиынған. Ҿйткені жер бетіндегі барлық тіршіліктің тірегі күн екенін 

жетік білген. Онсыз ҿмір жоқ. Тарихтың кейінгі кезеңдерінде де 

күннің, айдың культі тҿмендеген жоқ. Қазіргі заманда да, күнге, 

айға, жалпы табиғатқа сиынушылық біздің халықтардың арасында 

кездеседі. Мысалы, жоғарыда айтқанымыздай «жаңа ай» - туғанда 

оған сиынып дұға етуді жҽне т.б. Свастика ҿнер жҽне рҽміз мҽнінде 

ҽлемге кең тарқаған Күн құдайы Митраға табынудың белгісі. 

Жердің күнді айналу құбылысын свастика белгісімен бейнелеген. 

Қазіргі кезде кҿптеген елдердің мұражайларынан свастика орын 

алған. Кейінгі ғасырлардағы археологиялық зерттеулердің 

барысында свастика белгісі Орталық Азиядан, оның қақ 

ортасындағы Қазақстаннан айырықша орасан кҿп кҿлемде табылып 

жатыр. Археологиялық қазба жұмыстары кезіндегі табылған 

артефактілерде бұл белгі жиі кездеседі. Кҿбінесе үй тұрмыстарында 

қолданылатын заттарда, сондай – ақ қазанның бүйірлерінде, 

құмыралардың сыртында, түптерінде, киіздердегі, кілемдердегі 

ҿрнектерде, белбеулердің тоғаларында, керек десеңіз таудың 

жартастарында мешіт, медреселердің безеген ҿрнектерінің арасында 

осы белгі (свастика) жиі – жиі кездеседі. Олардың табылған 

жерлерін осы еңбегімізде кҿрсеттік. Свастика белгісі бар 

бұйымдарды кездестіреміз. Археолог мамандар ҿздерінің жарық 

кҿрген кітаптарында, мақалаларында жарияланған. Ондай жарық 

кҿрген еңбектердің тізімін кітаптың кейініне бердік. Соған қарағнда, 

бұл белгі ҿзінің алғашқы пайда болған Орталық Азия этностары – 

ариилердің тұрмысында күнге, жерге сиыну арқылы кешенді 

ҿмірлерінен терең орын алған. Біздің болжауымызша свастика 

белгісі Орталық Азиядағы ариилердің ортасында пайда болған деген 

тұжырымға келеміз.  

Авеста кітабында құдайларға сиынып, олардың құдыретті 

күштерін мейлінше дҽлелдеп, қайтыс болған адамдардың аруағына 

бас иіп, құрбандық шалу, қасиеттілігін басынан аяғына дейін 

айтылып отырады. Осындай зороастризм дінінің ерекшелігі 

ариилердің барлық рухани ҿмірін қамтыған. Олар дүние салған 

туған – туыстарын, халықтар арасынан шыққан елдің елеулі, 

халықтың қалаулы азаматтарын жоғарғы дҽрежеде құрметтеп, 
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олардың мҽйіттерінің үстіне обалар тұрғызған. Ондай белгілердің 

Орталық Азия жерінде сансыз кҿп екенін, олардың зерттелу 

дҽрежелерін жұмыста кҿрсетуге тырыстық. Біздің дҽуірімізге дейін 

сақталып келген обалар ескерткіш ретінде ариилердің наным, діни 

сенімдері, жалпы олардың тұрмысынан құнды мҽліметтер беруде. 

Тоқсан ауыз сҿздің, тобықтай түйіні болса, зороастризм дінінің 

қасиетті кітабы «Авестада» баяндалатын тарихи мҽліметтердің 

басым кҿпшілігі Орталық Азиядан, Солтүстік Кавказдан жҽне Қара 

теңіздің солтүстік даласынан табылып жатыр. Осы географиялық 

аймақтардан қола жҽне темір дҽуірінің ескерткіштерін кең кҿлемде 

ашып, зерттеп, археологтар тамаша бай артефактілерді қолға 

ұстатты. Сол тарихи дҽуірде ҿмір сүрген ариилердің, скифтердің, 

сақтардың, сарматтардың, массагеттердің, хундардың алуан салалы 

тұрмыстарынан хабар беретін құнды деректер, кҿп жиналды. Оған 

қосымша, кейінгі ғасырларда кҿне заманның жазба деректері де 

табылып жатыр. Осындай кешенді бай деректерге негізделіп, қола 

дҽуірінде алғашқы ҿркениетке жеткен ариилер этносының ҿрбіген 

Отаны Орталық Азия - деген тұжырымға тоқталдық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша – 1. 
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Қазақстан Республикасында археологиялық зерттеу жұмыстарын 

жүргізген жҽне ғылыми еңбектер жазған мамандардың еңбектерінде 

свастиканың суреттері берілген. Осы ғылыми еңбектерді тауып, оның 

тізімін істеген белгілі қазақ археологы Ж.Қ. Құрманқұлов. Сол аттары 

аталған еңбектерді қосымша ретінде бердік. Себебі, бұл мҽселемен 

айналысатын ғалымдардың қажеттілігіне жҽрдемші болар деген пікірмен. 
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