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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАПОНТАНУ:  
ЖАПОН ҚОРЫ МАМАНДАРЫ ЖЫЛДЫҚ  

БАЯНДАМАЛАРЫНА ШОЛУ

Мақала Қазақстан Республикасындағы жапонтанудың ағымдағы жай-күйі туралы шолу әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану факультетінің жапонтану бөлімінің 25 жылдығына арналады. 
Әсіресе, елімізде жапон тілін оқытудағы өзекті мәселелер мен міндеттері қарастырылды. Бөлім 
оқытушылары мен студенттерінің сандық және сапалық өзгерістер динамикасы сарапталып, 
Жапон қоры (Japan Foundation) эксперттерінің 2002-2017 жылға дейінгі жыл сайынғы 
баяндамаларына талдау жасалды.

Түйін сөздер: жапонтану, жапон тілі, Жапон қоры, Жапония, Қазақстан.
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Japan Studies in Kazakhstan: an overview  
of the annual reports of experts from the JF

 
The article provides a brief overview of the current condition of Japanese studies in the Republic of 

Kazakhstan, current issues and tasks in the study of the Japanese language in Kazakhstan. This article is 
dedicated to the 25th anniversary of the Divison of Japanese Studies of the Faculty of Oriental Studies of 
al-Farabi Kazakh National University. The review of the dynamics of quantitative and qualitative changes 
of the teaching staff and students, the deep analysis of the annual reports of the Japanese Foundation 
experts from 2002 to 2017 are reviewed in detail.
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Японоведение в Казахстане:  
обзор ежегодных отчетов экспертов Японского Фонда

В статье проводится обзор современного состояния японоведения в РК в честь ознаменования 
25-летия отделения японоведения факультета востоковедения КазНУ имени аль-Фараби. В 
особенности детально рассмотрен обзор динамики количественного и качественного изменений 
преподвательского состава и студентов, актуальные вопросы и задачи в изучении японского 
языка в Казахстане, анализ ежегодных отчетов экспертов Японского Фонда (Japan Foundation) с 
2002-2017 годы.

Ключевые слова: японоведение, японский язык, Японский Фонд, Япония, Казахстан.
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Кіріспе 

Қазақстан-Жапония ресми қарым-
қатынасы еліміздің 1991 жылы 16 желтоқсанда 
тәуелсіздік жариялауынан басталады. Жапо-
ния Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін 
1991 жылы 28 желтоқсанда танып, 1992 жылы 
26 қаңтардан дипломатиялық байланыстар ор-
натты. Қазақстандағы Жапон елшілігі 20 қаңтар 
1992 жылы, ал Қазақстан Республикасының 
Жапониядағы елшілігі 22 ақпан 1996 жылы 
ашылды (Embassy of the Republic of Kazakhstan 
in Japan. Official site. Accessed 15 July 2018). 
Осы жылдары екі елдің қарым-қатынасын 
(дипломатиялық, әлеуметтік-экономикалық 
және т.б. салаларында) нығайту мақсатында 
Жапонияның Халықаралық аренада белгілі 
ұйымдары белсене қатысып, Қазақстан Рес-
публикасына келе бастады. Мысалы, жапон 
тілі және жапон мәдениеті мен өнерін әлемде 
кеңінен таратып жүрген Жапон Қоры (ағылшын 
тілінде Japan Foudation, келесі-JF) өзінің жоғары 
білікті жапон тілі мамандарын (эксперттер) ұзақ 
мерзімге іс-сапармен әлемнің түкпір-түкпіріне 
жіберіп отырады. Қазақстанның жағдайында JF 
өз мамандарын 1995 жылдан бастап қазіргі әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
(одан әрі. – ҚазҰУ) шығыстану факультеті 
жапонтану бөліміне (1992 жылы ашылған) 
жібере бастады. Бұл мамандардың басты 
мақсаты жергілікті жапон тілі мұғалімдерінің 
кәсіби деңгейінің өсуіне және оқу құралдары 
сапасын жақсартуға барынша көмек беру, 
Қазақстанда өткізілетін мәдени, оқу-ағарту іс-
шараларды ұйымдастыру және т.б. жатады. 
JF Жапон елшілігі арқылы әлемдегі жапон тілі 
мұғалімдерінің біліктілігін арттыру мақсатында 
жыл сайын әртүрлі бағдарламаларға шақырып, 
оқыту сапасы жоғарылауына өз үлесін қосып 
отырады. Жалпы JF және оның қызметі және 
бағдарламалары туралы ақпаратты оның рес-
ми сайтынан көруге болады (Japan Foundation. 
Official site. Accessed 15 July 2018).

2018 жылы ҚазҰУ шығыстану факультеті 
Қиыр Шығыс кафедрасы жапонтану бөлімі 
ашылғанына 25 жыл толып отыр. Осы күнге 
дейін Қазақстандағы жапонтану жағдайы ту-
ралы шетелде, еліміздің жоғары оқу орында-
рында (одан әрі. – ЖОО) өткізілетін семинар, 
симпозиум, халықаралық ғылыми конференция-
ларында жиі айтылып келеді. Мысалы, соңғы 
жылдары ҚазҰУ жапонтану бөлімі ғылыми 
семинар (2015 жылы) және Халықаралық 
конференция (2017 жылы) өткізді. Алайда, 

жапон бөлімі ашылғаннан бері біріншіден 
Қазақстандағы жапонтану жағдайына, оның 
ішінде ҚазҰУ жапон бөліміндегі оқытушылар 
мен студенттердің құрамының құрылымдық 
және сандық жағдайымен сапасы, оқыту 
үрдісіндегі заман талабына сәйкес әртүрлі 
өзгерістер мен мәселелер туралы зерттеулер аз. 
Сонымен қатар, Жаһандану жағдайындағы және 
соңғы технологиялардың даму үрдісіне сәйкес 
Қазақстандағы жапонтанудың дамуы үшін 
әлі де ауқымды зерттеулердің керектігі және 
оның қажеттігі туындап отыр. Осыған орай, 
осы ғылыми жұмыстың өзектілігі маңызды деп 
саналады. 

Зерттеу жұмысының мақсаты мен 
міндеттері

Зерттеу жұмысының мақсатына заманауи 
Қазақстандағы жапонтанудың жалпы жағдайына 
шолу жасап, әсіресе ҚазҰУ жапон бөлімінің 25 
жыл аралығындағы өзгерістеріне сипаттама беру 
болып табылады. Зерттеу жұмысының міндетіне 
Қазақстандағы жапонтану жағдайына шолу жа-
сау, жапон бөліміндегі өзгерістер мен соңғы 
тенденцияларға JF мамандары мәліметтеріне 
сүйене отырып талдау жүргізу, қазіргі таңдағы 
жапонтанудағы басты мәселелер мен оны шешу 
жолындағы мүмкіндіктерін қарастыру жатады.

Зерттеу жұмысының методологиясы
 
Осы орайда, зерттеу жұмысында жергілікті 

жапонтанушы және жапон тілі мамандарымен 
жүргізілген интервью, ғаламтордағы JF ресми 
сайтындағы баяндамалар және статистикалық 
мәліметтер қолданылды.

Бастапқы зерттеулер туралы
Осы тақырыпқа қатысты бастапқы ғылыми 

зерттеулерге келсек, Жапонияның National 
Institute of Informatics орталығының CiNii 
ғылыми-ақпарат базасынан келесі кілт сөз 
арқылы «Қазақстан 「カザフスタン」 – 
762» библиографиялық материал анықталды 
(CiNii (Scholarly and Academic Information 
Navigator) database. Accessed 15 July 2018). 
Алғашқы зерттеу Танака Кацухиконың (田中 
克彦, 1961) 「カザフスタンの文化活動家: チ
ョカン・ワリハーノフの こと」 (eng.: Co-
kan Valixanov: The first scientist in Kazaxstan) 
еңбегінен басталады. Жалпы Қазақстан туралы 
материалдар тақырыбы, оның көлемі және 
мазмұны әртүрлі. Қысқаша таныстырып өтсек, 
Кеңес Үкіметі тұсындағы Қазақстан туралы 
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таныстырудан басталып, тәуелсіздік алысымен 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық, қоршаған 
орта мәселелері, білім саласындағы жапон тілін 
оқыту және үйрету мәселелері қарастырылады. 
Алайда, Қазақстан Республикасында жапонтану 
туралы еңбектер электронды базаларда аз болуы, 
электронды базаларды толықтырумен жетілдіру 
және жапонтануды әлі де зерттеу қажеттілігі бар 
екенін көрсетіп отырғанын айтып өткен жөн.

Қазақстандағы жапонтану жағдайы (1992-
2017)

Қазақстандағы жапонтану зерттеулері, 
нақтырақ атасақ жапон тілін үйрету, сол 
елдің ана тілі, қоғамы, экономикасы, тарихы 
және т.б оқып меңгеруден басталады. Алды-
мен, жапон тілі оқытылған жоғары оқу 
орындарынан, хронологиялық тізбекпен бас-
тайық. Алғашқылардың бірі болып, ҚазҰУ 
шығыстану факультетінен (1992) басталды. 
Келесі, сол жылдары мемлекеттік жоғары оқу 
орындарының ішінде Абылай хан атындағы 
Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері 
Университеті (АХҚӘТУ, 1993), Абай атындағы 
Педагогикалық Университетінде (ҚазҰПУ, 1997) 
оқытылды. Астанада Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде (ЕҰУ, 2002), 
жекеменшік жоғары оқу орындарында Алматы 
Халықаралық Журналистика Институты 
(АХЖИ, 1995), Еңбек және Әлеуметтік Қаты-
настар Академиясы (1997) оқытыла бастады. 
Алайда, нарық талабына сәйкес кейбір жоғары 
оқу орындарында жапон тілін меңгерген маман-
дарға сұраныс төмен болуына байланысты 
жапон тілі оқытылмай, соңғы жылдары тек үш 
ЖОО-мен (ҚазҰУ, АХҚӘТУ, ЕҰУ) шектеліп, 
жапонтануға қатысты негізгі зерттеулердің 
басым бөлігі және жапон тілі осында оқытылады.

Жаһандану жағдайына байланысты, жа-
пон тану және осы елге қатысты зерттеулер 
Қазақстан Республикасының жоғарыда аталған 
университеттерінен басқа да ЖОО және Ғылыми 
Зерттеу Институттарында (одан әрі. – ҒЗИ) 
жүргізіліп келеді. Алайда, олардың көбі, ЖОО 
факультет және ҒЗИ мамандарының Жапон ЖОО 
және ҒЗИ мамандарымен жүргізілген жобалық 
жұмыстары аясындағы еңбектер деп айтуға 
болады. Осыған қоса, үкімет тарапынан жақын 
болашақта жапонтануға қатысты зерттеулерге 
қомақты қаржы бөлініп, жүйелі және кешенді 
түрде өткізу қолға алынар деген үміт де бар. 
Себебі, Жапония Қазақстан Республикасы үшін 
дамыған мемлекеттердің (ағылшын тілінде 
ОECD) үлгісі және даму жолындағы зерттеу 

нысаны ретінде таптырмас модель болып 
табылады.

ҚазҰУ шығыстану факультеті жапон бө-
лімі ұстаздары және студенттері өзге рісі 
ҚазҰУ шығыстану факультеті және халық ара-
лық қатынастар факультетіндегі жапон тілі 
ұстаздарының динамикасын 1-суреттен кө руге 
болады. 1992 жылы жапон бөлімінде небәрі 3 
мұғалім (бір жапондық, екі жергілікті маман) 
болып, ол 10 жыл ішінде 22-ге өседі. Бұл 
көрсеткіш бөлімнің ең шарықтау шегі деп айтса 
да болады. Ал содан кейін орташа көрсеткіші 15-
18 маман тұсында ауытқып отырғанын көреміз.

Халықаралық қатынастар факультетінде, 
2000 жылдардың басында жапон тілін екінші 
шығыс тілі ретінде оқыған студенттердің пайда 
болуына байланысты жапон тілін оқытушы ма-
мандар да осы факультетте сабақ береді. Алайда, 
жоғарыдан соңғы жылдары мұғалімдердің саны 
азайып, соңғы бес жылда мүлде болмағанын 
көре аламыз.

Енді жапон бөлімі мамандарының құры-
лым дық және құрамдық санына келсек, көбі-
не шығыстану факультеті түлектерінен жасақ-
талып, JF-те шетелдік тағылымдамадан өткен 
жоғары білікті мамандардан құралған. Соңғы 
жылдары студент санының азаюына байланыс-
ты мұғалімдер саны да азаюын көруге болады. 
Сонымен қатар, JF арнайы жапон тілі маманын 
(бөлім штаттық құрамына кірмейтін) универси-
тетке жіберіп, олар екі жыл сайын өз кезегінде 
ауысып отырып, жоғарыдағы суретте есепке 
алынбады.

Университет ресми сайтындағы профессор-
оқытушылар жеке парақшасындағы біліміне 
қатысты тараушасын қарасақ, ғылыми дәрежесі 
және атағы бар жапонтанушы мамандар санының 
әлі де кадрлық жетіспеушілігі байқалады (Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
профессорлық-оқытушы құрамының сайты. 
Accessed 15 July 2018).

Жапон тілі алғашында 1992 жылы әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (сол 
жылдары) шығыстану факультетінде жапон 
бөліміне талапкерлер жиналып, 13 студент-
тен басталады (2-сурет). Осы жерде жапон 
тілін оқыту тек Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алғанына дейінгі периодтың қарас-
тырылмағанын ескертіп өтеміз. Оның себебіне, 
Кеңес үкіметі дәуірінде мамандар орталықта 
(Мәскеуде) дайындалып, құпиялық жағдайға бай-
ланысты нақты статистикалық ақпараттардың 
толықанды болмағанын ескерген жөн.



ISSN 1563-0226; еISSN 2617-1864                  Journal of Oriental Studies. №3 (86). 2018 7

Ахапов Е.А. 

Дерек көзі: https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/touou/kazakhstan/

1-сурет – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жапонтану бөлімі ұстаздар санының  
1992-2017 ж. аралығындағы динамикасы

Дерек көзі: https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/touou/kazakhstan/, 
жапон бөлімі ұстаздарының мәліметтері қолданылды.

2-сурет – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жапон тілін үйренуші студенттер санының  
1992-2017 ж. аралығындағы динамикасы
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Қазақстандағы жапонтану: Жапон Қоры мамандары жылдық баяндамаларына шолу  

Жапон тілін оқушы студенттердің саны 2003 
жылы 293 студентке жетіп, жапон бөлімі жалпы 
студенттер санының шарықтау шегінің жоғарғы 
пигін көрсетіп отыр. Алайда, содан кейін сту-
денттер саны күрт құлдырап, он жыл аралығында 
(2003-2013) екі есе кеміген. Ал соңғы бес жылда 
63-45 студентке дейін түсіп отыр.

Халықаралық қатынастар факультетіне 
қарасақ, студенттер саны мұнда да күрт төмен-
деп, соңғы жылдары жапон тілін оқитын студент-
тер саны мүлдем болмағанын көруге болады. 

Жоғарыдағы студенттер санының азаю 
мәселесіне келсек, жапон тіліне, мәдениетіне әлі 
де қызығушылықтың бәсеңдемеуіне қарамас-
тан, оның негізгі себептеріне келесі пункттерді 
жатқызуға болады. Біріншіден, Қазақстанның 
Жапониямен қашықтығы (географиялық ор-
наласуы), екіншіден жапон компанияларының 
Қазақстан нарығында аз болуы (қаржы-
экономикалық). Осы себептерден студенттердің 
(түлектердің) жұмысқа орналасу қиындығы 
тәрізді мәселелері, соның астарында жатқанын 
айтуға тура келеді. Студенттер санының аз бо-
луын, бір жағынан қазіргі кездегі тез қарқынды 
жаһандану және нарықтық бәсекелестік жағ-
дайындағы сұраныс пен ұсыныстың көрсеткіші 
деп болжауға да болады.

2000 жылдардың басында Қазақстан Респуб-
ликасы Кеңестік білім жүйесінен бас тартып, 
Батыстық білім жүйесін (үш деңгейлі бакалаври-
ат-магистратура-докторантура) енгізгені бәріне 
мәлім. Осыған орай, жапон бөлімінде магистра-
тура және докторантура деңгейінде студенттер 
қабылданып, соңғы жылдары батыстық үлгідегі 
магистрлер дайындалып шықты. Ал, докторан-
тура деңгейінде студенттер қабылданып, 
әлі қорғауға дайындық үстінде. Яғни, соңғы 
жылдардағы студенттерге қатысты мәліметтер 
осы үш деңгейді қамтып отыр.

Жапон Қоры мамандарының баяндамалары-
на шолу

Енді JF-тің Қазақстан Республикасына ар-
найы жіберіп отырған жоғары білікті жапон 
тілі мамандарының (эксперттер) әр жылғы ба-
яндамаларына шолу жасап өтейік (1-кесте). Бұл 
баян дамалар ғаламтордағы JF-тің ресми сайтын-
да тек 2002 жылдан бері жарияланып, ақпаратты 
көру үшін бәріне қол жетімді. Сол себепті, 
осы жұмыста тек осы уақыт ұзақтығы (2002-
2017) ғана қарастырылады. Сонымен қатар, 
кестеде ҚазҰУ (шығыстану факультеті жапон 
бөлімі) және Нархоз Университеті Қазақстан-

Жапон Адам Ресурстарын Дамыту Орталығына 
(одан әрі. – KJC) жіберілген мамандардың ба-
яндама тақырыптары қатар колонкада бірге 
берілген (Qazaqstan-Japon adam resurstaryn 
damytu ortalygy. KJC official cite. Accessed 15 
July 2018). Оның себебі, талдау жасау кезінде 
әртүрлі мәселелерді анықтап, оны көлемді 
сараптауға және жалпы шолу жасау кезінде 
бағалауға кеңінен мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, Нархоз Университетіндегі KJC Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
қатысуымен 2002 жылы салтанатты түрде ресми 
ашылып, екі ел үшін кадрлық ресурстар дайын-
дау бағытында стратегиялық маңызды орталық 
болып табылады. 

2002 жылы
ҚазҰУ-дың жапон бөлімінің құрылғанына 

он жыл толып, осы жылдар аралығында Жапон 
үкіметі жапон бөліміне жапон тіліндегі оқулықтар 
мен материалды-техникалық базамен (линга-
фон кабинеті, аудио-видео көруге бейімделген 
мультимедиялық кабинет) қамтамасыз етілгені 
хабарланады. Сонымен қатар, студент саны 
100-ден асып, бітіруші түлектердің жапон тілі 
деңгейі – N2 (орта деңгей), ұстаздар жапон 
бөлімі түлектерінен құралғаны және олардың 
орташа жасы – 25 шамасында болған.

Ал KJC маманы сол жылдың күзінде 
орталықтың салтантты ресми ашылуы-
на дайындық қарбалас жүргізіліп жатқаны, 
осы орталықтың Жапон үкіметі JICA (Japan 
International Cooperartion Agency) мекемесі 
басқаруымен негізі қаланып отырған сол 
жыл шеңберіндегі әлемдегі алтыншы Жапон 
Орталығы (Вьетнам, Лаос, Моңғолия, Өзбекстан) 
екенін хабарлайды. Осы жерде, қарқынды даму 
үстіндегі мемлекеттерде жапон орталығының 
бірінен кейін бірінің ашылып, Жапонияның 
стратегиялық бағытының негізгі акценттері 
қандай мемлекеттерге және аймақтарға түсіп 
отырғанын көре аламыз. Әсіресе, Вьетнамда 
бірден екі орталық ашылуы осы елдің нарқына 
жапон компанияларының көптеп келуінің 
және сұраныстың күрт көбеюінің көрсеткіші 
деп жорамалдауға болады. Қазақстан Респуб-
ликасында жапон тілі жалпы 8 оқу орнында 
оқытылып, үйренушілердің жалпы саны – 900 
адамнан асқаны, жапон тілі деңгейін анықтауға 
арналған емтиханға (Japanese-Language Proficien-
cy Test, одан әрі. – JLPT) 200-ге жуық өтініш 
түскенін атап өтеді. Осы жерде JLPT елімізде 
алғаш өткізіле бастағанын да айтып кеткен жөн.
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1-кесте – Жапон Қоры мамандарының баяндамалары (2002-2017)

JF Japanese
expert name Report theme JF Japanese

expert name Report theme JF Japanese
expert name Report theme JF Japanese

expert name Report theme

国際交流基金
専門家名

レポート名
国際交流基金専門

家名
レポート名

国際交流基金
専門家名

レポート名
国際交流基金専門

家名
レポート名

ŌBA Sachiko
Japanese Education in

Kazakhstan celebrating
the decade

SUGIURA
Chisato Japanese Course Start SUZUKI Eri Activities that motivate

students to learn
YAMAGUCHI

Toshiyuki
New efforts of Japanese
course

大庭佐知子
十年目を迎えたカザフス

タンの日本語教育
杉浦千里 日本語コース始動 鈴木恵理

学生の学習意欲を引き出
す活動を

山口敏幸
日本語コースの新しい取
り組み

ŌBA Sachiko Change over the university
in term of three years

SUGIURA
Chisato Japanese Course Start IN Maiko

The role of the teacher - to
design the learning

environment –

大庭佐知子
任期3年間での大学をめぐ

る変化
杉浦千里 日本語コース始動 因麻衣子

教師の役割 −学習環境を

デザインするために−

ITABASHI
Takako

Activities at Kazakh
National University

ARAKAWA
Tomoyuki

Japan center celebrating
the third year IN Maiko Before students leave for

society TATSUKI Chika JF course start

板橋貴子 カザフ民族大学での活動 荒川友幸
3年目を迎える日本セン

ター
因麻衣子

学生が社会に出ていく前
に

建木千佳 JF講座スタート

ŌSHIMA
Tomomi

"Far country" Kazakhstan,
"nearby country" Japan

ARAKAWA
Tomoyuki

Japanese Language
Education at Japan Center

and Kazakhstan
IN Maiko What you see from the two

speech contests TATSUKI Chika JF course the second year
of challenge

大島智美
『遠い国』カザフスタ
ン、『近い国』日本

荒川友幸
日本センターとカザフス

タンの日本語教育
因麻衣子

二つの弁論大会から見え
てくること

建木千佳
JF講座2年目のチャレン

ジ

ŌSHIMA
Tomomi "Two days like a dream" ARAKAWA

Tomoyuki

Symposium "Japanese
Language Education of the

Frontier"
AIKI Kayo

Toward the spread of
Japanese and Japanese

culture
TATSUKI Chika Popular Japanese culture

in Kazakhstan

大島智美 夢のような2日間 荒川友幸
シンポジウム 「フ ロン
ティアの日本語教育」

愛木佳代
日本語・日本文化の普及

を目指して
建木千佳

カザフスタンの日本文化
人気

KUKIMOTO
Megumi

University education
supported by young force KUNO Gen Toward expansion of

Japanese learners MORI Madoka "JAPAN" in Kazakhstan

久木元恵
若い力に支えられる大学

日本語教育
久野元

日本語学習者層の拡大に
向けて

森まどか
カザフスタンにおける

「JAPAN」

KUKIMOTO
Megumi

Almaty-zhastar kolasy:
Japanese education

blossoming in "Youth city
Almaty"

KUNO Gen We do various ŌNISHI Yumi Efforts to disseminate
Japanese culture MORI Madoka

Ties to the Japanese
learners - Japanese

teachers - activities in
Kazakhstan and Central

Asia –

久木元恵

Almaty-zhastar kolasy：
「若者の都市アルマ

ティ」で花開く日本語教
育

久野元 いろいろやっています 大西由美
日本語日本文化普及の取

り組み
森まどか

日本語学習者・日本語教
師とのつながり－国内・
中央アジアでの活動－

SUZUKI Eri
To absorb a lot of things,
students always continue

to grow

YAMAGUCHI
Toshiyuki

Kazakhstan Japanese
Culture Center Japanese
Course aiming for
independence

ŌNISHI Yumi Creating communities for
Japanese learners SEGAWA Ayako Wave of Japanese culture

spreading in Kazakhstan

鈴木恵理
 多くのものを吸収し、常

に成長し続ける学生達
山口敏幸

自立化を目指す カザフス

タン日本文化センター日
本語コース

大西由美
日本語学習者のコミュニ

ティづくり
瀬川綾子

 カザフスタンに広がる日本文

化の波

Year
年

al-Farabi Kazakh National University Narxoz University KJC

アル・ファラビカザフ国立大学
カザフ経済大学

カザフスタン・日本人材開発センター

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012

2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

al-Farabi Kazakh National University Narxoz University KJC

アル・ファラビカザフ国立大学
カザフ経済大学

カザフスタン・日本人材開発センター

2002

2003

Year
年

Дерек көзі: https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/voice/touou/kazakhstan/

Ескерту: мамандардың баяндама тақырыптары және мәтіні жапон тілінде жазылған. Оқырмандарға жетімді 
және түсінікті болу үшін баяндама тақырыптарын ағылшын тіліне автор аударған. Бос торшалар сол жылдары жапон 
мамандарының білгілі бір себептермен (мысалы, жанұя жағдайына байланысты еліне ерте қайтып кетуі тәрізді) Қазақстанда 
болмағанын көрсетеді.

2003 жылы
ҚазҰУ-де студенттердің Жапонияға оқуға 

баруға, ғылыми тағылымдамадан өтуге тек Жа-
пон үкіметінің MEXT стипендиялары арқылы 
небәрі 1-2 студенттің барып жатқаны айты-
лып, осы мәселені шешу үшін университеттер 
арасында екіжақты меморандумның керектігі 
атап өтіледі. Осыған қоса басты жаңалық 
ретінде алғаш рет Жапонияның жекеменшік 

университетінің стипендиясына студенттерді 
оқуға жіберу мүмкіндігі пайда болғаны жазыла-
ды. Бұл сол жылдары әлі де университет тара-
пынан қолға алу керек мәселелердің бірі екенін 
көрсетіп отыр. Дегенмен, соңғы жылдары бұл 
мәселе шешіліп келе жатқанын айтып өтейік. 
Мысалы, қазір Жапонияның 8 ЖОО (Хоккай-
до Университеті, Осака Университеті, Васеда 
Университеті, Цукуба Университеті т.б.) ме-
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морандум алмастырылып, жылына Қазақстан 
жағынан оншақты студент, Жапониядан 
бірнеше студент алмасып келіп отырады. Со-
нымен қатар, баяндамада Қазақстан нарқында 
жапон компанияларының 10 жылдан аса уақыт 
өтсе де әлі де аздығы, компанияларға білікті 
тәжірибелі аудармашылардың тапшылығы да 
аталады. Мысалы, аудармашы тапшылығы 
мәселесін шешу жолы ретінде соңғы жылдары 
университеттің мамандықтар каталогына аудар-
матану мамандығы бакалавриат және магистра-
тура деңгейінде енгізіліп, түлектер дайындалып 
шығып жатыр. Осы жылы жапон бөліміне ақылы 
түрде оқуға түсушілердің пайда болғаны, бірақ 
олардың оқу үлгерімі кішкене төмен екендігі де 
атап көрсетіледі.

2004 жылы
ҚазҰУ-де студенттердің кедергісіз жұмысқа 

тұруы үшін жоғарғы 4-5 курстарда «бизнеске 
арналған жапон тілі» пәні енгізілгені және алғаш 
рет жапон компаниялары мен KJC-де өндірістік 
тәжірибеден өте бастағаны, университеттің 
келесі оқу жылы ескі оқу жүйесінен батыстық 
кредиттік технологиялар жүйесіне өтуге дайын-
далып жатқаны да хабарланады.

KJC-де жалпы халыққа арналған курстардың 
2002 жылдан басталғаны және осы жапон тілі 
курстарын тыңдаушылар санының қарқынды 
өсіп отырғаны аталады. Мысалы, жалпы 
статистикалық салыстыру үшін 2003 жылы жа-
пон тілі курстарын – 128 тыңдаушы бітірген. 
Осы жерде KJC-де жалпы халыққа арналған 
жапон тілі курстарымен бірге, жапон тілі 
мұғалімдеріне арналған арнайы курстың ашы-
лып, ЖОО жергілікті жапон тілі ұстаздарының 
(авторды қоса алғанда) алғашқылардың бірі бо-
лып өткенін айтып кетейік.

Баяндамаға сүйенсек, елімізде 2004 жылы 
жалпы 1200 адам жапон тілін үйренген екен. 
Жапон тілін үйренушілердің жалпы санының 
көп болуына байланысты KJC маманы «Олар 
жапон тілін терең меңгеруден гөрі, Жапонияға 
қызығушылы басым ба деген» ой-пікірін айтады. 
Сонымен қатар, Қазақстанда 19 ұйым (KJC-ді 
қоса алғанда) жапон тілін оқытып жатқанын ха-
барлайды. Жоғарыдан сол жылдары Жапонияға 
және жапон тіліне деген отандастарымыздың 
қызығушылығының күрт өсіп, елімізде үлкен 
бум болғанын аңғартады.

2005 жылы
ҚазҰУ маманы баяндамасын Алматыда 

небәрі 60 жапондық болғаны, студенттердің 
жапондықтармен жүздесіп коммуникация ал-
мастыру мүмкіндігі аз екені туралы өз пікірімен 

бөліседі. Жергілікті студенттерге жапон тілін 
жетілдіру және Жапонияда жұмысқа орналасу 
мүмкіндіктері туралы ақпаратпен танысу үшін 
елімізге оқуға келген жапондық студенттер-
мен кездесу өткізіледі. Осы жылдан бастап фа-
культетте Жапон апталығы іс-шарасы жүргізіле 
бастағаны, осыған жапон тағамдарын танысты-
ру мақсатында макидзуши тәрізді жапон тағамы 
дайындалады. Студенттермен бірге жапон 
бөлімінің ғаламтордағы вебсайты дайындалып 
жатқаны да хабарланады.

KJC маманы Қазақстанның сол жылғы ЖІӨ 
(GDP) 3000 US $ және қарқынды даму үстіндегі 
дамушы мемлекеттердің ішінде ең алдыңғы 
қатарда орналасқан. Алайда, жастар арасындағы 
жұмыссыздық 10%, жапон тілін оқып бітірушілер 
арасындағы жұмысқа тұру қиыншылығы 
алаңдататыны баяндалады. Осыған орай, KJC-
де жапон-орыс тіліндегі аудармашылар курсы 
ашылады. Соның нәтижесінде түлектердің жа-
пон компанияларына жұмысқа тұруға барынша 
көмек береді деген үмітін білдіреді.

2006 жылы
KJC-де алыс-жақыннан 60-қа жуық жа-

пон тілі мамандары қатысуымен халықаралық 
симпозиум өткізіледі. Жапон тілін үйреніп 
жүрген тыңдаушылар санының көп болға ны-
на қарамастан Қазақстандағы жапон компания-
ла рының аздығы алаңдататыны тағы да айты-
ла ды. Осыдан, түлектердің жұмысқа тұру 
қиын  шылығы пайда болып келе жатқаны байқа-
латыны хабарланады. Ал, ҚазҰУ-де Осака шет 
тілдер университетімен меморандум алмасты-
рылады.

2007 жылы
KJC маманы соңғы жылдары Қазақстанда 

корей және қытай тіліне қызығушылардың 
саны көбейіп келе жатқаны, осы аталған 
мемлекеттердің тіл мамандарының соған белсе-
не күш салып жатқанын хабарлайды. Қазақстан 
нарқына Қытай және Оңтүстік Корея бизнесінің 
жапон компанияларына қарағанда көптеп кіріп, 
жылдан жылға көбейіп келе жатқаны бәріне 
мәлім. Соның себебіне, ҚХР шығысымызда көрші 
орналасауы, ал Оңтүстік Кореяның компаниялар 
санының нарықта ұлғаюына жергілікті этникалық 
кәрістердің болуы және байланысы әсер берді 
деп болжауға болады. Осыған орай жапон тілін 
тыңдаушылар санын көбейту үшін қашықтық 
білім беру технологиясына негізделген жапон 
тілі курсының ашылатыны айтылады. Өткен 
жылы Жапонияның премьер министрі Д. Ко-
издзуми Қазақстанға ресми іс-сапармен келгені, 
екіжақты келіссөздер нәтижесінде Қазақстандық 
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Болашақ бағдарламасы үміткерлерін Жапонияға 
қабылдау қолға алынатыны хабарланады.

2008 жылы
ҚазҰУ магистратура деңгейі жапон бөлі-

міне өткен жылдан бері алғаш рет 5 студент 
қабылданып, осы жылы магистрлік диссерта-
ция жазуға дайындалып жатады. Орта Азия 
деңгейінде (5 мемлекет) өткізілетін жапондық 
шешендік өнер сайысында жапон бөлімі студенті 
1-орын алған. Әсіресе, шешендік өнер сайысын-
да бәсекелестік жоғары болуына байланысты 
жапон бөлімі студентінің ең жоғары орынды 
иеленуі жоғары бағаланады.

2009 жылы
KJC-де жапон тілі курсы тыңдаушылардың 

жалпы саны – 230, осы курстарда тыңдау-
шыларды тілді меңгеру деңгейіне сәйкес 1-8 
деңгейге бөліп, 15 топтан құралған. Ал 2006 
жылдан бері Астана қаласында ашылған курс-
тарда – 110 тыңдаушы (1-7 деңгей, 7 топ) 
болған. Осы жылы алғаш рет жазғы курстар 
ашылады. Сонымен қатар, 2006 жылдан бас-
тап KJC өзінің екінші фазасына көшкені, 
басшылық тарапынан дербес жұмыс істеуі ту-
ралы талаптар қойыла бастайды. Осыған орай, 
жапон тілі курстары сапасы, тыңдаушылар са-
нын көбейту мәселесі және т.б. басқа өзекті 
мәселелерді шешу керектігі жапон тілі маман-
дарын ойландырып отырғаны хабарланады. Со-
нымен қатар, Қазақстан жапон тілі мұғалімдері 
қауымдастығы жұмысының қызметіне де 
белсенді қатысып отырған.

2010 жылы
KJC-де жапон тілі курсы тыңдаушылардың 

жалпы саны – 280-ге жетеді. Тыңдаушыларға 
арналған Канджи оқулығы (Иероглифтер) 
дайындалып жатқаны, жапон тілін жылдам 
меңгерген тыңдаушыларды бір деңгейден екінші 
деңгейге ауыстыру жүйесі енгізіледі.

2011 жылы
ҚазҰУ-де JF маманы жоғары 3-4 курс 

студенттеріне сабақ беріп, олардың диплом 
жұмысы жазу әдіс-тәсілдері мен тағылымдамадан 
өту кезіндегі күнделікпен есептемелерді толты-
румен жазуды қолға алып, студенттермен жұмыс 
атқарған. Қазақстанда соңғы жылдары студент 
саны көп болғанына қарамастан жапондық 
ұстаздардың аз болуы, оның тапшылығы айты-
лады. Бұл жапон тілін үйренуші студенттердің 
бәрін игеріп, сапалы қызмет көрсетуге біршама 
қиындық тудырып жүргені алаңдатады. 
Студенттердің жапон тілін тереңірек меңгеру 
мақсатында видео контест өткізеді. Әсіресе, осы 
контест арқылы студенттердің ауызекі сөйлеу 

қабілеті және бір мезетте ойлаумен сараптауды 
меңгеруге көңіл бөлген.

2012 жылы
KJC-де KJC жапон тілі мұғалімдері және JF 

маманы бірігіп алғаш рет JF курстары енгізіле 
басталады. Осы жерде бұрын қолданылып кел-
ген «Minna no Nihongo» оқулығы «Marugoto» 
оқулығына ауыстырыла бастайды. Осы оқулық 
арқылы жапон тілін үйренушілердің тыңдау 
қабілетін жақсарту көзделеді. Соған сәйкес, 
курс тарда өзгерістер байқалады деп болжанады.

ҚазҰУ-де JF маманы екі елдің алыс орналасу-
ына байланысты Алматыда жапондықтардың әлі 
де аз болуы (небәрі 60-қа жуық), студенттердің 
жапондықтармен жүздесіп сөйлесу мүмкіндігін 
өте төмендетіп отырғаны алаңдатады. Сол 
себепті, әлі де екі жақта қарым-қатынасты 
нығайту керектігі өзекті екені, мысалы, ту-
ризм саласын дамытуды көрсетеді. Осындай 
жағдайға қарамастан жапон тіліне, Жапонияға 
қызығушы студенттердің жапон бөліміне түсіп, 
оқып жатқаны айтылады. Студенттердің көбі, 
соңғы жылдары күш алып келе жатқан жапон 
жұмсақ күшінің құралы аниме мен мангаға 
қызығып, жапон тілін оқуға түскені, оқуды 
бітірген соң жапон компанияларына жұмысқа 
тұруға үміттері жоғары деген баға береді. Бірақ, 
жапон компаниялардың аз болуына байланысты 
жұмысқа тұру қиындығы да қоса айтылады. Со-
нымен қатар, JF маманы түлектердің жапон ком-
панияларына жұмысқа тұра алмау себептеріне 
де жауап беріп көрген. Оның себептеріне 
1)  Қазақстан нарқында жапон компанияларының 
аз болуы; 2) компанияларға жапон тілін білетін 
түлектің керек еместігі (ағылшын және орыс тілін 
білсе жеткілікті) жатқызады. Неге жапон тілі ке-
рек емес деген сұраққа, жапон бизнес өкілдері 
жауап ретінде жапон компанияларында сту-
денттер бизнес жапон тілі, салалық терминдерді 
жетік білмеуі, өндірістік тағылымдамадан 
өткен кезде қарапайым күнделікті дұрыс тол-
тыра алмауын JF маманына хабарлағаны айты-
лады. Әрине, жоғары курстағы студенттердің 
базалық деңгейдегі бизнес қабілеттілігі болма-
уы мүмкін. Автор студенттің жоғарыда аталған 
қабілеттіктерді өндірістік тәжірибеден өту 
арқылы бойына жинақтайды деп есептейді. 
Және соңғы жылдары университетте негізгі 
оқу жоспарына «бизнес жапон тілі», «салалық 
терминология» тәрізді элективті пәндері 
енгізіліп, жоғарыдағы мәселелер шешілу жо-
лында екенін де айтып өтейік. JF маманы да 
жоғарыда аталған мәселелерді шешуге сол 
жылы өндірістік тағылымдамадаға бағытталған 
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дайындық курсын әзірлейді. Осы курс арқылы 
тек жапон тіліндегі бизнеске қатысты сөздерді 
оқып үйренумен шектелмей, жапондықтармен 
қалай жұмыс істеу керектігі қарастырылады. 
Әсіресе, қазақстандықтармен жапондықтардың 
ойлау қабілетінің айырмашылығы, жұмысты 
істеу үрдісіндегі көзге көрінбейтін қарапайым 
бөлшектерге дейін ден қойып қарау керектігі 
т.б. мәселелер тереңінен қарастырылып, 
қолға алынады. «Қазақстандықтар Жапония-
ны супер жоғары технологиялары дамыған 
мемлекет деп таниды. Алайда, Жапония 
осындай мемлекетке айналғаны жоғары тех-
нологияларды еңбекқорлықпен жасап шыққан 
қарапайым қатардағы жапондықтардың шебер-
ханаларындағы (бұл жерде инженерлердің) 
еңбегі» – деп, JF маманы өзінің пікірін айтады. 
Жоғарыдағы пікірге автор да жапондықтардың 
жоғары технологияларға ие мемлекетке айна-
луы, біріншіден Жапонияда шикізат көздерінің 
(қазба байлықтардың) болмауы, жалпы жа-
пон халқының еңбекқорлығы, жұмысты атқару 
кезіндегі барлық іске тиянақты болуы және 
мұқият қарап істеуі, атқарылған жұмыстың не-
месе еңбектің нәтижелі және жемісті болуына 
әкеліп отыр деп болжайды.

2013 жылы
Осы жылы KJC екі ел арасындағы келісім-

шартқа сәйкес Жапонияның JICA мекемесі 
қарамағынан Нархоз Университетіне (сол жыл-
дары ҚазЭУ) толығымен көшеді. KJC маманы 
қазақстандықтардың арасында Оңтүстік Кореяға 
және корей тіліне қызығушылықтың артуына 
байланысты жапон тілін тыңдаушылар санының 
төмендеуі байқалатынын тағы да атап отыр. 
Жоғарыдан 2000 жылдардан бастап «корей 
толқыны» деп аталатын корей попмәдениетінің 
музыка және кино индустриясының әсерінен 
Қазақстанда екі Қиыр Шығыс елдері арасын-
да Күн шығыс елінен Таңғы балғындық еліне 
қызығушылықтың жоғарылауын байқаймыз.

ҚазҰУ-дегі JF маманы Қазақстанда 
өткізілген 15-жапон тілінен шешендік өнер 
сайысында алғаш рет өңірлерден (Қарағанды 
және Семей) конкурсқа сайыскерлер қатысып, 
бірінші орынды күтпеген жерден Қарағандыдан 
келген конкурсант жеңіп алады. Осы жерде 
өңірлерден қатысқан конкурсанттардың Алматы 
және Астана тәрізді ЖОО мамандандырылған 
жапон тілін оқитын студенттеріндей емес, 
өздігінен оқып үйреніп келгені ерекше атап 
өтіледі. Бұл сайыскерлер теледидардан жапон 
анимелерін көріп, жапон музыкасына еліктеп 
өздігінен жапон тілін үйренген екен. Әрине бұл 

елімізде кездесетін ерекше құбылыс және жиі 
кездеспейді. Жоғарыдан жапон жұмсақ күшінің 
(попмәдениеті) әсері еліміздің жастарына жет-
кені және соның нәтижесінің бір көрінісі деп 
санауға болады.

2014 жылы
Жыл сайын елімізде өткізілетін Жапонияға 

қатысты ауқымды іс-шаралардың бірі – «Жапо-
нияның мәдениет күндері». Осы іс-шара нау-
рыз айында Алматының Орталық Музейінде 
өткізіліп, 3500-ге жуық қонақ келеді. Жапондық 
дәстүрлі киімі, музыкасы және тағамдары та-
ныстырылып, Алматыда жапон тағамы – Су-
кияки, Астанада – Одэн тағамы дайындалады. 
Мысалы, Одэн Астананың суық климатына сай 
келетін тамақ ретінде таңдалып, қонақтардың 
қолдауына ие болады.

ҚазҰУ-де де жапон тілін оқитын студент-
тер санының күрт азаюы хабарланады. Соның 
себебіне, ЖОО мен орта мектептердегі жа-
пон тілі оқытылатын сыныптардың жабылуы 
жатқызылады. Осындай үрдіске қарсы шара 
ретінде Алматы қаласы шеңберінде кәсіби 
ориентациялық жұмыстар жүргізу қолға 
алынады. 

2015 жылы
KJC-де жапон тілі курстарын тыңдаушылар 

саны 160-қа төмендеп, орталық мамандары 
тыңдаушылар санын көбейту үшін Астанадағы 
Назарбаев Университетінде жылжымалы жапон 
тілі курсын өткізіп көрген. Осы жылы алғаш рет 
жапон әндерінен караоке конкурсы өткізіліп, 
сайыскерлер саны көп болып, қатысушылар ара-
сында жақсы бағаға ие болады. Сонымен қатар, 
JAPAN CLUB қауымдастығының негізі қаланып, 
қауымдастық өз тарапында жапондық бизнес 
өкілдерімен жергілікті отандастарымыздың 
коммуникациялық байланысын нығайту мақ-
сатында ашылады.

2016 жылы
KJC-де жапон тілі курстары толығымен 

«Marugoto» оқулығына көшеді. Орталықтағы 
JF мамандары Қазақстан аумағымен шектелмей 
Орта Азиядағы Жапон орталықтары мен жапон 
мамандары жетіспеушілігі бар Түркменстанда 
белсенді жұмыс атқарып, сол елге іс-сапармен 
барып қайтады.

ҚазҰУ-де елімізде жапон тілін тыңдаушылар 
санының күрт азаюы алаңдатушылық туғы-
затыны айтылады. Мысалы, 2000 жылдар ба-
сында Қазақстанда жалпы 1000-нан асатын тың-
даушылар жапон тілін үйренсе, 2014 жылы – 450, 
2015 жылы – 350-ге дейін төмендеп, жапон тілін 
оқытатын ЖОО-лар саны да 7-ден 3-ке кеміген.
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2017 жылы
KJC-де жапон тілі курстарын тыңдау шы-

лардың жалпы саны Алматыда – 100, Астанада 
– 48 болған. Курстардағы сабақ уақыты да кешкі 
мезгілге 18:30-20:30 аралығына ауыстырылады. 
Бұл жалпыға арналған курстарда студенттер 
мен күндіз жұмыс істейтін тыңдаушылардың 
сұранысына сәйкес ауыстырғаны атап өтіледі. 
Жоғарыдан соңғы жылдары KJC-де жапон тілі 
курстары тыңдаушылар саны күрт төмендеп келе 
жатқанын байқауға болады. Осы тенденцияны 
өзгерту үшін шұғыл іс шаралар қолдану керектігі 
орталық басшылығының басты мәселелерінің 
біріне айналып отыр деп есептейміз.

ҚазҰУ-де JF маманы жапондықтардың аз 
болуына қарамастан (небәрі 120-ға жуық), сту-
денттер жапон бөлімін таңдап, жапон тілін оқып 
отырғанын баяндайды. Сонымен қатар, екі елдің 
ЖОО жүйесіндегі айырмашылықтары да тура-
лы айтып өтеді. Мысалы, студент өзінің жапон 
тілі деңгейіне сәйкес топты таңдау мүмкіндігі 
болмауы, жапон тілін оқытатын базалық жапон 
тілі сабақтарының жылдан жылға азайып келе 
жатқаны, жапондарда студенттер үйірмемен 
өздерінің қызығушылығына сәйкес клубтарға 
қатысып университет қабырғасында көбірек 
уақытын өткізсе, жергілікті студенттер сабақ 
аяқталысымен үй жұмысын орындауға үйіне 
кетіп қалатыны ерекше екені баяндалады. 
Осындай айырмашылықтарды ескеріп JF мама-
ны студенттер бір-бірімен еркін өзара араласу 
мүмкіндігіне ие болу үшін сабақтан тыс уақытта 
жапон тілі кабинетінде жапон мангаларын оқу, 
жапондық студенттермен пікір алмасу тәрізді іс-
шараларды өткізеді. Жоғарыдан студенттің өзінің 
тілдік деңгейіне сәйкес жапон тілі сабақтарын 
таңдау мүмкіндігі мен базалық жапон тілі 
сабақтарын ұлғайту мәселелерін университет 
тарапынан жақын болашақта негізгі оқу жоспа-
рымен бағдарламаларға өзгеріс енгізу арқылы 
қарастырылады деп сенеміз. Әрине, Қазақстан 
ЖОО және жапон университеттерін салыстыру 
мүмкін емес. Бірақ, жергілікті университеттерде 
студенттік үйірмелер мен клубтар жеткілікті. Мы-
салы, жапон бөлімінде «Жапон салоны» және «Жас 
Ғалым» тәрізді үйірмелер қызмет атқарады. Енді, 
жоғарыдағы мәселені шешу үшін осы үйірмелерге 
жауапты жапон тілі ұстаздарымен JF маманының 
қызметін үйлестіру қажет деп санаймыз. 

Қорытынды

Ғылыми жұмыста Қазақстандағы 1992-2017 
жылдар аралығындағы жапонтану жағдайына 

жалпы шолу жасалынды. Атап айтсақ, Қазақ-
стандағы ЖОО ішіндегі ең алдыңғы қатардағы 
ҚазҰУ шығыстану факультеті жапонтану 
бөлімінің 25 аралығындағы өзгерістері, сол жыл-
дарғы жетістіктер мен өзекті мәселелерді еліміз-
ге арнайы жіберілген JF мамандары (эксперт-
тердің) жыл сайынғы баяндамаларына, жапон 
бөлімі ұстаздырымен жүргізілген сұхбаттарға 
сүйене отырып сараптамалық шолу жасалынды.

Енді Қазақстандағы жалпы жапонтану 
жағдайын төменде қысқаша жүйелеп өтейік.

Қазақстан-Жапония қарым-қатынасы ресми 
дипломатиялық байланыс орнатудан басталып, 
әлді де нығайып және тереңдеп келеді. Мыса-
лы, Қазақстан Республикасы тарапынан елба-
сы Н.Ә. Назарбаев 4 рет іс-сапармен барып, 
жапон тарапынан жапон үкіметі сол жылдарғы 
премьер министрлері Қазақстан мен Орта Азия 
мемлекеттерінде іс-сапармен болып қайтқаны 
бәріне мәлім. Сонымен қатар, соңғы жылда-
ры жапон азаматтарының Қазақстанға визасыз 
кіруіне жеңілдік жасалғаны да осының дәлелі 
деп айтуға болады. Осы жұмыста, негізінен 
екі елдің оқу ағарту ісі бағытындағы іс-
шаралары қарастырылып, саяси-экономикалық 
(дипломатиялық қарым-қатынасты қоса алғанда) 
ресми байланыстар аса қарастырылмағанын 
ескертіп кетейік.

Тәуелсіздігімізді алған жылдардан бері жапон 
бизнесі де Қазақстан нарқына еніп, өз үлестерін 
қосуда. Алайда, жапон компанияларының 
еліміздің нарқында әлі де аз болуы жапон тілін 
жетік меңгерген түлектеріміздің жұмысқа тұру 
қиындығы туралы жоғарыда аталған баяндама-
лардан көруге болады. Яғни, осы бағыттағы іс-
шараларды Қазақстан үкіметі тарапынан да қолға 
алу қажеттігі туындап отырғанын көрсетеді.

Жапон тілін үйренушілердің және жапон-
та ну шы мамандармен жапон тілі ұстаздары-
ның 25 жыл аралығындағы сандық және 
сапа лық динамикалық өзгерістеріне келсек, 
отандастарымыздың Жапонияға қызығушы-
лығынан студенттер орталық курстарындағы 
жапон тілін тыңдаушылар саны 2000 жылдардың 
ортасына дейін шарықтау шегіне жетіп, одан 
кейін бәсеңдеп, қазір күрт төмендеп кеткенін 
көреміз. Осыдан бастапқыда Қазақстандағы 
ЖОО да көбейіп, қазір нарық сұранысына 
сәйкес небәрі 3 университетпен шектеліп отыр. 
Кезінде бастауыш және орта мектептерде де 
жапон тілін оқушыларға пән ретінде енгізіліп 
оқытылған. Алайда, бұл мектептерде соңғы 
жылдары сыныптар жабылғаны жоғарыдағы 
баяндамалардан көре аламыз. Жапонтанушы 
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мамандармен ұстаздардың құрамына келсек, 
мұнда да сұранысқа сәйкес басында ұстаздар 
саны ұлғайып, соңғы жылдары кемігенін көре 
аламыз. Осыған қоса, жаһандану жағдайындағы 
бәсекелестікке сәйкес жапон және ағылшын тілін 
жетік меңгерген, ғылыми дәрежесі бар жапонта-
нушы мамандардың кадрлық жетіспеушілігі бар 
екенін де атап өткен жөн.

Жапонияның JF мамандары ҚазҰУ мен KJC-
ге жіберіліп, олар өз тарапынан осы мекемелерде 
атқарған жұмыстары мен өз ой-пікірін баяндама-
ларында көрсетіп отырды. Осы баяндамалардан 
жоғарыда аталған мекемелердегі сол жылдарғы 
өзекті мәселелер, атқарылған негізгі іс-шаралар, 
мамандардың пікірінше маңызды тұстары ғана 
аталып өтіліп, автор да ақпаратты барынша 
толық беруге тырысты. Алайда, жоғарыдағы 
баян дамалар арқылы Қазақстандағы жалпы 
жапонтану жағдайын толығымен және терең 
қамтып өту мүмкін еместігін де атап өтейік.

Қорытындылай келе, жаһандану жағ-
дайында жоғары бәсекелестікке төтеп бере 
алатын, екі ел арасындағы қарым-қатынасты 
нығайтуға үлес қоса алатын маман дайын-
дау жапонтану бөлімінің жақын аралықтағы 
басты мақсат пен міндеттерінің бірі деп са-
наймыз. Осыған мысал ретінде Қазақстан 
Рес публикасы жақын болашақта дамыған ин-
дустриалды экономикасы бар мемлекеттердің 
(ағылшын тілінде OECD) қатарына кіруді 
көздеп «Қазақстан-2050» стратегиялық 
бағ дар ламаны жариялап және осы негізгі 
бағдарлама аясындағы тағы басқа мемлекеттік 
бағдарламаларды да жүзеге асырып келе 
жатқаны баршаға мәлім. Осы тұрғыда Жапония 
жоғарыда аталған клубтың басты орнында ор-
наласып, еліміз үшін таптырмас моделі екенін 
ерекше айтып өтіп, осы бағытта түлектер дай-
ындау, ғылыми жұмыстар мен ізденістер қолға 
алынады деп үміттенеміз.
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МЯГКАЯ СИЛА ЯПОНИИ: АНИМЕ И МАНГА 

Данная статья посвящена очень актуальной проблеме современности. В статье 
рассматривается одно из направлений мягкой силы современной Японии – аниме и манга.

Особое место уделено основным положениям концепции мягкой силы (soft rower) Джозефа 
Ная, политике Cool Japan. Показана краткая история возникновения аниме и манга начиная с 
12 в. Проанализирована роль аниме и манга как инструмента внешней культурной политики 
современной Японии, география распространения, успехи и причины неудач.
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Soft power of Japan: anime and manga

This article is devoted to a very popular problem of our time. In the article as one of the directions 
of the soft power of modern Japan anime and manga are examined. A special place is given to the main 
provisions of Joseph Nye’s soft rower concept, the policy of Cool Japan. Shown a brief history of the 
birth of anime and manga since the 12th century. The role of anime and manga as an instrument of the 
external cultural policy of modern Japan, distribution geography, successes and causes of failures has 
been analyzed.
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Жапонияның жұмсақ күші: аниме және манга

Бұл мақала уақыттың өзекті мәселесіне арналған. Мақалада қазіргі Жапонияның жұмсақ күші 
бағыттарының бірі деп аниме және манга қарастырылады.

Джозеф Найдың жұмсақ күшінің концепциясының, Cool Japan саясатының негізгі орында-
рына ерекше көңіл бөлінген. XII ғасырдан бері анима мен манганың пайда болуының қысқаша 
тарихы көрсетілген. Қазіргі заманғы Жапонияның сыртқы мәдени саясат құралы, тарату 
географиясы, сәттілік және сәтсіздік себептері ретінде аниме мен манга рөлі талданған.

Түйін сөздер: жұмсақ күш, Джозеф Най, Cool Gapan, тарих, аниме, манго, мәдени дипломатия, 
бренд, аймақ.
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Введение 

В современном мире государства все больше 
внимания уделяют своей внешней культурной 
политике. Экспорт, продвижение и распростра-
нение национальной культуры стали эффек-
тивным инструментом дипломатии и довольно 
результативным орудием борьбы за интересы 
того или иного государства. Joseph Nye выдви-
нул весьма популярную в наши дни концепцию 
«мягкой силы», опирающуюся на три основных 
ресурса – культуру, политические ценности и 
внешнюю политику. 

Термин «мягкой силы» в научный обиход 
был введен известным американским полито-
логом, разработчиком ряда направлений в рам-
ках неолиберализма Джозефом Наем, который в 
1990-ые руководил Гарвардским институтом го-
сударственного управления им. Джона Кеннеди. 
Впервые Най использовал термин «мягкая сила» 
в опубликованной в 1990 г. книге «Призвание к 
лидерству: меняющаяся природа американской 
власти» («Bound to Lead: The Changing Nature of 
American Power»), в которой он определял «мяг-
кую силу» как способность достичь желаемого 
на основе добровольного участия, симпатии и 
привлекательности, a не посредством принуж-
дения или выплат (Nye, 1990). Осенью 1990 г. 
Джозеф Най в журнале «Foreign Policy» опу-
бликовал статью под названием «Мягкая сила» 
(« Soft power »), в которой уточнил содержание 
этого термина и предложил свой подход к совре-
менным тенденциям в глобальном развитии.

Согласно Наю, «мягкая сила» – это способ-
ность достичь того, чтобы другие желали того 
же результата, который желаешь ты» (Nye, 1990: 
167), но не принуждая объект, а посредством 
убеждения и привлекательности. Воздействие на 
желание и поведение зависит от ресурсов, уме-
ния их использовать, а также среды их использо-
вания. Если традиционная «жесткая сила» госу-
дарства опирается на военную и экономическую 
мощь, то ресурсами «мягкой силы» являются 
культура этой страны, ее политические ценно-
сти, идеология и реализуемая внешняя политика 
(Nye, 2004 : 11).

Основная часть 

Япония была первой страной в Восточной 
Азии, которая приняла концепцию мягкой силы 
как инструмент своей внешней политики и по-
литики безопасности. Nye утверждал, что у Япо-
нии сравнительно больше потенциальных ресур-

сов мягкой силы, чем у любых других азиатских 
стран. И это первая не западная страна, которая 
имеет высокий уровень доходов и технологий, 
при этом сохраняя свою уникальную культуру 
(Nye, 2004: 25). 

После Второй мировой войны японское 
правительство столкнулось с необходимостью 
не только восстановить экономику и реформи-
ровать систему управления в государстве, но и 
преодолеть имидж агрессора на международной 
арене. Сферы культуры и общественной дипло-
матии предоставили Японии широкие возмож-
ности для такой деятельности.

Сегодня реализация «мягкой власти» Япо-
нии находится под контролем Министерства 
иностранных дел. В 1972 году под руководством 
министерства был создан Японский фонд разви-
тия культурного обмена, продвижения японских 
исследований за рубежом, изучения деятель-
ности западных учреждений и международных 
культурных обменных стандартов и программ 
(The Japan Foundation). В октябре 2003 года 
Фонд стал независимым учреждением, и теперь 
он имеет 24 представительства по всему миру, 
его деятельность охватывает более 190 стран. 
Основными направлениями деятельности Фонда 
являются обменные программы для выдающих-
ся специалистов в области межкультурной ком-
муникации, науки и культуры, а также програм-
мы обмена спортом и участие японских ученых 
в международных конференциях, сохранение 
японских культурных памятников, сотрудни-
чество по реализации совместных проектов с 
ЮНЕСКО.

Японское агентство международного со-
трудничества (JICA) регулирует вопросы, свя-
занные с официальной помощью в целях разви-
тия; его цели – сокращение масштабов нищеты, 
повышение эффективности систем управления, 
обеспечение безопасности людей и стимулиро-
вание образовательного и культурного обмена 
(Japan International Cooperation Agency).

В 1988 году министерство иностранных дел 
Японии начало публиковать ежемесячный жур-
нал по иностранным делам «Gaiko Forum» (Na-Na-
kamura, p.2) в котором также были освещены 
вопросы, связанные с японской народной куль-
турой и общественной дипломатией.

В 2005 году Консультативный комитет во 
главе с Tamotsu Aoki, профессором Универси-
тета Хосей (Kochneva, 2014: 135) был создан 
для концептуализации элементов мягкой силы 
Японии. Третий радел главы «Diplomatic Blue-Diplomatic Blue- Blue-Blue-
book», посвященный концепции мягкой власти 
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и публичной дипломатии, улучшению имиджа 
государства за рубежом, программам обмена 
студентами, сотрудничеству в культурной сфе-
ре. Одна из самых важных составляющих – про-
грамма «Cool Japan», программа публичной 
дипломатии, направленная на пропаганду по-
пулярной японской культуры. К 2014 году рас-
ходы правительства на продвижение японской 
поп-культуры достигли почти 883 миллионов 
долларов. 

Традиционные культурные ценности такие 
как икебана (цветочная композиция), чайная це-
ремония, дзюдо и каллиграфия, хорошо извест-
ны за рубежом. Однако, с растущим глобальным 
интересом к более современным формам япон-
ской популярной культуры, таким как аниме и 
манга, японское государство также перешло на 
использование японской поп-культуры в каче-
стве нового источника культурной мягкой силы.

К 2005 году японское правительство начало 
говорить о проекте «Cool Japan». В масс-медиа 
и научных кругах термин «Cool Japan» начал 
широко употребляться в качестве маркера совре-
менной японской поп-культуры. В итоге Прави-
тельство Японии приняло данное название в ка-
честве государственного бренда и обозначения 
японской стратегии мягкой силы. Бренд «Cool 
Japan» является способом продвижения Японии 
в мире как культурной державы, инструментом 
японской культурной дипломатии. Политика 
«Cool Japan» преследует две цели: во-первых, 
увеличить экспорт японских культурных про-
дуктов; во-вторых, представить дружественный 
имидж Японии за рубежом (Declaration of Cool 
Japan’s Mission).

В сентябре 2005 г. Shinzo Abe объявил, что 
поп-культура – одна из основных сил внеш-
неполитического влияния Японии. Следует 
уточнить, что основными силами продвижения 
являются японские комиксы – манга и анимаци-
онные фильмы – аниме. Манга и анимэ, извест-
ные как «отаку», станут проводниками японской 
культуры в других странах, что следует из но-
вой концепции культурной дипломатии: предо-
ставление творческим личностям, прежде всего, 
молодежи, возможности посещения Японии для 
ознакомления с ее культурой, с перспективой 
переноса ее влияния на родину адептов. 

В 2007 году Министерство иностранных дел 
Японии учредило конкурс на Международную 
премию «Манга», и в феврале 2018 года прошла 
11 церемония награждения (Ministry of Foreign 
Affairs, 2018: 23). На премию приглашают худож-, 2018: 23). На премию приглашают худож-
ников со всего мира, чтобы представить свои ри-

сунки в министерство. Эта схема направлена   на 
признание международных художников-манга, 
которые способствуют продвижению японских 
комиксов за рубежом. Победителя приглашают 
в Токио, где проходит церемония награждения и 
знакомство с японскими издательствами манги. 

Зрители аниме в Японии варьируются от ма-
леньких детей, которые смотрят аниме, ориенти-
рованные на молодых зрителей, на подростков, 
которые смотрят аниме, такие как Neon Genesis 
Evangelion, которые ориентированы на более 
старую аудиторию. Этот многопоколенный 
аспект делает аниме особенно полезным для 
попыток Японии продвигать себя через «Cool 
Japan».

В глобальном индексе Soft Power 30 2017 
года агентства Portland Япония занимает шестое 
место. Несмотря на высокие показатели, есть 
факторы, которые ограничивают дальнейшую 
реализацию потенциала мягкой силы Японии 
(The Soft Power). 

Хотя трудно определить точную дату появ-
ления манги, многие считают, что последова-
тельное искусство в Японии берет свое начало 
с создания свитков иллюстраций буддийскими 
монахами в XII веке. Свитки читались справа 
налево. Эта традиция чтения изображений спра-
ва налево продолжается сегодня в современной 
манге.

Самое важное в манге – повествание истории 
в определенной последовательности на страни-
це. «Истории в картинках» (манга) часто были 
религиозными по своей природе. Свитки про-
изводились в течение сотен лет по различным 
темам: от религиозными предостерегающих рас-
сказов и рассказов о призраках, до всевозмож-
ных ситуаций, которые не подвергались религи-
озным ограничениям (Katasonova, 2012: 61-62).

Эти карикатуры как часть религиозного из-
учения и культуры были редким явлением, но в 
скором времени проникли в культуру простых 
людей. Картины, которые начинались как буд-
дийские амулеты для путешественников, вскоре 
включали в себя множество предметов – от де-
монов до красивых женщин, воинов – и были на-
званы Otsu-e (картины Отсу) из-за их появления 
и популярности около города Отсу в середине 
XVII века (Eisner, 1994: 36).

Следующий важный сдвиг в искусстве про-
изошёл в XVI и XVII веках, когда художники 
начали создавать особый стиль иллюстрации, 
известный как ukiyo-e, или «картины плаваю-
щего мира». После сотен лет постоянной войны, 
сравнительно мирный период эпохи Токугавы 
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(1600-1867) позволил художникам создавать и 
совершенствовать объекты искусства для мас-
сового потребления. Иллюстрации в основном 
изображали жизнь и деятельность «плавающего 
мира» Йошивары. Йошивара был центром ноч-
ной жизни и обеспечивал богатую зрелищность 
для любого вида искусства. Традиция стиля и 
восприятия жизни стала частью визуальной ман-
ги. Именно во время бума ukiyo-e было создано 
много визуальных традиций, которые продолжа-
ются в современных японских комиксах.

Термин «манга» был придуман известным 
художником Хокусай Кацухика (1760-1849) и 
означал буквально странные или веселые кар-
тинки, гротески. Хотя изначально сам художник 
использовал его для серии рисунков «из жизни», 
термин крепко закрепился для обозначения ко-
миксов.

После того, как Коммодор Перри открыл 
Японию на Запад в 1853 году, огромный приток 
иностранцев сопровождался с появлением ко-
миксов в европейском и американском стилях. 
Приток новых западных искусств и традиций 
сразу повлиял на японское искусство – японцы 
начали создавать юмористические журналы. 

Итак, в начале XX века японские комиксы-
манга и комиксы начали размножаться, быстро 
набирая популярность среди публики. Впослед-
ствии манга стала печататься не только в жур-
налах, но и в виде книг в твердом переплете, 
становясь бестселлером. И это одно из главных 
различий между комиксами США и японской 
мангой – быстрый переход к публикации как 
книги, а не журнала. Даже сегодня в Японии 
многие взрослые читают комиксы в газетах и 
журналах и являются такими же преданными 
поклонниками, как и их дети (Robin, 2007: 18). 

Одним из новаторов-художников манги был 
Tezuka Osamu, который считается отцом япон-
ских комиксов, иначе именуемый «Бог манга». 
Он использовал кинематографические приемы 
и звуковые эффекты в комиксах, чтобы придать 
им реальность. 

В 1917 году было выпущено почти двадцать 
коротких анимационных фильмов в Японии. 
Анимация комиксов пробуждала интерес. 

Несмотря на то, что аниме того времени от-
личаются от нынешних, контент почти не изме-
нился. Фильмы рассказали смешные истории о 
самураях и оживили японские народные сказ-
ки. Одной из вещей, которые помогли им най-
ти свою нишу, было производство аниме для 
общественных связей и рекламных кампаний со 
стороны государственных учреждений. Отече-

ственное производство аниме начало развивать 
небольшой, но прочный фундамент. 

После войны, когда Япония начала оправ-
ляться от катастрофической войны, Okawa 
Hiroshi, президент кинокомпании «Toei», увидел 
мультфильм «Белоснежка» производства компа-
нии Walt Disney. Он был настолько впечатлен, 
что в 1956 году он построил современную сту-
дию Toei Doga (нынешняя Toei Animation) с це-
лью стать Восточным вариантом Диснея. 

Между тем японское телевизионное аниме 
стало популярным среди молодежи за рубежом. 
Япония начала активно заниматься международ-
ными релизами. Это включало создание собствен-
ных онлайн-потоковых сайтов, таких как daisuku.
net в 2013 году. Сайт сосредотачивал внимание на 
трансляции аниме контента. Был основан Asatsu-
DK с шестью аниме-студиями, Toei Animation, 
Aniplex, Sunrise, TMS Entertainment, Nihon Ad 
Systems и Dentsu (Drazen, 2003: 27). 

В Японии исследования в области манга, в 
качестве научного материала начались с 1990-х 
годов. Манга-исследования в Японии в насто-
ящее время подкреплены более чем десятком 
частных университетов, которые предлагают 
курсы для обучения практикующих, дополнен-
ные несколькими теоретическими лекциями. 
Kyoto Seika University – первый японский ху-
дожественный вуз, начавший преподавать ри-
сование манги еще в 1973 году и основавший 
факультет Манги в 2006. С 2010 года открылась 
программа для магистратуры, а с 2012 для док-
торантуры (Seika Kyoto University). Исследова-
ния Манги также проводятся в неспециализи-
рованных учебных заведениях в двух других 
колледжах Токио: Gakushūin University и Meiji 
University.

Манга-исследования не ограничиваются 
Японией, например, американский Bowdoin 
College предоставляет курс по японской анима-
ции, на котором изучают историю и общество 
Японии. Также на курсах изучаются различные 
способы ее распространения за границей, как 
анимация демонстрирует японские взгляды на 
детство, национальную идентичность и гендер-
ные роли, ориентируясь на эстетические, тема-
тические, социальные и исторические характе-
ристики японских анимационных фильмов. В 
California State University, учащиеся анализи-
руют и обсуждают отдельные темы в японской 
культуре и современном обществе, анализируя 
японскую анимацию (аниме) и печатные муль-
тфильмы, комиксы (манга) (College Classes on 
Anime/Manga).
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Другими важными связями в исследованиях 
манги в Японии являются такие специализиро-
ванные учреждения, как Киотский международ-
ный музей манги (с 2006 года) и Мемориаль-
ная библиотека манги и субкультур Yonezawa 
Yoshihiro (с 2009 года).

В конце 1990-х годов Япония вновь приспо-
собила свою дипломатию к новой эре, посколь-
ку страны во всем мире начали испытывать вол-
ны глобализации. В то же время, десятилетие 
медленного экономического роста и раздутый 
бюджетный дефицит потребовали от Японии 
найти новую ориентацию своей культурной ди-
пломатии. Япония была вынуждена переопре-
делить свою культурную самобытность в этом 
глобализирующемся мире. Аниме-анимация, 
манга-комиксы, мода, поп-музыка, кухня и ро-
маны молодых писателей стали играть важную 
роль в международной культурной деятельности 
Японии.  

Япония обретает международный имидж че-
рез популярную среду манги и аниме. Эти куль-
турные продукты обладают лучшими качества-
ми из обоих миров: явно японский по стилю, но 
при этом все же имеют универсальную привле-
кательность среди молодежи. Токийская дипло-
матическая синяя книга 2006 года отметила, что 
японская культура в настоящее время привлека-
ет внимание во всем мире как «Cool Japan», по-Cool Japan», по- Japan», по-Japan», по-», по-
вышает интерес к Японии, усиливая его имидж.

В 2013 году было подписано 989 контрактов 
с пятьюдесятью тремя странами с целью между-
народного распространения японской анимации. 
Первым клиентом была Южная Корея, заключив-
шая 90 контрактов. Тайвань занял второе место 
с 80, а США – третье, с общим количеством 73 
контракта. С четвертого до десятого были соот-
ветственно Канада (шестьдесят два), Таиланд 
(пятьдесят четыре), Китай (пятьдесят), Гонконг 
(сорок четыре), Италия (тридцать пять), Австра-
лия (тридцать один) и, равнозначно, Новая Зелан-
дия и Франция (девятнадцать). В 2013 году Азия 
составляла 56,4 % контрактов, Северная Америка 
(Канада и США) – 18,9 %, Европа – 12,9  %, Оке-
ания (Австралия и Новая Зеландия) – 7 %, Латин-
ская Америка – 3,1 %, Восточная Европа (Чехия 
Республика, Польша и Россия) 1,7 %, Африка 
(Южная Африка) 0,1 % и Ближний Восток – 0  %. 
Южная Корея, Тайвань и США стали первыми 
странами, которые подписали контракты для 
коммерциализации японского аниме (Association 
of Japanese Animations, 2013: 3). 

В последнее время японская индустрия ани-
мации широко освещается в средствах массовой 

информации, включая газеты и телевидение. 
Это помогает каким-то образом повысить осве-
домленность людей в этой отрасли. В 2016 году 
отрасль, которая зафиксировала положительный 
рост в течение четырех лет подряд, пересекла 
отметку в 2 трлн иен, когда они зафиксировали 
продажи в 2 трлн 900 млн. иен (109,9% по срав-
нению с предыдущим годом) (Association of Jap-Association of Jap- of Jap-of Jap- Jap-Jap-
anese Animations, 2017: 4).

Экспорт манги также растет. Десять круп-
ных японских издателей манги продают пере-
веденные версии своих комиксов. Их доходы 
от лицензирования оцениваются примерно в 17 
млрд. иен, тогда как общий доход на внутреннем 
рынке составляет около 50 млрд. иен (¥ 26 млрд 
для книг по манге, 24 млрд для журналов ман-
ги). Таким образом, заграничный лицензионный 
доход составляет 24 % от внутреннего дохода, 
связанного с правом собственности.

С 1990-х годов манга была широко распро-
странена за рубежом. Они особенно популярны 
в Восточной Азии. В 2009 году в Южной Ко-
рее примерно 80 % комиксов были переведены 
мангой с японского (Watanabe, McConnell, 2008: 
107, 149). На Тайване, даже несмотря на то, что 
с 1996 года продажи манги резко сократились на 
40 %, они по-прежнему составляют примерно 
80  % рынка комиксов. Ежедневный ежемесяч-
ный журнал манги, Weekly Shōnen Jump, после 
его запуска в США в ноябре 2002 года, продавал 
более 500 000 экземпляров на каждый выпуск 
ежемесячно. 

Принятие и популярность японских культур-
ных продуктов не происходило в каждой стране 
одновременно. Время и диапазон потребления 
культурной продукции варьируются в зависимо-
сти от стран (Nakano, 2002: 236).

В Тайване и Южной Корее, соответственно, 
японские индустрии культуры не могли экс-
портировать свою продукцию из-за полного 
запрета. Иными словами, до отмены запрета 
японские компании не могли распространять 
свою продукцию. Лишь в 2006 году были сня-
ты все ограничения на показ аниме и продажи 
манги. Однако мнoгие аниме-фильмы трансли-oгие аниме-фильмы трансли-гие аниме-фильмы трансли-
руются лишь в кинотеатрах, на трансляцию по 
кабельному и спутниковому телевидению все 
еще ограничено. Несмотря на полный запрет на 
японскую популярную культуру на Тайване и в 
Южной Корее, люди этих стран имели доступ к 
ней пиратством до отмены запрета (Otmazgin, 
2008:94).

В Китае в настоящее время созданы строгие 
ограничения на импорт японской поп-культуры. 
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Такие ограничения представляют собой препят-
ствие для распространения японских продуктов 
поп-культуры японскими компаниями. Напри-
мер, каждый год разрешается коммерциализиро-
вать только одну или две новые манги в Китае 
(Garvizu, 2004:45).

Это связано с тем, что китайское государство 
хочет защитить свою собственную анимацион-
ную индустрию. В 2009 году она создала China 
Animation Group Co., чтобы повысить свою на-
циональную анимационную индустрию. По-
мимо ограничений на вещание, официальный 
импорт иностранных мультфильмов часто под-
вергается цензуре.

Некоторые манги и аниме подвергались цен-
зуре в Индонезии, на Филиппинах и в Малай-
зии, потому что их содержание было слишком 
жестоким. 

Завоевание симпатий жителей государств 
Центральной Азии планировалось на основе 
ресурсов «мягкой силы», демонстрирующей 
привлекательность Японии и направленной на 
создание благоприятного отношения к ней на 
долгосрочную перспективу. 

Наибольшую популярность в нынешних ус-
ловиях получило движение аниме и манга. Фа-
натов данного движения становится с каждым 
годом все больше, сейчас упоминания об этой 
социальной группе все чаще появляются в СМИ, 
а в каждом среднем и высшем учебном заведе-
нии можно встретить ее представителей. 

Во время фестиваля Animania, проходившего 
в 2010 году, было наглядно продемонстрирован, 
насколько велик интерес к японской анимации 
в Казахстане. Как правило, поклонники аниме 
не ограничиваются просмотром мультфильмов. 
Среди них распространено написание рассказов 
по мотивам любимых аниме, которые называ-
ются фанфики, рисование любимых персонажей 
– фанарты, рисование любительской манги – 
«додзинси», и, конечно, косплей – переодевание 
в костюм любимого персонажа и присущее ему 
поведение.

Ежегодно проводятся аниме-фестивали, ве-
чера кино, посвященные японской анимации, 

культурные мероприятия Японии. Увлечение 
данными поп-культурами пробуждает интерес 
к самой стране Восходящего Солнца, ее языку 
и культуре. Был проведен опрос среди студен-
тов Казахского национального университета 
им. аль-Фараби и студентов, посещавших кур-
сы японского языка в Казахстанско-японском 
центре развития человеческих ресурсов для вы-
явления причины, по которой они стали изучать 
японский или заинтересовались Японией. В 
опросе приняло участие 50 респодентов, боль-
шинство которых ответили, что их привлекла 
«современная японская культура (аниме, ко-
сплей, манга, дорамы, J-POP, J-ROCK)»( 50%).

Сайт Аnimeclub.kz, созданный в 2005 г., объ-
единяет всех, кто интересуется аниме, мангой 
и японской культурой в Центральной Азии, и 
их целью является развивать аниме-культуру в 
данном регионе (animeclub.kz). Фанаты объеди-
няются в группы и ежемесячно, еженедельно 
устраивают различные сходки, на которых они 
заводят новых друзей и обсуждают их любимые 
аниме персонажи, сериалы. Молодое поколение, 
увлеченное данными поп-культурами, отличает-
ся своей особой одеждой, в чем-то копирующей 
одежду японских школьниц, особой прической, 
игрушками, значками, вечеринками, страстью 
ко всему японскому. Увлеченные аниме часто 
начинают изучать японский язык, чтобы смо-
треть мультфильмы в оригинале, ведь считается, 
что из-за перевода многое теряется, начинают 
слушать японскую рок- и поп-музыку.

Движение аниме, которым серьезно болеют 
люди в возрасте от 6-30 лет, на данный момент 
стало действительно массовым. Если с творче-
ством Хаяо Миядзаки знаком не всякий молодой 
человек, то с мультфильмами «Наруто» и «Сей-
лор Мун» знаком каждый.

Сила бренда Японии растет благодаря ди-
намично развивающейся поп-культуре. Аниме 
и манга не только имеют влияние на молодое 
поколение Японии, но и ориентированы на мо-
лодежь всего мира. В какой-то мере это так-
тический ход Японии по влиянию на мировой 
культурной фонд.
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Ф. Дзержинский орта мектебінің мысалында  
корейлердің этникалық тәрбиесі

Бұл жұмыстың мақсаты Қазақстандағы кәрістердің этникалық тәрбиесінің тарихын қарау және 
Ф.Дзержинский атындағы орта мектептің үлгісінде оны сақтау проблемаларын анықтау болып 
табылады. Қазақстанда этникалық корейлік мектептер жоқ, ал Кореяда № 56 және №136 орта 
мектептерде факультативтік сынып ретінде оқылады. Бұл жұмыстың авторы Ф.Э.  Дзержинский 
атындағы орта мектептің қызметіне ерекше назар аударғысы келеді. Дзержинский, ол 1-ден 
11-ке дейінгі корей тілін ана тілі ретінде оқытатын елдегі жалғыз мектеп. Ф.Э. Дзержинский 
атындағы орта мектеп Дзержинский – Қазақстандағы корей тілін сақтаудың бірегей үлгісі және 
осы мектептің сақталуы мен дамуы мәселесі қазіргі корейлердің ұрпағы үшін басты басымдық 
болып табылады. 

Бұл мақала 30RE003 грантының көмегімен дайындалды. Ref.No .: 10114610 Japan Foundation 
2018-2019 ж. қысқа мерзімді стипендиялық бағдарламасы.
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Этническое образование корейцев  
на примере средней школы имени Ф. Дзержинского

Целью данной работы является рассмотрение истории этнического образования корейцев 
Казахстана и выявление проблемы его сохранения на примере средней школы имени 
Ф.Э.Дзержинского. В Казахстане этнических корейских школ практически нет, корейский язык 
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в качестве факультативного занятия изучается в средних школах №56 и №136 города Алматы. 
Автор данной работы хочет обратить особое внимание на деятельность средней школы имени 
Ф.Э. Дзержинского, которая является единственной в стране школой, где корейский язык 
изучается как родной язык с 1 по 11 классы. Средняя школа имени Ф.Э. Дзержинского является 
уникальным примером сохранения корейского языка в Казахстане и вопрос сохранения и 
развития этой школы является первоочередной задачей для современного поколения корейцев.

Данная статья была подготовлена при поддержке гранта 30RE003 Ref.No.: 10114610 Japan 
Foundation Short-Term Fellowship Program for 2018-2019.

Ключевые слова: этническое образование, корейцы, школа.

Introduction
 

One of the elements of the culture of Koreans, like 
any other people, is language. The preservation of 
its history, culture, language and traditions is impor-
tant for every ethnos. The purpose and tasks of this 
work is to review the history of ethnic education of 
Koreans in Kazakhstan and to identify the problem 
of its preservation by the example of the Dzerzhin-
sky secondary school.

In Kazakhstan, there are representatives of more 
than 130 nationalities, each diaspora preserving its cus-
toms and traditions, makes its worthy contribution to 
the development of our sovereign state (The Korean 
Diaspora in Kazakhstan// http://www.kondor-tour.
kz/kaz_kore_saram). Korean diaspora contributes to 
the development of Kazakhstan’s economy. Kore-
ans of Kazakhstan, as well as representatives of other 
ethnic groups, survived the difficulties that arose af-
ter the collapse of the former Soviet Union, actively 
participated in every stage of the young state’s forma-
tion. Kazakhstan is a multinational state that unites 
representatives of more than 130 ethnic groups with 
a variety of languages and cultures. The problem of 
managing the languages   of Kazakhstan’s population, 
such as Moldovan, Uighur, Dungan, Korean, Ger-
man, were studied by M.M. Kopylenko, S.T. Saina, 
V.M.  Shvartsman, B.Kh. Hasanov, Z.K.  Akhmetzhay-
ova, E.D.  Suleimenova, A.T. Kaidarov, S.E. Isabekov, 
S.Yu.  Dream, D.D. Shaybakova et al. (Pak N.S. Ko-(Pak N.S. Ko-Pak N.S. Ko-
rean language in Kazakhstan: problems and prospects 
// http://www.arirang.ru/library/lib92.htm). The study 
of the languages   of peoples, including the language of 
the Korean diaspora, is one of the most relevant and 
promising areas of Kazakhstan’s science.

The initiator of many studies in this direction is 
the Assembly of the People of Kazakhstan. The idea 
of   creating such organization belongs to the Presi-
dent – N.A. Nazarbayev. The uniqueness of this 
Kazakhstani institution is recognized throughout the 
world, and its experience in implementing policies 
aimed at strengthening inter-ethnic and inter-reli-
gious harmony is being adopted by other countries 
that are today in the current conditions of global-

ization and multiculturalism. If in the first years the 
work of the Assembly carried more political mean-
ing, today it is a structure that covers all spheres of 
human life – culture, education, religion, national 
economy and many other things. Supporting the 
ideas of the head of state, she is engaged in advo-
cacy work, helping to fulfill such long-term goals as 
the country’s entry into the thirty of the developed 
countries of the world, the implementation of the 
new economic policy of Nurly Jol, a patriotic idea 
aimed at the future, Mangilik El.

Association of Koreans in Kazakhstan makes a 
significant contribution to the development of ethnic 
education of Koreans in Kazakhstan. The Associa-
tion of Koreans in Kazakhstan (AKK) emerged at 
the turning point of history, when the collapse of 
the Soviet Union was outlined, the proclamation of 
sovereignty and independence of Kazakhstan was 
approaching. In 1989, the initiative groups of the 
Korean public in the city of Alma-Ata and other re-
gional centers started creating Korean cultural cen-
ters. There are several main periods in the activities 
of the Association of Koreans of Kazakhstan. The 
first big period is the stage of becoming. Then, in the 
1990s, after the collapse of the Soviet Union, the Ko-
reans had the opportunity to manifest their national 
identity, revive the culture, traditions, language. Af-
ter the concrete goals were set, the prospects were 
defined, the formation of the AKK structure began, 
the Association held many events. This time was a 
period of active development of the Korean associa-
tion. Every year the range of tasks the Association 
sets itself is growing. AKK joined the structure of 
the Assembly of the People in Kazakhstan, began 
to implement international projects, actively par-
ticipate in the socio-political life of the republic. In 
the activities of the AKK, the main priorities are the 
study of the Korean language, the revival and de-
velopment of the national culture; the creation of an 
economic base and the strengthening of the author-
ity of regional Korean organizations; ensuring the 
continuity of generations, the development of the 
youth movement; strengthening friendship between 
nations, maintaining inter-ethnic harmony; estab-
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lishment and development of international and cul-
tural ties (History of the Association of Koreans of 
Kazakhstan // http://rooakk.kz/ru/akk_history.php). 
On the basis of this activity, one of the main mis-
sions of the organization is the preservation of the 
Korean language.

Methods of research

The method of analysis and synthesis is a uni-
versal method of investigation. Analysis – the re-
search method, viewed as a system, is mentally or 
practically broken down into equal attributes, prop-
erties and other elements to study each of them sepa-
rately. Synthesis is a research method, the purpose 
of which is to unite the individual parts of the ques-
tion under study into one. But the most interesting 
and acceptable is the so-called method of included 
observation. The included observation is a qualita-
tive research method that allows to study people in 
their natural environment, in everyday life situa-
tions. This is a form of field research that occurs in 
real conditions and which, unlike the experiment, is 
not controlled by anyone and is not structured. Re-
searchers take a direct part in the activities of that 
group or organization or collective. They can study 
and act in two roles: a participant in the process 
(action, situation) as an insider or an observer – a 
«neutral outsider». During the study of this issue, 
the author has observed and compiled records from 
the archive of the school of ethnic Koreans.

Main part

In Kazakhstan there are practically no ethnic 
Korean schools, the Korean language is studied as 
an optional lesson in secondary schools №56 and 
№136 in Almaty. Close attention deserves the activ-
ity of the F.E. Dzerzhinsky secondary school, which 
is the only school in the country where the Korean 
language is studied as a native language from the 
1st to the 11th grades. The school succeeds to solve 
the problems of preserving the ethnic education of 
Koreans in Kazakhstan.

The history of the school begins in the autumn 
of 1938, when the Koreans from the Far East were 
resettled on the desert land of the Karatal region. 
They created a settlement with their own hands, 
which they named «Far East» in memory of their 
Motherland. From the memoirs of one of the mem-
bers of the first pedagogical collective Tsai Appo-
lon Ivanovich: «I remember well, in May we started 
construction, and by the new academic year the 
school was completely ready . From the beginning 

to the end they did everything by themselves: laying 
the foundation, kneading clay, preparing the adobe, 
erecting the walls. The school, founded in 1938, was 
a seven year old, named after Lermontov. In 1949 
it became the secondary school named after Dzer-
zhinsky. The first pedagogical collective consisted 
of eight people. There was eleven class-kits. They 
studied in two shifts. Conditions were very heavy. 
Teachers conducted two classes, while there was 
no teacher’s room, electricity too, classes were con-
ducted under the light of kerosene lamps» (Archive 
of the F.E. Dzerzhinsky secondary school).

During its existence in the school there were 12 
directors, 9 of them were Koreans . The first direc-
tors of the school were Choi Den-Nen and Kwon Al-
exander. Choi Den-Nen graduated from Primorsky 
Krai’s peasant youth school, and Kvon Alexander 
graduated from the first year of Far Eastern State 
University. The first teachers of the school were 
Shin Vladimir Semenovich, Li Semen, Pak Niko-
lay Timofeevich, Kim Arseniy Mikhailovich, Kim 
Yakov, Tsai Appolon Ivanovich. In 1939, the first 
issue of the seven-year school named after Lermon-
tov was held. And the first graduation of the F. Dz-
erzhinsky secondary school in 1949 consisted of 16 
graduates. I would like to note the fact that hundreds 
of Koreans at that time received academic degrees 
of candidates and doctors of science; and many of 
them became graduates of this school. One of the 
brightest personalities of the Korean diaspora was 
the graduate of 1949, Khan Gury Borisovich. Head 
of the Department of Kazakh State Law Academy, 
Professor of Philosophy, Member of the Higher Dis-
ciplinary Council under the President of the Repub-
lic of Kazakhstan (1997) became the First President 
of the Republican AKK. The N.A. Nazarbayev’s 
trustee in the election of the President of the Repub-
lic of Kazakhstan in 1999 Khan G.B. was a mem-
ber of the National Commission of Kazakhstan for 
«UNESCO» and was awarded the Medal «Dostyk» 
and a commemorative medal «Astana». Among 
the Korean diaspora, a significant personality is Li 
Timofey Aleksandrovich – a teacher of physics, an 
Excellent worker in the education of the Kazakh 
SSR. In 1978, Lee T. A. was conferred the title 
«Honored Teacher of the Kazakh SSR» by the de-
cree of the President of the Supreme Council of the 
Kazakh SSR. Kim Anatoly Andreevich – studied in 
1947 – 1948, writer, graduated from the M. Gorky 
Literary Institute M. Gorky in Moscow, became a 
member of the Writers’ Union of Russia. His works 
are included in the programs of schools and univer-
sities, and his books are published in 24 countries. 
Kim A.A. was awarded the literary prizes of Russia, 
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Korea, Kazakhstan, Germany, USA, Japan. No less 
famous person in the circles of the Korean intelli-
gentsia Kim Yuri Alekseevich studied at school in 
1948-1950. Being a lawyer by profession, he served 
as Deputy Minister of Justice of the Republic of Ka-
zakhstan, Chairman of the Central Election Com-
mission of the Republic of Kazakhstan, Chairman 
of the Constitutional Council of the Republic of Ka-
zakhstan (Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-(Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-
ary school).. The results of these graduates indicate 
that, since the first release, the school has given good 
knowledge and a decent upbringing. As the head of 
state N.Nazarbayev points out, «over the years of 
residing in Kazakhstan, Koreans not only did not 
turn into the dust of history, they did not assimilate, 
but, having preserved, in many ways even enriching 
their national customs and traditions, have made and 
are making a worthy contribution in the socio-eco-
nomic and spiritual development of the republic» ( 
The Korean Diaspora in Kazakhstan // http://www.
kondor-tour.kz/kaz_kore_saram).

The preservation of the Korean language in Dz-
erzhinsky’s school can be divided into several stag-
es. The first stage begins in 1938, this is the time 
when Koreans were resettled from the Far East. The 
deportation inflicted irreparable damage on the na-
tional culture of Soviet Koreans and, above all, on 
the national language. After the resettlement, the 
Soviet government began to implement a monstrous 
experiment on the scale of the elimination of national 
self-consciousness among Soviet Koreans. Also, in 
addition to these factors, there were other important 
factors contributing to the emergence of problems 
in the study of the native language. For example, the 
work of the school was faced with great difficulties: 
there were no textbooks, programs, methodological 
developments; teachers did not have a pedagogi-
cal education; there were not enough rooms, school 
equipment, technical training aids, etc.

But since 1985, the study of the language in the 
school was introduced optional, this was an impor-
tant step in the further study of it. Since 1991, with 
the beginning of the period of national revival in Ka-
zakhstan at the Dzerzhinsky school, with the acqui-
sition of the independence of the state, everything 
began to change gradually. On January 28, 1992, 
diplomatic relations were established between the 
Republic of Kazakhstan and the Republic of Korea. 
From 1992-1993 academic year the school took as 
a basis the study of the Korean language as a native 
language (Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-(Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-Archive of the F.E. Dzerzhinsky second-
ary school).

Korean organizations made a significant contri-
bution to the development of the Korean language 

and ethnic education in general. The most fruitful 
relations have developed with KOICA (Korean 
Agency for International Cooperation), which pro-
vides a variety of sponsorship, whose representation 
in 1995 was founded in Kazakhstan. 40 volunteers 
from the Republic of Korea officially worked in Ka-
zakhstan (Korean International Cooperation Agen-(Korean International Cooperation Agen-Korean International Cooperation Agen-
cy (KOICA) // http://kzkoicaalumni.com/koica/
infoKOICA.pdf). For this period Korean volunteers 
from South Korea taught: Yu Yong Do (1992), Kim 
Pen Haq (1993-1995), Oh Yeon Ge (1995-1997), 
Lee Yong-ho (1997-1998), Pyak Keng De (1999 
2001), Kim Kim Nam (2010-2011), as well as local 
specialists Kim Flora Hadeevna (until 1995), Kim 
Angelika Ivanovna (1993-1995), Tsoy Afanasy 
Konstantinovich (1995-1996), Kim Larisa Vladi-
mirovna (1999-2001), Kim Yevgenia Feliksovna 
(from 1996 to the present).

The most important conditions contributing to 
the study of the Korean language in school at that 
time were the dominance of students of Korean na-
tionality in the school; functioning in the language 
environment. In addition, the school was character-
ized by a certain scientific and technical and me-
thodical training of the entire teaching staff, the 
availability of teachers from Korea. One of the mer-
its of the school was the availability of the necessary 
scientific and technical base, local history materials, 
as well as support of the Korean Cultural Center, 
Karatal rayon, rural administration and «Ushtobin-
sky» LLP.

Currently, Korean language lessons are held 
from the 1st to the 11th grade. In the first class – 1 
hour per week, from 2 to 11 classes – 2 hours per 
week. In addition, elective classes are held. The 
curriculum developed by the volunteer from South 
Korea, Hong Wu Yele, the Korean language teacher 
Kim Yevgeniya Feliksovna, together with the Ko-
rean Education Center. Kim E.F. was the co-author 
of the electronic textbook «20 lessons of the Korean 
language». As a result of the systematic work, the 
children began to communicate in Korean without 
any difficulties. This is evidenced by the achieve-
ments of students in republican and international 
competitions for the knowledge of the Korean lan-
guage (Archive of the F.E. Dzerzhinsky secondary 
school).

Information from the school’s archive allows 
you to name the students of the school who were 
winners and prizewinners of republican, regional 
and district competitions in different years. Winners 
in the Republican competition of works in Korean 
language in 2006 were Tsoi Vera, 10th grade stu-
dent (1st place), 9th grade student Tsoy Yury (II 
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place), 10th grade student Lagay Vera (III place), 
9th grade student Cho Svetlana (IV place). In 2007, 
competitions became more saturated with a variety 
of organizers and sponsors. So, Tsoi Vera, a pupil of 
the 11th grade, took 1st place in the republican essay 
competition «My Motherland – Kazakhstan»; 11th 
grade student Lahai Vera – 1st place, 10th grade stu-
dent Svetlana III The third place in the Republican 
essay competition in Korean; Kim Denis became the 
winner of the regional contest «Young Leader». As 
a prize in 2008, three students of the 11th grade – Li 
Julia, Kim Inna, Kim Denis visited South Korea un-
der the program for schoolchildren to get acquainted 
with the history, traditions and culture of Korea. In 
2009, Khan Aelita (II place), Shek Olga (III place), 
Ten Vera (IV place) took the prizes in the Repub-
lican contest of compositions in Korean. In 2010, 
Shek Olga, Ten Love visited South Korea under a 
program designed for schoolchildren, in order to get 
acquainted with the history, traditions and culture 
of Korea. Annually the students of the school for 
good knowledge of the Korean language are being 
awarded a scholarship of the Korean Enlightenment 
Center (Archive of the F.E. Dzerzhinsky secondary 
school).

Another large-scale competition, in which the 
students took part, is the intellectual show «Me and 
Korea», annually held by the Youth Movement of 
Koreans in Kazakhstan and the Association of Kore-
ans of Kazakhstan. Usually this competition is held 
among university students, but in 2009 this competi-
tion was held for the first time between schoolchil-
dren. November 28, 2009 at this competition team of 
the Dzerzhinsky secondary school won a decent vic-
tory. Students showed high motivation and interest 
in learning the language. Support for this motivation 
was also provided by sponsors. So, since Septem-
ber 2006, in addition to Korean language teach-
ers, a teacher of computer science and Taekwondo 
has also been sent to be a foreign lecturer. In 2003, 
thanks to sponsorship from the South Korean side, 
KOICA, the Korean language office was equipped 
and computerized. There is a didactic and illustra-
tive materials: reference books, video and audio 
materials, a library for organizing the work of the 
teacher and students. In connection with the intro-
duction of Korean chaebols to the Kazakh market, 
for example Samsung, LG and others, the students 
had an even greater incentive to learn the Korean 
language, and this was seen as the future of their 
professional career. The school creates all the condi-
tions for the study of the native language and in the 
future manifestations of their abilities. Knowledge 
of the Korean language, introduction to the national 

culture helps the pupils of the school to find their 
place in life. The Korean department of the philo-
logical faculty of ASU successfully graduated 13 
people. At present, 7 people study at the philological 
faculty of ASU and ZHU. Julia, a graduate of 1997, 
cooperates with the editorial staff of the newspaper 
«Kore Ilbo» and the TV program «Koryo Saram». 
Kim Vadim, a graduate of 2001, is studying at the 
Faculty of Journalism of ASU, an active member of 
the Ariran Theater. Kim Sergey, graduate of 1997 
successfully graduated from the Abai Almaty State 
University and studies at the graduate school of the 
Korean University, etc. (Archive of the F.E. Dzer-(Archive of the F.E. Dzer-Archive of the F.E. Dzer-
zhinsky secondary school).

In the 1990’s. students of Korean nationality 
dominated the Korean language departments at Ka-
zakhstan universities. This could be called a boom. 
Now it’s the other way round, these students are 
single. Every year more than 120 people study at the 
department of Korean studies at al-Farabi KazNU 
at all levels of education (bachelor’s, master’s and 
doctoral studies). Among them, in recent years, Ko-
reans represent an average of 5-7 percent. Interest 
in studying the Korean language on a professional 
basis is declining every year.

Among the students – representatives of the 
Korean ethnos, there was a survey conducted as 
an unstructured interview. To the question: «Why 
now, when there are all conditions for obtaining 
ethnic education, do not modern youth use it?» 
approximate answers were received. First, the stu-
dents said, the reason is family education, when 
modern parents themselves do not know the Ko-
rean language, the main carriers at the moment are 
grandparents. Secondly, today there is almost no 
incentive for ethnic Koreans to study the Korean 
language, today many prefer to study in technical 
or economic specialties, when prestigious «profes-
sions» are businessmen and entrepreneurs. Third-
ly, this lack of availability of literature, when com-
pared with the English language, Korean benefits 
remain small and inaccessible to society. Fourth, 
the loss of motivation as a result of changes in the 
labor market, since in order to get a good job you 
need knowledge of the state language or English, 
and rarely Korean.

Among the representatives of the older gen-
eration was asked: What is happening now in Dz-
erzhinsky’s school? Why did the Korean language 
lose popularity among students? It turned out that 
in recent years, the number of students in the school 
has also decreased significantly, especially over the 
past six to seven years. In connection with the fact 
that in Eskeldy area the number of representatives of 
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other nationalities has increased, the younger gen-
eration is trying to go to the city and continue its 
future there. This is also connected to the fact that 
such an organization as KOICA ceased its activities 
in Kazakhstan due to the exclusion of the country 
from the list of developing countries of the world, as 
a result, since that time there are no existing teachers 
from the Republic of Korea at the school.

Conclusion

Despite the fact that today the level of educa-
tion of the Korean population occupies the second 
line among all the peoples of sovereign Kazakhstan, 
one can not dismiss the fact that along with this they 
are cut off from the real possibility to master their 
own language. Among specialists – Koreans there is 
a point of view that for Kore-saram, the loss of one’s 
native language is already a matter of solved and 
irreversible. Today about 100,000 of our compatri-
ots live in Kazakhstan. We are diagnosed: «They 
will live, but without a native language» (From the 
compiler of the book «Heroes of Korea» // http://
koresaram.kz/istoriya/ot-sostavitelya-knigi-geroi-
korei/). Why, with an acute desire to learn any for-). Why, with an acute desire to learn any for-. Why, with an acute desire to learn any for-
eign language is possible, and native – it is impos-
sible? It is necessary to understand that the verdict 
is pronounced throughout the Korean diaspora, but 
it concerns the national consciousness of every Ko-
rean family. Young Koreans expressed their fears: 
«Is it that now, when the Kazakh Koreans have as-
serted themselves and have high authority among 
representatives of all ethnic groups, they are not able 
to regain what is rightfully and historically ours? If 
the first and second generation of Koreans left the 
image for future generations honest, diligent and re-
sponsible people, the main task of the third genera-
tion is to return the native language to the Koreans.If 
this issue is not resolved in the next 10-15 years, the 
losses can indeed thief irreversible. In the circum-
stances, we have no choice but to organize them-
selves and take his revival. But we will not achieve 
tangible results if the Koreans are not aware of the 
need to make this historic step in its national devel-
opment».

A systematic understanding of the problem in 
recent years has led to the solution of many prob-
lems. The Government of South Korea, through its 
diaspora policy, as well as the promotion of the Ko-
rean language outside of Korea, operates through 
the Korean Education Center in Almaty. Here, pur-
poseful training of teachers for the study of the Ko-
rean language is conducted. With their help in the 
regions of Kazakhstan Korean classes are opened in 

schools, the Center supports the activities of special-
ized departments of universities in Kazakhstan to 
study the Korean language. So, every year the direc-
tor of the Center of Education of Almaty city comes 
to Dzerzhinsky school, where are organized differ-
ent competitions related to Korean culture . Thanks 
to this type of activities, students have an interest in 
learning Korean as in the past.

On the other hand, the activity of public organi-
zations, the Association of Koreans in Kazakhstan, 
in every possible way encourages the interest of 
ethnic Koreans in the history, culture and language 
of their historical homeland. This indicates a clear 
understanding of the mechanisms for implementing 
the plan to revive the Koreans of the CIS nation-
al culture and knowledge of the history of Korea. 
Under the auspices of the Assembly of the People 
of Kazakhstan, the Association of Koreans of Ka-
zakhstan has set the Korean language as one of the 
priorities in its activity, the revival and development 
of the national culture. Also, it is necessary to train 
Korean language teachers and send them to Korea 
for training with Korean teachers. In addition, the 
aspiration of the compatriots themselves to study the 
Korean language and culture is of great importance.

A young generation of ethnic Koreans still be-
lieves that the older generation can play a significant 
role. Thus, ethnic Koreans among the students of the 
Faculty of Oriental Studies of al-Farabi KazNU ex-
pressed: «The older generation has always been in 
charge of the future of its children, it can take on 
a difficult but honorable duty to revive the Korean 
language, and, first of all, for our children and grand-
children, because it is impossible to master the Ko-
rean language without creating a language environ-
ment, such an environment can only be created by 
the older generation. Can we give up the last chance 
to reanimate our native language? t is tantamount 
to a tacit consent to the proposal of history without 
a fight, to voluntarily give up the native language 
for all subsequent generations of Kazakh Koreans.
Will we drop our eyes and pretend that this does not 
concern us.Is it not clear that it is ignorance of our 
children of the native language that will become the 
main reproach , which they will do to us in the fu-
ture.We still have time and opportunity to improve 
the situation, and openly look into the eyes of those 
who remain after us. But for this right you need to 
work hard. In addition, by studying their native lan-
guage, each Korean family will become even more 
united. The national idea will unite all its members, 
and will raise the weight and importance of parents 
in the eyes of their children. I think this will be a 
landmark in the intergenerational relationship». 
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F.E. Dzerzhinsky Secondary school is a unique 
example of the preservation of the Korean language 
in Kazakhstan and the issue of preserving and de-
veloping this school is a top priority for the modern 
generation of Koreans. Maintaining the activity of 
classes with the Korean language of instruction is 
necessary to be carried out in schools of large cities, 
where interest to the Korean language and to Korea, 
in particular, is growing.

Ethnocultural education allows to preserve the 
ethnic identity of ethnic minorities by familiariz-

ing with their native language and culture while si-
multaneously absorbing the values   of the dominant 
culture. Adoption of the idea of   ethno-cultural edu-
cation means the creation of a multicultural system 
of education and upbringing. At the same time, the 
main tasks of ethnocultural education of ethnic mi-
norities are the preservation of ethnic identity and 
the deepening of knowledge about their culture. 
Thus, the state of ethnic education is the funda-
mental basis for preserving the ethnic identity of 
Koreans.
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Application

Comparative table of graduates of Korean nationality from 1948-1980

Year of issue Number of 
graduates

Number of 
graduates of 

Korean nationality

Year of issue Number of 
graduates

Number of 
graduates of 

Korean nationality
1948 5 5 1981 31 12
1949 16 7 1982 40 20
1950 13 10 1983 35 8
1951 12 8 1984 40 17
1952 13 9 1985 25 10
1953 14 12 1986 22 6
1954 22 15 1987 26 6
1955 25 13 1988 10 8
1956 20 9 1989 21 10
1957 16 6 1990 17 9
1958 23 10 1991 26 13
1959 24 8 1992 12 9
1960 14 9 1993 9 5
1961 18 13 1994 13 8
1963 13 9 1995 9 12
1964 19 10 1996 6 2
1965 19 14 1997 12 9
1966 40 24 1998 14 10
1967 39 30 1999 14 8
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Year of issue Number of 
graduates

Number of 
graduates of 

Korean nationality

Year of issue Number of 
graduates

Number of 
graduates of 

Korean nationality
1968 52 27 2000 16 9
1969 46 34 2001 17 11
1970 48 29 2002 19 13
1971 25 19 2003 25 12
1972 60 36 2004 20 9
1973 47 25 2005 18 11
1974 59 29 2006 16 9
1975 47 28 2007 10 4
1976 49 19 2008 11 6
1977 48 22 2009 18 5
1978 47 26 2010 16 7
1979 27 9 2011 21 5
1980 52 29

The dynamics in the number of graduates of Korean nationality in the period from 1948 to 2011.

Table continuation
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The dynamics of students who won prizes in the republican competition for knowledge  
of the Korean language in the period from 1995 to 2006

List of students who showed their knowledge in studying  
the Korean language on Republican and International competitions

Nam Julia Gennadievna – graduate of 1997
1995 – II place at the Republican 
competition in Almaty. 
1996 – I place in the Republican 
competition in Almaty. 
1996 – I place at the International 
competition in Seoul (South Korea).

Kim Sergey Rolfovich – graduate of 1997  
1996 – Republican contest of Almaty – 
entered the top eight. 
1996 – II place at the International 
competition in Seoul (South Korea) 
2001-2004. – postgraduate student at 
Seoul University (South Korea)

Ta Tatyana Afanasyevna – graduate of 
1997 
1996 – the Republican contest of Almaty 
– entered the top eight. 
1996 – II place at the International 
competition in Seoul (South Korea).

Lim Tatyana Ignatyevna – graduate of 
2001 
2000 – III place in the Republican 
competition in Almaty. 
2000 – participant of the International 
competition in Seoul (South Korea).

Em Vladimir Rodionovich – graduate of 
2002.  
2001 – II place in the Republican 
competition in Almaty. 
2001 – participant of the International 
Competition in Seoul (South Korea).

Kim Nadezhda Yurievna – graduate of 
2002. 
2001. – III place in the Republican 
competition in Almaty. 
Since 2003-2005. – studied at the South 
Korean University

Te Larissa Afanasyevna – graduate of 
2003.
2002 – II place in the Republican 
competition in Almaty. 
2002 – II place in the International 
competition in Seoul.

Kogay Tatiana Robertovna – graduate of 
2004
2004 – III place in the Republican essay 
competition in Korean in Almaty.
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Tsoy Mikhail Lvovich is a graduate of 
2004. 
2004 – winner of the Republican contest 
«Young Leader», held by ACC. The 
winner of the intellectual game The leader 
of the XXI century of the week, month

Li Elena Sergeevna – graduate of 2006 
2005 – winner of the regional 
competition «Young Leader», finalist of 
the Republican Contest held by ACC. 
Prize-winner of the regional Olympiad in 
Russian language (III place 2004, 2005).

Yugay Vladimir is studying at the senior 
higher technical school with in-depth 
study of computer science in Taejon 
(South Korea) since 2005.

Tsoy Vera Lvovna is a graduate of 2007. 
2006 – I place in the Republican essay 
competition in Korean language in Almaty. 
2007 – I place in the Republican 
essay contest on «My motherland is 
Kazakhstan». Having enrolled KazGu has 
received a scholarship program, currently 
studying at Koryo tehakkyo, in the 
business management specialty.

Lahay Vera Ivanovna – graduate of 2007
2005 – I place, 2006 – III place in the 
Republican competition of works in 
Korean language in Almaty.

Tsoi Yuri Lvovich is the winner of the 
regional contest «Young Leader» (2006), 
the finalist of the Republican Contest 
held by the ACC, the third place in the 
Republican essay competition in Korean 
in Almaty, is studying at the senior higher 
technical school with in-depth study of 
computer science in the city. Daejeon, 
South Korea.

Te Svetlana Robertovna – graduate of 
2008.
2006, 2007 – prize-winner of the 
Republican essay competition in Korean. 
2009 – Republican contest of works 
in Korean language prizes took: 
II place – Khan Aelita, student of 9b class; 
III place – Shek Olga, a student of grade 9a; 

III place – Ten Vera, a pupil of the 8th grade; 
IV place – Ten Olga, a student of the 10th grade.
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ОСНОВЫ ДИАСПОРНОЙ ПОЛИТИКИ  
ЮЖНОЙ КОРЕИ В КАЗАХСТАНЕ

Формирование диаспорологии как самостоятельной науки относится к концу XX века. 
Наиболее полное отражение нашли процессы возникновения этнической диаспоры, основные 
черты, типологии, функционирование в новой среде проживания, социальная значимость, 
их место и роль в странах-реципиентах и странах-донорах и т.д. Однако, отдельных работ 
по диаспорной политике не проводилось, хотя особенности мероприятий Южной Кореи в 
зарубежных странах освещались во многих исследованиях.

В данной статье изучается диаспорная политика Южной Кореи в Казахстане. В связи с 
проживанием здесь 100-тысячной корейской диаспоры более 80 лет данный вопрос является 
очень актуальным в современной отечественной науке. Автор раскрывает понятие «диаспорная 
политика», направления деятельности южнокорейского правительства в Казахстане. Изучение 
особенностей диаспорной политики Южной Кореи на основе сравнительно-исторического, 
описательного, синхронно-диахронного методов исследования актуализирует роль диаспорной 
политики Южной Кореи в развитии этнических общин за рубежом. Автор провел анализ 
различных видов поддержки корейской диаспоры Казахстана в области образования, культуры 
и языка, выявил роль этнических корейцев в экономическом взаимодействии Южной Кореи и 
Казахстана.

Ключевые слова: диаспорная политика, Казахстан, Южная Корея, корейцы.
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The bases of the diasporative policy of South Korea in Kazakhstan

The formation of diasporology as an independent science dates back to the end of the 20th century. 
The most complete reflection was found in the processes of the emergence of the ethnic diaspora, the 
main features, typologies, functioning in a new living environment, social significance, their place and 
role in recipient countries and donor countries, etc. However, there were no separate works on the dias-
pora policy, although the features of South Korea’s activities in foreign countries were covered in many 
studies.

This article explores the diaspora policy of South Korea in Kazakhstan. In connection with the resi-
dence of 100,000 Korean diasporas here for more than 80 years, this issue is very relevant in modern 
Russian science. The author reveals the notion of «diaspora policy», directions of activity of the South 
Korean government in Kazakhstan. The study of the peculiarities of the South Korean diaspora policy on 
the basis of comparative historical, descriptive, synchronous-diachronic methods of research actualizes 
the role of the South Korean diaspora policy in the development of ethnic communities abroad. The 
author analyzed various types of support for the Korean diaspora in Kazakhstan in the field of education, 
culture and language, revealed the role of ethnic Koreans in the economic interaction between South 
Korea and Kazakhstan.

Key words: diaspora policy, Kazakhstan, South Korea, Koreans.
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Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы диаспоралық саясатының негіздері

Диаспорологияның жеке ғылым ретінде қалыптасу кезеңі ХХ ғасырдың соңына жатады. 
Этностық диаспораның пайда болу процестері, негізгі сипаттамалары, типологиялары,  жаңа 
ортада жұмыс істеуі,  әлеуметтік маңыздылығы, қабылдаушы және беруші мемлекеттердегі 
рөлі мен орны және т.б. ең толық көрінісін тапты. Дегенмен, Оңтүстік Кореяның шет елдердегі 
қызметінің ерекшеліктері көптеген зерттеулерде қамтылғанына қарамастан, диаспора саясатында 
жекелеген жұмыстар жүргізілмеген.

Бұл мақалада Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы диаспоралық саясаты талқыланды. Бұл жер 80 
жылдан астам уақыт бойы 100 000 корей диаспорасының тұрғылықты жері болуына байланысты, 
аталған мәселе қазіргі отандық ғылымда да өте өзекті. Зерттеуші «диаспоралық саясат» ұғымын, 
Қазақстандағы Оңтүстік Корея үкіметінің қызмет бағыттарын ашып көрсетеді. Салыстырмалы-
тарихи, сипаттамалық, синхронды-диахрондық зерттеу әдістерінің негізінде Оңтүстік Кореяның 
диаспоралық саясатының ерекшеліктерін зерделеу, шетелдегі этникалық қауымдастықты 
дамытуда Оңтүстік Кореяның диаспоралық саясат рөлінінің маңыздылығын көрсетеді. Зерттеуші 
корей диаспорасының білім беру, мәдениет және тілдер саласында әртүрлі қолдау түрлерін 
талдап, Оңтүстік Корея мен Қазақстан арасындағы экономикалық өзара әрекеттестікте этникалық 
корейлердің рөлін анықтады.

Түйін сөздер: диаспора саясаты, Қазақстан, Оңтүстік Корея, корейлер.

Введение

Республика Корея начала осуществлять ин-
тенсивную политическую деятельность по от-
ношению к зарубежным корейцам. В Казахстане 
эта стратегия начала образовываться с получе-
нием суверенитета государства. В 1997 г. в Се-
уле правительством Республики Корея был ос-
нован «Фонд зарубежных корейцев». В рамках 
деятельности фонда в 2005 году правительство 
Республики Корея основало Программу взаи-
мопомощи для зарубежных корейцев, живущих 
исключительно в странах бывшего Советского 
Союза. С этого момента значительно активизи-
ровались международные связи между Казахста-
ном и Южной Кореей, а казахстанские корейцы 
начали повсеместно вовлекаться в социально-
культурные, финансовые и политические вопро-
сы страны (Альмуканова А., 2017).

К началу1990-х годов экономика Казахстана 
была в сильном упадке и нуждалась в помощи 
извне. На этом этапе Южная Корея стала одной 
из первых стран-инвесторов Казахстана. Веду-
щие корейские транснациональные компании 
«Samsung», «LG», «Hyundai» и другие внедри-
лись в разные сферы казахстанской экономики и 
помогли развитию государства на первых порах 
кризиса. Предпринимателям из Южной Кореи 
было легко адаптироваться к новым условиям 
в Казахстане, и главенствующую роль в этом 
сыграла многочисленная корейская диаспора 
Казахстана, зарекомендовавшая себя в стране 

как одна из самых трудолюбивых и высокооб-
разованных представителей этнических групп. 
Предприниматели из числа этнических корейцев 
Казахстана создавали совместные предприятия с 
южнокорейскими бизнесменами, а также выпол-
няли роль посредника между казахстанскими и 
южнокорейскими представителями в бизнес-
структурах. Нельзя не отметить, что многие юж-
нокорейские предприниматели смогли открыть 
свою деятельность в Казахстане именно благо-
даря помощи и поддержке корейской диаспоры.

В современный период отношения между Ре-
спубликой Казахстан и Республикой Корея всту-
пили в новый этап стратегического партнерства. 
Он предусматривает всестороннее укрепление 
сотрудничества отношений между странами в 
таких сферах, как культура, торговля, партнер-
ство, решение глобальных политических вопро-
сов и т.д. В этом отношении политика, проводи-
мая Республикой Корея в Республике Казахстан, 
сыграла огромную роль в развитии как отдель-
ной этнической группы, так и страны в целом.

Методы

Методы сбора и анализа данных о диаспо-
ре и диаспорной политике можно разделить на 
две категории: «качественные» и «количествен-
ные». Наиболее ценные диаспорологические ма-
териалы добываются методом экспедиционного 
исследования, который получил название стаци-
онарного. Он связан с длительным пребыванием 



Вестник. Серия востоковедения. №3 (86). 201834

Основы диаспорной политики Южной Кореи в Казахстане 

и вживанием в исследуемую этническую среду. 
На практике, в диаспорологии выделяют следу-
ющие методы сбора материалов: полевая работа, 
опрос, наблюдение, анкетирование, интервью и 
т.д.

Учитывая обширность вопроса диаспоры и 
диаспорной политики, наиболее оптимальным 
представляется мультидисциплинарный под-
ход в изучении диаспорной политики, который 
позволяет исследовать как сложный объект, от-
личающийся от других этнических групп рядом 
особенностей: демографическими, политически-
ми, правовыми, экономическими, социально-
культурными, языковыми и т.д. Для изучения 
этих особенностей применяются методологиче-
ские приемы многих отраслей социально-гума-
нитарных наук. Так, наиболее известным явля-
ется дескриптивный либо описательный метод. 
Начальным этапом данного метода является 
сбор теоретической информации, каталогизация, 
а также систематизация собранного материала. 
Описательный метод исследования, как и другие 
методы, подвергается изменению по истечении 
некоторого промежутка времени и нуждается в 
постоянной корректировке.

Другим методом является компаративный 
метод. Данный метод исследования позволяет 
выявить общее и отличное в развитии диаспор-
ной политики в разных странах, а также позволя-
ет выявить причины этих сходств и различий. В 
диаспорной политике будут сравниваться сход-
ства и различия в возникновении этнической ко-
рейской диаспоры в разных странах. Будет про-
водиться сравнительный анализ деятельности 
южнокорейского правительства по отношению 
к диаспорам, проживающим в различных госу-
дарствах, а также будет выявлена роль корей-
ской диаспоры в таких государствах, как США, 
Япония, Китай, Россия, Центральная Азия и Ка-
захстан. Так, к примеру, история корейской диа-
споры в разных странах насчитывает разные пе-
риоды существования. Так, российские корейцы 
совсем недавно отметили 150 лет проживания в 
России, казахстанские корейцы празднуют вось-
мидесятилетие истории корейцев, в Японии она 
отмечается с 1910 года.

Еще одним методом исследования был син-
хронно-диахронный метод. Этнос предстает как 
последовательно развивающаяся во времени и 
пространстве человеческая общность, имеющая 
границы, этапы своего существования: формиро-
вания, трансформации, адаптации и т.д. Данный 
метод позволяет сопоставлять различные ха-
рактеристики одной диаспоры в определенный 

промежуток времени. Синхронно-диахронный 
метод является оптимальным, так как диаспора, 
несмотря на его очевидную синхронность, явля-
ется в постоянном развитии и изменении. Ме-
тод анализа и синтеза является универсальным 
методом исследования. Диаспора представляет 
собой сложный исследовательский объект, и ее 
познание является постоянным, циклическим 
процессом анализа и синтеза.

Но наиболее интересным и приемлемым был 
метод включенного наблюдения. Качественный 
метод исследования позволил изучать людей в 
их естественной среде, в повседневных жизнен-
ных ситуациях. Эта форма полевых исследова-
ний, которая происходит в реальных условиях 
и которая, в отличие от эксперимента, никем не 
контролируется и не структурируется. Автору 
удалось выступить в роли участника процес-
са (действия, ситуации) и в качестве инсайдера 
или наблюдателя – «нейтрального аутсайдера». 
В результате было проведено наблюдение и со-
ставлены записи на факультете востоковедения 
КазНУ им. аль-Фараби, раскрывающие участие 
правительственных организаций образования и 
науки Южной Кореи по отношению к корейской 
диаспоре (анализу были подвергнуты специаль-
ные стипендиальные программ для этнических 
корейцев среди студентов и преподавателей). 
Таким образом, выше перечисленные методики 
позволили раскрыть вопрос о диаспорологии и 
диаспорной политике в полной мере. 

Работа была исследована и изучена на осно-
ве научных работ и монографий отечественных, 
российских и других зарубежных ученых. В со-
временных исследованиях вопросом диаспоры 
глубоко стали интересоваться после массовых 
миграций населения в XX веке. Перемещения 
людей в XX веке привели к формированию но-
вых диаспор, которые в современном мире ста-
ли приобретать иное, новое значение. Массовое 
переселение народов в XX веке носило как на-
сильственный, так и добровольный характер. 

Исследования классических типов диаспор, 
связанные с их сопоставлением и спецификаци-
ей, представлены в работах Х. Тололяна, У.  Саф-
рана, Р. Кохейна и других ученых. Упомянутые 
авторы провели широкий научный анализ с 
целью определить сущность и характеристику 
этнических диаспор (Tololyan K., 1996:13-27). 
Р.  Кохейн и Дж. Най, в своих совместных ра-
ботах выделяют главной особенностью всех 
диаспор стремление иммигрантских сообществ 
к объединению и формированию этнических 
групп и сетей. Такие сети, в свою очередь, скре-
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пляют и объединяют воедино людей по признаку 
этнической принадлежности (Кохейн Р.О., Най 
Дж.С., 1999: 228-247). Исследователи М.  Бернал 
и Дж.  Найт в своих работах значительное вни-
мание уделяют вопросам структурного анали-
за идентичности диаспор, ее трансформации в 
странах проживания (Bernal M.E., Knight G.P., 
1994: 11-30).

За последние двадцать лет за рубежом по-
явился значительный массив публикаций в виде 
монографий, сборников, статей, материалов кон-
ференций по актуальным вопросам, связанным с 
различными диаспорами (еврейская, армянская, 
японская, корейская, турецкая и т.д.). Среди ра-
бот да данную тему стоит особо отметить «Эн-
циклопедию диаспор» (2 тома), изданную под 
редакцией Мэлвина Эмбера, Карол К. Эмбер и 
Яна Скоггарда (Йельский Университет) (Centre 
of Migration and Diaspora Studies, 2017). Во мно- Migration and Diaspora Studies, 2017). Во мно-Migration and Diaspora Studies, 2017). Во мно- and Diaspora Studies, 2017). Во мно-and Diaspora Studies, 2017). Во мно- Diaspora Studies, 2017). Во мно-Diaspora Studies, 2017). Во мно- Studies, 2017). Во мно-Studies, 2017). Во мно-, 2017). Во мно-
гих университетах Северной Америки, Европы 
и Азии действуют научные центры, которые 
специализируются на изучении диаспорологии. 
Совместно действуют исследовательские инсти-
туты и научные центры, изучающие различные 
аспекты диаспорологии. Например, в Институте 
Восточных и Африканских исследований Лон-
донского университета в 2003 году началась 
междисциплинарная программа по подготовке 
магистров по специальности «Миграции и диа-
спорные исследования». А в 2007 году она пере-
росла в создание одноименного Центра, в ко-
тором научные проекты и учебные программы 
вышли за афро-азиатские рамки и охватили диа-
споры в Европе, Америке и странах Карибского 
бассейна (World Diasporas Encyclopedia. 2004). 
Исследовательские центры диаспорологии име-
ются во многих странах мира.

В российской научной литературе пробле-
ма диаспоры всегда шла на базе разрабатывае-
мой теории этноса. Существенное количество 
трудов о диаспорологии отдано исследованию 
абстрактных методик, в рамках которых затра-
гивается метод научного разъяснения генезиса 
диаспоры и ее значимости. Разработку данного 
теоретического подхода связывают с проведен-
ными в 1960-80-х годах работами С.М. Широ-
когорова и Л.Н.  Гумилева (Гумилев Л.Н., 1993: 
154).

В Казахстане тема диаспоры стала в пер-
вую очередь исследоваться в связи с изучени-
ем истории казахов, оказавшихся за пределами 
своей исторической родины. Большой вклад в 
исследование вопроса о диаспорологии внесла 
Г.М.  Мендикулова. Она выполнила ряд зарубеж-

ных экспедиций в страны, где проживают чис-
ленно крупные казахские общины и диаспоры. 
Ее диссертация была первой в Казахстане, по-
священной истории зарубежных казахов (Мен-
дикулова Г.М., 1997: 24). На сегодняшний день 
историю казахов Китая изучают ученые и иссле-
дователи К.Л. Сыроежкин, Н. Мухамедхан-улы. 
Исследователь Б. Калшабаева занимается вопро-
сом о казахах в Узбекистане; Д.Ескекбаев – по 
этнографии российских казахов. В Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби 
более 20 лет действует Международный центр 
корееведения, изучающий проблемы диаспоры 
и зарубежных корейцев. Так, в 2017 году вышло 
в свет учебное пособие «Введение в диаспоро-
логию» издательства Казахского национального 
университета им. аль-Фараби (Ким Г.Н., 2016).

На миграционную ситуацию в мире большое 
влияние оказали глобальные процессы, связан-
ные с распадом старых и образованием новых 
государств, изменением экономической систе-
мы и либерализацией общественно-политиче-
ской жизни в стране. В результате распада СССР 
за пределами России оказалось 25 млн. русских 
и несколько миллионов представителей других 
коренных народов. Насыщенный миграционный 
поток сформировался благодаря ослаблению 
эмиграционных ограничений в бывшем Совет-
ском Союзе. За семь лет (1989-1995 гг.) 597 тыс. 
евреев прибыли в Израиль, из них 29,9% выеха-
ли из Российской Федерации, 29,3% – с Украины 
и 22,3% – из азиатских стран СНГ. Масштабы 
современных трансграничных миграций, их ус-
ловия, изменения правового положения мигран-
тов, проблемы их адаптации и аккультурации в 
принимающей стране, по-новому поставили во-
прос – какова же роль миграций в формирова-
нии диаспор и диаспорной политики (Симанов-
ский  С.И., 1997:28-32). 

Вопросом диаспорной политики занимал-
ся Габриэль Шеффер, автор книги «Diaspora 
politics: Athomeabroad» (Шеффер Г., 2003:17-21). 
В своем труде о диаспоре в сегодняшнем мире 
он касается вопроса, возникшего на фоне ны-
нешних тенденций: глобализации, демократиза-
ции, ослабления этничности и национализации 
государства, массовых миграций. Шеффер до-
вольно глубоко изучает политику исторических, 
современных и зарождающихся этнических со-
циальных диаспор современного мира. 

Другим исследователем диаспоры и диаспор-
ной политики считается автор книги «Реквием 
по этносу» Тишков В.А. (Тишков В.А., 2003). 
Автор пересматривает главенствующую в рос-
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сийском обществознании теорию этноса, дает 
новую трактовку феномена этничности. В рабо-
те пересмотрены вопросы социально-культурно-
го развития человечества, восприятия времени 
и пространства, природы государственности и 
власти, антропологии общественных измене-
ний в контексте российских трансформаций, 
проблемы федерализма и регионального управ-
ления в цивилизованно-сложных сообщест вах, 
сущность национализма и конфликтов, истори-
ко-культурные истоки насилия и терроризма, 
значимость диаспор как международных общ-
ностей.

В большинстве случаев диаспора оказы-
вает воздействие на мировую политику через 
конкретное государство. Несмотря на часто не-
справедливую миграционную политику и от-
дельные проявления ксенофобии, диаспоры не 
прерывают контактов с институтами «принима-
ющих» стран. Более того, в долгосрочной пер-
спективе обе стороны заинтересованы во взаи-
модействии. Г. Шеффер полагает, что диаспоры 
проявляют себя как самостоятельные политиче-
ские субъекты в рамках «модели треугольника»: 
родина – диаспора – «принимающее» государ-
ство (Шеффер Г., 2003:17-21). Взаимодействие 
между страной-донором и страной-реципиен-
том эмигрантов, которые впоследствии могут 
трансформироваться в диаспору, оцениваются 
исследователями в рамках разных концепций. 
В последнее время все более популярно увязы-
вать анализ диаспорных процессов в контексте 
глобализации современного мира. Бурный рост 
численности иммигрантских сообществ, укре-
пление их экономической мощи и политическо-
го влияния дает основание говорить о «диаспор-
ной политике». Как утверждает Э.Григорян: 
«Диаспоры управляют всем миром, определяют 
международные нормы, создают города, страны, 
и даже ставят задачи создания мирового прави-
тельства» (Григорьян Э., 2017). 

Таким образом, формирование диаспороло-
гии как самостоятельной науки относится к кон-
цу XX века. Наиболее полное отражение нашли 
процессы возникновения этнической диаспоры, 
ее сущностные проявления, основные черты, 
типологии, функционирование в новой среде 
проживания, социальная значимость, их место и 
роль в странах-реципиентах и странах-донорах 
и т.д. Эти аспекты рассматриваются в сферах 
социологии, антропологии, культурологии, в ко-
торых термин «диаспора» обрела самостоятель-
ность. Отдельных работ по диаспорной политике 
не проводилось, хотя особенности мероприятий, 

проводимых правительством Южной Кореи в за-
рубежных странах, освещались периодически во 
многих исследованиях.

Основная часть

Этнические корейцы за рубежом 
Современная иммиграция корейцев, начав-

шаяся в послевоенный период, коренным обра-
зом отличалась от предшествовавшего началь-
ного этапа. Прежде всего, массовое переселение 
корейцев началось в период японского колони-
ального периода, когда Корея и корейский народ 
были лишены своего суверенитета, они пере-
селялись, главным образом, в соседние, грани-
чащие с Корейским полуостровом государства: 
Китай, Японию и Россию.

Крупные по численности корейские общи-
ны сложились помимо прежней четверки стран-
реципиентов (Китай, Япония, США, СССР) в 
Канаде, Австрии и Новой Зеландии, странах 
Латинской Америки. Современные корейские 
общины весьма заметны в некоторых странах 
Западной Европы, Юго-Восточной Азии. Корей-
цы проживают на Ближнем, Среднем Востоке, 
африканском континенте, т.е. в регионах, нахо-
дящихся на значительном географическом уда-
лении от Корейского полуострова. Страны, при-
нявшие современных корейских иммигрантов, 
значительно отличаются друг от друга уровнем 
экономического развития, существующим поли-
тическим строем, этнической культурой, верои-
споведанием и языком.

Корейцы Советского Союза пережили уни-
кальный вид международной «миграции», когда 
с распадом Советского Союза они, оставаясь в 
прежних республиках, обретших независимость 
и суверенитет, оказались в иных государствах, 
стали гражданами другой страны. Численность 
корейских иммигрантов динамично менялась в 
течение исследуемого периода, переживая по-
рой резкие скачки. Послевоенная репатриация 
почти наполовину сократила число зарубежных 
корейцев, затем вплоть до середины 1960-х го-
дов корейские диаспоры пополнялись, в основ-
ном, из-за естественного воспроизводства, а так-
же притока новых иммигрантов.

В настоящее время корейские иммигранты в 
мире представляют две основные группы: пере-
селившиеся в конце XIX – в начале XX веков, 
и собственно новые переселенцы, которые ста-
ли активно иммигрировать со второй половины 
1960-х годов. Обе группы существенным обра-
зом различаются географией возникновения, по 
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полу, социально-экономическому признаку и 
возрастному составу.

Современная иммиграция корейцев, начав-
шаяся в послевоенный период, коренным обра-
зом отличается от предшествовавшего начально-
го этапа переселения. Одно из первых массовых 
переселений корейцев началось во время япон-
ской оккупации, когда Корея лишилась своей не-
зависимости, оказавшись под гнетом японского 
колониализма. В этот период, корейцы главным 
образом переселялись в соседние, граничащие с 
Корейским полуостровом государства: Китай, 
Японию и Россию (Ким Г.Н., 1999). 

Вторая волна переселения корейского наро-
да начинается в послевоенный период. Имми-
грация корейцев послевоенного периода отра-
жает все процессы глобализации, происходящие 
в наше время. Корейцы в данный период были 
репатриированы на родину, мигрировали в ка-
честве «гастарбайтеров», специалистов по кон-
тракту, бизнесменов-инвесторов, партнеров по 
международному браку, приемных детей-сирот, 
военнопленных, беженцев, для воссоединения с 
семьей, миссионерской деятельности, на учебу 
за рубежом.

Вне зависимости от отличительных черт 
государства-реципиента и длительности про-
живания в ней все без исключения зарубежные 
корейские диаспоры обладают общими осо-
бенностями: всем корейским диаспорам харак-
терны низкая рождаемость, высокая длитель-
ность жизни, высокая доля межнациональных 
браков и зачастую все корейские общины про-
живают в крупных мегаполисах стран. Семьи 
корейских эмигрантов потеряли собственные 
национальные характеристики и представля-
ют собой простую двух- либо одноступенча-
тую ячейку. 

Корейские диаспоры в странах проживания 
принимаются властями и местным населением 
как примерное, законопослушное и трудолю-
бивое этническое общество, обладающее высо-
ким академическим и финансовым капиталом. 
Представители корейской диаспоры становят-
ся известными и авторитетными персонами в 
общественно-политических деловых сферах, в 
области науки, культуры и образования. Поми-
мо этого, корейские общины и диаспоры, в от-
личие от других азиатских диаспор, показывают 
весьма большой уровень приспособленности и 
аккультурации на новом месте обитания.

В мире перечисляется больше 7 млн. этни-
ческих корейцев, проживающих за пределами 
своей исторической родины. Южная Корея как 

«передовое государство» планирует создать 
мощную состоятельную диаспору за границей, 
главным образом для получения от соответ-
ственных государств ответных обязанностей. 
В силу иного политического, финансового и 
социального положения отдельных корейских 
диаспор во всем мире, отношения с ними имеют 
различный характер: от поддержки корейских 
культурных центров и упрощенного позволения 
заниматься нелегальным трудом в Республике 
Корее до простых операций покупки жилья и 
инвестирования.

Обсуждение

Роль диаспорной политики Южной Кореи в 
развитии этнических общин за рубежом

Республика Корея начала формировать пла-
ны взаимодействия с зарубежными корейцами с 
окончания 1990-х гг. Таким образом, начиная с 
1960-х гг. в государстве обозначился экономиче-
ский рост, к 1990-м годам государство владело 
значительным капиталом, но значимое полити-
ческое влияние в мире у нее отсутствовало. В 
целях сокрушения такого дисбаланса Южная 
Корея начала искать новые пути взаимоотноше-
ний с мировым сообществом. В официальных 
корейских источниках целями диаспорной по-
литики были обозначены: сохранение этниче-
ской индивидуальности заграничных корейцев и 
работа над их вхождением в новые сообщества. 
Но, по сути, планы правительства Южной Кореи 
относительно зарубежных диаспор были намно-
го больше (Ким Е.В., 2012). 

Республика Корея, поддерживая корейские 
культурные центры в разных государствах, уча-
ствуя в организации культурных мероприятий, 
в открытии курсов по корейскому языку (пре-
имущественно для корейцев, проживающих на 
территории СНГ), предоставляя специальные 
стипендии для обучения в Южной Корее (для 
корейцев развивающихся стран), пытается со-
хранить и увеличить национальное самосозна-
ние корейцев за рубежом.

Наравне с такими методами, правительство 
Республики Кореи систематически упрощает 
въезд и возможность на трудовую деятельность 
заграничных корейцев в Южной Корее. Есть два 
вида виз для зарубежных корейцев: Н-2 – это 
виза, позволяющая работать на территории Ко-
реи в качестве неквалифицированного рабочего 
(максимум можно прибывать в Корее 5 лет) и F-4 
– виза для квалифицированных специалистов в 
определенной отрасли (срок не ограничен).
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Нужно отметить, что мероприятия по взаим-
ному сотрудничеству с диаспорой имеют иную 
нацеленность: оказание помощи осуществляет-
ся для корейцев преимущественно из развива-
ющихся стран (Россия, страны СНГ, Латинская 
Америка), при этом инвестиции ожидаются от 
богатых корейцев США и Канады.

Диаспорная политика Республики Корея от-
личается осмотрительностью, правительство 
остерегается переполнения рынка труда, в част-
ности физического. Зарубежным корейцам от-
дается преимущество перед иными иностранца-
ми; одновременно, прием на постоянное место 
жительства совершается тщательным отбором. 
Главными аспектами этого отбора служат: на-
личие гражданства развитой страны, наличие 
высшего образования, материальная обеспечен-
ность и другие аспекты. При этом этническим 
корейцам из развивающихся государств разре-
шается деятельность в Корее в промежутке 5 лет 
в качестве простых физических рабочих.

Опыт южнокорейского правительства по от-
ношению к зарубежным корейцам является при-
мером для многих государств, а также способ-
ствует развитию миграционной и диаспорной 
политики в современном мире. Южная Корея 
старается поддерживать и укреплять свои по-
зиции в странах бывшего Советского Союза. 
Для реализации своих целей Корея проводит 
диаспорную политику в России и Центральной 
Азии. Как правило, государства, проводящие 
диаспорную политику, начинают с создания или 
актуализации символьной системы, характери-
зующей культурную общность. Затем предпри-
нимаются попытки расширения и защиты прав 
зарубежных соотечественников в принимающих 
обществах, доходящих до репатриации. Все эти 
меры должны превратить зарубежную диаспору 
в консолидированное сообщество за рубежом, 
способное поддерживать страну исхода (в том 
числе на уровне финансовых вливаний), а также 
лоббировать ее интересы в мировом политиче-
ском и социально-экономическом пространстве. 
Среди мер по расширению прав диаспоры мож-
но отметить опыт Республики Кореи в проведе-
нии репатриации корейцев о. Сахалин. Группа 
численностью около 45 тыс. чел. была образо-
вана потомками рабочих, привезенных на Юж-
ный Сахалин в период аннексии Кореи Японией 
в1910–1945 гг. В конце 1990-х гг. Россия, Ре-
спублика Корея и Япония начали кампанию по 
репатриации сахалинских корейцев на истори-
ческую родину. Массовый характер она приня-
ла в 2000 г. Репатриация осуществлялась за счет 

средств Красного Креста Японии и Республики 
Корея. Сейчас в Корее проживают несколько ты-
сяч репатриантов из России и стран СНГ. 

Организатором проведения диаспорной по-
литики в стране является Фонд зарубежных 
корейцев, основанный в 1997 г. Среди основ-
ных направлений деятельности фонда можно 
выделить: налаживание обменов с зарубежной 
диаспорой; поддержка деятельности сообществ 
корейцев за границей и мониторинг обеспече-
ния прав соотечественников; осуществление 
образовательных программ – в первую очередь 
поддержка центров преподавания корейского 
языка за рубежом и выдача стипендий предста-
вителям диаспоры для обучения в Корее; под-
держка коммерческой деятельности диаспоры, 
в том числе организация и проведение Форума 
бизнесменов среди зарубежных корейцев, под-
держка создания Конвенции корейского биз-
неса; информационная поддержка диаспоры, 
включающая Организацию всемирного дня ко-
рейцев, исследования, создание международной 
сети корейских политиков и прочих; создание 
сети Глобальной Кореи с расширением общей 
сети зарубежных корейцев; создание и управле-
ние базой данных о представителях диаспоры и 
организациях зарубежных корейцев, поддержка 
IT-пространства. Такие мероприятия должны 
превратить диаспору в консолидированное об-
щество за границей, способное сохранять страну 
исхода, и даже отстаивать ее интересы в полити-
ческой и социально-экономической сфере. 

Поддержка соотечественников в области 
образования, культуры и языка

Фонд зарубежных корейцев предоставляет 
различные образовательные, культурные и язы-
ковые программы для корейцев, проживающих 
за пределами исторической родины, предпочти-
тельно для корейцев, проживающих на террито-
рии СНГ. Главной идеей Фонда зарубежных ко-
рейцев является создание высокообразованного 
человеческого ресурса, который впоследствии 
сможет внести немалый вклад в развитие и рас-
ширение экономики Республики Корея, как на 
ее территории, так и за ее пределами.

Так, существует специальная стипендия 
Фонда зарубежных корейцев, спонсирующая об-
учение зарубежных корейских студентов в уни-
верситетах Южной Кореи. Несмотря на то, что 
процесс отбора кандидатов является чрезвычай-
но сложным и требует подтверждения не только 
академических достижений, но также проводит-
ся тщательный анализ по национальной принад-
лежности родителей (документы, подтверждаю-
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щие корейские корни в нескольких поколениях 
дают вам возможность восстановить граждан-
ство и получить визу F4). 

Фонд зарубежных корейцев – это история 
не только о студентах и обучении за рубежом, 
а также о том, каково быть частью большой 
дружественной семьи зарубежных корейцев из 
различных стран мира (Казахстан, Россия, Уз-
бекистан, Китай, США, Турция, Пакистан, Ла-
тинская Америка и т.д.). В 2016 г. по инициативе 
студенческого совета, состоящего из студентов, 
обучающихся в Южной Корее достаточное ко-
личество лет, была создана программа «ментор-
ства», в которой к каждому из первокурсников 
(хубэ) прикрепляли одного наставников (сонбэ). 
Данная деятельность проводится не только для 
того, чтобы делиться ценной информацией при 
поступлении в университет, но и для помощи в 
ассимиляции в Южной Корее.

Вместе с тем, данный фонд организует для 
первокурсников обязательные уроки по корей-
ской культуре с целью ознакомления зарубеж-
ных корейцев с традициями, историей и куль-
турой Республики Корея. Фонд зарубежных 
корейцев предоставляет студентам специализи-
рованные кружки по выбору (тонари), начиная 
от искусства игры на корейских барабанах (чан-
гу), кулинарии, современных к-поп танцев до 
таэквондо. 

Каждый год фонд проводит набор участни-
ков на ежегодный Летний лагерь для подростков 
и студентов, проживающих в СНГ. Основным 
аспектом отбора в данный лагерь является этни-
ческая принадлежность. Таким образом, можно 
наглядно увидеть, что южнокорейское прави-
тельство заинтересовано в активизации зарубеж-
ных корейцев и активно и всецело проводит 
определенный спектр работ в отношении к ко-
рейцам, проживающим в Казахстане и на терри-
тории СНГ.

Немаловажную роль в обеспечении дипло-
матических отношений между Казахстаном и 
Южной Кореей играет Посольство Республики 
Корея в Казахстане. В настоящий момент при-
мерно 2500 граждан Республики Кореи постоян-
но проживают в Республике Казахстане, около 
200 корейских предприятий работают на терри-
тории Казахстана. Республика Корея является 
для Казахстана важным экономическим и поли-
тическим партнером. Интерес молодого поколе-
ния Казахстана к Корее и корейскому языку рас-
тет с каждым годом. Посольство Кореи активно 
поддерживает деятельность корейских диаспор 
и в культурно-традиционных аспектах. 

В городе Алматы действует Генеральное 
Консульство Республики Корея в Казахстане, 
которое также играет неотъемлемую роль в со-
трудничестве двух республик. Посольство Ре-
спублики Корея в Республике Казахстан впер-
вые открыло свои двери в городе Алматы в 
1993 году, после чего было передислоцировано 
в столицу – город Астану. В городе Алматы на-
ходилось Представительство Посольства Ре-
спублики Корея, статус которого в конце 2015 
года был поднят как Генеральное консульство 
Республики Корея в городе Алматы. На данный 
момент Генеральное консульство работает с пя-
тью южными областями Казахстана, а именно: с 
городом Алматы, Алматинской областью, Жам-
былской областью, Кызылординской областью, 
Южно-Казахстанской областью. Генеральное 
консульство активно вовлечено в культурную 
деятельность, организовывает мероприятия, 
играющие вспомогательную роль в популяри-
зации корейского языка, культуры и традиций. 
4 марта 2017 года Генеральный Консул Чжон 
Сынг Мин принял участие в мероприятии, по-
священном Первомартовскому освободительно-
му движению в Корее. 

Значительную роль в диаспорной политике 
играет Корейский Центр Просвещения. Он был 
создан 1991 году, когда Казахстан стал незави-
симым суверенным государством, и с тех пор ак-
тивно выполняет работу по обучению казахстан-
ской молодежи корейскому языку и культуре, 
помогает при поступлении в корейские универ-
ситеты и активно сотрудничает с Посольством 
Республики Корея в Казахстане. Центр про-
свещения совместно с правительством Южной 
Кореи проводит специальные образовательные 
программы для этнических корейцев. Так, дей-
ствует Стипендиальная программа для этниче-
ских корейцев. Целью программы является вос-
питание лучших кадров среди нового поколения 
этнических корейцев, предоставления им воз-
можности обучаться в Корее, для последующего 
вклада в развитие страны и общества этнических 
корейцев. Помимо этого, действует Программа 
обучения на исторической родине для зарубеж-
ных корейцев, которая дает возможность этни-
ческим корейцам бесплатно обучаться в вузах 
Южной Кореи. Центр просвещения играет важ-
ную роль в продвижении и сохранении корей-
ского языка в корейском обществе Казахстана. 
Уроки по корейскому языку преподаются бес-
платно, большинство слушателей являются эт-
ническими корейцами. В связи с популяризаци-
ей корейской культуры в Казахстане корейскому 
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языку стали обучаться представители местного 
населения.

Таким образом, Республика Корея всецело 
проводит диаспорную политику по отношению 
к зарубежным корейцам. Южная Корея на при-
мере деятельности Фонда зарубежных корейцев, 
Посольства Кореи, Генерального консульства, 
Центра Просвещения активно поддерживает 
развитие корейской культуры и корейского язы-
ка среди корейского этноса и казахской молоде-
жи. Правительство Кореи четко понимает, что 
данная работа привнесет свои плоды в скором 
будущем, так как мир глобализируется, и стра-
ны все более тесно становятся зависимыми друг 
от друга.

Экономическое взаимодействие Южной Ко-
реи и Казахстана: роль этнических корейцев и 
диаспорная политика

Вопрос этнических корейцев Казахстана ча-
сто затрагивался в период казахстанско-южно-
корейских саммитов. Необходимо выделить, что 
официальные лица Республики Корея неодно-
кратно выражали слова признательности Пре-
зиденту Казахстана Н.А. Назарбаеву за внима-
тельный подход к корейцам, проживающим на 
территории Казахстана. 

 С того момента, как установились диплома-
тические отношения между Казахстаном и Ре-
спубликой Кореей, этнические корейцы Казах-
стана начали активно вовлекаться и принимать 
участие в решении культурных, экономических 
и политических вопросов страны.

К началу 1990-х годов экономика Казахстана 
была в сильном упадке и нуждалась в помощи 
извне. На этом этапе Южная Корея стала одной 
из первых стран-инвесторов Казахстана. Веду-
щие корейские транснациональные компании 
«Samsung», «LG», «Hyundai» и другие внедри-
лись в разные сферы казахстанской экономики 
и помогли развитию государства на первых по-
рах кризиса. Предпринимателям из Южной Ко-
реи было легко адаптироваться в Казахстане, и 
важную роль в этом сыграла мощная корейская 
диаспора Казахстана, имеющая большой автори-
тет в стране как одна из самых трудолюбивых 
и образованных диаспор Республики Казахстан. 
Предприниматели из числа этнических корейцев 
Казахстана формировали совместные предпри-
ятия с южнокорейскими предпринимателями, 
играя роль посредника между казахстанскими и 
южнокорейскими предпринимателями. Бизнес-
мены из числа корейцев Казахстана создавали 
с южнокорейскими соотечественниками со-
вместные предприятия и бизнес-проекты, а так-

же выполняли посреднические функции между 
корейскими и местными предпринимателями. С 
данной целью создавались различные Федера-
ции по сотрудничеству и содействию в бизнесе, 
проводились различные семинары и бизнес-фо-
румы (Альмуканова А., 2017). 

Вследствие хороших взаимоотношений с 
местным населением и благодаря своим чело-
веческим и профессиональным качествам пред-
приниматели Южной Кореи сумели достичь 
внушительных успехов на территории Казахста-
на. Кроме того, существенным фактором явля-
ется деятельность казахстанских корейцев-пред-
принимателей. На сегодняшний день несколько 
ведущих компаний Казахстана принадлежат 
корейской диаспоре: KaspiBank, «Планета элек-
троники», Sulpak, «Технодом».

Отношения между Республикой Казахстан 
и Республикой Корея вступили в новый этап 
стратегического партнерства. Он предусматри-
вает всестороннее укрепление сотрудничества 
отношений между странами в таких сферах, как 
культура, торговля, партнерство, решение гло-
бальных политических вопросов и т.д.

Для Казахстана Южная Корея интересна 
как международный партнер в области судо-
строения и промышленности полупроводников. 
Многообещающими считаются и такие отрасли, 
как автомобилестроение, коммуникативные тех-
нологии. В свою очередь, заинтересованность к 
Казахстану со стороны Южной Кореи обуслав-
ливается заинтересованностью в ресурсах мине-
ральных и полезных ископаемых; как новейший 
рынок для продажи товаров со значительно до-
бавленной стоимостью и как предмет крупных 
вложений и инвестиций.

По данным к концу 2014 года, в Казахстане 
работает более 300 совместных казахстанско-
корейских предприятий. При этом бизнесмены 
из Южной Кореи отличаются гибким отноше-
нием к выбору сферы предпринимательства. К 
началу 2000-х годов на казахстанский рынок 
вошли десятки корейских строительных ком-
паний и фирм, поставлявших стройматериалы, 
инструменты и оборудование. Но с началом 
экономического кризиса и замедлением темпов 
роста экономики Республики Казахстан многие 
из южнокорейских компаний закрыли свою де-
ятельность на территории Казахстана и значи-
тельно сократили инвестиционные показатели. 

На данный период времени южнокорейские 
инвесторы отдают предпочтение высоким тех-
нологиям (внедрение современных high-tech 
технологий в управление и в сферу услуг), теле-
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коммуникациям, строительству, сельскому хо-
зяйству, машиностроению и энергетике. Благо-
даря объединенным усилиям казахстанских и 
южнокорейских корейских предпринимателей 
с 2013 года на одном из заводов в г. Костанае 
начали сборку автомобилей южнокорейской 
марки «SsangYong»; в городе Усть-Каменогорск 
осуществляется сборка авто иного корейского 
бренда – «Kia»; в Алматинской области, нача-
ли собирать грузовики южнокорейской марки 
«Hyundai». В числе динамично развивающих-
ся в Казахстане корейских транснациональ-
ных компаний – «Samsung», «LG Electronics», 
«LG International», «SK Corp», «NTC», «Ritex», 
строительные фирмы «Yurim», «SungWon» и 
«Hanjin». К нынешнему времени данные компа-
нии стали активно вовлекаться и работать на ка-
захстанском рынке корейские банки: «Kookmin 
Bank», «Shinhan Bank» и «Woori Bank». 

Кроме того, в Казахстане в сотрудничестве 
с южнокорейскими партнерами проводятся 
крупные совместные инвестиционные проекты 
государственного масштаба. На стадии реали-
зации одного из таких больших проектов нахо-
дятся такие крупные проекты, как строительство 
«Балхашской ТЭС», газохимического комплекса 
в Атырауской области, освоение месторождения 
Жамбыл. 

Казахстан и Южную Корею объединяют 
культурные и традиционные схожести, также 
наличие корейской диаспоры на территории Ка-
захстана играет главенствующую роль в благо-
приятном сотрудничестве двух государств. Но 
еще много стоит сделать вместе, большое коли-
чество отраслей еще не до конца проработаны и 
изучены. Это дает возможность для корейской 
диаспоры Казахстана активно и всецело реали-

зовать свой потенциал в совместной реализации 
всех поставленных целей во благо обеих госу-
дарств.

Выводы

Республика Корея повсеместно проводит 
диаспорную политику по отношению к зару-
бежным корейцам. Данная работа претендует 
на частичное освещение вопроса диаспорной 
политики, которую проводит Республика Корея 
по отношению к корейской диаспоре Казахста-
на. Диаспорная политика правительства Южной 
Кореи в Казахстане активизируется с каждым 
годом. Проводятся крупные совместные про-
екты относительно как культуры и языка, так и 
экономики и политики. Республика Корея все-
цело поддерживает своих соотечественников в 
Казахстане, образовывая различные организа-
ции и программы по сотрудничеству в области 
образования, культуры и экономики. Республи-
ка Корея проводит диаспорную политику по от-
ношению к зарубежным корейцам, которая от-
личается определенной степенью осторожности, 
как и в целом иммиграционная политика южно-
корейского государства, так как правительство 
выражает опасение переполнения рынка труда, 
в частности физического. 

Таким образом, диаспорная политика играет 
военную роль в укреплении дипломатических 
отношений между странами в культурном, эко-
номическом и политическом аспектах. Опыт 
Кореи и южнокорейского правительства по от-
ношению к зарубежным корейцам является при-
мером для многих государств, а также способ-
ствует развитию миграционной и диаспорной 
политики в современном мире.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ  
АЙМАҚТЫҚ ӨЛШЕМІНІҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Мақалада қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды аймақтандырудың ерекшеліктері, 
өңірлерді қалыптастыру және осы үдерістерді теориялық тұрғыдан бағалау «ескі» және 
«жаңа» аймақшылдық теоретиктермен қарастырылады. «Еуропалық» және «азиялық» аймақтық 
модельдер әртүрлі өркениеттік орталарда аймақтық үдерістердің ерекшеліктерін салыстырады. 
Аймақтандырудың ең маңызды теорияларының қалыптасуына, негіздері мен эволюциясына 
салыстырмалы талдау жүргізіледі.

Аймақтық қауіпсіздік кешендерінің теориясы алғаш рет Копенгаген мектебінің еңбектерінде 
ұсынылған болатын. Мектеп өкілдері өздерінің зерттеулерінде «аймақтық қауіпсіздік кешен» 
ұғымына анықтама беріп, оның құрылымын, даму динамикасын және ұлттық және жаһандық 
қауіпсіздіктің түрлендіру тәсілдерін өңірлік деңгейде қарастыруға тырысты. Олардың пікірінше, 
екі қауіпсіздік саласының (ұлттық және жаһандық) өзара іс-әрекет етуі және ірі оқиғалар мен 
іс-шаралар орын алатын жер – аймақ болып табылады. Бұл теория даусыз емес, алайда ол 
аймақтық динамиканы талдауға және аймақ призмасы арқылы жаһандық қауіпсіздік кешенін 
құруға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: аймақтық қауіпсіздік кешені, орталықтандырылған қауіпсіздік кешені; 
стандартты қауіпсіздік кешені, мемлекет түрлері (әлсіз және күшті).

Kurpebayeva G.K.
Doctoral student of Kazakh Ablai khan University  
of International Relations and World Languages,  
Kazakhstan, Almaty, e-mail: gaziza-k@mail.ru

Theoretical basis of the regional dimension  
of international relations

The article considers the features of the regionalization of modern international relations, the for-
mation of regions and the theoretical measurement of these processes by the theorists of the «old» and 
«new» regionalism. Examples of «European» and «Asian» regionalism compare the features of regional 
processes in different civilization environments. A comparative analysis of the formation, foundations 
and evolution of the most important theories of regionalism is carried out.

The theory of regional security complexes was first presented in the works of the Copenhagen 
School. In their studies, the school representatives attempted to define regional security, its structure, the 
dynamics of development and transformation of approaches to national and global security, translating 
them into a regional plane. In their opinion, it is the region that is the place where the two spheres of 
security (national and global) interact and where the main events and actions take place. This theory is 
not indisputable, but it allows us to analyze regional dynamics and the construction of a global security 
complex through a region prism.

Key words: regional complex of safety, centered complex of safety, standard complex of safety, 
standard security complex, types of the states (weak and strong).



Хабаршы. Шығыстану сериясы. №3 (86). 201844

Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің теориялық негіздері  

Курпебаева Г.К.
докторант Казахского университета международных отношений  

и мировых языков имени Абылай хана,  
Казахстан, г. Алматы, e-mail: gaziza-k@mail.ru

Теоретические основы регионального измерения  
международных отношений

В статье рассматриваются особенности регионализации современных международных 
отношений, образование регионов и теоретическое измерение этих процессов теоретиками 
«старого» и «нового» регионализма. На примерах «европейского» и «азиатского» регионализма 
сравниваются особенности региональных процессов в различных цивилизационных средах. 
Осуществляется компаративный анализ образования, оснований и эволюции важнейших теорий 
регионализма.

Теория комплексов региональной безопасности впервые была представлена в работах 
Копенгагенской школы. В своих исследованиях представители школы предприняли попытку 
дать определение понятию «комплекс региональной безопасности», его структуре, динамике 
развития и трансформации подходов национальной и глобальной безопасности, переведя их в 
региональную плоскость. По их мнению, именно регион является тем местом, где две сферы 
безопасности (национальной и глобальной) взаимодействуют и где происходят основные события 
и действия. Данная теория не является бесспорной, однако она позволяет анализировать 
региональную динамику и построение комплекса глобальной безопасности через призму 
региона.

Ключевые слова: региональный комплекс безопасности, центрированный комплекс 
безопасности, стандартный комплекс безопасности, типы государств (слабые и сильные).

Кіріспе 

Қазіргі әлемнің жалпы көрінісі биполярлық 
жүйенің ыдырауы және жаһанданудың жыл-
дам таралуы кезінде тез өзгеріп отырады. Бас-
тапқыда жаһандану заманауи халықаралық 
қатынастардың негізгі үрдісі ретінде, ал оған 
байланысты «фрагментациялық» процестер 
туындылар ретінде қарастырды. Жаһандық-
жергілікті өзара әрекеттесуін қарастыру 
мақсатында «глокализация» ұғымы ғылыми 
айналымға енгізілді.

Бұл тәсіл саяси стратегияларды үйлестіруде 
және қазіргі әлемнің теориялық түсінігінде 
көрініс табады. Бірінші жағдайда, саясаткер-
лер, әсіресе «жаңа әлемдік тәртіпті» құрумен 
айналысқан американдық көшбасшылар, қазіргі 
әлемнің «фрагментациялық тұрақсыздық 
қатеріне» назар аударды. Зерттеушілер арасында 
қызу пікірталастар мен кейде келіспеушіліктерге 
қарамастан, қазіргі халықаралық үдерістер ту-
ралы теориялық пікірсайыстар мен болжамдар 
халықаралық қарым-қатынас теорияларын-
да үстем болатын нақтылық, марксистік және 
либералдық дәстүрлер шеңберінен шықпады.

Аймақтық үдерістер, оларды талдаған тео-
риялар секілді, ұзақ уақыт бойы маргиналдық 
позицияларда болды. ХХІ ғ. «Фрагментация» 
жаһандану шеруінің өркениеттік «бөлшектері» 
емес екендігі бірден анықталмады. Бұл жер-
де аймақтық деңгейде жаңа институционалдық 

байланыстар мен ұйымдық нысандарды қалып-
тастыру барысында, Америка Құрама Штаттары 
мен басқа да жаһандық және аймақтық ойыншы-
лар қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың 
нақты қатысушылары ретінде қарастырылуы 
керектігі жазылған. Ғылымның әртүрлі салала-
ры «фрагментация» көріністерін түсініп, болжай 
бастауда, бұл пәнаралық тәсілдер негізінде жаңа 
ғылыми бағыттарды қалыптастыруға әкеледі. 
Ағымдағы аймақтық үдерістердің сандық және 
сапалық өзгерістерін түсіну жаңа теориялық 
көзқарастар талап етеді. Осылайша, аймақтық 
және аймақтық зерттеулердің теориялары мен 
теориялық тәсілдері дамиды.

Негізгі бөлім

Аймақтық кешендерінің қауіпсіздік теория-
сының орталық идеясы (Өңірлік қауіпсіздік 
кешені) – «көп қауіп-қатерлер ұзын қашықтыққа 
қарағанда қысқа қашықтықта оңайырақ орнала-
сады; қауіпсіздік мәселелеріндегі өзара аймақтық 
кластерді қалыптастыру үрдісін аймақтық 
қауіпсіздіктің кешеніне байланысын анықтайды» 
(Buzan, 2009:36). Қауіпсіздік үрдістерімен бір-
біріне өзара байланысты қауіпсіздік сұрақтары 
акторлар арасындағы қауіпсіздік кешенінің 
сыртынан қарағанда, ішінде көбірек қарқынды 
дамиды. 

Супер күштер қауіпсіздік комплекстеріне 
«еніп» кете алады, алайда кешеннің ішкі ди-
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намикасы жаһандық ойыншыларға қатысты 
автономияның айтарлықтай деңгейіне ие.  

Аймақтық қауіпсіздік кешені – бұл мате-
риалистік және социологиялық (бұл жағдайда 
– конструктивистік) интеграциялауға мүмкіндік 
беретін теория тәсілдері. Үш теориялық көзқарас 
аймақтық қауіпсіздік кешеннің ғылыми талдауы 
үшін негіз болды: нео-реалистикалық көзқарас, 
жаһандық даму теориясы және аймақтық 
қауіпсіздік тәсілдер.

Зерттеудің аймақтық және ғаламдық деңгей-
лері әлем құрудың вестфалиялық моделіне қай-
шы келмейді, бірақ аймақтық динамиканың мәсе-
лелерін зерделеу мемлекеттердің әртүрлі тип тері 
қауіпсіздік комплекстерінің қалыптасуына қалай 
әсер ететінін талдауға өте маңызды. Копенгагенді 
зерттеуде «Адамдар, мемлекет және қорқыныш» 
мектебінде мемлекеттерді «күшті және әлсіз» 
қағидасы бойынша топтастыру әрекеті жасалды 
(Buzan, 2010:41). Мемлекеттің күші азаматтық 
қоғам мен билік институттары арасындағы 
әлеуметтік және саяси бірлік болды. Осылайша, 
бірлігі азырақ мемлекеттер ішкі билікті сақтап 
қалуға және ішкі проблемаларды шешуге байла-
нысты сыртқы қауіптерге неғұрлым нәзік және 
осал. Кешендегі мемлекеттердің бірлестігі бұл 
одақ шеңберінде қауіпсіздік динамикасының да-
муына әсер етеді.

Қауіпсіздік кешендерін талдау үшін мем-
лекеттерді үш түрге бөлудің тағы бір тәсілі 
қолданылуы мүмкін: постмодерн, модерн, премо-
дерн (Buzan, 2005:18). Бұл жіктеудің анықталған 
санаты Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған 
соң қазіргі заманғы мемлекеттің вестфалиялық 
моделінің мінсіз түрі болып табылады. Бұл түрі 
күшті мемлекеттің әлеуметті бақылауымен және 
шектеулі ашықтықпен сипатталады. «Қазіргі за-
ман» сияқты мемлекеттер өзіндік тәуелсіз және 
тәуелсіз субъектілер деп санайды, олар ұлттық 
мәдениеттер мен өзіндік даму саясатына ие және 
көбінесе меркантилизм саясатымен анықталады. 
Олардың шекаралары нақты сызықтармен 
анықталады, олар сыртқы саяси, мәдени және 
экономикалық әсерлерге жабық болып табы-
лады. Фашистік және коммунистік режимдер 
мемлекеттің осы түрін көрсетудің экстремалды 
нысандары болды. XXI ғасырдың басында осы 
түрге Қытай, екі Корея, Иран, Үндістан және 
басқаларын жатқызуға болады. Бұл аумақтардың 
қауіпсіздігіне байланысты, бұл мемлекеттердің 
қауіпсіздігі «сыртқыдан» немесе «ішінен» деген 
түсініктермен анықталады. Бұл мемлекеттер «өз 
экономикаларын, қоғамдарын және саясатта-
рын ашу, олардың әл-ауқатын және қауіпсіздігін 

арттыруға мүмкіндік беретініне өздерін сенімді 
деп тапты» (Kaplan, 1957:52).

«Постмодерн» сияқты мемлекеттер көбінесе 
капиталистік және олардың барлығы күшті мем-
лекеттер болып табылады, сондықтан олардың 
еш-біреуі жаппай бомбалау немесе шабуыл-
дауды қолдану арқылы іс-қимыл жасамайды 
(Katzenstein, 2000:29). Бұл мемлекеттердің 
барлығы вестфалиялық модельден пайда бол-
ды. Олар әлі күнге дейін заманауи мемлекеттің 
атрибуттарын, яғни, егемендік және ұлттық 
сәйкестікті сақтайды, бірақ олар сондай-ақ 
экономикалық және мәдени өзара іс-қимыл 
өзгерістерімен байланысты. Бұл мемлекеттер 
«өздерінің ашылуын өздеріне сенімді деп са-
найды» экономика олардың қоғамы мен сая-
саты оларға әл-ауқатының өсуі және олардың 
қауіпсіздігі үшін көп мүмкіндіктер береді» 
(Hurrell, 2005:31). Олар көп дәстүрлі қауіп-
қатерге қарсы және жеке және көші-қон проб-
лемаларына, экономикалық және экологиялық 
тұрақтылықты сақтауға көбірек көңіл бөледі.
Постмодерн мемлекеттері халықаралық деңгейде 
биліктің және байлықтың негізгі орталықтары 
болғандықтан, олар халықаралық жүйенің 
қалған бөліктеріндегі ашықтық құндылықтарын 
қолдайды. Олар сыртқы немесе ішкі қауіп-
қатерлерге қатысты ойлау мүмкіндігін азайта-
ды, бірақ оларды бір-бірімен байланыстыратын 
қауіпсіздік құрылымдарын құруды ойлайды. 

Азия мен Африка елдеріндегі үшінші типтегі 
әлем елдері «промодерн» мемлекеттері ретінде 
сипатталуы керек. Олар үшін саяси бірігудің 
төмен деңгейі мен әлсіз дамыған энергетикалық 
институттары сипатталады (Kohler-Koch, 
1996:73). Олардың кейбіреулері қазіргі заманғы 
және осы бағытпен жүруіне болады, бірақ әлі 
күнге дейін мәртебені өзгерту үшін біліктілігін 
арттыра алмайды.

Үшінші елдерге экономикалық, саяси 
және әскери жағынан «сәтсіз» және қолдау 
көрсетілмеген, ресми егемендікке ие мемлекет-
терді жатқызуға болады. «Дамуға дейінгі» 
мемлекеттердің ең көбі Африкада, сонымен 
қатар Азияда (Ауғанстан, Тәжікстан), Амери-
ка (Гаити) және Еуропа (Албания). Әлсіз мем-
лекеттер қауіпсіздіктің мәселелеріне өте осал 
және мемлекеттіліктен субмемлекеттікке ауыса 
бастауы  мүмкін.

Мұндай мемлекеттердің жіктелуі аймақтық 
деңгейдегі қауіпсіздік құрылымын анықтайды. 
Сондай-ақ, мемлекеттердің типологиясы геогра-
фиялық негізіне негізделген. Мысалы, Сахара ның 
оңтүстігіндегі африкалық елдердің көбі «қазіргі 
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заманғы» мемлекеттер деп аталуы мүмкін. Таяу 
Шығыс, Оңтүстік және Шығыс Азия, Оңтүстік 
Америка және Шығыс Еуропа мемлекеттері за-
манауи мемлекеттер болып табылады. Батыс 
Еуропа мен Солтүстік Америкадағы елдер – бұл 
постмодерниялық елдер. Кластерлердің бұл түрі 
толықтай таза емес және қауіпсіздік жүйелерін 
типологиялық қамтамасыз ету үшін негіз бола 
алмайды, бірақ салыстырмалы талдау үшін 
қызығушылық тудыруы мүмкін.

Жаһандану – халықаралық қатынастардың 
заманауи жүйесін дамытудың катализаторы. 
Пост модерниялық елдер жаһанданудың қозғалт-
қыштары болып табылады және жаһандану 
үдерістеріне қатысудан барлық артықшылық-
тарға ие. Қазіргі дамып келе жатқан елдер 
жаһандану жағдайында екі қиындыққа тап бо-
лып жатыр. Біріншіден, қосу қаупі (қосқанда) 
және алып тастау қаупі (ерекше) әрқашан 
олардың алдында тұр. Тоқтату қаупі мемлекетті 
төменгі санатқа айналдыруы мүмкін, ал «қосу» 
келешегі мемлекет ішіндегі ішкі жанжалдарды 
тудыруы мүмкін (мәдени, діни және т.б.). Қазіргі 
заман деңгейіндегі мемлекеттер үшін жаһандану 
қаупі олардың халықаралық стандарттарға, яғни, 
«Жақсы басқаруға» сәйкес келмеуі. Жаһандану 
қаупі олар үшін тәуелсіздік мәртебесін немесе 
үкімет тетіктерін жоғалту болып табылады.

Бұл жіктеу бізге мемлекет жүйесін жүйелеуге 
мүмкіндік береді және өңірлерде олардың 
ерекшеліктерін ескере отырып, өңірлерде талдау 
жүргізуге мүмкіндік береді. Б. Бузан және О.  Уэй-
вер халықаралық қатынастар құрылымына 
қатысты нео-реалистиктердің теориялық талдау-
ларына сүйене отырып, осындай мемлекеттердің 
ұлы державалар ретінде оқшаулануын ұсынады 
(Супер күштер), ұлы державалар (Үлкен күштер) 
және аймақтық державалар (Өңірлік күштер), 
халықаралық қатынастардың құрылымы 
«қырғи-қабақ соғыс» аяқталған соң, оларды 
қайта қарастыруға мүмкіндік береді. Олар АҚШ-
қа, ұлы державаларға – ЕО-ға (Ұлыбритания, 
Франция, Германия), Жапонияға, Қытайға, Ре-
сейге ұлы державаларды жатқызады. Үндістан 
осы сыныпқа кірейін деп жатыр. Өңірлік держа-
валар аймақтық кешендерде көшбасшы болып 
табылады. 

Б. Бузан мен О. Уэйвер «қырғи қабақ соғыс» 
кезінде халықаралық қатынастардың құрылымы 
осы формула арқылы «2 + 3» (АҚШ және 
КСРО + Ұлыбритания, Франция және Қытай) 
анықталды. Халықаралық қатынастардың қазіргі 
құрылымы «1 + 4» (АҚШ + ЕО, Жапония, Қытай 
және Ресей) формуласына дейін қысқартылуы 

мүмкін. Теориялық тұрғыдан, бұл құрылымды 
«0 + x» формуласына дейін қысқартуға бо-
лады. Мұндай жүйені бірполярлы немесе 
көпқырлы деп сипаттауға болмайды. Ғаламдық 
жүйенің көлемін ескере отырып, ұлы держава-
лар ғаламдық деңгейде жұмыс істемейді. Және 
тек Суперкүштер халықаралық қатынастардың 
полярлық талаптарына жауап бере алады. 
Әлемді бес немесе алты ірі державалармен елес-
тету оңай және көптеген аймақтық державалар-
ды елестетуге мүмкін болып табылады. Ұлы 
державалардың саны мен үлкен державалардың 
саны бір-біріне қатты әсер етеді. Үлкен күштер 
неғұрлым көп болса, соғұрлым ұлы державалар 
аз болады және керісінше.

Аймақтық қауіпсіздік кешендерінің теория-
лары эмпирикалық жағдайларды бағалау және 
аймақтық қауіпсіздікті болжау үшін пайдаланы-
луы мүмкін. Аймақтық қауіпсіздік кешенін тал-
дау кезінде географиялық жақындығы сияқты 
айнымалылар талданады, сондай-ақ достық пен 
өркениеттің қағидасы аймақтағы қатынастардың 
динамикасы болып табылады. Мысалы, Б. Бу-
зан және О. Уэйвер аймақтың құрылысын 
қауіп сіздік туралы пікірталас тұрғысынан, 
яғни, қауіпсіздік проблемалары аймақты қа-
лыптастыруға актерлерді ынталандыруы мүмкін 
жағдайынан туындауды қолдаушылар. Соны-
мен қатар, аймақтық қауіпсіздік кешені кез кел-
ген мемлекеттер тобымен ұсынылуы мүмкін 
(Lake, 1997:41). Теорияның тағы бір маңызды 
аспектісі – «қауіпсіздік» тұжырымдамасын 
түбе гейлі жаңадан қайта қарау. Тұжырымдама 
«ритей лизация» дәстүрлі қауіпсіздіктің дәстүр лі 
тұжырымдамасына қарағанда көбірек. Қауіпсіз-
дендіру – жеке, саяси элиталар, мемлекеттік 
емес субъектілер сияқты әртүрлі акторлардың 
өзара іс-қимылының нәтижесі. Сонымен қатар, 
бастапқыда туындаған проблемалар қауіпсіздікке 
ұшырамай, қауіпсіздіктің қандай да бір нүктесіне 
кіруі мүмкін. Аймақтық кешенді талдау бес са-
ланы қамтитын қауіпсіздік тұрғысынан: әскери, 
саяси, экономикалық, әлеуметтік және экология-
ны қамтиды (Deutsch, 1957:86).

Кешендер гемотогенді және гетерогенді бо-
луы мүмкін, соның ішінде біртекті емес актор-
лар, ұлттар, фирмаларды жатқызуға болады 
(Fawcett, 2004:23). Кез келген жағдайда мем-
лекет талдау орталығында болып табылады. 
Өзара әрекеттесудің төрт деңгейіне негізделген 
аймақтық қауіпсіздік кешенінің «талдау матрица-
сы» ұсынылады: аймақтың мемлекеттерінің ішкі 
саяси құрамдас бөлігі (күшті немесе әлсіз мем-
лекет); аймақтағы мемлекетаралық қатынастар 
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(мемлекет-мемлекетке); аймақтық қауіпсіздік 
кешені мен басқа аймақтар арасындағы қарым-
қатынас (қауіпсіздік өзара тәуелділік); аймақ-
тағы ұлы державалардың рөлі (өңірлік және 
жаһандық құрылымдардың өзара әрекеті) 
(Fawcett, 2005:82).

Бірге қойылған төрт деңгей бұл қауіпсіздік 
кластерін құрайды (қауіпсіздік класстары). 
Аймақтық деңгейде «жартылай деңгей» мысал-
дары сияқты субкомплекстер болуы мүмкін. Кіші 
комплекстер, мәні бойынша, аймақтық кешен 
сияқты бірдей анықтамаға ие. Айырмашылық 
тек субкомплекс кең аймақтық кешеннің бөлігі 
болуы керегінде болып табылады.

Аймақтық қауіпсіздік кешендерінің қол-
даныстағы құрылымы төрт айнымалылар-
ды қамтиды: кешенді көрші елдерден бөлетін 
аймақтағы шекара; бұл анархиялық құрылым 
кешені екі немесе одан көп бірліктен тұратын 
болуы тиіс; Полярлық (polarity), жеке бірліктер 
арасындағы қуатты бөлуді көрсететін; аймақтағы 
бірліктердің өзара әрекеттесу деңгейін 
көрсететін (мысалы, достық пен араздықты 
сезіну) әлеуметтік өзара әрекеттесу.

Осы факторлардың үйлесуінен Бузан 
аймақтық қауіпсіздік кешендерінің эволюция-
сының үш түрін анықтайды: қалыптасқан 
құрылымның өзгермейтінін көрсететін статус-
кводын сақтау; ішкі құрылымда елеулі өзгерістер 
болған ішкі қайта құру; ішкі өзгерістер сыртқы 
жағдайға әсер еткен кезде сыртқы түрлендіру.

Бузан аймақтық қауіпсіздік кешендерінің 
төрт түрін анықтайды: стандартты (Standard), 
орталықтандырылған (Centred), үлкен қуат ты 
(Great power) және суперкомплекс (Supercomplex).

Стандартты кешеннің мысалы – екі неме-
се одан да көп күші бар вестфалиялық модель, 
оның күші шоғырланған негізінен әскери-
саяси қауіпсіздігі болып табылады. Барлық 
стандартты кешендерде анархиялық құрылым 
бар. Стандартта күрделі тепе-теңдікті өңірлік 
державалар өздері анықтайды (мысалы, Пар-
сы шығанағындағы – Иран, Ирак және Сауд 
Арабиясы, Оңтүстік Азияда – Үндістан мен 
Пәкістан) және біртұтастықтан көпполярлы 
өзара әрекеттесуі мүмкін. Стандартты кешенде 
униполярлық бұл аймақтағы бір ғана аймақтық 
биліктің бар екендігін білдіреді. Мысалы, 
Оңтүстік Африка Республикасы Оңтүстік Афри-
када басым. Біртектілік жағдайында да, стандарт-
ты кешен әлемдік деңгейге жетпейді, сондықтан 
Африка, Таяу Шығыс, Оңтүстік Америка және 
Оңтүстік Азия сияқты өңірлерде ішкі (аймақтық) 
динамика мен сыртқы (жаһандық) динамика 

арасындағы айырмашылықтар айқын болуы 
мүмкін. Достық / дұшпандық қарым-қатынас 
динамикасы ескеріле отырып, стандартты ке-
шендерде қақтығыс пайда болуы мүмкін. Стан-
дартты кешенде қауіпсіздік саясатының басты 
элементі – аймақтық державалардың өзара бай-
ланысы болып табылады. Олардың арасындағы 
қарым-қатынас кішігірім державалардың 
жағдайын және әлемдік державалардың өңірге 
енуін анықтайды. 

Орталық кешендер үш-төрт негізгі фор-
маларда анықталады. Алғашқы екі нысанда – 
аймақтық қауіпсіздік кешендері біртекті емес, 
бірақ олардағы полюстердің күшіне (мысалы, 
посткеңестіктегі Ресейге) немесе (Солтүстік 
Америкадағы заманауи АҚШ) секілді ұлы 
державаларға күмән туындауы мүмкін. 

Бұл полюстар аймақтық өкілеттіктермен 
де ұсынылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 
жаһандық деңгейдегі билік (державалар) аймақта 
басым болады (униполярлық). Олай болмаған 
жағдайда аймақтық күштердің бірқатар держа-
валары (Украина, Канада, Мексика) аймақтық 
полюстерге қарсы тұра алмайды. Атап айтқанда, 
бұл, Үндістанның ұлы билік мәртебесіне де-
ген талабын қолдамайтын себептерінің бірі 
деп санауға болады, өйткені Пәкістан әлі күнге 
дейін өзін-өзі басқарудың аймақтық полюсі деп 
таниды.  

Орталықтандырылған кешеннің үшінші 
түрі алғашқы екеуінен аймақты бір билікпен 
емес, интеграцияланған ұйым ретінде қарас-
ты руымен ерекшеленеді. Мысал ретінде біз 
қауіп сіздік қауымдастығы жоғары дамыған 
және әлемдік деңгейдегі өз құқықтарына ие 
тұлға ретінде қалыптасқан Еуропалық Одаққа 
сілте ме жасай аламыз. Теориялық тұрғыдан 
алғанда, бұл орталықтандырылған кешендерді 
құрған субъектілер бір-бірінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуі керек, ал қауіпсіздік динами-
касы ішкі орталықтан анықталуы керек. ЕО 
елдерінің көпшілігінде аймақтық қауіпсіздік 
Солтүстік Атлантикалық Одақ (НАТО) тара-
пынан қамтамасыз етілгені белгілі, ол тіпті 
географиялық жағынан еуропалық құрлық тан 
асып түседі. Бұл жағдайда Б. Бузан орталық-
тандырылған кешендердің теориялық моделінің 
жетілмегендігін мойындайды. Ол «билік асим-
метриясының» тұжырымдамасын енгізеді және 
орталық «империалистік орталығының» саясаты-
на қол жеткізе алатын «ашық немесе өткізгіш ге-
гемония» түрін анықтаса, орталықтандырылған 
кешен тұрақты болуы мүмкін деп қорытынды 
жасайды. 
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Кешенді тұрақтандырушылармен мұндай 
басқару орталықтың өзі және оның заңдылығы 
(басқалардың орталық болу құқығын мойындау) 
болып табылады. 

Дегенмен, осы жіктелімге жатпайтын жағ-
дайлар болуы мүмкін. Олар бірқатар халықаралық 
державалар халықаралық қатынастар жүйесінде 
біркелкі шашыраңқы болғандықтан пайда бо-
лады. Осыған байланысты кешендер басқа ны-
сандарды қабылдауы мүмкін, мысалы, үлкен 
державалардың айналасында шоғырлануы 
суперкомплекстердің пайда болуына әсер етеді. 
Қазіргі уақытта «1 + 4» жүйесінде мұндай дина-
мика Азияда ең айқын көрінеді, онда Жапония 
мен Қытай үлкен державалардың биполярлық 
кешенінің өз ядроларын қалыптастырады. 

Аймақтық қауіпсіздік кешенінде ұлы 
биліктің айналасында аймақтың полярлығы оны 
қамтитын жаһандық деңгейімен анықталады. 
Бұл жағдай Еуропада және Шығыс Азияда дами-
ды, Б. Бузанның айтуынша, мұндай кешендерді 
бөлек зерделеу қажет. Біріншіден, олардың дина-
микасы жаһандық деңгейде теңгерімді өзгер-
туге тікелей әсер етеді, бұл стандартты кешен-
де ешқашан қалыптаспайды. Екіншіден, ұлы 
державалар жоғары аймақаралық динамика 
байқалатын кешендерден тыс процестерге әсер 
етеді. 

Әлемдік және аймақтық деңгейдегі гибридтік 
нысандар – ұлы державалардың жетекшілігіндегі 
аймақтық қауіпсіздік кешені. Олар сондай-ақ 
аймағындағыдай бір ғана аймақтық биліктің бар 
екендігін талдай алады. Б. Бузан мен О. Уэйвердің 
идеясына сәйкес, аймақтық қауіпсіздік кешенін 
талдау – ұлттық, аймақтық, және жаһандық 
деңгейлерді қоса алғанда барлық деңгейлерді 
ескеруін талап етеді. Бузан және Уэйвердің 
теориялық көзқарастарына сәйкес, «аймақтық 
қауіпсіздік кешендерін жіктеу төрт үлкен топ 
түрінде ұсынылуы мүмкін, олардың әрқайсысы 
бірнеше кіші түрге бөлінеді» (Foqué, 2005:47). 
Өңірлік қауіпсіздік кешендері жоқ аймақтарда 
олардың болмауының екі себебі анықталуы 
мүмкін: аймақтық процестердің бір-бірін ба-
суы немесе құрылымдық болмауы. Аймақтық 
интеграциялық үдерістерді біріктіру жергілікті 
билік құрылымдарының әлсіреуіне әкеліп 
соқтыратын ұлы державалардың әрекеттерімен 
және олардың үстемдігімен байланысты бо-
луы мүмкін (мысалы, егер ұлы державалардың 
қарулы күштері ұзақ уақыт бойы қатысуда болуы 
немесе өңірдегі күштерді реттеу ұлы бәсекелестік 
үлгісіне ұшырауы). Қауіпсіздік аймағының 
шешілмегендігі бір немесе екі себепке байланы-

сты болуы мүмкін: біріншіден, егер жергілікті 
мемлекеттерде аймақтық деңгейде басқару ре-
сурстары болмаса және екіншіден, географиялық 
оқшаулау өзара әрекеттесуді қиындатады немесе 
мүмкін болмайды (мысалы, үлкен мұхиттардың 
ашық кеңістіктермен бөлінген аралдар). Осы 
жағдайлардың кез келгені аймақтық қауіпсіздік 
кешенінің құрылымын қалыптастыру үшін 
қауіпсіздік мәселелерінде өзара әрекеттесудің 
жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Аймақтық 
қауіпсіздік кешенінің бар-жоғын білу үшін 
қауіпсіздіктің «өзара байланысты» (security 
connectedness) құрылымын зерттеу қажет. Ай-
мақ тық тәсілдің артықшылығы – өңірлік дең-
гейдегі зерттеудің ғаламдық деңгейден бөлі-
нуінде. Бұл тәсіл қауіпсіздіктің көптеген 
мәсе лелерін жоғарыдан төменге және төменнен 
жоғарыға дейін теңдестірілген түсіндіру үшін 
негіз болып табылады.

Аймақтағы аймақтық динамиканы түсініп, 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті қалыптастыру 
үшін әрбір нақты аймақтағы өзара іс-қимылдың 
ішкі механизмін толық талдауға тура келеді. 
Осы мақсатта Таварес аймақтық кластерлер тео-
риясын қолданады. Аймақтық кластерге алты 
негізгі тірек кіреді: бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін агенттер, бейбітшілік 
құралдары, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 
аймақтық интеграция деңгейі.

Таварес бейбітшілік пен қауіпсіздік агент-
терінің басшылығымен қауіпті ортаны қауіпсізге 
айналдыруды қамтамасыз ететін актерлерге 
сілтеме жасайды. Ол жеке тұлғалар, ұлттық ак-
торлар (мемлекет және азаматтық қоғам) және 
аймақтық субъектілер (аймақтық ұйымдар, 
аймақтық азаматтық қоғам немесе экономикалық 
агенттер) сияқты тұлғаларға сілтеме жасайды.

Бейбітшілік орнатуға арналған құралдар 
«қауіптерді басқаратын және / немесе әлем 
құратын бастамалар, саясат, әдістер мен процес-
тер» болып табылады.

Ол қарулы зорлық-зомбылық, билік балансы, 
гегемония, әскери одақтар, өңірлік бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті аймақтық ұйымдар, сау-
да келісімдері (ұлттық саясатты үйлестіру), 
нормативтік тарту және институционализм, 
аймақтық сәйкестік және федерализм / жергілікті 
өкілдік ретінде жіктейді.

Таварес қорғаныс үлгісін Б. Бузаннан 
қарайды, оның көзқарасының сөзсіз сипатын 
мойындайды. Қауіпсіздік моделі «қауіпсіздіктің 
өзара тәуелділігі» тәсіліне негізделген, ол 
қастандық пен достық сезіміне байланысты. 
Осы лайша, автор қауіпсіздіктің үш үлгісімен 
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келіседі: қақтығыстардың қалыптасуы, қауіп-
сіздік режимі және плюралистік қауіпсіздік 
қоғамдастық. Аймақтың жанжалды үлгісі екі 
көрсеткіштің өзара байланысы: қақтығыстың 
қарқындылығы және бейбітшілік ұзақтығы. 
Осы екі көрсеткішті біріктіре отырып, Тава-
рес аймақтық кластерлердің қақтығыстардың 
типологиясын қалыптастырады: Таяу Шығыс-
тағы, Оңтүстік Африка сияқты зорлыққа ұшы-
раған өңірлер; зорлық-зомбылықтың жоқты-
ғына қарамастан, жанжалдардың әскери 
кезеңде (теріс әлемде) болмайтындығы туралы 
қалыптастырады. Ол Оңтүстік Америка, Оң-
түстік-Шығыс Азияға жатады. Содан кейін ол 
өңірлерді барлық қатысушылармен бөлісетін 
нормалар мен құндылықтар бар және жанжалдың 
жоқтығы бар қақтығыстарды шешудің (келісу) 
ішкі механизмдерінің бар екендігін анықтайды.

Автор әлемнің жағымды моделін қақты-
ғыс тың жоқтығынан артық нәрсе емес деп 
суреттейді. Әлемнің оң моделінің сипаттамасы 
– экономикалық әл-ауқат, жеке өзін-өзі көрсету 
және т.б. Бұл жерде халықтың саяси элитамен 
қарым-қатынасы маңызды байланыс болып та-
былады. Үш көрсеткішке негізделген – қоғамдық 
легитимділік, саяси қатысу және қоғамдық тану, 
Таварес құрылымдары үш аймақты қамтиды: де-
прессия аймағы, қалыпты аймақ және бай аймақ. 
Аймақтық интеграция деңгейі Тавареске интен-
сификация немесе прогрессивтілік дәрежесіне 
қарай жіктеледі. Әлеуметтік-мәдени салада 
бұл плюралистік қауіпсіздік қоғамдастығының 
пайда болуында көрініс табуы мүмкін; саяси 
және институционалдық тұрғыда – аймақтық 
институттардың пайда болуы және саясаттың 
жалпы қалыптасуы; экономикалық салада – 
сауда-саттықты ырықтандыру саясаты, инвести-
цияларды көтермелеу, халықтың еркін жүріп-
тұруы, аймақаралық сауда және т.б.

Таварес интеграцияға байланысты аймақтық 
интеграцияның үш деңгейін ұсынады: интегра-
цияның төмен деңгейі (мемлекеттердің тәуел-
сіздігінің ролі өте жоғары, ұлттық тәуелсіздік 
басым); интеграцияның орташа деңгейі (ұлттық 
егемендіктің аймақтық интеграцияның пайда-
сына ішінара бас тарту) және интеграцияның 
жоғары деңгейі (ұлттық деңгейде саясатты 
жүзеге асыруды бақылауды жоғалтқан ұлттық 
органдар, ұлттық егемендік өңірлік инсти-
тут деңгейіне ауысады). Р. Таварес аймақтық 
бейбітшілік пен қауіпсіздіктің кластерлерінің 
келесі анықтамасын береді: «Аймақтық интегра-
цияның әртүрлі деңгейлерінде жұмыс істейтін 

актерлер тарапынан үлкен аймақ (аймақ) үстін-
де бейбітшілік пен қауіпсіздік саласындағы 
қатынастардың жиынтығы – қақтығыстар мен 
жағымды бейбітшілік модельдерін өзгертуге 
арналған».

Зерттеуші келесі критерийлер негізінде 
кластерлерді құрылымдауды жүзеге асырады: 
актерлердің қызметін бақылауға болатын аумақ; 
компоненттері (бейбітшілік пен қауіпсіздіктің 
актерлері), бейбітшілік орнату құралдары, қауіп-
сіздік моделі, қақтығыс моделі, оңтайлы әлем-
дік модель және аймақтық интеграция деңгейі, 
және ақырында байланыстар (бір компо-
ненттің құндылығын өзгерту басқалардың 
маңыздылығына әкеледі). Таварес кластердің 
төрт түрін ұсынады: 

– Аймақтық бөлшектеу (аймақтық 
интегра цияның төмен деңгейі, жағымды 
бейбітшіліктің төмен деңгейі, ең алдымен 
әскери күш қолдану арқылы бейбітшілікті 
орнатуға арналған құралдар, биліктің тепе-
теңдігін пайдалану). Мұндай кластерлердің 
мысалдары ретінде ол Таяу Шығыс, Оңтүстік 
Азияға сілтеме жасайды. 

– Аймақтық коалиция (мұнда бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті нығайтудың құралы, атап 
айтқанда, экономикалық ынтымақтастық, өңірлік 
ұйымның болуы). Ол Оңтүстік-Шығыс Азия 
және Оңтүстік Америка секілді кластерлерді 
жіктейді.

– Бейбітшілік пен қауіпсіздіктің барлық қа-
тысушылары қатысатын аймақтық қоғам дастық. 
Бұл плюралистік қауіпсіздік қоғамдастығымен 
айналысатын аймақ.

– Дәстүрлі егемендікті жоққа шығаратын 
және жаңа ұлтаралық тетіктер бар аймақтық 
мемлекеттік құрылым. Ол аймақтық интегра-
цияның жоғары дәрежесіне ие. Кластердің бұл 
түрінің алыпсатарлық және эмпирикалық үлгісі 
жоқ.

Автор кластердің әр түрі үнемі өзгеріп 
отырады деп мәлімдейді. Зерттеулері өзгеріп 
жатқан өзгерістерге және осы өзгерістердің 
неге екеніне назар аударады. Р. Таварес өз 
жұмысында әлем нің өңірлерін кеңірек жіктеуді 
ұсынатын «Бей бітшілік пен қауіпсіздіктің 
өңірлік құры лымы (Кластерлеу)» атты басқа 
жұмысын жалғастыруда, атап айтқанда, 
қауіпсіздіктің зорлық-зомбылық аймақтарын 
және бейбітшілік қауіпсіздігі аймақтарын 
бөлумен айналысуда. Аймақтардың бір немесе 
бірнеше түрі пайда болу үрдісіне, белгілі бір 
модельдің пайда болу себептеріне баса назар 
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Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің теориялық негіздері  

аударылады. Осылайша, Р. Таварес зерттеу са-
ласын кеңейтеді, әлемді өңірлік кластерлер-
мен құрылымдап, күрделі бейбіт және бейбіт 
емес кластерлердегі процес тер мен өзара 
қарым-қатынастарды зерттейді. Р.  Таварестің 
еңбектері аймақтық және өңірлік қауіпсіздік 
кешендеріндегі зерттеулердің жалғасы бо-
лып табылады. «Кластер» тұжырымдамасын 
енгізу аймақтық теорияларда жаңа ұғым емес, 
бұл тұжырымдаманы аймақтық теориялардың 
экономикалық саласының өкілдері кеңінен 
қолданады. «Таварес» тәсілінің жаңалығы – 
«қауіпсіздік кластері» терминін енгізгенде, 
ол аймақтық қауіпсіздікті қалыптастыру 
жүйесінде жаңа аймақтық бірлестіктерді 
қалыптастырды.

Қорытынды 

Жаһандық аймақтандыру – жаһанданудың 
ажырамас бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс 
объективті әлемдік үдеріс. Жаһандану халық-
аралық қарым-қатынастарды аймақтандыру 
арқылы геосаяси теңгерімді қалыптастыруға 
тырысады. Қазіргі заманғы ғаламдық әлем 
нақты географиялық кеңістікпен шектелмей, 
көп өлшемді болды. Жаһандық аймақтандыру 
жаһанданудың салдары болып табылады, бұл 
әлемді макроөңірге бөлуге және полюстардан, 
билік орталықтарынан, жаһандық аймақтық 
жүйелері мен билік орталықтар үміткерлерінен 
тұратын иерархиялық ғаламдық жүйені 
қалыптастыруға алып келеді.
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КУЛЬТУРНАЯ ВЛАСТЬ  
В ЗАПАДНОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

КОРЕЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ АРТЕФАКТОВ

В работе исследуется политика культурной географии империализма, которая практиковалась 
с целью доминирования над восточными культурными артефактами в конце эпохи династии 
Чосон и во время японского колониального периода. Потеря корейских символических 
объектов произошла не только в результате разрушений во время войн, но из-за деятельности 
имперских держав, таких как культурные экспедиции, научные исследовательские группы и 
дипломаты. Империалистическое господство над слабыми – это культурный проект под именем 
востоковедения, скрывающий его политический характер. Империалистические коллекции 
корейского культурного наследия представлены в форме архетипа мировоззрения или идеологии.

Ключевые слова: империалистическое культурное господство, корейские культурные 
артефакты, культурная власть.
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The Cultural power in Western Imperialist Collection of Korean Cultural Artifacts

The paper explored a policy of cultural geography how the imperialist had practiced to dominate 
the Eastern cultural artifacts at the end of the Joseon Dynasty and during the Japanese colonial period. 
The loss of Korean symbolic objects had not only occurred by destructions during wars, but also by the 
operations of imperial forces such as cultural expeditions, scholarly research groups, and diplomats. 
The imperialist domination of the weak that was realized as a cultural project in the name of Oriental 
studies concealed its political nature. The imperialist collection of Korean cultural heritage displayed the 
archetype of how its worldview or ideology had been practiced under the assumption of dominating the 
Orient by force armed with new technology and knowledge.

Key words: Imperialist culture domination, Korean cultural artifacts, Cultural power.
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Кәріс мәдениетінің артефактілерінің  
Батыс империалистикалық жинағындағы мәдени билік

Бұл зерттеу жұмысында Чосон әулетінің соңы және жапон колониясы кезеңінде шығыс мәдени 
артефактілеріне үстемдік ететін империализмнің мәдени географиясы зерттелінді. Корейдің 
символдық объектілерін жоғалту соғыс кезінде жойылудың нәтижесі ғана емес, сондай-ақ мәдени 
экспедициялар, ғылыми-зерттеу топтары және дипломаттар секілді империялық державалардың 
қызметінде де болды. Әлсіздердің империалистік үстемдігі – шығыс зерттеулері үшін өзінің 
саяси сипатын жасырған мәдени жобалар болды. Корей мәдени мұрасының империалистикалық 
жинақтары идеологияның немесе идеологияның архетипі түрінде ұсынылған.

Түйін сөздер: империалистік мәдениеттің үстемдігі, Корей мәдениетінің артефактілері, 
Мәдениет күші.
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Введение

Культурные символические артефакты счи-
таются историческими и культурными ценно-
стями. Однако культурная автономия не может 
быть гарантирована для предмета культурного 
производства. Корея известна как страна, бога-
тая культурными ценностями, также как Еги-
пет, Мексика и Греция, которые прошли через 
политические структуры колониализма, но их 
культурные артефакты рассеяны по всему миру. 
Согласно публичному заявлению в Корее (Фонд 
культурного наследия зарубежных корейских 
культур, 1 апреля 2015 года), корейские куль-
турные объекты, расположенные за границей, в 
целом насчитывают 160 342 и расположены в 20 
странах. Большинство из них находятся в Япо-
нии – 67 708, остальные разбросаны по США, 
Великобритании, Германии, России, Франции, 
Китаю, Дании, Канаде и т. д., в коллекциях раз-
личных владельцев – общественных музеев и 
частных лиц. Это показывает, что Корейский 
полуостров был ареной, где западные империи 
конкурировали за сбор культурных ценностей в 
японскую колониальную эпоху.

Корейский полуостров подвергся темному 
периоду японского колониализма с потерей су-
веренитета, влиянием империалистических дер-
жав, когда многие культурные артефакты были 
потеряны и испорчены, что затруднило изуче-
ние истории и культуры Кореи. Раньше в корей-
ской истории потеря культурного наследия была 
вызвана полномасштабными войнами, проис-
ходившими на полуострове. Однако с 1800-х 
годов оно стало исчезать по причине деятель-
ности империалистов, которые способствовали 
созданию своей музейной системы, основанной 
на новых предметах так называемой восточной 
коллекции. 

Авторы рассмотрели ситуацию с коллекцией 
императорских держав Востока, реализованной 
как культурный и интеллектуальный проект. 
Контекстуально рассматривая, как западные 
империи собирали корейское наследие, это ис-
следование ставит целью анализ того, как импе-
риалистическая идеология трактовала культуру 
Восток. В качестве конкретных изучаемых со-
бытий XIX века мы рассмотрели империалисти-XIX века мы рассмотрели империалисти- века мы рассмотрели империалисти-
ческую экспедицию на Восток, французскую 
кампанию против Кореи в 1866 году, также были 
рассмотрены коллекции иностранных должност-
ных лиц и ученых в период династии Чосон. Это 
исследование основывается на древних корей-
ских книгах, завещанных западными чиновника-

ми, выступавшими в качестве коллекционеров; 
на документах в Корее; и обновленных катало-
гах зарубежных культурных ценностей, включая 
вновь открытые. 

Ориентальная коллекция и культурная 
сила

Музейная выставка древностей, как прави-
ло, имеет образовательные эффекты, вдохнов-
ляющие посетителей на осознание культурной 
идентичности нации или связанных с ней групп, 
а также воспитание и поощрение традиционных 
ценностей. Тем не менее, посетители музея мо-
гут оценить культуру другой нации или группы, 
извлеченной из своего географического локаль-
ного места. Среди многих других определений 
империализм рассматривается как «вторжение 
нации определенным образом, или политиче-
ский, экономический и социальный контроль и 
влияние», а также «некоторое эмоциональное 
разрушение, испытываемое со стороны широкой 
общественности» (Lee Boa, 2014). Присутствие 
артефактов другой культуры в музее становит-
ся средством умиротворения, произведения об-
разовательных и социальных эффектов, осно-
ванных на имперском мифе. По словам Эдуарда 
Саида, империализму или колониализму при-
суща форма знаний, связанных с господством, 
посредством которого колонизованный «должен 
находиться под контролем» (Lee Yun Sub, 2013). 
Для государств колонизация состояла в том, что-
бы материализовать практическую волю к «мо-
ральному обязательству цивилизовать варваров» 
с помощью их новой культуры (Lee Boa, 2014).

По мнению Бенедикт Андерсон, как пере-
пись и картографирование, музей является пра-
вящим инструментом, который воплощает наи-
более представительную правительственную 
культурную систему идеологии и политики 
западного колониализма в середине XIX века. 
Другими словами, именно представительное 
учреждение может визуально выражать свою 
доминирующую власть над колонией (Lee Boa, 
2014). Империалистическая система визуаль-
ной выставки, которая заставляет ценить другие 
культурные артефакты, действует как политиче-
ская сила, чтобы воспроизводить и изобретать 
коллективные воспоминания другого. Культур-
ная власть означает «силу», направленную на 
проникновение и эксплуатацию всей человече-
ской жизни, которая включает в себя повсед-
невные обычаи и традиции: это совокупность 
власти, которая строит социальный порядок го-
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сподство и изменяет само общество и культуру, 
проникая в повседневную жизнь и социальную 
структуру, доминируя как видимая, невидимая, 
принудительная или умиротворяющая форма 
(Suh Jeong Wan, 2014: 118). В процессе культур-Suh Jeong Wan, 2014: 118). В процессе культур- Jeong Wan, 2014: 118). В процессе культур-Jeong Wan, 2014: 118). В процессе культур- Wan, 2014: 118). В процессе культур-Wan, 2014: 118). В процессе культур-, 2014: 118). В процессе культур-
ного воспроизводства власть продолжает дви-
гаться путем реализации господства, контроля, 
угнетения, финансирования, слияния, ассимиля-
ции, исключения или сопротивления. Таким об-
разом, работа по освещению культурной власти 
заключается не в том, чтобы исследовать одно-
сторонний нисходящий контроль со стороны 
имперской власти с культурно-исторической 
точки зрения, а в том, чтобы показать столкно-
вения, переговоры, продолжения и изменения 
гетерогенных потоков в процессе ее формирова-
ния (Yim Seong Mo, 2008: 2). 

Корейское материальное культурное насле-
дие было повреждено или утрачено хищниче-
ским сбором коллекций, раскопками, грабежом, 
разрушением, вывозом и другими различными 
формами, которые включали не только одно-
стороннее уничтожение. Во время японского 
колониализма общенациональные культурные 
раскопки проводились под полным контролем 
военной полиции и правовых систем. Массовый 
вывоз корейского наследия западными держа-
вами был в основном за счет образованных чи-
новников. В этой статье исследуются специфи-
ческие практики империалистического корпуса 
и их членов, которые отвечали за реализацию 
секретной политической идеологии, которая 
считается доминирующей на Востоке под пред-
логом западного культурного проекта, собираю-
щего культурное наследие Кореи, и таким обра-
зом выявить истинную природу империализма и 
деятельность культурной власти.

История повреждения культурного насле-
дия Кореи войнами и империалистами

На корейском полуострове война была исто-
рически 936 раз, и ущерб, нанесенный корейско-
му культурному наследию, соответствует мас-
штабам этой истории. С XIX века разрушение 
или отток культурного наследия происходили 
во время столкновения или вторжения импери-
алистов; в XX веке – во время японской коло-XX веке – во время японской коло- веке – во время японской коло-
низации (1910-45), во время правления военного 
правительства США (1945-48), после получения 
независимости от Японии и во время Корейской 
войны (1950-53). 

Среди наследия и реликвий, сожженных 
или разрушенных в течение девяти войн с мон-

гольской армией в эпоху династии Корё, было 
сожжено около шести тысяч томов Трипитака 
Кореана. Оставшиеся восемьдесят тысяч Трипи-
така (Palman Daejanggyeong, ЮНЕСКО «Память 
мира», далее именуемая ЮНЕСКО «MOW») 
являются самым старым из существующих в 
мире собраний трипитака, которое десятилети-
ями создавалось как национальный проект по 
отражению иностранной власти в буддийских 
писаниях, напомним, что Япония переживала 
кризисные периоды в то время.

В течение семи лет с 1592 года японские на-
шествия в Корею (Имджинская война) без раз-
бора разрушали национальные храмы, жилье, 
общественные здания и т. п., в такой степени, 
что сейчас существуют только национальные 
храмы, в основном построенные после 17 века. 
Японские вторжения вызвали серьезные поте-
ри: сгоревший храм Булгукса (реконструиро-
ванный, всемирное наследие ЮНЕСКО), поте-
рянные экземпляры Летописей династии Чосон 
(записи династии за 472 года в течение двадцати 
пяти поколений, ЮНЕСКО MOW), две королев-
ские гробницы, лишенные десятков тысяч се-
ладонов и белых фарфоров, и потерянные пять 
национальных солнечных часов (лучшие в мире 
научные часы 15 века).

В XIX веке западные империалистические 
державы просили Корею открыть порты, тог-
да как династия Чосона осуществляла изоля-
ционистскую политику. Это противостояние 
привело Корею к столкновению с французской 
армией в 1866 году и с американской армией 
в 1871 году. Во французской кампании Wae-
Gyujanggak (Локальная королевская библиоте-
ка) на острове Гангхва была сожжена, включая 
около шести тысяч томов Югве (Uigwe) (Коро-
левские протоколы династии Чосон) и другие 
книги. В то время около 340 томов Югве стали 
трофеями французской армии, из них 297 томов 
(ЮНЕСКО MOW) были возвращены в Корею в 
2011 году после 145 лет владения в форме посто-
янной аренды (Lee Sang Chan, 2003: 158).

В хаосе военного времени или при японском 
правлении Кореей ее культурное наследие иска-
жалось западными дипломатами, должностны-
ми лицами и миссионерами, а также японскими 
правящими должностными лицами и иностран-
ными солдатами: например, германским со-
ветником П.Г. Фон Мёллендорф – оценки в от-
ношении внешней политики короля Коджона 
династии Чосон, Джоном Б. Бернаду, американ-
ским офицером, ответственным за сбор куль-
турного наследия, и французским дипломатом 
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Колином де Планси. Кроме того, инцидент с 
грабежом, совершенным Оппертом, немцем, ко-
торый безуспешно пытался выкопать труп деда 
короля после того, как не смог установить тор-
говую связь с Чосоном, вызвал большое публич-
ное осуждение.  

Согласно японскому правлению и в соот-
ветствии с законами, принятыми японским пра-
вительством, были осуществлены общенацио-
нальные проекты для обследования и раскопок 
корейских исторических останков. В то же вре-
мя в среде японской полиции, военной полиции 
и высокопоставленных чиновников преобладали 
незаконные грабежи и сделки. Речь идет о кол-
лекции Огуры: Огура Такеноске, богатый япо-
нец, собрал более 1100 штук артефактов, вклю-
чая украденное королевское наследие и останки, 
найденные из Гюмгванчонг (Гробница Золотой 
Короны) (The Hankyoreh, 31 июля 2014 года).

Оружие, используемое на узком корейском 
полуострове в Корейской войне, продолжав-
шейся три года с 1950 года, известно как равное 
огнестрельному оружию, используемому в Пер-
вой мировой войне. Что касается буддистского 
культурного наследия, то около двухсот (20%) 
из национальных 969 храмов были потеряны 
(Ju Sihu, 2011). Один американец, который был 
отправлен военным советником и официальным 
лицом во время Корейской войны, отправил око-
ло 100 тысяч единиц корейского наследия в Со-
единенные Штаты военным почтовым термина-
лом США (Lee Sang Chan, 2003: 64). 

Узкая земля Корейского полуострова была 
сокровищницей культурного наследия. В совре-
менную эпоху, в частности, такое наследие было 
не только разрушено войнами, но также раско-
пано и вывезено за границу интеллектуальны-
ми чиновниками и коммерческими брокерами, 
способными наживаться на ценностях наследия. 
Учитывая отсутствие сведений о том, сколько 
останков было повреждено в Северной Корее, 
где сосредоточено наследие Когурё и Коре, мас-
штаб ущерба будет намного больше.

Западные кампании как культурные экс-
педиции

Западные военные кампании против Кореи 
значительно отличались от традиционных войн 
с точки зрения силы оружия и способностей к 
трофеям. Письма французских войск, сообща-
ющихся с правительством, показывают, как им-
перские державы приобретали трофеи, насколь-

ко значительным было такое приобретение, и с 
какой точки зрения западные люди оценивали 
корейцев и их культуру.

В начале 1866 года французская кампания 
против Кореи (Byeong-in yangyo) вспыхнула 
под предлогом прежней ситуации, когда корей-
ское правительство казнило девять французских 
миссионеров. За несколько походов семь воен-
но-морских судов Франции, около 1000 моряков 
на борту, вторглись на остров Гангхва, запад-
ные ворота Корейского полуострова. Корейцы 
были поражены невообразимым современным 
устройством судов и мощью огнестрельного 
оружия. Корейская женщина в то время записы-
вала увиденное ею (Lee Kyung Sun, 1980), опи-Lee Kyung Sun, 1980), опи- Kyung Sun, 1980), опи-Kyung Sun, 1980), опи- Sun, 1980), опи-Sun, 1980), опи-, 1980), опи-
сывая французский корабль как «большую гору, 
которая имеет любопытные неизвестные формы 
и идет без весел, вызывая дым». Кроме того, она 
осудила корейских солдат, пораженных фран-
цузской стрельбой и сбежавших, и даже бегущих 
чиновников, переодетых в гражданскую одежду. 
Генри Зубер, французский офицер, участвовав-
ший в этой кампании, описал в своей книге «Une 
expédition en Corée» (Zuber, 1873/2011) местную 
королевскую библиотеку, как «великое откры-
тие», «сотни книг», «огромное количество до-
кументов», и «книги, украшенные картинками». 
‘Документами’ и ‘книгами’ были Анналы (Сил-
лок) и Королевские протоколы (Uigwe) дина-Uigwe) дина-) дина-
стии Чосон.

Адмирал Пьер Гюстав Розе отступил с фран-
цузскими войсками после упаковки документов 
Wae-Kyujanggak и серебряных слитков, погруз-
ки их на судно и поджигания правительственных 
зданий Чосона на острове Гангхва (Lee Yun Sub, 
2013). Адмирал направил следующее письмо 
французскому министру флота и колоний, с вол-
нением сообщив об обнаружении неожиданных 
трофеев:

На Aviso Déroulède на якорной стоянке Ganghwa, 22 
октября 1866 года:

Мы нашли восемнадцать коробок с серебряными слит-
ками в хранилище. Я немедленно организовал подсчет 
и описал их для точного владения, а затем доставил их в 
частную зону. Комитет подтвердил, что они стоят 195,217 
франков. Вскоре я пришлю вам все эти коробки, милорд. 
Мы также обнаружили древние документы государства, из-
умительные книги, которые могут объяснить многие тайны 
корейской истории, легенд и литературы. Я сделал их спи-
сок, составленный по правилу, и мой план – отправить эту 
замечательную коллекцию вам. Я считаю, что вы не преми-
нете оценить это как полезное для доставки в Националь-
ную библиотеку. От командира контр-адмирала Г.  Розе 
(Lee Yun Sub, 2013).
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Согласно этому докладу, адмирал выглядит 
как военно-морской командир и глава экспе-
диции, который руководил солдатами для вы-
полнения ряда сложных операций в качестве 
исследователей, которые рылись, рассматрива-
ли, классифицировали материалы, решая, что 
отбирать и что отбрасывать, составляли список 
и конвертировали ценность коллекции в свою 
собственную денежную единицу. Даже в момент 
кризиса, когда они отступали после того, как их 
застали врасплох, общий процесс загрузки кол-
лекции продолжался и шел систематически и по 
своим правилам. 

Для имперских военных сил, вооруженных 
передовым оборудованием и знанием культур-
ной экспедиции, тем более выдающимся был 
тот факт, что они «взяли на себя» трофеи все-
ми возможными способами. Услышав известие 
о том, что миссионеры были казнены в Корее, 
адмирал Розе, который находился в Цин, про-
явил воинственность и агрессивность, приняв 
решение о немедленном возмездии и нападении 
(Lee Yun Sub, 2013). Даже без провозглашения 
войны они сделали Корею целью односторонне-
го возмездия. Что касается традиций и обычаев 
общества Чосон, то, игнорируя их, они проявили 
жесткую власть, когда их принудительное на-
вязывание собственной культуры корейцам не 
было принято.

Во время войны офицер Зубер писал о корей-
цах и их культуре, которые произвели впечатле-
ние на него (Zuber, 1873/2011), описывая их как 
«более бесхитростных и небрежных, чем япон-
цы и китайцы», «корейские женщины, которые 
пользуются наибольшей свободой в «Дальнем 
Востоке», «странные отопительные объекты 
(Ондоль), основанные на дровяном отоплении 
полов», «уникальные буквы (хангыль) и иде-
альные согласные и гласные». Он считал, что 
корейцы слабее, чем «воспитанные» западные 
люди, и высоко оценил, что корейские женщины 
пользуются большей свободой, чем китайские 
женщины с их связанными ступнями. Он считал 
установку напольного отопления (Ондоль) столь 
же странной, как полностью отличной от запад-
ного очага, но сказал, что дом оставался теплым 
благодаря этому. Тем не менее, он был удивлен, 
что корейцев не интересовало межличностное 
приличие, встроенное в коллективную культуру 
Кореи. Зубер признался: «Мне было очень боль-
но признать, что в любом доме есть книги, каки-
ми бы бедными они ни были».

В ходе франко-корейских войн обе страны 
вели столкновения в материальной и культур-

ной сферах. Корейцы не знали истинной при-
роды иностранных захватчиков, кроме факта их 
появления. Хорошо интегрированная военная 
сила, решимость и действие в отношении атак, 
системы отчетности и проявление лояльности, 
легко побеждающая слабых. В отношении тро-
феев военная сила была не просто вооруженной 
армией, но и культурной экспедицией, которая 
демонстрировала эффективные способности со-
бирать чужие культурные артефакты. Империа-
листы оценили наличие у корейцев таких важ-
ных ценностей, как уважение, этикет, свобода и 
передовая материальная культура. Для их стере-
отипных взглядов, предполагающих, что корей-
ская культура и цивилизация «несовременны», 
функциональные письменность и часто откры-
тые книги в Корее казались «таинственными и 
прекрасными» явлениями, непригодными для 
страны.

Иностранные должностные лица и дипло-
маты как коллекционеры культурного насле-
дия в Корее

Западные державы, внедрившиеся на Вос-
ток, проводили свою политику и через достой-
ных людей без оружия. Когда они вооружены 
знаниями о Востоке и Корее и уже имеют дове-
рие и репутацию из других регионов, они могут 
эффективно достигать своих целей, сглаживая 
силу сопротивления. 

В XIX веке Япония явно продемонстриро-XIX веке Япония явно продемонстриро- веке Япония явно продемонстриро-
вала свою волю доминировать над Корейским 
полуостровом путем интервенций в корейские 
дела и недобросовестными принудительными 
договорами, западные державы использовали 
Цин в качестве противовеса силам, которые ис-
пользовали оружие в Корее, заключали коммер-
ческие договоры и устанавливали законность. С 
началом «Войны Унянгхо» в 1875 году, столкно-
вения с японскими войсками, династия Чосон 
открыла свои порты. Наибольшая озабоченность 
иностранных коммерческих организаций и ди-
пломатических чиновников, которые прибыли в 
Корею, заключалась в том, чтобы узнать страну 
и искать ее культурное наследие, помимо офи-
циальных и политических миссий.

П.Г. фон Мёллендорф, немецкий консуль-
тант по вопросам дипломатии для короля Коч-
жона, который приехал в Корею в 1882 году в 
качестве первого иностранного высокопостав-
ленного чиновника, был человеком, рекомен-
дованным Цин, которые ожидали, что он также 
хорошо выполнит свою роль там, чтобы держать 
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под контролем японские амбиции по отноше-
нию к стране. Он был не только вооружен от-
личными способностями, но и специализиро-
вался на лингвистике и востоковедении, овладел 
навыками корейцев и китайцев, а также обшир-
ным знанием Востока. Он завоевал доверие со 
стороны Кореи, представив свою позицию при 
переговорах и заключении договоров с Велико-
британией, Германией, Италией и Россией. Нося 
корейскую официальную одежду с корейским 
именем «Мок Ин Док (Mok In-deok)» и зарабо-
тав доверие короля и различные привилегии, он 
даже взял на себя пост премьер-министра. 

Благодаря его поддержке в 1884 году от-
крылась немецкая компания Сечанг Янгхенг 
(Sechang Yanghaeng) (корейское отделение H. C. 
Eduard Meyer & Co.), которая планировала тор- Meyer & Co.), которая планировала тор-Meyer & Co.), которая планировала тор- & Co.), которая планировала тор-Co.), которая планировала тор-.), которая планировала тор-
говлю между Кореей и Германией. Обладая мо-
нопольным статусом, эта компания определила 
свою политическую позицию в Корее и даже по-
лучила освобождение от налогов из Германии, 
которая поощрила эту компанию за корейские 
антикварные товары, выставленные на Торгово-
промышленной выставке в Гамбурге в 1889 году, 
и в музее искусства и ремёсел в Гамбурге (Kunst 
und Gewerbe Hamburg) в 1894 (Штампы смотрят 
на мир. Epost.kr). Письмо, написанное 2 мая 
1906 года немецким музеем для немецкого ди-
пломата в Корее, включало «список корейского 
наследия, которое ожидается» (жанр живописи 
Кисана, Исторический музей Сеула. Проверено 
20 марта 2016 года). Таким образом, корейское 
наследие было отправлено в то время, когда ос-
новным экспортом из Чосона в Германию был 
красный женьшень, золото и товары из местных 
продуктов (марки. Epost.kr. Получено 20 марта 
2016 года). Согласно подсчетам, 949 штук марок 
были пожертвованы в течение трех сессий, в то 
время как все 1,3 миллиона марок, оставшихся 
в Корее, были приобретены Сечаном Янханом, 
как показано в журнале торгового представителя 
Чосон (Epost.kr, там же). 

Были некоторые торговые компании, на-
званные на корейском языке, даже когда был 
открыт порт Джемпуль (Инчхон). Среди них 
Сечанг Янгхенг (Sechang Yanghaeng) заслужил 
наибольшее доверие и особенно пользовался по-
пулярностью у корейских женщин с высокими 
повседневными потребностями (Korea Creative 
Content Agency). Согласно показаниям в спи-
ске покупок и продаж Сечанг Янгхенг (Sechang 
Yanghaeng), опубликованном в китайских пись-
мах по Hanseong Jubo (22 февраля 1886 г.) (Epost.
kr, там же), компания продемонстрировала, что 

занимается прозрачной торговлей и бизнесом, 
подходящим для рыночной цены либо в розни-
цу или оптом. Тем не менее, она использовала 
темные и слабые стороны Чосона, применяя за-
падные капиталистические методы, неизвестные 
в стране, достигая своей собственной цели, ис-
пользуя лазейку, которая не является законной, 
но неотличимой от незаконности.

Колин де Планси был французским дипло-
матом, который в основном собирал древние 
корейские книги и ценности систематически 
как западный человек. Он проработал дважды в 
Корее еще 13 лет, взял на себя инициативу по 
заключению ратификационных грамот для ко-
рейско-французского договора в 1887 году и 
активно настаивал на том, чтобы Корейская им-
перия участвовала в Парижской универсальной 
выставке 1900 года. Кроме того, он был глубо-
ко эмоциональным и понимающим корейское 
общество человеком, влюбленным в корейскую 
танцовщицу (Pariszoa.com. Получено 9 апреля 
2016 года). 

Древние корейские книги, собранные План-
си, насчитывали 3821 экземпляр (Pariszoa.com, 
там же), в собрание вошли Джиджи-симхе-йо-
геол (Антология Великих буддийских священ-
ников «Дзэн Учения»), старейшая в мире печат-
ная книга с типом металла (ЮНЕСКО MOW); 
Yukjo-daesa-beopbo-dan-gyeong, буддийский 
сценарий; Gyeongguk-daejeon (Национальный 
кодекс); Гагок-вонрю (Гарамская коллекция), 
сборник традиционных корейских стихотво-
рений; и классические романы. Кроме того, он 
собрал антикварные картины и каллиграфиче-
ские произведения, компасы, глиняные изде-
лия, которые теперь находятся в обсерваториях 
или музеях Парижа, Франции и т. д. (Pariszoa.
com, там же). Его способ сбора старинных книг 
включал в себя посещение уличных магазинов, 
книжных магазинов и храмов. Он также спраши-
вал и покупал такие книги у массы посетителей, 
которые продавали их по его просьбе (Courant, 
1896/2015). Более того, он использовал свою ди-
пломатическую должность и получал королев-
ские публикации от короля Годжона или мини-
стров (Courant, 1896/2015).

Рядом с Планси был Морис Курант, востоко-
вед, который профессионально изучал древние 
корейские книги, работал переводчиком и секре-
тарем французской миссии в Корее. Планирова-
лось, что Курант создает библиографию всех пу-
бликаций, в том числе о происхождении Чосона 
(Pariszoa.com. Проверено 9 апреля 2016 года). 
Основываясь на отличном знании китайского, 
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корейского и японского языков, а также опыта 
в собирании книг, Курант завершил свои иссле-
дования на Чосон с публикацией «Bibliographie 
Coréenne» (Courant, 1896/2015). Эта книга охва-Courant, 1896/2015). Эта книга охва-, 1896/2015). Эта книга охва-
тывала широкий спектр корейских газет, техни-
ки печати, письма и сценарии, историю, мысли, 
религии и литературу. Что касается Чосона, он 
был его эрудированным интеллектуальным и 
профессиональным коллектором.

В 1890-х годах, когда Курант обошел Ко-
рею, прошло более десяти лет после открытия 
портов, появилось много иностранцев. По его 
словам (Courant, 1896/2015: 13; 15), многие ино-Courant, 1896/2015: 13; 15), многие ино-, 1896/2015: 13; 15), многие ино-
странцы находили корейские книги, но не имели 
ни признательности, ни интереса к признанию 
великих корейских книг. Ибо они думали, что в 
Китае сделано много корейских книг, и эти кни-
ги были написаны на китайском языке. То есть, 
они проигнорировали корейские книги, пред-
полагая, что корейские технологии написания 
и печати отстают от китайских. Однако в руках 
Куранта и Планси были уже корейские печат-
ные книги с металлическим типом. Это были 
технологии металлической печати и корейский 
алфавит (Hangeul), которые Курант обнаружил в 
корейском наследии.

Ясность корейского духа появляется в прекрасной пе-
чати книг, самом простом завершении согласных и гласных 
в мире и в первую очередь разработанных типах…. Роль 
Кореи была замечательной в дальневосточной культуре, 
поэтому, если бы ее состояние было похоже на европей-
ское, то корейские мысли и изобретения могли бы поколе-
бать основы всех окружающих стран (Courant, 1896/2015: 
144).

Курант был удивлен одной частью корейской 
цивилизации и критиковал ее другую часть. Он 
охарактеризовал корейских литераторов или чи-
новников, как «рабы собственной мысли, стро-
го связанные со старыми традициями», и сказал 
от чистого сердца, что они страстны и упрямы в 
дипломатическом деле (Courant, 1896/2015: 82). 
С его точки зрения, корейские чиновники вы-
глядели «непросвещенными», погруженными в 
нереалистичную мысль, слепую по отношению 
к реальности.

Западная интеллигенция, вооруженная за-
падными знаниями, увлеченная раскопками, 
желающая осмотреть местности, с продуманны-
ми стратегиями, отметила замечательный успех 
«восточной коллекции». Они установили дове-
рие к корейскому обществу, подчеркнув дру-
желюбное отношение к Корее. Однако для кол-
лекции они использовали лазейку в корейской 

правовой системе: сама их коллекция считалась 
интеллектуальным увлечением вне обществен-
ных и институциональных принципов, чтобы не 
вызывать проблем в обществе.

В своей идеологической оценке они считали 
корейцев «низшими», которых они достаточно 
эксплуатировали. Используя «незнание» корей-
цев, которые не признавали своих ценностей, 
они заставили корейцев, неопытных в таких 
сделках, отдать им книги. 

Заключение

В статье рассмотрено, как постепенно осу-
ществлялся империалистический культурный 
проект, с особым вниманием на процессах сбо-
ра корейского культурного наследия. Было про-
анализировано, как империалисты раскрывают 
свое мировоззрение в конкретных и практиче-
ских ситуациях через восточную коллекцию, 
которая выполняла роль культурного проекта 
логически обоснованного господства над Вос-
током. Существуют определенные сложности 
в изучении современной культурной истории 
Корейского полуострова из-за ограниченных 
исторических данных. В этом исследовании 
экспериментальные записи того времени и на-
стоящие статистические данные использова-
лись, чтобы понять, как западный империализм 
интерпретировал и рассматривал свою полити-
ку в конкретной ситуации и контексте Корей-
ского полуострова.

Империалистические войска, вооружен-
ные новыми технологиями и оборудованием в 
военных кампаниях, побеждали корейцев, де-
монстрируя одновременно систематические и 
профессиональные способности собирать ко-
рейское наследие. Империалистическая интел-
лигенция умела превосходно применять свои 
научные знания и опыт, тем самым добиваясь 
успеха. Западные коллекционеры доверяли ко-
рейскому обществу, демонстрируя с дружеское 
отношение к Корее, а также побуждали или ис-
пользовали корейцев для сбора наследия. Они 
воспользовались темной и хаотичной ситуацией 
Кореи, проникнув в общество, неопытное в ве-
дении капиталистического бизнеса и торговли, 
и достигли своей собственной цели без «неза-
конной» формы вне институциональной систе-
мы. Они предполагали, что корейцы и корейская 
культура в основном являются «несовременны-
ми» и «невежественными». Они критиковали и 
одновременно использовали «непросвещенных 
чужаков». 
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Империалистическая система власти рабо-
тает как хорошо интегрированная, но согласо-
ванность и лояльность членов проявляются не 
всегда последовательно. Работая в империа-
листической системе, их индивидуальности и 
мысли не всегда могут быть обусловлены этой 
системой. Зубер, художник и чиновник, участво-
вавший во французской кампании против Кореи, 
испытывал муки совести от их насилия и заявлял 
об этом (Zuber, 1873/2011):

Европейские страны слишком часто про-
являют насилие и заявляют о необходимости 

власти над людьми чужой страны. Когда в 
стране нет телеграфов, а происхождение их 
цивилизации отличается от нашей, мы дума-
ем, что нам разрешено ущемлять все их права, 
не рассматривая их ущерб. Особенно душе-
раздирающим является то, что мы заставляем 
их истекать кровью во имя чистого и вдохнов-
ленного принципа. Кроме того, не является ли 
принцип, по существу, никогда не применять 
силу этого печального и сомнительного сред-
ства убеждения, которое называется «силой 
оружия»?
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АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР  
МЕН ЛАТЫН ДЕРЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ  

АВАР ҚАҒАНАТЫНЫҢ ШЫҒУТЕГІ МӘСЕЛЕСІ

Мақала авар қағанатын құрушы тайпалардың антропологиялық сараптамалар мен латын 
деректерінің негізінде шығу тегін сараптауға арналады. Авар қағанатының тарихы орта 
ғасырларда Еуразия құрлығының бірталай аумағын мекендеген түркі тілдес тайпалық бірлестігі. 
Сондықтан авар тарихымен Еуропа мен ТМД елдерінің ғалымдары бірқатар зерттеулер жүргізіп, 
түрлі ой-тұжырымдарын білдіруде. Әрине қазіргі таңда ғылым мен техниканың дамыған 
заманында жоғалтқанымызды тауып, ұмытылған тарихымызды ұлықтар уақыт. Осындай елеусіз 
қалған тарих қойнауының құпияларының бірі жазба деректер негізінде аварлардың шығу тегі 
мен бассүйек қалдықтары бойынша антропологиялық сараптамаларды саралап, тұжырым жасау. 
Аварлардың этногенез тарихына қатысты латын тілінде орта ғасырлық жылнамашылардың 
бірқатар құнды деректері бар. Олардың ішінде алғаш болып Ү ғ. Рим ойшылдарының бірі 
Приск Панийский, Византия империясының тарихшыларынан Феофилакта Симокатта, Менандр 
Протектор, сириялық Иоанна Эфесскии, Фредегер хроникаларында, грузиялық жылнамашы 
Картлис Цховребе, готтық орыс жылнамалары, араб саяхатшылары Ибн Хордадбек сияқты т.т. 
деректерде аварлардың этногенез мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар антропологиялық 
жәдігерлер Шығыс Еуропа, әсіресе Венгрия территориясынан Сентэндр, Боче, Кунсентмиклош–
Бабонд сияқты қоныстар авар дәуіріне қатысты екені дәлелденген, т.б.

Түйін сөздер: ғұн, авар, этногенез, сармат, кроман, этноним, бавар, игумен, скиф, азиялық.
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 Avars kaganat and genesis on base of Latin sources and anthropology data

The paper is devoted to analyze the origin of tribes who created Avar khanate on base of anthro-
pology researching. The history of Avar Khanate in Middle ages in assosiation of Turkic tribes living in 
considerable territory of Eurasian continent. In this case Avar history studying by Europe and СIS scien-
tists and has been presented different arguements. Of course, today, in time of developing science and 
and technique we find the lost, it is time to honor our fogotten history. The one of secrets which leaves 
without appropriate attention is analyzing and arguing the origin of Avars on base of athropological 
researching through writing sources and remains. About Avar ethnogenesis history exist some value-
able sources of Middle age chroniclers in Latin. Among them in 5th century Priisk Paninski, historians 
of Byzantine Empire Theophylact Simokatta, Menander Protector, Syrian John Atascii, in chronicles of 
Fredegar, Georgian chronicler Kartlis Tskhovreba, Goth Jordanian, Russian chroniclers, the Arab travel-
lers as Ibn Khordadbekh etc. sources the problem of ethnogenesis of Avars was considered. Also in the 
East Europe, especially Szentendre, Boccia, Kunszentmiklós – Babon settlements belong to Avars. 

Key words: hun, avar, ethnogenesis, sarmat, Kroman, ethnonim, bavar, igumen, Skif, asian.
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Проблемы генезиса аварского каганата  
на основе антропологических и латинских данных

В статье на основе археологических и латинских данных расматривается происхождение 
аварского каганата. Средневековая аварская империя – это тюркоязычное племенное сообщество, 
которое обитало на Евразийском континенте. И поэтому эта тематика интересна для многих 
учёных всего мира. И конечно, именно сейчас, в век развитых технологий и науки, эта проблема 
особенно актуальна. Исследование наше построено на основе писменных источников и на 
антропологическом анализе памятников. Об этногенезе аваров пишут средневековые латинские 
историки. Среди них римский мыслитель V в. Приск Панийский, из византийских историков – 
Феофилакта Симокатта, Менандр Протектор, Иордан, грузинский летописец Картлис Цховребе, 
из арабских путешественников – Ибн Хордадбек и русские летописцы. Также антропологические 
данные, найденные в Восточной Европе, особенно в Венгрии, в местностях Сентэндр, Боче, 
Кунсентмиклош–Бабонд, доказывают, что они относятся к аварской эпохе. 

Ключевые слова: гуны, авары, этногенез, сарматы, кроман, этноним, бавары, игумены, 
скифы, азиаты.

Кіріспе
 

Әлем тарихында соның ішінде ерте орта 
ғасырлардағы Еуропа мен Азия байланыстары 
ерте заманнан-ақ басталған. 

Еуразия кеңістігін қамтыған түрік халық-
тарының, соның ішінде авар қағанатының антро-
пологиясы мен этногенез мәселелері тың және 
кешенді зерттеулерді талап ететін мәселелердің 
бірі. Түрік қағанатымен замандас болған аварлар 
Шығыс Еуропаның басым бөлігін бағындырып, 
әскери режимдегі мемлекет құрған. Деген-
мен авар мен түрік қағанаттары Еуразия 
кеңістігінде VІ-VІІІ  ғғ. өзінен «Мәңгі Түркі елі» 
идеясын алғаш ұстанушылар. Сонымен қатар 
аварлар өз заманында мықты дипломаттар. 
Дәлірек айтқанда Византия империясы, Франк 
мемлекеті, славяндар, герман тайпаларымен 
тиімді қарым-қатынас орнатып, парсылармен 
одақтаса отырып Константинопольдің өзін екі 
мәрте қоршауға алған. Әскери жағынан мықты 
қаруланған және ұйымдасқан қағанат болды. 
Аварлар Еуропаны алғаш темір үзеңгімен таны-
стырушылар, яғни аттың үстінде нық отырып, 
белгілі бағытқа жылдам жетуге мүмкіншілік 
беретін, сол заманның қарулану және атты 
жабдықтауда жаңа иновация үлкен жаңылыққа 
әкелді. Ғұндық, азиялық аң стиліндегі ою 
өрнектерді дәріптеуші және жандандырушы-
лар. Түріктік дәстүр, тіл, наным сенім, ондық 
жүйедегі әскери құрылым, осының бәрі сөзсіз 
аварлардың отаны Азия, Менандр айтқандай, 
Алтайдан келгендер екендігін бет бейнесі мен 
гениологиялық тұрғыдан тұжырымдау. 

Зерттеу әдістері 

Мақаланың теориялық негізі – ерте орта 
ғасырларда Шығыс Еуропаны қоныстанған 
авар тайпаларының антропологиялық түрін 
анықтауға мүмкіншілік беретін археологиялық 
жәдігерлер мен жазба деректер.

Әдістемелік негізі ретінде тақырыпты қа-
рас тыру барысында археологиялық және жаз-
ба деректерді салыстыра отырып талдау. Яғ ни 
са лыстырмалы әдіс басшылыққа алынды. Ар-
хео логиялық нәтижелерін талдау әдісі белгі-
лен ген тақырып негізінде археологиялық 
ескерткіш терден қазба жұмыстары барысында 
табылған жәдігерлерді өзіндік ерекшеліктеріне 
қарай талдау. Сонымен қатар тарихнаманың 
зерттеу әдістері аварлардың шығу тегіне 
қатысты ертекшілердің тұжырымдарын тал-
дау. Герменев тика әдісі негізінде аварлар 
туралы негізгі дереккөздердегі мәтіндерді 
түсіндіруге мүмкіншілік туады. Яғни, алғашқы 
Орхон-Енисей жазбалары мен Еуропаның 
жазба деректері тарихтың ашылмаған беттері 
мен құпияларын ашуға бірден-бір септігін 
тигізері сөзсіз. Этнографиялық әдіс. Авар 
қоғамында өмір сүрген топтардың шығу тегін, 
ру-тайпалық құрамын, қонысын, олардың 
өзіндік ерекшеліктерін зерттей келе, көрші 
елдермен жасаған саяси қарым-қатынастары 
арқылы олардың өзара тайпалық құрамындағы 
ерекшеліктер мен этнографиялық өзгерістерді 
анықтауға болады. 

Авар қағанатын құрушылардың антропо-
логиялық бет бейнесіне қатысты пікірлер
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Авар қағанатының тарихынан сыр шертетін 
жәдігерлер қазіргі Венгрия, Славакия, Румы-
ния, Кавказ тау қыраттары, жалпы айтқанда 
Шығыс Еуропаның кең даласынан қорғандары 
мен қоныстарынан табылған адам бас сүйегінің 
қалдықтарын Батыстық ғалымдар құрастырып, 
оның енисейлік (азиялық ғұн) бет пішінді 
Авар қағаны болуы мүмкін деген жоспар жа-
сап отыр. Бастапқыда тарихшы ғалымдар 
аварлардың шығу тегін (жоу-жан) жуань-
жуань дармен (қытай тілінде пиньинь Ruanruan 
немесе пиньинь Rouran) байланыстырған, де-
генменде бұл тұжырым қазіргі күннің өзінде 
қолданыс табуда. Себебі, жуан-жуандар авар 
тайпалық бірлестігінің құрамына енген, тіпті 
олардың ақсүйек басқарушы өкілдері болуы 
мүмкін деген де жорамалдар бар. Омелян При-
цак, Карл Менгес, Николай Кёррер және т.б. 
ғалымдар аварлар шығу тегіне байланысты 
(протомонғол-шығыстық-ирандық) бағытты 
қолдап, өз тұжырымдарын ұсынған. Сонымен 
қатар, қытай жылнамалары Тарим бассейнінен 
Ауған жеріне дейінгі аралықта көшіп-қонған 
юэчжидің бір тармағы Вар немесе Уар тайпасы 
жайында мағлұмат береді. 463 жылы Солтүстік 
Вэй патшалығынан жеңілгеннен кейін олар 
Қара теңіз аймағына қоныс теуіп, өздерін салт 
атты ғұндарға жатқызып «Вар және Ғұн» деп 
атаған.

Византия тарихшысы Ф. Симокатта угорлар-
ды былайша суреттейді; олар құдіретті және көп 
халық, олардың біраз ғана бөлігі уар (вар) және 
хунндар (хиониттер) түркілерге бағынғылары 
келмегендіктен, батысқа Еділ өзенінің ар жағына 
көшіп кетеді де, өздерінің аварлар – еуропалық 
аттарын иемденеді (Симокатта, 1957: 160). 

Аварлар амалсыздан өздерінің жаңа 
көршілерін тонап, үнемі соғыс жүргізуге тиіс 
болды. Аварлар – таза әскери ұйым ретінде, 
жергілікті тайпалар үшін қауіпті дұшпан болды, 
бірақ араларында қатты жауласса да, олар авар-
лармен одақтасудың амалын іздеді де, себебі 
аварлардың күші арқылы өздерінің қауіпсіздігін 
нығайтып отырды. Аварлар, Шығыс Еуропа тай-
паларымен жалғыз күресуден түк шықпайтынын 
білді, сондықтан бастапқыда туыстас аландар-
мен, сосын кутригурлармен одақтасты. 

Византиялық хронистердің жазба деректерін 
басшылыққа алып, аварлардың Алтай тауы 
өңірінен шыққан түркі тілдес тайпа екендігіне 
толық дәлел бар. Сонымен қатар Еуропаға са-
парлары барысында жол бойында бірнеше тай-
палар мен соның ішінде эфталиттермен қатынас 
жасап Шығыс Еуропаға түрлі этникалық топ-

тан жинақталған тайпалық бірлестік болып 
барғандығын жоққа шығаруға болмайды. 

Төменде келтірілген фотосуреттер авар 
қоғамын құрушылардың бет бейнесін анық си-
паттайды. 

 

 

1-сурет

2-сурет

Екінші сурет бойынша аварлардың еуропалық 
рассаға жақындығын аңғартады. Археологиялық 
қазба негізінде табылған аварлардың бассүйе-
гінің 80 %-і еуропалық рассаға жақын атлант-
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балтық және Жерорта теңіздік, сопақ басты, 
ұзын бойлы, сары-ақ шашты, қыр мұрынды 
және шошақ иекті болған десе, олардың 38 %-і 
сарматтық типке жақын (кромандықтар) жалпақ 
бетті протоевропалықтар, 22,6%-і домалақ ба-
сты памир-альпалықтар (балқан-кавказдық, 
сонымен қоса «келт типтестер», ұзын бой-
лы динарлар, сармат пішіндес кавказдықтар 
және қытай жылнамаларында аталатын «ди» 
халқы) қосымша (хуриттар) алдыңғы азиялық 
арменоидтармен араласқандар, 17,1%-і монғол 
типтес бассүйектерге солтүстік монғолдық 
(халхамонғолдық, бурят т.б.) солтүстік 
қытайлық және палеосібірліктер (шығыңқы 
мұрынды монғолойдтарға – азиялық ғұндар, 
енисей халықтары және оған жақын халықтар) 
жатқызылған. Яғни, табылған антропологиялық 
материалдарға жүргізілген зерттеулер барысын-
да аварлардың түрлі рассалық типте болғандығын 
растайды. Бұл жағдай ең бірінші көп тайпалық 
рулардан құралғандығын, екіншіден, бастапқы 
түр келбетінің өзгеруіне шаруашылық өмірінің 
өзгеруі де әсер етті, дәлірек айтқанда дәстүрлі 
көшпелі өмірден отырықшылыққа бейімделуі. 

Византиялық авторлардың мәліметтеріне 
сүйенетін болсақ, аварлардың күшінің мық-
ты лығы мен санының көптігі, олардың 
жаугершілік соғыс барысында бірнеше тайпа-
ларды өзіне бағындырып алса, ал кейбіреуімен 
одақтасты дейді. Авар әскерінің құрамы жай-
ында империяның оларға қарсы сәтті жасалған 
шабуылдардың нәтижелерінен көруге болады. 
Айталық 601 ж. Византия әскері Дунайдың арғы 
бетіне өтіп, Тисс өзенінің бойында екі шайқаста, 
авар жасағын күйретеді. Империяның қолына 
түскен тұтқындардың тек бесінші бөлігі ғана 
аварлар болған, жартысы славяндар, ал қалған 
бөлігі «әртүрлі варварлардан» құралған (Симо-
катта, 1957: 10-15). 

Тіпті жерлеу әдістеріне қарап аварларды 
монғол тектес деген де жорамалдар бар. Вен-
грия археологы, тарихшы Иштиван Эрдейи 
монғолдар типінен нағыз аварларды көруге 
болады деп тұжырымдаған. Археологиялық 
деректер бойынша аварлар Еуропаға келмей 
тұрып, олардың ортасында еуропалық рассаға 
жақын ақ-сары шашты, ұзын бойлы-азиялық бет 
пішінді адамдар болған. Олардың еуропалық 
халықпен араласқандықтары аварлардың жап-
пай еуропалықтануын күшейтті. Сонымен 
еуропалық ғалымдардың археологиялық қазба 
барысында табылған бассүйектерді құрылысы 
мен гендік тұрғыдан зерттеу нәтижесінде VІ-
VІІІ ғғ. өмір сүрген авар тайпалық бірлестігінің 

құрамында герман тілдес гепид және иран тілдес 
сарматтармен, романдалған жергілікті халықтың 
(«қара бұлғарлар», славяндар – көпшілігі балт, 
поляк, белорустардың) ата-бабалары араласып 
Авар қағандығын құрады.  

Авар қағанатының тарихынан олардың гер-
ман тайпаларымен белсенді түрде қатынастар 
жасап, лангобардтармен одақтаса отырып 
гепидтерді қалай күйреткенін, халқын то-
нап құлдыққа салғанын білеміз. Айталық, 
гепидтерді бағындырғаннан кейін, 568 жылы 
лангобардтар Италияға кетеді де, аварлар 
бүкіл Паноннияның иесі болады (Павел Диа-
кон, 1961: 11-16). Енді авар қағанаты Ви-
зантия империясының қауіпті жауы болып, 
империяның бұрын кутигур мен утигурларға 
жыл сайынғы салығын төлеуді қоса талап етіп, 
олардың күші мен даңқы арта түседі.

Баварларға қатысты жалғастыратын болсақ, 
қазіргі таңда Германия жеріндегі «бавар», «бава-
рия» – атауы жалпы этнонимнің шығуына байла-
нысты тоқталуды жөн көрдік. «Бавар» этнонимі 
(немісше de: bajuwaren) сөзбе-сөз аударғанда 
«ақ аварлар» немесе кеңпейілді аварлар деген 
мағынаны білдіреді екен. Дегенмен баварлар-
мен аварлар арасындағы байланысты неміс 
ғалымдары мойындамайды. Ортағасырлық грек 
қаласы Пилос «Наварино» «eis ton Avarinon» 
(«туда где авары», «к аварам») аварларға де-
ген мағынаға жақын келеді екен, сонымен қоса 
қазіргі албан қаласы Антивари бұрын латынша 
«Civitas Avarorum» деген атпен танымал болған, 
аудармасы «авар қауымы», «авар мемлекеті» 
дегенді білдіреді екен. Австрия тарихшыла-
ры «Аварэнмарк» княздығының негізі авар 
қағанаты құлағаннан кейін құрылғандықтан, 
австрия мемлекеттілігінің қалыптасуына негіз 
болды деп тұжырым жасауды айтады, И. Марк-
варт (Marquart, 1914:295), О. Прицак (Прицака, 
2003:130), В.Ф. Минорский (Minorsky, 1937:141–
150). Т.М. Айтберов авар «awar-auar» атты 
этникалық терминнің ұрпақтарын Дағыстандағы 
аварлармен байланысын жоққа шығармайды 
(Айтберов, 2000). Олардың тұжырымдауы 
бойынша VІІІ–ІХ ғғ. басында құлаған авар 
қағана тының халқының бірі бөлігі Кавказ тау-
ларын паналап, дағыстандық аварлармен бай-
ланыстырады. Сонымен қатар Ауған жеріндегі 
«Кундуз» қаласы ортағасырларда «Вар-Вализ» 
(Аварлар қаласы) деген атпен танымал болған. 
Қытай деректерінде осы атауға «Ахуан» қаласы 
сәйкес келеді. Демек жоғарыда айтып өткендей, 
аварлардың Ауған жерлері арқылы Еуропаға 
жетуін тағы да дәлелдей түседі. 
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ХІІ-ХІІІ ғғ. Дағыстандағы Кубачи ауылының 
маңынан табылған авар (вархун) салт атты 
бейнесі табылған, қазіргі таңда Нью-Йорктің 
«Метрополитен» музейінде сақтаулы тұр.

Венгрия территориясынан және көршілес 
мемлекеттердің жерінен, авар кезеңіне жата-
тын жиырма мыңнан аса қабірлер табылған. 
Археологтардың міндеті, қазба жұмысы ба-
рысында табылған заттарды жүйелеу, класси-
фикациялау, уақытын анықтау болды. Уақыт 
шеңберін анықтау археологтар үшін тіпті 
қиындықтар туғызған, себебі авар зираттары-
нан тиын ақшалар өте аз табылғандықтан, дәл 
мерзімін айту мүмкін болмаған. Сондықтан 
аварларға қатысты жалпылама хронологиялық 
шеңберін жазба деректерге көбірек сүйенеміз.

Зираттардан табылған қымбат бағалы 
заттардың кездесуіне байланысты, авар 
қоғамында, иерархияның болғандығын байқауға 
болады. Билік басында қаған тұрды. Осы мәселе 
жайында VI ғ. тарихшысы Григорий Турский 
жазбаларында «қаған» сөзіне анықтама беріп 
хан атағымен баламалайды (Турский, 1987: 29).

Латын деректерінің мәліметі бойынша, 
аварлардың қағанының билік түріне қатысты 
мәліметтер беріп, шексіз билік жайында хабар-
лайды (Турский, 1987: 399). Сол кездегі түсінік 
бойынша «игумен» термині үйдің қожайыны 
деген мағынаны білдірген, ал «деспот» термині 
– үйір малдың қожайыны деген мағынаны 
білдірген (Менандр, 1860: 313). Яғни авар 
қоғамы иерархиялық жүйеде өмір сүрген. Бір 
сөзбен айтқанда әлеуметтік жікке бөлініп, мүлік 
теңсіздігі қолданыс тапқан.

Авар қағанының билік түрі жайында де-
ректер, монархиялық билік тек лонгобард-

тарда және түркілерде, сонымен бірге авар-
ларда болды дейді. Яғни бұл жерде, Авар 
қағанатында монархиялық биліктің, әкеден 
балаға мұра ретінде берілетінін байқаймыз. 
Аварлардың қоғамдық қатынастарын зерт-
тей отырып, рулық-тайпалық дәстүрлерін 
көрсетуге тырысайық. Жазба деректер, соның 
ішінде Псевдо Маврикийдің Стратегиконына 
тоқталсақ төмендегідей құнды мәліметтерді 
келтіруге болады. Аварлардың үлкен тайпа 
ұйымы көптеген рулардан тұрған. Жылнамашы 
әсіресе аварлардың әскери ұйымына баға бер-
ген. Олардың саяси қатынастарына келе, автор 
қағанның билігін ерекше атайды. Ғұндардағыдай, 
аварлар соғыс өнерінде, әсіресе садақ пен жебені 
қастерлеген. Аварларда түркілерге тән атты 
әскер басым болған да, олар атүстінде шауып, 
қарсыластарын садақ оғымен баудай түсіретін. 
Қарулары қылыштан, садақ пен жебеден, найза-
дан тұрған. Сондықтанда аварларға төтеп беру 
үшін, оларға қарсы атты әскермен шығу керек. 
Аварларға жайылымды жер бермеудің жолын 
іздестірген дұрыс деген, себебі олар аттарынан 
басқа, өздерімен бірге басқа да көптеген мал 
түрлерін айдап жүреді (Менандр, 1860: 5). 

Авар қоғамының жартысынан көп бөлігі, 
жауынгерлерден тұрған. Оны археологиялық 
қазба жұмысы кезінде қабірлерден көптеген 
қарулардың табылуы дәлел болады. Қабірлерде 
жауынгермен қоса қару жарағын бірге жерлеу, ер-
теден келе жатқан наным сенім. Яғни, о дүниеде 
де керек болады деген ұғым. Авар дәуірінің зи-
раттарын қару жараққа бай деп те айтуға бола-
ды. Көбінесе қымбат бағалы заттар, жайдан-жай 
жауынгердің зиратынан табылмайды, ол мүмкін 
әкеден балаға мұра ретінде берілуі мүмкін. 
Қабірлерде садаққа толы қорамсақ табылмаған 
(тек жалғыз – Боче қабірінде көсем жерленген 
мәйітте ғана толы қорамсақ табылған). Көбінесе 
садақтың саны оннан аспаған. Шамасы әр садақ 
еркін он жауынгердің билеушісін білдіретін ны-
шаны болса керек – себебі, авар әскерінің ұйымы 
Азиялық бойынша ондық жүйемен құрылды 
емеспе.

Ерте және орта кезеңдерге қатысты қабір-
лердің көпшілігі Венгрияның орталық бөлігіне 
ұжымдастырылған. Бірақ кейінгі авар кезеңіне 
жататын мұндай қабірлер кездеспейді. Есесіне 
жұпыны құрал-саймандары бар мәйіттердің саны 
көбейеді. Яғни қоғам ішінде жікке бөлінгенін, 
тәуелді, жеке меншігінен айырылған адамдардың 
санының өскендігін байқауға болады, сонымен 
қатар христиан дінінің ықпалы да болса керек, 
шіркеу бұл дәуірде пұтқа табынушылыққа со-
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нымен қатар жауынгерлерді қаруымен, аты-
мен жерлеуге тыйым салса керек. Бірақ соған 
қарамастан қабірлерден әшекей бұйымдары да 
(сырға, білезік, сақиналар, жүзіктер) және де 
киімдер табылған, осыларға қарап жерленген 
адамның қауымдағы дәрежесін білуге болады.

Үлкен патриархалды семья өздерінің 
жеке жерлеу орындарын иемденген. Бірақ 
ақсүйек, атақ-дәрежесі бар адамдарды, жанұя 
мүшелерінен жеке – ерекше қабірлерде: алтын-
нан жасалған заттармен, қару-жарақтарымен 
жерлейтін болған.

Кей кезде ақсүйектерді ағаш тақтайшалар-
дан жасалған табытқа салып жерлеген. Ал 
кедейлерді шамасы, жай матаға орап көмсе ке-
рек. Зираттардың түрлері әртүрлі. 

Сонымен әртүрлі қабірлерінің болуы, авар-
лардың біртіндеп басқа халықтармен ара-
лас  қандығын байқатады, ескі дәстүрлерді 
сақтай отырып, сол рудың ішінде қай этни-
калық элементтердің артықшылығын байқау-
ға мүмкіндік туғызады. Жерлеу әдістеріне 
қарап, монғолоидтық элементтердің болған-
ды ғын байқатады. Тұрғызылып немесе отыр-
ғызылған жерлеу әдістер, қабірдің арғы ата-
лары сарматтықтар немесе Орта Азиядан 
шық қандығын білдіреді.

Бас бостандығы жоқ адамдар жайында, 
төмендегі мәліметті келтіруге болады: «Аварлар 
Паноннияда өз биліктерін орнатқаннан кейін, 
шамасы славян тайпаларының бір бөлігі, әсіресе 
авар территориясының орталығында (Кереш пен 
Муреш атты өзендердің аралығын) мекендеген-
дер еріксіз, бас бостандығынан айрылған. Яғни 
құл славяндар болған. Мысалы 593 жылы сла-
вян шеберлері авар әскерін Сав өзенінің келесі 
бетіне өткізу үшін, қайықты «таксиархтардан 
қорыққандарынан жасаған» (Симокатта, 1957: 
4). Яғни бұл жердегі таксиарх деп отырғанымыз 
авар әскер қолбасшылары қызметін атқарғандар.

Славян тайпаларының құқықсыздығы жай-
ында, қағанның ең алдымен тұтқындалған 
аварларды босатуға тырысқанынан көруге бо-
лады. Бұл тайпалар ағаш шебері болғандықтан 
қағанаттың әскерін, қайықпен (төрт адам 
көтеретін жеңіл, «моноксил» немесе «одно-
деревки» деп аталатындар мен) және де соғыс 
кемелерімен, қамтамасыз етіп отырған (ол 20-
40 жауынгер көтеретін). Ф. Симокаттаның ай-
туы бойынша 600 ж. Тис өзенінің маңындағы 
авар және Византия арасындағы шайқас бой-
ынша, қағанға тәуелді жұртшылықтың негізгі 
этникалық контингентпен қатынасын жобалауға 
мүмкіндік береді; ромейліктердің жеңуі ба-

рысында «көп славяндар өлтірілген, ал өлген 
және тұтқындалған аварлардың саны 3000 
мың, ал 6200 басқа этностардың өкілдерін 
құраған (протоболғарлар, гепид, ғұндар?) және 
8000 жауынгері славяндардан тұрған. Яғни 
тұтқындалғандардың 17,5% – аварлар, 46,5% – 
славяндар, т.б. тайпалар шамамен 36% құраған 
(Симокатта, 1957: 185).

Сонымен VІ-VІІ ғғ. аралығында қағанның 
славяндарға үстемдігі мықты болғанын, бірнеше 
тарихи факторлар дәлелдейді. Мысалы 626 ж. 
аварлардың Константинопольге жорығы бары-
сында, славяндар теңіз шайқасында жеңіліске 
ұшырағандарды қаған түгел қыруын талап еткен. 

Қазіргі таңда VІІ-ІХ ғғ. қатысты авар 
қоныстарының орындары, қалдықтары табыл-
ған. Ең ірі қазба жұмыстары Венгрияда, Дунайда 
Варош қаласының маңында отыз жеті қоныстың 
қалдықтары табылған. Бұл қазба жұмыстарына 
қарап, аварлардың рулық қауымдық тип-
те топтасып, жартылай жертөле үйде тұрған, 
оның қабырғасы ағаштан жасалған, ішінде 
пеші болған. Көптеген тұрғын үйлерден астық 
сақтайтын шұқырлар табылған, құрылыстарда 
балшықтан жасалған ошақтары болған. VІІ ғ. 
әр ауылдарда тұрғын үйлер, шеңбер бойымен 
дөңгеленіп орналасқан. Дәл осындай тұрғын 
үйлердің орналасуы Эльба және Молдавия-
да байқалады. Бұл тұрғын үйлерге, жартылай 
көшпелі аварлар, қыс кезінде малдарымен, 
жазғы жайылымдардан кейін келіп қыстап 
шығатын болған. Қазіргі тілмен айтқанда, 
қыстақ болған. Көктемнен күзге дейін, киіз үй 
іспеттес тез жиналатын құрылыстарда тұрған. 
Яғни осы үйлерінің құрылысы жайында де-
ректерге сүйенетін болсақ, аварлардың негізгі 
шаруашылығы мал шаруашылығы болған. 
Айталық 562 ж. қаған Юстинианға елші жіберіп, 
жер сұраған. Яғни шамамен осы кезден бастап 
бақташы түріндегі мал шаруашылығы мен жер 
игерушілікпен айналыспақшы болады. Дунай 
бойындағы тұрақ, олардың негізгі орны болды. 
Осы жерде авар одағының құрамындағы тай-
палар, әсіресе славяндар жер игеріп, егін егіп, 
отырықшы мәдениеттің негізін қалаған. Яғни, 
Шығыс Еуропа даласы әртүрлі мәдениеттердің 
араласуының үлкен қазанына айналды. 

Аварлардың шығу тегі жөнінде талас-тар-
тыстар

Авар атауының шығу тегі жөнінде талай 
пікірлер айтылып, түрлі болжамдар жасалуда. 
Үш жүз жылдай уақыт еуропаның шығыс, тіпті 
батыс бөлігін де үздіксіз басқыншылық соғыстар 
жүргізіп, саяси жағынан мықты күшке айналған 
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авар қағанатын құрушылардың шығу тегі тари-
хын зерттеуде үш түрлі болжамдар бар. Соның 
біріншісі бойынша, аварлар көшпелі жуан-жуан  
империясының ұрпақтары дейді, екіншісі бой-
ынша олар, Орта Азиядан шыққандар және вар-
хониттер олардың ата-бабалары, үшінші бойын-
ша аварлар Венгрия территориясының кейбір 
қоныстардың атауларының түбірі «варконь» 
деген сөз тіркесімен аяқталғандықтан жергілікті 
халық болуы мүмкін дегенде болжамдар бар. 
Бірінші тұжырым бойынша жужанардың батысқа 
жылжуы расыменде тарихи факт, бірақ олар ми-
грация барысында Орта Азияда орналасқан түрік 
тілдес ру-тайпалармен араласа отырып көшкенін 
жоққа шығармау керек. Яғни осы тұста екінші 
тұжырым негізінде вархиониттер ақсүйектер 
деп авар қоғамында танылып, еуропада таны-
мал болғаны расталады. Ал үшінші тұжырым 
авар қағанатының тұрақталып, орналасқан жері 
венгрия территориясы болғандықтан, венгр 
халқының этникалық қалыптасу процесінде 
орын алғанын жоққа шығаруға болмайды. 
Сонымен аварлардың этногенезіне қатысты 
жоғарыда келтірген тұжырымдардың, бірінші 
және екін шісі бір-бірімен байланысты, 
сондықтан оларды екіге бөліп қарастырудың 
қажеті жоқ сияқты. 

Авар атауы, жалпы аварлардың қайдан 
шыққаны жөнінде түрлі мәліметтер бар. Айталық 
Византия тарихшысы Присктің мәліметі бой-
ынша авар тарихы 461 ж. басталды дейді. Ба-
тыс пен Армян деректері бойынша V ғасырдың 
аяғында, ғұндар Шығысқа басқа атпен – авар 
деп оралды делінеді. Прокопий Кесарийский 
және Моисей Хоренский шамалап «ақ ғұндар» 
деп атаған. Прокопий Кесарийский және Мои-
сей Хоренский шамалап «ақ ғұндар» деп атаған, 
олар «Кушанавар» деген қолбасшыларымен 
Перозаны талқандаған деп келтіреді. Бұл 
қолбасшының аты екі сөйлемнен тұрады: Ку-
шан – термин, армян тарихында көшпелі деген 
мағынаны білдірген немесе Кушан атауы Орта 
Азияда бар және Аваз-авар – бұл атау Шығыс 
Еуропадағы ғұндардың ұрпақтарының аты. 
567  ж. Эфталит қоғамы түркілерден жеңілгеннен 
кейін, Ирнах пен Денгизих деректерінде ақ 
ғұндар Византиядан бастап Орта Азияға дейін 
аралықта мекендеген, көшпелі өмір сүретін 
ғұн тайпаларының қалдықтарымен араласты, 
ассимиляцияға ұшырады деп жобалайды. Яғни 
жоғарыда келтіргендей, Кушанавар атты бастау-
шы адамның аты дәлел болады. Бәлкім бұл атау 
екі тайпалардың бірігуінің аты негізінде пайда 
болса керек: Кушан +авар.

Ежелгі авторлардың жобалаулары бойын-
ша, Эфталан атты патша болған, сосын оның 
аты халқына берілген. Бұл жерде де, яғни авар 
атауы да дәл солай көсемнің аты тайпа атына 
берілсе керек. Осы екі көсем аттарын – тайпа ат-
тары деп және бұл екеуінің аты біріктірілген деп 
жобалауға болады.

Эфталиттердің аварлармен араласқанын 
қытай деректері де келтіреді. Мысалы: Еда (эф-
талит) мықты мемлекет деп есептеледі және олар 
жужандармен құдаласып туысқан болған (жу-
жандар – яғни аварлармен деген сөз) дейді. Со-
нымен Византия және армян деректеріндегі Ку-
шанавар терминіне анализмді қытай деректері де 
дәлелдей түседі. Эфталиттік – кушан қоғамында, 
ғұн тайпасының ұрпақтары өздерінің өмір сүруін 
жалғастыра берді деп жобалауға болады. Бірақ 
ең алдымен аварлардың кушандармен бірігуі, 
олардың тайпа атауларына қол таңбаларын 
қайырғанын бірінші ескеріп айту керек.

Шығыстанушы ғалым А.Н. Бернштам эфта-
литтердің шығу тегіне сипаттама бере отырып, 
мына төмендегі сөздерді келтіреді: Эфталит-
тер кушан – (юечжи) тайпасының бір бөлігі 
дейді (Бернштам, 1951: 255). Археолог, тарих-
шы С.П. Толстовтың көрсетуі бойынша олар 
Орта Азиядағы ғұн тайпалары мен массагет 
– алан одағымен байланысқа түскендер дейді. 
Эфталиттердің саяси дамуына бірден-бір әсер 
еткен, Каспийдің арғы бетіндегі Ирнахтың көш-
пелі ғұн тайпасы үлкен әсер еткен. Ғұн одағына 
жужан одағының шашырандыларының келіп 
қосылуы, көшпелілерге ғұн атының орнына  
жаңа этникалық – «авар» атауын береді. 
Ғұн дық-аварлық тайпа одағының кушан ода-
ғының қалдықтарымен бірігіп Орта Азияда 
көшпелілердің саяси коалициясын құрады. Яғни 
бұл коалиция әлеуметтік-экономикалық өмірге – 
үлкен өзгерістерге алып келді, ең алдымен ежелгі 
көшпелі өмірдің орнына отырықшылықты 
алмастырды. Бұл мәселені С.П. Толстовтың 
тұжырымдары жемісті шешімдер береді; Сырда-
рия мен Арал өңіріндегі «саз қалашықтар» ғұн – 
эфталиттердің қоныстары, ізінше қалалары мен 
гуздары дейді. Археологиялық қазба материал-
дарына қарап С.П. Толстов оларда шығыстық 
элементтердің, соның ішінде монғолдық тіл 
қорларының болғандығын жоққа шығармайды 
(Толстов, 1947: 81, 276). 

Бірақ монғолдық белгілер V-VІ ғғ. болған деп 
көрсетілген. А.Н. Бернштамның тұжырымдауы 
бойынша, жужан атының авар атауына ауысуы 
және олардың ежелгі аты – вархуни, кермхион-
дар сияқты өзгеруі дәл осы Сырдария мен Арал 
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Антропологиялық мәліметтер мен латын деректері негізінде авар қағанатының шығутегі мәселесі

өңірінің даласында болуы мүмкін дейді. Осы 
жерде Шығыс жужандық этникалық элементтері 
«ғұн қоныстарына» – отырықшы ғұндар өздері-
нің жалған аттарын қабылдаса керек. Яғни 
жоғарыда келтірілген дәлелдерді тұжырымдап 
қорытатын болсақ, авар қағанаты сөзсіз Орта 
Азия мен Шығыс Европаның этникалық 
массаларының араласуының нәтижесінде пайда 
болған. Оны авар одағының күрделі әлеуметтік 
құрылымы дәлелдейді.

Авар атауының шығуына келетін болсақ, 
Авар (avaris, avares) қағанатын құрушылар мен 
олардың құрамына енген тайпалар, одақтың та-
рихы жайында ешқандай мемуар, немесе жазба 
ескерткіштер, құжаттар т.б. сияқты мәліметтерді 
қалдырмаған. Сондықтан тақырыптың маз-
мұнын ашу барысында жазба деректер мен 
археологиялық мәліметтерге жүгінеміз. Авар 
термині грекше – авар деп айтылады. Орыс жыл-
намасында «обро» деп атайды. Араб жазушысы 
Ибн-Хордадбех (хазарлармен бірге) абарлар не-
месе аварларды келтірген.

Деректерді талдайтын болсақ, Иордан өз 
еңбегінде авар атауына байланысты, Днепр 
өзенін Ғұнновар (Hunnivar) деген терминмен 
атаған, яғни екі атау біріктірілген: ғұн + авар. 
Мүмкін «вар» деген термин авеста – эфталиттік 
термин бойынша «вар» – қала қоныс деген 
мағынаны білдіруі мүмкін. Осыған байланысты: 
авархуни – «ғұн қонысы», «қоныстанған ғұндар» 
деген этимология шығады. Авар мен ғұндардың 
қысқартылған түрі вархонит тайпа атауында 
сақталған, яғни сөйлем уар+хуни деп өзгертілген. 
Бұл атау жазба деректерде VІ ғасырдың екінші 
жартысында пайда бола бастаған (шамамен 
557  ж.). Иорданның шығармаларында Хунну-
гуры (Hunnuguri) деген атау кездеседі (Иор-
дан, 1960: 434). Жалпы византиялық тарихшы-
лар аварларды екіге бөледі: 1) Европалық авар 
«псевдоавар»; 2) Орта Азиялық аварлар деп. 
Менандр Протектор Европалық аварларды – 
«вархонит» деп атаған (Менандр П., 1860: 31). 
Феофилакт Симокатта VІІ кітабының сегізінші 
тарауында бұл атаудың аздап өзгерген түрі «obar 
nai Xouvvi» европалық авар болып есептелетін 
«псевдоаварларды» келтірді (Симокатта, 1957: 
13-15).

Бізге жеткен жазба және археологиялық 
дерек терді талдай отырып, мынадай тұжы-
рымдар жасауға болады. VІ ғ. бірінші жарты-
сында көптеген көшпелі тайпа ұйымдарының 
ішінде аварлардың әскери одағы ерекше бай-
қалынады. Біздің ойымызша, Европаға келген 

аварлар, көп жағдайда жуан-жуан қағанаты 
ыдырағаннан кейінгі бөлініп кеткен топ болып 
табылады. Сөйтіп жол бойында түрік руларымен 
араласа отырып, Шығыс Еуропаның жазықты 
жерлеріне көшіп келген аварлар, бастапқыда бұл 
аймақтарда ғұн ордасының құрамында болған 
савирлар, утигурлар және кутригурлармен қақ-
тығысына тап болады. Император Юстиниан 
тұсында белгілі болған Прокопий Кесарийский 
Византия империясының тарихына байланысты, 
құнды еңбектерін жазған. 

Шығыс Европа даласына алғашқы авар-
лардың келуіне байланысты бірнеше мәліметтер 
бар. Бір мәліметтер бойынша Юстиниан пат-
шалық құрып тұрған кезде уар және хунни тай-
паларының бір бөлігінің келе жатқанын көріп, 
жергілікті халық қорыққандарынан орна ласуға 
мүмкіншілік берген. Уар хундарға жергілікті 
тайпалардан елші келіп уар хундарды – авар деп 
атайды. Сөйтіп бұл тайпалар авар деп аталып 
көсемдерін құрметтеп қаған деп атаған делінеді.

 Мәліметтер бойынша «скиф халықтарының» 
ішінде басқа тайпаларға қарағанда аварлар: 
ақылды, іскер, ықпалды болған дейді Феофилакт 
Симокатта. Дегенмен Ф. Симокатта бұл тайпа-
ларды псевдоавар деп атаған дұрысырақ болар 
еді, себебі тайпалар арасында беделге ие болып, 
олардың кейбіреуі бұрынғысынша уар деп атал-
са, ал басқалары хун деп аталды деп жазады. 

Е. Шаван нағыз аварды кермхионнан көруге 
болады дейді; Керм (Червь) – құрт, Хион – жуан-
жуандардың атауы кей деректерде жень-жень, 
жужан деп те кездеседі. Яғни жужан атауының 
мағынасы құрт, жәндік дегенді білдірген. 
Жужандар мокула тайпасымен араласқан, 
қытайлықтар Мокула тайпасына жиіркенішпен 
қараған, осы кемсітілген атау, батыста Иран фор-
масында керм+хион деп сақталған. Шаванның 
пікірінше, «жуан-жуандар» деген қытайлардың 
кемсітіп қойған бұралқы сөзі, ол тайпаның шын 
аты «мұқылы». Сәнби ұлысы Тан-ши-хуайдың 
әскерін құрғандар «мукиндер», ал оның билігі 
тұсында ыдырағандардың бірі «мұқылы» болса, 
яғни осы Мокула, мукри, мұқылы атаулардың 
ұқсастықтың өзі, бұл үшеуі бір тайпа емес пе 
екен деген сұрақ туғызады. Приск Панийский 
мен Феофилакт Симокатта еңбектерінде «нағыз 
аварларды» келтірген, Европа ғылымында осы 
аталған деректердегі «нағыз аварлар» жужандар 
емес пе деген пікір көп таралған. Бір қызығы 
батыстық деректерде VІ ғ. Европаға келген авар-
лар мен «нағыз аварлар» арасында ешқандай 
байланыс жоқ деп дәлелдеуге тырысқан. Бірақ 
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осындай болжамдарға қарамастан Европалық 
аварлар мен жужандар арасында байланыс бар 
сияқты.

Кей деректерде аварларды-хиониттер вар-
хиониттер деп атап, олар ғұн дәуірінде Сейхун 
өзенінің (Сырдария) төменгі ағысында өмір 
сүрген көк көзді, сары адамдар болған деген 
мәліметтер бар. Ф. Симокаттаның айтуынша, 
аварлар өте денелі болып, мерген жауынгерлер 
деп баға берген (Симокатта, 1957: 185).

581 жылдан бастап Түркі қағаны, Істеми 
батысқа жорығын бастайды. VІ ғ. ортасында 
Арал теңізінің теріскей бетінде түрік қағаны 
хуни (хиониттер), уар мен огорлар тайпа-
ларының қарсылығына ұшырайды. Тек 558 ж. 
ғана бұл тайпалар талқандалады да, түріктер 
түркіттердің бағынғысы келмегендерін, алдына 
салып айдап, Еділден бір-ақ шығады. Олар уар 
мен хунни тайпаларының бір бөлігі – не бәрі 20 
мыңдай адам еді, кейін олар бір халық – авар 
болған. Осы мәліметті Менандрда хабарлай 
келе, аварлардың бір бөлігі 20 мың адам батысқа 
Кавказдың шеткі аймақтарына қоныстанып, 
Византиямен қатынас жасайды дейді. Аварлар 
ұзақ уақыт бойы босқыншылықтан кейін, Алан 
көсемі Сароси арқылы алғаш Кандих есімді 
елшілігі империяның астанасына келгендігін 
нақты сипаттап жазады. 

Ф. Симокаттаның келтірген псевдоавар-
ларынан аварлар «Кермихион» деген атымен 
ерекшеленді. С.П. Толстов болса, басқаша 
көзқарасын білдіріп, яғни «керм» термині 
– «қала», «қоныс» дегенді білдіреді деп 
тұжырымдайды. Олай болса «авархуни» және 
«кермихион» шын мәнісінде екеуі бір мағына 
білдіреді – ғұн қонысы, яғни, отырықшылар 
дейді. 

Григорий Турский «История Франков» атты 
еңбегінде Франк королі Хлотарь өлгеннен кейін 
ғұндар Галлияға басып кіреді дейді. Бұл мәселе 
жөнінде Р. Латуштың мәлімдеуінше, мұнда ғұн 
емес аварлар жайында айтылуда дейді және авар-
лар Орал-Алтайдан шыққандар, олар төменгі Ду-
найда орналасып, Дунайдан Тюрингияға дейінгі 
территорияны басып алады деп нақты шыққан 
отанын көрсетеді. Қытай деректерінде Хунну 
деп аталатындарды ресей тарихшыларының ха-
барлауы бойынша ғұндар дейді. Оған ешқандай 
дәлелдің қажеті жоқ, аттарының ұқсастығының 
өзі айтып тұр дейді. Айталық, Патер Гобиль бы-
лай дейді: «бұл Хуннулар даусыз, сол Европа 
тарихшылары келтіретін ғұндар деп атайтын-
дар» деп, бұл мәселе төңірегінде басқа ештеңе 
айтпайды (Gaubil, 1814: 58). Осы ғалымның 

тұжырымдарын және Қытай жылнамаларын 
т.б. деректерді француз ғалымы ХҮІІІ ғасырда 
Дегинь (Deguignes) пайдаланды. Ол шығыстан 
батысқа, Азиядан Европаға халықтардың жыл-
жу тарихын зерттеген. Нәтижесінде төрт томдық 
«Histoire de Huns, des Turcs, des Mongols et des 
auters Tartares occidentaux» атты еңбегі (1756-
1758) жарық көреді. Оның ең басты еңбегі батыс 
деректері мен Қытай деректерін салыс тыруында. 
Дегин халықтардың Ұлы қоныс аударуы 
кезіндегі халықтарды, қытай деректерінде 
кездесетін халықтардың аттарымен теңестіруі 
осы күнге дейін дұрыс тұжырым болып 
есептелінуде. Дегин Орта Азия халықтарының 
классификациясын негізгі этнографиялық топқа 
байланысты емес, саяси жағдайына байланысты 
бөледі. Сондықтан ол түркілер мен монғолдарды 
бөліп қарастырмайды. Дегин, Азияның осы бір 
бөлігін мекендейтін халықтардың бәрін та-
тарлар (les tartars) деп атап, оларды шығыстық 
және батыстық деп екіге бөледі. Дегин бойын-
ша шығыс татарлары дегеніміз, қазір бізше тун-
гус және корей тайпалары деп аталатын: То-ба 
(То-ва, Сянь-би (sien-pi) т.б. Одан кейін батыс 
татарларына ерекше мән береді. Дегиннің айтуы 
бойынша, Рим тарихшылары Хуннуларды (ба-
тыс татарларды) ғұн атымен білген. Татарияда 
оларды Хун-ну деп аталынып, үлкен мемлекет 
құрып, оларды қытайлықтар күйреткен. Содан 
олар шашырап бір бөлігі батысқа барып, Рим им-
периясымен қарым-қатынасқа түскен дей келе, 
Аттиланың басқыншылық соғыстары соның 
дәлелі. Хун-нулардың қалғаны Қытайдың ше-
кара аймағында қалып, жу-жень татарларының 
шапқыншылығына ұшыраған.

 
 Қорытынды

Сонымен мақаланы қорытындылай келе 
біріншіден, француз зерттеушісі Р. Латуштың 
тұжырымын құптай келе Авар қағанатын 
құрушылар Орал-Алтайдан шыққандар деп 
тұжырымдауға толық негіз бар. Себебі, жазба 
деректер, әсіресе Менандр, Ф. Симокатта т.б. 
дәлелдейді.

Екіншіден, Авар қағанатының хроноло гия-
лық уақытына сай тұрмысы, өмір сүру салтының 
өзгеруінен антропологиялық бет бейнесі де 
өзгеріске ұшыраған. Айталық, авар тарихын үш 
кезеңге бөліп қарастырсақ соның алғашқы және 
екінші ширегінде ғұндық-азиаттық үлгідегі бас-
сүйектер басым болса, соңғысында еуропа лық 
нәсіл типіндегі бассүйектердің басымдылығын 
археологиялық жәдігерлер дәлелдеп отыр. 
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Антропологиялық мәліметтер мен латын деректері негізінде авар қағанатының шығутегі мәселесі

V ғасырдың аяғынан VІІІ ғасырдың аяғына 
дейін Шығыс Европа даласында Авар қағанаты 
өмір сүреді. Аварлар құрған тайпалық одақта, 
негізгі рөлді түрік тілдес тайпалар атқарды, 
сондықтан негізгі тілі де түрік тілі болды. 
Аварлар алғашқы евразиялық болған, ғұн дер-
жавасы құлағаннан кейін бірнеше түркі тілдес 
тайпалар ішінен аварлар бөлініп шығады және 
де оларға шығыстан жужандар келіп қосылып, 
VІ  ғ. 60-жылдарында Авар қағандығын құрады. 
Бұл тайпалық одақтың даңқты қағаны Баян бо-
лады. Ұлы Қоныс аудару дәуірінде ғұн держава-
сы Европа тағдырына, Евразия тарихында жаңа 

кезеңге, яғни орта ғасыр өркениетіне өтуге бірден 
бір ықпал етсе, ал аварлар осы ғұн дәстүрін; 
яғни шығыс дәстүрін жалғастыра отырып, атты 
әскер мен қарулануда үлкен жаңалықтар ашты. 
VІ  ғ. ортасында аварлар ауқымды территорияны 
жүріп өтіп, Карпат жеріне келеді, олар өздерімен 
қоса басқа да этникалық топтарды ала келеді. 
Айталық Еділ өзені бойынан герандықтарды, 
оңтүстік орыс даласынан кутригурларды т.б. 
Осындай жағдайлардан кейін аварлардың 
өздері, басынан-ақ бір текті болмады, олар 
этникалық жағынан құрақ көрпедей түрлі аралас 
халықтардан құралған болатын. 
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«БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ» АЯСЫНДА  
ҚАЗАҚ-ҚЫТАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Екі мемлекет арасындағы қатынастардың тарихы терең. Бүгінгі күні бұл қатынастар барлық 
бағыттар бойынша қарқынды дамуда. Қытаймен жан-жақты стратегиялық әріптестікті дамыту – 
Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Қазақстан мен 
Қытай арасындағы қатынастардың жаңа кезеңі екіжақты әрекеттесудің барлық салаларындағы 
жаңа жобалармен толыға түсуінде. Сондай жобалардың бірі ҚР Президенті Н. Назарбаевтың 
«Нұрлы жол» Жаңа экономикалық саясаты бастамасын және ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің 
–  «Жібек жолының экономикалық белдеуі» және «ХХІ ғасырдағы Теңіз Жібек жолы» атты екі 
стратегиялық жобасын қамтитын «Бір белдеу, бір жол» бастамасы. Қарастырылып отырған 
жұмыста, аталмыш жобаның Қазақ-қытай ынтымақтастығына тигізер әсері баяндалған.

Түйін сөздер: «Бір белдеу, бір жол жобасы», Қазақстан, Қытай, әлемдік экономика.
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Kazakh-Chinese cooperation within the framework  
of the project «One Belt, One Road»

The history of relations between the two states is deep. Today, these relations are dynamically de-
veloping in all directions. The development of multilateral strategic partnership with China is one of the 
main priorities of Kazakhstan’s foreign policy. A new stage of relations between Kazakhstan and China 
is full of new projects in all spheres of bilateral cooperation. One such project is the one belt one road 
initiative, which includes the initiative of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev on the new economic policy of Nurly Zhol and the two strategic projects of President Xi Jinping 
of China, the «Economic belt of the Silk Road» and the «Silk Road» in the 21st century. « This study shows 
the impact of this project on Kazakh-Chinese cooperation.

Key words: Project one belt one road, Kazakhstan, China, world economy.
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Казахско-китайское содружество  
в рамках проекта «Один пояс, один путь»

Сегодня отношения между Казахстаном и Китаем динамично развиваются во всех направ-
лениях. Рост многосто рон него стратегического партнерства с Китаем является одним из главных 
приоритетов внешней политики Казахстана. Новый этап отношений между Казахстаном и 
Китаем полон новых проектов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Одним из таких 
проектов является «Одна пояс, один путь», которая включает в себя инициативу Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о новой экономической политике «Нурлы Жол» и 
два стратегических проекта президента Китая Си Цзиньпина «Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Шелковый путь в 21 веке». В настоящем исследовании показано влияние этого проекта 
на казахстанско-китайское сотрудничество.

Ключевые слова: Проект «Один пояс, один путь», Казахстан, Китай, мировая экономика.
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Кіріспе 

«Бір белдеу, бір жол» стратегиясы ежелгі 
жібек жолын қазіргі заманға сай қайта 
жаңғыртып, жаңа дәуірлік сипат берді. Қытай елі 
үшін оның реформа мен ашық есік саясатын тіпті 
де тереңдетудің тамаша мүмкіндігі болып табы-
лады. Сонымен қатар ол Еуразия одағына жаңа 
серпін береді, әлемдік дамуға жаңа жол ашады. 
«Ежелгі Жібек жолы» қытайдың өзге елдермен 
саяси-экономикалық қарым-қатынасының жал-
пы атауы болған. Олар: Батыс хан хандығының 
тұсында қалыптасқан «Солтүстік батыс жібек 
жолы»; ішкі Монғол үстірті, батыс бағытта Тянь-
шань тауының солтүстігіне келіп қосылатын 
Орта Азияның «Сахара жібек жолы»; Шианнан 
Чынду арқылы Үнді еліне баратын «Оңтүстік 
батыс жібек жолы»; Қытайдың оңтүстік 
шығысынан басталып теңізді жағалай, Оңтүстік-
Қытай теңізі арқылы, Тынық мұхитына, Үнді 
мұхитының, Парсы шығанағы, Африка, Еуро-
па елдеріне баратын «Теңіз жібек жолы», т.б. 
ғасырлар бойы әр елдің дипломатиялық мис-
сиялары, керуені, саяхатшылары, ғалымдары, 
қолөнершілері осы «Жібек жолдары» бойы-
мен өзара ғылыми, экономикалық және мәдени 
алмас тыруларды жүзеге асырып, осы негізде 
Қытай, Үнді, Парсы, Араб өркениетінің өзара 
тоғысуы жүзеге асырылды.

Негізгі бөлім 

«Бір белдеу, бір жол» стратегиясы Қазақстан 
мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың 
жаңа кезеңін қалыптастыру ісіне зор үлес 
қосты. Қазіргі кезде қытаймен қол жеткізген 
уағдаластықтар мен бірқатар өнеркәсіп орында-
рын Қазақстанға көшіру жөніндегі ұсыныс толық 
қарқынмен жүзеге асырылуда. Соның нәтижесі 
ретінде бүгінге дейін бірлескен индустриялық 
нысандар құру туралы 25 келісімге қол қойылды. 
Мемлекеттер арасындағы стратегиялық ынты-
мақтастықты нығайтуда «Нұрлы жол» және 
«Жаңа Жібек жолы» бағдарламалары жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашады. «Қазіргі уақытта 
Қазақстаннан Ресейге қарай автомобиль жолы, 
Иран арқылы Парсы шығанағына қарай теміржол 
салынды, Каспий теңізінде теңіз порты құрылды, 
Орталық Азияның барлық мемлекеттері Қорғас 
арқылы байланыстырылды. 

Әлемдік экономика дағдарысты бастан 
өткеріп жатқан бүгінгі уақытта әлемдік қаржы 
институттарының инвестициялық мүмкіндіктері 
айтарлықтай азайды. Осындай жағдайда Қытай-

мен өзара іс-қимыл біз үшін күрделі кезеңді 
еңсерудің қолайлы мүмкіндігі болып саналады. 
Қытаймен бірге іске асырылатын ең ірі жоба-
ларда Павлодар алюминий зауытының өндіріс 
қуатын 150 мың тоннаға жеткізу, Маңғыстау 
облысында мұнай-газ жабдықтарын шығаратын 
зауыт пен Қостанайдан қазақстандық брендті 
қалыптастыратын көлік зауыты құрылысын салу 
қарастырылады. Ал оңтүстік өңірлерге келсек, 
химиялық тыңайтқыштар өндірісі дамытылады. 
Осылайша, Қытай Қазақстан экономикасы мен 
өндірісіне 23 миллиард доллар көлемінде инвес-
тиция салатын болды. «Қазақстан Темір жолы» 
жобасына салынатын қаражат – 600 миллион 
доллар. Әсіресе, «Қорғас-Шығыс қақпа» арнайы 
экономикалық аймақтағы логистикалық кешен 
мен индустриалдық алаңға қаражат молынан 
салынбақ.

Қазақстан тәуелсіздік алған кезеңнен 
кейін 20 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан 
Қазақстан-Қытай қарым-қатынасы осылайша 
жемісті бола түспек. Бұған дейін энергетикалық 
және кен орындарына қатысты жобалар жүзеге 
асырылған болса, енді машина жасау саласына 
көбірек көңіл бөлінеді. Елбасы қатысқан кезде-
сулерге қытайлық ірі компаниялар – Sinopec, 
CNPC, Huawei, Citic т.б. өкілдері атсалысты. 
Бұл Қазақстанға инвестиция салуға Қытайдың 
қаншалықты мүдделі екендігін аңғартатыны 
анық. Қытайлардың ең ірі энергетикалық ком-
паниясы – CNPC биылдан бастап Қазақстан 
Президенті жанынан құрылған Шетелдік ин-
весторлар кеңесінің құрамына қабылданатын 
болды. Сонымен қатар аталған кәсіпорын Қазақ-
стандағы мұнай-газ индустриясы үшін қажетті 
құбырларды шығаратын зауыт құрылысына 150 
миллион доллар бөледі.

Бүгінде Қытай – Қазақстанның Ресейден 
кейін екінші ірі сауда серіктесі. Былтыр екі ел 
арасындағы сауда айналымы 17 миллиард дол-
лардан асқан. Ең бастысы, қытайлармен ара дағы 
сауда-экономикалық байланысты нығайту және 
ауқымын кеңейту экономикалық дағдарыстар 
салдарынан туындаған түйткіл дерді оңтайлы 
шешуге сеп болмақ. «Қазір әлемдік эконо-
мика дағдарысқа тап болып, халықаралық 
қаржы лық құрылымдардың инвестициялық 
мүмкіндіктері айтарлықтай азайды. Осы себепті, 
Қытаймен байланыс аса қиын кезеңнен сүрінбей 
өтуімізге көмектеседі. Ал негізгі шаруа 2016-
2017 жылдардың үле сінде. Отандық өндірісті 
қарқынды дамытып, ел экономикасына ерек-
ше серпін беретін жобалар 2018-2019 жылда-
ры мәресіне жеткізілмек. Осының арқасында 
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«Бір белдеу, бір жол» аясында қазақ-қытай ынтымақтастығы 

ондаған мың жаңа жұмыс орындары салынады. 
Сонымен қатар жоғары технологиялар саласын-
да да серіктестік орнатылады. Әсіресе, жоғары 
оқу орындарында және өндірісте заманауи тех-
ника мен технологияны қолданысқа енгізумен 
қатар, соларды жасау ісі де қолға алынбақ [1].

Қазақстан мен Қытай Азия мен әлемге 
жаңа мүмкіндіктер мен ынтымақтастыққа 
кеңістік, соның ішінде ең алдымен, Жібек жолы 
экономикалық белдеуі және Теңіз Жібек жолы 
ауқымында ынтымақтастық үшін кеңістік беру 
үшін бірлескен күш-жігерін жұмсайтын бола-
ды. Бұл жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы 
саяси өзара іс-қимылды тереңдету, сауда-
экономикалық ынтымақтастықты дамыту, 
парламентаралық байланысты нығайту, мәдени 
қатынасты күшейту, сондай-ақ күн тәртібіндегі 
халықаралық және аймақтық деңгейдегі 
маңызды мәселелерді шешуде маңыздылығы 
жоғары. Сонымен қатар Қазақстан мен Қытай 
басшыларының салиқалы саясатының арқасында 
жыл сайын нығайып келе жатқан достық, 
әріптестік, тату көршілік қарым-қатынасты 
нығайтады.

Қытаймен әрекеттесу Ұлы Жібек жолын 
жаңғырту бағытында жүзеге асу арқылы Қазақ-
станды транзиттік мемлекетке айналдыруға 
мүмкіндік береді.

Жібек жолы экономикалық белдеуі – бұл 
ондаған мемлекеттерді экономикалық дамуға 
біріктіретін жаһандық бастамалардың бірі 
болып, Ұлы Жібек жолының бастауында 
орналасқан Қазақстан, ең іскерлік, транзитті 
және логистикалық хабтардың біріне айналып, 
Еуропа мен Азияның арасындағы көпір болмақ.

БҰҰ жарғысында көрсетілген негізгі мақ-
саттар мен қағидаларын қатаң сақтайды. Бейбіт 
қатар өмір сүрудің бес қағидасын ұста нады, 
яғни ол дегеніміз әр мемлекеттің егемендігі мен 
аумақтық тұтастығын құрметтеу, бір-біріне ша-
буыл жасамау, ішкі істерге араласпау, бейбіт 
қатар өмір сүру, теңдік пен өзара тиімділік. 

Ашық ынтымақтастықта табанды болу. «Бір 
белдеу, бір жол» жобасының көлемі тек ежелгі 
Жібек жолы бойына орналасқан елдермен ғана 
шектелмейді, өзге де елдер мен халықаралық, 
аймақтық ұйымдар да бұл жобаға қатысып, 
бірлікте құрудың жетістіктерін тіпті де кең 
көлемді жалпыластыруға толығымен құқылы. 

Үйлесімділік пен қамқорлық қағидасына та-
банды болу. Өзге өркениетке түсіністік танытып, 
әр елдің таңдаған даму жолы мен үлгісін сый-
лап, түрлі мәдениеттер ара диалогты күшейтіп, 
ұқсастықтарын тауып, өзгешеліктерді сақтап 

қалу, бейбіт қатар өмір сүріп, бірлесе гүлденуге 
қол жеткізу керек.

Нарықтық операцияларды жүргізу. Нарық 
заңдары мен көпшілік мақұлдаған халықаралық 
ережелерді ұстану арқылы, нарықтың қорды 
бөлісудегі шешуші қызметі мен түрлі өндірістегі 
басты рөлін толыққанды жүзеге асырып, соны-
мен қатар үкіметтің маңызын аша түсу керек.

Өзара тиімділік және бірлікте жетістікке 
жетуге табанды болу. Әр жақтың мүдделері 
мен пайдасын естен шығармай, мүдде мен 
ынтымақтастықтың ортақ түйіскен нүктесін 
іздестіру, екі жақтың да ойы мен ынтасын жүзеге 
асыру жолында басшылардың барлығы қолынан 
келгенін жасап, әр жақтың артықшылықтары 
мен мүмкіндіктерін толық ашады. 

«Бір белдеу, бір жол» жобасы бірлікте да-
муды жүзеге асырып, өзара тиімді серіктестікті 
нағайту жолы, көпжақты қатынас аясында 
өзара сенімділікті, бейбітшілік пен достық 
байланысын күшейтетін жол. Қытай үкіметі, 
бейбітшілік және ынтымақтастық, ашықтық пен 
қамқорлық, өзара үйрену және өзара толықтыру, 
өзара тиімділік және бірлікте табысқа жету 
идеясын берік ұстанады, көпжақты қызметтік 
ынтымақтастықты дамыту, саяси өзара сенім-
ділікке қол жеткізу, экономикалық біріккен, 
мәдениеті тоғысқан, тағдыры мен міндеті ортақ 
топ құру бастамасын ұсынып отыр. 

«Бір белдеу, бір жол» жобасы Азия, Еуропа, 
Африка континенттеріне тарады, бір жағынан 
жанданған Шығыс Азия экономикалық шеңбері 
болса, екінші жағынан дамыған Еуропалық 
экономикалық шеңбер, ал ортасында, ішкі 
алып территорияның ұлттық экономикалық 
дамуының зор әлеуеті жатыр. Жібек жолының 
экономикалық белбеуі еш кедергісіз Қытайдан 
басталып, Орталық Азия, Ресейден өтіп, Еуро-
па континентіне (Балтық теңізі) дейін жетеді; 
Қытайдан Орталық Азия, Батыс Азияны кесіп, 
Парсы шығанағы, Жерорта теңізіне дейін 
жетеді; Қытайдан Оңтүстік – Шығыс Азия, 
Оңтүстік Азия, Үнді мұхитына дейін барады. 21 
ғасыр теңіз Жібек жолының басты бағыттары 
– Қытайдың теңіз бойы айлақтарынан бастау 
алып, Оңтүстік теңізінен өтіп, Үнді мұхитынан 
ары қарай Еуропа құрлығына дейін жайыла-
ды; Қытайдың теңіз бойы айлақтарынан бастау 
алып Оңтүстік теңізінен өтіп Тынық мұхитының 
оңтүстік бөлігіне дейін жетеді [2].

 «Бір белдеу, бір жол» жобасы бағытына 
сәйкес, құрлықта – халықаралық транзит 
жолда рына, белдеу бойындағы елдердің орта-
лық қалаларына арқау етіп, басты сауда-эко-
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но микалық индустриалды парктерді серік тес-
тіктің тұғырнамасы етіп, жаңа Еуразия лық 
континенталдық көпірін, Қытай-Моңғолия-
Ресей, Қытай-Орталық Азия-Батыс Азия, Қытай-
Үнді қы тай және т.б. халықаралық экономи-
калық ынты мақтастық дәліздерін бірлесіп құру; 
теңізде – басты айлақтарды қиылысу нүктесі 
етіп, бірлесіп қауіпсіз жоғары өтімділігі бар 
тиімді тасымал жолын салу. Қытай-Пәкістан, 
Бангладеш-Қытай-Үндістан-Бирма екі экономи-
калық дәліздер «Бір белдеу, бір жол» жобасын 
жүзеге асыру бастамасымен тығыз байланы-
сты, ынтымақтастық одан ары дамытып, үлкен 
жетістіктерге жетпекші. 

«Бір белдеу, бір жол» жобасы белдеу 
бойындағы елдерге ауқымды экономикалық 
ынтымақтастықтың жарқын болашағы болып та-
былады. Қатысушы елдер қол ұстаса құлшынуы, 
өзара тиімділікті басты назарға ала отырып, 
ортақ қауіпсіздік мақсатына жету жолында 
күресуі қажет. Аймақтық инфрақұрылым ны-
сандарын жетілдіруді қарқынды жүзеге асыру, 
қауіпсіз де тиімділігі жоғары құрлық, теңіз және 
әуе жол тармақтарының қалыптастыру жолын-
да күш салуы керек, сонда ғана, өзара байланыс 
пен тұтастық жаңа деңгейге көтерілетін болады; 
сау да инвестицияны жеңілдету деңгейін көтеріп, 
жоғары өлшемді еркін сауда аймағының негізі 
салынып, экономикалық байланыс нығайып, 
саяси тұрғыдағы өзара сенімділік одан бетер 
тереңдейтын болады; мәдени ынтымақтастық 
аясы кеңейіп, түрлі өркениеттің өзара бірін-бірі 
толықтырып, бірлікте гүлденіп, елдер халқы 
бірін-бірі тани бастап, бейбіт қарым-қатынас ор-
нататын болады. 

«Бір белдеу, бір жол» стратегиясының ын-
ты мақтастық басымдықтары. Белдеу бойын-
да орналасқан елдердің табиғи қоры әр алуан, 
экономикасы өзара толасымды, өзара ынты-
мақтастық мүмкіншіліктері мен кеңістігі кең. 
Саяси байланыс, инфрақұрылымдық байла-
ныс, еркін сауда, қаржыландыру, халықтар 
өзара тату қарым-қатынас сынды мәселелер 
басты тақырып ретінде қарастырылған, ендігі 
басты мәселе төменде көрсетілген бағыттарда 
ынтымақтастықты нығайту болып табылады. 

Саяси байланысты күшейту «Бір белдеу, бір 
жол» жобасын жүзеге асырудың басты кепілі. 
Үкіметаралық ынтымақтастықты нығайтып, көп 
деңгейлі үкіметаралық макросаяси байланыс 
механизмін белсенді қалыптастырып, мүдделік 
тоғысуларды тереңдетіп, саяси тұрғыдан өзара 
сенімділікті дамытып, ынтымақтастықтың 
жаңа танымына қол жеткізу керек. Белдеу бой-

ында орналасқан елдер экономикалық даму 
стратегиясы мен жауапты шаралар қолдану 
бағыттарын сәйкестендіру арқылы, аймақаралық 
ынтымақтастықты дамыту жоспары мен шарала-
рын бірлікте жүзеге асырып, ынтымақтастыққа 
қатысты мәселелерді келіссөздер жүргізу арқылы 
шешіп, нақты ынтымақтастық пен ауқымды 
жобаларды жүзеге асыру жұмыстарына саяси 
тұрғыдан қолдау көрсету керек [3].

Инфрақұрылымдық байланыс. Инфрақұ ры-
лым объектілерінің өзара байланысы «Бір белдеу, 
бір жол» жобасының басты жүзеге асу аясы бо-
лып табылады. Мемлекет егемендігін құрметтеу 
мен қауіпсіздікті сақтау негізінде белдеу бой-
ында орналасқан елдер инфрақұрылымдық 
объектілердің құрылысын жоспарлауды, 
технологиялық стандарттар жүйесінің байла-
нысуын күшейтіп, халық аралық тасымал жол-
дар қаңқасын бірлікте құрастыру жұмыстарын 
жүргізіп, біртіндеп Азия аймақтары және де Еу-
разия мен Африка арасындағы инфрақұрылым 
объектілері желісін біріктіруді жүзеге асыру 
керек. Инфрақұрылым объектілерін жасау ба-
рысында көміртегі мөлшерін төмендетіп эко-
логияны тазарту және шаруашылық қызметті 
басқаруды күшейту, жобаны жүзеге асыру ба-
рысында климаттық өзгерістерге ықпал ететін 
жағдайларды толық қарастыру талап етіледі.

Көлік жолдары инфрақұрылым нысанының 
негізгі транзиттік жолдарын, басты тармақтары 
мен жобаларын қолға алып, ең бастысы жетіс-
пейтін жол бөліктерін жалғап, жолдардың тар 
бөліктерін кеңейтіп, кешенді тәсілдер қолдану 
арқылы жол қозғалысы қауіпсіздігі амалда-
ры мен көлік легін басқаратын құрылғыларды 
жетілдіріп, жолдың қатынау деңгейін жоға-
ры  лату қажет. Бүкіл жүк тасымалын бірың-
ғай үйлестіру механизмін жетілдіру, халық-
ара лық кедендік рәсімдеу, жүкті қайта тиеу, 
ин тер модальдық органикалық сілтемесі, бір-
тіндеп стандартты көлік регламенттерін қа-
лып  тастыру, халықаралық жүк тасымалын 
оңтай ландыруды жүзеге асыру қажет. Порт 
инфрақұрылымын дамыту, құрлықтық және 
теңіз біріккен тасымал жолдарын іске қосу, 
порттар ынтымақтастық құрылысын дамыту, 
Теңіз бағыттар мен жұмыс кестелерін көбейту, 
теңіз логистика ақпарат әріптестікті күшейту 
керек. Ұлттық авиация кешенді ынтымақтастық 
тетіктері мен құрылымдарын кеңейтіп, авиация 
инфрақұрылымы деңгейін жоғарылатуды тезде-
ту керек.

Энергетикалық инфрақұрылымды бір-біріне 
тұтастыруға бағытталған ынтымақтастықты 
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күшейту, мұнай, газ құбыры, және т.б. тасы-
мал жолдарының қауіпсіздігін бірлесіп қорғау, 
трансшекаралы электр қуаты мен электр 
қуатын тасымалдау жолын салуды қолға алып, 
аймақтық электр желілерін жаңарту жолындағы 
ынтымақтастықты барынша дамыту қажет [4].

Трансшекаралық оптикалық-талшықты ка-
бель және т.б. магистралды байланыс жол торап-
тарын салуды ортақ жүзеге асыру, халықаралық 
байланыстағы өзара қол жетімділік деңгейін 
көтеру, Жібек жолын еркін ақпараттандыру. Екі 
жақты трансшекаралық оптикалық-талшықты 
кабель және т.б. салу жұмыстарын тездету, 
құрылықаралық су асты кабелін салу жоба-
сын жоспарлау, әуе ақпарат жолдарын (жа-
санды серік) жақсартып, ақпарат алмасу мен 
ынтымақтастық аясын кеңейту. 

Еркін сауда. Сауда мен инвестиция ынты-
мақтастығы «Бір белдеу, бір жол» жобасының 
басты мазмұны. Сауда мен инвестицияның да-
муы мәселесін шешу үшін жан-жақты зерттеу-
лер жүргізілу қажет, инвестиция мен сауда 
шектеулерінен толық арылып, аймақ ішінде 
және әр елде қолайлы кәсіби ортаның негізін 
қалап, белдеу бойында орналасқан елдермен 
бірлесе ауқымды еркін сауда аймағын құрып, 
ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашып, 
ынтымақтастықтың «тортын» әрі үлкен әрі сапа-
лы етіп дайындау қажет. 

Белдеу бойындағы елдердің ақпарат алмасу, 
нормативтік өзара мойындау, Құқығын қорғау 
және өзара көмектесу негізіндегі кедендік 
ынтымақтастығын, сондай-ақ, инспекция және 
карантин, сертификаттау және аккредиттеу, 
стандарттар және метрология, статистика, 
және т.б. жөніндегі екіжақты және көпжақты 
ынтымақтастықты күшейту. ДСҰ «Сауда про-
цедураларын жеңілдету туралы келісімнің» 
күшіне ие болу мен атқарылуын жеделде-
ту керек. Кедендік рәсімдеу нысандарының 
жағдайын оңалтып, кедендік ресімдеуде «Бір те-
резе» саясатын тездетіп жүзеге асырып, ресімдеу 
шығындарын азайтып, әлеуетін арттыру қажет. 
Жеткізу тізбегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
және жеңілдету әріптестігін күшейтіп, «Уәкілетті 
кәсіпкерлерді» өзара таныстыру қажет. Кедендік 
тарифке жатпайтын кедергілерді (Non-tariff 
barrier) төмендетіп, техникалық сипаттағы сауда 
амалдарының ашықтық деңгейін жоғарылатып, 
сауданы ырықтандыру мен жеңілдету деңгейін 
көтеру керек [5].

Сауда жасау аясын кеңейтіп, сауда құ ры-
лымын жақсартып, сауда көлемін ұлғайтудың 
жаңа факторларын іздестіріп, үйлесімді түрде 

дамыту. Трансшекаралық электрондық коммер-
цияны дамыту сынды сауданың инновациялық 
тәсілдерін жасау. Қызмет көрсету бизнесін да-
мыту жүйесін құру және жетілдіру, дәстүрлі 
сауданы бекемдеу және кеңейту, заманауи сау-
даны қарқынды дамыту қажет. Инвестиция мен 
сауданы толыққанды біріктіру, инвестицияны 
сауданы дамытудың қозғаушы күші ретінде пай-
далану керек.

Инвестицияға қолдау көрсету үрдісін жыл-
дамдату арқылы, сауда кедергілерін жою қажет. 
Екіжақты инвестицияны қорғау келісімшартын 
күшейтіп, қосарланған салық салуды болдырмау 
келісімшартын талқылап, салымшының заңды 
құқықтары мен мүдделерін қорғау керек. 

Сәйкесті инвестицияның аясын кеңітіп, 
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, 
мал шаруашылығы және балық шаруашылығы, 
Ауыл шаруашылығы жабдықтарын және ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу сала-
ларындағы ынтымақтастықты дамытып, теңіз 
өнімдерін өсіру, шалғай теңіз балық шаруа-
шылығы, су өнімдерін қайта өңдеу, теңіз суын 
тұщыту, Теңіз био фармацевтикасы, теңіз 
құрылыс технологиясы, қоршаған ортаны 
қорғау мен теңіз туризм салаларындағы әріп-
тестікті белсенді дамыту керек. Көмір, мұнай 
және газ, металл кендері сынды дәстүрлі энер-
гия ресурстарын барлау және игеру саласындағы 
ынтымақтастықты арттыру, ГЭС, ядролық энер-
ге тика, жел, күн энергиясы сынды экологиялық 
таза, жаңартылатын энергия сала сындағы 
ынтымақтастықты дамыту, энергия және ресур-
старды жергілікті орында өндіру және өңдеу 
саласындағы ынтымақтастықты тереңдету, 
энергетика және ресурстар ынтымақтастығының 
жоғары және төмен салалық тізбекті интеграция-
сын қалыптастыру. Энергия ресурстарын қайта 
өңдеу технологиясын жақсарту, жабдық және 
инжинирингтік қызметтер ынтымақтастығын 
күшейту керек.

Өнеркәсіптің жаңа салаларында ынты-
мақтастықты дамытып, артықшылықтарын 
өзара толықтырып, өзара тиімді және жетістікке 
бірлесе жету қағидалары бойынша, белдеу 
бойындағы елдерде жаңа буын ақпараттық тех-
нологиялар, биология, жаңа энергетика, жаңа ма-
териалдар сынды жаңа өнеркәсіптер аясындағы 
ынтымақтастықты одан әрі тереңдетіп, кәсіп 
ашу және инвестициялық ынтымақтастық 
механизмін құру керек.

Өнеркәсіптік тізбек бөлімшесі орналасуын 
оңтайландыру, жоғары және төмен өнер кәсіп 
тізбегі мен байланысты салаларды бірлесіп 
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дамытуды ілгерілетіп, ғылыми-зерт теу және 
тәжірибелік-конструкторлық, өндіріс және 
маркетинг жүйелерін құруға қолдау көрсетіп, 
аймақтық өнеркәсіпті қолдау әлеуетін және 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру керек. Өзара 
ашық қызмет көрсету салаларының көле-
мін кеңейтіп, аймақтық қызмет көрсету сала-
ларының қарқынды дамуын жүзеге асыру. 
Инвес тициялық әріптестіктің жаңа үлгілерін 
зерттеп, сыртқы сауда-экономикалық ынтымақ-
тастық аймақтары мен трансшекаралық эко-
номикалық ынтымақтастық аймағы сынды түрлі 
индустриялық парктерді құруға қолдау көрсетіп, 
индустриялық кластерлерді дамыту ісін жедел-
дету керек. Инвестиция және сауда саласында 
экологиялық өркениет тұжырымдамасын тіпті 
де көрнекілендіріп, экологиялық орта, био-
алуантүрлілік пен Климаттың өзгеруіне қарсы 
тұру жақтарындағы ынтымақтастықты күшейтіп, 
Жасыл Жібек жолын бірлесе құру көзделген.

Қытай шетелдік кәсіпорындардың Қытайға 
инвестиция салуын қос қолдап құптайды. Ел 
ішіндегі кәсіпорындардың да белдеу бойындағы 
елдердің инфрақұрылым және индустриялық, 
инвестициялық жобаларға қатысуына қолдау 
көрсетеді. Аумақтық басқару принципі бойынша 
кәсіпорындарды басқаруды дамытып, жергілікті 
экономиканың дамуына қолдау көрсетіп, 
жұмыспен қамтуды, халықтың тұрмыс деңгейін 
жақсарту, әлеуметтік жауапкершілікті саналы 
түрде арқалау, биоәртүрлілік пен экологиялық 
ортаны барынша қорғау қажет [6].

Қаржыны тоғыстыру «Бір белдеу, бір жол» 
жобасын жүзеге асырудың басты тірегі. Қаржы 
саласындағы ынтымақтастықты тереңдету, 
Азияның валютаны тұрақтандыру жүйесін да-
мытып, қаржылық инвестиция жүйесі мен не-
сие жүйесін құру керек. Қатысушы елдердің 
екіжақты ұлттық валюта айырбасын, есеп-қисап 
теңгерімінің деңгейі мен көлемін арттыру. 
Азияның облигациялар нарығының ашықтығы 
мен дамуына үлес қосу. Азия инфрақұрылымдық 
инвестициялар банкін, БРИКС елдер тобының 
даму банкін, және т.б. салуды берлесе ілгерілету, 
мүдделі елдердің ШЫҰ маңында қаржы инс-
титуттарын дамыту кеңесін құру. Жібек жолы 
қорын құру жұмыстарын тездету. Бірлестірілген 
кредит, банктік кредит желісі, және т.б. амалдар 
арқылы көпжақты қаржылық қатынасты дамыту 
үшін, Қытай – АСЕАН банктері ассоциациясы-
мен, ШЫҰ банктері ассоциациясымен нақты 
іскерлік ынтымақтастықты тереңдету. Бел-
деу бойындағы елдердің үкіметі мен кредиттік 
рейтингі біршама жоғары кәсіпорындар, 

және де қаржылық мекемелердің Қытай тер-
риториясында қытайлық юань облигация-
сын таратуына қолдау көрсету керек. Қытай 
территориясындағы талапқа сай қаржылық ме-
кемелер мен кәсіпорындар елден тыс аймақтарда 
қытайлық юань мен шетелдік валюта облигация-
ларын шығарып, белдеу бойында орналасқан ел-
дерде таратқан облигацияларын қолдануына дем 
беру керек.

Қаржылық бақылау саласындағы ынты-
мақтастықты нығайту, екіжақты өзара түсіністік 
меморандумына қол қоюға септігін тигізіп, 
біртіндеп аймақта аса тиімді басқарудың үйлес-
тіруші механизмін құрады. Қауіп-қатерге төтеп 
беру және дағдарысты реттеудің институцио-
налды тетіктерін жақсартып, аймақтық қаржы 
дағдарысын алдын ала ескерту жүйесінің негізін 
салып, трансшекаралық қауіпке төтеп беру 
мен дағдарысты реттеудегі өзара серіктестік 
механизмін қалыптастыру. Кредит басқармасы, 
кредит мекемесі мен рейтингілік агенттілік 
арасындағы трансшекаралық байланыс пен 
ынтымақтастықты күшейту. Жібек жолы қоры 
мен әр елдің тәуелсіз қорларының рөлдерін толық 
жүзеге асырып, акционерлік инвестициялық 
қорлар мен әлеуметтік қорларды бірлесіп «Бір 
белдеу, бір жол» жобасының негізгі жобаларын 
жүзеге асыруға қатысуға бағыттау. 

Қорытынды 

Халықтар байланысы «Бір белдеу, бір жол» 
жобасының ұлттық негізі. Жібек жолы бойында-
ғы достық ынтымақтастық рухын сақтап, оны ары 
қарай жалғастыру, мәдени, ғылыми байланысты, 
білікті мамандармен алмасу ынтымақтастығын, 
бұқаралық ақпарат құралдарының бірлесе жұмыс 
атқаруын, жастар мен әйелдер өзара байланы-
сын, еріктілер қызметі және т.б. ынтымақтастық 
аясын кеңейтіп, көпжақты ынтымақтастықты 
тереңдету мақсатында қоғамдық пікірдің мықты 
іргетасын қалау [7]. 

Студенттерді алмасып оқыту көлемін 
кеңейту, білім саласындағы ынтымақтастықты 
дамыту мақсатында Қытай жыл сайын белдеу 
бойындағы елдерге 10 мың орын мемлекеттік 
шәкіртақы тағайындайды. Белдеу бойындағы 
елдер ара мәдениет жылы, өнер фестивалі, ки-
нофестиваль, теледидар апталығы, кітап көрмесі 
және т.б. іс-шаралар ұйымдастырады. Радио, 
телевидения саласындағы үздік туындылар-
ды көптеп аударып тарату және құнды мәдени 
жәдігерлерді әлемдік деңгейге көтеруге бірігіп 
ұсыныс беріп, бірлесе қорғау үдерісін дамытады. 
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«Бір белдеу, бір жол» аясында қазақ-қытай ынтымақтастығы 

Белдеу бойындағы мемлекеттер ара білікті ма-
мандармен алмасу ынтымақтастығын күшейту 
керек.

Туризм саласындағы ынтымақтастықты 
күшей тіп, туристік аумақты кеңейтіп, туризмді 
дамыту апталығы, туризмді насихаттау айы 
сынды іс-шараларды ұйымдастырып, Жібек 
жолы ерекшелігіне ие халықаралық танымал 
турлар мен туризм өнімдерін бірлесе жасап, бел-
деу бойындағы елдерде туристік виза мәселесін 
жеңілдету керек. XXI ғасыр теңіз Жібек жолы 
круиздік кеме туризмі ынтымақтастығын да-
мыту. Спорт саласындағы әріптестік шаралар-
ды көптеп ұйымдастырып, белдеу бойындағы 
елдердің Ірі халықаралық спорттық іс-шаралар 
өткізуге мүмкіндік алуына колдау көрсететін 
болады. 

Көрші елдер арасында жұқпалы аурулар 
туралы ақпарат алмасу, алдын алу және ем-
деу технологиясымен алмасу, мамандарды 
тәрбиелеу тараптарындағы ынтымақтастықты 
күшейтіп, қоғамдық денсаулық сақтау төтенше 
жағдайларды ынтымақтаса отырып шешу 
әлеуетін арттыру керек. Медициналық көмек 
пен төтенше медициналық көмекке мұхтаж ел-
дерге көмек көрсетіп, ана мен бала денсаулығы, 
мүгедектерді оңалту, сондай-ақ, ЖҚТБ, Тубер-
кулез, безгек сынды басты жұқпалы аурулар 
саласындағы прагматикалық ынтымақтастықты 
күшейтіп, дәстүрлі медицина саласындағы 
ынтымақтастықты кеңінен қанат жайдыру керек.

Ғылым және технология ынтымақтастықты 
күшейтіп, бірлескен зертханалар (зерттеу орта-
лықтары), халықаралық технологиялар транс-
ферті орталығы, теңіз ынтымақтастық орталық-
тарын құрып, ғылыми-техникалық кадрлар 
алмасуды дамытып, ірі ғылыми және техникалық 
мәселелерді шешу жұмыстарын бірлесе өріс-
тетіп, бірлесіп ғылыми-технологиялық иннова-
ция лық қабілетін арттыру қажет.

Қолданыстағы ресурстарды реттеу, бел-
деу бойындағы елдерде жастарды жұмыспен 

қамту, кәсіпкерлікке баулу, кәсіби дағдыларын 
дамыту, әлеуметтік қауіпсіздік басқару қызмет-
тері, Мемлекеттік басқару, және т.б. сынды 
ортақ қызығушылық тудыратын салаларда 
прагматикалық ынтымақтастықты қарқынды да-
мыту керек.

Саяси партиялар мен парламенттік бай-
ланыстардың көпірлік рөлін толығымен сәуле-
лендіріп, белдеу бойындағы елдер арасындағы 
заң шығарушы мекемелер, негізгі партиялар 
мен саяси ұйымдар арасындағы достық бай-
ланысты күшейту қажет. Қалалар арасындағы 
ынтымақтастықты өріс алдырып, белдеу 
бойындағы басты қалалар арасындағы достық 
қатынас орнатуға қолдау көрсетіп, адамзаттық 
мәдени байланысты негіз еткен, төтенше 
прагма тикалық ынтымақтастық арқылы ынты-
мақтастықтың одан да көп жарқын мысал-
дарын қалыптастыру мақсат етіледі. Белдеу 
бойындағы елдер арасында бірлескен зияткерлік 
зерттеулер мен ынтымақтастық форумдарын 
ұйымдастыруды құптайды[8].

Белдеу бойындағы елдерде қоғамдық ұйым-
дар арасындағы алмасу мен ынтымақтастықты 
күшейтіп, негізгі сатыдағы бұқараға басты назар 
аударып, медициналық білім беру, кедейлікті 
жою, биоәртүрлілік пен экологиялық орта-
ны қорғау салаларында түрлі қайырымдылық 
іс-шараларын көптеп ұйымдастырып, бел-
деу бойындағы елдердегі кедей аймақтардағы 
тұрмыс деңгейінің көтерілуіне септігін тигізу 
қажет. Мәдениет бұқаралық ақпарат құрал-
дарында халықаралық алмасулар және ынты-
мақтастықты нығайту, интернеттік платфор-
маларды белсенді пайдалану, жаңа медиа 
құралдарын қолдану, Үйлесімді және берекелі 
мәдени экология және жарасымды қоршаған 
орта жаратуға күш салу керек.

Научный проект МОН РК: Распространение 
опыта модернизации независимого Казахстана 
в странах зарубежного Востока: лингвокульту-
рологические и переводческие аспекты».
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ЖАПОНИЯНЫҢ  
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ  
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

Мақалада Қазақстан мен Жапонияның арасындағы екіжақты қарым-қатынастардың 
қалыптасуы мен дамуы тәуелсіздік алған кезеңнен бастап қарастырылады. Қазақстан мен Жапония 
өзара 20 жылдан астам ынтымақтастығынан астам уақытта әр түрлі салада оңды нәтижелерге қол 
жеткізді. Қазақстанның сыртқы саясатында Жапония маңызды рөл атқарады. Жапония қазіргі 
әлемдегі жетекші экономикалық держава. Қазақстанның «Күншығыс елімен» ынтымақтастығы 
Азия-Тынық мұхиты елдерімен өзара тиімді әріптестігіне жол ашты. Бұл қарым-қатынастар 
стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді, ал бұл өз кезегінде Жапонияның Қазақстанның 
сыртқы саясатында рөлінің артқандығын куәландырады. Сондықтан бұл ғылыми тақырып 
ғалымдардың қызығушылығын тудырады. Мақалада ҚР мен Жапония арасындағы екіжақты 
қарым-қатынастардың даму ерекшеліктері қарастырылады, сонымен қатар, доктриналық 
ұстаным тұрғысынан жапон басшылығының маңызды концепциялары мен «Орталық Азия мен 
Жапония» сияқты диалогтар талданады.

Түйін сөздер: біріккен мәлімдеме, «Еуразиялық дипломатия» концепциясы, қарым-қатынастар, 
стратегиялық әріптестік, екіжақты ынтымақтастық. 
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Establishment and development  
of the relations between Kazakhstan and Japan

The article deals with the formation and development of bilateral relations between Kazakhstan and 
Japan since the period of gaining independence. Over more than 20 years of cooperation, Kazakhstan 
and Japan have achieved positive results in various fields. In the multi-vector policy of Kazakhstan, an 
important place is occupied by Japan. This is due to many factors. Japan is a powerful economic power 
of the modern world. The cooperation of Kazakhstan with the country of the Rising Sun has opened the 
way for us to mutually beneficial partnership with the countries of the Asia-Pacific region. These rela-
tions have moved to the level of strategic partnership, which demonstrates the growing role of Japan in 
Kazakhstan’s foreign policy. And so this topic is of interest to scientists. The article examines not only the 
peculiarities of the development of bilateral relations between the RK and Japan, but also analyzes from 
the point of view of the doctrinal approach the most important concepts of the Japanese leadership and 
dialogues like «Central Asia plus Japan».

Key words: joint statement, the concept of «Eurasian diplomacy», relations, strategic partnership, 
bilateral cooperation.
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Формирование и развитие отношений  
между Казахстаном и Японией

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития двусторонних отношений 
между Казахстаном и Японией, начиная с периода обретения независимости. За более 20 лет 
сотрудничества Казахстан и Япония достигли позитивных результатов в разных областях. В 
многовекторной политике Казахстана важ ное место занимает Япония. Это объясняется многими 
факторами. Япония – мощная эконо мическая держава современного мира. Сотрудничество 
Казахстана со страной «Восходящего солнца» открыло для нас путь к взаимовыгодному 
партнерству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти отношения перешли на 
уровень стратегического партнерства, что свидетельствует о возрастании роли Японии во 
внешней политике Казахстана. И поэтому эта тема представляет интерес для ученых. В статье 
рассматриваются не только особенности развития двусторонних отношений между РК и Японией, 
также анализируются с точки зрения доктринального подхода важнейшие концепции японского 
руководства и диалоги как «Центральная Азия плюс Япония».

Ключевые слова: совместное заявление, концепция «Евразийская дипломатия», отношения, 
стратегическое партнерство, двустороннее сотрудничество.

Кіріспе

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы 
өзінің алдында үлкен міндеттер белгілеп отыр. 
Мемлекетіміздің БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесін-
дегі төрағалығы халықаралық қауымдастықтағы 
рөліміздің артуына ықпал етіп отыр. Мұндай 
үлкен жауапкершіліктің берілуі еліміздің басқа 
мемлекеттермен екіжақты және көпжақты 
деңгейдегі өзара байланыстарды дамытуының 
нәтижесі болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, 
Қазақстан Республикасы үшін әлемнің жетекші 
мемлекеттерімен байланысты нығайту маңызды 
міндеттердің бірі болмақ. Әсіресе, Азия әлемімен 
байланыстыратын Жапонияның рөлі айрықша. 

Қазіргі уақытта Қазақстан мен Жапония 
ынтымақтастығы саяси-экономикалық, мәдени, 
ғылыми және қауіпсіздік саласы сияқты сан сала-
ны қамтуда. Көптеген халықаралық мәселелерде 
екі мемлекеттің басшылығы әрдайым қолдауын 
байқатып келеді. Мәселен, Қазақстан Республи-
касы БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесіндегі тұрақты 
мүшелікке Жапонияның үміткерлігін қолдауын 
білдірді. 

 
Зерттеу әдістері 

Мақаланың теориялық негізі – Қазақстан 
мен Жапония қарым-қатынастарын тарихи са-
лыстырмалы талдау. Сонымен қатар, мақалада 
тарихи объективтілік қағидасы тұрғысынан 
ұсынылған мақала тақырыбын қарастыруға мән 

берілген. Статистикалық әдіс те қолданылған. 
Қазақстан мен Жапонияның арасындағы сауда-
экономикалық байланыстардың дамуын ашып 
көрсетуде ресми мекемелердің статистикалық 
мәліметтері маңызды рөл атқарды. 

Қазақстан мен Жапонияның қарым-
қатынастарының қалыптасуы

Жапония мен Қазақстанның қарым-қаты-
настары КСРО-ның құлауынан кейінгі жағдаймен 
сипатталды. Орталық Азия мемлекеттері Жа-
понияның сыртқы саясатында маңызды рөлге 
ие болды. Жапонияның Орталық Азияға деген 
геосаяси қызығушылығы оның қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі маңыздылығымен айқын-
далды (Комиссина Э., 1999). 82).

Екі мемлекеттің арасындағы қарым-қаты-
настары 1991 жылдың 28 желтоқсанында Жа-
по нияның Қазақстанның тәуелсіздігін мойын -
дауы нан басталды. 1992 жылдың 26 қанта рында 
Қазақстан мен Жапония арасында дипломатия-
лық қатынастар орнатылды. 1993 жылы Алма-
тыда Жапонияның Елшілігі ашылды. Қазақстан 
Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 
1994 жылдың 6-7 сәуірдегі және 1999 жылдың 
5-8 желтоқсандағы Жапонияға жасаған сапарла-
ры өзара байланыстарды күшейтті. Елбасының 
Жапонияға жасаған бірінші сапары барысын-
да Кеңес Одағы мен Жапония арасындағы 
келісімдерді мойындау туралы ноталармен ал-
масып, Бірлескен мәлімдеме қабылданды. Ал 
екінші сапар барысында Достастық, серіктестік 
және ынтымақтастық туралы Бірлескен мәлім-
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Қазақстан мен Жапонияның қарым-қатынастарының қалыптасуы мен дамуы 

демеге қол қойылды. Құжатта тараптар өзара 
тиімділік пен теңдік қағидаларына негізделе 
отырып достық қарым-қатынастарды дамытуға 
дайындығын мәлімдеді. 

1997 жылдың ақпанынан бастап Токио-
да Қазақстан Республикасының Елшілігі 
жұмыс істейді. 2016 жылдың сәуірінен бастап 
Қазақстан Республикасының Жапониядағы 
Елшісі Е.  Баударбек-Қожатаев болып табылады.

Жапония басшылығы Орталық Азия, соның 
ішінде Қазақстанға ерекше мән беретіндігін 
90-шы жылдардан бұрынғы премьер-министр 
Р.  Хасимотоның «еуразиялық дипломатия» кон-
цепциясы, Орталық Азия және Жапония диало-
гы сияқты сыртқы саяси бастамалар шеңберінде 
байқатып келеді. 

Қазақстан мен Жапонияның қарым-қаты-
настарының дамуына ықпал еткен басты оқи-
ғалардың бірі – бұл 1997 жылы бұрынғы 
пре мьер-министр Рютаро Хасимотоның «еура-
зия лық дипломатия» концепциясын ұсынуы 
еді. «Еуразиялық дипломатия» – бұл Жапония-
ның Орталық Азия, Ресей, Қытай мен Кавказ 
маңы мемлекетттеріне қатысты сыртқы саяси 
стратегиясы. Тұжырымдаманың бастамашы-
сы – парламентаралық лиганың төрағасы, жа-
пон парламентінің өкілдер палатасының депу-
таты М. Судзуки. Алайда ресми деңгейде осы 
тұжырымдама 1997 жылы шілдеде премьер-
министр Р. Хасимотоның «Кэйдзай Доюкай» 
атты экономикалық серіктестердің жапондық 
қоға мының өкілдерінің алдында сөйлеген сөзін-
де жарияланды. Еуразиялық концепция бой-
ынша Еуразия аумағына кіретін Орталық Азия 
мемлекеттерімен қарым-қатынастарды дамы-
тудың негізгі бағыттары анықталды:

– өзара сенім мен түсіністікті нығайту 
мақсатындағы саяси диалог;

– экономикалық ынтымақтастық және таби-
ғи ресурстарды игеру саласындағы ынтымақ-
тастық;

– ядролық қаруды таратпау, демократиялан-
дыру және тұрақтандыру нәтижесінде аймақтағы 
бейбітшілікке қол жеткізу (Арин О., 1999: 85).

 Жапон басшылығының «еуразиялық дип-
ломатия» аталған тұжырымдамасының жа-
рия лануына байланысты Жапония мен Қазақ-
станның арасында қарым-қатынастар жаңа 
сипатқа ие болып, әр алуан саладағы ынты-
мақтастық деңгейіне көтерілді. Мұндай ын-
тымақтастық саяси байланыстарды да қамтып 
отыр. Бұған дәлел, 2004 жылдың тамыз ай-
ында ұсынылған «Орталық Азия + Жапония» 
ынтымақтастығы. 

 2004 жылдың тамыз айындағы Жапония-
ның Сыртқы істер министрі Й. Кавагучидің 
Қа зақстанға жасаған сапары барысында екі ел 
арасында жаңа келісімдерге қол жет кізілді. Са-
пар барысында Орталық Азия мем лекеттері 
арасындағы интеграцияға ықпал ету және 
аймақтағы мемлекеттермен екіжақты қаты-
настарды дамыту мақсатында жапон тарапының 
бастауымен ұйымдастырылған «Орталық 
Азия+Жапония» диалогы бойынша Сыртқы 
істер министрлерінің бірінші кездесуі болып 
өтті (Усубалиев Э., 2004: 45).

«Орталық Азия мен Жапония» диалогының 
құрылу мақсаты – лаңкестік, есірткі тасыма-
лы, су және энергия ресурстары сияқты ортақ 
мәселелерді шешудегі ішкіаймақтық ынтымақ-
тастықты орнату. Сондай-ақ, Жапония «Орталық 
Азия мен Жапония» бастамашылығы арқылы тек 
қана Орталық Азия емес, сонымен бірге Еуразия 
аумағында да маңызды геосаяси рөлге ие болуға 
ұмтылып отырғандығы туралы да пікірлер бар.

ХХ ғасырдың 90-шы ж. басында Жапо-
ния дамушы мемлекет ретінде Қазақстанға 
экономикалық көмегін де берді. Екі мемлекетті 
Невада-Семей сияқты ортақ қайғылы ядролық 
қарудың зардаптары сияқты өткеннің болуы да 
жақындастырады. Әсіресе 2 мемлекеттің бай-
ланыстары әуел бастан экономикалық салада 
дамыды.  

Қазақстан мен Жапония арасында эконо-
микалық қарым-қатынас жедел қарқынмен даму-
да. Жапон компаниялары Қазақстанның әр түрлі 
салаларына, әсіресе энергетика саласына инвес-
тиция тартуда. Уран өндіру және уран өнімдерін 
шығару саласында Қазақстан мен Жапония 
арасында бірлескен кәсіпорындар құрылып, 
елімізге жаңа технологиялар әкелінді. Атап өтер 
болсақ, «Қазатомпром» компаниясы байланыс 
орнатқан «Иточу», «Сумитомо» сияқты жапон 
компаниялары Қазақстанмен байланыстары 
қарқынды дамып отыр. Екіжақты байланыстар 
тек минералдық ресурстарды ғана емес, сондай-
ақ, жол құрылыс материалдарының тасымалы, 
мұнай мен газ өндірісіне қажетті химикаттардың 
тасымалы, NEXI сияқты сақтандыру ұйымының 
қатысуымен қаржыландыру сияқты жаңа іс-
шаралармен толығуда. Жапон компанияла-
ры Қазақстанның мұнай игеру саласындағы 
ірі халықаралық жобаларына қатысып, сирек 
кездесетін металдар іздеу саласында геология-
лық барлау жұмыстарын жүргізуде. Стратегия-
лық әріптестік қарым-қатынастарына негізделген 
Жапония мен Қазақстанның эконо микалық 
байланыстары нығайып отыр. Қазақстан мен 
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Жапонияның қарым-қатынастарында Аста-
на құрылысы саласындағы өзара көмек те аса 
маңызды.

2016 жылдың 10 айында Қазақстан мен 
Жапонияның өзара сауда айналымы 943 млн. 
долларға жетті (экспорт – 443 млн.долл., импорт 
– 500 млн.долл.). Салыстырмалы түрде қарасақ, 
2012 ж. қаңтар-наурыз аралығында сауда айналы-
мы – 460,4 млн.долларды (экспорт – 285,9 млн., 
импорт – 174,5 млн.) құрады. Осы мәліметтен 4 
жылдан астам уақытта екі мемлекеттің сауда ай-
налымы 2 есеге артқандығын байқаймыз. 

Жапонияға қазақстандық экспорттың негізгі 
тауарлары металдар мен бұйымдар, әсіресе 
қара металл болып табылады, 2015 жылы оның 
бөлігі 67% құрады. Қазақстандық импорты 
құрылымында 2015 жылы Жапониядан кел-
ген басты жеткізілім «көлік, жабдық, көлік 
құралдары, құрылғылар мен аппараттар» сияқты 
тауар топтарына тиесілі. 2005-2015 жылдар 
аралығында Жапонияның Қазақстанға құйған 
тікелей инвестицияларының жалпы ағымы 6,2 
млрд. долларды құрады.

Екіжақты қарым-қатынастар деңгейінде 
Жапонияның жыл сайын бөліп отырған Дамуға 
бағытталған ресми көмегінің рөлі артып отыр. 
Бұл ресми көмек Халықаралық ынтымақтастық 
бойынша Жапон агенттігі аумағында жүзеге 
асуда. Жапонияның Қазақстанға көрсеткен 
бүгінге дейінгі ODA көлемі 102,1 млрд. йенді 
(шамамен 1 млрд. долл.) құрап отыр. Жа-
пон компаниялары Қазақстанның мұнай 
игеру саласындағы ірі халықаралық жоба-
ларына қатысуда және сирек кездесетін ме-
талдар іздеу саласында геологиялық барлау 
жұмыстарын жүргізуде. Қазақстанда жапон 
компанияларының қатысуымен жаңа техноло-
гиялар негізінде энергия үнемдеу жобалары да 
іске асырылуда.

Қазақстан мен Жапонияның арасындағы 
ынтымақтастығы саяси саланы қамтуда. 
Қазақстан мен Жапония арасындағы сая-
си диалог 1992 ж. мамырында Жапониядан 
М.  Ватанабэнің Қазақстанға іссапары кезінде 
бастау алды. 

Екі мемлекет арасындағы маңызды құжат – 
1999 жылы 6 желтоқсанда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жапонияға іссапары барысын-
да қол қойылған «Қазақстан Республикасы мен 
Жапония арасындағы достық, әріптестік және 
ынтымақтастық туралы біріккен мәлімдеме». 
Осы мәлімдеменің нәтижесінде екі мемлекеттің 
қарым-қатынастары стратегиялық әріптестік 
деңгейіне көтерілді (Уразаева Ф., 2014: 65). 

Қазақстан мен Жапонияның арасындағы 
саяси  диалог парламентаралық кездесулер мен 
саяси іс сапарлар барысында да жүзеге асуда. 
Соңғы кездесулердің бірі – Қазақстаннан Нұр 
Отан» партиясы Төраға сының Бірінші орын-
басары Мұхтар Құл-Мұхаммедтің арнайы са-
пармен Жапонияға келуі. Жапония премьер-
министрі Син дзо Абэ өзінің резиденциясында  
Синдзо Абэ екі ел арасындағы дипломатиялық 
қатынастың орнағанына 25 жыл толғанын ерекше 
атап өтіп, енді партияаралық ынтымақтастықты 
нығайтатын кез жеткеніне назар аударды. Өз 
кезегінде Мұхтар Құл-Мұхаммед Жапонияның 
Қазақстанның барлық бастамасын үнемі 
қолдап келе жатқаны үшін алғыс айтып, 
бұл сапардың екіжақты әріптестіктің беки 
түсуіне оң әсерін тигізетініне сенім білдірді. 
Сондай-ақ «Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
Бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед 
Қазақстан Президентінің тапсырмасы бой-
ынша елдің Сыртқы істер министрлігі Корея 
Халықтық Демократиялық Республикасының 
баллистикалық зымырандарды сынау әрекетін 
батыл айыптап, арнайы мәлімдеме жасағанын 
және қазақстандық тараптың бұл бағытта 
Жапонияның ұстанымына қолдау білдіретінін 
айтты.

Қазақстан мен Жапонияның арасындағы 
ынтымақтастығының маңызды бағыты – 
мәде ни-гуманитарлық сала. Бұл саладағы 
ынтымақтастыққа мәдени іс-шаралар өткізу, 
білім мен ғылым саласындағы байланыстар 
ауқымы кіреді. 

Жапон Үкіметі Қазақстанға Жапонияның 
халықаралық ынтымақтастық агенттігі (JICA) 
арқылы 500 мың доллар көлемінде қайта-
рылымсыз мәдени гранттар берді. Алматы 
мен Астана қалаларында «Қазақстан-Жапон 
адам ресурстарын дамыту орталықтары» 
(Жапон орталықтары) жұмыс істейді. Бұл 
орталықтарда жапон тілін үйрету курстары 
мен жапон мәдениетін таныстыру шаралары 
ұйымдастырылып тұрады. Әсіресе, орталықтың 
жыл сайын өткізетін «Қазақстандағы Жапония 
мәдениетінің күндері» қазақ халқының жапон 
мәдениеті және асханасының өзіндік ұлттық 
ерекшеліктерімен танысуға мүмкіндік береді.

Қазақстан мен Жапония 1998 жылдың 
нау рызынан бастап Қазақстан аумағындағы 
ядролық сынақ апаттарын бірлесіп зерттеу-
де. Жапония Семей аймағы бойынша БҰҰ 
резолюциясының тең авторы болып, 1999 жылы 
Семей ядролық полигоны туралы халықаралық 
конференцияның Токиода өтуіне ықпал етті. 



Хабаршы. Шығыстану сериясы. №3 (86). 201882

Қазақстан мен Жапонияның қарым-қатынастарының қалыптасуы мен дамуы 

2000 ж. көктемінде жапон үкіметі аймаққа 
медициналық құрылғыларды 6 млн. долларлық 
көлемде тасымалдау туралы шешім қабылдады. 
Жапон үкіметі Қазақстан аумағындағы ядролық 
сынақтардың салдарларын жою бойынша 
мәселеде шешім қабылдауда белсенді диалог ор-
натты. 1998 ж. наурызында Семей Медициналық 
Академиясы мен Нагасакидегі университет ара-
сында ғылыми ынтымақтастық туралы келісімге 
қол қойылды (Центральноазиатское направле-
ние внешней политики Японии. М., 2004:35).

Қазақстан мен Жапония арасындағы ғылым 
саласындағы ынтымақтастықты орнатуда әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ өзінің лайықты үлесін 
қосып келеді. Университеттің Токио, Цукуба 
сияқты университеттермен ынтымақтастығы 
нәтижесінде бірлескен халықаралық ғылыми-
практикалық конференциялар өткізілуде. Жа-
пон университеттері жапон тілін дамыту бой-
ынша курстарға ақылы негізде қабылдайтын 
бағдарламаларды жариялады. Жапониядан кел-
ген ғалымдар университет оқытушыларымен 
Thomson Reuters пен Scopus ақпараттық 
жүйе сінде ғылыми мақалаларды жариялау 
тәжірибесімен бөлісіп келеді.

Жапон елшілігі өз мемлекетіндегі ЖОО-нда 
білім алуға мүмкіндік беретін гранттық бағдар-
ламаларды жариялап тұрады. Олар арқылы 
қазақстандық студенттер ғылыми деңгейін арт-
тырып, жапон өркениетімен де танысады. Бұл 
бағдарламалар арқылы көптеген жастар Жапо-
нияда білім алу мүмкіндігіне ие болды. 

2000 ж. 3-16 қазанында Токиo, Кокура, 
Фукуока, Курэ, Хиросима және Хацукаичи 
қалаларында құрамына Президенттік оркес-
трі нің солисі Н. Өнер, Алматы облыстық 
филармониясының директоры А. Қоразбаев пен 
«Сазген» фольклорлық ансамбльдің көркемдік 
жетекшісі Б. Тулегенова кірген қазақстандық 
делегация арнайы концерттерді ұйымдастырды. 
2000 ж. Токиодағы халықаралық кинофестиваль-

де режиссер С. Апрымовтың «Ағайындылар» 
көркем фильмі азиялық бағдарлама бойынша 
грантты жеңіп алды. Қазақстанда жыл сайын 
бұрынғы Семей ядролық сынақ айлағындағы 
аумақты зерттеу мақсатында Нагасаки және Хи-
росима эксперттері келеді. 1999 ж. 29 тамызын-
да Нагасаки-Семей-Токио телекөпірі өткізілді. 
Оның барысында Жапония үкіметі мен Семей 
медициналық академиясына спутниктік байла-
ныс арқылы Нагасаки университетінің зертхана-
ларында қазақстандық пациенттердің диагнос-
тикасын жасауға мүмкіндік беретін құрылғыны 
сыйлады.

Қазақстан басшылығының жапон мемлеке-
тімен байланыстарды нығайтуға мүдделестігінің 
жоғары екендігін елбасымыздың осы елге са-
пары куәландырады. Екі басшының осы ған 
дейінгі бірнеше мәрте кездесуі, соның ішінде 
Елбасының 2016 жылы Жапонияға жасаған тари-
хи сапары ресми Астана мен Токио арасындағы 
әріптестіктің жаңа бағыт-бағдарын айқындап 
берді. Осы ретте Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев пен премьер-министр Синдзо Абэ жоғары 
деңгейде жеті рет кез десіп, екіжақты қатынасты 
нығайту жөнінде абсолютті рекорд жасағанын 
айрық ша атап өткен жөн.

Қорытынды 

Қорытындылайтын болсақ, қазіргі таңда 
Қазақстан мен Жапонияның қарым-қатынастары 
қарқынды сипатта дамуда. Екі мемлекет бір-
бірімен ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. 
Қазақстан мен Жапония басшылығы Еура-
зия құрлығында бейбітшілікті қамтамасыз 
ету мақсатында өзара қарым-қатынастарды 
күшейтуге ұмтылып отыр. Қазақстанның 
минералдық қорлары жапон елін қатты 
қызықтырады. Осы тұрғыдан, екі мемлекеттің 
арасындағы байланыстар арта бермек деген 
қорытындыға келуге болады.
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 THE CHARACTERISTICS OF BOOK-BINDING ART  
OF THE TIMURE PERIOD IN MAVARA-AL-NAHR:  

SCHOOL OF SAMARKAND AND BUKHARA  
(Case Study: Dushanbe and Tashkent Book-Binding  

of Manuscripts Collections)

The art of book-binding in the culture and civilization of Islamic Iran is as one of the main branches of 
the art of book making and book decorating that it has experienced all the time the changes of attentively 
for act of spreading of the publication culture of science and increase in the quality in the presenting of 
artistic and attractive and also worthy conservation of scientific manuscripts. These changes-which have 
continued from start of Islamic centuries till end of twelfth century A.H/eighteenth A.D so incredible-has 
been with respect to invention of the book-binding technique, the use of various materials and elegant 
creation and making of the beautiful design.

 Mavara-Al-Nahr which always has been an important land for mutual influence of the culture and 
civilization middle of the nations, has had a special pavilion in the long history. At this juncture, the his-
tory time of the Teimoor period is a zenith point in the book-binding art of Islamic-Iranian civilization 
especially in the center Asia. In this time, the staying experiences of the past book-binding has changed 
the book-binding to renascent of the extension and change of the Islamic-Iranian civilization book-
binding with putting together new creation in the worthy place of the book decoration in the Timure 
and his sons period.

In this article studied the art of book binding in Timure period. In addition to that, the characteristics 
of book binding in this time in Mavara-Al-Nahr-in particular the Uzbekistan and Tajikistan countries-
studied from a technical and artistic according to the existing works of Tashkent and Dushanbe muse-
ums. The results of this research, shows they are considerable in the form of 6 kinds of basic, (including: 
4 kinds of the specially leathern book bindings, lacquer book binding and with mixture of burned) in 
respect material, making technique and used designs (including Toranj, Lachak and margin with different 
kinds, flower & leaf, inscription with flower & leaf and Naskh, Nastaliqe and little Sols & Kufic calligra-
phy). 

This study aims to investigate the evolution of the art of book-binding Timurid era in Mavara-Al-
Nahr, artistic and technical features bindings of manuscripts in the treasure trove of ancient Central 
Asia and particularly in Tashkent and Dushanbe – that almost all the works of book-binding places like 
Samarkand, Bukhara, Khorezm and Kokand and other cities of the Republic of Uzbekistan and Tajikistan 
have gathered today – to classify and analyze.

 In this study, for finding of good results, old and new documents were used historical and artistic 
interest. The classification and analysis of the index covers five important museum and library of the Re-
public of Uzbekistan and Tajikistan manuscripts – which writer was visited that place and volumes were 
close to the field-and implementation of Subject look, among other measures which were considered in 
the same way

The dominant part of the method used to collect data in this research field and in this way the index 
works bookbinding methods like observing closely the museums and treasures, recording data using a 
variety of tools and equipment’s and travel to sites such purpose was used.

Key words: Mavara-Al-Nahr, Samarqand & Bukhara School, Book Binding Art, Timure Period, Tash-
kent & Dushanbe Museums.
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Мауреннаһрдегі Темір билігі тұсындағы кітап түптеу өнерінің сипаттамасы  
(Кейс-стади: Душанбе мен Ташкенттегі қолжазбалар коллекциясы  

негізінде кітап түптеу өнерін зерттеу)

Ислами Иранда кітап түптеу мен безендіру өнері – кітап шығару мәдениетінің негізгі 
салаларының бірі. Бұл өнер көптеген ғылыми жұмыстардың жазылуы, қолжазбалардың жақсы 
сақталып жету жолында көптеген өзгерістер мен даму тәжірибесін басынан өткерді.

Исламның алғашқы ғасырынан бастап, ХІІ ғасырдың соңына дейінгі аралықта орын алған 
таңғаларлық өзгерістер әртүрлі материалдарды пайдалана отырып, ерекше әдемі дизайнға 
негізделген кітапты буу әдісін ойлап табумен байланысты болды. 

Мауреннаһр кітап шығару ісінің тарихында маңызды рөл атқарып, үлкен маңызға ие мекенге 
болды. Тимур билігі тұсындағы кезең Орталық Азиядағы кітап түптеу өнерінің ең биік шыңына 
айналды. Дәл осы кезеңде ислами Иран  өркениетінен бастау алатын кітап түптеу тәжірибесін 
Тимур мен оның ұлдары қайта жаңғыртып, дамытты. 

Бұл мақала Тимур билігі тұсындағы кітап түптеу өнерін зерттеуге арналады. Бұған қоса, 
Мауреннаһрдегі, Өзбекстан мен Тәжікстандағы кітап шығару ісіне сипаттама беріледі. Бұған 
қоса, МауреннаҺрдегі, оның ішінде Өзбекстан иен Тәжікстандағы, оның ішінде Ташкент пен 
Душанбе музейлеріндегі кітап түптеу өнерінің техникалық-көркемдік қыры зерттелді. Зерттеу 
нәтижелері қолданылған материалға, пайдаланылған техника мен конструкциялардың түріне 
(Торандж, Лачак, түрлі гүлдер, жапырақтар, гүлдер мен жапырақтардан түзілген сөздер,  Насх, 
Насталиқ, Сүлс, Куфи каллиграфиялары) байланысты мұқабаның 6 түрі болғанын (былғарыдан 
жасалған мұқабаның 4 түрі, лактанған және күйдіру арқылы жасалған мұқабалар) анықтайды.

Зерттеудің мақсаты Тимуридтер кезеңіндегі Мауреннаһрдегі кітап шығару ісінің, Орталық 
Азия кітапхана қорларында, оның ішінде Ташкент пен Душанбеде сақталған қолжазбаларды 
байлаудың көркем және техникалық ерекшеліктері эволюциясын талдау және классификациялау, 
бұл Тәжікстан мен Өзбекстандағы Самарқан, Бұхара, Хорезм, Қоқан сияқты қалалардағы 
туындыларға да қатысты. 

Зерттеуде жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін тарихи және көркем бағыттағы ескі және 
жаңа құжаттар пайдаланылды. Индексті талдау мен классификациялау Өзбекстан Республикасы 
мен Тәжікстандағы мақала авторлары болған 5 маңызды музей мен қолжазбалар кітапханасын 
қамтиды.  

Деректер жинау үшін негізінен бақылау, түрлі құралдардың көмегімен жазып алу, сайттарды 
шолу сияқты зерттеу әдістері қолданылды. 

Түйін сөздер: Мауреннаһр, Самарқанд және Бұхара мектептері, кітапты түптеу өнері, 
Тимуридтер дәуірі, Ташкент пен Душанбе музейлері.
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Характеристики искусства книжного переплета эпохи Тимуридов в Мавераннахре  
(Кейс-стади: изучение искусства книжного переплета  

на материалах коллекции рукописей в Душанбе и Ташкенте)

Искусство книжного переплета в культуре и цивилизации исламского Ирана является одной 
из основных отраслей искусства книгоиздания и декорации книг, которая постоянно переживала 
изменения внимательности к акту распространения культуры публикации науки и повышения 
качества при представлении художественного и привлекательного, а также достойного 
сохранения научных манускриптов. Эти изменения, которые продолжались с начала исламских 
веков до конца двенадцатого века AH / восемнадцатого AD, настолько невероятны, они были 
связаны с изобретением методики связывания книг, использованием различных материалов 
и созданием прекрасного дизайна в Мавара-аль-Нахре, который всегда был важным центром 
взаимного влияния культуры и цивилизации разных народов. Этот исторический момент 
периода Теймура является зенитной точкой в книжно-связывающем искусстве исламско-
иранской цивилизации, особенно в Центральной Азии. Эта статья посвящена изучению 
искусства книжного переплета эпохи Тимуридов. Кроме того, описывает производство книг в 
Мавераннахре, Узбекистане и Таджикистане. Технический и художественный аспект книжного 
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искусства изучался и в музеях Душанбе и Ташкента. Были исследованы используемые материалы, 
типы используемого оборудования и конструкции 6 основных видов переплета (Торандж, Лачак, 
различные цветы, надпись с цветком и листьями и Насх, Насталиқ, Сүлс, каллиграфия Куфи) 
(из них 4 специальных вида переплета покрытых кожей, лаковых и обжигом). Для достижения 
результатов были использованы старые и новые документы исторического и художественного 
направлений. Классификация и анализ индекса охватывают пять важных музеев и библиотек 
рукописей Узбекистана и Таджикистана. Доминирующая часть метода, используемого для сбора 
данных в этой области исследований, – тщательное наблюдение за музеями и сокровищами, 
запись данных с использованием различных инструментов и оборудования и поездки.

Ключевые слова: Мавара-аль-Нахр, Самаркандская и Бухарская школа, Книжное переплетное 
искусство, Тире времени, Музеи Ташкента и Душанбе.

Introduction

Iranian-Islamic culture and art in the region, 
particularly Central Asia Silk Route each of the 
branches of art have special expertise is required to 
book their votes. Rated version and works of artists 
such as escorting them, including precious Quran, 
the Shahnameh of durability and have created many 
valuable books. (Figures 1 & 2)

Including arts that role and influence of Islamic 
culture and civilization in the land of Mavara-Al-
Nahr (Transoxiana) of special importance, is the art 
of book-binding.

Among the various developments had been in 
the art of book-binding Iranian-Islamic period in 
Mesopotamia, the Timurid era (eighth & Nine cen-
tury AH / fourteenth & fifteenth AD). Most widely 
rulers share of services in this area, particularly land 
such as Tashkent and Samarkand and Bukhara and 
Dushanbe have focused on bringing a special shine. 
This study aims to investigate the evolution of the art 
of book-binding Timurid era in Mesopotamia, artistic 
and technical features book-binding of manuscripts 
in the treasure trove of ancient Central Asia and in 
particular in Tashkent and Dushanbe – that almost 
all the works of bookbinding places like Samarkand, 
Bukhara, Khorezm and Kokand and other cities of 
the Republic of Uzbekistan and Tajikistan have gath-
ered today – the classification and analyzes. 

Research questions

1. What are the most important developments in 
the art of book-binding in Timurid era?

2. What are the characteristics of land book-
binding exquisite treasure of manuscripts in Mavara-
on-nahr, specifically in Tashkent and Dushanbe?

Research Hypothesis

1. Using limited and local, benefiting from a 
variety of leather coated cardboard, varying in size 

and dimensions, book-binding and its various ap-
plications, introduction of lacquer book-binding to 
growth and excellence come in later periods, includ-
ing important developments of this period is the art 
of book-binding .

2. The book-binding of exquisite land of Ma-
vara-Al-Nahr, including percussion techniques, 
burned and lacquer mosaic – the book-binding 
of the Herat school (which had the exquisite 
precision). Although less subtle and roles such 
as bergamot j and Quater and margins armband 
and designs of flowers and leaves and floral and 
geometric roles (such as circles, and polygons 
Shamseh ) was used, but a large poorly paid work 
in labor that suggested some kind of separation, 
loneliness and separation from their past is artistic 
potential school (Herat). 

Research method

In this study, in order to achieve decent results, 
the descriptive – analytical method was used. In 
this regard, the old and new sources and documents 
were historical and artistic interest. Classification 
and analysis of the index book-binding, five impor-
tant museum and library of manuscripts Republic of 
Uzbekistan and Tajikistan – which I visited here and 
they are closely monitoring the book-binding put 
field. Dominant part of the method used to collect 
data in this research field and in this way uses meth-
ods like observation of works in book-binding from 
near the museums and treasures, Record findings us-
ing a variety of tools and equipment and travel to 
sites such as target was used.

Research Antecedent

Searches in scientific databases and libraries and 
credible evidence shows that studies in the field of 
book illustration and book-binding general or Ira-
nian civilization is published.
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Figure 1 – Location map of the historic district  
of Khorasan and Mavara-Al-Nahr and Kharazm (www.fa.wikipedia.org)

Figure 2 – Map of the land of Mavara-Al-Nahr (Transoxiana) (www.fa.wikipedia.org)



Хабаршы. Шығыстану сериясы. №3 (86). 201888

 The Characteristics of Book-Binding Art of the Timure Period in Mavara-Al-Nahr: School of Samarkand and Bukhara 

1. Iraj Afshar in traditional book binding (1357 
S/1978 AD) has paid to publish essays by the re-
searcher himself and a few others. According to 
studies, during which the existing library and view 
version history in Iran and binding, and binding ma-
terials and construction techniques described it.

2 Najib Mayel Heravi on the part of book deco-
ration in Islamic civilization (1372 S/1993 AD) has 
paid with the objective to insert the old version and 
literature about the methods and materials used in 
bookbinding and toys, and a variety of bookbind-
ing techniques described in Islamic civilization and 
lexicon it.

3. Mohammad Taghi Ehsani in half of the book 
and pen Iranian volumes (1368 S/1998 AD) has paid 
to describe the history and techniques of manufac-
turing Iranian book-binding with documented ex-
amples of it.

4. Duncan Haldane in book-bindings and cov-
ers Muslim (1366 S/1987 AD), has paid to while 
explaining the history of book-binding techniques 
and practices, some of the most prominent Islamic 
book-bindings in museums in Europe and the Mus-
lim world – including the book-bindings of Persian, 
Arabic, Turkish and Hindi – were introduced.

5. Francis Rishar in his art manifestation Pars 
(1383 S/2004 AD) has paid as exquisite versions 
century Persian 6 to 11 AH in the National Library 
of France explained that a few of them have been 
rare book-bindings of the patriarch, Timurid and 
Safavi. 

6. Mostafa Rostami in his book of the book-
binding Iranians: the Seljuk and Qajar (1392 S/2013 
AD) has paid to examining book-bindings of exqui-
site Iranian or Iranian-binding influenced by the way 
the treasures of Iran and other countries, as different 
species of Iran bookbinding.

7. Also Mostafa Rostami in his several analyti-
cal articles on the subject of technology and scien-
tific status and date of manufacture book-bindings, 
materials, equipment, tools used and their protec-
tion role in the field of Iranian civilization, Islam 
and Europe in scientific journals and research of art 
letter (No. 9 and 18), Treasure of documents (No. 
41 to 46), studies of Islamic art (No. 9), and third 
and fourth and fifth books of the Proceedings of 
the International Conference on conservation and 
restoration of cultural and historical monuments 
(during the years 1377 to 1385 S/1998 to 2006 
AD), an expression of the culture of sacrifice in 
the art Conference (1386 S/2007 AD), Proceedings 
of School Conference of Art (1387 S/2008 AD), 
Proceedings of the First Meeting of Forgotten Art 
Treasures of Iran (1387 S/2008 AD), the patriarch 

of Tabriz School Conference (1387 S/2008 AD), 
Proceedings of the Conference on Qajar art and 
culture of Tabriz (1389 S/2010 AD), Proceedings 
of the International Conference on innovation and 
research in the arts and humanities (2015 AD in 
Turkey), has paid Proceedings of the First National 
Congress of the Golestan Palace (1391 S/2012 AD) 
and the Proceedings of the National Conference on 
the status of the Holy Quran in Islamic Art (1391 
S/2012 AD).

Book-binding deployment and changes of 
Timurid in Mavara-Al-Nahr

The best and most beautiful Islamic-Iranian 
binding and in the eighth and ninth century AH / 
fourteenth and fifteenth of the book-bindings it feel 
great design and wonderful art that is far superior 
to the European binding was at that time, Curtains 
has returned. This type of binding, and binding of 
the territory of Iran and Central Asia to the West, 
particularly the governments of Turkey, as in the 
ninth century AH / fifteenth of Italian influence in 
the work of binders and binders and book-binding 
facing new horizons has opened in the West (Dall, 
1372/1993: 190 and 191).

With the rise of the ninth century AH / fifteenth 
when the leader of Islamic Art and the East were 
becoming transferred to Iran from Egypt and Syria, 
some fundamental changes have occurred. New and 
advanced techniques presented in the book and in 
the field of decorative, great strides have been made 
in innovation.

«Baisanghar Mirza» in the court of his father, 
«Shahrukh Mirza» (850-805 AH / 1447-1404 AD) 
Prince, one of the largest book lovers library was 
founded in Iranian-Islamic civilization and the be-
ginning of a new phase Iran is considered in the 
evolution of book-binding (Oglu, 1935: 30). The 
emirs of the provinces to have Baisanghar eye and 
therefore cities such as Marv, Samarkand, Balkh, 
Mashhad, Neishabur have all been promised the 
Iranian role in the development mode. (Figures 1 
and 2) Timurid period witnessed the creation of ar-
tistic forms and templates across large sections of 
the Muslim world has been truly inclusive (Haldin, 
1366/1987: 69).

These artists have been Samarkand, and Herat, 
the responsibility for work completed mosaic pat-
tern on the leather or go to have, and is often the 
primers cover the azure have to take more prominent 
roles mosaic gold shirts show. There are numerous 
treasures of the world in the eyes of the Timurid era 
plays, versioning extremely valuable artistic covers 
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percussionist, lacquer and most original mosaic with 
the creation of its permanent role.

Fundamental change in the Timurid period, 
outstanding performance and unparalleled book-
binding of lacquer and the mosaic is multiplicative 
or pressure that ultimately led to worldwide 
recognition in the leather binding. The use of metal 
prolific form for the multiplicative method and 
lacquer on leather, innovation and development of 
new roles with specific techniques such as mosaics 
and mosaic leather, gold and sometimes very eye-
catching use of color on the cover as a single unit or 
limited and local, benefiting from a variety of leather 
coated cardboard, varying in size and dimensions, 
book-binding and its various applications. (Such as 
very large book-bindings (such as the Baisanghari 
Quran) – larger than the size of the sultan-and 
covers the small and delicate applications such as 
prayer rug, had an armband or pocket), introduction 
lacquer book-binding in a period of next to the 
growth and development of mature art of book-
binding, including important developments of this 
period.

The art of book-binding characteristics of the 
Timurid era in Mavara-Al-Nahr (School of Sa-
markand and Bukhara) 

Premium versions with weighty book-binding 
on the Treasure Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Af-
ghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Turkey, In-
dia, Russia, France, Britain and the Timurid era or 
in the field have been great Iranian civilization. Be-
cause of political exchanges, economic and cultur-
al influence of Iranian art and culture have been or 
for any other reason Timurid era relics kept in the 
collections of the world, that can help in achieving 
a better understanding of the Islamic Iranian book-
bindings.

Diverse talent and creativity of Iranian and Is-
lamic book-binding artists in Mavara-Al-Nahr, 
diversity-friendly and users’ and clients as well as 
their application, has led to a variety of book-bind-
ings, including the size and quality of a variety of 
simple crowns (the leather, etc.), was raised decora-
tive and combined in the Timurid era. The impor-
tance of this issue in a region like Central Asia is 
gradually as special in art school as «Art school of 
Samarkand and Bukhara» is propounded. 

In this paper treasures of manuscripts Republic 
of Uzbekistan and Tajikistan, try to be classified as 
a brief, binding characteristics of the Timurid era in 
Mavara-on-nahr (School of Samarkand and Bukha-
ra) to be evaluated.

1. Beat Leather book-bindings
These book-bindings are in the form of berga-

mot book-bindings are classified into the following 
types: 

1-1) bergamot simple book-bindings or mar-
gins spot Chain: bergamot, including plans and in-
dex actually most common in the course of the past 
days has left, but the medallion are refreshing time 
and the other pussies.

2-2) Book-bindings of medallion patterned 
armband with the inscription: This type book-
binding, often circular or diamond medallion en-
graved with arabesques and flowers Ivy nodes or 
simple and geometric lines with scalloped or con-
gresses around the bergamot that gradually would 
have been limited. The book-bindings marginal in-
scriptions around the central medallion surrounded 
armband. Within this floral arabesques and scrolls 
often adorned with ivy or flowers.

One of these samples, book-binding of book 
of Manaqeb-Al-Arefine written by Jalal-Al-Din 
Muhammad Baha-Al-Din Valad-Ebn-Al-Hussein 
Albalkhi-Al-Bakri (mystic and scholar 8th century 
AH) by Mullah Mohammad Latif Valadi Mullah 
Mohammad Sharif Namangani been written. This 
leather cover with green garlic and beat fan-made, 
has the role of bergamot and Sartoranj and Lachak 
filled with simple flowers that fringe the armband 
emblazoned with the inscription eight simple rig of 
flowers, the role of bergamot cover surround (Fig-
ure  3).

2. Burned leather book- bindings
1-2) Book-bindings medallion with Lachak and 

margin: Due to the importance of this type of role 
in terms of variety and applications, abundance and 
diversity in the form of circles, ellipses and polygons – 
that in this period than at any other time of Excellence 
– the role of popular, such as birds and animals, flowers 
simple and Ivied, ... , flowers and leaves of fine and 
coarse, roles and geometry nodes, Shamseh plan in 
several different forms, grid lines and ...

2-2) Book-bindings of medallion patterned 
margin point or chain: In this simple medallion 
book-binding or painted flowers and leaves or 
arabesques in between with or without Lachak 
Lachak runs around it and one or two or three 
narrow or wide point margins or chain consisting 
of six-point or four-headed or beads spiral design, 
has been surrounded. One good example of this type 
of wrappers, books General Sheikh-Al-Din Saadi 
Shirazi reformer.

One good example of this type of book-bindings, 
book of Kolliat Sheikh-Al-Din Saadi Shirazi 
reformer. The volume of fuel that was conducted on 
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brown shagreen leather, including the oldest version 
of the Tajikistan Academy of Sciences Institute of 
the East, a medallion in plain leather adorned with 
leaves and flowers featured and elegant fringe 
beading or point around the frame, the book-binding 
is covered  (Figure 4).

3. Burned and mosaic leather book-bindings 
Binding Timurid era in Central Asia, have 

shown much more interest in these book-binding. 
That’s why most exquisite covers this period, book-
binding of fuel is inlaid with beautiful designs and 
innovative.

1-3) Book-bindings of medallion
1-1-3) Book-binding of medallion patterned 

on the simple grounds: In this simple book-binding 
on the field of leather, bergamot rarely gold colored 
or more colorful roles such as flowers and leaves, 
floral, flowers Ivy with, the role of birds, such as 
Shamseh, circle, polygons and geometric role or 
roles scalloped and Congress are popping up around 
the medallion and Lachak.

One of these book-bindings, cover of book of 
Zobdat-Al-Tavarikh writer Nure-Al-Din Lotf-Allah 
Hafiz Abrou (834-760 AH), who scored with a 

medallion and a variety Sartoranj been drown blue 
background with gold coating with brown calfskin 
decorated bed respectively  (Figure 5).

2-1-3) Book-bindings of medallion patterned 
armband with the inscription: on these book-
binding often plays or designs such as flowers and 
leaves, floral, flowers Ivy with, birds, geometric 
roles, including Shamseh, circle and polygons and 
the role of scalloped and congressional environment 
for testing and similar roles mentioned projects in 
the Lachak and the role such as points or chain of six 
or four feathers, beads or spiral lines or parallel lines 
and inscriptions armband adorned with flowers and 
plants, or geometric shapes or books by a variety of 
items such as Nastaliq calligraphy, manuscripts and 
rare and Kofi third of the fuel runs in the margin 
with a fan that is inlaid with pieces of colored leather 
and rarely gold coating on the leather bed cover, has 
created a beautiful combination and eye-catching.

Among other prominent examples of this type 
of book-binding in Mesopotamia, is burned and 
mosaic leather book-binding of Holy Quran (with 
the Tajik language translation) that was conducted 
on calfskin brown and beautiful as possible while 

Figure 3 – On the book-binding of Manaqeb-Al-Arefine,  
with beat technic, 27.7 × 14.3 cm, late 8th century AH, 

registration number. 1905, manuscripts collection  
of Oriental Institute of linear and linear heritage  

of Rudaki Dushanbe (authors, 2012)

Figure 4 – Book-binding of the book of Kolliat Saadi,  
with burned leather of brown Sagareen leather technic,  

30.7 × 21.5 cm, late 8th century AH, registration number. 503, 
manuscripts collection of Oriental Institute of linear and linear 

heritage of Rudaki Dushanbe (authors, 2012)
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ago was refurbished in St. Petersburg, Russia. 
It covers the role of bergamot and Sartoranj and 
medallion decorated with arabesques golden 
covering and feet – that it signed binding (Olq-Ibn-
Mulla) was inserted – adorned. Its margin armband 
for inscriptions and each decorated with tiny flowers 
and leaves outstanding run is probably golden 
covering  (Figure 6).

2-3) Simple book-binding with the inscription 
These book-bindings more to frame the issues 

and often simple and no role can be seen that 
the marginal beautiful inscription armband in it 
surrounds. Inside scrolls arrays such as flowers 
and leaves, tendrils of flowers, arabesques and 
calligraphy pen types such as Nastaliq, manuscripts 
and rare mosaic fuel and rarely gold covering Sols 
and Kufic fan is running.

A good examples of these book-bindings, is the 
cover of burned mosaic of holy Quran on Saghary 
leather that the role of a central main frame (due to 
the large destruction, nothing in it is not visible) and 
two rows of narrow and wide inscriptions armband 
(probably an array Art) away was adorned frame 
(Figure 7).

4) Burned and mosaic leather book-bindings 
of reticular

Use a variety of flowers and leaves, floral, 
flowers Ivy with, birds and animals are different 
and engaging, the role of geometry, bergamot 
and Lachak and angular and curved and scalloped 
margins with different scenarios, different types of 
inscriptions with pen and third versions of Kufic and 
Nastaliq and sometimes in the form of gold covering 
and color in these book-bindings are visible, but 
the frequency of these precious book-bindings, 
following classification seems reasonable.

1-4) Book-bindings of medallion with Lachak 
and margins of patterned:

On the bergamot and Lachak on volumes and 
margins are usually painted or filled the role of small 
and delicate, also book-bindings, and margins on the 
bergamot and Lachak elaborately sometimes may be 
stained, painted on leather background with various 
geometric designs, plants, animals, etc. appear.

2-4) Book-bindings of Khaneh-Bandi 
patterned with armband inscription:

The role of this type of geometric book-bindings 
often including the role of polygons in a house 

Figure 5 – Book-bindind of book of Zobdat-Al-Tavarikh 
writer Noor-Al-Din Lotf-Allah Hafiz Abrou, with technic  
of burned & mosaic , 37 × 25.5 cm, the 9th century AH, 

registration number. 5361, manuscripts collection of Oriental 
Institute of Aboureihan-Al-Birouni, Tashkent (authors, 2009)

Figure 6 – The book-binding of Quran (with translations  
in Tajik), with burned and mosaic technic and brown leather, 
20 × 30 cm, late 8th century AH, registration number. 5570, 

manuscripts collection of Oriental Institute of linear and  
linear heritage of Rudaki Dushanbe (author, 2012)
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filled with plants, such as flowers and leaf designs 
and arabesques, and the writing or inscription or 
Nastaliq, manuscripts and rare and sometimes Kufic 
and Sols , Inside the simple rectangular frame or 
armband inscription implemented and integrated 
with the arts mentioned unique role has changed.

Including interesting examples of burned and 
mosaic leather book-bindings of reticular, the cover 
of the Holy Quran on the elegant Timaj leather with 
gold in the context of orange, black and blue were 
written. The cover has a middle frame Khaneh-
Bandi division and marginal inscriptions armband 
around with arabesques decorated with flowers on a 
blue background is a golden grid (Figure 8).

5- Lacquer book-bindings
Distinctive features of lacquer book-binding, the 

possibility of drawing up a plan in different ways 
with a variety of topics. This type of data book-bind-
ing allowed artists with brushes and paint, whatever 
you have in your heart and in your cherished dream 
to bring the canvas cover. Therefore, some programs 
running on lacquer book-binding Timrod period 
varied. Although book-binding in terms of diversity 
and abundance of this type of Safavi and Qajar plan 
and role in later periods as significantly developed.

1-5) bergamot with Lachak book-binding 
and margins of leaves and flowers and arabesque 
design: On the field and Slim: In this type of testing 
often as book-binding of the center of gravity and 
the role of the other elements around it are glaring 
role. Among the book-bindings and full of flowers 
arabesques that combined with the beauty cloud ring 
around the medallion dance. Around the medallion 
is full of small and large flowers known as Shah Ab-
bas and subtle foliage of golden font or color. Al-
most the same as that used in Quater cover inside 
the medallion in the form of flowers and leaves have 
been implemented. One of the attractions of these 
book-binding, is the book-binding of Zobdeh Ta-
varikh (Date of Hafez Abrou) Nooradin Lotfollah 
Hafez Abroo (d. 833 AH).

One of the attractions of these book-bindings, is 
the cover of book of Zobdat-Al-Tavarikh (history of 
Hafiz Abrou) Noor-Al-Din Lotf-Allah Hafiz Abrou 
(d. 833 AH). The book-binding interesting with Sar-
toranj and medallion engraved with the flowers and 
arabesques role and composition of the cloud ring 
among the flowers arabesque painted and adorned 
Lachak ,that all of bergamot and Lachak on the 
background of delicate flowers and arabesques Shah 

Figure 7 – The image on the cover of the Quran, Burned  
and mosaic technic on leather, 21.7× 34.5 cm, the 9th century 

AH, without registration number, manuscripts collection 
of Oriental Institute of linear and linear heritage of 

Rudaki Dushanbe (authors, 2012)

Figure 8 – Inside cover of the Quran, with burned and 
mosaic  leather book-bindings of reticular, 34.5 × 21.7 cm, 

the 9th century  AH, without registration number, manuscripts 
collection  of Oriental Institute of linear and linear heritage  

of Rudaki Dushanbe (author, 2012)
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Abbasi and golden covering on black background.. 
Its margin to flowers and arabesques painted golden 
covering on black background.

2-5) Book-bindings and margins of an 
engraved medallion patterned with plain colored 
background: In these book-binding often bergamot 
and painted the flowers and arabesques around the 
Medallion background and simple color such as 
red, black, blue, and coffee consistent. But inside 
the cover margin colored roles include small leaves 
and flowers of delicate frame inscription on a green 
background with the utmost delicacy.

6-Combining of Lacquer and Burned Book-
bindings

The book-bindings with such characteristics 
that the technology used is lacquer or something 
polished and mosaic techniques sometimes used for 
fuel or multiplicative. Due to the difficulty and skill 
in making and special attention they require is very 
rare. According to field studies and collection of the 
author book-binding, it has been witnessed in the 
form of simple book-binding and margins painted 
medallion patterned background can be found.

Book-bindings with field studies that have been 
conducted in Tashkent and Dushanbe treasures, the 

most important features of the Timurid school of 
Samarkand and Bukhara volumes can be in the form 
of leather covers percussionist, fuel, fuel, mosaic, 
mosaics mosaic fuel, oil volumes and sometimes 
outlined by combining fuel. Each of them having 
special materials and unique manufacturing 
technology, utilizes multiple projects and roles, 
some species such as bergamot, bergamot with 
Lachak simple engraved could be classified on 
areas of significant role, bergamot with Lachak 
and margin engraved inscriptions book-binding 
margin.

One of the most exquisite book-binding of 
this type is cover of book of Jame-Al-Tavarikh 
Rashid-Al-Din Ibn Imad-Al-Doleh with burned and 
lacquer technic on brown Timaj leather. On this 
book-binding has drown the flowers of Fine Art of 
bergamot and Sartoranj and medallion among (who 
has made by outstanding burbed technology) and the 
role of bergamot simple red background inscription 
engraved around the edge for a few flowers and 
leaves on a green background was decorated. 
According to the Sartoranj that was wrote Nastaliqe 
on the following book-binding, probably of binding 
the book «Muhammad Shah Massoud.

Figure 9 – Inside the book-binding of Zobdat-Al-Tavarikh 
(history of Hafiz Abrou) Noor-Al-Din Lotf-Allah Hafiz Abrou, 

with Lacquer book-binding technic, 37 × 25.5 cm,  
the 9th century AD, registration number 5361, manuscripts 
collection  of Oriental Institute of Aboureihan-Al-Birouni, 

Tashkent (author, 2009)

Figure 10 – Book cover of Jame-Al-Tavarikh Rashid-Al-Din 
Ibn Imad-Al-Doleh , burned and lacquer technic on brown 

Timaj leather, the 9th century AD, registration number.  
1620, manuscripts collection of Oriental Institute  

of Aboureihan-Al-Birouni,  
Tashkent (author, 2009)
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Conclusion

Book-binding art of book illustration and art as 
a branch of the Iranian-Islamic civilization in Ma-
vara-on-nahr, continuous developments and signifi-
cant changes.

The developments of the early Islamic centuries 
until the end of the twelfth century AH / eighteenth 
continued the remarkable way in terms of innova-
tion bookbinding techniques, using diverse mate-
rials and the creation and implementation of cute 
roles was fine.

According to field studies in areas that I studied, 
these results indicate that:

1. Timurid period in the evolution of the art of 
book-binding Iranian-Islamic civilization is a turn-
ing point. In this time last binding lasting experienc-
es combined with new creativity in an atmosphere 
worthy of illustration and book-binding workshops 
and children Timurid era, the art of book-binding 
and binding to the renaissance development of the 
Islamic Iranian civilization has become. The Sa-
markand and Bukhara school of bookbinding which 
comprises a part of the Timurid art events, includ-
ing book-binding techniques is that after the implo-
sion of Herat school in the region of Transoxiana 
(today’s Central Asia) and has reached the center of 
Samarkand and Bukhara in addition to common fea-
tures binding Timurid School.

These book-binding, including percussion tech-
niques, burned and lacquer book-binding were mo-
saic, compared to Herat school covers (which were 
great accuracy and exquisite ), less elegantly, but 
what kind of coarse and poorly paid work can be 
seen in the suggested some kind of separation, lone-
liness and separation is from their past artistic po-
tential school (Herat).

It is interesting that despite the emergence of the 
Timurid era art artistic developments of Tabriz, Is-
fahan, Shiraz, Qazvin and Tehran, Bukhara and Sa-
markand school is still rude to continue their artistic 
independence.

2. During this period, in addition to the style of 
cardboard pasted on cardboard structure strength 
compared to the other book-binding well made, 
light and spongy.

3. fundamental change in this period, 
implementation of premium volume or pressure 
and burned book-binding, mosaic and developed 
multiplicative lattice book-binding and combination 
of lacquer and burned book-binding that ultimately 
led to worldwide recognition in the leather binding.

4. The provision of cover and lining in this 
period of diversity and including the remainder of 
the array remains of the patriarch, adding ornaments, 
decorative techniques cloud (such as cloud and 
marginalization rings), bergamot and Lachaki, 

And margins simple and armband and designs 
of flowers and leaves and floral and geometric roles 
(such as circles, and polygons Shamseh especially 
in the form of packing houses) and inscriptions 
armband decorated with flowers and leaves and ara-
besques and Books, had been with Naskh, Nastaligh 
and rarely Kufic and Sols.

 5. In the period covered by polished on the 
outside and internal work of lacquer book-binding 
implementing arrangements with specific roles 
such as: bergamot, Lachak, and margins of leaves 
and flowers to decorate painted gold or gold color 
in terms of the simple and elegant design with gold 
cap and pen writer-making and have been pro-
vided. The use of gold in Herat school is less than 
Mavara-Al-Nahr lacquer book-binding in place in-
novations such as flowers and leaves big and the 
is observed use of lively colors such as red, green 
and blue.

6. Leather that was used during this period in 
Mavara-Al-Nahr, for book-binding, were often in-
clude: Timaj, Mishen, Shevroo, and Saghari.

7. Talent and creativity of various book-binding 
of Iranian artists in Mavara-Al-Nahr and tastes of 
the users and applicants, as well as their applica-
tion, has led to a variety of book-binding, including 
the size and quality of a variety of simple crowns 
(the leather, etc.), decorative and combined in the 
Timurid era arise.

8. Based on the classification, index covers the 
period could be six classes: multiplicative leath-
er covers, fuel, fuel, mosaic, fuel, mosaic tile and 
mosaics (sometimes in the form of fuel and mosa-
ics), lacquer book-binding and with combination of 
burned book-binding. Each one of them has special 
materials, technologies and designs and multiple 
roles, including book-binding medallion, medal-
lion engraved with Lachak significant role in the 
context of simple, medallion engraved with Lachak 
and margin, cover with edge inscriptions, etc.) Nu-
merous treasures in Mavara-Al-Nahr those in the 
Timurid era strikes the eyes, art versioning with pre-
cious book-binding percussionist, fuel, mosaic and 
sometimes mosaics, lacquer or burned and lacquer 
to create the most original and enduring roles that 
reveals peak the art boom in the history of Iranian-
Islamic civilization.
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Key words: Deshti Qipchak, mamluk, culture, manuscript, «Al- Qawanin».
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Отражение культуры Дешт-и-Кипчака на Арабском Востоке

В данной статье рассматриваются тюркско-арабские культурные контакты при мамлюкской 
власти (ХІІІ-ХV вв.) на основе средневековых арабских и тюркско-кыпчакских письменных 
памятников. А также описывается отражение культуры Дешт-и-Кипчака на Арабском Востоке.
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Кіріспе 

Қыпшақ даласынан шыққан мәмлүктер 
ХІІІ-ХVІ ғасырлар арасында, тіпті Осман им-
периясының билігі тұсында да Мысырда билік 
жүр гізді. Олар тек билік жүргізіп қана қоймай, ор   та 
ғасырларда араб-мұсылман әлемінің орталығы-
на айналған Мысыр же рінде Дешті Қыпшақ 
өркениетінің мәдени ошағының қалыптасуына 
әсер етті. Көптеген араб деректерінде Мысырға 

мәмлүктердің Қыпшақ елінен келгендігі ай-
тылады. Жалдамалы құл ретінде келіп, сұлтан 
дәрежесіне дейін көтеріліп, кейін үлкен лауа-
зымға ие болған мәмлүк-қыпшақтарының 
кей бірі Қыпшақ жерінен өздерінің туған-
туыс тарын көшіртіп алып отырған. Моңғол 
шапқыншылығының нәтижесінде елде орын 
алған әлеуметтік-экономикалық күйзелістерден 
қиналған халықтың мәмлүк сұлтандарының 
Дешті Қыпшақ халқына деген асқан құрметі 
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мен қамқорлығын естіп, Мысыр жеріне қоныс 
аударғандары да белгілі. Осылайша, Мысырға 
мәмлүктер тек құлдық жолмен емес, өз 
еріктерімен, азат жолмен де келген. Бұған дәлел 
ретінде ортағасырлық атақты ғалым, тарихшы 
Ибн Хаджар әл-Асқланидің еңбегіне сүйене оты-
рып, Мысыр тарихшысы әл-Хули былай дейді: 
«Мысырда мәмлүктердің саны арта түсті. Себебі 
ықпалы күшейген мәмлүктер өз елдерінен 
туған-туысқандарын алдыртып, оларды жоғары 
қызметтерге тағайындап отырды» [1, 12 б.]. Со-
нымен қатар Мысырдағы моңғолдар туралы 
арнайы зерттеу жұмысын жүргізген мысырлық 
тарихшы Мұхаммед ән-Наууар да: «Шыңғыс 
хан ұрпақтары арасында болып жатқан толассыз 
соғыстардың нәтижесінде, әйелдер мен жас ба-
лалар Дешті Қыпшақ жерінен Араб Шығысына, 
әсіресе Мысыр Мәмлүк мемлекетіне қоныс ау-
дара бастады» деп, моңғол шапқыншылығының 
зардабынан туындаған әлеуметтік жағдайларға 
байланыс ты Қыпшақ даласынан көшіп 
келушілердің саны арта түскенін ортағасырлық 
араб тарихшыларының еңбектерінде келтірілген 
деректер арқылы растайды [2, 19 б.]. 

Алғашқы Мысыр Мәмлүк мемлекетінің 
негізін қалаған сұлтан әз-Заһир Бейбарыс 
пен Зейн әд-Дин Кетбұға ибн Абдуллаһ әл-
Мансуридің (1294-1296) тұсында Дешті Қыпшақ 
жерінен Мысырға көшіп келушілердің саны арта 
түскен. Жалпы қыпшақтардың Мысырға келуі 
сұлтан Бейбарыс билік еткен кезден бастау ала-
ды. «Хиджра жыл санауы бойынша 660 жылы 
(1261) Құлағу елінен алтынордалықтардың 
алғашқы тобы Мысырға келгендігі» туралы 
Ибн абд әз-Заһир [3, 131 б.] мен әл-Мақризидің 
[4, 137 б.] еңбектерінде айтылады. Сонымен 
қатар әл-Мақризидің еңбегінде Дешті Қыпшақ 
халықтарының қоныс аударуы нәтижесінде 
Каирде тек татарлар тұратын Орда деген жаңа 
ауданның пайда болғаны айтылады [4, 188 б.]. 
Біздің пайымдауымыз бойынша, бұл жер қазіргі 
кезде ескі Каир қаласының дәл ортасында 
орналасқан «Мәмлүк сахарасы» деп аталатын 
аудан болуы мүмкін. Себебі халық арасында 
«Мәдинат әл-мәут» деген атпен аталып кеткен 
осы аймақта мәмлүктер билігі кезінен қалған 
ескерткіштер шоғырлана орналасқан. 

Мысырға көшіп келген алтынордалықтардың 
саны арта түскенін дәлелдейтін деректер 
Тизенгаузеннің еңбектерінде де кездеседі [5, 
100  б.]. Сұлтандардың қоныс аударушыларға де-
ген құрметі мен қатынасы туралы ортағасырлық 
тарихшы ән-Нуайри: «Сұлтан жасақ басшы-

ларына 100 атты әскер мен жер иеліктерін 
тарту етті. Олар мұсылман дінін қабылдады» 
десе [5, 164  б.], Бейбарыс әд-Дауадар «Зубда-
ту әл-фикра» атты еңбегінде көшіп келгендер 
санының шамамен мыңға дейін жеткенін ба-
яндап, олардың есімдерін тізіп көрсеткен [6, 
101  б.]. 

Негізгі бөлім 

Дешті Қыпшақ халықтарының Мысыр мен 
Шам жерлеріне көптеп көшіп келуінен, оларға 
арнайы жер бөлініп, тек мәмлүктер тұратын 
«Лауқ» атты аудан пайда болды. Өздерінің 
ерлігі мен алғырлығы арқылы көзге түскен 
мәмлүктер жоғары лауазымды қызметке ие 
болып, мемлекеттің ішкі және сыртқы сая-
сатында шешуші рөл атқарған әскер басы, 
әмір, сұлтандыққа дейін көтерілді. Жаңа елде 
мәмлүктер ерекше мәртебеге ие болып, ерек-
ше ақсүйектер табы ретінде қалыптасты. 
Әл-Қалқашанди өзінің еңбегінде олардың 
саны күннен күнге арта түскенін хабарла-
са [7, 458 б.], әл-Мақризи «Мысыр мен Шам 
жерлері моңғол халқына толып, олардың салт-
дәстүрлері мен әдет-ғұрпы кеңінен тарай бас-
тады» деп, мәмлүктер билігі тұсында Мысыр-
да Дешті Қыпшақ халықтары санының артып, 
олардың жергілікті халықтар арасында ықпалы 
күшейе түскенін көрсетеді [8, 221 б.]. Басқа 
да ортағасырлық жазба ескерткіштерде түркі-
қыпшақтарының Мысыр қоғамына тигізген 
әсері мен олардың әскери, саяси, әлеуметтік, 
мәдени, тілдік ықпалы туралы айтылады. 

Мәмлүк сұлтандары Дешті Қыпшақ елін 
мекендеген, туыстық жағынан өздеріне жақын 
халықтармен, әсіресе, қыпшақтармен байланыс 
орнатуға жағдай жасаған. ХІІІ-ХV ғасырлар 
аралығында әлем тарихының барысына әсер ет-
кен алып Мысыр Мәмлүк мемлекетінің негізін 
қалаған мәмлүк сұлтандарының көпшілігінің 
қыпшақ руынан шыққандығы ортағасырлық 
тарихшылардың еңбектерінде айтылады. Мы-
салы, кейбір ортағасырлық тарихшылардың 
еңбектерінде Заһир Бейбарыс қыпшақ тегінен, 
Бурджұғлы руынан, Мансур Қалаун таза 
қыпшақ руынан, түркімен қазағлы руынан 
шыққан деп көрсетілген [9, 47 б.]. Сонымен 
қатар кейбір деректерден Мәмлүктер мемлекеті 
мен Дешті Қыпшақ халықтары арасында мәдени 
байланыстардың аса мықты болғандығын көре 
аламыз. Екі мемлекет арасында үш ғасырға жуық 
болған жан-жақты достық қатынастар мәдени 
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байланыстардың да дамуына ықпал етуі – заңды 
құбылыс. Екі халықтың арасындағы осындай 
байланыстардың нәтижесінде өзара мәдени 
байыту және түркі-араб мәдени синтезі сияқты 
күрделі де маңызды үдерістер орын алды.

Тарихта орын алған түрлі саяси жағдайларға 
байланысты Мысырға қоныс аударған мәмлүк-
қыпшақтары жат жерге өздерімен бірге төл 
мәдениеті мен тілін, салт-дәстүрлерін ала бар-
ды. Сонымен қатар Еділ мен Ніл арасындағы 
әскери-дипломатиялық қарым-қатынастардың 
нәтижесінде мәдениеттер өзара ықпалдасып, 
Дешті Қыпшақ мәдениетінің әсерінен араб 
әлемінде «түркілік стиль» қалыптасты. Атақты 
мысырлық ғалым, тарихшы Амин әл-Хули 
өзінің «Ніл мен Еділ арасындағы байланыс-
тар» атты еңбегінде мәмлүк-қыпшақтарының 
Шығыс өркениетіне қосқан үлесі тура-
лы әл-Мақризи, Ибн Йас, Тағриберди сын-
ды ортағасырлық тарихшылардың еңбегіне 
сүйене отырып, мәмлүктердің Мысыр жеріне 
өздерінің мәдениеті мен салт-дәстүрін 
әкелгендігі жайлы хабарлайды [10, 64 б.]. Со-
нымен қатар Д.В. Бартольдтің «түріктерді 
араб-парсы мәдениетіне толық бағындыру 
ешқашан болған емес; және түріктер өз тілдерін 
ешқашан жоғалтқан да емес» деген сөздері түркі 
халықтарының төл мәдениеті мен ана тілдеріне 
берік болғандығын растай түседі [11, 111 б.]. Бұл 
жерден түркі халықтарының жат жерде жүрсе 
де, өз мәдениеті мен тілін жоғалтпай, керісінше 
жаңа ортада Қыпшақ мәдениетінің ошақтарын 
қалыптастырғанына көз жеткіземіз. Мысыр 
жерінде Қыпшақ және араб мәдениеттерінің 
өзара байланысын, ықпалдасуын мәмлүктер 
дәуіріне қатысты зерттеу жүргізген басқа да 
авторлардың еңбектерінен байқауға бола-
ды. Дешті Қыпшақтың мемлекеттік жүйесі 
мен онда өмір сүрген халықтардың этникалық 
құрылымын зерттеген тарихшы Б.Е. Көмеков 
Дешті Қыпшақ пен Мысыр арасындағы өзара 
байланыстар туралы былай дейді: «Моңғол 
шапқыншылығынан күйреген көптеген қыпшақ 
тайпалары басқа елге қоныс аударуға мәжбүр 
болды. ХІІІ ғасырдың 60-жылдарынан бастап 
Мысыр мен Сирия жерлерінде билік жүргізген 
Мәмлүк мемлекетінің билеушілері, негізінен 
оңтүстік Ресей және Қазақстан даласынан 
шыққан қыпшақтар болған. Олардың Алтын Ор-
дамен дипломатиялық, сауда және әскери-саяси 
байланыстарды орнатуы мәмлүктер мен моңғол 
шапқыншылығына ұшыраған елдерден үнемі 

құлдар келіп тұратын Дешті Қыпшақ арасындағы 
өзара ықпал етуді одан әрі күшейте түсті. 
Әрине, отанынан алыста жат этникалық және 
жаттілді ортада қыпшақтар өздерінің төл салт-
дәстүрлерін, әдет-ғұрыптары мен этникалық 
ерекшеліктерін сақтап қалуға тырысты. Оны 
бізге дейін жеткен жазба ескерткіштерден анық 
байқауға болады [12, 24 б.].

Мәмлүктер билігі кезіндегі түркі-қыпшақ 
әдебиетін зерттеген А. Әлібекұлы да араб 
тарихшыларының еңбектеріне сүйене отырып, 
түркі-қыпшақтарының Мысыр жеріне Қыпшақ 
мәдениетін алып барғандығын растайды: «Жас 
күндерінде құлдыққа сатылған мәмлүктер және 
екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-
қатынас нәтижесінде барған елшілер, әскерилер, 
саудагерлер, ақындар, ғылым іздеген ғалымдар 
мен білім жетелеген шәкірттер өздерімен бірге 
жат-жұртқа қыпшақтың әдет-ғұрыптары мен 
салт-дәстүрлерін, тілі мен ділін ала барды. 
Оларды көздің қарашығындай сақтады. Кейбір 
қыпшақтан шыққан мәмлүк сұлтандары түркі 
дүниесіне тән бағзы дәстүрлерді арабтарға да 
орындауға міндеттеді. Мәселен, ел билеушілері 
бір себептермен халық алдында немесе сауық-
сайранға шыққан кездерінде түркі-моңғол 
дәуіріндегідей сақшылар тізіліп жүретін болған. 
Ал, сырнайшылар мен кернейшілері билеуші 
топтың келе жатқанын сырнайлап, кернейлетіп, 
дабыл қағып білдіріп отырған [13, 29 б.].

Құл ретінде сатылған немесе көшіп келген 
мәмлүктер Еділ бойындағы ағайындарынан үй-
ренген өздерінің әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін, 
әскери-саяси жүйесін, Ясы заңын, тілдерін өзде-
рімен бірге алып келіп, оның Мысырда кеңінен 
таралуына ықпал жасаған. Олар өздерінің ис-
лам дінін қабылдағанына және көптеген әдет-
ғұрыптары мен заңдарының дінге, шариғатқа 
қайшы келуіне қарамастан, өз мәдениеті мен 
салт-дәстүрлерін берік ұстанған. Мысырдағы 
әлеуметтік таптар мен жалпы қарапайым 
халықтың жаңа мәдениетті қабылдауға дайын  
болғанын ортағасырлық тарихшылардың 
еңбектерімен қатар мәмлүктер кезінде жазылған 
филологиялық трактаттар мен сөздіктерден де 
байқауға болады. 

Мәмлүктер билігі тұсында жазылған лин-
гвистикалық еңбектерде әлеуметтік, тұрмыстық, 
мәдени реалиялардың көрінісі болып табы-
латын қыпшақ тіліндегі көптеген лексикалық 
оралымдар мен термин сөздердің араб тіліндегі 
аудармалары беріледі. Ортағасырлық арабша-
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қыпшақша сөздіктерде берілген түрлі саладағы 
сөздерге жан-жақты талдау жасау арқылы, 
сол қоғамда өмір сүрген халықтардың рухани 
дүниетанымынан хабар алуға болады. Себебі 
кез келген халықтың тілінде сол елдің мәдени 
көріністері бейнеленеді. Тіл қарым-қатынас 
құралы ғана емес, сонымен қатар белгілі бір 
ұлттың мәдениетін, салт-дәстүрін, тұрмыс-
тіршілігін бейнелейтін, тек бейнелеп қана 
қоймай, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыра-
тын, ғасырлар бойы қалыптасқан мұра болып та-
былады. Сондықтан орта ғасырдағы Мысыр мен 
Шам жерлеріндегі қыпшақ мәдениеті мен қыпшақ 
тілінің алатын орнын анықтау үшін барлық 
түркі халықтарына ортақ мұра болып табылатын 
ескі қыпшақ тіліндегі жазба ескерткіштердің 
тек фонетикалық, морфологиялық және құры-
лымдық ерекшеліктерін зерттеумен ғана шек-
телмей, ондағы лексикалық материалдарды 
сол қоғамның тарихы, мәдениеті мен діні ту-
ралы құнды дереккөз ретінде пайдалануға 
болады. Мысалы, мәмлүк-қыпшақ тіліндегі 
ескерткіштердің тілдік материалдарын зерттей 
отырып, бұл аймақтарға тән емес өмір сүру сал-
тын сипаттайтын тек қыпшақ мәдениетіне тән 
домбыра, бесік, түңлік, келі, кескі, сүргі, жай-
лау, қымыз, боза, құрт, қаймақ, айран, сүр ет 
деген сияқты көптеген сөздерді кездестіруге бо-
лады.

Мәмлүктер билігі кезінде ат құлағында 
ойнаған түркі-қыпшақтар өздерімен бірге 
Қыпшақ даласының ғұрпына сай соғыс өнері, 
жылқы баптау, атпен шабу, ат үстінде күресу 
дәстүрлерін алып келді. Бұл Мысырдың «Дәрул-
кутуб» кітапханасының мұрағаттар қорында 
сақталған соғыс өнері мен атбегілікке қатысты 
жазылған түрлі трактаттарда көрсетілген. Тіпті 
ортағасырлық «Әл-Қауанин», «Тәржүман», «Әд-
Дурра» сияқты арабша-қыпшақша сөздіктерде 
«Жылқының жыныстары мен түстері» 
 («الخيل واجناسھا والوانھا»)

  
, «Жылқының түстері» 

 (« اللوانھاا ») 
  

, «Ат әбзелдері» («عدد الخيل») 
  

де-
ген тақырыптық топтарда жылқы малына 
қатысты бірнеше сөздер келтірілген. Мәмлүк-
қыпшақ тілінде жазылған осы сөздіктерде 
жылқы малына қатысты жоғарыда берілген 

сөздердің жиі ұшырасуы жылқы малының 
үлкен маңыздылыққа ие болғандығын көрсетеді. 
Сонымен қатар тарихтың дәл осы кезеңінде 
мәмлүк-қыпшақ тілінде жазылған атқа отыру, ат 
баптау, ат үстіндегі ұрыс тәсілдері, ат ойында-
ры туралы жазылған ескерткіштерден де жылқы 
малына қатысты дәстүрлердің Араб Шығысына 
Қыпшақ Даласынан келгендігін байқаймыз.

Мәмлүктердің тағамдары туралы орта-
ғасырлық араб жазба дереккөздерінде келтірілген 
мағлұматтарды зерттеу барысында олардың 
жергілікті Мысыр және сол өңірдегі басқа да 
араб елдерінің тағамдарынан көп өзгеше екендігі 
айқын көрінеді. Керісінше, оларды қазақтың 
ұлттық тағамдарымен салыстыру барысында 
көптеген ортақтықтар табылды. Мәмлүктердің 
той-думан сияқты немесе басқа да бас қосуларын 
айтпағанда, әдеттегі дәстүрлі тамағы ретінде 
жылқы жиі сойылғандығы туралы деректер көп. 
Мысыр және араб елдерінде бұрын болмаған 
бұл дәстүр қыпшақ мәмлүктерінің өздерімен 
бірге алып келгені анық [14, б. 153]. 

Қорытынды 

Мәмлүктер билігі кезінде өмір сүрген әл-
Мақризи, әл-Айни, әл-Қалқашанди, Абу әл-
Мухасин, Бейбарыс Дәуәдари сияқты араб 
тарихшыларының еңбектерінде мәмлүк-қып-
шақтарының Мысыр жеріне өздерінің төл 
мәдениетін, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрып-
тарын әкелгендігі жайлы деректер сақталған. 
Мәмлүк-қыпшақ тіліндегі «Әт-Тухфа», «Тәр-
жүман», «Әд-Дурра» және «Әл-Қауанин» 
сияқты жазба ескерткіштерінде жылқы малы 
мен соғыс құралдарына қатысты сөздердің 
бірнеше бөлімдер арқылы берілуі атбегілік 
пен соғыс өнерінің түркі-қыпшақтарының 
өмірінде үлкен маңыздылыққа ие болғанын 
көрсетеді. Сонымен қатар бұл ескерткіштерде 
берілген тілдік матриалдардың арасында тек 
қыпшақ мәдениетіне тән домбыра, бесік, 
түңлік, қамшы, қымыз, боза, құрт сияқты 
атаулардың кездесуі де Дешті Қыпшақ 
мәдениетінің Араб Шығысындағы бір көрінісі 
болып табылады.
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Дешті Қыпшақ мәдениетінің араб шығысындағы көрінісі 
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 The presented article has been designed for the purpose of carrying out a comparative analysis of the 
similarities and differences between the dialectological units of the genetically and typologically kindred 
Turkic languages and of lexical-semantic and morphological features of these units. Our primary goal is to 
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Әзербайжан диалектілерінің интеграциясы

Берілген мақалада генетикалық және типологиялық жағынан туыстас түрік тілдері 
диалектикалық бірліктерінің ұқсастықтары, айырмашылықтарымен қатар лексика-семантикалық 
және морфологиялық ерекшеліктеріне салыстырмалы тұрғыда талдау жасалынады. Біздің басты 
мақсатымыз - бұл тілдердегі осы тілдік бірліктерді сипаттау және талдау, тарихи және әлеуметтік 
лингвистикалық факторлардың рөлін жүйелі түрде түсіндіру және оларды қалыптастырудағы 
этномәдени белгілер, үлгілердің типологиялық сипатын зерттеу. Ұсынылған мақала - түркі 
лингвистикасының дамуына арналған қадам.

Түйін сөздер: түркі тілдері, түркі тілдерінің оғыз тобы, түркі тілдерінің қыпшақ тобы,  
моногенез мәселесі, диалектілердің өзара интеграциясы, тілдік инновациялар.
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Интеграция азербайджанских диалектов

Представленная статья была разработана с целью проведения сравнительного анализа сходств 
и различий между диалектическими единицами генетически и типологически родственных 
тюркских языков и лексико-семантических и морфологических особенностей этих единиц. Наша 
основная цель – описать и проанализировать эти языковые единицы, систематически объяснить 
роль исторических и социальных лингвистических факторов и этнокультурных указаний в их 
формировании и изучить типологический характер закономерностей. Представленная статья 
является шагом, предпринятым для развития тюркской лингвистики.

Ключевые слова: тюркские языки, огузская группа тюркских языков, кипчакская группа 
тюркских языков, проблема моногенеза, взаимная интеграция диалектов, языковые инновации.
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The Azerbaijani language is divided into two 
varieties: North Azerbaijan and South Azerbaijan, as 
well as a large number of dialects. According to some 
researchers, the Khalaj language, the Kashkay dialect 
and the Salchuk language are separate languages   
based on the Azerbaijani language (the assignment 
of the Khalaj to the Oguz languages, however, is 
doubtful (1). Despite the large number of dialects 
of the Azerbaijani language, there are no significant 
differences between them. As a rule, speakers 
of different dialects of the Azerbaijani language 
understand each other, problems with understanding 
may arise between representatives of Caucasian and 
Iranian Azerbaijanis due to the fact that some words 
of Iranian dialects are of Arabic or Persian origin 
and may not be known in Azerbaijan, where there 
are synonyms for these words. Such an effect arose 
after the division of linguistic communities in 1828.
Conversational Azeri is represented by a variety 
of dialects and dialects, which are combined into 
the following groups: 1)  Eastern (Cuban, Derbent, 
Baku, Shemakha dialects, Mugan and Lenkoran 
dialects); 2) Western (Kazakh, Karabakh, Ganja 
dialects and Ayrum speech); 3)  northern (Nukh 
dialect and Kakakh language); 4) southern (Yerevan, 
Nakhichevan, Ordubad, Tebriz dialects and Yerevan 
dialect). We may distinguish the following Azeri 
dialects (see Širäliev, 1941 and 1947): (1) eastern 
group: Derbent (Darband), Kuba, Shemakha 
(Šamāḵī), Baku, Salyani (Salyānī), and Lenkoran 
(Lankarān), (2) western group: Kazakh (not to be 
confounded with the Kipchak-Turkic language of 
the same name), the dialect of the Ayrïm (Āyrom) 
tribe (which, however, resembles Turkish), and the 
dialect spoken in the region of the Borchala river; (3) 
northern group: Zakataly, Nukha, and Kutkashen; 
(4) southern group: Yerevan (Īravān), Nakhichevan 
(Naḵjavān), and Ordubad (Ordūbād); (5) central 
group: Ganja (Kirovabad) and Shusha; (6) North 
Iraqi dialects;(7) Northwest Iranian dialects: Tabrīz, 
Reżāʾīya (Urmia), etc., extended east to about 
Qazvīn; (8) Southeast Caspian dialect (Galūgāh). 
Optionally, we may adjoin as Azeri (or «Azeroid») 
dialects: (9) East Anatolian, (10) Qašqāʾī, (11) 
Aynallū, (12) Sonqorī, (13) dialects south of Qom, 
(14) Kabul Afšārī (2). 

Dialectology which is the important field of 
linguistics enables more comprehensive study of a 
language or kindred languages and plays a crucial 
role in clarification of many language problems. 
Comparative dialectological studies contribute to 
dialectic division of language sand detailed analyses 
of innovative features emerging in the development 
of language, modification of the initial versions 

of language units, and similarities and differences 
between related languages, Turkish languages, 
which are among the widespread languages of the 
world and come from the same roots and history, 
have common language units. Our aim is to study 
dialectal systems of Turkic languages, to involve 
common dialectological units and their areal in 
linguistic research and to study the lexical and 
semantic-grammatical structures, conceptual 
meanings and similarities and differences of these 
language units in the comparative and historical 
researches. The main purpose is to conduct 
lexical-semantic and etymological studies of the 
dialectological units and to cover the role of social 
and geographical factors, linguistic and extra-
linguistic causes and ethnocultural factors in the 
formation of the dialectological units. It is clear that 
the dialectological units preserve a lot of archaic, 
dead and ancient relicts of a language. The actuality 
of the subject is provided by the comparative study 
of these factors in the Turkic languages. Another 
actual aspect of the subject is that the dialectological 
units play a major role in study of the lifestyle and 
economic life of the people (peoples) they belong 
to and the characteristics of the lands where such 
peoples live. In his speech in the «Cooperation 
Council of Turkic Speaking States» held in 2014 and 
attended by the Heads of Turkic-speaking countries, 
Mr. President Ilham Aliyev stressed the importance 
of education in strengthening the relations. He noted 
that preparation of common textbooks on literature, 
geography and history in Azerbaijani and Turkish 
languages is one of the essential issues. Our project 
is one of the tasks which are carried out on the 
initiative of the Mr. President and is a step taken in 
this field. As well, realization of the project which 
we present in accordance with the requirements 
of the order dated April 9, 2013 of Mr. President 
Ilham Aliyev on approval of «the state program on 
the use of Azerbaijani language in the context of 
globalization, in accordance with the requirements 
of the times and the development of linguistics in 
the country» is very necessary, and this project 
will contribute to the development of multilateral 
relations between the brother countries. Furthermore, 
it should be noted that although several tasks have 
been carried out related to study of dialects of 
the Turkic languages, systematic comparative 
analysis of these language units have not been 
conducted, various lexical-semantic groups have 
not been defined and their mutual and multilingual 
dictionaries have not been created yet. This is one 
of the actual aspects of the subject. Despite the fact 
it is easy to compare the Turkic languages with the 
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ones which are not kindred with Turkic languages 
from genetic and morphological points of view, it 
is difficult to compare kindred languages with each 
other. Because the Turkic peoples living in different 
geographical areas do not have the same way of 
thinking. Such comparative analysis of dialects of 
the Turkic languages helps study of different ways 
of thinking and various traditions of the language 
speakers. Hence, it is important to carry out a 
comparative analysis of the dialectological units. 
Lack of textbooks, teaching aids and dictionaries 
in this field proves the actuality of the subject once 
more (3).

The presented article has been designed 
for the purpose of carrying out a comparative 
analysis of the similarities and differences between 
the dialectological units of the genetically and 
typologically kindred Turkic languages and of 
lexical-semantic and morphological features of 
these units. Our primary goal is to describe and 
analyze these language units in those languages, 
to systematically explain the role of historical and 
social linguistic factors and ethnocultural indications 
in their formation and to learn the typological 
character of the patterns. The presented article is a 
step taken for development of the Turkic linguistics. 
It is very important to carry out a comparative 
analysis of the dialectological units, to create their 
dictionaries and to design common textbooks 
and teaching aids. The article aims to carry out a 
comparative analysis of the dialectological units 
constituting an integral part of the vocabulary of 
the Turkic peoples living in different areas, within 
the framework of logical laws. The objectives of 
the article include to conduct comparative study 
of the dialectological units of different Turkic 
languages and to create their dictionaries, to give 
a fundamental description of these language units 
in the lexical system of languages; to determine 
the origin of the dialectological units which are 
distinguished by their lexical, semantic, structural, 
grammatical and lexicographical identities and are 
used by several Turkic peoples, etc. Therefore, the 
project is of great importance for the development of 
Turkic linguistics. As the result of this project-study 
we can get a lot of materials related to «common 
dialectology and lexicology of the Turkic people». 
Moreover, these materials can help to strengthen 
the relations between the Turkic peoples and can 
be used as a beneficial source for development 
and efficient organization of dialectology lessons, 
seminars and courses, as well as lexicography. The 
scientific and theoretical significance of the project 
is that it can be used during the studies based on the 

comparative analysis of the Turkic languages and the 
researches conducting for the purpose of comparing 
dialectological materials. The practical significance 
of the project is that it can be used for development of 
dialectological multilingual dictionaries, textbooks 
and teaching aids which describe the characteristics 
and traditions of the lands inhabited by the Turkic 
peoples and so on (5).

Though Turkic languages are great and ancient 
families of languages, they have been less involved 
in research in comparative linguistics in contrast 
to the Indo-European languages. Though the 
comparative historical method has been mainly used 
in Europe since the nineteenth century, it is clear 
that, this method has been applied by M. Kashghari 
in the eleventh century. And it is clear that Mirza 
Kazim bey have been implemented researches in 
this field in XIX century. Until the second half of 
the twentieth century the idea about Indo-European 
languages are the greatest and most ancient family 
of languages ruled in linguistic world. And Turkic 
languages were kept in the background during 
researches. Theory of Altai studies allowed the 
issue aims to the wrong direction. And this arises 
from the misunderstanding of the essence of the 
Altai studies. The theory of Altai Studies (the fact of 
Turkic, Mongolian, Tungus-Manchurian languages 
being kindred languages) is generally accepted in 
Turkology recently. The obscure side of the issue 
here is the fact that original homeland of the Turks 
has been the Western Asia but not Central Asia. Turks 
are the aboriginal families of the Western Asia and 
Azerbaijan. Based on the theory of Altai studies, the 
World linguists and Turkologists came to conclusion 
that, Turkic, Mongolian, Tungus-Manchurian 
languages are the genealogically kindred languages 
and Turks have been in touch with Mongoloid race 
in the Central Asia. And all the problems start from 
here. The Turks supposedly settled in the central 
Asia initially and they ramified from the Central 
Asia-Altai. Nevertheless it has long been known 
that, initial civilizations, dialect divisions and the 
first migrations just began from the Western Asia. 
Such formulation of the problem makes urgent the 
issues on the determination of history, phases of 
development and classification of Turkic people 
once more and necessitates. In Turkology, sagacious 
researchers imagine the closeness among Turkic, 
Mongolian, Tungus-Manchurian languages more 
clearly, consider specific differences as the natural 
result of the history. However, the first homeland 
of the Turks is in the Western Asia, but not in the 
Central Asia. And Turks used the word «Altai» as 
«Alatey» in the Western Asia long before Altai. 
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The well-known Turkish historian Y. Yusifov 
consider that, proto-Turks spread from the Western 
Asia in the eighth-sixth millennium BC, reached to 
the Central Asia and Altai and met here with the 
Mongoloid race. The places of Saks, Cimmerians, 
and Scythians in the phase of historical development 
of Turkic languages should be defined more precisely 
again. The initial dialect divisions of Proto-Turks 
began from the Western Asia too. The underlying 
lexical balances of the ancestor language should 
be studied on these grounds. And the formation of 
Turkic people and languages as separate languages 
belongs to a bit more subsequent periods. Most of 
the Western scientists tried to combine many of 
the world’s languages in Indo-European family 
of languages, and according to the well-known 
Turkologist A. Mammadov, even to settle the 
people speaking in Indo-European languages in the 
majority of the ancient cultural centres of Europe 
and Asia in order to prove that their ancestors were 
more ancient. Norwegian scientist and traveller Thor 
Heyerdahl notes that, still fairly unexplored culture 
of Azerbaijan is much older than Mesopotamia. 
American scientist, Sumerologist S.Kramer, English 
scientist L.Bulli, Polish scientist Z. Kosedovski, 
Mary Boys, Eliza Reklew and many other world-
class scientists proved in their works that the initial 
homeland of Turkic people was in the Western 
Asia. To comparatively analyse phonetic, lexical 
and grammatical dialect units in Turkic languages 
which belong to genetically same family of language 
(Family of Turkic languages) and morphologically, 
typologically same group (agglutinative), to follow 
the dynamics of their development in each Turkic 
language, to discover different and similar aspects 
between them lexically, semantically, structurally, 
to define irregularities in their formation process, 
to determine qualification criteria, principles of the 
research, to give linguo-ethnic and linguocultural 
description of dialectological units. Dialectological 
units were not involved in the full systematic, 
comparative researches in Turkology. All dialects of 

Azerbaijani language, as well as Turkic, Turkmen, 
Gagauz, Mehsetian languages belonging to Oghuz 
group, Kazakh, Karakalpak, Kyrgyz, Altai, Nogai, 
Crimean Tatar languages belonging to Kipchak 
group and their dialects are involved in the project 
we plan. Consideration of the issue in terms of 
Turkological aspects, determination of similar and 
different features will contribute to the removal of 
borders between Turkic states and Turkic languages, 
Turkic peoples. Project manager associate professor 
M.N. Huseynova prepared a separate chapter 
«On teaching of dialectisms» in her doctoral 
thesis and published manual entitled «On modern 
Azerbaijani language: Teaching of dialectisms 
in the works of ashugs and People’s Poets» 
Executive professor M.A. Ismayilova elucidated 
the history of Azerbaijani language, general 
issues of Turkology, history of Turkic people and 
stages of development in the published programs, 
manuals and training supplies. In the doctoral 
thesis of Executive assistant of associate professor 
K.I. Samadova textbook entitled «Vocabulary and 
habitats of Northern group dialect words» related 
to the subject of Project and scientific articles more 
than 15 were published in Azerbaijan and abroad. 
Executive Executive assistant of associate professor 
S.S. Sadigova researches the Western Azerbaijani 
dialects of Azerbaijani language and her 11 
scientific articles were published in Azerbaijan and 
abroad. Executive professor G.I. Mashadiyev is 
engaged in the research of Turkic peoples’ natural 
habitats, ancient written monuments. Executive 
senior researcher E.M. Ismayilov is engaged in 
the language and style features of independent 
newspapers and study of toponyms. Executive 
senior researcher Z.I. Tahmazov is engaged in the 
study of lexical dialectisms in prose, auxiliary parts 
of speech in Turkic languages, Executive senior 
researcher P.Kh. Ismayilov works on the doctoral 
thesis on Azerbaijani language onomastics. He also 
studied Kalbajar dialects in the work of Doctor in 
Philosophy(13).
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ҚОРҚЫТ АТА ЖЫРЛАРЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ 

Мақалада Қорқыт Ата жырының түпнұсқалық көшірмесі мен неміс, түрік, парсы, әзірбайжан, 
қазақ қорқыттанушы ғалымдарының тұжырымдарына сүйене отырып, жырдың шығу тарихы, 
әлем әдебиетіндегі орны, түркі халықтарының тарихы мен мәдениетін танытудағы маңызы, 
тілі, аударылу тарихы және Қорқыт атаның тарихи бейнесі туралы зерттеулерге шолу жасалған. 
Шығарманың зерделенуі мен өзге тілдерге аудармасы, Қорқыт Ата тұлғасы туралы автор өзіндік 
пайымдамалар жасайды. 
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The history of the epic Korkyt Ata

In this article having taken the original copy of the epos of Korkyt as a basis, leaning on conclusions 
and authoritative opinion of German, Turkish, Azerbaijani, Kazakh researchers, is made the review on 
history of emergence of the epos of Korkyt, its place in the world’s literature, also importance of the 
work in understanding of history and the culture of the Turkic people, a historical image of Korkyt, the 
language, analysis and the translations of the work. The conclusions about an essence of the epos and its 
translation into other languages were made, the identity of Korkyt and its epen are also defined.

Key words: Korkyt's image, genuine copy, legend, Oguz tribes, manuscript, korkyt studies.
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История возникновения эпоса Коркыт ата

В этой статье, на основе подлинной копии эпоса Коркыта и выводов и авторитетных мнений 
немецких, турецких, азербайжанских, казахских ученых-коркытоведов, сделан обзор истории 
возникновения эпоса Коркыта, определено его место в мировой литературе, также отмечена 
важность произведения в понимании истории и культуры тюркских народов, исторический 
образ Коркыта, язык, исследования и переводы произведения. Сделано заключение о сути эпоса 
и его перевода на другие языки, также определена самобытность Коркыт ата и его эпосов. 

Ключевые слова: Образ Коркыта, подлинная копия, легенда, племена огузов, рукопись, 
коркытоведение.
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Қорқыт ата жырларының шығу тарихы 

Кіріспе 

Он екі жырдан тұратын Қорқыт ата кітабы 
түркі халықтарына ортақ әлемдік классикалық 
шығарма, Гомердің «Илиада», «Одиссея» 
(б.з.д. 12-8 ғ.ш.), үнді елінің «Махабһарата» 
(б.з.д. 2 ғасырдың 2-жартысынан басталатын 
шығарма) эпостарымен қатар тұратын жаһан 
жұртшылығына ортақ туынды. Жырдың әдеби, 
тарихи, тілдік, тәрбиелік, философиялық және 
мифологиялық ерекшеліктеріне байланысты 
әлем ғалымдарының назарына ілігіп, зерттеу ны-
санына айналды. Бірнеше тілге аударылды. 

Негізгі бөлім 

Қорқыттанушы ғалымдар арасында «Қор қыт 
ата оғыз түріктері мәдениетінің толық көрсет кіш 
айнасы», – деп кесіп айтатындар бар. Олардың 
айтатұғын уәждері, біріншіден – дастанда аты 
аталған қалалар: Байборд, Қарадениз, Мардейін, 
Ақисар, Тырабозон және Істанбұл қалалары 
Анадолы (қазіргі Түркия) топырағында орын 
тепкенін айтады. Сондай-ақ, дастандарда аты 
аталған қалалардың біразы Әзірбайжан терри-
ториясында орналасқан. Олар: Гәнже, Боздағы, 
Алынче қамалы, Гуиже көлі, Дәршам мен 
Дәрбәнд деп аталатын елді мекендер. Екіншіден 
– Әбілғази Баһадүр хан «Түрікмендер шежересі» 
атты еңбегінде «Қорқыт ата оғыздардың аңызға 
айналған патшаларының уәзірі болғанын», – 
бірнеше рет қайталап атап кеткенін негізге ала-
ды. Оғыздар – түрік халықтарының өте көне 
заманнан келе жатқан тайпасы. Олардың ба-
сым бөлігі XI ғасырға дейін көшпенді болған. 
Маһмұт Қашғаридің «Диуани лұғат ат түрік» 
атты еңбегінде оғыздардың жиырма төрт тай-
падан құрылған жайын әңгімелейді. Оғыздар 
960 жылынан бастап ислам дінін қабылдай 
бастап, он бірінші ғасырларда мұсылмандық 
олардың арасында бір тұтас сипатқа ие болып, 
олардың жаңа ислами дүниетанымы қалыптаса 
бастайды. Оғыздар X ғасырда Сыр бойынан 
әр түрлі тарихи себептерге байланысты көше 
бастаған. Солардың бір бөлігі Әзірбайжанда 
қоныстайды. Сонда қорқыт ата дастаны Арал 
теңізі төңірегі, Сыр бойында отырған оғыздар 
арқылы Әзірбайжан өлкесіне жетеді. Дастан-
дар жаңа өлкеде сол жердегі жаңа оқиғаларға 
сәйкес жаңаша тілдік һәм мазмұндық тұрғыдан 
жырлана басталған. В.В. Бартольд (1869-1930) 
түркітанушы, ирантанушы ғалым ретінде ең көп 
зерттеген зерттеуші ретінде оғыз тайпалары жай-
ында былай: «Оғыздар Сыр бойынан түріктердің 

пірі, жырауы һәм олардың ұлыстық санасын 
қалыптастырушы Қорқыттың аңыз-әңгімесін ба-
тыс жаққа алып барды. Сондықтан Қорқыттың 
әдеби үлгісі түрікмендер арасында күні бүгінге 
дейін бар. Орта ғасырлар да Қорқыттың аңыз-
әңгімесі Анадолы топырақтарында да таны-
мал болған. Османлы империясы кезінде XVII 
ғасырға дейін Әзірбайжанда таралу қарқыны 
күшті болған. Тіпті X ғасырға түріктердің бір 
бұтағы болған пешенектер арасында да Қорқыт 
есімі белгілі болған. Қорыта айтқанда: Қорқыттың 
аңыз-әңгімесі түріктердің исламнан бұрынғы 
әдеби мұрасы ретінде оғыздар арқылы батысқа 
қарай жол тартқан», – деп жазған. Үшіншіден 
дастанның бірінші: «Мұхаммед пайғамбар за-
манына жақын Баят бойынан (руынан) Қорқыт 
ата делінген бір кісі бар еді», – деген жолында 
«Баят» руын оғыздың жиырма төрт тайпасының 
бірі болған Бозух бұтағынан тараған Гун хан 
балаларының бірі делінген үшін де қорқыт дас-
таны оғыз тайпасына арналған жыр екенін ай-
тады. Оғыздың Баят руларының қоныс тепкен 
аймақтары: Иран, Ирақ, Ауғанстан, Түркия және 
Сирияның солтүстігі деген зерттеушілер. Баят-
тар өз ішінде үш бұтаққа бөлінеді. Олар: а)  ақ 
баят ә) қара баят б) шам баяты. Әзірбайжан 
өлкесіне билік құрған Ақ қойынлы (1468-1514) 
тайпасы оғыздан тараған түрікмендерден болған. 
Ақ қойынлы билік басында тұрған кезеңде 1491 
жылы Қарабақта тұратын қажар тайпасы Иран 
жақтағы Әзірбайжан бөлігіне келіп қоныс тепкен 
екен. Сол қажар түркі, шам баяттан шыққан тай-
па болған. Олардың рубасысының аты «Қажар» 
болғандықтан «қажар түріктері» деп аталып, 
кейін иранда өзінің атымен аталған қажар 
патшалығын (1795-1925) құрды. Сонымен бірге 
иран жерін мекендеген қашқаи тайпасының 
арасында да баят руы барлығы анықталған 
(М.  Раһманифәр. «Ежелгі иран түріктерінің 
тарихына жаңа көзқарас»). Ал Ауғаныстанда 
Кабул, Мазар шәріп тағы басқа аймақтарда 
тұратыны белгілі болған. Ирак елінің Әрбил, 
Маусыл және Кәркөк аймақтарында тұрады 
екен. Иранның Арак, Зәнжан, Үрумие, Хузестан, 
Бружерд, Хорасан тағы өзге аймақтарда өмір 
сүріп жатқандары мәлім болды. Әзірбайжан 
Республикасының Ағжанды, Дәвечы (Түйеші), 
Нефтчала, Шамаһи, Ожар тағы басқа жерлерін 
мекен еткенін зерттеушілер айқындаған. 
Түркменстанның төрт аймағы, Өзбекстанның бір 
аймағы осы баят руының есімімен аталады екен 
(Turkiye-vikipedia). Осылайша оғыздың баят руы 
арқылы да қорқыт жыры кеңінен тараған шығар 
деп болжаланады. 
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Қорқыт ата түріктер арасында данагөй, 
сәуегей әулие болып таныған тұлғаны қазақ пен 
түрікмендер «Қорқыт ата» деп атаса, Әзірбайжан 
мен Анадолы түріктері «Дәде Қорқыт», – деп 
атайды. Қалай десек те Қорқыт дастандарының 
шығу тарихы жайында тұжырымдар мен зертте-
улер қазіргі уақытқа дейін ортақ қорытындыға 
келе алмай әр түрлі көзқарастарға жол ашып 
келеді. Бұл түйткілден арылған жағдайда, 
қорқыт дастаны түрік тарихының саяси, мәдени 
өрісінің қаншалықты терең екендігін айғақтай 
алатын дәйекке айналар еді. Сол себептен 
Қорқыт дастанының шығу тарихын анықтау өте 
зәру әрі саяси-тарихи мәні зор тақырып. Оған 
Қорқыттың тарихи ролі дәлел. Қорқыт түркілік 
ортақ сананы қалыптастыру міндетін атқарушы 
тұлға. Сондай идеяға иелік етуге «абыз» адам 
қажет болатұғын, сондықтан Қорқыт халықтың 
тарихи талабының тұлғасы болып орнықты.

Әр елдің тарихын зерттегенде ол тарихтың 
мәдениет, әдебиет және өнерін қатар зерделеу-
ге тура келеді. Мәселен Рашидеддин Фәзлолла 
(1249-1318) жазып қалдырған «Жамеһ әт-
тауарих» (жалпы тарих) атты еңбегіндегі 
«Оғызнама» мен «Қорқыт ата» кітабы арасында 
ортақ жағрафиялық бақ бар. Сол себепті Сыр 
бойынан көшкен селжүктер өздерінің империя-
сын құрып, осман империясының құрылуына 
негіз қалағанда Иран мен Анадолыға құр қол 
барған жоқ. Селжұқтар ежелден өздерінің бой-
ында түріктік құндылық болып, сіңіскен на-
нымдар, салт-дәстүрлер, жыр-дастандар мен 
дүниетанымын аталған жерлерге алып барды.
Олар ежелден жадында сақтап келе жатқан 
Қорқыттай абыз адамды елдігінің туы етіп, ата-
мекеннен жолға шыққан. Сол себептен Қорқыт 
кітабының шығу тарихын зерттеу маңызды. 
Өйткені бұл жайында бірнеше, бір-біріне 
кереғар тұжырымдар бар екені анық. Жалпы 
алғанда Қорқыт кітабының шығу тарихына екі 
түр тұжырым бар. Дастанның шығу тарихын 
ортағасырдан іздейтіндердің пікірін төменгідей 
тізбелеуге болады:

Біріншіден, дастанның XVI ғасырда хатқа 
түскенін айтып, шығу тарихын XIV-XV ғасырлар 
аралығында деп болжап, солай қабылдаған 
ғалымдар бар.

Екіншіден, Қорқыт дастанының ең сенімді 
нұсқасы XV ғасырда жазылған болса да оның 
түпкі нұсқасы оғыздар ислам дінін қабылдамаған 
X-XI ғасырлар аясында болған деп пікір айтады. 
(Жауади, Бурил).

Үшіншіден, Түркияның оғызтанушы ғалымы 
Фарук Сүмер (1924-1995) Қорқыт дастанын 

Сыр бойындағы оғыз түріктері IX – X ғасырлар 
аралығында жазған деп пайымдайды. 

Төртіншіден, Жефри Луйыс бұл кітап XIV 
ғасырдың шығармасы десе, Мейкер оның жазы-
лу тарихын XIII-XV ғасырлар аралығы деп бол-
жам айтады.

Бесіншіден, Қорқыт дастанының шығу тари-
хы жайындағы тағы бір түйін – 1998 жылы ЮНЕ-
КО тарапынан кандидат болған Әзірбайжан 
Республикасы 2000 жылында «Әзірбайжандық 
«Дәдә Қорқыт» эпосының жазылуының мың үш 
жүз жылдығы» орайында салтанатты той өткізді. 

Жоғарыда Қорқыт кітабының шығу тари-
хына қатысты бес түрлі көзқарастар VIII-XV 
ғасырлар аралығында шыққан деп пікір білдірсе 
де бір тоқтамға келіп, ең болмағанда шыққан 
ғасырына да нақты айғақ айта алмай отыр. 
Осыған орай Қорқыт дастанының шығу тарихын 
исламнан бұрын болған деп тұжырым жасауға 
дәлелдер де ғылыми тұжырымдар да жеткілікті 
бар. Сондықтан Қорқыт дастанының шығу тари-
хын ислам дінінен бұрын болған деген дәлелдер 
мен болжамдарды былай тізбелеуге болады. 
Олар:

Біріншіден, дастан: Мейірімді және Қайы-
рымды Алланың атымен, – деп бастағаннан 
кейін «Мұхаммед пайғамбар заманына жақын 
Баят бойында Қорқыт ата делінген бір кісі бар 
еді), – деп жалғастырып, дастанның бірінші 
жолында дастанның шығу тарихы исламнан 
бұрынырақ жырланғанын анықтап беріп отыр. 
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  Екіншіден, немістің танымал дипломат, 
шығыстанушы, кітаптанушы зерттеуші, аудар-
машысы Генрих Фридрих Фон Диц «H.F. Von. 
Dies» (2 қыркүйек 1751, Бернбург – 7 сәуір 
1817, Берлин) тұңғыш рет 1811-1815 жыл-
дар аралығында Дрезден қаласындағы Қорқыт 
дастанының қолжазбасын түпнұсқасын зерттеп, 
зерделеген соң оның толық жаңа нұсқасын Бер-
лин кітапханасына дайындады. Сол жұмыстың 
барысында қолжазбаның «Төбе көз» даста-
нын неміс тіліне аударды. Г.Ф.Ф. Диц аталған 
жұмыстарды атқарған маман ретінде Қорқыт 
дастанның шығу тарихына орай Қорқыттың 
«Төбе көз» дастанын гректің әйгілі ақыны 
Гомердің (б.з.б. VIII) «Одиссея» эпосы-
мен салыс тырып, оған қорытынды жасаған. 
Ол онда: Гомер «Одиссея» (б.з.д. 12-8 ғ.ш.) 
эпосындағы бір көзді дию дастанын Қорқыт да-
станынан көшірген немесе қорқыт дастанының 
мазмұнынан хабардар болған үшін оған еліктеп 
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Қорқыт ата жырларының шығу тарихы 

жырлаған деген ой айтқан. Өйткені Гомердің 
диюы барлық жағынан Қорқыт дастанындағы 
Төбе көз диюына ұқсас келеді. Осыған орай Го-
мер, Қорқыт дастанынан хабардар болған. Ал 
қорқыт жырын жырлаушылар Гомерді және 
оның шығармаларынан хабардар болмағанына 
қарап, Қорқыт дастанының шығу тарихы Го-
мер өмір сүрген заманнан да бұрын болғанын 
болжауға болды. 

Үшіншіден, Қорқыт дастанындағы «Дәлі 
Думрол» 
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( دومرول یدل ) 
  

 кейіпкері Гілгәмеш дас-
танындағы бір кейіпкермен ұқсастығы айты-
лады. Бұл жөнінде әзірше жүйелі зерттеу қол ға 
алып отырғанынан хабарымыз жоқ. Ал Гілгә-
меш, адамзат тарихындағы алғашқы эпостық 
кейіпкері. Гілгәмеш эпосында достық, махаббат, 
тәкаппарлық, мақтану, жауынгерлік пен адам 
баласының үстемдік құру нәпсісі жайы айтыла 
тұра, өлімнен қорқу мен мәңгілік өмір сүру арма-
ны дастанның негізгі идеясына айналып кетеді.

Гілгәмеш ежелгі шумер патшаларының ті зі-
мінде бесінші орында тұр. Шумер патша лығы-
ның тарихы екі дәуірге бөлініп қаралады. Бірі ұлы 
топан суынан бұрынғы патшалар, екіншісі – ұлы 
топан суынан кейінгі патшалары. Гілгәмеш сол 
кейінгі дәуірдің патшаларының қатарына жата-
ды. Гілгәмеш оқиғалары Ұрық қаласында өтеді. 
(Ұрық: бүгінгі Ирак еліндегі екі өзен арасында 
орнасқан қала болған). Гілгәмеш Луглиандаұлы 
б.з.б. 2700 жылында салтанат құрып, 126 жыл 
билік құрған. Гілгәмеш дастандарының барлығы 
тасқа қашалып жазыл ған. Ең ғажабы 12 дастан 
12 тас беттеріне на қыш талып, бедерленіп тұр. 
Гілгәмеш дастандары қазіргі Ирак мемлекетінің 
аймағындағы екі өзен (Тигр – Евфрат) ара-
сында орналасқан ежелгі Ұрық қаласындағы 
оқиғаларды қам ти ды. Гілгәмеш шығармасының 
12 дастаны төмен дегідей:

1. Гілгәмеш қиындық көрген сайын көңілі 
көтеріліп, шаттана түседі.

2. Анкидудың Гілгәмешпен табысуы әрі 
орман құдайлары Хумбемен соғысу жайын 
кеңесулері.

3. Анкидуның қаланы тастап, қайтып кетуі.
4. Күн құдайы Шәмшты қозғауы.
5. Киелі орманға жетулері.
6. Гілгәмештің Махаббат құдайы Ештермен 

әңгімелесуі.
7. Анкидуның екінші түсі.
8. Анкидуның өлімі, Гілгәмештің зары.
9. Гілгәмештің үшінші түсі.
10. Күн құдайы Шәмштың Гілгәмешқа тау-

лы аймақтардың данасы Си Дури Саи ту-мен 
кездесуге жол сілтеуі.

11. Гілгәмеш мен Си Дури Саи ту өзара 
әңгімелесуі.

12. Гілгәмештің топырақ әлемінің асты-
на сапар шегуі әрі Анкидуның көлеңкесімен 
сөйлесуі. Гілгәмештің ісінің соңы.

Ескерту: бұл мәліметтер Гілгәмештің дастан-
дарының аудармашысы Аһмет Шамлу (1925-
2000) иранның танымал ақыны, жазушы, сөздік 
құрастырушы, әдебиеттанушы және аудармашы, 
тәржімасы бойынша алынды. 

Он екі дастан он екі тасқа қашалып жазылған. 
1872 жылы ағылшын ғалымы Жорж Смит тара-
пынан табылды.

Қорқыт дастанының қолжазбасын алғаш рет 
Дрезден кітапхана қызметкері Флишер кітап-
тарды тізімге алу кезінде анықталды. Қолжаз-
баның мұқаба бетінде «Оғыз тайпаларының 
тіліндегі Дәдә Қорқыт кітабы» деп жазылған. 
Бұл қолжазба Сұлтан Аһмет паша (1590-1617) 
билікте болған 1603-1617 жылдар аралығында 
Топқапы кітапханасына тапсырылды деген 
анықтамасы болғаны үшін Флишер оны сол 
ғасырлардың кітаптар тізіміне енгізген. 

Қорқыт кітабының Ватикан нұсқасы да 
бар. Ватикан қорындағы қолжазба 6 дастан-
нан тұрады. Ғалымдардың пайымдауы бойын-
ша Дрезден нұсқасынан бұрынырақ жазылған. 
Сондай-ақ Ватикан нұсқасының жазулары 
түгелдей дыбыстары әрекет таңбаларымен 
бел гіленген. Бірақ неміс нұсқасында әрекет 
(дыбыстық таңба) қойылмаған. Ватикан қолжаба 
нұсқасын 1950 жылы италияндық ғалым Атур 
Рози тапты. Аталған қолжазба 109 беттен 
тұрады. 

Дрезден нұсқасы 12 дастаннан тұрады, 154 
бетте жазылған. Кітаптағы он екі дастанның 
мазмұны төменгідей болып табылады: 

1. Дирсеханұлы Бұғаш дастаны
2. Қарашық шопанның дастаны
3. Байбөріұлы Бамсы Байыр дастаны
4. Бурла хатун дастаны
5. Тоқа Қожаұлы Делі Домрул дастаны
6. Қаңлы Қожаұлы Қан төрелі дастаны
7. Қазылық Қожаұлы Иейене дастаны
8. Төбекөзді өлтірген Босат дастаны
9. Бекілұлы Омран дастаны
10. Ұшан Қожаұлы Секрек дастаны
11. Ораз дастаны
12. Салур Қазан дастаны
Қорқыт дастандары өлең әрі қара сөз арқылы 

айтылып, жырланып келген. Дастанда 200 бәйіт 
өлеңі бар, ал қалған мәтіндер қара сөзбен айты-
лады. Кітапта үштен бірін өлең жолдары құраса, 
үштен екісі қара сөзден тұрады. Кітаптың тілі 
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жалпы алғанда түрік тілі, тек қана 350 араб 
сөзі, 136 парсы сөзі бар. Бұның өзі дастанның 
шығу тарихы тереңіректе жатқан деген түйінге 
жетелейді. Өйткені парсы – араб тілдерінің 
түркі тіліне онша ықпал ете қоймаған кезде 
жырланғанын байқатады. 

Гілгәмеш мен Қорқыт арасындағы ұқсас-
тықтар: екеуі де өлімнен құтылып, мәңгі өмірге 
талпынады. Бірақ соңында екеуі де өлімді мой-
ындайды. Гілгәмеш эпосын орыс тіліне аударған 
И.Н. Дьяконовтың пікірінше, поэманың өзе-
гінде: «адам өмірінің мәнсіздігі, бәрібір түбі 
келмей қоймайтын, алмай қоймайтын ажалдың 
әділетсіздігі» туралы ой жатыр.

Гілгәмеш пен Қорқыт аңыздарында өлімнен 
қорқу жатыр. Өлім трагедиясы қазақтар ара-
сында қорқыттың қобызы арқылы өзге түрік-

терге қарағанда өзгешелеу сипатқа ие. Сол се-
бептен Қорқыт тұлғасы Әзірбайжан, Ана долы 
және Түрікменстан, тіпті Иран, Ауғаныс тан 
халықтарының арасында тараған Қор қыт дас-
тандарын топтастырып, салыстыра отырып, 
зерттеліп, зерделенуге тиіс деп есептейміз. 
Гілгәмеш эпосы мен қорқыт дастанының 
арасындағы айырмашылықтар: Гілгәмеш эпосы-
ның он екі дастаны тасқа қашалып жазылған 
үшін бастапқы күйінде бізге жетті. Ал Қорқыт 
дастаны тарих бойынша халықтардың замана та-
лабы бойынша өзгеріп, жаңа мазмұнға ие болып 
отырды. Сол себептен қорқыт дастанының та-
рихи жолындағы өзгеріс пен мазмұнын анықтау 
арқылы тарихтың әр дәуірінің арман мен 
мақсатын анықтауға көмектесе алатын шығарма 
ретінде ұдайы зерттеліп, зерделеніп тұруға тиіс. 

1-сурет – Гілгәмеш эпосының 11-ші жыры 2-сурет – Дрезден нұсқасының бірінші беті

Төртіншіден – Қорқыт дастанының шығу 
тарихы жайында түрік ғалымдары да жырдың 
исламнан бұрын болған деген пікір айтқан. 
Олардың қатарында Аһмет Фуат Көпірлі (1890-
1966) бар. Ол былай: «Қорқыт дастандарының 
жиынтығы исламнан бұрынғы заманнан тамыр 
тартқандығы байқалады. Бұл дастанда ғасырлар 
бойы ауызша айтылып, құлақтан құлаққа 

жетіп, ең соңында хатқа түсіп, жазба дерекке 
айналған» деп ой білдірген. Тағы да түркі тари-
хына көп еңбек сіңірген Аһмет Кабаклы (1924-
2001) Қорқыт дастанының шығу тарихына орай: 
«Соншама көп қоғамдық міндеттер атқарып 
жүрген Қорқыт ата, исламнан бұрын түркілер 
арасында өмір сүрген. Сондай-ақ түрлі түрік 
тайпалар арасында түрлі атпен аталып келген. 
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Қорқыт ата жырларының шығу тарихы 

Мәселен: тоғыз оғыздар – шаман, алтайлар – 
кам, жақұттар – ойын, қырғыздар – бақсы және 
оғыздар – озан атаған. Қорқыт ел ішінде шешен, 
тақуа, дін басы, сәуегей, сазгер және ақын бо-
лып танылған. Сондықтан жалпы халық одан 
қорқатын әрі сыйлайтын болған. Өйткені халық 
Қорқытты тәңірмен жақын байланыста болған 
деп білетін», – деп пікір айтқан. 

Бесіншіден – зерттеуші қаламгер Мұрат 
Әуезов Гілгәмеш пен түркі поэмалары арасын-
дағы ортақ құбылыс барлығына тоқтайды. Онда: 

«Ұрықтың қақ ортасында тұрып айқайлармын,
Мен қуаттымын.
Мен ғана өзгертемін тағдырларды, 
Кім далада туған – оның күші сұрапыл.
Кейіпкердің өзін-өзі бұлай бағалауы 

көшпелі түркі поэзиясына тән құбылыс», – 

деп тұжырым жасайды. 
Сондықтан Қорқыт поэмасы ежелгі түркі 

тарихынан бүгінге жетіп, ислам дінімен бірге 
тұңғыш данагөй, әулиесі болып танылған тұлға 
болуы ықтимал. Ал қазақтар арасында оны 
«абыз» деген. Абыз сөзінің өте ескі заманнан 
тамыр тартқан деп нақтылай білсек Қорқыт 
дастанының шығу тарихына бір адым жақындай 
түсеміз. Қазақ әдбиеті мен мәдениетінде 
«абыз» адамның орны ерекше екендігіне аса 
мән беріп жүрген қайраткер ғалым Мекемтас 
Мырзахметұлы «Абыз» атты көлемді мақаласы 
жаңа зерттеулерге шамшырақ бола алатын 
шығар. Сонда Қорқыт ата абыз адам болмақ. 

Бесіншіден – Қорқыт дастанының шығу 
тарихы жайында қазақ ғалымдары да пікір 
жазып қалдырған. Академик Әлкей Марғұлан 
(1904-1985) түркиялық ғалым Орһан Шайық 
Көкай дың (1902-1994) тұжырымына сүйене 
отырып, өз ойын: «Қорқыт әңгімелерін жақсы 
зерттеген Орһан Шайық араб, парсы және түркі 
тілдерінан көп жаңа мәліметтер тапқан. Сол 
мәліметтер бойынша Қорқыт әфсанасын ең 
ерте заманда Сыр бойында қоныстанған Оғыз 
бен Қыпшақ тайпалары шығарған. Олардың 
ескі аңыздарда Сыр бойында қоныстанған 
тайпалардың (үйсін, қаңлы), алып ерлері (Бам-
сы, Алпамыс, Қазанбек, Басат, Екрек, Секрек) 
аталады», – деп қорытқан. 

Осылайша Қорқыт дастанының шығу тари-
хы жайында түрлі тұжырымдар мен пікірлер бар. 
Сондықтан Қорқыт шығармасының тарихы түрік 
халықтарының ішкі бауындай оның болмысы-
ның бір қырын айқындай түсетін анықтамалық 
сипаттағы туындыны кешенді түрде зерттеген аб-

зал. Әсіресі зерттеуші ғалымдар Қорқыт атаның 
мазары Қазақстан аймағында орналасқан Ғазалы 
– Қызылорда арасындағы темір жолының бой-
ында Сыр жағалауында жатқандығын қабылдап 
жүр. Сондай-ақ қазақ арасында «Қорқыт 
өміріне қатысты аңыз-әңгіменің басым көпшілгі 
күймен көмкеріліп, күймен сабақтасып отыра-
ды. Ел ішінде «Қорқыт күйі», «Қорқыт сары-
ны», «Қоңыр», «Тәңір күй», «Қорқыттың елмен 
қоштасуы» деп келетін қобыз күйлері, байырғы 
сарындар күні бүгінге дейін тартылады» деген 
тұжырым бар. Сондықтан Қорқыт кітабының 
қазақ ғылымында да терең зерделену керектігін 
ұдайы сезіп отырғанын Қазақстанда зерттеліп 
келе жатқанынан байқауға болады. 

Қорқыт дастанының тәржімасы мен зерт-
теулер жайын әңгіме еткенде әрине бірінші 
болып, немістің танымал қорқыт зерттеушісі, 
аудармашысы Г.Ф. Диц еске алынады. Өйткені 
ол тұңғыш рет 1811-1815 жылдар аралығында 
Дрезден қорындағы дастанының қолжазбасынан 
текстология жасаған жаңа нұсқасын Берлин 
кітапханасына дайындады. Сондай-ақ «Төбе көз» 
дастанын неміс тіліне аударды. Әрі шығарманың 
шығу тарихы жайында өз тұжырымын жария-
лады. Неміс ғалымдары тарапынан Дицтен 
кейін Қорқыт кітабының зерттелуі жалғасты. 
М.П. Хутсма, И. Хаин және Ф. Бабингер сияқты 
зерттеушілер тарапынан жалғасын тапты.

Қорқыттану саласына орыс ғалымдары: 
В.  Бартольд (1869-1930), А.Г. Туманский (1861-
1920), В.М. Жирмунский (1891-1971), сондай-ақ 
Кеңес одағындағы Әбубәкір Диваев (1855-1933) 
сынды түріктектес ғалымдары мен құран кітабын 
неміс тіліне аударған, зерттеушісі Theodor N�l-Theodor N�l-
deke (1836-1930) елеулі қызмет жасады. N�ldeke 
1859 жылы Қорқыт кітабын қайтадан түгелдей 
тексеруден өткізіп, аударуға кірісті. Бірақ оған 
шамасы келмей қалды. Кейін В.  Бартольд 1894-
1910 жылдар аралығында N�ldeke дайындаған 
нұсқасын аударды. Ол әуелі кітаптың төрт 
дастанын орысша аударып, қолжазбалық 
мәтіндерімен бірге сол замандағы мәдени-әдеби 
басылымдарда жариялады. Одан соң үлкен 
табан дылықпен кітапты толық тәржімалап 
шықты. Бірақ тірі кезінде жұмы сын баспадан 
шығаруы мүмкін болған жоқ. В. Бартольд дүние 
салған соң 1950 жылы Әзірбайжан ғалымдары: 
Һамид Араслы мен М.  Тәһмасп В. Бартольдтың 
аудармасын толықтай Бакуда баспадан шығар-
ды. В. Бартольд атқарған еңбектер ұшан-теңіз. 
В.  Бартольдтың аударма мен зерттеулері жөнінде 
ардақты қазақ ғалымы Ә. Қоңыратбайдың 
кітабынан толығырақ мағлұмат алуға болады.
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Қорқыттану бағытында түрік ғалымдары аса 
құнды зерттеулер жүргізді. Олардың қатарында: 
Kilisli Rifat Bilge (1873-1953) неміс ғалымы 
Дицтен жүз жыл кейін 1916 жылы қорқыт кіта-
бын Түркияда жарыққа шығарды. Ali Rıza Yal-
man (1889-1960), Abdülkadir İnan (1889-1976), 
Mehmet Fuad K�prülü (1890-1966), Orhan Şaik 
G�kyay (1902-1994), Muharrem Ergin (1923-1995) 
сынды зерттеуші ғалымдарды атауға болады.

Түркияда Kilisli Rifat Bilge жариялаған 
қорқыт кітабы жиырма жылдан кейін 1936 жылы 
Бакуда академик Һaмид Araslı тарапынан Бакуда 
жарияланды.

Француз ғалымдары да Қорқыт аңызын, қазақ 
даласымен тығыз байланысы бар екендігіне 
көңіл бөліп, терең зерттеген. Олар зерттеу 
нәтижесінде халықтың тіршілігі, салт-дәстүрі, 
қоғамдық қарым-қатынасы, билік жүйесі сынды 
көптеген бағытта оң қорытындылар жасауға 
қол жеткізген. Француз ғалымдар арасынан 
атап айтқанда: Пауыл Пеллио, Е. Блоше және 
П. Ру сияқты зерттеушілерді тілге тиек етуге 
болады. 

Иран ғалымдары қорқыттану саласында 
айтарлықтай еңбек сіңіріп келеді. Мәселен ғалым 
Үсейін Мұхаммедзада Сыдиқ ұзық жылдар бойы 
түрік мәдениеті мен тарихын зерттеп келе жатқан 
түркітанушы маман. Ал ғалым Мұхаммедәли 
Фәрзане Қорқыт кітабының канондік нұсқасын 
Дрезден мен Ватикан қолжазба нұсқалары бой-
ынша дайындап, 1980 жылы өте жоғары сапамен 
шығарды. Сондай-ақ Самат Беһрәнги (1939-
1967) Қорқыт дастандарының бірін «Дәлі Дум-
рол» дастанын парсышаға тәржімалап шығарды. 
Беһзат Беһзади (1930-2010) Қорқыт кітабын 
толық парсы тіліне аударып жариялады. 

Қазақ ғалымдары да қорқыттану саласын-
да ерен еңбек етті. Шоқан Уәлиханұлы (1835-
1865), Әлкей Марғұлан (1904-1985), Әуелбек 
Қоңыратбай (1905-1986), Рахманқұл Бердібай 
(1927-2012) сынды зерттеушілер түркітану 
бағытында елеулі зерттеулер жүргізді.

Қорқыт кітабы неміс, орыс, француз, 
ағылшын, италиян, парсы, сонымен бірге түрік 
халықтары тілдерінде жарық көрді. Қазақ тіліне 
белгілі қайраткер ғалым Әуелбек Қоңыратбай 
аударды. Осылайша тұңғыш рет қазақ тілінде 
сөйлеген Қорқыт кітабы 1986 жылы баспадан 
шығып, оқырмандарға жол тартты.

Қорқыт дастанының тілі жайлы әңгіме 
болғанда жалпы 90 пайыз сөздер түркі тілінде 
деп анықталған. Оның ішінде оғыз, қыпшақ, 
тағы басқа Сыр бойында өмір кешкен түрік 
тайпалардың тілдік ерекшеліктерін шығарманың 
мәтінінен таба аламыз. Мәселен: шығармада ба-
лама (синоним) сөздер пайдаланған кезде, екі 
сөзде түркі сөзі болып келеді. «ет = қыл», «де 
= сөйле», «есен = сау», «қызыл = алтын», «кет-
мек = бармақ», «иігіт = алып», осында аталған 
сөздер қазіргі қазақ тілінде де бар. Демек Қорқыт 
дастандарының тілі барлық түркі халықтарына 
ортақ тіл іспеттес.

Қорытынды 

Түйіндеп айтқанда, Қорқыт дастандары түркі 
халықтарының ежелден бүгінгі заманға дейінгі 
мәдениет пен әдебиетінің тарихи сабақтастығын 
айқындай алатын құнды шығарма. Сол себепті 
Қорқыт ата дастандары кешенді түрде тұрақты 
зерттеліп, зерделеніп, мәдени кеңістігімізде ай-
налымда болуға тиіс туынды.
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ЯЗЫЖЫОҒЛҰ ӘЛИДІҢ «СЕЛЖҰҚНАМЕ» КІТАБЫ

Түркілердің тілін, тарихын, мәдениетін таныту үшін көптеген шығарма жазылғаны белгілі. 
Орхон-Енисей жазбалары, «Диуани лұғат ат-түрк», «Данишменд-наме», «Қорқыт Ата кітабы», 
«Салтык-нама» – бұл шығармалардың кейбірі ғана. Языжыоғлұ Әлидің қаламынан туындаған 
«Селжұқнаме» немесе басқа атауы «Тауарих-и Ал-и Селжүк», «Тарих-и Ал-и Селжұқ» және «Оғыз-
нама» шығармасының түркі әлемінің ортақ мұрасы ретіндегі орны бөлек. Бұл шығарманы Языжыоғлұ 
Әли 1436 жылы ІІ Мұрат билігі тұсында жазған. «Селжұқнаменің» мазмұны өте бай, қапсаған 
тақырып аясы тым кең. Исламнан бұрынғы түркі тайпалары, моңғол тайпалары, басқа да түркі 
тайпалары: Ұйғырлар, Қыпшақтар, Қаңлылар, Қарлұқтар, Қалаштар, Ағачерілер (Таһташылар)..., 
түркілердің бір қолы Оғыздардың терең тарихын қамтиды. Оғыз тайпалары атауларының шығу 
тегі, таңбалары, тотемдері жеке-жеке көрсетілген. Әсіресе Оғыз таңбаларының алтын сиямен 
жазылғанын атап өткен жөн. Языжыоғлұ түрлі дереккөздерді пайдалана отырып, Қорқыт ата, 
Аққойынлы бегі Қара Осман, Селжүктің әкесі Тоқақ ибн Лұқман хан, Селжұқтардың мемлекетінің 
құрушысы Селжұқ бек (?-1009), Ғазнауи билеушісі Махмұд сұлтан (998-1030), Тұғрыл бек 
(1037-1063), Алп Арслан сұлтан (1063-1072), Мәлік шах (1072-1092), Беркейарух (1094-1105), 
Мұхаммед сұлтан (1105-1118), ІІ Махмұд (1118-11314), Месут сұлтан (1134-1152), Гиясаддин 
Кейхусрау, Алауддин Кейқуат, Осман Гази және олардың өмір сүрген кезеңдері туралы аса 
маңызды мәліметтер берген. Бұларға қосымша шығармада түріктердің Анадолыда орнығуы мен 
Анадолыдағы қалалар туралы мол мәлімет орын алған. Бұл мақалада «Тауарих-и Ал-и Селжұқ» 
(«Селжұқнаме») шығармасы туралы сөз қозғалады, түрік тілі, тарихы және мәдениетіне қатысты 
маңыздылығы қарастырылады. 

Түйін сөздер: Түрік тарихы, түрік мәдениеті, Оғыздар, Ағачерілер (Таһташылар), Селжүктер, 
Кыршеһир. 

Zhumadilova G.T.
The 3rd year PhD Doctor of the B.R. Suleymenov Institute of oriental studies,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: Zhumadilova.gaini@gmail.com

The book of Yazyoglu Ali "Selcukname"

It is well-known that many works have been written for acquaintance with language, history and 
the culture of the Turkish people. Records Orkhon-Yenisei, «Divany-latyshi-turki», Daniindend-Nam, 
«Book Korkyt-Ata», Solt-nam are considered as one of such works. Among these works the certain place 
is taken by the work of Yazyzhoglu Ali under the name «Seldzhuknameh» or also named as «Tauarrih-
Ali-seldzhuk», «Tarija Alya seldzhuk» or Oguz-nameh which is considered as the heritage of the Turkic 
world. This work has been written by Yazyzhogl Ali in 1436 in the period of the Second Murat’s govern-
ing. «Seldzhuknameh« is very rich with depth of sense and sharpness of a plot. The Mongolian and some 
Turkic tribes, such as Uyghurs, kipchak, kanglara, karluk, etc., are considered as the symbols of history 
of oguz. It is also told in detail about the origin of the name of the tribe of oguz, their symbolics and 
totems. Also Oguz symbolics are mentioned in this work which were written by gold ink. Yazyzhoglu, 
using various sources, has told in detail about such great people as Korkyt Ata, Tkhaki bin LukmanKhan 
– Seldzhuk’s father, the founder of the state of the Seljuks – Seldzhuk Beck (? – 1009), the Gaznavi’s gov-
ernor Mahmoud Sultan (998-1030), Tugril Beck (1037-1063) Sultan Al-Arslan Sultan (1063-1072), Ma-
lika Shah (1072-1092), Berkayarukh (1094-1105), Mahomed Sultan (1105-1118), Mahmoud II (1118-
11314), Mesud Sultan (1134-1152), Giyadaddin Kakhir, the Alawite Keysukat, Othman Ghazi, etc, and 
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also about the periods of their life. In addition to it, information on the Turks who have lodged in Anatoly 
and on the cities of Anatolii are also provided in this work. The historical work «Tavarikh al-Seldzhuk» is 
also investigated in this article (Seldzhuknam). The importance of Turkish language, history and culture 
is being proved as well.

Key words: Turkish history, Turkish culture, огуз, Seldzhuk, Kyrshekhir.
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Книга Языжоглу Али «Сельджукнаме»

Всем известно, что немало произведений было написано для ознакомления с языком, 
историей и культурой турецкого народа. Одними из таких работ считаются записи Орхон-
Енисея, «Диваны-латыши-турки», «Даниинденд-Нама», «Книга Коркыт-Ата», «Солт-нама». Среди 
них отдельное место занимает произведение Языжоглу Али под названием «Сельджукнаме», или 
также по-другому именуемое, как «Таварих-Али-сельджук», «Тарихи-Али сельджук» или «Огуз-
наме», которое считается наследием тюркского мира. Эта работа была написана Языжоглу Али 
в 1436 году, во времена правления Мурата II. «Сельджукнаме» очень богат глубиной смысла 
и остротой сюжета. Монгольские и некоторые тюркские племена, такие как уйгуры, кипчаки, 
канглары, карлуки и т.д., являются символами истории огузов. Также подробно говорится 
о происхождении названия племени огузов, их символике и тотемах. Также упоминается о 
записанной золотыми чернилами символике Огузов. Языжоглу, используя различные источники, 
подробно рассказал о таких важных людях, как Коркыт Ата, отец Сельджука Тхаки бен Лукман 
Хан, основатель государства Сельджуков – Сельджук Бек (? – 1009), правитель Газнавидов – 
Махмуд Султан (998-1030), Тугрил Бек (1037-1063) Султан Аль-Арслан Султан (1063-1072), Малики 
Шах (1072-1092), Беркаярух (1094-1105), Мухаммад Султан (1105-1118), Махмуд II (1118-11314), 
Месуд Султан (1134-1152), Гиядаддин Кахир Алавит Кейсукат, Осман Гази, а также о периодах их 
жизни. В дополнение к этому, также приведена информация о турках, поселившихся в Анатолии, 
и о самих городах Анатолии. В этой статье также рассматривается работа «Таварих аль-Сельджук» 
(«Сельджукнаме»), показывается важность турецкого языка, истории и культуры.

Ключевые слова: турецкая история, турецкая культура, огуз, сельджук, Кыршехир.

Кіріспе

Ұлы Селжұқ мемлекеті Каспий теңізінің 
шығысында, бүгінгі Түркіменстанның тер-
риториясы да ішіне кіретін аймақта негізі 
қаланып, құрылған болатын. Басқаша айтсақ, 
Түркіменстан мен оның айналасындағы жер-
лер Селжұқ мемлекетінің құрылған жері болды. 
Халық санының артуына және көрші мемле-
кеттермен арадағы қарым-қатынасқа байланыс-
ты селжұқ мемлекетінің құрушылары Оғыздар 
батысқа қоныс аудара бастады. Кейінірек ше-
кара Иран, Араб түбегі, Әзірбайжан, Түркия 
мемлекетінің жеріне қарай кеңейтілген; Селжүк 
мемлекеті әлем тарихындағы ең ірі жаһандық 
мемлекеттердің біріне айналған еді. Негізінде 
Түркіменстан жері мен оның айналасындағы 
жерлер тек Оғыздарға ғана емес, кей тари-
хи кезеңдерде бүкіл түркілердің мекеніне 
айналған-ды. ХІV ғасырда Языжыоғлұ Әлидің 
қаламынан туындаған, түрік тілінде жазған 
«Селжұқнаме», басқа атаулары да «Тауарих-и 
Ал-и Селжұқ», «Тарих-и Ал-и Селжұқ» немесе 
«Оғыз-нама» шығармасы бұл пікірімізге дәлел 

бола алады. «Селжұқнамедегі» жазбаларға 
қарағанда Түркіменстан мен оның маңайындағы 
жерлер – түркі дүниесінің топтастығындағы 
орын, түркілік тек дүниеге келген аймақ, 
түркілік рухтың әлемге тараған нүктелерінің 
бірі. Сондықтан «Селжұқнаме» – бүкіл түркі 
әлеміне ортақ шығарма. Басқаша айтсақ, басқа 
ешбір шығарма «Селжұқнаме» сияқты түркі 
әлемін толық қамтыған емес. Бұл шығармада 
түркілердің түп-тамыры, ортақ өткені, әлемге 
қалай таралғаны, түркі тайпаларының бір-бірімен 
қалай туысатындығы, арақатынастары тамаша 
әрі егжей-тегжейлі жазылған. Тынық мұхитынан 
Балқанға, Солтүстік мұзды мұхитынан Оман 
теңізі мен Африкаға дейін таралған түркі 
тайпаларының топтастырылғандағы жалғыз 
шығарма «Селжұқнаме» болса керек. 

Селжұқ мемлекетінің тарихына қатысты де-
ректер саны шектеулі. Негізінде Ұлы Селжұқ 
мемлекеті мен Анадолы Селжұқ мемлекетінің 
тарихы туралы түрік тілінде және шет тілдерінде 
көптеген шығарма мен еңбектер жазылған. 
Десе де, кейбір зерттеу еңбектерінде ең негізгі 
және толыққанды дереккөздердің бірі сана-



ISSN 1563-0226; еISSN 2617-1864                  Journal of Oriental Studies. №3 (86). 2018 117

Жумадилова Ғ.Т.

латын Языжыоғлұ Әлидің «Селжұқнамесі» 
пайдаланылмағаны белгілі. Кейбір зерттеушілер 
тым аз пайдаланған. Оның бір себебі де 
шығарманың ескі жазудан жаңа әліпбиге кеш 
көшіріліп, зерттеушілер мен оқушылар назары-
на кешігіп ұсынылғанында болса керек. (Bakır, 
2009).

Жаңа әліпбиге жақын уақытта ғана көші-
рілген, жеткілікті зерттелмеген бұл шығарма 
түрлі зерттеушілер тарапынан бірнеше шығар-
маның аудармасы ретінде көрсетілген-ді (2). 
Дегенмен, шығарманы тереңірек зерттей түссек, 
Языжыоғлұ Әлидің бүгінге дейін жетпеген көп 
шығармасы сүзгіден өткізіліп, жаңа және аса 
көлемді бір еңбектің ортаға шыққаны байқалады. 

Бұл шығарма Топқапы мұражайы Реван 
бөлімінде сақтаулы алғашқы нұсқасы қолға 
алынып, жариялау үшін жаңа әліпбиге көші-
рілген. Шығармада түріктердің түп-тамыры, 
Түрік-Моңғол арақатынасы мен туыстығы, 
басқа да түркі тайпаларының тарихы мен 
салт-дәстүрі, Оғыз тайпаларының таңбалары, 
Ұлы Селжұқ мемлекеті, Анадолы Селжұқ 
мемлекеті және түркі тайпаларына қатысты 
зерттелмей қараңғылықта қалған көптеген 
мәсе лелер жазылған. Оғыз тайпаларының 
шығу тегі, құрылымы мен ұйымдасуы, Селжұқ 
мемлекетінің құрылуы, Оғыз/Селжұқ тайпала-
рының батысқа қоныс аударуы, Анадолы 
Селжұқ мемлекетінің құрылуы, Селжұқ/Оғыз 
тайпаларының мәдениеті мен өркениеті туралы 
теңдессіз құнды мәліметтер бар. Сонымен 
қатар шығармада Түркіменстан, Әзербайжан, 
Иран және Түркияның IX-XIV ғ. географиялық 
жағдайына қатысты аса құнды деректер берілген. 

1. Селжұқ мемлекеті тарихын зерттеудегі 
«Селжұқнаменің» орны

Селжұқ мемлекетінің дәуірі – мұсылман 
Оғыз тайпалары Батыс Азияның үлкен бір 
бөлігін өз мекендеріне айналдырған мезгіл-ді. 
Сонымен қатар түркілердің Еуропа мен Африка 
материктерінің шекараларына тақау орналаса 
бастаған кезеңі. Сондықтан да жалпы түркілер 
тарихы үшін маңызды кезеңдердің бірі. Селжұқ 
мемлекетінің дәуірі – мұсылман түркілердің 
қытай, үнді, парсы, араб, армян, орыс, грузин, 
византиялықтар сияқты көптеген ұлттармен 
көрші болған уақыты. Бұл көптеген маңызды 
оқиға орын алған ғасыр. 

Селжұқ мемлекетінің дәуірі түркілердің аса 
үлкен аумаққа қоныстанған кезеңі болғанына 
және қым-қуыт оқиғаларға толы болғанына 
қарамастан жазба деректер өте аз, шектеулі 
әрі жеткіліксіз. Ұлы көштер орын алған IX-

XII ғасырларда Оғыздар тарихы жазылмаған, 
қоныс аударуға қатысты жазбалар жоқ. Соны-
мен бірге Түркіменстан, Әзербайжан, Иран 
және Анадолыда түрікше шығармалар да жа-
зыл маған. Малазгирт шайқасынан кейінгі 200 
жыл Анадолыда қараңғылық кезеңі деп жария-
ланған-ды. Өйткені ол кезеңде Оғыздар шығар-
маларын парсы тілінде жазатын еді. Сондық-
тан Оғыздардың тарихында IX-XII ғасырлар 
аса маңызды болғанмен, бұл кезеңге тиесілі 
дереккөздердің жеткіліксіз болуы үлкен 
қиындық туғызып келеді. 

Түрік тіліндегі деректердің шектеулі және 
жеткіліксіз болуымен қатар қытай, үнді, парсы, 
араб, армян, орыс, грузин тіліндегі деректер мен 
Византия дереккөздері де қараңғылықта қалған 
мәселелерді ашуға көмектесетіндей жағдайда 
емес. 

Ибн Бибинің парсы тілінде жазылған «El Eva-
mirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l Ala’iye» еңбегі 1192-
1280 жылдар арасын қамтиды. Бұл шығармада 
әсіресе, Селжұқтардың шығыста қалған бөлігі 
туралы өте аз айтылған (İbn Bibi, 1996).

Анадолыда жазылған тағы бір шығарма 
«Bezm u Rezm» деп аталады. Қазы Бурханеддин 
өз тарихын жазғызу үшін сол заманның ақыны 
әрі жазушысы Әзиз б. Ердешир Ештерабадиға 
ұсыныс жасаған. Аты аталған ақын бұл 
ұсынысты қабыл алып, 1394 жылы Сивасқа 
келеді. Төрт жылдан соң қазы Бурханеддин 
қайтыс болғаннан кейін аталмыш шығарманы 
бітіріп, Сивастан кетеді. Бұл шығармада 
Анадолыдағы Селжұқ мемлекетінің тек соңғы 
кезеңдері туралы сөз қозғалған («Aziz b. Erde-
şir-i Esterâbadî», 1990)

Анадолының солтүстік бөлігінің Селжұқ тар-
дың қолына өтуі туралы қауесеттер мен әңгіме-
лер негізінде Токатта жазылған «Данишменд-
наме» шығармасында Селжұқ мемлекетінің 
жалпы тарихы туралы айтылмайды, тек 
Анадолының солтүстік бөлігінің қалай жаулап 
алынғаны туралы сөз болады (Демир, 2002). 
Османлы дәуірінде жазылған, бірақ Селжұқ 
мемлекетінің кезеңдері туралы айтылатын 
«Салтыкнама» шығармасында да селжұқтардың 
тарихы егжей-тегжейлі жазылмаған. XV 
ғасырда ел арасында, әсіресе Балқан елдерінде 
Салтык Гази туралы көп айтылатын әңгімелер 
Жем сұлтанның назарын аударған. Жанындағы 
қызметкерлерінің бірі Әбул Хайыр Румиге 
Сары Салтык туралы әңгімелерді жинақтау 
міндеті жүктелген. Бұл оқиға Салтык Газиге 
қатысты оқиғалардың қағазға түсірілуіне себеп 
болып, Әбул Хайыр Руми аталмыш шығарманы 
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Языжыоғлұ Әлидің «Селжұқнаме» кітабы

1473-1480 жылдар аралығында Едірнеде жазып 
бітірген (3). 

Ахмед бин Махмұдтың шығармасы «Сел-
жұқнаме» болса Языжыоғлұның еңбегі мен ел 
аузындағы әңгімелерге сүйене отырып жазылған 
әрі дереккөз ретінде пайдалану үшін жеткіліксіз 
бір еңбек болып табылады (Ахмед бин Махмұд, 
1977). 875-жылы (1470-1471) Әбу Бәкір Тирани-
дің парсыша жазған «Китаби Диарбекирие» 
шығармасында негізінен Аққойынлылар мен 
Қарақойынлылар туралы айтылады (Әбу Бәкір 
Тирани, 2001). 

Анадолыда Урфалы Метеос жазған «Векайы-
наме» тарихи деректер тұрғысынан жеткілікті 
емес әрі Селжүктер тарихы тақырыбына басқа 
бір ұлт өкілінің көзқарасын білдіреді (Урфалы 
Метеос, «Векайы-наме» (952-1136) және Поп 
Григордың Zeyli, 1987: 15).

XIV ғасырда Языжыоғлұ Әли жазған 
«Селжұқнаме» немесе басқа атаулары 
«Тауарих-и Ал-и Селжүк» және «Оғызнама» 
атты шығарма Селжұқ мемлекеті мен Оғыздар 
тари хына қатысты ең маңызды дереккөздердің 
бірі болып саналады. Бұл еңбекте Селжүктердің 
Түркіменстан, Әзербайжан, Иран, Ирак, Сирия, 
Армения және Түркиядағы іс-әрекеттері туралы 
сөз қозғалған.

«Селжұқнаме» еңбегі, басқа атаулары «Тауа-
рихи Ал-и Селжұқ» немесе «Оғыз-нама» – Оғыз 
тайпаларының ортақ кітабы. Яғни Түркіменстан, 
Әзербайжан, Иран, Ирак, Сирия, Түркия және 
Балқан елдеріндегі түркілердің әрі мәдениетіне, 
әрі тіліне қатысты ортақ шығарма. 

2. «Селжұқнаменің» Языжыоғлұ Әли және 
шығарманың жазылған уақыты

«Селжұқнаме» – Языжыоғлұ Әлидің қаламы-
нан туындаған шығарма. Языжыоғлұ Әлидің 
өмірі мен жеке басы туралы көп мәлімет жоқ. 
Бірақ Языжыоғлұ Әлидің ІІ Мұрат кезінде өмір 
сүргені, Мысырдағы Мәмлүк сұлтандарына елші 
ретінде жіберілгені белгілі. 

Нақты деректер болмаса да «Мұхаммедие» 
шығармасының авторы Языжыоғлұ Мехмет Би-
жан (1451 жылы қайтыс болған) мен «Әнуар-
үл-Ашыки» шығармасының авторы Языжыоғлұ 
Ахмет Бижан оның бауырлары екені туралы 
айтылып жүр. Өйткені бұл үш ғалымның бір 
кезеңде өмір сүруі мен тектерінің бірдей болуы 
кездейсоқтық болмаса керек. 

Языжыоғлұ Әлидің отбасы туралы толық 
мәлімет жоқ. Тек Языжыоғлұ Ахмет пен Языжы-
оғлұ Мехметтің Гелиболыда бір отбасында 
дүниеге келгендері туралы деректер бар. Әкелері 
Языжы Селахаддин билікке тиесілі орында хат-

шы болған және «Шемсие» атты астрологиялық 
кітап жазған (Түркі әлемі әдебиетшілерінің эн-
циклопедиясы – Türk Dünyası Edebiyatçıları 
Ansiklopedisi, 2007: 601). Бұл отбасы мүшелері 
жазған үш шығарманың түрік мәдениеті мен 
өркениеті тарихындағы маңызы ескерілуі қажет 
және Языжыоғлұ Әлидің де білімді бір отбасы-
нан шыққаны даусыз. 

«Селжұқнаменің» жазылған уақыты туралы 
түрлі пікірлер бар. Кейбір зерттеушілер 827/1423 
жылы жазылған деп есептейді. Бірақ ІІ Мұраттың 
1421 жылы таққа отырғанын ескерсек, мұндай 
көлемді шығарманың екі жыл ішінде жазылып 
бітуінің мүмкін еместігі белгілі. Шығарма 1436-
жылы жазылып бітсе керек.

Анадолы Селжұқтары 1071-жылдан бас-
тап түрік тілін екінші орынға ысырған бо-
латын. Дін мен білім беруде араб, әдебиетте 
парсы тілі алдыңғы орынға қойылған-ды. Ос-
манлы дәуірінде де түрік тілі көлеңкеде қалды. 
Алғашқы кезеңдерде ақындар мен жазушылар, 
ғалымдар шеберліктерін арабша және парсыша 
жазып дәлелдейтін. 

1402-жылғы Анкара шайқасынан кейін Ос-
манлы мемлекеті үлкен күйзеліс пен бүлін-
шілікке тап болған еді. Жағдай түзеле бастаған 
кезде халықтың шығу тегі мен түп-тамырына 
оралуға деген ұмтылыс пайда болды. Бұл мәсе-
леде Йылдырым Баязидтің ұлы Әмір Сүлеймен 
түрікшеге ерекше мән берген-ді. Оның кезінде 
Сүлеймен Челебидің қаламынан туындаған 
«Мәулід» шығармасы түрік тілінде жазылған 
еді. Сондықтан да әлі күнге түріктіктің негізгі 
шығармалары қатарынан орын алады.  

Әмір Сүлеймен кезінде басталған түрік 
тілін қолдау әрекеті ІІ Мұрат дәуірінде одан 
сайын күшейген болатын. ІІ Мұрат сол кезеңнің 
ғалымдарынан көптеген шығармаларды түрік-
шеге аударуды талап еткен еді. Бір жағынан 
шығармалардың түрік тілінде жазылуына да 
қолдау көрсетілген-ді. (Ержиласун, 2004: 449). 
Дәл осы кездері Языжыоғлұ Әлидің «Селжұқ-
наме» шығармасы түрікшілдік санасын әрі 
түрік тілін қолдау қажеттілігін оятты. Атал-
мыш шығарма Османлы халқының түркілік 
текке көзқарасының маңызды іргетасына 
айналғанды. 

ІІ Мұрат дәуірінен бастап Османлы билеу-
шілері түрікшілдік пен түрік тіліне ерекше мән 
бере бастады. Дін, медицина, этикаға қатысты 
шығармалар, саяси еңбектер, сөздіктер мен эн-
циклопедиялар ІІ Мұрат билігі кезінде түрікшеге 
аударылған болатын. Түрікшілдіктің бастаулары 
араб тарихына қатыстырылмай тек негізінен бас-
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талып, яғни, түркі тарихының бір бөлігі ретінде 
қолға алына бастады. 

ІІ Мұрат дәуірінде ақша мен зеңбіректерге 
Қайы тайпасының таңбалары басылған-ды. 

Османлы билеушілерінде түрікшілдік ұғымы 
тағы біраз уақытқа созылды. Осылайша шаһзада 
Жем ұлының атын Оғыз, ІІ Баязид ұлының атын 
Қорқыт деп қойған-ды. 

Языжыоғлұ Әли шығармасын Фатих Мехмет 
Сұлтанның әкесі ІІ Мұратқа (билік құрған жылда-
ры: 1421-1451) ұсынған болатын. «Селжұқнаме» 
ІІ Мұратқа сыйлық ретінде жазылғандықтан 
шығармада Мұрат ханның аты жиі ұшырасады:

«Atasından soŋra çok zamān Kayı, hānlar 
hānı oldı. Pes bu delil ve erkānca pādişāh-ı azam 
seyyid-i selātinü’l-Arab ve’l-Acem kāyid-i cüyūşi’l-
muvahhidin, kātili’l-kefereti ve’l-müşrikįn sulŧān 
bin sultān pādişāhumuz Sultān Murād bin Mehmed 
Hān ki eşref-i āl-i Osmān’dur. Pādişāhlıġa ensab ve 
elyakdur. Oġuz’uŋ kalan hānları uruġından belki 
Çingiz hānları uruġından, dahı mecmūından ulu asl 
ve ulu süŋükdür, şer-ile dahı �rf-ile dahı. Türk hānları 
dahı kapusına gelüp selām virmege ve hizmet itmege 
lāyıkdur. Allāhu teālā, bāki ve pāyende kılsun, soyı 
ālem oldıkca cihān-dār u cihānda var olsun. Bi-’n-
nebiyyi ve ilāhi ve hem Peyġāmber aleyhi’s-selām 
zamānına yakın zamānda Bayatı boyundan Korkut 
Ata koydı. Oġuz kavminüŋ bilgisi-y-idi, ilhām iderdi. 
Eyitdi, «Āhir zamānda girü hānlık Kayı’na dege, dahı 
kimesne ellerinden almıya.» didi. Didügi, Osman 
rahmetu’llāh neslindendür» (Yazıcıoğlu, 29-30).

Языжыоғлұ Әли шығармасында, әсіресе 
бөлімдердің соңындағы өлеңмен өрілген жер-
лерінде ІІ Мұрат сұлтанға арналған мадақ жыр-
ларын жазған: 

(2) Elümden kim ola ki bula necāt
Elimden kim kurtulur – Менен кім құтыла 

алар
Çün oldı cihān menzili hādisāt
Zira dünya hadiselerin hedefi oldu – Өйткені 

әлем оқиғалардың мақсаты болды.
Kişi ger fakir ola yā pādişāh
Ey padişah eğer kişi fakir olsa – Ей патша, 

егер кісі кедей болса

(3) Yeri ‘ākıbet ola hāk-i siyāh
Sonu kara toprak olsun – Соңы қара 

топырақ болсын. 
Hüner-mend olur-ısa yani hüner
Hünerli olursa yani hüner –  Епті болса 

әрине епті болар 
Elümden kaçan kurtıla ser-be-ser
Elimden kaçan büsbütün kurtulur – Менен 

қашқан басы бүтін азат болар.

(4) Kimesnenüŋ �ldigüne olma şād
Kimsenin öldüğüne mutlu olma – Біреудің 

өлгеніне шаттанба
Ki bu çarh kimseye virmez murād
Bu felek kimseye dilediğini vermez – Бұл 

жалған ешкімге қалағанын берген емес
Kanı Āl-i Selçuk u Sasanilar
Yüce Selçuklular ve Sasaniler nerede – Со-

нау ұлы Селжұқтар мен Сасанилер қайда 
кетті?

(5) Kanı Deylemiler Horāsāniler
Deylemiler, Horasanlılar nerede – Дейлем-

діктер мен Хорасандықтар қайда осы күнде?
Dem-ā-dem ecel cāmını içdiler
An be an ecel kadehini içtiler – Сол кезде-ақ 

ажалға бой алдырды.
Beyâbān-ı ‘adem mülkine g�çdiler
Yokluk çölünün mülküne göçtüler – 

Ғайыптың мүлкіне айналып кетті барлығы.

(6) Cihān bunları ş�yle kıldı nihān
Dünya bunları böyle görünmez eyledi. –

Дүния оларды өз тарихына көмді.
Ki bilmez kimesne bunlardan nişān
Kimse bunlardan iz bulamaz – Солардан бір 

із де қалмады.
Meger şol ki hoş ‘adl-ıla dādı var
Onun hoş adalet ve hukuku var – Оның 

әділет пен заңы бар.

 (8) Kişi āhiretden degüldür ırak
Kişi ahiretten uzak değildir – Негізінде 

адамзат баласы ахиреттен ұзақ емес.
Gerek her dem ede anuŋ-uçun yarak
Her an onun için hazırlık etmek gerek – Сол 

үшін кез келген уақытта біз ахиретке дайын 
болғанымыз абзал

Çü mecmū’-ı halka bekā andadur
Çünkü halk topluluklarının ebediliği 

oradadır – Өйткені халықтың мәңгілік 
қоғамы сол жақта

 (10) Nitekim revāndur selātîn-i Rūm
Nitekim Rum sultanları su gibi akıp gittiler 

– Көрмейсің бе Римдік сұлтандар да ғайып 
болды.

Ki ‘ālemde vaz’ itdiler hoş rüsūm
Dünyada hoş adalet ile nasihat ettiler –  Бұл 

жалғанда жақсылық пен әділеттілікті ту етіп 
ұстады.

Gazā vü cihād idi anlara kār
Mücadele ve savaş onlara kazançtı – Күрес 

пен соғыс олар үшін жеңіс еді.
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(11) Anuŋ- içün kılurlar cihānda karār
Onun için dünyada karar verirler – Сол 

үшін әлемде шешім шығарылады.
Halef oldı anlara Sultān Murād
Sultān Murād onların ardından geldi – 

Сұлтан Мұрат осылардың артынан келді.
Dahı artuġ ider olardan cihād
Savaş onlardan sonra da devam eder – Ия, 

соғыс олардан кейін де жалғаса береді. 

(12) Du’ālar kılur cümle rûhānîler
Bütün ruhaniler dua ederler – Барлық жан-

дар дұға жасар
Ki dāyim duta devri ‘Osmāniler (Yazıcıoğlu, 51)
Osmanlılar daim olsun diye – Османдықтар 

мәңгілік болсын деген тілекпен.
(6) Meger ol ki Hakk anı bîdār ide
Oysaki Hak onun gözünü açtı – Алайда Хақ 

(Құдай)? оның көзін ашты.
Ki dünyāda ‘ukbā-y-içün kār ide
Çünkü dünyada ahiret için kazançtı – 

Өйткені мына әлем ахирет үшін жеңіс еді.
Nitekim Şehen-şeh Murād’a Huzāy
Oysaki Huzāy şahlar şahı Murad’a – Алайда 

шахтардың шахы Мұртқа Хұзай (Құдай). 

(7) Olupdur nice hayr işe reh-nümāy
Pek çok hayırlı işe yol gösterir – Көптеген 

игі істерге жол көрсетті. 
Huzā’ya dahı yigrek it hālini
Huza’ya bile halini daha üstün kıl – Хұзайға 

мәртебеңді жоғары ет.
Refik eyle tevfike ef’ālini (Yazıcıoğlu, 51)
Allah’ın yardımını amellerine dost eyle – 

Алланың жәрдемі істеріңе көмек болсын 
...
(11) Çün geldi zuhūra nesl-i ‘Osmān
Zira Osmanlı nesli ortaya çıktı – Өйткені 

Османлы ұрпағы тарих сахнасына шықты. 
Mecmū’ınuŋ adı oldı penhān
Hepsinin adı gizli kaldı – Барлығының ат-

тары жасырын қалды.
 
(12) Yā Rabb bu zuhūrı dāyim eyle
Ya Rabb bu ortaya çıkanı sürekli kıl – Ия 

жаратқан тарих сахнасына шыққан Мұратты 
мәңгілік ет

Dünyā çemeninde kāyım eyle
Dünya bahçesinde ebedi eyle – Бұл 

жалғанның бақшасында мәңгілік ете гөр.

(13) Ser-sebz ola baġ-ıla gülistān
Baştan sona bağ ile gül bahçesi olsun – 

Есіктен төрге дейін бау-бақшалы болсын.

Şol şāhî ki servdür hırāmān
O şah yürüyen bir servi ağacıdır – О, пади-

шах Сіз жүрген бір шынар ағашы

Bela ve müsubetin hepsi bu bedendedir – 
Жақсылық пен жамандықтың барлығы осы 
тәнде болады.

Çü hayr itmege kādir ola kişi
Kişi hayır etmeye gücü yetse – Кісінің 

жақсылық жасауға күші жетсе
Niçün olmaya hayr her dem işi
Niçin her an işi hayır olsun – Оның жолы 

болар әрқашан ашық.

(2) Nitekim Şehin-şāh Sultān Murād
Şahlar şahı Sultan Murad – Шахтардың 

шахы Сұлтан Мұрат
İşi hayr u ihsān durur ‘adl u dād
İşi adalet ile hayır ve iyiliktir – Жұмысы 

оның әділеттік пен жақсылық
Huzāyā kabūl eyle hayrātını
İyiliklerimi kabul eyle Huza’ya – Тілекте-

рімді қабыл ете көр Хузайа (Құдай)
(3) İrişdür semāvāta āyātını (Языжыоғлұ, 107-

108).

3. «Селжұқнамеде» айтылған тақырыптар
Языжыоғлұ Әлидің «Селжұқнаме» атты 

шығармасында алдымен Исламнан бұрынғы 
түркі тайпалары, моңғол тайпалары мен түр-
кілердің бір қолы саналатын Оғыздардың арғы 
тарихы жазылған. Сондай-ақ, Селжүк мемлекеті 
дәуірі, Бейліктер кезеңі мен Османлы дәуірінің 
тарихына көбірек орын берілген. Шығарманы 
бес бөлімге бөліп қарастыруға болады:

Бірінші бөлімде түркі және моңғол тайпа-
ларының шежіресі мен тарихы және түркілердің 
бір қолы саналатын Оғыздардың арғы тарихы 
қарастырылған. Оғыз тайпалары атауларының 
шығуы, таңбалары, тотемдері туралы деректер 
де бірінші бөлімде берілген. Шығармада Оғыз 
тайпаларының таңбалары алтын түстес сиямен 
берілгенін ерекше атап өту керек. 

Языжыоғлұ еңбегінің бұл бөлімін жазу 
барысында Рашид-ад-дин Фазуллахтың «Жами-
Ат-Тауарих» атты шығармасын және басқа да 
«Оғыз-намаларды» пайдаланғаны байқалады. 
Тіпті өзі Оғыздар туралы түсіндірмесінде: «Oġuz 
şu’besi ş�yle kim anuŋ şerhi Oġuz-nāme’de ve 
Cāmi’ü’t-Tevārih’de gelür, anuŋ altı oġlı var-ıdı ve 
anlaruŋ her birinüŋ hatunlarından d�rder oġlanları 
varıdı ve Oġuz çerinüŋ saġ kolı ve sol kolın anlara 
virdi, bu mūcebce ki zikr olınur.» – «Оғыз тармағы 
туралы айтсақ, ол туралы «Оғыз-намада» және 



ISSN 1563-0226; еISSN 2617-1864                  Journal of Oriental Studies. №3 (86). 2018 121

Жумадилова Ғ.Т.

«Жами-Ат-Тауарихта» кездеседі, оның алты ұлы 
бар еді және олардың әрбірінің әйелдерінен төрт-
төрттен ұлы бар еді және Оғыз әскерінің оң және 
сол қолын соларға берді, бұл bu mūcebce ki zikr 
olınur.» (Языжыоғлұ, 3-4) делінген. Аты аталған 
«Оғызнама» көне Ұйғыр тілінде жазылған 
шығарма болса керек. 

Автор түркілердің тегін Нұх пайғамбардың 
ұлы Яфәске апарып тірейді, сонымен қатар Адам 
ата мен Хауа ана туралы да сөз етеді: «Ādem –
salavātu’llāhi ‘aleyhiye Havvā’yı çift virüp ve besse 
min-hümā ricālen kesiren ve nisā’en mūcebince 
ikisinüŋ neslini yir yüzine yaydı ve Nūh ‘aleyhi’s-

selām- oġlanlarıŋdan Yāfes zürriyyātına Türkistān 
iklimini yir ve yurt virdi ki anda çoġalup andan 
çıkup kalan iklimlere dahı pādişāh olup ġazā ve 
cihād kılalar.» (Yazıcıoğlu, 1). 

Бұл жолдардан соң түркілердің арғы тарихын 
қолға алған. Моңғол-түркі туыстығы туралы сөз 
қозғаған, моңғолдардың ру-тайпалары туралы 
мәліметтер берген. Оның жазуынша моңғол 
тайпалары мыналар: Жалайыр, Севниет, Татар, 
Меркіт, Күрлүт, Тулас, Тумат, Булғажын, 
Гермужин, Урасут, Тамғалық, Тарғыт, Увират, 
Барғыт, Керей, Телеңгіт, Қыстеми, Уянқа, 
Қурқан, Секайет. 

Сурет – «Селжұқнамедегі» Оғыз таңбалары және тайпалар туралы мәліметтер  
(Языжыоғлұ Әли, «Тауарих-и Ал-и Селжүк», Топқапы сарайы, Реван бөлімі, №1390)

 «Селжұқнаменің» тағы бір ерекшелігі – онда 
Ергенекон туралы да айтылған: 

«Şol kavmler ki ma’lūmdur ki anlaruŋ 
şu’belerinüŋ aslı ol iki kişidendür ki Ergenekon’a 
gitdiler ve tevālüd ve tenāsül birle anlaruŋ uruġı çok 
oldılar ve Moġol lafzı anlarun cinsi oldı ve fülān ka-

vmlere ki anlara beŋzerler mecāz y�ninden Moġol 
dirler ki bu lafz ıtlāk olmak anlaruŋ ‘ahdinden ibtidā 
ve bu Moġol-Türk tāyifelerinden bir kavm idiler ve 
çün ‘ināyet-i ezelî anlaruŋ hakkında var-ıdı. D�rt 
yüz yıla yakın zamānda çok kavmler ve boylar an-
lardan peydā oldı ve çokluġ-ıla kalan tavâyifden 
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ziyāde oldılar ve anlaruŋ şevketi vāsıtasıyla ka-
lan tavāyif dahı anlaruŋ adıyla adandılar. Ş�yle ki 
Etrak’un ekserine şimdi Moġol dirler. Nite ki bun-
dan �ŋdinki zamānda çün Tatar ġālib-idiler, cüm-
lesine Tatar dirlerdi ve henüz ‘Arab’da ve Hind ü 
Hıtāy’da Tatar ş�hreti vardur ve bu asli Moġollar 
tedric-ile iki kısm oldılar»(Yazıcıoğlu, 6).

Языжыоғлұ мұнан соң кейінгі тарихи 
кезеңдерді де қолға алған. Ұйғырлар, 
Қыпшақтар, Қаңлылар, Қарлұқтар, Қалаштар, 
Ағачерілер (Таһташылардың бабалары)... бұдан 
басқа да түркі тайпалары мен олар мекен еткен 
жерлерді қарастырған. 

Шығармада сондай-ақ Оғыз хан мен 
Оғыз тайпалары туралы да мәлімет берілген. 
Оғыздың дүниеге келуі, есеюі, жастық шағы мен 
ұрпақтары туралы сөз қозғалған: 

«Oġuz’uŋ oġlanlaruŋdan yigirmi d�rt boy 
peydā oldı ve ş�yle mufassal yazıldı. Her biri bir ad 
ve lakaba mahsūs oldılar ve tamām Türkmānlar ki 
‘Acem’de, ‘Arab’da, Rūm’da, Şām’da var dururlar, 
anlaruŋ neslinden dururlar ve bu yigirmi d�rt boyuŋ 
oġlanlarındandur. Filcümle ol vaktin ki Oġuz kavm-
leri kendü vilāyetlerinden Maveraünnehr ve İrān ik-
limlerine geldiler ve tevālüd ve tevāsülleri bu iklim-
lerde oldı, bu yirlerüŋ suyı ve havāsı muktezāsınca 
tedric-ile şekilleri Tacik şekline d�ndi ve çün mutlak 
Tacik degüllerdi, Tacik kavmleri anlara Türkmān 
didiler.» (Yazıcıoğlu, 18). Бұл мәліметтерден 
соң, Оғыз ру-тайпалардың бірігуі, тайпалардың 
міндеттері, хан сайлану мен бек атанудың кезегі 
мен тәртібі туралы жазылған, таңбалары да 
көрсетілген. 

Түркілердің ескі әдет-ғұрыптары туралы, 
атап айтсақ, той және хан сарайындағы салтанат 
пен мәжілістегі орын мен сыбаға жайында назар 
аударалық мәліметтер берілген.

Шығарманың бірінші бөлімінде Қорқыт 
Ата мен Аққойынлы бегі Қара Осман туралы да 
қысқаша айтылған. 

Екінші бөлімге «Zikrü’s-Selātin-i Āl-i Sel-
çuk» деген тақырып қойылып, Ұлы Селжұқ 
мемлекеті туралы мәліметтер берілген. Бұл 
бөлімді Селжұқ билеушілерін Оғыздармен 
байланыстыра отырып бастаған Языжыоғлұ, 
Селжұқтың әкесі Лұқман Тоқақ хан, Селжұқ 
бин Лұқман хан (?-1009) туралы да қысқаша 
айтып кеткен. Мұнан соң Арслан Исраил (1009-
1032) мен Газни билеушісі Махмұт сұлтанның 
(998-1030) күрестері, Тұғрыл сұлтанның таққа 
отыруы, халифамен арадағы қатынастар және 
Ирак селжұқтары туралы айтылады. Тұғрыл 
сұлтан кезеңі (1037-1063), Алп Арслан сұлтан 
кезеңі (1063-1072), Мәлік шах кезеңі (1072-

1092), Мәлік шахтың ұлдары І Махмұт пен 
Беркейарухтың тақ таласы, Беркейарух кезеңі 
(1094-1105), Мұхаммед сұлтан кезеңі (1105-
1118), ІІ Махмұт кезеңі (1118-1131), Месут 
сұлтан кезеңі (1134-1152), Санжар сұлтан кезеңі 
(1118-1157) және басқа да сұлтандар туралы 
шығармада егжей-тегжейлі жазылған. 

Языжыоғлұның екінші бөлімді жазу бары-
сында Равендидің «Рахат-ус-судр» атты шығар-
масын пайдаланғаны байқалады (Равенди, 1921).

Языжыоғлұ Әлидің «Селжұқнаме» атты 
еңбегінің үшінші бөлімін Ибн Бибинің «Әл 
Евамир-ул-Алаие Фил-Умури Алаие» («El 
Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l Ala’iye») атты 
шығармасының түрікше аудармасы деп айтуға 
болады. 

Төртінші бөлім Алауддин Кейқуат пен Осман 
Гази туралы мәліметтерден тұрады. Бұл бөлімді 
жазу барысында Рашидаддин Фазлуллахтың 
«Жами-Ат-Тауарих» атты шығармасын пайда-
лан ғаны байқалады.

Бесінші бөлімде Илханлы билеушісі Газан 
ханның (Хулагу мемлекетінің илханы) (1295-
1304) өлімінен кейінгі Анадолының саяси және 
әлеуметтік жағдайы суреттеледі. Газневилер 
ту ралы қысқаша сөз қозғағаннан кейін, Ос-
ман лы лардың арғы тегі мен Анадолыға қалай 
келгендіктері туралы да айтылады. «Селжұқ-
наме» ІІ Мұрат ханға арналған өлең жолдарымен 
аяқталады.

4. «Селжұқнамеде» айтылған географиялық 
аумақ

Түркілердің арғы тарихы жазылғандықтан 
«Селжұқнамеде» сөз болған географиялық ау-
мақ түркілердің қоныстанған жерлері мен 
Моң ғолияны қамтиды. Ендеше Языжыоғлұ 
Әли Тынық мұхитынан Балқанға, Солтүстік 
Мұзды Мұхиттан Арабстан шөлдеріне, Африка 
материгінің орталарына дейінгі географиялық 
аумақтан сөз еткен.

Оғыздардың алғашқы қоныстарының қай 
жерде екені даулы мәселе. Дереккөздер саны 
көбейе бастаған ІХ ғасырдың басынан бастап 
Оғыздардың Каспий теңізінің шығыс жаға-
лауындағы Маңғышлақ маңайында, Хорезм 
немесе Женд көлі деп те аталатын Арал теңізінің 
айналасында қоныстанғандары көрінеді. Арал 
теңізінің маңайындағы Чағраоғыз немесе 
Чағраоғыз таулары оғыз тайпаларының қонысы 
болғанын көреміз (Агажанов, 2002). Олардың 
қоныстарының шегі шығыста Сырдария 
(Сейхун) өзеніне дейін жеткені белгілі.

«Селжұқнамедегі» деректерге қарағанда 
Оғыздар Түркістанды яғни, Яссы қаласын қоныс 
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еткен. Бірақ халық санының артуына байланысты 
жаңа жайылымдар іздеу үшін шығысқа 
қарай қоныс аударған. Бұл мәселе аталмыш 
шығармада былай суреттелген: «Çoklıklarından 
ve otla yerlerinin tarlıġından Türkistān’ı koyup 
Māverāünnehr’e geldiler. Kışı Buhara’da ve Tur’da 
kışlarlardı ve yazın Sıfat’da ve Semerkand’da yay-
lalar-ıdı ve bunlaruŋ ulularına Selçuk bin Lokmān 
Dakak dirlerdi ve bunuŋ d�rd oġlı var-ıdı.» – «Сан 
жағынан көптігінен және жайылымдардың 
аздығынан Түркістанды тастап, Мәуереннахрға 
кетті. Қысты Бұхарада және Тұрда қыстады, 
жазда Сыфат және Cамарқандты жайлау етті 
және бұлардың үлкендері Селжүк бин Лұқман 
еді және оның төрт ұлы бар еді» (Языжыоғлұ, 
38). Шығармада Оғыздардың батысқа қарай 
кезең-кезеңмен қоныс аударулары мен Үндістан 
жорықтары егжей-тегжейлі жазылған.

Алп Арслан сұлтанның Анадолыға жасаған 
жорығы мен Малазгирт шайқасындағы жеңісі, 
кейінірек Мәуереннахрға жорыққа аттанып 
бара жатып Нирзүм өзенінің жағалауындағы 
бір қорғанда Юсуф Нирзүми қолынан қаза 
тапқаны да шығармада басқа тақырыптармен 
бірге орын алған. Берілген деректердің арасында 
Алп Арслан сұлтанның Түркіменстанның Мерв 
қаласында жерленгендігі туралы мәлімет те бар. 
Алп Арслан сұлтан Хорасан және оның маңайын, 
Ирак пен Анадолының үлкен бір бөлігін жаулап 
алған-ды. 

Шығармада Мәлік шах сұлтанның жорық-
тарының әрі шығысқа, әрі батысқа бағытталғаны 
айтылған. Оның Самарқандты қалай жаулап 
алғаны туралы мәліметтер де берілген. Тіпті 
Мәлік шах билігі кезінде Селжүк мемлекеті 
жерінің қаншалықты кең-байтақ болғанын 
түсіндіру үшін шығармадағы Низам-әл-
Мүліктің ісі айтылатын тұсы назар аударарлық: 
«Çünki Sultān’uŋ leşkeri Ceyhūn’u geçdi, vezir 
Nizāmülmelik gemicileri ücretin Antāki’den sal-
dı. Ellerine berātlar virdi ve bu gemiciler varup 
Sultān’a çaġrışdılar, feryād etdiler ki, «Eger bir 
yigit bundan Antākiyye’ye varsa, girü gelince pir 
olur. Bize andan ücret gerekmez.» didiler. Sultān, 
Nizāmülmelik’e Baba derdi. Eytdi, «İy Baba! Bu ne 
işdür ki itdüŋ, bi-insāflıkdur.» didi. Vezir eytdi, «İy 
Hudāvend! Anlara hiç hācet degüldür ki yirlerinden 
hareket ideler. Bizüm leşkerümüzde kişiler vardur 
ki anlaruŋ berātların nakd akçeye alurlar. Ben bu işi 
senüŋ saltanatuŋ ta’zimi ve memleketüŋ çokluġın 
izhār itmek-üçün kıldum ki halāyık bileler ki rub’-ı 
meskūn tamām elümüzdedür. Bir şehr gibi ba’zınuŋ 
tonluġın ba’zıdan selevüz.» didi. Sultān bunuŋ ted-
birin ve firāsetin begenüp tahsin itdi.» (Языжыоғлұ, 

57-58). Кезінде Мәлік-шах сұлтанның Жерорта 
теңізі жағалауы бойымен Лазкие қаласына дейін 
жетіп, теңізде аттарын суарғандықтары туралы, 
батыстағы шекарасының Изникке, шығыстағы 
шекарасының Қытай мен Хотанға дейін жеткені 
туралы да жазылған. 

Автор Санжар сұлтанның кезінде Селжұқ 
мемлекетінің қаншалықты үлкен болғанын бы-
лайша суреттейді: «Sultān Sencer beġāyet ‘azamet 
hāsıl itdi. Ş�yle ki anuŋ hutbesi Kāşġır haddinden 
Yemen’üŋ Aksā’sına degin ve Mekke’de ve 
Tāyif’de ve ‘Umman’da ve Aderbicān’da tā Rūm 
sınurına degin okunurdı. Memleketüŋ vus’atı şol 
deŋlü idi ki kendü vefāt itdikden soŋra bir yıla degin 
�ldügi memleketinüŋ uçlarında işidilmedi. Henüz 
hutbeyi anuŋ adına okurlardı ve ġāyet devletlü ve 
din-perver pādişāh-ıdı ve ‘ulemāyı beġāyet severdi.» 
– «Санжар сұлтанның билігіндегі мемлекет жері 
тым үлкен еді. Үлкендігі сондай оның құтпасы 
Қашқардан Йеменнің Ақсасына дейін және 
Меккеде, Таиф пен Оманда және Әзербайжанда 
сонау Рум шекарасына дейін айтылатын еді. 
Мемлекеттің үлкендігі соншалықты, сұлтан 
қайтыс болғаннан соң да бір жылға дейін өлімі 
туралы хабар мемлекеттің түкпір-түкпіріне жете 
қоймады. Әлі күнге құтпада оның аты айтыла-
тын және өте дәулетті және діндар патша еді 
және ғалымдарды аса қатты жақсы көруші еді» 
(Языжыоғлұ, 77). 

Бүгінгі Түркіменстанның территориясы ту-
ралы « Селжұқнаменің» екінші бөлімінде айтыл-
ған, яғни бұл жер Ұлы Селжұқ мемлекетінің 
орталығы болған десе де болады. Түркіменстан 
террито риясының ішінде әсіресе, Мерв қала-
сының маңызы көрсетілген. Газневилер мен 
Селжүктердің арасындағы бір шайқас «Селжүк-
намада» былайша суреттелген: «Çün ahşam oldı, 
Sultān Mes’ūd be ġāyet yüregin fil üzerine süvār 
olup ve leşker dahı muhkem atlara bindiler ve 
Tus’dan yaŋa müteveccih oldılar. Ve yigirmi biş 
ferseng yold-ıdı, kasd itdiler ki ol gice erişeler. Yolda 
fil üzerinde uyhu ġalebe itdi. Kimesne uyarmaya 
cür’et itmedi ve fili dahı katı sürmediler. Çün irte 
oldı, Tuġrul Bey’e haber yitişüp çıkdı. Karındaşı 
Çaġrı Beg’e buluşdı ve Sultān işidüp ġāyet de melūl 
oldı ve fil-bānlara siyāset itdi ve ol aradan d�nüp 
ceng yaraġın g�rdi. Ve Sarh-ıla Merve arasında bir 
sahrā var-ıdı. Ol arada Selçukîler-ile uġraşdılar ve 
Selçukîler ol arada ne kadar su var-ısa kendüler alup 
ve kuyuların toldurmışlardı. Çün Sultān Mes’ūd’uŋ 
leşkeri ve tavarları su bulmadılar. Susuzlıkdan ġāyet 
de buŋaldılar ve āhir yüz d�nderüp münhezim oldı. 
Ve Sultān Mes’ūd g�rdi ki kendüsi yalıŋuz kalmış, 
kendü dahı d�ndi ve bir yügrek file bindi, degme 
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at anı çekmezdi. Ve kaçmaġa yüz tutdı ve hazine 
ve esbāb ve tecemmül her ne var-ısa kodı gitdi ve 
yaġmāladılar. Ve bir kaç Türkmān sürüp Sultān 
Mes’ūd kullarıydı, Mes’ūd kakıyup filden indi ve 
ata bindi ve bunlara hamle eyledi. Bir atluya bir 
gürz urdı. Ol kişi atını hurd eyledi ve kalanı d�nüp 
kaçdılar. » (Yazıcıoğlu, 44-45).

Шығарманың басқа бір жерінде Алп Арс-
лан сұлтанның шейіт болуы мен Мерв қаласына 
жерленуі былайша суреттелген: «Çünki Yusūf 
Nirzümî kendüden ümid kesdi, bildi ki elbette 
�ldirürler. Doŋı içinde bir bıçaġı var-ıdı, çıkarup 
Sultān’a hamle itdi. Sultān elinde bir ok gezlemişdi. 
D�rt yaŋadan hās oġlanlar ve silāhdārlar segirdişdiler 
ki Yusūf’u dutalar. Sultān kakıyup çaġırdı, bunları 
men’ itdi ve kendü okına i’timād itdi. Atup oku hatā 
itdi, Yusūf irişüp Sultān’ı zahımladı. Baġdād’uŋ 
şahnısı Sa’du’d-Devle, Sultān’uŋ �ŋünde duru 
yorurdı. Kendüyi Sultān’uŋ üzerine bırakdı. Sa’di’d-
Devli’ye dahı zahm yetişdürdi, ammā Sa’de’d-
Devli’nüŋ yarası katı degüldi, girü hoş oldı. Ve 
Sultān’uŋ �ŋinde iki biŋ kul saf baġlayup durulardı. 
Kimesne bu Yusūf ’a cür’et itmedi. Yusūf daħı bıçak 
elinde kaçardı. Cāmi’-i Nisābūrî dirlerdi ferrāşlaruŋ 
elinde bir çādır tokmaġı dutup dururdı. Ardından 
yitişüp depre urdu, beynisini hurd eyledi. Ve Sultān 
dahı ol cirāhatdan şehid oldı ve halāyıkdan na’ra 
vü feryād kopup zār u efġānı feleklere yetişdürdiler 
ve merāsim-i ‘azāyı yerine getürüp Merv’de defn 
itdiler.» (Yazıcıoğlu, 54).

Мерв қаласының Ұлы Селжұқ мемлекетінің 
астанасы болғаны Санжар Сұлтан билігі кезеңін 
суреттейтін мына сөйлемдерден белгілі бо-
лады: «Ş�yle ki Māverāinnehr’de ki Sultān’uŋ 
dārulmülki (başkent) Merv’den ıraġ-ıdı, zulümler 
ve bid’atler itdiler ki hiç āferide aŋa tahammül 
itmeyeydi. Ve Sultān dahı biş yüz otuz beşinci yılda 
memleketin tavāf idüp bunları zapt itmege Merv’den 
Semerkand’a geldi. Ve Hıtāy’dan İlhān kāfir āvāzesi 
var-ıdı ki bilād-ı İslām’a kasd eyledi diyü ve bu 
Māverāinnehr’üŋ halkı Horāsān’dan, leşkerinden 
ve Sultān İtibā’in’üŋ zulmından ve taaddisinden 
şol kadar incinmişlerdi ki el altından kāfire haber 
g�nderdiler, y�risün diyü.» (Yazıcıoğlu, 78).

Мерв қаласының астана болғанына 
қатысты тағы бір мәлімет шығарманың қаланы 
Ғуздардың қалай талан-тараж еткені туралы 
айтылған жерінде кездеседі: «Merve ki Çaġrı 
Beg zamānından berü dārulmülk idi, hazāyin ve 
defāyin dolu idi. Pādişāhlaruŋ ve begler ü ayān şehri 
gizlemişdiler. Ġuzlar üç gün tamām yaġmāladılar. 
Evvelki gün altun ve gümiş ve hariri aldılar. İkinci 
gün demür ve bakiye-yi altun aldılar. Üçüncü gün 
d�şek ve kalı aldılar ve nehāli ve bāki hurdavāt 

ne var-ısa hattā kapların dahı çıkarup aldılar ve 
şehr halkınuŋ ekserin esir itdiler. Ve yaġmādan 
soŋra bunlara işkenceler iderlerdi ki gizli kuyular 
ve zirzeminlerde nesne var-ısa eyitdürürlerdi. 
Fil-cümle yir yüzinde ve yir altında hiç nesne 
komadılar, aldılar ve andan soŋra Nişābūr’dan yaŋa 
teveccüh itdiler. Ve kendüler leşkeri deŋlü üç d�rt 
dahı daşradan bile uydular ve Nişābūri halkı dahı 
cür’et itdiler, evvel gelen b�lüge temkin virmediler 
ve anlardan ba’zını aldılar.» (Yazıcıoğlu, 83).

Шығарманың басқа бір бөлімінде Сан-
жар сұлтанның өлімі мен оның Мерв қаласына 
жерленуі туралы айтылған: «Bir iki ay geçmedi 
ki za’f-ı insāni ve endişe-yi nefsānî mukārın alup 
maraz ‘ārız oldı ki āhir ol marazdan dār-u ahrete 
nakl itdi. Biş yüz elli birinci yılda Merve’de yapduġı 
devlethānesinde defn itdiler ve Sultān Sencer’üŋ 
müddet-i ‘�mri yitmiş iki yıl idi ve saltanatı altmış 
bir yıl. Yigirmi yıl Horāsān’da Berkiyāruk tarafından 
ve kırk bir yıl kendü istiklāl ile ve iki tevki’in 
g�rdiler. Birisi d�rt yüz toksan birde ve birisi biş 
yüz elli birde yazılmış, ikisinüŋ arası altmış bir yıl 
idi.» (Yazıcıoğlu, 85).

5. «Селжұқнаменің» тілі мен стилі
«Селжұқнаме» Оғыз тобындағы тілдерге 

ортақ жәдігерлердің бірі болып табылады. 
Дыбыстық ерекшелігі тұрғысынан ең назар 
аударарлық мәселе – е/и дыбыстарына қатысты 
өзгеріс. Шығармада көбінесе и (і) қолданылған: 
itmeyüp «etmeyip» (Языжыоғлұ, 3/13), irişdi 
«erişti» (Языжыоғлұ, 9/16), irkek «erkek» 
(Языжыоғлұ, 3/13), (Айдоғды, 2009, 72-б.)...

«-yor осы шақтың жұрнағы болса, yorı- 
«yürümek-жүру» етістігінің yorı-r (жүрер) фор-
масынан туған.» (Ергин, 1986: 296).

Бұл жұрнақ ескі түрікше мәтіндерде күрделі 
етістіктердің құрамындағы көмекші етістік 
ретінде қолданылған. Қолданылу барысында 
Османлышада ұқсас буын түсіп қалған да «-yor» 
формасында осы шақтың жұрнағына айналған. 
Мәтінде аз да болса «-yor» жұрнағы осы шақтың 
жұрнағы ретінде қолданылған. Бұл жұрнақтың 
ескі түрікше мәтіндерде өте аз кездесетіні 
белгілі. Бұл жұрнақ XIV ғасырда жазылған 
кейбір мәтіндерде кездеседі (Тимурташ, 
1991:35). Жұрнақтың етістік түбірінен басталған 
«сапарын» «Селжүк-намада» көруге болады. 
«Halifenin veziri geliyorır – Халифенің уәзірі 
келе жатыр» (Языжыоғлұ, 49/11), «Sultān’uŋ 
�ŋünde duruyorurdı – Сұлтанның алдында тұр» 
(Языжыоғлұ, 54/11). 

«ХІІ ғасырда Анадолының ірі орталықта-
рында Ислам мәдениетінің күшейіп, медре-
селердің ашылғаны, билеуші әміршілердің құр-
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метіне арабша және парсыша шығармалардың 
жазыл ғаны, бұл еңбектердің ХІІІ ғасырдағы 
алтын дәуірге ұласқаны белгілі.» (Шейхоғлұ, 
1973). Десе де «Селжұқнаме» жазылған жылда-
ры Анадолыда араб және парсы тілдерінің билігі 
аяқталуға жақын еді.

Біз қарастырып отырған «Селжұқнаме» 
түрік тілінде, қарапайым стильде жазылған. Бұл 
кезең Анадолыда оғызшаның жазба тілі ретінде 
алдыңғы орынға шыққан жылдары еді. Бірақ 
арабша және парсыша сөздердің қолданылуы 
да назар аударуға тұрарлық: «Ol vaktin Oġuz 
kendü n�kerleri ve ba’zı dostlarıyla ava gitmiş-
idi. Kara Hān kardaşların ve ‘ammūsı oġulların 
ve kavm-ı hısımların ve beglerin cem’ idüp eyitdi, 
‘Oġlum Oġuz, oġlanlık hālinde ġāyet mukbil ve 
müste’id g�rinürdi ve benüm aŋa g�ŋlüm ġāyet hoş-
ıdı, severdüm. Şimdiki hālde bir yavuz iş tutmış, 
bizüm dinimüzden d�nmiş. Anı diri komak olmaz.’’ 
(Языжыоғлұ, 11-12).

Шығарманың өлеңмен жазылған жерлерінде 
арабша және парсыша сөздер тым көп кездеседі:

(11) Diriġā ki g�zümüz açılmadı
Eyvah g�zümüz açılmadı – Пах, пах көзіміз 

ашылмады.
Bu sevdā-yı bi-hūde gaçılmadı
Bu boş sevdadan kaçılmadı – Мәні жоқ маха-

баттан қашпадық
Yā bu hāb-ı ġafletden uyanmaduk
Ey bu gaflet uykusundan uyanmadık –  Басты 

айналдырар бақытты ұйқыдан оянбадық.

(12) Bu şer işlerümüzden usanmaduk
Bu şer işlerimizden bıkmadık – біз бұл бос 

істерімізден шаршамадық.
Niçe niçe bāri bu sevdā-yı hām
Bu ham sevda daha nice – Бұл шикі махабат 

тіпті жақсы
Ki yüz devr alursa bu olmaz tamām
Yüz devir geçse de tamam olmaz – Әлем жүз 

рет қайта жаратылса де тамам болмас 

(14) Bu gülşende ne mürġ ola ne kafes
Bu gül bahçesinde ne kuş olsun ne de kafes – 

Мың гүл бақшасында құстарда жоқ торлар да 
жоқ.

Çü biz yoġ-iken bu cihān var-ıdı
Çünkü biz yokken bu dünya vardı – Өйткені 

бізден бұрын мына әлем бар еді.
Hemin ni’met ü şehr-i bāzār-ıdı
Tıpkı nimet ve pazar şehriydi –  Нұрға бөленген 

у-шу қайнаған қала еді. 

(15) Yine biz gidicek ne noksān aŋa
Biz yine gideceğiz ona ne eksiklik (var) – Бізде 

кетеміз сол әлемге, күмәнсіз кетеміз.
Ziyān ortada baŋadur saŋa
Ziyan sana ve banadır – Болар зиян Сізбенен 

бізге
Aç imdi bu bir lahza ‘ibret g�zin
Aç şimdi bir an bu ibret g�zünü--- Аш бір уақыт 

мына ақылды көзіңді.

(16) İşit cān kulaġıyla hikmet s�zin
Hikmetli s�zü can kulağıyla dinle – Жарат-

қанның сөзін шын жүрегіңмен тыңда, құлақ сал
Çü bir nesne g�rdüŋ ki elden çıkar
G�rdüğün her nesnenin elden çıktığı gibi – 

Көріп жүрген әрбір затыңыздан қолдан шығып 
кететініндей

Sen evvelden anı g�ŋülden çıkar
Sen �nce onu g�nülden çıkar – Сен алдымен 

оны көңіліңнен шығар.

(17) Ki saŋa soŋ ucı elem gelmeye
Sonunda sana hüzün değmesin – Қайғылы 

жағдай соңында Сізге келмесін
Vücūduŋ fenā bulsa ġam gelmeye
Bedenin yok olsa (dahi) gam gelmesin – 

Жаныңыз тәніңізден айрылса да азапқа түспесін
Fenā bulsa ten n’ola cān zindedür
Beden yok olsa ne çıkar ki can diridir – Тәніңіз 

өлер, жаныңыз өлмес.
[108] (1) Belā vü kazā cümle bu tendedür

Ескі түрікшенің және бұл аймақтың бай 
сөздік қоры, баяндау шеберлігі, суреттеу фор-
масы төгілте жазылған сөйлемдерде көрініс 
тапқан. Шығарма сондай-ақ, кей беттерінде 
кездесетін мақал-мәтелдермен және тұрақты 
сөз тіркестерімен әрленген. Осылайша көркем 
стильде жазылғандықтан бұл шығарма тіл білімі 
үшін де сирек кездесетін дереккөз болып табы-
лады. Бұл пікірімізді шығарманың қолымыздағы 
екі нұсқасына сүйеніп айтып отырмыз. 

Тілі және стилі тұрғысынан шығарманың 
маңызын арттыра түскен тағы бір мәселе белгілі 
бір кісілерге қатысты оқиғалардың бірнеше жыл 
немесе ғасыр бұрын жазылған еңбектерді пайда-
лана отырып жазылғандығында. 

Тұрақты сөз тіркестері: «Селжұқнамеде» 
тұрақты сөз тіркестері көп кездеседі. Ойды 
қысқаша әрі түрлендіріп, тиянақты әрі ерекше 
формада жеткізу үшін екі немесе одан көп сөзден 
құралған тұрақты тіркестер көптеп қолданылған. 
Олардың кейбірі мыналар: ele getür- (Yazıcıoğlu, 
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90), g�ŋli tar ol-(Yazıcıoğlu, 109), g�ŋline gir- 
(Yazıcıoğlu, 123), g�ŋülden çıkar- (s. 107), g�z 
gezdür- (s.48), g�zü tuş ol- (s. 53) malına g�z dut- 
(Yazıcıoğlu, 75), ortadan g�tür- (Yazıcıoğlu, 121), 
...

Теңеулер: Баяндалуы тиіс жағдайды, 
оқиғаны немесе тақырыпты ашу мақсатында, 
сөз болып отырған оқиғаны тыңдаушының ой-
ында оңай жандандырып, тыңдаушының неме-
се оқушының зейінін аудару үшін шығармада 
теңеулер көп қолданылған. Әсіресе халық ауыз 
әдебиетінде маңызды орын алатын теңеулер – 
жануарлармен салыстыра айтылатын метафора-
лар көп кездеседі. Кейбір теңеулер шығармада 
аты аталған қаһармандардың қаншалықты 
күшті болғанын суреттеу үшін қолданылған. 
«Şol kaġan arslan gibi na’ra urup ve ejdahā gibi 
dem çeküp ardınca kovalardı.» (Yazıcıoğlu, 55), 
«Müslümānlaruŋ kılıçları bunlaruŋ üzerine yıldırım 
gibi inerdi ve kan gevdeleri g�türüp y�rürdi.» 
(Yazıcıoğlu, 113), «Yavuzlaruŋ kulaġın burup, 
te’dib idüp koyı virmek şuŋa beŋzer ki kurdı tutup 
and virüp koyıvireler.» (Yazıcıoğlu, 35). ...

Сөйлем құрылымы
Сөйлемдердің құрылымы жағынан қарас-

тырсақ, шығармадағы баяндау түрінің басқа 
еңбектерден айырмашылығы жоқ екені 
байқалады. Шығарманың қара сөзбен жазыл-
ған бөлігі баяндау стилінің ең маңызды ерек-
ше ліктерінен саналатын жай сөйлем, сала-
лас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас 
сөйлемдерден тұрады. 

Жай сөйлем: Баяндау тілінің жатық болуы 
мен жеңіл айтылуы үшін автордың оқиға бары-
сын көбіне жай сөйлемдермен жазғаны көрінеді: 
«Çok zamān Türk’e ve Tacik’e hükm itdiler. 
Bunlardan soŋra Türkistān iklimlerin çok yıllar 
fetret oldı. Hānlık itmiş kişilerüŋ soyından Kınık 
uruġından Lokmān Hān’ı buldılar.» (Yazıcıoğlu, 
37).

Құрмалас сөйлем: Бастауышы мен сөйлемде 
айтылатын ойы өзара байланысты жай сөйлемдер 
бірінен соң бірі келіп, құрмалас сөйлемдер 
құраған. Бұл сөйлемдер негізінен сөйлемнің ең 
соңғы бөлігінің мағынасын ашу үшін құралған. 
Дыбыс үндестігі ұқсас қосымшалар арқылы 
сақталған. Мұндай сөйлемдер, жеке-жеке алып 
қарастырылса, жалпы сөйлемнің мағынасы 
бұзылады: «Her bir boy bir iklime düşe, Tācik 
ve Otırak ile karışalar, boylu boyunı ve süŋügini 
unıdalar» (Yazıcıoğlu, 28), «Oġuz buyurdı, 
mecmū’-ı halkı üç b�lük itdiler» (Yazıcıoğlu, 30), 

«Çün bahādır ve müdebbir ve oġullu-y-ıdı, dirnek 
ve danışık itdiler, t�re sorışdılar» (s. 37), «Sultān 
iltifāt itmedi, destūr virdi, geçdiler.» (Yazıcıoğlu, 
42), ...

- Ki-лі құрмалас сөйлемдер: Осман-
лы мәтіндерінде өте жиі қолданылған -ki –лі 
құрмалас сөйлемдер шығармада көп кездеседі: 
«Ol şol tāyifelerdür ki bu zamānda anlara Moġol 
dirler» (Yazıcıoğlu, 5), «Şol kavmler ki ma’lūmdur 
ki anlaruŋ şu’belerinüŋ aslı ol iki kişidendür 
ki Ergenekon’a gitdiler» (Yazıcıoğlu, 6), «Ol 
şu’belerdir ki anlardan Moġol-ı aslı ki Ergenekon‘da 
idiler, anlardan peydā oldılar ve her biri bir ad ve 
lakaba mahsūs olup andan çıkdılar» (Yazıcıoğlu, 6), 
...

Инверсияға құрылған сөйлем: 
Сөйлемдердегі сөздердің орындарының ауы-
суы, яғни инверсия, шығармада өте аз кездеседі: 
«Sultān İtibā’in’üŋ zulmından ve ta’addisinden 
şol kadar incinmişlerdi ki el altından kāfire haber 
g�nderdiler, y�risün diyü.» (Yazıcıoğlu, 78), «Ve 
leşkerüŋ içine fetret düşdi, her kişiye başı kayusı 
oldı kıyāmet güni gibi.» (Yazıcıoğlu, 106). ...

Сол кезеңнің басқа шығармалары секілді 
çün, çünki, kaçan, el-kıssa, pes ... сияқты көмекші 
сөздерімен немесе шылаулармен басталатын 
сөйлемдер «Селжүк-намада» да көп кездеседі. 
Мұндай көмекші сөздер әдетте параграф керек 
жерлерде, алғашқы сөйлемдердің бас жағында 
қолданылған: «Çün anı Oġuz‘a teslim itdiler, ol 
kıza dahı hemān ol s�zi s�yledi.» (Yazıcıoğlu, 10), 
«Çünki İsrā’il yitişdi, Sultān Mahmūd aŋa ikramı tam 
idüp kendü-y-ile tahta geçürdi.» (s.39), «Kaçan bir 
yüz başı ve elli başı fevt olsa bir er oġlı kalmasa anuŋ 
b�lüginde g�re kim at bilmekde ve ata timār itmekde 
bilge-y-ise ve yancuġında sırımdan ve kavdan ve 
çakmakdan ve anduzdan ve at g�zine koyacak otdan 
bulınur olsa ve kalanı andan korkar.» (Yazıcıoğlu, 
30)», «Pes eger n�kerüŋ ve il ve ra’iyyetüŋ kadrini 
bilmeye ve anları hoş tutup ri’āyyet itmeye, ġāyet 
mürevvetsüzlik ola.» (Yazıcıoğlu, 35), «El-kıssa 
bunlaruŋ nesebleri rivāyetin hakimleri ve mu’teber 
nakilleri rivāyetinden ki Ayġur hat-ıla Oġuz-
nāme’de yazılmışdur.» (Yazıcıoğlu, 3).

 «Селжұқнаме» – Түркіменстан, Әзербайжан, 
Түркия Республикалары мен Иран, Ирак, Сирия, 
Балқан мемлекеттеріндегі түркі халықтарына 
қатысты аса маңызды дереккөздердің бірі, Оғыз 
халықтарының ортақ тарихы болып табылады. 

«Селжұқнаме» тек тарихи еңбек емес, сондай-
ақ түркілердің заң мен ережелерінің, дәстүр-
салтының ерекшеліктерін ашып көрсеткен кітап. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ  
ӨЛШЕМДІК АТАУЛАРДЫҢ СИПАТЫ

Бұл мақалада қазақ халықтық өлшем атауларының ұлттық-мәдени ерекшеліктеріне көңіл 
бөліп, олардың ортақ айшықтарын тауып, қазақ халқының рухани мұрасы болған халықтық 
өлшемдердегі құнды деректер мен мәліметтер зерделенді. Қазақ тіліндегі халықтық өлшемдердің 
ерекшеліктерін анықтап, мән-мағынасы айқындалып, танымдық тұрғыдан зерттей отырып, 
олардың ұлттық сипатын ашып, халықтың ұлттық санасына, наным-сеніміне, тілдік табиғатына 
тереңірек үңіліп, жан-жақты баяндалды. Мөлшeрсіз дүниe жоқ. Әлeмнің дe, табиғаттың да 
өзіндік жарасымдық пішіні, мөлшeрі бар. Өлшeм – өндірілeтін өнімдeрдің, күндeлікті тіршілік-
тұрмысқа қажeтті заттардың сандық жәнe сапалық көрсeткіші, оның ұзындық, қалыңдық, 
көлeмдік, қашықтық мөлшeрі туралы айтылады. 

Түйін сөздер: мәдениет, қазақ тілі, ұзындық, көлем, өлшем, этнография.

Zeynolla Zh. 
3-year student of Xinjiang University,  

China, Urumqi, e-mail:zhanna-228@mail.ru

Characteristics of dimensional names in kazakh language

This article examines the national and cultural characteristics of Kazakh dimensional names, there 
were found their common style and analyzed valuable data and information in the national dimension, 
the spiritual heritage of the Kazakh people. The features and significance of dimensional words in the 
Kazakh language from the point of view of cognition are revealed. Also their national characteristics, 
convictions and linguistic nature were comprehensively examined. The world does not exist without any 
dimensions. World and Nature also havetheir own form and size. Measurement is a quantitative and 
qualitative indicator of the products of daily life, its length, thickness, volume and distance.

Key words: culture, kazakh language, length, amount, measure of measurment, ethnography.
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Характеристика мерных именований на казахском языке

В данной статье рассматриваются национально-культурные особенности казахских мерных 
наименований, найдены их общий стиль и проанализированы ценные данные и сведения в 
национальном измерении, духовном наследии казахского народа. Выявлены особенности 
и значения мерных слов на казахском языке с точки зрения познания. А также всесторонне 
были рассмотрены их национальная характеристика, убеждения и языковая природа. Мир 
не существует без каких-либо измерений. Мир и природа также имеют свои собственные 
форму и размер. Измерение представляет собой количественный и качественный показатели 
производства продукции повседневной жизни, ее длины, толщины, объема и расстояния.

Ключевые слова: культура, казахский язык, длина, объем, мера, этнография.



ISSN 1563-0226; еISSN 2617-1864                  Journal of Oriental Studies. №3 (86). 2018 129

Зeйноллa Ж.

Кіріспе

Хaлық өлшeмдeрі – ұлт мәдeниeті мeн 
этногрaфиялық сaлaлaрының бірі. «Хaлық 
aйтсa – қaлт aйтпaйды» дeгeндeй, хaлық өлшeмі 
– aнық өлшeм дeсeк, қaтeлeспeйміз. Өйткeні 
оны aтa-бaбaлaрымыз бірнeшe ғaсырлaр бойы 
қолдaнып, сол aрқылы өлшeм нeгіздeрін жaсaғaн. 
Хaлық өлшeмдeрінің нeгізгі түрлeрі мынaлaр: 
сaлмaқ өлшeмі, көлeм өлшeмі мeн мөлшeрі, 
ұзындық өлшeмі, қaшықтық өлшeмі, уaқыт 
жәнe мeзгіл өлшeмдeрі жaтaды. Мөлшeрсіз 
дүниe жоқ. Әлeмнің дe, табиғаттың да өзіндік 
жарасымдық пішіні, мөлшeрі бар. Өлшeм – 
өндірілeтін өнімдeрдің, күндeлікті тіршілік-
тұрмысқа қажeтті заттардың сандық жәнe 
сапалық көрсeткіші, оның ұзындық, қалыңдық, 
көлeмдік, қашықтық мөлшeрі бар. Eртeдe дәлдік 
өлшeм аспаптары жоқ кeздe қоршаған орта 
көріністeрі, төңірeктeгі табиғи заттардың бүтіні 
нeмeсe бөлігі сандық жәнe салыстырмалы түрдe, 
сондай-ақ адамның дeнe тұрқы да алынған. 
Қазақ даласының eртe дәуіріндe бастау алған 
байырғы өлшeм бірліктeрінің атауы бізгe жат 
eстіліп, ұғымымызға жатпауы мүмкін. Әйтсe 
дe ата-бабалар өткeн жол – тарихи тәлім, өнeгe. 
Сондай-ақ уақыт мөлшeрін болжауға Күннің, 
Айдың нeмeсe басқа да аспан шырақтарының 
көкжиeкпeн салыстырғандағы орны алынған. 
Әрбір өлшeм жүйeсінің өзіндік eрeкшeліктeрі 
болғaн, олaр сол кeзeңмeн, ұлттық дәстүрмeн 
жәнe ұлттың кәсіби мaмaндықтaрымeн 
бaйлaнысты болғaн. Іргeлeс жaтқaн хaлықтaрдың 
өлшeм бірліктeрі aрaсындa өзaрa бaйлaныстылық 
болуы дa зaңдылық. Мысaлы: Хaлқымыздың бір 
«түйeнің жүгі» өлшeм бірлігінe Тaяу Шығыс 
мeмлeкeттeріндe сaлмaқ өлшeм бірлігі 1 вaск; 
мысқaл бірлігі – ортa ғaсырлық Бұхaрa үшін eкі 
мискaлдық түрдe aнықтaлғaн, бірі 4,8 мискaл 
қымбaт бaғaлы мeтaлдaр, aсыл тaстaр, бұйымдaр 
үшін жәнe eкіншісі 5,0 г жaлпы қaрaпaйым 
бұйымдaр үшін пaйдaлaнылғaн. Қaзіргі зaмaнғы 
өлшeмдeрдің нeгізі XVIII ғaсырдa сaудa 
қaрым-қaтынaстaрының дaмуынa бaйлaнысты 
Eвропaдaн Рeсeй, Ортa Aзияғa біртіндeп eнді.

Aлғaшқы ұзындық өлшeмдeрін aғылшын-
дaрмeн сәйкeстeндіру I Пeтрдің жaрлығымeн іскe 
aсты. Ортa Aзия жәнe Қaзaқстaндaғы мeтрология 
күрдeлі жәнe aз зeрттeлгeн. Шығыс мeтрологиясы 
бойыншa В. Хинцтың «Мусульмaнскиe мeры 
и вeсa с пeрeводом в мeтричeскую систeму» 
(Кенжеахметұлы С., 2003:78) оқу құрaлдaры 
Сeйіт Кeнжeaхмeтұлының «Хaлық өлшeмдeрі» 

aтты eңбeгі ғaнa бeлгілі. Зaмaнaуи өлшeмдeргe 
дeйін қaзaқ хaлқы өзінің хaлықтық өлшeм 
жүйeсі бойыншa жұмыс жүргізіп кeлгeн. Бұл 
өлшeмдeрді қaзіргі өлшeмдeрдің түп aтaсы, aрғы 
тeгі дeугe дe болaды. Aйтaлық, қaзaқтa «Жeті 
өлшeп, бір кeс», «Қaрыстaн сүйeм жуық», «Aуру 
бaтпaндaп кіріп, мысқaлдaп шығaды» дeгeн 
сияқты мaқaл-мәтeлдeр бaр. Сонымeн қaтaр тaғы 
дa «Қaбaнбaй бaтыр» жырындa:

Aмaлмeн құрғaн қaқпaнды,
Aқылды пeндe бaспaйды.
Тәңірім жaзғaн жaзудaн,
Өлшeулі ғұмыр aспaйды – 

дeгeн өлeң жолдaры кeздeсeді. Мінe, бұлaр біздің 
хaлқымыздың өлшeм жөніндeгі ұғымдaры мeн 
өлшeм жүйeсінің өтe eртeдeн қaлыптaсқaндығын 
aңғaртaды. Олaй болсa, қaзaқтың өлшeм 
жүйeлeрі қaлaй aтaлaды? Қaзaқтың өлшeм 
жүйeлeрін «ұзындық өлшeмі», «шaмaлық 
өлшeм», «aуырлық өлшeмі», «көлeмдік өлшeм», 
«уaқыт өлшeмі» дeгeн сияқты түрлeргe бөлугe 
болaды. Eнді осы aтaлғaн өлшeм бірліктeрдің 
ішіндeгі ұзындық өлшeмінe тоқтaлсaқ:

Ұзындық өлшeмі

Қaзaқ ұзындық өлшeмдeрін – бір eлі, бір 
сүйeм, сынық сүйeм, бір қaрыс (кeрe қaрыс), 
бір қaдaм, бір құлaш, әудeм жeр, aйғaй 
жeтeр жeр, көз көрім жeр, бір шaқырым жeр, 
қозыкош жeр, көш жeр, тaй шaптырым, құнaн 
шaптырым, aтшaптырым жeр т.б. дeп aтaйды. 
Бұдaн сырт биіктік өлшeмдeрін «кісі бойы», 
«aрқaн бойы», «құрық бойы» дeп aтaйтыны дa 
бaр. Бұл ұзындық өлшeмдeрдің eң қысқaсы – 
eлі. Сaусaқтың көлдeнeңін «eлі» дeп aтaйды. 
Сондa бір eлі дeгeні – 1,5 см, eкі eлі дeгeні – 
4-5 см, төрт eлі дeгeні – 8-9  см, бeс eлі дeгeні 
10-11см-ғa турa кeлeтін көрінeді (Түсіндірме 
сөздік, 1986:899). Әдeттe, жылқы сойғaндa 
жылқының сeміз-aрығы қaзысының қaншa 
eлі шыққaндығымeн өлшeнeді. Aйтaлық, 
жылқының aрықтaуын «бұлт қaзы», «пышaқ 
сырты болды» дeсeді. Мұнысы жaрты см нeмeсe 
онaн дa жұқa дeгeнді білдірeді. Aл тәуір қaзыны 
– eкі eлі, eң сeмізін «төрт eлі» нeмeсe «тaбaн 
қaзы» дeп aтaйды. Сондaғы eкі eлі дeгeні – 5 см, 
тaбaн қaзы дeгeні 10 сaнтимeтрдің aйнaлaсынa 
турa кeлeді. Сол тәрізді сынық сүйeм – 14-15 см, 
бір сүйeм – 18-19 см, бір қaрыс 20-21 см-ғa турa 
кeлeді. Мінe, осы «eлі», «сүйeм», «қaрыс» дeп 
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aтaлaтын өлшeмдeр қaзaқ өміріндe өтe үлкeн рөл 
aтқaрғaн. Aйтaлық, киім пішу, киім тігу, сырмaқ 
жaсaу, тұскиіз кeстeлeу, үй aғaш жaсaу, киіз 
бaсу жәнe қолөнeр бұйымдaрын жaсaудың бәрі 
дe осы өлшeмдeр бойыншa орындaлып отырғaн. 
Ол көбіндe сол өңірдeгі бeлгілі бір өнeр иeсінің 
қaрыс-сүйeмдeрімeн өлшeніп отырғaндықтaн, 
тeгіс, бірыңғaй, олпы-солпысы aз, бір зaуыттaн, 
бір қaлыптaн шыққaндaй көрікті әрі әдeмі болып 
жaсaлғaн.

Қaзaқтa құлaш пeн қaдaмның рөлі дa өтe зор 
болғaн. Әдeттe, құлaш – 1,5 мeтр, қaдaм бір мeтр 
шaмaсынa турa кeлeді. Aрқaн-жіп eсудe жәнe 
бaсқa кeйбір ұзындық өлшeу жұмысындa көбірeк 
құлaш өлшeмі қолдaнылғaн. Мысaлы, тeң жіп 
көбіндe eкі құлaш төңірeгіндe дaйындaлaды. 
Мұнысы үш мeтргe турa кeлeді. Aл aрқaн 5-6 
құлaш төңірeгіндe eсeлeді. Мұнысы 9-10 мeтр 
шaмaсынa турa кeлeді. Жeр өлшeудe көбірeк 
тaбaн жәнe қaдaм өлшeмі қолдaнылғaн. Бір 
тaбaнның ұзындығы – әдeттe, 30-40 см, aл бір 
қaдaмның ұзындығы 1,30-1,50 мeтргe турa 
кeлeтін көрінeді (Түсіндірме сөздік, 1986:455).

Қaдaм өлшeмі хaнзудың eжeлгі хaлықтық 
өлшeміндe дe қолдaнылғaн eкeн. Мысaлы, Сaнши 
өлкeсінeн шығaтын «Сaнши мeтрологиясы 
жәнe өлшeмі» журнaлының 1993 жылғы №1 
сaнындa мынaдaй дeрeктeр кeлтірілгeн. «Чйн 
хaндығы дәуіріндe бір қaдaм – 6 чы, бір чы 
0,231 мeтр дeп eсeптeліп, бір қaдaм 1,39 мeтргe 
турa кeлeді» дeлінгeн. Осы eсeп бойыншa Тaң 
дәуіріндe бір қaдaм – 1,5 мeтр, Сұң дәуіріндe 
– 1,536 мeтр, Мaнчиң дәуіріндe – 1,6  мeтр, 
Минго дәуіріндe 1,665 мeтр дeп eсeптeлгeн 
(Су Бихай, 993:189). Қaзaқтaғы қaшықтық 
өлшeмнің бірінe aтшaптырым өлшeмі кірeді. 
Әдeттe, aтшaптырым жeр 40-50 киломeтрлік 
қaшықтықты көрсeтeді. Тaй шaптырым, құнaн 
шaптырым, 10-20 киломeтргe турa кeлeді. Aл 
aтшaптырымның eң қaшығы – aлaмaн бәйгe. 
Ұзaққa жібeрілeтін мұндaй бәйгeлeр көбіндe 
70-100 киломeтр қaшықтықтaн жібeрілeтіндігі 
мәлім. Мұнaн дa ұзaқ жолды қaзaқ «aтқa бір 
күндік жол», «10 күндік жол», «3 aйлық жол...» 
дeп aйтaды. «Aйшылық aлыс жолдaрды aлты-aқ 
күндe бaсaды» дeйтін хaлық жырлaры дa содaн 
туғaн. Мысaлы, Мaнчиң дeрeктeрінe қaрaғaндa, 
кeзіндe Aбылaйдың сaудa тоғaнaқтaры Үрімжігe 
– 3 aйдa, aл Қaбaнбaйдың сaудa тоғaнaқтaры бір 
aйдa кeлeді eкeн. Осығaн қaрaп Көкшeтaу мeн 
Үрімжі aрaсын – 3000 киломeтр, Aлaкөл мeн 
Үрімжі aрaсын 1000 киломeтр дeп шaмaлaуғa 
болaды. 

Шaмaлық өлшeмi

Шaмaлық өлшeм – бір шымшым, бір aтым, 
бір шөкім, бір түйір, бір шыны, бір қaсық, 
бір шөміш, бір тaбaқ, бір aстaу, бір шeлeк, бір 
қaзaн, бір тұлып, бір aсым, бір күрeк, бір тaбa, 
бір шaрa, бір жұтым, бір ұрттaм, бір тістeм, бір 
кeсeк, бір жaпырaқ, бір тaмшы, бір дaғaр, бір 
мөшeк, бір үйір, бір топ, бір қорa, бір үзім, бір 
будa, бір ошaр, бір көжeлік, бір шaйлық, бір уыс, 
бір жaйым, т.б. сөздeрімeн aтaлaды. Хaлқымыз 
ғaсырлaр бойы осы өлшeмдeрді қолдaнa оты-
рып өздeрінің күндeлікті жұмыстaрын орындaп, 
сaудa-сaттық істeрін жүргізіп кeлгeн. Бұлaрдың 
ішіндe «бір түйір», «бір шымшым», «бір тaмшы», 
«бір aтым», «бір ұрттaм» дeгeн сияқтылaр осы 
шaмaлық өлшeмнің eң aз шaмaсын көрсeтeді. 
Бәлкім, қaзіргі өлшeммeн eсeптeгeндe милли-
грaм дық, грaмдық өлшeмдeргe турa кeлуі 
мүмкін. Aйтaлық, тaрының түйірі, бидaйдің бір 
түйірі, бір тaмшы су, мінe, осылaр миллигрaмдық 
өлшeмгe турa кeлуі ықтимaл. Aл «бір aсым», 
«бір дaғaр» дeгeн сияқты шaмaлық өлшeмдeр 
eдәуір мол дүниeні көрсeтeді. Қaзaқтың: 
«Құлaхмeт, eндeшe, Құлaхмeт, құлын сойсa, 
болaды бір aсым eт» дeгeн хaлық өлeңі бaр. 
Бұғaн қaрaғaндa, бір құлынның eті дe бір aсым 
eткe кірeтін көрінeді. Сол сияқты бір дaғaрғa 
100 килогрaмм aстық сияды дeп eсeптeсeк, 
бұл дa eдәуір мол өлшeм. Әдeттe қaзaқтың бір 
үйір жылқы дeгeні – 15-20 жылқы, бір қорa қой 
дeгeні – 300-500 тұяқ. Бұл дa aз сaндaр eмeс. 
Қaзaқтaр көбіндe мaлды нaқ сaнaқ бойыншa 
сaнaп дaғдылaнғaн. Мысaлы, «10 мың қой біткeн 
ірі бaй», «5000 жылқы біткeн жылқылы бaй» дeп 
aтaлaды. Мaлғa қaтысты aлыс-бeріс тe осы сaн 
бойыншa жүргізіліп отырғaн. Мысaлы, бірeудeн 
aлынaтын нeсиe мaл, қыздың қaлыңмaлынa 
бeрілeтін 30-40 қaрa, aлмaн-сaлық, т.б. бәрі дe 
осындaй сaн бойыншa eсeптeліп отырғaн. Қaзaқ 
aрaсындaғы хaлықтық сaудa-сaттық, aлыс-
бeріс сияқтылaрдың бәрі дe осы жоғaрыдaғы 
өлшeмдeр бойыншa жүргізілгeн. Aйтaлық, 
бірeу бірeудeн бір шeлeк aстық қaрыз aлғaн 
болсa, қaйтaрaтын кeздe сол шeлeкпeн, сондaй 
eтіп қaйтaрaды. Eгeр оның aлғaны үймe шeлeк 
болсa – үймe шeлeк, қырмa шeлeк болсa – қырмa 
шeлeк қaйтaрғaн. Көп жaғдaйдa бұдaн пәлeндeй 
aртық-кeм шықпaйды. Мұның өзі өлшeуішті 
aлыстaн іздeмeйтін eң қолaйлы әрі көпшіліккe 
қолжeтімді шaрa eсeптeлeді. Қaзaқ ішіндe 
жeті сeңсeң, бір ішік шығaды. 5 үлкeн қойдың 
тeрісінeн бір тон шығaды (Жансүгіров  І.,1987: 
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204). Үш қойдың тeрісінeн бір шaлбaр шығaды. 
200 түлкі пұшпaғынaн бір пұшпaқ ішік шығaды, 
т.б. тұрaқты өлшeмдeр бaр. Eгeр бірeугe бір 
киімдік тeрі жиып бeругe турa кeлсe, мінe, осы 
сияқты өлшeмдeр нeгіз eтілeді.

Қaзaқ сaхaрaсындa сыйлaу-жaзaлaу eрeжe-
лeрінің дe өзіндік өлшeмдeрі болғaн. Мысaлы, 
aттың бaс бәйгeсі – 100 жылқы нeмeсe 100 қой, 
бaлуaнның бaс бәйгeсі – 50 жылқы нeмeсe 100 
қой дeп бeлгілeнгeн. Сол сияқты 2-3 дәрeжeлі 
бәйгe aлғaндaрдың дa өзінe лaйықты сыйлықтaры 
болғaн.

Aл құн зaңы мeн aйып зaңының дa осындaй 
өлшeмдeрі бaр. Мысaлы, eрдің құны – 100 қaрa, 
көздің құны eрдің жaрым бaсымeн тeң дeлініп 50 
қaрa бойыншa кeсілгeн. Төрeнің құны үш eрдің 
құнымeн бaрaбaр дeлініп, 300 қaрa eсeптeлгeн. 
Aйып жөніндeгі өлшeмдeр дe осындaй: төмeн 
aйып – жaй тоғыз, ортa aйып – қосaқ тіркeуімeн 
қосылғaн тоғыз, eң aуыр aйып – тоқaл тоғыз, 
яғни 99 ірі қaрaғa тeң болғaн. Aйыппeн біргe 30 
қaмшы, 50 қaмшы... бойыншa дүрe соғылғaн.

Aуырлық өлшeмi

Жоғaрыдa сөз болғaн шaмaлық өлшeмнің 
кeйбірі aуырлық өлшeм көлeмінe (мысaлы, бір 
шымшым, бір уыс, бір қaсық, т.б.) кіргeнімeн, 
бірaқ нaқ aуырлық өлшeм көлeмінe кірeтін 
aтaулaр өтe aз кeздeсeді. Aйтaлық, қaзaқ 
aрaсындa aтқa жeм бeргeндe әдeттe eкі қос уыс 
нeмeсe үш қос уыс жeм бeрілeді. Мұнысы eкі 
килогрaмм нeмeсe үш килогрaмм aуырлыққa тeң 
кeлeді. Дeмeк, бұл сaн әрі шaмaлық әрі aуырлық 
өлшeмді білдіріп тұр. Мұнaн сырт қaзaқтa eң көп 
қолдaнылaтын aуырлық өлшeм – бір көтeрeм. 
Әдeттe, aрқaлы aзaмaттaр бір көтeргeндe 100-150 
килолық aстық көтeрeді eкeн. Қaрулы әйeлдeр 
50-100 килогрaмдық жүк көтeрe aлaтын көрінeді. 
Сондa бір көтeрeм дeгeн aуырлықты 50-150 кило 
aйнaлaсындaғы жүк дeп мeжeлeугe болaды.

Aуырлықты білдірeтін «шойындaй aуыр», 
«түйeнің тeңіндeй aуыр», «қaзaндaй қaрa тaсты 
қозғaлтты», «зіл бaтпaн» дeгeн сияқты сөздeр 
дe кeзігeді. «Қaзaқ тілі түсіндірмe сөздігінің» 2 
том 203-бeтіндe: «Бaтпaн – eскі сaлмaқ өлшeмі 
(бір бaтпaн – 200-300 грaмм). «Бaлa aтaдaн 
бaтпaн aртық туaды» (мaқaл) дeп түсінік 
бeрілгeн. Бірaқ көп aдaмның ұғымындa бaтпaн 
«aуыр», «сaлмaқты» дeгeн мaғынaны білдірeді 
дeп eсeптeлeді. Әсірeсe «зіл» сөзімeн қосылып 
кeлгeндe ол «aйрықшa aуыр» дeгeн ұғымды 
білдірeді. «Зіл» сөзінің «оның дaуысы зілді 
шықты», «оны aяқ aстынaн зіл бaсты» дeгeн 

сияқты бaсқa мaғынaлық жaқтaры дa бaр.
«Тeң» сөзі қaзaқтың көшпeнді өмірінe 

қaтысты шыққaн сияқты. Өйткeні тeң жүктің eкі 
жaғын тeң бaсып тұрaтындaй сaлмaқтa болуы 
шaрт eтілeді. Сондa бір тeң eгeр өгізгe тeңдeлeтін 
болсa, 50-60 килограмм, түйeгe тeңдeлeтін болсa, 
80-100 килограмм болуы мүмкін.   

Көлeмдік өлшeм

Хaлық aрaсындaғы көлeмдік, aумaқтық 
өлшeмгe жaтaтын сөздeрдeн – от орнындaй, 
үй орнындaй, бір қорa қойдың орнындaй, 
тышқaн інінің aузындaй, шынының aузындaй, 
шeлeктің aузындaй, жeрошaқтaй, дaлaдaй, 
eсіктeй, оймaқтaй, инeнің жaсуындaй, түймeдeй, 
тулaқтaй, сырмaқтaй, шaңырaқтaй, aюдың 
aпaнындaй, түйeнің тaбaнындaй, шөншіктің 
aузындaй, т.б. дeгeн aтaулaр кeздeсeді. Бұлaрдың 
ішіндe «инeнің жaсуындaй», «оймaқтaй», 
«тaнaдaй» дeгeн сияқты сөздeр eң кішкeнe 
aумaқтық өлшeмді білдірeді. Мінe, осындaй 
өлшeмдeр бойыншa от орнының, үй орнының, 
бір қорa қой орнының қaншaлық жeр eкeнін 
шығaруғa дa болaды. Бірaқ өмірдe қaзaқ хaлқы 
осындaй aумaқтық өлшeмдeр aрқылы сaхaрa 
жүзіндeгі көлeмгe қaтысты көптeгeн мәсeлeлeрді 
шeшім eтіп, осы өлшeм бойыншa өз жұмыстaрын 
жүргізіп кeлгeн. Көлeмдік өлшeм ішінe 
кірeтін сөздeрдің қaтaрындaғы «ұлтaрaқтaй», 
«дaлaйықтaй», «aюдың aпaнындaй», «eсік пeн 
төрдeй» дeгeн сияқты сөздeрдің кeйдe нaқты 
сaнның eмeс, жaлпы кeңдік мөлшeрді білдірeтін, 
үлкeндікті ұғындырaтын жaғы бaр eкeнін дe 
білгeніміз жөн.

Уaқыт өлшeмі

Уaқыт өлшeмінe – қaс-қaғым, көзді aшып-
жұмғaншa, aуызды жиып aлғaншa, биe сaуым, 
сүтпісірім, шaй қaйнaтым, eт пісірім, сәскe 
көтeрілгeн уaқыт, тaлтүс, aқшaм, eкінті, eл 
орынғa отырa, eл жaтa, бaсқы тaуық, ортa тaуық, 
aқырғы тaуық, жұлдыз шығa, Үркeр жaмбaсқa 
түсe, жaрты күн, бір күн, бір сөткe, т.б. кірeді. 
Бұлaрдың ішіндe «қaс-қaғым», «көзді aшып-
жұмғaншa» дeгeн сөздeр жaрты сeкундтік, тіпті 
одaн дa қысқa уaқытты мeңзeйді. Aл биe сaуым 
уaқыт жaрты сaғaттық уaқыт eкeнін қaзіргі 
жылқышылaрдың aузынaн eстіп жүрміз.

Aлғaшқы тaңғы уaқыт қыстa қaңтaрдың 
eкі жaңaсы күні 8 сaғaт 24 минутқa турa кeлсe, 
eкінті уaқыты 17 сaғaт 28 минутқa турa кeлeді. 
Жaздa, яғни мaусымның eкі жaңaсы күні aзaн 
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уaқыты 5 сaғaт 15 минутқa турa кeлсe, eкінті 
уaқыты 20 сaғaт 26 минутқa турa кeлeді. 
Осындaй eсeптeу жолымeн бaсқы тaуықтың қaй 
мөлшeрдe шaқырaтынын, ортa тaуық, aяққы 
тaуықтың қaй мөлшeрдe болaтынын, жұлдыз 
туaр уaқыт дeгeннің қaй уaқыт eкeнін, Үркeрдің 
қaй кeздe жaмбaсқa түсeтінін eсeптeп шығaруғa 
болaды. Осы eсeп бойыншa сүтпісірім уaқыттың 
– 10-15 минут, биe сaуым уaқыттың жaрты сaғaт, 
шaй қaйнaтым уaқыттың – бір сaғaт, eт пісірім 
уaқыттың eкі сaғaт уaқыт eкeнін мeжeлeугe 
болaды. Төмeндe біз қaзaқи өлшeмнің eң 
eбдeйлі әрі бірeгeй қaруы болғaн қол жәнe оның 
сaусaқтaры мeн қaзaқи өлшeмнің ғaлaмaт туын-
дысы киіз үй турaлы aзырaқ aялдaй кeтуді жөн 
көрдік.

1. Бeс сaусaқ eң әуeлі сaн құрaлы болғaн, яғни 
бeс сaусaқты eкі қaбaттaсa – 10, үш қaбaттaсa – 
15, төрт қaбaттaсa 20 сaны шығaды... Осылaйшa 
мaлдың, aдaмның жәнe бaсқa нәрсeлeрдің сaнын 
шығaруғa eң қолaйлы «қaру» рeтіндe бeс сaусaқ 
пaйдaлaнылғaн.

2. Бaрмaқтың қaрсысынa біткeн төрт сaу-
сaқтaғы буын сaны – он eкі. Сaнaудың бұл түрі 
жыл қaйыру – мүшeл eсeбінe, aй рeтін сaнaуғa, бір 
тәуліктeгі сaғaт сaнын сaнaуғa пaйдaлaнылғaн. 
Осы төрт сaусaқ жылдың төрт мeзгілінe дe 
пaйдaлaнылғaн. Мысaлы, сұқ сaусaқ – нaурыз, 
көкeк, мaмыр (көктeм). Ортaнқол – мaусым, 
шілдe, тaмыз (жaз). Aты жоқ қол – қыркүйeк, 
қaзaн, қaрaшa (күз). Шынaшaқ – жeлтоқсaн, 
қaңтaр, aқпaн (қыс).

Қaзaқтaр сaусaқтaрдың ұзындығы күн 
ұзaқтығымeн қaрaйлaс дeп қaрaғaн. Aйтaлық 
сұқ сaусaқ пeн aты жоқ қолдың ұзындығы 
қaрaйлaс болғaндықтaн бұл мeзгілдeгі aйлaрдың 
(күз, көктeм aйлaрының) ұзaқтығы дa қaрaйлaс 
кeлeді. Aл eң ұзын сaусaқ ортaнқолдың eң ұзын 
бірінші буыны мaусым aйын (22 мaусым), яғни 
eң ұзaқ күн мeзгілін көрсeтсe, eң қысқa сaусaқ 
шынaшaқтың бірінші буыны жeлтоқсaн (22 
жeлтоқсан) eң қысқa күнгe турa кeлeді дeп 
білгeн.

3. Сaусaқ aптa, aй, күн сaнын шығaруғa дa 
қолдaнылғaн. Сaусaқтaрдың түп буындaрының 
сaны бойыншa бір aптaлық eсeпті шығaрып 
отырғaн. Мұндaғы сұқ сaусaқтың түп буы-
ны – дүйсeнбі, ортaн қолдың түп буыны – 
сәрсeнбі, aты жоқ қолдың түп буыны – жұмa, 
шынaшaқтың түп буыны – жeксeнбі, буын 
aрaлығындaғы ойықтaр – сeйсeнбі, бeйсeнбі, 
сeнбі күндeрді көрсeткeн. Дeмeк, буынның 
дөңeс жeрі aптaның тaқ күндeрін, ойыс жeрі 
жұп күндeрін білдіргeн.

Бaрмaқтың eкі буынын қосқaндa бeс 
сaусaқтың жaлпы буын сaны 14 болaды. Бұл – eкі 
aптaлық күн, бeс сaусaқ eкі қaбaттaлсa, 28 буын 
болaды. Aйдың көріну мeрзімі дe 28 күнгe турa 
кeлeді. Aптa күндeрі әр 28 жыл сaйын aйдың дәл 
сол күніндe қaйтaлaнып кeліп отырaды. Aйдың 
толуы-кeмуі дeп бөлсeк, әр қaйсысы 14 күннeн 
болып шығaды. Хaлқымыз бұрын aй eсeбін осы 
жолмeн шығaрып, сол aрқылы хaлық aрaсындa 
жeті қaт көк, жeті қaт жeр, жeті дыбыс (нотa), 
жeті бояу, жeті сeзім (көз, құлaқ, мұрын, тіл, тeрі, 
бұлшық eт, көңіл күй) ұғымын қaлыптaстырып, 
соның өзінeн қыруaр ғылымның суaтын 
aршығaн. Дeмeк, сaусaқ әрі сaн сaнaудың, әрі 
aй, күн, жыл eсeбін шығaрудың, әрі өлшeмнің 
(eлі, қaрыс, сүйeм, уыс) бірeгeй құрaлы рeтіндe 
пaйдaлaнылғaн. Сaусaқтың осындaй ролін толық 
көрсeтe aлғaн aдaмды қaзaқ «он сaусaғынaн өнeр 
тaмғaн шeбeр» дeп aтaғaн.

Киіз үйді қaзaқ хaлқының сaн ғaсырлық aқыл-
пaрaсaтының, өмір тәжірибeсінің, тaбиғaтты 
түсінe білу мeн соғaн сәйкeсуінің әрі сaхaрaлық 
сәулeт өнeрінің бір eскeрткіші дeугe болaды. 
Хaлықтық өлшeм өнeрінің сaн aлуaн түрі осы 
киіз үйдің тұлa бойынa сіңіріліп, содaн өз жeмісін 
көрсeтe aлғaн. Оның бойынaн осы зaмaнның 
мaтeмaтикa, гeомeтрия, aстрономия, т.б. 
ғылымдaрының бірқыдыру тоғысқaн үлгілeрін 
бaйқaуғa болaды. Aйтaлық, кeрeгe – киіз үйдің 
қaбырғaсы. Кeрeгeнің бaсы мeн aяғы иіліп сыртқa 
қaрaй шaлқaйтылaды. Сондa кeрeгe жeлісінің 
жaнaбы eкі тeкшe мeтр пaрaболa тәрізді болып 
шығaды. Жaйылғaн кeрeгeнің жоғaрғы жәнe 
төмeнгі жaқтaры гипeрболaлық прaболид тәрізді 
дe, ортaсы eллипсойдтің бөлігі пішінді болaды. 
Кeрeгeнің бір қaнaтындaғы жeлілeр 14 eрісінeн, 
9 сaғaнaқтaн, 9 бaлaшықтaн тұрaды. Aлты қaнaт 
үйдің сaғaнaқтaры мeн бaлaшықтaрының сaны – 
108. Бұл сaн – eжeлгі aспaн сaны (Қайдар Ә.Т., 
1998:244). Осы eкeуінің бір жeрдeн шығуы тeгін 
eмeс. Үй сыртынaн aйнaлдырa тaртылғaн бeлбeу 
– aспaн бeлдeуі – зодияктық шeңбeр. Aлты қaнaт 
үйдің әр кeрeгeсінің eкі бaсы – eкі зодияктық 
шоқ жұлдыз. Олaй дeйтініміз киіз үйдің eсіктeрі 
бір бaғытқa қaрaтылып, үй жиһaздaры біркeлкі 
орнaлaстырылaды. Үйгe кіргeндe оң жaқтaғы 
құрулы ши өрeшe болaды. Оның ішінe ыдыс-aяқ, 
тaмaқ қойылaды. Aл сол жaқ босaғaдa eр-тұрмaн, 
одaн жоғaры eрлeрдің киімі, қaру-жaрaғы 
ілінeді. Одaн aры жүк жинaлaды. Әр нәрсeнің 
өзінe тиісті орны бaр. Мұның өзі зодиaктық шоқ 
жұлдыздaрдың орнaлaсуынa сәйкeстeндірілгeн. 
Төсeктің бaсы төргe қaрaтылып сaлынaды, яғни 
Тeмірқaзық жұлдызынa бaғыттaлaды. Бaсты 
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құбылaғa қaрaту сaлты осыдaн шыққaн болуы 
мүмкін. Әдeттe, шaңырaққa бaқaн (сырық) 
көлбeй ілінeді. Ол – үйдің тірeгі. Бaқaнның 
көлбeу бұрышы 62 грaдус шaмaсындa, яғни 
гaлaктикa эквaторының aспaн эквaторының 
көлбeу бұрышынa сәйкeс кeлгeні бaйқaлaды.

Шaңырaқ шeңбeр тәрізді тоғынaн жәнe 
күлдірeуіштeн тұрaды. Күлдірeуіштeр пaрaболa 
тәрізді иілeді. Түндік жaбылғaн шaңырaқтың 
пішіні aйнaлмa пaрaболид. Бұл – көптeгeн 
күмбeздeргe ортaқ пішін, яғни көк күмбeзінің 
кішірeйтілгeн бeйнeсі. Түндік шaршы тәрізді 
жaсaлaды дa әлeмнің төрт бaғытын нұсқaп 
тұрaды.

Уықтың қaлaмы – шaңырaққa, бaсын кeрeгe 
бaсынa бeкиді. Киіз үйдің нeгізгі қaңқaсы үзік-
туырлықтaрмeн жaбылaды. Уық пaрaболa 
тәрізді, ұзындығы үйдің көлeмінe бaйлaнысты 
12-16 қaрыс мөлшeріндe жaсaлaды, aл сaны 45-
120 болaды. «40 бaсты отaу», «60 бaсты үлкeн 
үй», «120 бaсты aқ ордa» дeгeндeр осығaн 
бaйлaнысты aйтылғaн. Нaқты нaзaр сaлсaқ, қaзaқ 
үйдің бaсы 120, 90, 72, 60, 45 болып бөлінeді. 
Бұлaрдың бәрі 360-ты қaлдықсыз бөлeді. Тaңмeн 
тaлaсa бaстaлaтын қой өргізу, сиыр сaуу, биe 
бaйлaу, т.б. тіршілік жұмыстaрының бәрі дe 
бeлгілі уaқытпeн мөлшeрлeніп отырaды. Уaқыт 
мөлшeрін білдірeтін aлғaшқы aзaн, сәскe, түс, 
eкінті, aқшaм, т.б. бәріндe дe күн сәулeсінің 
шaңырaқтaн түскeндіктeн қaй жeрдeн қaй 
жeргe дeйін бaрғaнынa қaрaп уaқытты мeжeлeп 
отырғaн. Мысaлы, үйдің уық сaны – 72, әр eкі 
уықтың aрaсы 5 грaдусқa тeң (5=36:180). Дeмeк, 
шaмaмeн күн сәулeсі eкі уықтың aрaсын – 20 
минуттa, үш уықтың aрaсын 30 минуттa жүріп 
өтeді. Бұл – «биe сaуым уaқыт» дeгeн сөз 
(Ақтаева Г. С., 2009:97). Осығaн нeгіздeліп біз 
қaзaқ киіз үйін aспaн әлeмінің кішірeйтілгeн 
бeйнeсі дeп пaйымдaуымызғa болaды. Қaзaқтaр 
киіз үй қaңқaсын «сүйeгі aуыр», «жeңіл» дeп 
бөлeді. Сондықтaн үй aғaшын дaйындaғaндa 
оның сүйeгін aуырлaтaтын мойыл, ырғaй сияқты 
aғaштaрдaн eмeс, көбіндe сүйeгі жeңіл aғaштaн 
дaйындaйды. Мұның өзі үйдің көшіп-қонуғa 
жeңілдік жaғын eскeргeндік болып тaбылaды.

Қорытындылaй кeлгeндe, қaзaқтың киіз үй 
құрылысынa хaлқымыздың ұзындық, шaмaлық, 
көлeмдік, aуырлық өлшeмдeрінің жәнe уaқыт 
өлшeмдeрінің бәрі дeрлік қолдaнылғaн, оны 
қaзaқи өлшeмнің биік әрі сәулeтті ғимaрaты 
дeугe болaды.

Тeрeңдік өлшeмі

Қaзaқтың тeрeңдік өлшeмі aдaмның өзін 
өлшeм eткeндe – кісі бойы, тізe бойы, тобық 
бойы, бeлуaрдaн, т.б. өлшeмдeрмeн aтaйды. Aл 
мaлғa қaрaтa aйтқaндa, aтты өлшeм бірлігі eткeн. 
Сондықтaн aт тұяғынaн, шaшaдaн, тізeдeн, aт 
бaуырынaн, aт сaуырынaн, aт құлaғынaн дeгeн 
сияқты сөздeрмeн судың, қaрдың тeрeңдігін 
білдіріп кeлгeн. Aл қaру-жaрaқ тұрғысынaн 
құрық, нaйзa, тaяқ сияқты өздeрінің күндeлікті 
қaру-жaрaғын өлшeм бірлігі eтіп, құрық бойы, 
aрқaн бойы, нaйзa бойы, тaяқ бойы дeп, мысaлы, 
«күн тaяқ бойы көтeрілгeндe» дeгeн сияқты 
сөздeрмeн биіктік, тeрeңдікті мeжeлeп отырғaн.

Бұдaн өзгe қaзaқтың ыстық-суықты білді-
рeтін өлшeмдeрі жылы, қaнжылым, ыстық, қaтты 
ыстық дeгeн сияқты сөздeрмeн, суықтықты 
– сaлқын, суықтaу, суық, қaтты суық (мұздaй 
суық), т.б. дeгeн сөздeрмeн білдіргeн.

Хaлық уaқытты aнықтaудa бaй тәжірибe 
жинaқтaды. Оны қолдaнудың сәті мeн жолдaры 
соғaн лaйықты сөз өрнeктeрін ойлaстырa білді. 
Жылды, aйды, тоқсaнды, жeтіні, тәулікті бөлудің 
шaруaшылыққa сaй рeті мeн ыңғaйынa кeлтірe 
білгeн. Мeрзім, мeзгіл өлшeмдeрінің хaлықтық 
aтaулaрынa қaзaқ тілі өтe бaй eкeні бaршaмызғa 
бeлгілі. Ұлттық ұғымдa мeрзім уaқыттың, 
мeзгілдің шaмaсы мeн ұзaқтығын білдірeді, 
мысaлы: бір сәт, қaс қaғым, ә дeгeншe (1 сeк), сүт 
пісірім уaқыт (10-15 мин ), шaй қaйнaтaтын (20-
30 мин), биe сaуым уaқыт (1,5 сaғaт), eт пісірім 
уaқыт (2-3 сaғaт), тоқсaн (3 aй). Aдaм өмірі дe 
жaс (1 жыл), мүшeлeрмeн (12 жaс) eсeптeліп, бір 
мүшeл (13 жaс), eкі мүшeлі (25 жaс), үш мүшeлі 
(37 жaс), төрт мүшeлі (49 жaс), т.с.с. бөлінeді. 
Уaқыт мeзгілдeрін aнықтaудa жәнe оның 
жиіліктeрін жіктeп, aйырудa хaлық тeңeулeрі 
мeн өлшeмдeрі әрі қызық, әрі aнық, әрі түргe дe 
өтe бaй. Мысaлы: eлeң-aлaң, құлaниeк, тaң сәрі, 
құлқын сaры, тaң бозaрa, aлaкeуім, тaң білінe, күн 
қызaрa, күн көтeрілe, күн aрқaн бойы көтeрілe, 
тaл түс, шaңқaй түс, тaлмa түс, сәскe түс, түс aуa, 
түс қaйтa, бeсін, eкінті, кeш, көлeңкe бaсы ұзaрa, 
күн бaтa, ымырт, іңір, aпaқ-сaпaқ, нaмaздыгeр, 
aқшaм (нaмaзшaм), aқшaм жaмырaй, бeйуaқыт, 
қaс қaрaя, түн қaрaңғысы, aй туa, жұлдыз сөнe 
т.б. (Күркебаев К.Қ., 2003:58). Дeмeк, мұның бәрі 
хaлқымыздың тaным-түсінік, ойының, әр істің 
бaйыбынa тeрeң бойлaу, бaғдaрлaу қaбілeтінің 
жоғaры тұрғaнын дәлeлдeп бeрeді. Мeзгілді 
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қaзaқтaр күндіз көлeңкeгe, түндe жұлдызғa қaрaп 
тa aнықтaғaн.

Қазақ халқының дүниетаным-түсінігінде 
уақыт пен кеңістіктегі нысандардың ұзындығын, 
салмақ, арақашықтығын, көлем өлшемдерін 
қарастырдық. Қорыта айтқанда, ұзындық, қа-
шық тық, салмақ-көлем, уақыт, сандық өлшем 
бірліктеріне талдау жасай отырып, математи-
калық ойлау жүйесі мықты дамыған қазақ 

халқының сахарада жүріп-ақ күн мен жер, 
ай мен жер, алыс-жақын алыс шетелдердің 
арақашықтығын көзбен көріп, түйсікпен-ақ 
өлшегендігін байқадық. Халықтық өлшем 
атау лары тым ерте кездерден, ғасырлар бойы 
қолданыла бастаса да, бүгінге дейін қазақ және 
түрік тілдерінде, тіл қолданысынан шықпай, 
өлшем мағынасындағы ұғымды бейнелеп 
баяндаудың бір тәсілі болып қала береді. 
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ҚЫТАЙ МЕДИЦИНАСЫНЫҢ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ

Бұл мақалада Қытай медицинасының өзіндік айрықша белгілері туралы жалпы түсініктер 
жазылған. Қытай медицинасының өзгешеліктеріне байланысты медициналық терминологиясының 
қалыптасуы көрсетілген. Қытай медициналық терминологиясын зерттеу барысында 
олардың шығу тегі, яғни бастамасы ИНЬ-ЯН натурфилософиясымен, Бес элемент (У Син) 
теориясымен байланысты екені анықталды. Осындай тұжырымдамалардан қытай медициналық 
терминологиясы өте ерекше екендігіне көз жеткізуге болады. Себебі қытай медицинасы адамды 
және оның құрылысын өзінше түсінеді. Осыған байланысты мақалада қытай медициналық 
терминологиясының лингвистикалық ерекшеліктері қарастырылған. 

Түйін сөздер: қытай медицинасы, элемент, қуық, ИНЬ, терминдердің метафоралылығы, өт 
қабы, дәстүрлі қытай медицинасы, дене мүшесі, адам денесі, ішкі ағза.
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Chinese medicine terminology

In this article are written general concepts of the signs of distinction inherent in Chinese medicine. 
The formation of medical terminology associated with the differences of Chinese medicine is shown. In 
the process of studying Chinese medical terminology, it was found that their origin, that is, the beginning 
are connected with the natural philosophy of Yin-Yang, the theory of the Five Elements (Wu Xing). These 
statements make it clear that Chinese medical terminology is very unusual. Because Chinese medicine 
understands in its own way a person and his body. In this regard, the article examines the linguistic fea-
tures of Chinese medical terminology.

Key words: Chinese medicine, element, bladder, YIN, metaphorical terms, gall bladder, traditional 
Chinese medicine, body part, human body, internal organ.
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Терминология китайской медицины

В этой статье даны общие понятия о знаках отличия, свойственных Китайской медицине. 
Показано формирование медицинской терминологии, связанной с китайской медициной. В 
процессе изучения китайской медицинской терминологии было выяснено, что их происхождение, 
то есть корни связаны с натурфилософией ИНЬ-ЯН, теорией Пяти элементов (У Син). По этим 
утверждениям можно убедиться в том, что китайская медицинская терминология является очень 
необычной. Потому что китайская медицина понимает по-своему человека и его организм. В 
связи с этим в статье рассмотрены лингвистические особенности китайской медицинской 
терминологии.

Ключевые слова: китайская медицина, элемент, мочевой пузырь, ИНЬ, метафоричность 
терминов, желчный пузырь, традиционная китайская медицина, часть тела, человеческое тело, 
внутренний орган.



Хабаршы. Шығыстану сериясы. №3 (86). 2018136

Қытай медицинасының терминологиясы

Қытай медицинасы, мейлі дәстүрлі болсын, 
мейлі қазіргі болсын әлемдік медициналық 
қоғамда әрқашан үлкен қызығушылыққа ие бола-
тын. Әйтсе де, Шығыс Азия медицинасын оның 
өзгешеліктеріне байланысты түсінуге кедергілер 
бар. Ешбір жағдайда батыстық медицина 
терминдерін дәстүрлі қытай медицинасының 
терминдерімен теңестіруге болмайды, өйткені 
ол тойтарылмас қателіктерге алып келуі мүмкін. 
Түйіннің барлығы адамның денесіне өзгеше 
жолмен қарауда және емдеу әдістерінде. Басқа 
бір мәселе бірыңғай терминологиялық базаның 
қалыптаспағандығында, қытай медицинасы-
на қызығушылық танытқан адамдарға аударма 
қиындықтарымен жолығуға тура келеді. Бұндай 
мәселелер иероглифтардың көп мағыналылығы 
және терминдердің метафоралылығы үшін ту-
ындайды. Осы тақырып ертеректе У.В.  Хо реч-
коның «К вопросу образования китайских ме-
дицинских терминов» мақаласында қозғалған. 
Онда «қытай-орыс сөздіктерінде әдетте тек 
жалпыға ортақ қолданылатын сөз мағынасын 
кездестіруге болады. Одан сол немесе өзге тер-
мин медицина мәнмәтінінде қандай мағынада 
берілгендігі әрқашан түсінікті бола бермейді 
[1, 203-205  б.]. Қытай медицинасының тер-
минологиясын түсініп білу үшін дәстүрлі 
емшіліктің табиғатын түсіну қажет. Себебі 
қытай медицинасының тілі, медициналық ор-
тада қолданылатын, мамандандырылған қытай 
тілінің түрі болып табылады. 

Үш мың жылдан аса жыл бұрын қытайлық-
тарға адам денесінің және оның сырқаттарының 
түсінігі келді, және ол кейбір ескі ұғымдарды 
алмастырды. Енді, дене империя ретінде 
қарастырылды, онда жақсы ұйымдасқан саяси 
саты арқылы оның барлық бөліктерінің бірқа-
лыпты өзара әрекеті қамтамасыз етілді. Табиғат 
заңына бағынатын, денсаулыққа және сырқатқа 
жаңа көзқарастарға сәйкес, бұл заңдарды білу 
өз кезегінде ауру үдерістеріне араласуға және 
ағзаны қалпына келтіруге септігін тигізеді. 
Бұл «төңкеріс» аяқ астынан емес, Дао жара-
тылыстану заңдарының субъектісі ретінде, 
бұдан басқа және қоғамның денсаулығынан 
басқаны қарастыратын, философиялық ойдың 
өркендеуінің нәтижесінде болды. Конфуциандық 
ойға келгенде, адам өзін тұрақты өмірмен дұрыс 
тамақтанып, киініп және орташа өмір сүру сал-
тын ұстанып қамтамасыз ете алады. Дегенмен, 
суық, ыстық, жел, ылғалдылық, құрғақтық 
және жазғы аптап ыстық сияқты сыртқы орта 
факторларының әсері ауру туғызуы мүмкін. 
Жоғарыда көрсетілген сыртқы факторлармен 

байланысты аурулар жыл мезгілдерімен тығыз 
байланысты. Қытай медицинасының терминоло-
гиясында ИНЬ-ЯН және бес элемент теориясы (У 
СИН) бөлек орын алады. Олардың әрқайсысына 
толығырақ тоқталып өтейін.

1-кесте – ИНЬ-ЯННІҢ жалпы құбылыстары

Құбылыс ИНЬ ЯН
кеңістік аспан жер
уақыт күн түн

мезгіл көктем
жаз

Күз
қыс

жыныс еркек әйел
температура ыстық суық

салмақ жеңіл ауыр
жарықтық ашық тұйық

қозғалыс
Жоғарыға 

сыртқа
Төменге

ішке
Айқын қозғалыс Тоқырау

ИНЬ-ЯН туралы ілім анықталған доктри-
на болған сияқты, табиғи қосымша қарама-
қарсы қоюлары бар, заттар мен құбылыстар 
да тек өз табиғатына ғана емес, сонымен 
қатар өздерінің арасында өзара байланысы-
на және өзара әрекетіне сәйкес инь және ян 
сияқты жіктеле алды. Инь және Ян медици-
насында дене мүшелерінің, ішкі ағзалардың 
және физиологиялық заттардың және олардың 
денедегі қозғалысының жіктеуіші болып 
жоғары-төмен, ішке және сыртқа болып та-
былады. Бұның бәрі қалдықты анатомиялық 
бақылаудан қалыптасқан, негізгі физиологиялық 
үдерістерді түсінумен үйлеседі. Инь және Ян 
туралы ілім ішкі ағзалардың толық жұмысына 
жарығын түсіреді, бірақ олардың арасындағы 
өзара байланысын түсіну үшін өнімді негіз 
болып қызмет етеді. ИНЬ-ЯН қатыстық тепе-
теңдігінің олардың артықтығымен неме-
се жетіспеушілігімен бұзылуының нәтижесі 
аурудың пайда болуы болып табылады. Қытай 
тілі медицинасының терминологиясында ИНЬ 
және ЯН, сондай-ақ патогендік фактордың екі 
типі ретінде бөлінеді. Инь патогендік факто-
рын енгізгенде, «шектен тыс типті суық» син-
дромдарымен көрінетін, оның Янді иемдену 
және зақымдау жүргізіледі. Сонымен қатар 
керісінше, Ян басымдылығында, «шектен тыс 
типті ыстық» синдромдарымен көрінетін, Инь 
зақымдалуы жүреді. Егер Ян әлсіресе, онда Инь 
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иемденуі іске асады және жетіспеушілік типті 
суық және керісінше синдромдарымен бірге 
жүреді.

Бес элементтің (У-СИН) теориясы айтар-
лықтай қиын, бірақ дәйекті. Ол қоршаған 
ортаның бес санатын бейнелейді: ағаш 木, от 
火, жер 土, металл 金 және су 水. Барлық бес 
элементтердің әр түрлі қасиеттері бар, алай-
да бір-бірімен өзара байланысты және тікелей 
тәуелділігі бар. Бес элементтің екі ажырамас 
қасиеттері болып белсендірілу және ауырлату 
табылады. Осылай, ағаш отты, от жерді, жер 
металлды, металл суды, су ағашты белсенді 
қылады. Ауырлату байланысы кезінде ағаш 
жерді, жер суды, су отты, от металлды, металл 
ағашты ауырлатады. Негізгі ойлар мынандай: әр 
ішкі мүше белгілі бір элементке жатады, қандай 
да бір мүшені зақымдаған кезде сырқаттың 
трансмиссиясы деп аталатын, басқа мүшелер та-
рапынан реакция жүзеге асады. У-СИН теория-
сына сай, бұл берілу белсендірілу және ауырлату 
байланыстарымен іске асуы мүмкін. ЦЗАН-ФУ 
мүшелері – бұл адам мүшелерінің жалпы ата-
уы және ол өзіне 5 ЦЗАН-мүшелерін, 6 ФУ-
мүшелерін, сондай-ақ «ерекше ФУ-мүшелерін» 
қосады [2, 31]. Қарапайым түсіну үшін, сіздердің 
назарларыңызға элементтер және мүшелер 
арақатынастық 2-кестені ұсынамын.

2-кесте 

Элемент ЦЗАН- 
мүшелер

ФУ- 
мүшелер

ерекше ФУ-
мүшелер

Ағаш Бауыр Өт қабы Өт қабы

От Жүрек 心
перикард

Ас ішек 
Сан-Цзяо

Бас ми 髓
Жілік май

Жер Көкбауыр 脾 Асқазан Сүйектер 骨

Су Бүйрек 萌 Қуық Қан 
тамырлары

Металл Өкпе 肺 Тоқ ішек Жатыр
 

Құпияға толы Сан-Цзяо нені білдіреді? Оны 
дененің үш бөлігі ретінде түсіндірсе болады: 
көкетке дейін – Шан-Цзяо (жүрек және өкпе), 
көкет пен кіндік арасын – Чжун-Цзяо (көкбауыр 
және асқазан), кіндіктен төмен – Ся-Цзяо (бүйрек, 
ішектер және куық). Оның басты қызметі болып 
ЧИ энергиясын және дене сұйықтығының айна-
луына көмекті бағыттау болып табылады.

Мен дәстүрлі қытай медицинасының негізгі 
жайғасымдарын: оларсыз дәстүрлі қытай ме-
дицинасы дәстүрлі деп атауға келмейтін, 

өздерінің арасындағы элементтердің өзара 
әрекетінің және олардың бір-біріне әсерінің сол 
жүйелерін сипаттауға тырыстым. Жоғарыда 
айтылғандардың барлығынан дәстүрлі қытай 
медицинасының көп бөлігі натурфилософияға 
қатысты екені түсінікті болады. 水 shui (су), 土 
tu (жер), 金 jin (металл), 风 feng (жел), 木 mu 
(ағаш), 火 huo (от), 热 – 寒 re – han (ыстық және 
суық) сияқты негізгі терминдер философиялық 
терминологиялық лексика бөлігі болып табыла-
ды және өзіндік тікелей баламалары бар.

Бұдан бөлек, ертеректе айтылып кеткен қытай 
мединалық терминдерінің метафоралылығы 
ту ралы фактіні өткізіп алмаған дұрыс. Мета-
фора түсінігі, ежелгіден бері қолданылған, 
семантикалық кеңеюдің классикалық формасы, 
бірақ бұл әдетте жазушының немесе шешеннің 
стилистикалық амалы деп есептеледі. Метафора 
өркениеттің кез келген интеллектуалды өнімді 
түсіну жолында үлкен маңызға ие. Германиялық 
жазушы Пол Уншульд медициналық идеялар-
дың дамуы тек қытай медицинасының сөздік 
қоры экономикалық, әлеуметтік, саяси және 
философиялық сұрақтардың мәнмәтінінде қа-
рал ған жағдайда ғана түсініледі деп айтады. Ме-
тафораны таңдау кездейсоқ болмауы мүмкін, ол 
тұжырымдаманың өзіндік шығу тегін көрсете 
алады.

Кез келген терминологияда алғашқы мағы-
насында қолданылмайтын сөздер, кеңейтілген 
мағынада қолданылады. Қытай медицинасының 
терминологиясында метафоралылық барынша 
таралған. (мысалы, 血海 xuehai, телегей-теңіз 
қан). Дегенмен де, сөздердің кең мағынада 
қолданылып тұрғандығын анықтауда нақты 
бір қиындықтар бар. Мен метафора ең кең 
мағынада тек өзіне тек шынайы метафораны 
ғана емес, сонымен бірге теңеу мен метони-
мияны қосады деген көзқарасты ұстанамын. 
Сондай-ақ метафораның санаты болып эпитет-
терде шығады. Шынайы метафоралар барынша 
жиі қолданылады.

Метонимия бүтінді таныстыратын бөл-
шек ретінде қолданылады, немесе объект тие-
сілі тұтас класс үшін бір объект атау үшін 
қолданылады. Қытай медицинасында 榖 gu 
астық дақылдары, тағамды тұтастай білдірсе, 
ал 水 shui су, сұйықтық немесе шырындарды 
білдіреді. Осы метонимия болып табылады.

Қан тамырларындағы, яғни тамыр соғы-
сындағы қозғалысты белгілеу үшін 脉 mai қан 
тамырлары терминін қолдануды да метонимия 
ретінде қарастыруға болады. ИНЬ және ЯН 
терминдері алғашында таудың көлеңкелік және 
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Қытай медицинасының терминологиясы

қараңғы жағын білдірген, дегенмен ИНЬ-ЯН 
туралы ілім пайда болғаннан кейін біз жүйедегі 
қандай да бір заттарды метанимиялық тұрғыдан 
жіктей бастадық. Бұдан басқа, ағаш 木, от 火, 
жер 土, металл 金, су 水 бес элементтері де ме-
тонимия ретінде қарастырылуы мүмкін.

Теңеу метафорадан салыстыру әрекеті анық 
болғандығымен ерекшеленеді. Дәл осы себептен 
Ньюмарк «теңеуді метафораның сағырақ үлгісі» 
деп атайды. Қытай медицинасының жазушыла-
ры әдетте теңеуді әр түрлі құбылысты сипат-
тау үшін пайдаланады. 下焦如渎 xiajiaorudu 
саңылаудай (төменгі орта, (ішек және бөліну 
мүшелері)) төменгі «жылытқыш»; 白人枯骨 
bairukugu – құрғаған сүйектей аппақ.

Метафоралық эпитет – бұл, ұқсас сипат-
тамаларға ие басқа субъектіге теңестіру арқылы 
субъекттің (оның қызметтерінің) абстракты-
лы сипаттамаларын суреттейтін, сөз немесе 
сөз орамы. Төменде көрсетілген мысалдардың 
біріншісінде қан «ци шешесі» сияқты сипат-
талады. Біз метафораның мағынасын түсінген 
кезде, бұл сөз орамында ЦИ және шеше ара-
сында генеалогиялық байланыс жоқтығын 
түсінеміз. Істің мәні мұнда шешесі баласын 
тамақтандырғандай, қан ЦИДІ қоректендіреді. 
Метафоралық эпитеттер бұл сипаттау мета-
форасының қандай да бір айрықша үлгісі. 气为
血之帥 qiweixiezhishuai – ЦИ қанды бағыттайды, 
将军之官 jiangjunzhiguan – генерал іспеттес ішкі 
мүше / – бауыр.

Медициналық лексикада қолданылатын 
фразеологизмдерді, олардың құраушыларына 
байланысты, әр түрлі топтарға жіктеуге бо-
лады. Мысалы, бұл дене мүшелеріне неме-
се физиологияға жататын, фразеологиялық 
бірліктері болуы мүмкін. Мысалы: 

凫骨 fugu, – жабайы үйрек қабырғасы/
қабырға доғасы; 

五轮 wǔlún – бес дөңгелекті (қабақтар, 
көз қиықтары, ақуыздар, нұрлы қабықша, 
қарашықтар); 

喉管 hóuguǎn – жұтқыншақ, жұтқын түтігі; 
三焦 sānjiāo – үш жылытқыш – жоғарыда (өк-

пе, жүрек), ортада (асқазан, көкбауыр), төменде 
(бауыр, бүйрек, қуық) Цзяо қосатын, алты Фу – 
мүшенің бірі; 

营气 yíngqì – өмірлік күштермен қоректене-
тін (经 меридиандары бойынша айналатын; бағ. 
артерия қаны);

宗气 Zōngqì – тұқым қуалайтын ЦИ; 
君火 jūnhuǒ – жүректен қызу; жүрек;
命门之火 mingmenzhihuo – оттағы өмір 

қақпасы / бүйректің қызуы; 

龙雷之火 longleizhihuo – отты айдаһар және 
найзағай, яғни оттағы өмір қақпасы/бүйректегі 
қызу; 

后天之本 houtianzhı ben – соңғы жұмақтың 
негізі (дене құрылысын иемдену);

髓海 suǐhǎi – телегей теңіз жілік майы/ (бас) 
миы; 

玉海 yùhǎi – нефриттен теңіз/қуық;
气街 – ЦИ жолы/ ЦИ өткелі;
Қытай медицинасының ерекшеліктерін іздей 

отырып, қытай медицинасы таза фонетикалық 
және жартылай фонетикалық болып бөлінетін, 
кірме сөздерден де және калькалардан (семан-
тикалық кірме сөздер) да тіксінбейтіндігі тура-
лы тұжырымдамаға келуге болады. Мысалы: 卡
波卡因 kǎbōkǎyīn – карбокаин; 咖啡因 kāfēiyīn 
– кофеин; 艾滋病 – àizībìng, ЖИТС; 休克 – xiūkè, 
шок (мед. мағына); 海洛因 – hǎiluòyīn, героин; 
鸦片 – yāpiàn, апиын; 吗啡 – mǎfēi, морфин; 阿
斯匹林 – āsīpǐlín, аспирин; 爱克斯光 àikèsīguāng 
– х- сәулелері (爱克斯 àikèsī – ағылшынның Х 
– iks); 埃可病毒 āikěbìngdú – ECHO-вирустары.

Шетел сөздерін немесе сөз тіркестерін сөзбе-
сөз аударма арқылы кіргізуді калька деп атай-
ды. Яғни, олар қабылдаушы тілдің амалдары-
мен морфологиялық құрылымды сақтай отырып 
жаңғыртылады.

Негізінен, қазіргі қытай терминологиясының 
көп бөлігі – бұл әртүрлі калькалар. Егер бұл 
сөздердің құрылымын қарастырса, онда олар 
қытай элементтерінен тұрады. Ал егер шығу тегі 
– онда ол, шеттен алып тұрған тілде ертеректе 
болмаған мағынаны қолданып кеткендіктен, 
яғни кірме. 

Құрылымдық. Әр құрылымдық элемент-
ке әріптік аударма береді.

超基因 chāojīyīn – суперген, 超 chāo – 
супер-, тыс-, + 基因 jīyīn – ген; 两性现象 
liǎngxìngxiànxiàng – қос жынысты құбылыс;两
性 liǎngxìng – қос жынысты + 现象 xiànxiàng – 
құбылыс.

Этимологиялықтар калькалайтын сөздің 
мазмұнын ашады.

突变 tūbiàn – мутация; 突 tū – кенеттен + 变 
biàn – өзгеріс; 人本学 rénběnxué – антропология; 
人 rén – адам + 本 běn – түбір, бастау + 学 xué 
–  оқу; 变形虫 biànxíngchóng – амеба; 变 biàn –  
өзгерту + 形 xíng – пішін + 虫 chóng – жәндік.

Жартылай калькалар – өзінің дыбыстық 
белгілерімен шығу тегінің шет тілі екендігін 
бідіретін, кальканың бір түрі. Олар калькалар 
және фонетикалық кірме сөздердің байланыс-
тырушысы болып табылады. Жартылай каль-
калар, шетел терминдерінің белгілі бір бөлігіне 
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қытайлық құрылымның белгілі бір бөлігі сай 
болғандықтан, тек құралымдық бола алады. 
尼他病毒 nítābìngdú – нитавирус; 尼龙骨锤 
nílónggǔchuí – нейлон орамы.

Жоғарыда айтылғандардың барлығынан, 
қытай дәстүрлі медицинасының терми-
нологиясы натурфилософияның негізгі 
жайғасымдарынан негізденеді және қытай 
төл мәдениетінің айна сы болып табылады, 
сонымен бірге мета форалардың болуымен 
ерекшеленеді деген тұжырымдар жасауға бо-
лады. Дене үздіксіз өзара әрекеттестігі және 
ондағы мүшелердің әсері бар жүйе сияқты 
қабылданады. Дегенмен, мета форалылық та 
барлық терминжүйеге кеңі нен тарағандықтан, 
өзінің өзгешелігін жоғалтпай ды. Ол, өз 

кезегінде, қытай халқының әлемді қабылдауын 
медициналық терминологиялық базаны 
құрау арқылы бейнелейді. Қытай медицина 
терминдерін аударғанда, бір тұжырымдамаға 
кіретін элементтердің көп мағыналы болуын 
ескеру қажет. Сондай-ақ этимологияға сілтеме 
жасау керек. Медициналық әдебиеттегі көптеген 
авторлар этимологияны негіз ретінде пайда-
ланады, ал берілген мағына «этимологиялық 
қателікті» тудыруы мүмкін. Семантикалық 
және фонетикалық негіздерге негізделген тура 
көптеген сөздер сияқты ешқандай мәні жоқ. 
Этимология кейде пайдалы алғашқы мағына 
бергенінен қарамастан, қытай медицинасын 
аударғанда көп этимологиялық сипаттамадан 
аулақ болуы керек.
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WORLD OUTLOOK AND WORSHIP  
OF ANCIENT TURKS

The study of the beliefs of ancient Turks and their systematization has historical importance for future 
generation. Modern historians have come to the conclusion that to study the history of Kazakhstan, it 
is necessary to know the history of Turks. In the ancient Turkic society’s traditional world outlook the 
specially describable natural territory was considered sacred and was under protection. There were 
performanced ceremonial rites in such places in honor of the Creator of the Universe-Lord in the High-
est, Umai Ana, the elements of Earth and Water. Here the descendants followed their ancestors to their 
graves and put up monuments. By ornamenting the figures and placing them in wide steppe the Turkic 
people placed special importance on the said territories and honored as sacred lands. This way, the 
ancient open-air sculptures, monuments have become a source of the ancient rituals and traditions for 
the today’s scientists.
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Көне түркілердің дүниетанымы мен наным-сенімдері  

Көне түркілердің наным-сенімдерін зерттеу, оны бір жүйеге келтіру болашақ ұрпақ үшін 
тарихи маңызы өте зор. Қазіргі кезде тарихшылар қазақ тарихына терең үңіліп, шындықты 
танып оны жазу үшін түркілер тарихын білу өте қажет деп ұғындырады. Көне түркі қоғамының 
дәстүрлі дүниетанымында ерекше сипатқа ие табиғи аумақ киелі деп саналады және қорғалды. 
Мұндай орындарда әлемді жаратушы – Тәңірі, Умай ана, Жер және Су стихияларына арналып 
салт-жоралғылар орындалады, осылайша олардың наным-сенімдері қалыптасады. Бұл жерлерде 
ұрпақтары өз ата-бабаларының құрметіне ескерткіштер орнатып, аталған аумақтарға ерекше мән 
берді және оларды киелі жер ретінде құрметтеді. Сөйтіп ашық аспан астында баз баяғы қалпында 
тұрған тас мүсіндер қазіргі ғалымдар үшін салт-жоралғылар мен дәстүрлердің дереккөзі болып 
табылады.
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Миропонимание и вероисповедание древних тюрков

Исследование верования древних тюрков и их систематизация имеют историческую важность 
для будущих поколений. Современные историки пришли к выводу, что для изучения истории 
Казахстана необходимо знать историю тюрков. В традиционном мировоззрении древнетюркского 
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общества особо характеризуемая природная территория считалась священной и охранялась. В 
таких местах совершались ритуальные обряды в честь создателя вселенной-Всевышнего, Умай 
ана, стихии земли и воды, таким образом формировалось их верование. Здесь же потомки 
провожали своих предков в последний путь и устанавливали памятники. Орнаментируя фигуры 
и размещая их в широкой степи, тюрки придавали указанным территориям особое значение 
и почитали их как священные земли. Таким образом древние скульпторы, находящиеся под 
открытым небом, стали для современных ученых источником древних ритуалов и традиций.

Ключевые слова: древний, мифология, предки, памятник, шаманизм, ритуал.

Introduction

There is a great historical importance of thorough 
investigation and regimentation of ancient Turkic 
people’s beliefs for future generations. Theories on 
the special role of ancient Turkic culture among the 
other cultures which contributed to the development 
of world civilization coincide with the opinions of 
present well-known philosophers, culture experts 
and historians. Investigation of Turkic people’s 
beliefs and other cultural treasures has a didactic 
value for generations. 

Though beliefs of ancient Turkic people 
initially were primitive, they were a prerequisite 
of emergence of religion, being descried through 
mythological cognition. 

At present historians hold the opinion that it is 
necessary to know the history of Turkic people in 
order to comprehend the history of Kazakh nation 
and fathom the truth. It is generally believed that the 
common roots of Turkic nations go back to ancient 
periods prior to Islamic period. According to the 
written information their shared history and culture 
starting from the VI-V centuries B.C. until VIII 
century of our era was called Turan. 

Looking at the history, we see that religious 
beliefs play special role. Although belief is not 
completely about religion, it takes place in any of 
religions. Belief is the exegesis of one’s mental 
world and over time it tends to change and even 
totally renew because of different circumstances. 
There had been a strong interconnection between 
beliefs and reality. But during the Soviet Union 
people sloughed it over since it was considered as 
animism. 

We decided to penetrate into the deep sense of 
this historical heritage which is almost to disappear 
and make sure that it will instill in future generation 
respectfulness, kindness and purity. Our ancestors, 
Huns and ancient Turks worshipped the sun. 
We can see it from the inscriptions of Kultegin 
monument. Scientists have proved by scientific 
methods that this belief was quite close to the truth. 
The time also helped to prove that the Turks called 
themselves the children of the sun on a reasonable 

basis. The scientific proof of beliefs teaches us to 
take them seriously and assists current generation to 
cognize our history. Totemism (cult of animate and 
inanimate objects, animals and plants), fetishism 
(cult of natural phenomena), animism (cult of spirit) 
and shamanism, which are the first exertions of 
faith, prove that spiritual perceptions and religious 
viewpoints of Kazakh nation and other Turkic 
nations were common (Begalinova, 2005: 6).

While investigating the culture of ancient Turks, 
we should pay great attention to their philosophy, 
world outlook, beliefs and traditions. In the 
mythology of ancient Turkic people, the notion of 
space is described in a simple way: there are seven 
layers below ground, and it has Blue Hill, there is 
Blue Poplar on the Blue Hill and it holds the Blue 
Sky. Such folklore is still kept among Turkic people. 
Blue Poplar roots deeply underground and this shows 
the close connection between the Sky and ground. 
This tree of life is wrapped in green foliage and 
takes energy from the ground. Ancient Turks mainly 
worshipped Tengri. In a number of inscriptions of 
ancient Turkic people victories of nomadic people 
are interconnected with Tengri.

The main section

In this article we have collected historical 
materials, research and analyze them by comparing 
different beliefs of ancient Turks. Based on the 
materials of Kazakh and Russian scholars we tried 
to study and explore this theme.

Traditional Turkic world-view is the basis 
of our present national and cultural principles. 
Generally, worldview is a unified and universal set 
of views aimed at cognition of life, human’s nature, 
objectives and principles. Traditional worldview as 
a phenomenon inherent to all cultures and nations 
has significant function in the development of 
civilizations (Averintsev1967:201). Traditional 
Turkic worldview is the first historical model 
of cultural-national worldview which regulates 
consonance laws between thought and language, 
culture and worldview. Furthermore, it is a 
generalized image of linguistic, mental, thinking 
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and belief principles of the history and culture 
of pre-Islamic period. The main peculiarity of 
traditional Turkic worldview is that it is founded 
on the religious idea of Tengriism. According to the 
Turkic worldview, Tengri is the Lord of the universe, 
and universe, in turn, is the basis of mankind and its 
whole environment. The Sky is believed to be saint 
because it is the abode of Tengri, while Earth and 
Water are esteemed as blessings given by Tengri. 
Human beings are also revered since they are 
owners, guardians and protectors of Realm of Earth 
entrusted by Tengri. 

According to the inscriptions on the Orkhon 
monuments, Tangri was the creator of the universe. 
The Blue Turks believed that their empire’s formation 
was a consequence of the sky god’s wishes and that 
their khagan had been sent to them by their god. In 
other words, Tangri took a personal interest in the 
independent existence of the Turks. Victory in the 
battle was a consequence of Tangri’s will. 

Tangri intervened directly in the lives of the 
Turks and of people in general. He commanded and 
punished the disobedient. Tangri bestowed fortune 
and retracted it from those who were unworthy. 
It was Tangri who broke the light of day at dawn 
and who fused vegetation with life. Death was also 
dependent upon his will. Tangri granted life and 
could take it back whenever he wished: «When 
his time came, KulTegin died. Human beings are 
created to die. Law and right come from Tangri. He 
joins that which is broken and mends that which is 
torn.»

The progress of the development of the concept 
of Tangri among the Turks from that of the physical 
sense of «sky» to a supreme being is interesting. In 
the Orkhon inscriptions there is a sentence that sums 
up the Turkish cosmogony in a nutshell: «When 
almighty Kok-tangri formed the dark yonder-earth, 
he also created man». To these early steppelanders 
the vast over-arching sky seemed to embrace 
everything from the phenomenal rising and setting 
of the sun and moon to the regular movements of the 
stars; from the unchanging cycle of the seasons to 
rain, snow, and wind; the heat of the day and the cold 
of the night; the quickening of vegetation in spring 
and its desiccation in summer; the sudden flowing 
of streams and their dying up; the birth and growth 
of animals in an invariable order and balance whose 
harmony was so perfect that it was inconceivable to 
the mind of man, and it was only natural that they 
should have regarded it as a supreme being. 

In addition to the absolute might of Tangri’s 
immortality, Tangri also acquired the attribute of 
being everywhere at all times and of being incapable 

of being represented physically.( http://archieve.
worldhistory.com/ancient-turkish-religious-beliefs-
preis ̠ ̲topic4017.html)

According to scientists, examining ancient 
Turkic culture, the first belief and religion emerged 
from worship of Tengri. The idea of faith was 
worship of Tengri, therefore Turkic people added the 
word Tengri to many words. They called their rulers 
«Tengri grace», horses «Tengri steed», mountains 
they indwelled «Tengri mountains», rivers and 
lakes «Tengri lakes» and highly esteemed all of 
them. They also idolized the sky, the sun, the moon, 
mountains and stars, enshrined ancestors’ spirits and 
performed rituals to demonstrate their gratitude. 
Legends and dastans emerged owing to these 
beliefs and rituals. In process of time ancient Turkic 
people created timing units, e.g. unsophisticated 
methods of counting days and months. They were 
aware of movements of celestial objects and their 
patterns; looking at these tracks, they could easily 
forecast in advance whether weather is going to be 
propitious for farming or not. There are also many 
archaeological and ethnographical evidences which 
prove that Turkic people worshipped the endless 
skyway, holy mansion, water and fire. 

In Fire the ancient Türks saw an omnipotent 
deity, which arises, breathes and permanently varies. 
The Türks associated with Fire a birth, growth, 
development, and the life in general. As scientist N. 
Katanov wrote in his records, ‘In perception of the 
Tatars, the spirit of Fire grows and warms beings, and 
as soon as the spirit of Fire departs from the being, he 
dies, the body unites with the land, and the soul joins 
the multitudes of spirits, soaring above the Earth’.

The ancient Türks visualized in myths deity 
Fire as an image of a Red cow, Red bull. In other 
images, Fire was personified with by a female figure 
– Ut-Ana, Mother Fire. Ut-Ana was believed to be 
the mother of all people. When Fire whistled in 
the hearth, they bowed to the flame and invocated: 
«Fire, you are our Mother with 30 teeth, you are our 
mother-in-law with 40 teeth».

In the yurt Fire was deemed to be a part of the sun 
(Heavenly Fire). The hearth in the center of the yurt 
was round in form (solar disk). Warmth, emanating 
from the sun and fire, their bright luminescence and 
the colors bore certain analogies between them. Sun 
and fire, and the link between them and the life, were 
extended to the woman as a forebear and guardian of 
descendants.

The Fire-hearth was protected and kept clean, 
a careless attitude could result in Him becoming 
angry and ‘leaving’ the yurt. Fire was believed to 
be a clan deity, but each family had also a family 
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Fire, and to mix Him with Fire of other family, to 
borrow Him from the neighbors was a sin, it was 
even impossible to cook food in a utensil that has 
earlier been on another Fire.

Completely inadmissible was to desecrate 
Fire, i.e. to throw any garbage and leftovers, foully 
smelling substances, mix coals by a sharp object, to 
swing at and step over Fire, to push in fuel by a leg, 
to step on ashes, to spit: for spitting on lips would 
come blisters. It was prohibited to deviate from 
the daily ritual of feeding and treating Fire, giving 
slivers of food and drinks used by the inhabitants 
of the yurt. For sacrifice to Fire usually was used 
fat. Even ashes from the home hearth were taken 
somewhere to a secluded place, where neither 
people, nor animals would not go. For violation of 
these and other rules Fire punished inhabitants by 
various illnesses, deprived of the protection from 
malicious spirits, sometimes even burnt some or 
other things, and occasionally also the dwelling. A 
burned object was seen as the most terrible signal of 
Fire anger, and a special prayer with sacrifices was 
then organized. If it occurred on a hunt, the hunters 
abandoned hunting. When the burning wood in the 
hearth cracked or a whistling was heard, it meant 
Ut-Ana’s good mood, and the master should expect 
good news and visitors.

‘Once a year in a yurt were organized family 
prayers to Ut-Ana. The purpose of them was to 
ask for the family’s well-being: that nobody fell 
sick, the cattle was not lost and a good luck. a Kam 
conducted in a yurt a prayer to Ut-Ana. A white ram 
with a black head was given as a sacrifice. Before 
the sacrifice, simmered milk was poured upon the 
ram, it was decorated with multi-colored ribbons 
and released back to the herd, thus devoting it to 
Ut-Ana. After the slaughter of the sacrificial ram the 
right front part of the carcass and heart were burnt, 
and the remaining part with the hide were given to 
the Kam.

A required attribute at all Kam’ssacramentations 
was a birch, symbolizing link of the upper and lower 
world, and in the yurt its branches – sis were used. 
They, decorated with chalama (ribbons of blue, red 
and white color), were set in the floor around the 
hearth. After a sacrifice to Fire the Kam threw into 
the hearth pieces of fatty meat, the flames flashed 
with large blazes. In invocations to Ut-Ana the Kam 
usually said: ‘You, Fire, Mother of ours. You have 40 
teeth, You are covered with red silk, and You have 
white silk bed. I did not step on white ashes. Small 
children and dogs did not touch you. I sacrificed the 
white ram, I gave the white lamb, I bow to you, Fire, 
give us, give us easier (life— Translator’s note)’.

The sacrificial food for deities and spirits was 
prepared on flames. People ate the meat, and the 
Deities and Spirits were fed the smell of the roasted 
meat.

Fire had a cleaning quality. A desecrated 
thing was held above the flames for cleaning. The 
ambassadors arriving to Khagan were always led 
through a flame, between two fires, subjecting them 
to a fiery clean up. Leaving the winter quarters, 
the Horde passed between two fires. A man giving 
a public oath also had to be cleared by flames. For 
this purpose fires were set in two places, he was led 
between fires and had to kiss a sable or sword, and 
in the Middle Ages he had to kiss a mouth of a gun, 
with which a man was killed before. Only after that 
the man could give the oath.

«Fire was a patron of dwellings, a home 
sanctuary, therefore a bride, at the entrance to a new 
family, had to bow to Fire of the husband’s house, so 
that her family would be as happy as the ancestors. 
Women led the bride entering a new family to a yurt 
of the father-in-law. Indoors she did usual kneeling 
(entering into a yurt of the relatives older than her 
husband and accidentally seeing them, brides kneel 
every time). Then she was seated in the center on 
a tanned calfskin, so that the bride was soft, as a 
skin,... then poured fat into flames, and she bowed 
to the ground a few times, invocating, ‘Mother-Fire 
and Mother-Fat, award me with your favor!...’ At this 
time women pat her on the face with palms warmed 
in the flames». And the Kam, stretching his hands 
above the flames, invocated: ‘Lady Hearth Ut-Ana! 
By your will this flame is born. So let this flame be 
protection of the dwelling against malicious spirits, 
a barrier from human treachery, let the goodness to 
warm without burning, and the evil be eliminated 
without a trace. Let Fire last for thousands of years! 
Bless the hearth, Ut-Ana!’ After that the Kam 
declared the bride to be a wife of the groom and a 
full mistress of this hearth, and the groom to be a 
husband and a master of this yurt.

Fire was applied for treatment of various 
diseases. So, if a child or adult had crusts on the face, 
above them were made sparks by a flint. And Kam, 
addressing the crusts, said, ‘Why a sole branch of a 
tree does not move anywhere, why do you wander 
here and there? Let all the crusts together with fiery 
sparks fall from the face. Just as knoll does not move 
anywhere, you too do not move. Do not build your 
yurt here any more. Tfu, tfu to you. Do not come 
back here any more’.

With the help of Fire Kam treated child from 
milk disease (disease of the mucous membrane of a 
mouth, when it becomes covered by a bright-white 
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film). The treatment consisted of the Kam laying the 
child on the back and burning on his chest a piece 
of a birch bark, in the place of the burn remained a 
stain-mark. The same procedure was conducted for 
the treatment of salivating.

‘To the number of diseases cured by flames 
belonged rheumatism – pain in the legs, which, in 
the opinion of the ancient Türks, was caused by 
careless walking in places of old encampments. 
Mongols thought precisely the same, because they 
had a legend that Khonkirat people suffered pains 
in the legs because they came from Yergena-Kun 
mountain valley and stomped the good of other 
peoples under their feet.

The treatment by fire was such: from the seven 
parts of a cattle body were cut pieces, thrown into 
flames and then a sick place (rheumatism) was 
heated with them. The ritual to clear the illness with 
the sacrificial fire was such: a tin scoop was thrown 
into flames, heated red-hot, then filled with oil and a 
blue cloth was sunk in there, when it all was ignited, 
the scoop was brought under the nose of the patient 
and cold water was poured, producing a terrible 
steam. This treatment was called ‘jelaushek’ (spell 
by a wind). 

 It was believed that the ashes also had medical 
property. So, a bleeding wound was strewed with 
hot ashes, which accelerated the healing. At sudden 
pain in the stomach a man took hot ashes by the 
right hand and a few times smeared it across a bare 
stomach. (http://archieve.worldhistory.com/ancient-
turkish-religious-beliefs-preis ̠ ̲topic4017.html)

Another belief which put imprint on ancient 
Turkic civilization is shamanism. Some Turkic 
nations call shamanism «baksylyk», which means 
the same as shamanism. Dordji Banzarov and 
Shoqan Walikhanov thoroughly investigated the 
nature of shamanism. Shoqan Walikhanov, a Kazakh 
scientist, says that shamanism is about endless love 
for the world and nature and homage of ancestors’ 
spirits. He upheld the view that shaman’s role in 
a community was very important; shaman was 
considered as medium between Tengri and mankind; 
in addition to having magicpower, shaman also had 
to be a talented akyn, fortune-teller and sorcerer, 
and therefore, he had an impressive authority. 
(Walikhanov, 1993:51) For Kazakh nation the title 
«baksy» is more familiar than the word «shaman», 
and it is still meant to be used. Baksylyk is the same 
shamanism, but more adapted to the nation’s nature. 
Shamans aspired to know the enigma of nature by 
falling into unusual state and getting in touch with 
mystique powers; using kobyz they tried to raise 
jinns. People believed that shamansare direct envoys 

of Tengri on Earth and that they save the crowd from 
threats and adversities with the support of Tengri. 
They managed the force of nature so masterly that 
they could forecast destinies in advance; and when 
they were performing rituals blue skies abruptly 
filled up with black clouds or a huge storm rose 
and crushed everything around. Kazakh nation also 
combined the words «balger» and baksy, this means 
that shamans also had the ability to cure. There are 
different opinions about methods of treating and 
shamanistic rituals of calling jinns among the people. 
Shamans are perceived not as characters of legends 
or fairytales, but as real people who overmastered 
wizardry. There are many traditions and beliefs that 
prove the historical interrelation of current spiritual 
nature of Kazakh nation, which stood the test of time 
and epochs of Turkic civilization (Tylor 1989:91).

History books cite that Turkic people used to 
practice shamanism. A shaman is a person with the 
ability to contact supernatural forces. Reminiscent 
of modern-day psychics, shamans would lose 
themselves in the state of trance through their own 
methods such as chanting prayers while playing 
a frame drum. They had special clothing, used 
drums or other certain instruments, danced and had 
knowledge of things like spirits or jinns that ordinary 
people cannot see or hear. Shamans are not poets at 
all, but their prayers are generally in the form of a 
poetry that contains meaningless but magical words.

Shamans were tribe’ medicine men rather than 
men of religion we see in the Western religions. 
They are said to foretell the future as well. Shamans 
would heal people by killing and eating the evil spirit 
and talk about the things happening in the spiritual 
world. The talents of shamans were often seen as 
hereditary and were both men and women.

Shamanism is a technique and practice often 
found in animism, which is the belief that plants, 
animals, rocks and other living things and objects 
possess a spiritual essence. People who possess 
specific powers are believed to influence nature 
through words and gestures, and these words and 
gestures are related to what is desired. For instance, 
to cure an illness, a shaman would make symbolic 
gestures to dismiss the illness and say something 
like: «The parrot flew away / The illness flew away.» 
If rain is desired, a shaman would make a gesture 
similar to pouring water or do a war dance before 
setting off for battle. Apart from these, symbolic 
objects were also used in rituals. (http://www.
dailysabah.com/feature/2016/05/27/shamanism-a-
practice-of-early-turkic-beliefs)

In ancient times there were two different opin-
ions about shaman and hoodoo priest. First of all, 
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they feared the fury of those people, and they as-
sumed that they would be harmed as they told for-
tunes and predicted the future. Because of their con-
nection with another world, they settled alone on the 
edge of the village. In everyday life, they sought the 
services of the voodoos and shamans. On the oth-
er hand, when people were severely ill, they were 
treated only by shamans when they were in serious 
trouble. The social role of the shamans among an-
cient Turks was highly valued. Shaman-voodoos 
lost their former domination in the society due to 
the appearance of Muslim religion, but the treatment 
and clairvoyance preserved their status. The mytho-
logical tales of ancient Turks and the fairy-tale about 
the animals had a great impact on the formation of 
Kazakh philosophy and worldview.

In ancient ages there emerged numerous legends 
and fairytales based on mythological plots. Ancient 
Turkic people’s folklore appeared because of peo-
ple’s desire to cognize the nature’s mystery. They 
imaged power of nature and created tales about 
humans’ struggle with it. (Tolstov 1962:142) One 
feature common to all of nomad nations’ legends is 
their attempts to understand the secret powers of the 
environment. The most popular legends of Turkic 
lands, about Korkytata and Assan Кaigy are still be-Кaigy are still be-aigy are still be-
ing passed by word of mouth. The ancestor of an-
cient Turkic people, Korkytata is thought to be the 
great thinker of Turkish and Kazakh nations, whose 
words are full of philosophical meanings.

Ancient Turkic people also worshipped Uma-
yana, and thought that they descended from Kok-
bori and used to perform rituals of using fire to treat 
people and banish evil. Umayana was perceived as a 
mother and protector of Turkic people and the God 
of welfare and prosperity. It is written on Orkhonin-
scriptions and transmitted through the nation’s folk-
lore. After a prevalence of Islam religion in Turkic 
lands the significance of Umay, as well as of Tengri 
reduced and she started being perceived as a pro-
tector of children and mothers. (Akpanbek 1993:72) 
The first sculpture of Umayana (roughly 7 century 
of our era) was found from the territory of Kazakh-
stan in 2012. Turkic nations sincerely worshipped 
her and this is the proof of their belief in spiritual 
powers. While this belief has a very special role for 
Turkic nations, there are still many idolatrous com-
munities in Mongolia and Sakha (Yakutia). People 
believed that Umayana created two main sources of 
life – rich soil and pure water; therefore, she was 
the God of yield, too. She was merciful to the whole 
humankind. M.Adzhi: «Kipchaks had the God Ten-
gri and Goddness Umayana, the female principle. 
She patronized babies and thus was always depicted 

holding an infant. (Adzhi 1994:217) In some leg-
ends she is described as a promoter of giving birth 
and harvesting, in others as a magic bird which 
builds nests in the sky. The name of Goddess can be 
found in many ancient monuments and written tales. 
There is a fragment in the inscription «Tusho-quq 
eternal stone», which says «Goddess Umay, holy 
land and water support us. So how can we suffer?». 
The fragment of Kultegin inscription also includes 
interesting notes about Umay, in particular «My 
Brother, Kultegin is the man of the land patron-
ized by Umayana». In the ancient system of beliefs 
«Tengri-Umay» Tengri played the role of father in 
the sky, while Umay of mother on the Earth. An-
cient Kokturks were considered as their direct de-
scendants. Kokturks appreciated celestial bodies, in 
particular the Sun.(Radlov 1994:120) They thought 
that the Sun is the most valuable, incomparably es-
sential and omnipotent power which insolates holy 
lands and grants happiness. Only after the Sun goes 
Umay and Zher-suana. They also believed that sub-
terranean world is the world of the dead, cold and 
horrifying and brings only disasters. All in all, the 
main values of Turkic people were the sky and the 
Sun. Ancient Turkic people always buildup doors of 
their homes in the east, from where the Sun rises or 
in the south, which is the most powerful side of the 
Sun.(Драч 1995:42)

Sun. (Koyash). Sun for the ancient Türks was an 
esteemed God. The ancient Türkic mythologies said 
that the Sun is the son of Tengri, and His mother is 
Earth. Therefore, it circles between the father and 
mother. The ancient Türks and Mongols worshipped 
power and vital force of the god Sun. It was not pos-
sible to imagine life without energy and influence of 
the Sun.

In antiquity was a ritual of greeting sunrise. 
Huns, coming out in the morning from aul (village. 
– Translator’s note), welcomed the ascending sun 
and bowed to Him. Praying Türks turned to the sun-
rise. They worshipped Sun because Tengri and His 
assistant Kun (Sun) supervise the created world by 
means of the Sun rays which are strings linking the 
spirits of plants with the Sun.

The ancient Türks knew a solar ray as a trans-
mission medium for embryo of life sent by Tengri to 
the man. A vivid example is the genealogical legend 
of the birth by a shamaness, from a Türkic ancient 
noble clan Ashide, of the son An-Lushan, later fa-
mous, who rebelled against Tan dynasty of imperial 
China. At his conception a ray of light penetrated 
the yurt. It is possible to also recollect the ‘famous 
pra-mother of the Mongols, Alan-Goa, who origi-
nated the clan of Gengiz-Khan, conceiving from a 
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ray which penetrated the yurt through a smoke hole. 
The ancient Türks associated the movement of the 
sun in the sky with a flight of a fiery bird, winged 
horses, etc.

Winged horses as a symbol or personification 
of the Sun were widely spread in the cosmogonic 
myths of the Türkic peoples. In addition to the horse 
and birds with the symbol of Sun were also connect-
ed such animals as ram, deer, bull.

The huge number of domestic artifacts decorat-
ed with signs and symbols of solar ornament, found 
on all the territory of Eurasia, testifies to a wide dis-
tribution of the cult of the Sun between the Türks. 
Such signs are pictured in large numbers on ceramic 
vessels and female earrings.

Moon (Ai). Ancient Türks’ mythology regarded 
Moon as a daughter of Sky God Tengri and Earth. 
Ancient Türks perceived goddess Moon dually: 
Moon frightened them and at the same time they 
loved Her.

The moon was represented as a Lady and as a 
symbol of the night. The night is darkness, when the 
malicious spirits emerge from all holes. All feasts 
and jamborees of malicious spirits occur at night. 
The rituals and hypnotic sessions of witches were 
always conducted according to the phases of the 
Moon and, mainly, in a full moon. At night the ill-
nesses amplified, causing more often deaths at this 
time. Robberies, murders are done mainly at night. 
On the other hand, the Türks trusted the magic force 
of the Moon. She was a sole night lantern. To please 
Moon those born during full moon were given names 
as such: Aisylu, Aituly, Ainir, Aizirek, Ainaz, etc.

From ancient times the Türks noticed that wom-
an and moon have the same secret force. The female 
cycles, her mysterious bleedings, coincided with 
the monthly phases of the moon. Female pregnancy 
lasts about nine lunar months, and more often wom-
en deliver during a full moon.

Three phases of the moon also had their signs. It 
was believed that at ‘ainaazy’ (new moon) the moon 
symbolized a young girl, who grew day to day. She 
is pure and modest. At ‘aitoly’, ‘tulyai’ (complete 
moon) Moon personified a mature woman – mother. 
In this period she is good-natured and favorable. At 
‘aikarty’ (old moon) the Moon aged, became wise, 
but at the same time quarrelsome and malicious. Be-
fore death Moon reigned in absolutely dark night, 
She was not visible. In these three nights, it was be-
lieved, life and death meet together. After the meet-
ing they separate, to meet again in a definite period. 
The old Moon died, a new one was born, and to-
gether with Her a new life, new cycle, new round 
was born, and so on indefinitely.

Stars. The ancient Türks and Mongols revered 
stars. For them were brought sacrifices. The Star 
deities, in the opinion of the Türks, influence the hu-
man happiness, richness, cattle, and others, and each 
star corresponds to a Kut of a man on the Earth, and 
when the man dies, his star also falls on the Earth.

A happy man, protected by a fate, was called 
‘a man with a star’. The ancient Türks knew many 
stars, but the most popular, which they continuously 
encountered in practical life, were:

1. A Polar star – Timer Kazyk (iron stake) was a 
reference during night travels. The name Iron Stake, 
probably, was given due to a visual immovability 
and, consequently, two close stars moving around 
it, like horses on a cord tied to a stake, were named 
‘two white horses’. According to the cosmological 
ideas of ancient Türks, the sky looked like a cupola 
of a yurt. The Polar star was called ‘A Smoke hole of 
the Sky’, a mythological center the Sky ostensibly 
serving as a pass to other worlds. The history of its 
creation is:

There was a time, when the Sky and the Earth 
came in disorder. The Sky pressed on Earth, and 
the Earth split. A great Chaos came to the Universe. 
Black storm grasped the Earth, the ashes of earth 
mixed up with clouds, the thunder roared, lightning 
flashed, hailstones fell the size of a duck egg.

People, animals and birds perished, only groans 
were heard above the Earth, fear and confusion, suf-
fering and grief reigned.

Mountains moved, rivers were overflowing, fire 
clinched forests and steppes. The moon, sun and the 
stars lost their tracks, and were swept in a chaotic 
spinning.

Three years reigned Chaos, three years lasted 
the disaster, until the Lord the Sky, god Tengri in 
great anger hammered into Universe a golden stake.

The golden stake of the god Tengri secured the 
Sky and the Earth, and became an axis of the world, 
around which hold the path the moon and the sun, 
stars and comets. And the end of the stuff can be 
seen at the night in a dark sky, people named it a 
Polar star.

2. Big Bear was called Seven Elders. They were 
given as offerings kumyz, milk and animals. Seven 
Elders kept a stolen daughter of Pleiads.

3. Pleiads – Urker. The Türks noticed a forward 
movement of Pleiads to Big Bear and thought that 
Pleiads pursued Seven Elders to free the daughter. 
The Türks determined by Pleiads the time of night 
and the seasons.

4. Venus – Shepherd’s star. By the rise of this 
planet the Türkic shepherds brought herds to the aul 
(village) corral.
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  5. A morning star – Chulpan12. The Türks named 
children in honor of favorite stars. (http://archieve.
worldhistory.com/ancient-turkish-religious-beliefs-
preis ̠ ̲topic4017.html)

 Conclusion

The main function of the universe – the 
continuity of life, the fact that it does not stop, its 
constant updating, as a part of the universe person is 
interested in it. In order to improve our lives and to 
live a prosperous life, we can directly and indirectly 
associate with various ceremonies, superstitions and 
traditions, beliefs that are in harmony with the breath 
of nature, holidays that are held once a year. Also, 
there were beliefs that ancient Turks are ruled by 
the Allah, and after god her supporters – Umayana, 
Holy Land-Water, Fire, the Sun, the Moon, stars, 
Air, Cloud, Wind, Hail, Lightning, Rain, and so 
on. In the twentieth century, during the worshiping 
God and close interaction of Islam, the two religions 
became closer to each other. Both of two religions 
were based on goodness, good deeds and well-being, 
understanding, and the most important, to love nature 
and to live in harmony with it. The ancient Turkic 

worshipers did not oppose the acceptance of Allah. 
There were religions that were very close according 
to the nature that their traditions linked to each other 
and nature also was very close. (Mustafina 1992:38)

Muslim religion was therefore easily adopted in 
ancient Turks and Turkic nations. Muslim religion 
is closely interconnected with ancient Turkic 
beliefs and has been synthesized internally and has 
become the spiritual and cultural position of the 
Turkic people. Despite the gradual displacement of 
Tengrism from the stage of history, it remains one 
of the ancient religions, result of the first beliefs 
of worshipers of the Fire, Water, the Sun and the 
Moon; all humanity has passed that way, scientists 
say. (Kaidarov, Orazov, 1985:92)

The findings of ancient Turkic artifacts from 
Kazakhstan and elsewhere reflect the place of nomadic 
culture in the world civilization. Since ancient times 
Kazakhstan has been a center of diverse cultures and 
religions. In the territory of modern Kazakhstan, 
in ancient times various beliefs such as Tengrism, 
Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, Manichaean 
and Muslemism lived peacefully under one roof for 
centuries. Therefore, the ancient Turkic state was a 
model of tolerance and interfaith consensus.
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ҚЫТАЙ ЖӘНЕ БАТЫС МӘДЕНИЕТТЕРІН  
САЛЫСТЫРУ НЕГІЗІНДЕ  

ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ МӘТІНДЕРДІ АУДАРУ

Қытайдағы туризм индустриясының қарқынды дамуымен, туризм саласындағы мәтіндерді 
қытай тілінен ағылшын тіліне аудару қажеттілігі туындады. Ал, аударма, өз кезегінде, қарапайым 
механикалық аударма емес, күрделі мәдениетаралық коммуникацияны қамтиды. Ағылшын және 
қытай тілдері әртүрлі мәдениеттерге ие, сондықтан аудармашы екі тіл арасындағы мәдени 
айырмашылықтарға баса назар аударуы керек. Сапалы туризм саласындағы мәтін оқырмандардың 
қызығушылығын тудырады және қытайлық туризм саласының дамуына, сондай-ақ мәдениетін 
байытуға көмектеседі. Мақала Шығыс пен Батыс арасындағы мәдени айырмашылықтары 
негізінде ойлау, тарихи негіздер, дін және сөйлеу сөзі тұрғысынан талдайды. Онымен қоса, ол 
туризм саласындағы мәтіннің функциясын, сондай-ақ қайта жазу, қосу және алып тастау сияқты 
принциптер мен аудару әдістерін зерттейді. 

Түйін сөздер: туризм саласындағы мәтіндерді аудару, мәдени айырмашылықтар, ақпарат 
жеткізу, доместикация және форенизация, сөйлеу риторикасы.
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Translation of texts of tourism sphere based on comparison  
of Chinese and Western cultures

As tourism industry developed in China rapidly, there appeared a need to translate tourism texts 
from Chinese into English. Translator does not translate the text into simple mechanical interpretations, 
but includes complicated intercultural communication. Chinese and English have two different cultures, 
so the translator should focus on cultural differences between these two languages. Good tourist text will 
be of interest to potential readers and will help to develop the Chinese tourism industry, as well as enrich 
Chinese culture and target culture. The article analyzes cultural differences between the East and the 
West in terms of thinking, historical basis, religion and speech. It also explores some of the principles and 
methods of translation, such as the text of the tourism text, as well as overwriting, adding and deleting.

Key words: Translation of texts of tourism sphere, cultural differences, transferring information, do-
mestication and foreignization, rhetoric of speech
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Перевод текста в сфере туризма  
на основе сравнения китайской и западной культур

С быстрым развитием индустрии туризма в Китае появилась необходимость перевода текста 
с китайского на английский. Перевод не является простым механическим лингвистическим 
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переносом, но предполагает сложную межкультурную коммуникацию. Английский и китайский 
языки имеют разные культуры, поэтому переводчик должен обратить внимание на культурные 
различия между двумя языками для успешного межкультурного общения. Хороший текст сферы 
туризма вызовет интерес потенциальных читателей к живописным местам, которые помогут 
как развитию китайской туристической индустрии, так и китайской культуры и обогащению 
целевой культуры. В статье анализируются культурные различия между Востоком и Западом 
с точки зрения способа мышления, исторического фона, религии и речевой речи. Затем он 
изучает функцию текста туризма, а также некоторые принципы и методы перевода, включая 
переписывание, добавление и сокращение. 

Ключевые слова: Перевод текстов в сфере туризма, культурные различия, предоставление 
информации, доместикация и форенизация, риторика речи.

Кіріспе

Туризм саласындағы мәтін жергілікті 
орта және мәдени мұраларды саяхатшыларға 
таныстыруда немесе түсіндіруде өте маңызды 
рөл атқарады. Тиісінше, аударма нұсқасы 
шетелдік оқырмандарға түпнұсқа мәтіні секілді 
бірдей әсер қалдыру керек. Туризм саласындағы 
мәтіннің аударма нұсқасын оқығаннан кейін, 
оқырмандар сол мемлекеттің көркем жерлері мен 
мәдениетімен танысады. Түпнұсқа және аударма 
мәтіндері мәдени айырмашылықтар жайлы 
кейбір маңызды мәліметтерді көрсете алады. 
Қазіргі таңда, аударма саласындағы көптеген 
ғалымдар мен сарапшылар туризм саласындағы 
мәтіндерін аударудың мәдени ерекшеліктерін 
зерттеуде зор ынта танытады.

Қолданыстағы әдебиеттерге сүйене отырып, 
мәдени айырмашылықтарды және мәдени фак -
торларды қарастыру туризм аясындағы мәтін-
дерді аудару үшін өте маңызды екенін анық тау 
қиын емес. Мәдени аударма теориясы Қы тайда 
қолданысқа енгізілгеннен кейін, ол қол дан-
балы аударма зерттеулеріне толықтай жаңа 
перспективаларды ұсынды. Сонымен қатар, ол 
ғалымдарға екі әдіс – форенизация және домес-
тикация әдістері және олардың артық шылықтары 
мен кемшіліктері туралы пікірталас туғызды. 
Бұл екі стратегия жиі аударма практикасында 
қолданылады.

Форенизация және доместикация әдістері 
бойынша талқылау жалғасуда және аударма 
саласында әлі күнге дейін қызу тақырыптардың 
бірі болып саналады. Сондықтан, осы уақытқа 
дейін екі негізгі пікір пайда болды. Бір көзқарас 
форенизацияны қолдайды және бұл әдісті бірінші 
таңдау ретінде қарастыру қажеттілігін айтады. 
Мәселен, Лю аудармашының форенизация 
әдісін қолдану керектігін айтады. Себебі, оның 
пікірінше, ол түпнұсқа мәтініндегі маңызды 
компонеттерін басқа тілді адамдарға жеткізудің 
ең басты жолы. Басқа көзқарас бойынша, 

туризм саласындағы мәтіндерді аудару кезінде 
аудармашылар доместикация әдісін таңдауы 
керек. Цай бойынша, доместикация аударма 
мақсатын талдауда ең тиімді аударма әдісі (方梦
之，毛忠明, 2010, 45-47).

Кейбір ғалымдар туризм саласындағы 
мәтін  дердің мәдени факторларын аудару кезін-
де форенизация әдісін доместикация әдісіне 
қарағанда қолданған жөн деп санайды. Соған 
байланысты, олар үш себеп ұсынады. Бірін-
шіден, түпнұсқадағы барлық егжей-тегжейлерін 
форенизация әдісін қолдану арқылы сақтауға 
болады. Сондықтан бастапқы мәтіндегі мәлі мет-
терді дәл жеткізуге болады. Екіншіден, форе-
низация әдісі шетелдік мәдениетті, мәдениеті 
басқа адамдарға таныстыру үшін пайдалы. 
Себебі, оқырмандар шетел мәдениеті туралы 
көбірек әрі толығымен біле алады. Үшіншіден, 
шетелдік мәдениетті енгізу арқылы жергілікті 
мәдениет байытылып, өзара қарым-қатынасқа 
қол жеткізіледі. Жалпы алғанда, бұл себептер 
көптеген ғалымдарға туризм аясындағы мәтін-
дерді аударғанда форенизация әдісін таңдауын 
түсіндіреді. Алайда, бұл доместикация әді сін 
мүлдем пайдасыз дегенді білдірмейді. Домес-
тикация әдісін ескермеудің себебі – бұл әр түрлі 
мәдениеттер арасында кейбір ұқсастықтардың 
болуы. Шын мәнінде, екі әдіс те қосымша 
болып табылады және аудармада өздерінің 
құндылықтарын сақтайды.

Негізгі бөлім

Түрлі ойлау үлгілері
Қытайлық ойлау үрдісі ежелгі өлеңдер мен 

поэзияда көптеп кездесетін суреттеуді қол-
данумен ерекшеленеді. Мәселен, Таң дәуірінде 
жазылған Әндер Кітабындағы өлеңдер жиі 
қияли бейнелермен суреттелген. Қытай халқы 
аспан мен адамның үйлесімді түрде тіршілік 
ететінін атап көрсетеді. Сондықтан олардың 
ойлау үлгісі абстрактілі тұжырымның орнына 
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Қытай және Батыс мәдениеттерін салыстыру негізінде туризм саласындағы мәтіндерді аудару

әр түрлі бейнелермен сипатталады. Дегенмен, 
Батыстың ойлау тәсілі – объективтілікке көбі-
рек көңіл бөледі. Олардың ойлау тәсілі анали-
тикалық сипатқа ие. Олар логикалық ойлауда 
жақсырақ және дерексіз түсініктермен әр түрлі 
заттарды сипаттауға бейім келеді. Қытайлық 
туризм саласындағы мәтіндегі мәлімет жарқын 
бейнемен сипатталғанын аңғаруға болады. 
Мәтіндерді аудару барысында, аудармашылар 
екі ел арасындағы ойлау үлгісіндегі айырма-
шылықтарға барынша көңіл бөлуі керек. (王志
奎, 2011, 58-59) Сондықтан, аудармашыларға 
тек екі тілді ғана емес, сондай-ақ екі түрлі 
мәдениетті барлық қырларынан түсінулері 
қажет. Мысалы:

Бастапқы мәтін:
这儿的峡谷又是另一番景象：谷中急水奔

流，穿峡而过，两岸树木葱茏，鲜花繁茂，碧
草萋萋，活脱脱一幅生机盎然的天然风景画。
各种奇峰异岭，令人感受各异，遐想万千。

Аударма мәтін:
It is another gorge through which a rapid stream 

flows. Trees, flowers and grass, a picture of natural 
vitality, thrive on both banks. The weird peaks 
arouse disparate thoughts.

Джиа В.Б. бойынша «树木 葱茏», «花花
酒» және «碧草 萋萋» деген төрт таңбалық ие-
роглифтер ұйқас (рифма) арқылы құралған. 
Оқырмандар алдында әдемі пейзаждың жарқын 
бейнесі көрінеді және сөзбе-сөз, артық сипаттың 
белгісі жоқ. Алайда, батыс оқырмандардың 
көзқарастарында мұндай сөз тіркестерін қабылдау 
қиындыққа алып келеді. Өйткені, мұндай сипат-
тама тым әсіреленген және қабылдауға қиын 
болып табылады. Осындай мәтінді оқығаннан 
кейін, олар сол жерге саяхаттауға барғысы кел-
меу қаупі туындайды. Сондықтан, осы жағдайда 
шетелдік оқырмандардың қызығушылығын ояту 
үшін, аудармашы осы айырмашылықтарға на-
зар аударып, көркем сипаттаманы жойып, нақты 
объектілерді көрсетуі керек. Тек осылай ғана 
аударылған мәтін оқырмандарға үйреншікті әрі 
түсініктірек болады. 

Қытайлықтар төрт символдық иероглифтерді 
қолданғанды ұнатады. Оның басты себебі – олар 
қандай да бір әуенділікке ие болады. Мұндай 
сөз тіркестер жиі сөздердің аса жоғары деңгейде 
сипатталғанымен ерекшеленеді. Бұл жағдайда, 
аудармашы мұндай түсініктердің негізгі мағы-
насын түсініп, оны жай ғана оқырмандарға 
қарапайым сөздермен жеткізуі тиіс. Бірақ мұнда 
бір мәселе бар: оқырмандарға қалайша «葱茏», 
«繁茂» және «萋萋» секілді сөз тіркестерін 
өсімдіктердің энергия мен өмірге толы екендігін 

сипаттайтын тіркестер екенін түсірдіруге бо-
лады? Сөзбе-сөз аударма мұнда қолдануға 
келмейді. Бұл жағдайда, аудармашы балама бо-
лып табылатын жалпы мағынасын қолдана ала-
ды. (Fang Mengzhi, 2008, 78-79 )

Тарихтың әртүрлі болуы
Аудармада мәдени айырмашылықтар, әсіре-

се туризм саласындағы мәтіндерде, дұрыс 
көрсетілуі тиіс. Себебі, қытай және ағылшын 
халықтарының өзіндік тарихы бар. Адам мен 
жер-су аттарын, тарихи оқиғаларды, ежелгі 
өлеңдерді, танымал тарихи тұлғалардан қалған 
дәйексөздерді және т.б. аудару кезінде аудар-
машы қосып аудару стратегиясын таңдау ке-
рек. Яғни, аудармашылар оқырмандарға та-
рихи деректердi түсiндiруге көмектесу үшiн 
қосымша түсiнiктеме бередi. Бұл толықтырулар 
түпнұсқадағы мәтіндегі мәдениетті тарату және 
аударма мәтіндегі мәдениетті байытуда маңызды 
рөл атқарады.

Бастапқы мәтін:
路左有一巨石，石上原有苏东坡手书 «云外

流春» 四个大字。
Аударма мәтін:
To its left is a rock formerly engraved with four 

big Chinese characters. Yun Wai Liu Chun (Beyond 
clouds flows spring) hand-written by Su Dongpo 
(1037-1101), the most versatile poet of the Northern 
Song Dynasty (960-1127).

Аудармада екі толықтыру бар: Юн Вай 
Ли Чун, екіншісі – Су Дунпо түсіндірмесі. 
Бұл толықтырулар аударма кезінде өте қажет. 
Чжанның айтуынша, Су Дунпо түсініктемесі 
жақсы түсіндіріліп, түпнұсқа мәтінін шетелдік 
оқырмандарға қытай тарихи мәдениеті тура-
лы көбірек білуіне мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, белгілі бір мәдени салдары бар «云外流
春» тіркесін аудару қиындықты тудырады. Егер 
ол транслитерация стратегиясымен аударыл-
са, оқырмандар «云 外流 春» нақты мағынасын 
түсіне алмайды. Егер бұл еркін түрде аударыл-
са, оқырмандар Су Дунпо ағылшын тілін жақсы 
білетін деп ойлауы мүмкін. Ал, бұл өте қиын 
мәселе. Бұл мысалда аудармашы «云 外流 春» 
тіркесіне түсінігін береді. (He Nanlin, 2008, 395)

Дін – кез келген мәдениеттің маңызды бөлік-
терінің бірі болып табылады. Сондықтан, аударма 
үдерісінде діни мәліметке аса жоғары назар аудару 
керек. Дін қазіргі кезде күнделікті өмірмен тығыз 
қарым-қатынаста. Қытайдың діни мәдениетіне 
Конфуцианизм, Даосизм және Буддизм түрлері 
кіреді. Батыстан келетін сая хатшылар Қытайға 
келгенде, көпшілігі Буддизм, Даосизм және 
Конфуцианизмді діндері жайлы білгісі келеді. Ал 
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аудармашының осы діндердің ілімін түсіндірудегі 
жауапкершілігі жоғары. Аудармашы Буддизмді, 
Даосизмді және Конфуцианизмді шетелдік 
оқырмандарға дәл жеткізуі тиіс. Оларды жойып 
немесе басқа діннің лайығына ауыстыруға бол-
майды. Діни мәдениет кейде саяхатшылар білгісі 
келетін маңызды аспектілердің бірі болып табы-
лады. Мәселен:

Бастапқы мәтін:
济公劫富济贫，深受穷苦人民爱戴。
Аударма мәтін:
Jigong, Robin-hood in China, robbed the rich 

and won reputation from the poor for helping them.
Егер «Джигун» жай ғана Джигунға аударыл-

са, шетелдік оқырмандар түсініспеушілік күйінде 
болады. Себебі олар Джигунның кім екенін 
білмейді. Негізінде, Джигун Нансоң әулетінің 
тақуасы әрі қытайлықтардың тірі буддасы бо-
лып саналды. Жоғарыда келтірілген мысалда 
аудармашы түсіндірме қосу арқылы аударған: 
Джигун Батыста ортағасыр кезеңінде бейнелен-
ген Робин-Гудпен салыстырылды. Бұл қосымша 
шетелдік оқырмандарға Джигунның кім немесе 
қандай екенін түсінуге көмектеседі. Өкінішке 
орай, олар Джигунды діни тұлға екенін білмейді, 
сондықтан мәдени жағынан түсініспеушілікке 
әкеледі. Осындай түсініспеушілікті болдыр-
мау үшін, аудармашы осы секілді мәліметтерді 
қосуы мүмкін. Мысалы: Қытайдағы Нансоң 
әулетіндегі тақуа мен Робин-Гуд. Сондықтан, 
оқырмандар Джигун жайлы толықтай түсініп, 
жақсы коммуникативтік әсерге қол жеткізе ала-
ды. (Lian Shu, 2002, 46-47)

Әр түрлі сөйлеу риторикасы
Сөйлеу риторикасына келетін болсақ, 

ағыл шын және қытай тілдері арасында үлкен 
айырмашылықтар бар. Қытайлықтар қайталана-
тын құрылымды, төрт таңбалы сөз тіркестерін 
қолдануға бейім. Бұл айырмашылықтар әртүрлі 
сөздер стилдеріне әкеледі. Қытай тіліндегі ту-
ризм саласындағы мәтіндерде көркем сипаттама 
көбірек дамыған. Сонымен қатар, Қытайдың ұзақ 
тарихы мен керемет мәдениеті бар. Қытаймен 
салыстырғанда, ағылшын тіліндегі туризм 
саласындағы мәтіндерде ақпарат қарапайым бо-
лып көрінеді. Себебі, ол тек қана жай сипаттама-
мен айқындалады. Мәселен:

Бастапқы мәтін:
峨眉山月清凉皎洁，光华如洗，熠熠生辉，

丝丝扣人. 
Аударма мәтін:
The moon over Mount E Mei is charmingly 

shimmering, giving off its coolly pure and silk-slim 
moonlight.

Қытай тілінде көптеген төрт иероглифтік 
идиомалар бар. Сондықтан біз аударма жасағанда 
осы тіркестерге көбірек назар аударуымыз керек. 
Ал, қазақ тіліндегі нұсқасы бастапқы мәтіннің 
басты идеясын бейнелейтін қысқаша түрі болып 
табылады. (Bao Huinan, 2001, 30)

Туризм саласындағы мәтіндердің функ-
циялары 

Қытай және ағылшын тіліндегі туризм 
саласындағы мәтіндердің бірдей мақсаттары бола 
алады және үш басты функцияны атқара алады: 
дыбыстық функция, ақпараттық функция және 
сипаттама функциясы. Дыбыстық функциясы – 
туризм саласындағы мәтіннің ең маңызды функ-
циясы болып табылады. Шетелдік оқырмандарға 
сипаттаманы ұсына отырып, туризм саласындағы 
мәтін осы орындарға бару қызығушылығын ту-
дыруы мүмкін. Егер шетелдік оқырмандар мәтін 
аудармасын оқығаннан кейін, бастапқы мәтіндік 
оқырмандармен бірдей сезімге ие болмаса, ау-
дарма мәтіні өзінің функциясын толықтай аша 
алмағандығын білдіреді.

Туризм саласындағы мәтіннің негізгі функ-
циясы оның ақпараттылығы болып табыла-
ды. Бұл мәтіндер көркем орын жайлы барлық 
қажетті ақпаратпен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Себебі, осы сипаттама арқылы оқырмандар 
көркем орынның қандай екенін біле алады. Ту-
ризм саласындағы мәтін ұсынатын ақпарат – 
тарихи ақпарат, географиялық ақпарат, діни 
ақпарат және т.б. қамтиды. Тиісті ақпараттың 
көмегімен оқырмандар танымал орындар жайлы 
біле алады. 

Туризм саласындағы мәтіннің үшінші функ-
циясы оның сипаттама функциясы болып та-
былады. Ол оқырмандарға арнайы бағытталуы 
керек. Мәтіннің сипаттама фунциясы дегеніміз 
сипатталған көркем жердің айқын және нақты 
бейнесі. Туризм саласындағы мәтінді жазушы 
оқырмандарда жағымды эмоционалды көңіл-
күйді тудыруы үшін көру, дыбыс, иіс, дәм секілді 
сенсорлық мәліметтерді қосуы керек. Сонымен 
қатар, туризм саласындағы мәтіннің аудармашы-
сы оқырмандардың қызығушылығын ояту үшін 
осындай мәліметтерге де назар аударуы керек. 
Бұл функциялардың маңызы әртүрлі: дыбыстық 
функция басым болып келсе, екіншісі қосалқы. 
Сонымен қатар, бұл үш функция жеке емес; олар 
тұтастай бірге жұмыс атқарады. (Claude Delma, 
1988, 56-57)

Туризм саласындығы мәтіннің аудару 
принциптері

Аударма екі түрлі мәдениетті нығайтуда 
маңызды рөл атқарады. Туризм саласындағы 
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Қытай және Батыс мәдениеттерін салыстыру негізінде туризм саласындағы мәтіндерді аудару

аударманың мақсаты – шетелдік оқырмандарға 
көркем орындарды түсіндіруге және осы жер-
лерге қызығушылықты арттыруға мүмкіндік 
беру. Ол география, дін, әдет-ғұрып, тарих 
және тағы басқаларды қамтитын кейбір мәдени 
ақпаратқа ие. Сондықтан, жалпы айтқанда, 
туризм сала сын дағы аударма мәтіні екі рөлді 
көрсетуге тиіс: біріншісі – тиісті ақпаратты 
ұсыну; екіншісі – бағыт-бағдарды көрсету. 
Туризм саласындағы мәтінді аударудың екі 
принципі:

Біріншіден, түпнұсқалық мәтін қытайлық 
мәдениет туралы болып отыр, ал аударылған 
мәтін шетелдік оқырмандарға қытай мәдениетін 
таныстырудың бір жолы болып табылады. 

Екіншіден, аудармашы туристік мәтінді құр-
мет теуге тиіс, себебі аударма нұсқасы бастап-
қы мәтінге негізделуі керек. Сондықтан, аудар-
машының әртүрлі мәдени мәліметтерді өңдеп, 
аударуы маңызды. (Lui Huimin, 1996, 5 )

Туризм саласындағы мәтіндерді аудару 
әдістері

(i) Қайта жазу
Қайта жазу бастапқы мәтіннің мазмұнын не-

месе құрылымын қайта ұйымдастыру арқылы ау-
дарма мәтінін оқылуын жақсартуға бағытталған. 
Бастапқы мәтін дұрыс жазылмаған кезде неме-
се ежелгі терминдер көп кездессе, аудармашы 
қайта жазу стратегиясын қолданады.

(ii) Қосып аудару
Туризм саласындығы мәтінді аудару ба-

рысында аудармашылар қытай тарихы, діні, 
әдет-ғұрпы және т.б. туралы кейбір мәдени фак-
торлармен кездеседі. Осындай жағдайда, аудар-
машы сөзбе-сөз аударуды қолданса, оқырмандар 
мұндай қытай мәдениетіне тән кей факторларды 
білмеуі мүмкін. Сондықтан, оқырман аударманы 
жақсы түсінуі үшін, аудармашы тиісті ақпаратты 
қосуы керек.

(iii) Алып тастау
Қытай тілі – бұл көптеген мәдени факторларға 

толы тіл. Туризм аясындағы мәтін, әдетте, 
мәдени факторларға толы мәтін түрлерінің бірі 
болып табылады. Алып тастау әдісі – аударма 
үдерісінде бастапқы мәтіннің кейбір бөліктерін 
ғана қалдыру. Аудармашы кейбір маңызды 
мәдени факторларды қысқарту әдісін қолданса, 
оқырмандар үшін кейбір ақпарат жеткіліксіз 
болуы мүмкін. Себебі олар осы мәдени фактор-
ларды білулеріне мүмкіндік болмайды. Алып 
тастаудың қайта жазудан айырмашылығы бар. 
Біріншісі, бастапқы мәтіндегі күрделі бөлікті 
ғана қысқартады, ал екіншісі, қиын бөлікті 

ауыстыру үшін бір тіркесті немесе сөйлемді 
қолданады. (Wang Zhuigui, 1997, 31)

Туризм саласындағы мәтіндерінің сипатта-
масы мен өзгешелігі

Туризм жаратылыстану ғылымдарынан 
әлеуметтік ғылымдарға, географиядан жергілікті 
әдет-ғұрыптарға, тіпті мәдени ойын-сауыққа, 
тамақ пен киім салалары сияқты көптеген 
пәндерден тұрады. Туризм саласындағы мәтін 
бүкіл туризмге тиесілі тіл мен мәтіндік мате-
риалдарды қосатын қолданбалы мәтіндердің 
санатына жатады, яғни көркем жерлер, жарна-
малар, туристік таңба белгілері, әдет-ғұрыптар, 
ежелгі ескерткіштер, аңыздар проза және т.б. 
мәтін түрлерін қамтиды. Бұл мәтіндердің жан-
ры бейнелеу, баяндау және түсіндіру секілді 
мәдени ақпараттың үлкен көлемін алады және 
айқын мәдени ерекшеліктерге ие. Олар терең 
және бай мазмұнды болып келеді. Туризм 
саласындығы мәтіннің тілі – қарапайым тури-
стер оны оқыған жағдайда түсінуге, сондай-
ақ табиғат, география, мәдениет, тарих, салт-
дәстүр және т.б. туралы тиісті білім алулары 
үшін нормаларға сәйкес келуі керек. Сондықтан 
туризм саласындағы мәтіннің тілдік көрінісі 
дәл, дұрыс, жарқын, түсінікті және тартымды 
болуы керек.

Туризм саласындағы мәтіннің функция-
сы ақпаратпен қамтамасыз ету (Blackmore D., 
2002, 56-57). Дегенмен, әртүрлі мәдениеттер 
әр түрлі ойлау тәсілдеріне ие. Қытай мен ба-
тыс халықтары біртіндеп өздерінің жеке ой-
лау, эстетикалық психологиясы және әртүрлі 
тілдік және табиғи орталарда өздерінің тұрақты 
ойлау дағдыларын дамытты. Бұл режим әр 
мемлекеттің бірегей тілдік өрнектерін және 
сөздік қорын қалыптастырды, түрлі жазу стилі 
мен эстетикалық стандарттарды құрды. Бұл 
айырмашылықтар сөзсіз туризм саласындағы 
мәтіндерде көрініс табады. Ол қытай-ағылшын 
тіліндегі мәтіндерінің құрамын әртүрлі ұлттық 
ерекшеліктермен ерекшелендіреді. 

Қытай және ағылшын тілдеріндегі туризм 
саласындағы мәтіндердің айырмашылықтары 
және олардың себептері 

Ағылшын тілі үнді-европалық тілдік отба-
сына тиесілі, ал қытай тілі қытай-тибет тілдер 
отбасына жатады. Екі тілдің шығу тарихы әр-
түрлі және бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Жал-
пы айтқанда, ағылшын тілі сөйлемдердегі ере-
же шектеулеріне баса назар аударады; қытай 
тіліндегі сөйлемдері қытай мәдениетінің жал-
пы интеграциясын, жеңіл форманы талдауды 
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және логиканы бейнелейтін мағынаға баса назар 
аударады. 

Тіл формасы мен стилі тұрғысынан 
ағылшын-қытай тілдеріндегі мәтіндердің си-
паттамалары өте айқын. Ағылшын мәтіндерінің 
көп бөлігінің құрылымы қарапайым, анық 
және күрделі емес және мәтінде қолданылатын 
сөздер қарапайым, жеңіл және жалпыға 
түсінікті болып табылады. Географиялық ор-
таны, қызмет көрсету объектілерін, көрікті 
жерлердің артықшылықтары мен кемшіліктерін, 
сирек кездесетін жерлердің сипаттамалық 
мазмұнын, ақпараттың дұрыстығын және тілдің 
практикалық деңгейін және де табу сөздерге на-
зар аударады. Көптеген жағдайларда, көрікті 
жерлердің сипаттамасының нақты көрінісінің 
сұлулығын объективті тұрғыдан көрсету үшін, 
нақты бейнені жиі пайдаланады және оқырманға 
айқын және нақты әсер қалдыруға ұмтылады. 
Ағылшын тіліндегі туризм саласындағы мәтін-
дердің сөйлемдері толық ақпарат береді және 
олар жиі ұзақ сөйлемдермен көрсетіледі. Мыса-
лы, Жаңа Зеландиядағы Фьордленд ұлттық 
паркі:

Tolkien’s Middle – earth – that’s what 
photographer Frans Lanting calls Fiordland, New 
Zealand’s largest national park. Webs of cascading 
water, veils of cloud, and stands of silver beech lend 
mystery to this secluded southwestern edge of the 
South Island. 

Қытай тіліндегі туризм саласындағы мәтінінде 
әлеуметтік әсер ету, тарихи эволюция, халықтық 
әдет-ғұрыптар және т.б. туристік ресурстар 
көрсетіледі. Туристік ресурстардың, әсіресе 
тарихи кітаптар мен көркем туындылардың және 
көрікті жерлерге арналған поэзияның пейзаждық 
және гуманистік сипаттамаларына баса назар 
аударылады. Осындай мәтін ішінде мақтау 
және сипаттама үлкен бөлікті құрайды. Қытай 
тіліндегі мәтінде көркем жерлердің сипаттамасы 
тек жазу мақсатында қолданылмайды. Оның 
нақты мақсаты – мекеннің сипаттамасымен 
туристердің шексіз қиялын ынталандыру 
және жүрек пен жанға әсер ету. Сондықтан 
қытай тіліндегі мәтіндерінің комбинациясы 
– жалған және шынайы сөздер, сөздердің 
әсемдігі, көркем жерлердің сипаттамасының 
қабылдануын білдіретін риторикалық әдістерге 
(әңгіме, метафора және т.б.) сүйенеді және 
оқырмандарға әсер қалдыру үшін көркемдік 
сипаттаманы қолдануға жүгінеді. Көбінесе 
параллель құрылымдардың көптігі мен төрт 
иероглифті сөйлемдерімен бірге жүреді. Жалпы 
айтқанда, қытай тілінде метафораға, тұрақты 

сөз тіркестері мен эмоцияларға назар аударады. 
Мысалы, «Tai Qingshui Moon», Цюгдао Лушан 
тауының 12 сахнасының бірі:

在太清宫看海上月出，别有一番情趣。当
万籁俱寂 之时，光洁的月亮被一团金辉托出海
面，溶溶月色倾洒 海面，浮光潋滟，玉壶冰
镜。岸边清风掠竹，细浪轻拍， 景色幽奇绝
伦。这便是崂山十二景中的 «太清水月»。 清代
文人林绍言有诗赞曰：«相约访仙界，今宵宿太
清。 烟澄山月小，夜静海潮平。微雨五更冷，
新 秋 一 叶 惊。 悄然成独坐，细数晓钟声。»

Ағылшын және қытай мәтіндеріндегі көр-
кем жердің бейнелеуін салыстыра отырып, 
ағылшын тіліндегі мәтін біршама қарапайым әрі 
нақты екенін аңғарамыз. Тіпті, мәтіндегі сөздер 
қолдануға алтындай көрініп, нақты әрі тікелей 
Жаңа Зеландиядағы Ұлттық сая бақтың көркем 
табиғатын сипаттауға арналады. Соған байла-
нысты, оқырманға көп теген қияли бейнелерді 
қалдырады. Қытай мәтінінде төрт таңбалы 
сөз тіркесі мен идеома, қарама-қарсылық, 
шындықтың үйлесімі, көркемдік сұлулығы, 
фонологиялық сұлулық пен эмоционалдық 
сөздерге толы. Осының барлығы оқырмандарды 
біршама ойландырып, қытайлықтардың психо-
логиясы мен әдеттеріне біршама түсінік береді. 
Ағыл шын және қытайлық туризм мәтіндерінің 
арасындағы айырмашылық – ағылшын-қытай 
этностарының түрлі мәдени және эстетикалық 
сезімдерін көрсетеді. Ол әр түрлі мәдени 
дәстүрлерден, әлеуметтік тарихтан және эстети-
камен ерекшеленеді. Қытайдың дәстүрлі фило-
софиясы, негізінен, адам табиғаты этикалық 
болып табылады, ал батыстық философия адам 
табиғаты когнитивті деп қарастырады. 

Қытай мәдениеті адамзат өміріне, адамзаттың 
ең құндысы болып саналатын адамгершілікке, 
адамзаттың ең маңыздылығына және адам-
зат мәдениетіне негізделген. Дәстүрлі қытай 
мәдениеті конфуцианизм мен дао мәдениетіне 
негізделген. Ол тыныштық пен үйлесімді және 
адамдар арасындағы үйлесімділікті ерекше атап 
өтеді. (Minabad H., 2004, 31-46)

Қорытынды

Қытайдағы туризм индустриясының қар-
қынды дамуымен қатар Қытай туризм мәтінін 
ағылшын тіліне аудару қажеттілігі туында-
ды. Негізінде, туризм және мәдениет тығыз 
байланысты. Шетелдік қонақтар Қытайға тек 
әдемі пейзажды тамашалауға ғана емес, со-
нымен қатар бірегей қытай мәдениеті туралы 
көбірек білу үшін де келеді. Осылайша, туризм 
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саласындағы мәтіндердің аудармасы табиғатта 
мәдениетаралық қарым-қатынастың бір түрі 
болып табылады. Жақсы қарым-қатынас жа-
сау үшін аудармашылар мәдени факторлардың 
дұрыс қолданылуына назар аударуы керек.

Аударма лингвистикалық аудару және мә-
де ни байланыстың қызметі болып табылады. 
Туризм саласындағы аударма да осындай. Сон-
дықтан аудармашы лингвистикалық ірге тасқа 
ие болу керек және жақсы аударманы ұсынуға 
екі тілдегі мәдени факторларға назар аударуы 
керек.

Әлемдік экономиканың дамуымен, отандық 
және шетелдік туризм – адамдардың бос уақы-
тын өткізуіндегі басты нысанына айналды. Бү-
кіл әлемдік туристік ұйымның болжамдарына 
сәйкес, 2020 жылға қарай Қытай әлемдегі ең ірі 
туристік ел және туристерді аттандыру бойынша 
әлемдегі елдер арасында төртінші ірі көзі бола-

ды. Қытай туризм индустриясының дамуы Қытай 
экономикасының қарқынды дамуына өз септігін 
тигізді және жаһандық туризм индустриясының 
тұрақты дамуына маңызды қолдау көрсетті. Де-
генмен, отандық туризм саласындағы мә тін-
дердің аудармалары біркелкі емес және түсін-
беушілік сияқты жан-жақты көзқарас шетелдік 
туристерге көптеген қолайсыздықтар әкеледі. 
Бұл Қытай туризм индустриясының дамуын 
шек тейді және қолайсыздықтарды тудырады. 
Автор қытайлық және батыс мәдениеттер ара-
сын дағы айырмашылықтарды, қытай және ағыл-
шын тілдеріндегі туризм мәтіндері мен оларды 
қалыптастыру себептері арасындағы айырма-
шылықтарды зерттеу үшін біріктіреді. Осыған 
сүйене отырып, тиісті аударма стратегиялары 
ұсынылып, Қытайдағы туризм мәтіндерінің ау-
дарма деңгейін одан әрі жетілдіре келетініне 
көмегін тигізеді.
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