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«Осынш ама жазбаларды тасқ а тү сірген 
Кү лтегін  тү қ ы мы Иоллығ -тегін  мен жаздым.

Жиырма кү н отырып... меш ін жы лы , жетінш і 
айдың  жиырма жетісінде тегіс бітірдік».

Кү лтегін жазба ескерткіш інен  

КІРІСПЕ

Кө не тү ркілердің  әлемді таң цандыратындай мәң гілік етіп 
жасағ ан рухани мұ ралары бізде элі толық танылып, игерілмепті. 
Сондай осал тұ старымызды дәл тауып, біліктілікпен орындау 
алда тұ рғ ан басты мің деттердің  бірі. Мәселен, кө не тү ркі ру
на жазуымен биік кабырғ а тасқ а тү сірілген Орхон бойында- 
ғ ы Кү лтегін жазба ескерткішін оқ ып болғ аннан кейін еріксіз 
ойғ а батасың . Ө йткені, сол шығ армадан ерте замандағ ы баба- 
ларымыздың  тү ркілік-ұ лттық  намысын, қ аһ армандық  ерлі- 
гін, елге деген сү йіспеншілігін, қ айсарлық  мінезін, шыншыл, 
адамгершілік қ асиетін және даналық қ а толы философиялық  
толғ амдарын оқ ып танысуғ а, сү йсіне таң дануғ а болады.

Мына қ араң ыз, «Кө не тү ркі руна жазба поэзиясы». Бірінші 
кітап. «Кө не тү ркі руна жазба ө лең дері» атты монография- 
льщ ең бектегі «Таң балар орналастырылғ ан парақ » деген бетте 
тік сызық пен жалғ асып, екі доғ адан кү ралғ ан таң бада кө не 
тү ркілердің  мэң гілік даналығ ы жатыр (1, ЗЗ-б.).

Бұ л таң баның  жоғ ары жағ ы, тө бесі ашық  доғ а -  кө к ас- 
панды танытады, тө менгі тө ң керілген доғ а — тө сі тү кті жер-ана 
бейнеленген. Ортадағ ы тік сызық  -  жер мен кө ктің  ортасьга 
Адам ұ лы жалғ ап тұ р деген ұ ғ ым. Осы таң бада кө не түркі 
Тәң ірлік дінінің  ең  негізгі тү йіні мен бас таң басы тү жырымдал- 
ғ ан. Таратың кырап айтсақ , ү ш сызық тан қ ү ралғ ан таң ба-бейне 
-  ү ш қ атпарлы дү ниені тианытады. Олар: Аспан мен Жер және 
екеуін жалғ ағ ан Адам ү лы. Бұ л кө не тү ркі философиясының  
жү мбақ  қ ұ пиясын Иоллығ -тегін Кү лтегінге арналғ ан ескерткіш 
тастың  бетіне тү сірілген жазудың  екінші бө ліміндегі алғ ашқ ы 
шумагында:
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Жоғ арыда кө к тәң ірі,
Тө менде боз жер аралығ ында 
Екеуінің  ортасында адам ұ лы жаралғ ан.
Адам ұ лының  ү стіне ата-тегім 
Бумын қ ағ ан, Істемі қ ағ ан отырғ ан, -  

деп жазып шынайылық пен шешіп берді (2, 220 б.). Таң ба- 
бейнедегідей, Адам ұ лының  басы кө кпен жалғ асқ ан -  жарық  
дү ниеде ө мір сү руі, аяғ ы жермен ү штасқ ан, соң ы тұ ң ғ иық  о 
дү ние. Осылай бабаларымыз табиғ ат заң дылығ ына сү йене 
отырып, терең  философияғ а орап, адамның  ө мірдегі тіршілігі- 
нің  айнымас кө рінісін ү ш сызық қ а сыйғ ызып тұ жырымдағ ан. 
Сол аталар даналығ ының  тү йінін ақ ын, қ ағ ан Иоллығ -тегін са- 
ралы сұ лу сө збен кө мкеріп, тарихи деректермен дэлелдеп ай- 
тып білдірген. Себебі, қ олбасшы Кү лтегінге арналғ ан жазба 
мұ раны қ абырғ а тасқ а тү сірген оның  немере інісі Иоллығ -тегін 
ғ ой (алда кең ірек айтармыз). Кү лтегін жазба ескерткішінің  әр 
шумағ ы осындай мағ ыналы оқ иғ ағ а, терең  ойғ а қ ү рылғ ан. Бү л 
тү ркі жү рты дү ниетанымының  биіктігін байқ атады.

Жинақ тап жеткізсек, Кү лтегін жазба ескерткішінің  кө теріп 
тү рғ ан жү гі ө те ауыр. Бұ л шығ арма тү ркі қ ағ андығ ын -  импе- 
риясын орнату жолындағ ы жорық тардағ ы қ аһ армандық , естен 
кетпес ерліктер, халқ ыньщ қ амы ү шін кү ндіз-тү ні атқ арылған 
ғ ажап істер жайлы жазылғ ан эпопеялық  мұ ра.

Тасқ а тү сірілген кө не тү ркі руна жазба шығ армалары ру, 
тайпалық  кезең де жазылғ андық тан тү ркі халық тарына ортақ  
мү ра болып саналады. Осы мәліметке сү йеніп Кү лтегін жазба 
ескерткішіне зерттеу жасаймыз ба? Бү л, әрине, аздық  етеді. 
Кү лтегін жазба ескерткішінің  казак халқ ына қ атысы қ андай 
деген сұ рақ қ а табан тірер орнық ты жауап тауып болып, осы 
маң ызды істі әрі қ арай терең дете жалғ астырамыз.

Біріншіден, біз бұ л саланы алғ аш сө з етіп отырғ ан жоқ пыз. 
Бү дан бірнеше жыл бұ рын шығ ыстанушыларды елең деткен 
500-ден астам тасқ а тү сірілген кө не тү ркі руна жазба ескерт- 
кіштерін тү гел назарда ү стап, солардьщ бірталайының  мәтінін 
қ азақ шағ а аударып, барлық  сыр-сипатына канық қ анннан кейін, 
ү зақ  іздестіру, зерттеу нэтижесі бойынша Орхон, Енисей, Талас, 
Турфан бойынан табылғ ан тү ркі руна жазбаларын екі салағ а 
топтастырып, бө ліп зерттеу жасадық .

4



Соның  нәтижесінде. кө не тү ркі руна жазба ескерткіштерін 
«Кө не тү ркі жазба ө лендері» жэне «Кө не тү ркі руна жазба 
дастандары» деп айырып, әрқ айсысын жеке-жеке қ арастыруды 
ө те дү рыс санап, солай зерттеп, барлык жұ ртшылық , ғ ылым са- 
ласының  мамандары макұ лдағ ан. жоғ ары оқ у орындарьт пай- 
даланып жү рген «Кө не тү ркі руна жазба поэзиясы» деген екі 
томдьгқ  ең бек жазып, жария еттік. Бұ ғ ан дейін кө не тү ркі руна 
жазба ө лең дері бар ма, жоқ  па бү л мәселе ауызғ а алынбағ ан еді.

Кө не тү ркі руна жазба ескерткіштерін зерттеген шетел 
ғ алымдары, саяхатшылары жэне ө зіміздің  тү ркітанушылар 
да, барлығ ы Орхон бойындағ ы Кү лтегін жазба ескерткіштері 
жайлы сө з қ озғ ады, кейде Тоныкө к жазба ескерткіштері жө- 
нінде әң гіме арасында айтылып, солай атап ө тумен тоқ талды. 
Қ ысқ асы, шетел, әсіресе Ресей ғ алымдары Орхон, Енисей, Та
лас бойындағ ы тасқ а тү сірілген жазба ескерткіштерді тауып, 
бірсыпырасына аударма жасап, кө не тү ркі руна жазба мү расы 
екенін анық тап берді. Кейін олардың  кө бісі сол шығ армалар- 
ды жанр, тү рге бө ліп талдау жасауғ а бармады. Тіпті, жазба 
ескерткіштердің  мазмұ нына да мән бермеді. Ал Қ азақ стандағ ы 
осы сала мамандары соң ғ ы кезең де кө не тү ркі руна жазба 
ескерткіштерін зерттеуді ұ мыт қ алдырды.

Бабалар жасағ ан бай мәдени мұ раны тасада қ алдырмас 
ү шін осы саланы жан-жақ ты зерттеуді бастьт мақ сат тү ттық. 
Жоғ арьща еске салғ андай, Орхон бойындағ ы кө не туркі руна 
жазба ескерткіштерін мү мкіндігінше жанр бойынша топтал 
зерттеу ниетімен кө лемді ең бек жария етілді. Бірақ , қ азір кі- 
тап оқ ымауғ а карай бет бү рғ ан жү ртшыльтк (тіпті зерттеуші, 
ғ алымдар да сондай) топтал зерттеген ең бекке кірген кө не 
тү ркі руна жазба мұ раларының  әрқ айсысына арнайы тоқ талып 
сыр-сипатын ү ғ ынуга онша мэн бермейді екен. Соғ ан сәйкес, 
бабалар жасағ ан қ ү нды жазбаларды ө з алдына жеке ең бек етіп, 
терең дете зерттеуді нысана еттік. Кү лтегін жазба ескерткішін 
сондай мақ сатқ а сай кең  ауқ ымда зерттеу қ олғ а алынды.

Кү лтегін жазба ескерткішін де казақ  халқ ының  тө л мұ - 
расы есебінде санауғ а негіз болар біршама мәліметтер бар. 
Мысалғ а, И.Қ абышү лының : «П.М.Ядренцев Орхон ө зені бой- 
ындағ ы «Хошө ө  цайдам» деген жерден таң балы жазуы бар 
ескерткіштер кесенесін табады. Бү л мұ нан 1000 жьгл бұрын
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Найман мемлекетінің  астанасы болғ ан Қ ара корым қ аласынан 
32 шақ ырымда орналаскан-ды. Орхон ө зені осы Қ ара қ орым 
қ аласын қ ақ  жарып ағ ып жатыр. Найман мемлекеті 1204 жылы 
Шың ғ ысханнан жең іліп ата қ онысынан аластатылғ ан.

Е.Л.Клеменц ертедегі Керей мемлекетінің  астанасы «Тө р- 
хурах», қ азақ ша Би-тө беден 16 шақ ырым жерде орналасқ ан 
аса мол ескерткіштер кесенесіне тап болады. Бұ л қ азіргі ¥лан- 
Батордан 36 шакырым жердегі Налайхан таскө мір кешені- 
нің  алдындағ ы эйгілі Тоныкө к ескерткіші», -  деп келтірген 
дерегі біздің  пікірімізді нақ тылай тү седі (3). И.Қ абышұ лы 
жазғ ан ең бектен келтірген дэйектемедегі таң балы жазуы бар 
ескерткіштер табылғ ан «Кошө ө  цайдам», -  эйгілі Кү лтегін және 
Білге қ ағ ан жазба ескерткіштері орналасқ ан жер. Бір әкенің  
баласы, бауырлас екі тұ лғ ағ а арналғ ан жазба ескерткіштер- 
дің  арасы 500-ақ  метр. Сонда наймандардың  астанасы болтан 
Қ ара қ орым шаһ арының  маң ынан Кү лтегін мен Білге қ ағ ан 
ескерткіштері, Керейдің  астанасы болтан «Тор-хурар»-Би- 
тө беден (налайхан) Тоныкө к ескерткіші табылып отыр.

Белгілі зерттеуші И.Қ абышұ лыньщ одан эрі: «В.Томсен 
Орхон ө зені бойындаты Хошө ө  цайдамдаты ескерткіштер 
Кү лтегін, Білге қ атанта арналтан, Налайхан кенішінің  алдында 
орналаскан ескерткіш жазу Тоныкө ктің  ө мірбаянын сө з еткен 
тарихи шежіре екенін анық тайды», -  деп жазтаны біз жасаган 
тү жырыммен сәйкес келіп тү р (3). Бү л пайымдаулар жайлы 
алда кең  сө з болады. Наймандар мен керейлер ерте заманда-ақ  
қ азак халқ ын қ алыптастырудаты кұ рамта енген.

Тү ркі қ атанатын орнатудаты ү лы жорық та қ ыпшақ -тү р- 
кілер шешуші кү ш болтан, Ү йсін, Шекті, Тү ркеш тайпалары 
тү ркі қ атандытьтн қ ұ ру, қ алыптастыру жолындаты шайқ асқа 
қ атысқ аны жайлы Орхон бойындаты ескерткіш жазба тастарга 
айкын тү сірілген. Бұ л орайда Кү лтегін жазба ескерткішінен 
бірталай дерекгер келтіріліп алда талданады, кіріспеде бэрін 
баяндау мү мкін емес.

Кө не тү ркі руна жазба ескерткіштеріне, Кү лтегінге арналтан 
даналық  жазба мұ рағ а қ азақ  халқ ының  қ атысы қ андай деген 
мэселете қ атысты жауапты бекемдей тү су ү шін тагы бү лтарпас 
дәлелдер келтірейік. Мысалғ а, академик Ә .Марғ ү лан: «Ең  
таң сық  нәрсе Алтай мен Моң тол жерінен табылғ ан ү ң гіттер
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(уақ тар) мен керейлердің  жазулары. Кө п табылғ ан, әсіресе 
ү ң гіттердің  тас жазулары. С.Е.Маловтың  кө п заманнан зерт- 
теуінше, Енисей мен Тува жерніде тұ рган қ ұ лпытастардың  
танбалары ескі ү йсіндікі ү ш эліп, қ аң лынікі (айтамга), ө ң гіт- 
керей елінің  гаң балары. Абакан ө зенінің  бойынан, Ачурадан 
табылғ ан орхон жазуы. Ол жазудың  мазмү ны бір ғ ана найман 
елінің  тарихын суреттейді. Орхон жазуын кө п қ олданғ ан елдің  
бірі қ ыпшақ тар», -  деп жазғ ан (4. 144-6.).

Кө не тү ркі руна жазуы -  тү ркі және казак халқ ының  ру, 
тайпаларыньгң  таң балары негізінде қ алыптасқ ан. «Қ азак» 
сезінің  тө ркіні «сак, қ ас-сақ » (нағ ыз сақ ) атауында жатқ аны 
ғ ылыми негізде тұ жырымдалды. Осы жәйт жайлы «Кө не тү ркі 
руна жазба поэзиясы» атты ең бектің  бірінші кітабының  бірінші 
бө лімінде кең інен талдау жасадық  (1, 28, 56-беттер). Ежелгі 
Сақ , Ғ ұ н. Ү йсін, Қ аң лы, Қ ыпшақ  тайпалары казак халқ ының  
негізін калағ ан. Бү дан артық  айғ ақ ты мәлімет келтіру қ ажет 
бола қ оймас.

Осы келтірілген дерек, мэлімет, ғ ылыми пайымдау, тұ - 
жырымдарғ а сү йене отырып, кө не тү ркі руна жазба ескерт- 
кіштерін бабаларымыз жасағ ан тө л мү ра ретінде есептеп, сол 
мәдени ескерткіштердің  ішіндегі ең  кө лемдісі, каһ армандық  
ерлікті баяндаудағ ы кейіпкері кө п кү рделісі, шетелдерге та- 
нылуы жағ ынан озық  тұ рғ аны Кү лтегін жазба ескерткішіне 
мү мкіндігінше терең  талдау жасалынады.

Кү лтегін жазба ескерткішін жэне кө не тү ркі руна жазба 
мү раларын зерттегенде алда тұ рғ ан зэру мәселелер ө те көп. 
Мысалғ а, Кү лтегін жазба ескерткіші кешенді тү рде салынғ ан. 
Ол жерге Кү лтегін жазба ескерткішін, оғ ан арналғ ан мәрмәр- 
дан жасалғ ан бас мү сінін және ү стындарды, шарбақ  тастарды, 
кө к тү ріктердің  таң ба-бейнелерін жэне тү ркі дәстү р-салтына 
қ атысты мү сін ескерткіштерді, әр тү рлі бұ йым заттарды ор- 
наластырғ ан, қ азір бү л аталган заттардың  бәрі де сол жерден 
табылмайды.

Сондай-ак, Кү лтегін жазба ескерткішінің  асты қ азылып, 
аса қ ымбат жазба мү ра жарамсыз кү йге ұ шырағ ан. Кү лтегін 
кешені тө ң ірегіндегі эр бейнедегі ескерткіштердің  бәрі 
қ иратылғ ан. Онда орнатылғ ан жү здеген балбал тастардың  
кө бісі екіге бө лініп, бірталайы жоғ алып кеткен. Осындай
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кынжыларлық  әрекеттердің  салдарынан бұ л ескерткіштерді 
терең дете зерттеу тіпті қ иынғ а тү сті. Кү лтегінге арналғ ан қ а- 
бырғ а тастарғ а тү сірілген соншама кө лемдегі жазудың  біраз 
әріптері сыпырылып тү сіп қ алғ ан. Мұ ндайда кө біне бұ рын- 
нан сакталғ ан мұ рағ ат деректеріне, жинақ талғ ан қ ұ жаттарғ а, 
бұ рын тү сірілген фотокө шірмелерге, белгілі ғ алымдар жазғ ан 
ең бектерге сү йенуге тура келді.

Тағ ы бір ө зекті мэселе-кө не туркі рунажазба ескерткіштерін 
осы кезге дейін казак галымдары, бір-екі зерттеушіден басқ а, 
іздеп тауып, тастағ ы мәтіннен аударуғ а белсене кіріспепті. 
Кейбіреулер шетел галымдары жазғ ан ең бектерді талғ ажау 
етіп, солардың  ең бектерінен кө шірме жасап кандидаттық  дис- 
сертациялар қ орғ ап, ғ ылыми дәреже, атак алғ ан. Кү лтегін жазба 
ескерткішінен бастап барлық  тү ркі руна жазба ескерткіштерін 
тү тастай алып зерттеуіміз аса қ ажет. Ө йткені казақ  әдебиетта- 
ну ғ ылымы ежелгі бабалар жасаган рухани мү раларды тауып, 
игермей бәрінен бос калды. Енді осы аса бай рухани мү ра-кө не 
тү ркі руна жазба ескерткіштерін тү гелдей зерттеп, бізге қ атысты 
жақ тарын нактылап дәлелдеп, мэдениеті ежелден калыптасқ ан 
ел екенімізді ө зге жұ ртқ а таньпуымыз керек.

Кү лтегін жазба ескерткішін зерттеуде, негізінен, мынадай 
мақ сат пен міндеттер алғ а қ ойылды. Ә уелі Кү лтегін жазба 
ескерткіш інің негізгімәтінінтү тастайколғ атү сіріп,әртаң басына 
дейін тү гендеп жинап, тастағ ы жазбаның  зақ ымданғ ан тұстарын 
ө зге ең бектерге сү йеніп толыктырып, негізгі мәтіннен ғ ылыми 
негізде аударма жасау қ ажет.

Кү лтегін жазба ескерткішін Орхондағ ы атакты тү лгаларға 
арналган жазба ескерткіштерден, тү ркі қ ағ андығ ын орна- 
ту дәуірінен бө ліп зерттеуге болмайды, онда кө здеген мақ сат 
орындалмай калады. Себебі, бү л қ олбасшы тү ркі қ ағ андығ ын 
орнатудағ ы басты тү лғ а. Оғ ан арналган жазба ескерткіш -  тү р- 
кі қ ағ андығ ы орнағ ан кезге дейінгі, одан кейінгі аса жауапты 
кезең ді қ амтығ ан. Ө зге жорык жазбалары Кү лтегін жазба жыр- 
ларының  жалғ асқ ан бө лігі сиякты. Мысалғ а, Кү лтегін жазба 
ескерткішінде ол ө зі қ атысқ ан жорыктар жайлы баяндағ ан.

Ең  бастысы -  Кү лтегін, Тоныкө к, Білге қ аган, Онгин, Кү лі- 
чұ р және басқ а 70-ке жуык жазба тастар неге Орхон ө зені 
аймағ ында орналасқ ан? Осы мэселенің  сырын ашу керек.
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Сондай-ақ , Орхон ө ң ірі тү ркілерге не ү шін маң ызды, тү ркі 
қ ағ андыгы неге сол аймақ та қ ұ рылды? Осы кү рделі жәйттер- 
дің  қ ыр-сырын ашып, тану ү шін бү л ең бекте әуелі Орхон 
жазба ескерткіштері жайлы кысқ а сипаттама беру қ ажет-ақ , 
онсыз ең бек маң ызды, толымды бола қ оймайды. Ө йткені, ө зге 
жазба дастандарда да тү ркі қ ағ андығ ын орнатудағ ы жорықтар, 
шайқ астар жайлы жазылғ ан.

Шетел зерттеушілері кө не тү ркі руна жазба ескерткіштерін, 
әсіресе, Орхон бойындағ ы жазба ескерткіштерді «қ абыр басына 
қ ойылғ ан қ ү лпытас», «жалпақ  кабыр» деп атады. Зерттеуде осы 
мәселеге нақ ты жауап қ айтарылып, ғ ылыми негізде тұ жырым 
жасалынады.

Кү лтегін жазба ескерткіші тө ң ірегіне ү ш шақ ырымғ а сосыл- 
ғ ан балбалтас ескерткіш тізбегі орналастырылган, солардың  
бірталайы қ иратылғ ан. «Ә рбір балбал тастар батырдың  ө лтірген 
жауының  сү лбесін бейнелейді» екен. Ең бекте осы аталғ ан жәйт- 
тердің  кыр-сыры ғ ылыми негізде ашылады.

Сонымен бірге, бұ л ең бекте Кү лтегін жазба ескерткішінің  
қ ү рылысына терең  талдау жасалынып, осы шыгарманьтң  
жанры анық талады. Бү л жазбаның  эпопеялык шығ арма екеніне 
орнық ты жауап қ айтарылады. Кү лтегінге арналғ ан жазбадағ ы 
тү ркі тарихы қ оса қ арастырыладьт.

Осы жазба ескерткішгегі Бумын мен Істемінің  ерлік жең - 
істері жэне Білге кағ ан мен Кү лтегіннің  жорық тары жайлы 
жырларғ а жеке-жеке талдау жасалынады. Сонымен бірге, Кү л- 
тегін жазбасының  казақ  эпосымен сабактастыгы, «Манас», 
«Оғ ызнама» шығ армаларымен туыстығ ы сала-сала бойынша 
зерттелініп, багасы беріледі.

Кү лтегін ескерткішінің  жалпақ  бетіне тү сірілген кытай 
жазбасына терең  талдау жасалынып, жинакталғ ан тү жырым 
шыгарылады. Бү ғ ан коса, Кү лтегін жазба ескерткішінің  негізгі 
мәтіні бойынша таска тү сірілген реттерін сактагі транскрип- 
циясы жасалынып, казақ шага аударылып, осы ең бекке енгізіледі. 
Бү л зерттеуде Кү лтегін жазба ескерткішіне орай ө зге де ө зекті 
мэселелер сө з болып, соң ында сү рыпталғ ан маң ызды ғ ылыми 
тү жырымдар қ орытып беріледі.

Сонымен, тү ркі кағ андығ ын орнатудағ ы ү лы жорық тар- 
дың  колбасшысы Кү лтегін батыр және оғ ан арналғ ан жазба
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ескерткіш жайлы тү йіп білдірсек, Қ ұ тылығ  қ ағ ан 693 жылы 
қ айтыс болады. Артында қ алғ ан екі баласы Могилян (Білге 
қ ағ ан) мен Кү лтегін тіпті жас еді. Тақ қ а Қ ұ тылығ тың  інісі 
Қ апағ ан отырды. Ол қ айтыс болғ ан соң  тақ қ а соның  баласы 
Кү шікхан жайғ асты. Бұ л әрекетке кө нбеген Кү лтегін әскери 
тө ң керіс жасап, ағ асы Монилянғ а «Білге қ ағ ан» деген лауазым 
беріп тақ қ а отырғ ыздьт. елді екеуі биледі. Кү лтегін 684-731 жыл 
аралығ ында ө мір сү рді.

Ә йгілі қ олбасшының  казасына кө рші елдерден кө птеген 
ө кілдер келді. Оны жерлеу ү лкен салтанатпен ө тті. Оғ ан ар- 
нап Білге қ ағ ан кесене салдырды. Осы мәселе жайлы Білге 
қ ағ анның  баласы Иоллығ -тегін оғ ан арналғ ан жазба ескерт- 
кіштің  соң ына: «Кү лтегін қ ой жылының  он жетісі кү ні о дү - 
ниеге ұ шты. Тоғ ызыншы айдың  жиырма жетісі кү ні біз жер- 
леуін ұ йымдастырдық . Ескерткіш кешенді біз мешін жылы 
тегіс бітірдік», -  деп жазғ ан (2, 234-6.). Кү нтізбе бойынша қ ой 
жылынан кейін мешін жылы келеді. Демек, Кү лтегінге арнал- 
ғ ан кешен ол кайтыс болғ ан соң  бір жылдан кейін толық  біткен. 
Оғ ан арналғ ан жазуды тасқ а тү сірген ақ ын, қ ағ ан Иоллығ -тегін. 
Кү лтегін жазба ескерткіші авторы бар шығ арма екені ғ ылыми 
негізде тұ жырымдалды.
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1. ОРХОНДАҒ Ы  КҮ ЛТЕГ ІН ЖАЗБА 
ЕСКЕРТКІШ ІН ІҢ  СИПАТЫ , ЗЕРТТЕЛУІ.  

Қ ИРАҒ АН ТАС М Ү СІНДЕР

1.1. Ә лемдегі би ік  қ абырғ а тастарғ а тү сірілген 
сырлы сө з мәні, тү рк і руна жазуы ның  тү п-тө рк ін і, 

бү лінген Кү лтегін кешені

Кү лтегін жазба ескерткіші Монголия жерінен ө тетін Орхон 
дариясы аймағ ына орналасқ ан. Дэл сол ө ң ірде биік қ абырғ а 
тастар бетіне тү ркі руна алфавитімен тор кө з дәптерге жазғ андай 
етіп сығ ылыстыра, кө ркемдеп тү сірілген ондағ ан кө не тү ркі 
руна жазба ескерткіштері бар. Ерте замандағ ы бабалардан 
қ алғ ан сол аса қ ұ нды мү ралар жайлы дү ние жү зінің  кө зі ашық  
саяхатшылары мен ғ алымдары жэне зиялы тү лгалары, тіпті 
саясаткерлері де есітіп, біліп, бұ л сыры жү мбак жазба тастар 
туралы соны жаң алық тарды мү мкіндігінше игеруге қ ү штар.

Олар әлгі мәдени ескерткіштер неге Орхон аймағ ында сам- 
сап бой тү зеген? Неге бұ л ескерткіштердің  бэрі тү ркі руна 
әрпімен сол тілде жазылғ ан? Неге қ абырғ а тастарғ а тү сірілген 
кө лемді жазбалар айрық ша ұ қ ыптылық пен орындалғ ан? Сол 
жазба ескерткіштер айналасына қ ойылғ ан балбал тастар, әр- 
тү рлі мү сін. ө рнекті заттар не ү шін қ ажет? Осыларды жасағ ан, 
жазғ ан кімдер? деген кө птеген маң ызды сұ рақ тарды кө кейіне 
сақ тағ ан.

Осындай оймен ө зге жү рт адамдары сол қ ү пия жактары 
онша ашылмағ ан, санауғ а саусақ  жетпеген кө не тү ркі руна 
жазба ескерткіштерінің  ө зіндік дара ерекшеліктері қ андай екен 
деп біз жақ қ а ү мітпен қ арайды. Ендеше. Кү лтегінге арнал- 
ғ ан жазба ескерткішке терең дете талдау жасамас бү рын әуелі 
Орхон жазба ескерткіштері жайлы жинақ талғ ан мәдіметтер- 
дің  маң ыздыларын сығ ымдай сү рыптап айтып, тың ғ ылық ты 
ғ ылыми тұ жырымдар жасау қ ажет болып тү р.

Осы орайда еске саларымыз, Кү лтегін жазба ескерткіші ке- 
зінде бақ атас мү сіні ү стіне орналастырылғ ан. Осы ескерпсіш 
тө ң ірегіне сол дәуірде 160-тан астам балбал тастар тізбектеліп
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койылғ ан. Бұ ғ ан коса әлгі жерге Кү лтегінге арналғ ан мәрмәр- 
дан жасалғ ан бас мү сін, кө к тү ріктердің  таң ба-бейнелері, ө р- 
некті бұ йымдары, олардың  дәстү р-салтына байланысты мү сін 
ескерткіштер. ұ стындар, шарбақ  тастар, эр тү рлі тұ рмысқ а ка
жется кө рнекті заттар ертеде рет-ретімен орналастырылғ ан ек- 
ен. Сондьтқ тан да бү л сәулетті тө ң ірек «Кү лтегін кешені» деп 
аталғ ан.

Осы келтірі лген деректер м ен атаулы заттардың  ө зі нді к қ ұ пия 
болмысы, елеулі сипаты бар, солардың  ашылмағ ан қ ыр-сырын 
тү сіндіріп, анық тамасын бермей, білмей Кү лтегінге арналған 
бнік тасқ а тү сірілген кө лемді жазбағ а талдау жасау мү мкін 
емес. Содан туар басты міндет-ең  бірінші, Орхон ө ң ірінің  
кө не тү ркілерге қ атысы, ондағ ы жазба ескерткіштерді танудың  
ақ иқ аты, дәуірі, зерттелуі жайлы қ ысқ аша сө з қ озғ алады.

Орхон жазба ескерткіштерін игеріп, тануғ а байланысты 
тү йген ой — кө не дэуір мәдениетін, әдебиетін, тарихын, тағ ы 
басқ а рухани байлық тарды зерттеуде, сол салалардың  ө зегі бол- 
ып табылатын кү рделі мәселелердің  тү п тө ркініндегі шынайы 
шындығ ынабіліктілікпен кө з жеткізбей, ақ икаттан сәл ауытқ ыса, 
бағ зы заманнан бабалар жасағ ан тозбайтын зор жетістіктер 
бірден мэң гілік кұ ндылығ ынан айрылып, тоз-тоз кү йге тү седі.

Сондай келең сіз әрекеттер бү гінгі ел-жұ ртты бү рынғ ы 
білгенінен алжастырып, хелешек ү рпақ  ата-баба дэстү рінен 
адасып, олар арғ ы тү п тегін, ұ лтын айтуга арланатындай жағ - 
дайғ а душар болады. Осылай әдейі сақ тандыра, қ атқ ыл ү н 
қ атыгт айтуымызғ а Орхон ө зені бойындағ ы кө не тү ркі жазба 
ескерткіштерінің  бү гінгі мү шкіл кө рінісі мәжбү р етті.

Ө йткені Монгол жеріндегі Кү лтегін. Білге қ ағ ан, Тоныкө к 
Кү лі-Чү р, Татпар (Қ ұ тлық ) қ ағ ан, Ел Етміш Йабғ ұ  кешен- 
деріндегі асқ ак биік эрі жалпақ  тастарғ а тү сірілген тарихи 
дастан кө леміндегі жазбаларда тү ркі халкын қ ү лдык, кү ндік, 
қ анау, қ орлау, аш-жалаң аштыктан қ ұ тқ арудабірлікке шақ ырғ ан. 
намысты оятатын ү ндеу жыр-дастандар жазылғ ан.

Ә сіресе, Орхон, Селенгі, Онгин ө зендерінің  бойынан та- 
былғ ан Кү лтегін, Білге каган, Тоныкө к, Ел Етміш Йабгү  жазба 
ескерткіштер элемдегі дэу тастарғ а, храм қ абырғ аларына 
тү сірілген жазбалардың  ішіндегі ең  кө лемдісі, эрі мазмү ны,
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маң ызыжағ ынандаерекшеқ ү нды.Соләлемдіккө немәдениеттің  
ең  тө рінен орын алғ ан Орхон жазба ескерткіштерінің  бэрі, 
ондағ ы барлық  кесенелер, сансыз мү сін, балбал тастар тү гелге 
жуық  қ иратылып, уйінді тө мпешіктерге айналыпты. Иінді 
сәтте айтарымыз, Орхон жазба ескерткіштерін біраздан бері 
кө птеген адамдар зерттеп, ө з ең бектерін жазды, бірақ  бірін-бірі 
қ айталаушьтлық  басым. Соғ ан орай қ олдан келгенше бұ рын 
арнайы сө з болмағ ан жэне ақ иқ атты танытатын мәселелерді 
зерттеу кө зделді.

Турасын айтқ анда, Орхон ө зені бойындағ ы кө не тү ркі руна 
жазба ескерткіштері менбелгілі кесенелердің тү гелдей бү лініп, 
қ иратылуына ең  басты себеп — осы эйгілі ескерткіштерді 
арнайы зерттеуге ұ мтылғ ан Еуропа ғ алымдарының  бәрі 
дерлік кезінде Орхон жазба ескерткіштерін “Кабыр басындағ ы 
кұ лпытас” деген ортақ ү йғ арым жасап, бұ л мәдени мү ралардың  
астын, айналасын ерсілі-қ арсылы қ аза бастады.

Шынында, Орхон жазба ескерткіштері қ абыр басына қ ой- 
ылғ ан қ ү лпытас па екен? Ақ иқ атына жү гінсек олай емес, 
дәлелдейік. Бұ л бағ ыттағ ы ұ зақ  зерттеуден туындағ ан ой, 
пікірлерді жинақ тап, тү йінін білдірсек, элемде алғ аш жазба 
мәдениеті туып, қ алыптасқ ан кезден бастап бірсыпыра 
іргелі елдерде кэдімгі мал сү йегіне, ірі тастарғ а, б&пшық тан 
тү рғ ызылғ ан биік қ абырғ аларғ а барша жү ртқ а, тайпа. халық қ а 
арналғ ан дін, наным қ ағ идалары, ө мір сү ру зандылық тары, 
ел мен жерді қ орғ ауғ а шақ ырғ ан ү ндеу. ұ рандар, бірлікке 
жү мылдыратын даналық  толғ аулар, ө сиеттер жазу здетке ай- 
налды. Сол кө лемді, кө рнекті жазба тастар, биік дуалдар 
қ алың  бұ қ ара жиналатын ашық  алаң дарғ а, қ ырқ а басына ор- 
наластырылды. Себебі, элгі мәдени ескерткіштердегі ел- 
жү ртқ а арнап жазылғ ан дін, заң , дәстү рді және ортақ  мақ сат 
пен міндеттерді кең  тұ рғ ыда бұ қ арағ а эрі айқ ын, ө згеріссіз 
жеткізу, ұ ғ ындыру ү шін солай жасалынды.

Мысалғ а, Месопотамиядағ ы кө не Вавилонғ а Хаммурапи 
(6.3.6.1792-1750) патшалық  еткен тұ ста ол мемлекетте тэртіп, 
эділдік орнату мақ сатында арнайы халық қ а арнап ө мір сү руге 
қ ажетті зандар топтамасын шығ арды. Бү л маң ызды қ ү жат 
“Хаммурапи заң дар жинағ ы” деген атаумен тарихта қ алды.
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Сол зандар жиынтығ ы арнайы жасалынып, кө рнекті 
жерге орнатылғ ан биік қ абырғ ағ а сына жазуымен тү сірілді. 
Онда ө мірге қ ажеттіліктен туғ ан, эділдікті сақ тауғ а арнал- 
ғ ан кө птеген заң  баптары жазылды. Хаммурапидің  заң дар 
топтамасы кө ктегі жаратылыс бө лшектеріне табына отырып, 
табиғ ат тылсымына сү йене, содан туындатып жасады. Бү л 
айтқ ан тү жырымымызды профессор В.И.Авдиевтің  “На 
верхней части столба изображен царь Хаммурапи, стоящий 
в торжественной позе перед богом солнца Шамашем, вос
седающим на троне. Вся остальная часть столба покрыта 
клинописным текстом, содержащим 247 статей судебника”, -  
деген сө зі нактылай тү седі (5, 70-6.).

Міне, осы келтірілген мәліметтерден-ақ  сол заң дар жиын- 
тығ ы тікелей халық қ а арналып, әдейі тү ргызылган зэулім 
қ абырғ ағ а тұ тастай жазылғ аны айқ ын танылып тұ р. Демек, 
арнайы дайындалғ ан дәу, жалпақ  тастар бетіне, барык-храм 
қ абырғ аларына тү сірілген кө лемді жазбалар мола басына 
қ ойылғ ан қ ұ лпытас емес, заман талабына орай бұ кара жү рт- 
шылық қ а арнап орнатылғ ан жазба ү ндеу ескерткіштер. Ондай 
жұ ртшылық  игілігіне айналатын соны жаң алық тарды қ ара 
басының  қ амын ойлағ андар, мансапқ орлар тудырмайды, халық  
ү шін толғ анғ ан даналар тудырады. Сондық тан да ондай соны 
жаң алыктар маң ызы зор болары анық .

Ел мү ддесіне, ортақ  максатқ а орай кө терілген маң ызды 
мэселелерді биік тастарғ а, храм қ абырғ аларына жазу бірте- 
бірте орнығ ып, дәстү рге айналғ ан. Мысалғ а, Евфрат пен Тигр 
ө зендерінің  аралыгын мекендеген ежелгі шумерлердің  патша- 
сы да халық ка арнағ ан ү ндеуін арнайы жасалынғ ан биік қ а- 
бырғ а-блокқ а сына жазуымен тү сіріп, жұ рт жиналатын алаң - 
ғ а орналастырган. Онда шумерлер нанымы бойынша жарты 
қ ү дай санайтын ел басқ арғ ан патшалардың  тізімі тіркеліп, 
одан кейін халық  ө міріндегі аса кү рделі оқ иғ алар, халық қ а 
арналғ ан ү ндеулер сына жазуымен тізбектей, сығ ылыстыра 
жазылатын болғ ан.

Біздің  бү л пікірімізге А.Бахтидің : “Среди древнейших в 
мире исторических документов особое место занимает список 
шумерских царей, составленный примерно в 1820 г. до н.э.
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и записанный на четырехгранном глиняном блоке содержит 
следующую надпись: “Урук был взят с боем; столицей стал 
город Ур. В Уре царем стал Ур-Намму, правивший восемнадцать 
лет”, -  деп жазганы дэлел болады (6, 124-б.Екінші суретте: 
шумер патшалығ ының  балшық  таблицасының  фотокө шірмесі). 
Осылай, жалпақ  тастарғ а, арнайы тұ ргызылғ ан қ абырғ аларғ а 
кө лемді жазбаларды тү сіру ө мірге бойлай ене берді.

Осы мәселені терең дете зерттеп, тарихи деректерді бір-бі- 
рімен салыстырып, содан туындағ ан ой-пікірлерді қ орытып 
саралағ анда бірнеше жаң а ғ ылыми тұ жырымдар жасауғ а тура 
келді. Біріншіден, халық қ а арналғ ан ү ндеу, заң  бабтарын, дін, 
наным қ ағ идаларын, жаумен шайқ астағ ы айтулы ерліктерді 
дәу тастар мен храм қ абырғ аларына кө лемді етіп жазу алғ аш 
Шығ ыс халық тары арасында туындап, қ алыптасқ аны айқ ын 
танылып отыр.

Екіншіден,ежелгідәуірдеү лкентастарменбиікқ абырғ аларғ а 
тү сірілген кө лемді жазбалар қ андай тақ ырыпқ а арналса да 
поэзия ү лгісінде жазылғ ан. Ө йгкені, дін қ ағ идаларын, халық қ а 
арналғ ан ү ндеулерді, шапқ ыншылық  кезіндегі мақ тан тү тар 
жең істерді, таң қ аларлық  ерліктерді жогары рухта, терең  
тебіреніс, зор шабытпен жұ ртшьшық қ а еріксіз эсер ететіндей 
етіп поэзия улгісінде жария ету Шыгыс халық тары арасында 
багзы заманда-ақ  қ алыптасты.

Дэу тастарғ а, биік қ абырғ аларғ а хапық қ а арналғ ан ү ндеу, 
гимндер, дін қ ағ идаларын, заң  бабтарын, жорық тағ ы ерліктерді 
кө лемді етіп жазу Шыгыс халық тарының  кө біне атам заманнан 
кең  таралғ анына бұ дан да айқ ынырақ  кө з жеткізуге болады. 
Мысалғ а. кө не египеттер ө те дэу тастарғ а әр патша тұ сындағ ы 
ірі оқ иғ аларды, халыкқ а арналғ ан ү ндеулерді, жорық та жасал- 
ғ ан ерен ерліктерді, дін қ ағ идаларын, заң  бабтарын кө лемді 
тү рде жазып қ алдырғ ан. Сондай-ақ , кө не египеттерде белгілі 
храмдардың  қ абырғ аларына жоғ арыда аталғ андай кү рделі 
мәселелерді нақ ты стіп жазып отырғ ан.

Кө не египеттер арнайы дайындалғ ан дәу тастарғ а ауқ ымды 
жазбаларды кө ркем, айқ ын тү сіруге ерекше назар аударғ аны 
танылады. Атап кө рсетсек. кө не египет патшаларының  шежіре- 
жыры тусірілген Палерм тасы кө лемді және айқ ын, сұ лу
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жазбасымен ерекше кө зге тү седі (бірінші сурет, В.И.Авдиев 
кітабынан фотокө шірме). Бұ л жазба таста кө не египеттің  
бірнеше патшаларының  тұ сындағ ы айтулы оқ иғ алар, халық қ а 
арналган ү ндеу, ел қ орғ аудағ ы ерлік, батырлық  істер гимн- 
жыр тү рінде жария етілген. Осы жинақ тап жеткізілген ой 
тұ жырымды В.И.Авдиевтің : “Ко времени Древного царства 
относится часть древней летописи, текст который сохранился 
на так называемом Палермском камне. В этой летописи 
приведены имена царей Египетадо V диностии, кончая именем 
Неусерра”, -  деп жазғ ан дерегі бекемдей тү седі (5,127-6.).

Осы Палерм тасындағ ы жазбаның  дэуірін анық тау қ иынға 
тү сті. Себебі, кө не египет патшалары әулеттерінің  билік кұ рғ ан 
тұ стары тарихи тұ рғ ыда элі нақ тылана тү жырымдалмапты. 
Сондай-ақ , кө не египеттердің  дэу тастарғ а, храм қ абырғ алары- 
на тү сірген кө лемді жазбаларының  да уақ ыты кө рсетілмеген. 
Осы саланың  маманы В.И.Авдиев бұ л мәселені ү зақ  уақ ыт 
салыстыра зерттей келіп: «Кө не патшалық тары тұ сында, III- 
VI параондар эулеттерінің  билігі кезінде (б.з.б. 3000-2400 ж) 
бірінші орталық танғ ан жэне кү шті қ ұ л иеленушілік мемлекет 
қ ү рылды”, -  деп жазады (5, 157-6.).

Олай болса, V жэне VI әулеттері патшалық  қ ү рғ ан кез шама- 
мен б.з.б. 2700-2400 жылдар аралығ ына сәйкес келеді. Демек, 
кө не египеттер тұ сында жасалғ ан Палерм тасы ескерткішіндегі 
кө лемді жазба да сол жылдарда тасқ а тү сірілген болуы керек. 
Кө не египет патшалығ ы тұ сында дэу тасқ а тү сірілген кө лемді 
жазбалардың  бірнешеуі табылып жария етілді. Қ ысқ асы, Па
лерм тасындағ ы коне египет жазбасы да Шығ ыс халық тарына 
тарағ ан мәдени дәстү р бойынша халық қ а арналғ ан ү ндеу-ерлік 
жазба жырлары болып табылады. Еске саларымыз, Кү лтегін 
жазба ескерткішінде халық қ а арнағ ан ү ндеу сол жазбаның  бі- 
рінші бетіне тү сірілген, яғ ни Кү лтегінге арналган жазба халық - 
қ а арнағ ан ү ндеуден басталады (2, 217-6.).
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Е гй и сгтя  летопись Дреішего Царства.
Так называемый ^Палермский камень*.

Бірініиі суретте: ежелгі патиіалық тагы  
Египет шежіресі жазылган mac
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Глиийнная таблица
ш улерск их царей

Екінш і суретте: Шумер патшалыгынъщ  
балшық  таблицасы
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Кө рші қ ытай халқ ында сү йекке, темірге, тасбақ а қ алқ анына, 
биік қ абырғ аларғ а жазудың  алгашқ ы кө ріністері Инь (б.з.б. 
XVI-ХІғ ) жэне Батые Чжоу (б.з.б. ХІ-УІІІғ ) дәуірлерінде 
пайда болғ аны белгілі. Солардың  ішінде иньдердің  бал ашу 
жазбаларының  бәрінен бұ рын пайда болғ анын атап кө рсету 
қ ажет-ақ  (ү шінші суретте: кө не қ ытайдың  сү йекке жазылғ ан бал 
ашу жазбалары, В.И. Авдиев кітабынан фотокө шірме; 5, 508-6.).

Сү йекке, темірге, тасбақ а қ алқ андарына тү сірілген бал 
ашу жазбаларының  бәрінде дерлік ежелгі қ ытайлардың  кө к- 
ке, табиғ ат бө лшектеріне табынғ ан наным, сенімдері жэне 
ауа райының  қ ұ былысын алдын-ала болжаудағ ы бал ашу ар- 
қ ылы жасалғ ан тұ жырымдары жазылғ ан. Бұ л келтірілген ой 
қ орытындысын Ф.С.Быковтың : “Иньская гадательная надпи
си свидетельствуют о поклонении “верховному владыке” -  
“шанди”.Ему принадлежить верховная власть над миром при
роды и человека. Представления о “шанди” и “тянь” являлись 
первоосновой всех древнекитайских религиозных воззрений”, 
-  деген сө зімен бекемдей тү суге болады (7, 32-6.). Коне 
қ ытайлардың  сү йекке, ө зге заттарғ а тү сірген жазбалары қ абыр 
басына қ оюғ а арналмағ аны айқ ын таныльш тү р. Ежелгі қ ытай 
наным, сенімін бү қ ара халық қ а жеткізу ү шін арнайы сү йекке, 
тасбақ а қ алқ анына жэне темірге жазу кең  етек алғ ан.

Осы келтірілген рухани мұ ралар мен тарихи деректерді, 
ғ ылыми ой-пікірлерді жинақ тап қ орытып, Орхон бойындағ ы 
Кү лтегін, Тоныкө к, Білге қ ағ ан, Кү лі-Чү р және Онгин жазба 
скерткіштері қ абыр басына қ ойылғ ан қ ү лпытас емес, кө не 
Вавилон патшасы Хаммурапи шығ арғ ан заң дар жиынтығ ы 
жазылғ ан барық  -  храм қ абырғ адай, Шумер патшасының  
биік блокқ а тү сірген кө лемді жазбасындай, Египеттің  кө не 
патшалығ ы тұ сында “Палерм тасына” тү сірілген шежіре-жыр 
жазбасындай, бү қ ара халық қ а арналғ ан ү ндеу, ерлік жорық тары 
дэу тастарғ а ұ қ ыптылық пен жазылғ ан тарихи жыр-дастан 
деген тұ жырым жасалынды. Екінші сө збен айтқ анда, Орхон 
ескерткіштері -  тү ркі халқ ының  империя орнатудағ ы ү лы 
мақ сат, міндеттері, манифесі жазылғ ан мэң гілік рухани мұ расы 
деуге де келеді.

Шығ ыс халық тарының  біз талдау жасап отырғ ан дэу тастарғ а, 
храм қ абырғ аларына тү сірілген халық қ а арналғ ан ү ндеу, ерлік
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жайлы кө лемді жазбалары ең  алғ аш қ ашан, кай жерде туып 
қ алыптасты? Сол бағ зы заманның  әлгіндей қ ұ нды жазбаларын 
бір-бірімен салыстырып қ арасақ , мысалғ а, Вавилон патшасы 
Хаммурапи шығ арғ ан заң дар жиынтығ ы шамамен б.з.б. 1792
1750 жылдар аралығ ында жазылыпты. Ежелгі шумерлер 
патшалығ ында сына жазуымен тө рг қ ырлы биік балшық  блокқа 
тү сірілген кө лемді жазба ғ алымдар ұ йғ арымы бойынша б.з.б. 
1820 жыл шамасында дуниеге келген.

Египеттердің  кө не патшалығ ы дэуірінде Палерм тасына 
тү сірілген кө лемді шежіре-жыр жазбасы шамамен б.з.б 2700
2400 жылдар аралығ ында жасалыныпты. Кө не қ ытайлардың  
діндік нанымы, болжауы айтылып, сү йекке жазылғ ан бал ашу 
жазбалары шамамен б.з.б. 2 мың жылдық тың  соң ына таман 
кө рініс тапқ ан

Дэу тастарғ а, храм қ абырғ аларына жазылғ ан халық қ а ар- 
налғ ан ү ндеу, дін қ ағ идалары, заң  баптары, қ аһ армандық  жайлы 
тү сірілген кө лемді жазбалар қ ай елде бү рын пайда болган? 
Ә лем ғ алымдарына ортақ  зэру мәселе -  алғ ашқ ы жазудың  
қ ай жерде туып, калыптасқ аны және жан-жақ қ а тарағ аны 
жайлы В.И.Авдиев: “Очевидно, что клинопись раньше всего 
возникла именно у шумерцев, а затем была от заимствована 
вавилонянами, которые ее в свою очередь передали ассирий
цам, а через них древным персам”, -  деп байлам жасайды (5, 
27-6.). Бірақ  ол солай ұ йғ арым жасағ анына дэлел келтірмейді. 
В.И.Авдиев шығ ыстану ғ алымдары ертеректе білдірген бай- 
ламды қ айталаумен тоқ талады. Осы тұ ста Орхон, Енисей, 
Талас, Алтай ө ң ірлеріндегі жү здеген дэу тастар бетін қ үнды 
шығ армаларымен толтырғ ан кө не тү ркілердің  ө з жазуы кашан 
пайда болғ ан деген сауал туындауы сө зсіз. Бұ л мәселе жайлы 
бұ рын жазылган ең бектерде (1, 28-76-6; 8, 170-6.) кең  тү рғ ыда 
айтылды.

Кө не тү ркі жазуы, әдебиеті дэу тастарғ а жазылғ ан рухани 
мұ ралары жэне нанымы мен дәстү рі әлемдегі алгашкы мә- 
дениеттің  қ атарында бірінші болып жасалынғ анын біз тарихи- 
типологиялық , синтездік тұ ргыда терең  зерттеп, ғ ылыми негіз- 
де корытындыладық .

Сонымен, кө не тү ркі руна жазуымен дэу тастар қ абырғ а- 
ларына тү сірілген кө лемді рухани мү ралары әлемдегі алғашқ ы
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жазбалардың  қ атарында жасалынғ аны жө ніндегі біздің  
қ орытынды тұ жырымымызды А.Бахтидің : “Именно шумеры 
создали первыми в долине месопотами древную культуру 
и цивилизацию, которая легла в основу культуры тюркских 
народов. Мы увидели, что шумеры, племена азиатского 
происхождения”, -  деген пікірі нақ тылай тү седі (6, 23, 120-6.).

Расында, коне тү ркілер мен шумерлердің  тілі мен тө л 
жазулары, нанымы, дәстү р-салты жағ ынан едэуір ұ қ састық тар 
бар, бұ л мәселелерге бұ рынғ ы ең бекте талдау жасалынып, 
тү йінделді (1, 42-43-6.). Кө не тү ркі жазуы мен биік тастар 
қ абырғ аларына кө лемді рухани мұ раларды жазып қ алдыру 
дәстү рі Шығ ыста алгашқ ылардың  қ атарында жасалынып, 
ө зге елдерге тарағ андығ ын, біріншіден, тү ркілердің  негізін 
қ алаган Сақ , Ғ ү н, Ү йсін, Қ аң лы тайпалары ө зара бірігіп, б.з.б. 
X ғ асырдан бастап кү шті мемлекет бола бастағ аны айқ ындай 
тү седі. Сол тү старда кө не тү ркі руна жазуы толық  қ алыптасып, 
жан-жақ қ а тарап, ерлік, ү ндеу, ө мір сү ру ережелерін жэне 
бейнелеу ө нерлерін биік тастар қ абырғ аларына, ө гіз терісіне 
жазу, салу шапшаң  дамыды.

Бү ғ ан кө не иранның  ежелгі Персеполе қ аласынан табылғ ан 
тасқ а тү сірілген “скиф жауынгерлері” атты сурет толық дәлел 
болып (тө ртінші сурет, В.И.Авдиев кітабынан фотокө шірме, 
5, 475-6.), бағ зы заманда-ақ  кө не тү ркілердің  тө л мәдениетінің  
ү лгілеріайналасындағ ыелдергетарап,даң қ ыжайылабастағ анын 
танытады. Бү л мәселе жайлы В.И.Авдиевтің  “парсылар көне 
шыгыс халық тарының  кө птеген мэдени жетістіктерін кеңінен 
пайдаланды”, —деген сө зі біздің  жасағ ан байламымызды растай 
тү седі (5, 474-6.).

Сондай-ақ , коне тү ркілер бағ зы заманда Шығ ыстың  
бірсыпыра елдерін ө зіне бағ ындырды. Бұ ган Гередоттың  
“Скифтер 28 жыл Алдың ғ ы Азияғ а билігін жү ргізді”,-  деген 
сө зі дэлел (9, 172-6.). Коне тү ркілердің  Мидияны жаулап алып, 
Алдың ғ ы Азияғ а ұ зақ  уақ ыт билік қ ү руы шамамен б.з.б. VIII 
ғ асырғ а жатады. Коне тү ркілер сол кездерде ө здерімен бірге тө л 
жазуын жэне ү лкен тастарғ а қ ү нды рухани мұ раларды кө лемді 
етіп жазып қ алдыру дәстү рін ала барғ ан болса керек, ү лгі тұ тар 
жетістіктерді ө зге елдер қ абылдап алып, әрі қ арай жалғ астыра 
тү скені байқ алады.
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