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2020 жылғы 10 қыркүйек

«ИСАБЕК-ИШАН ҚОРЫМЫ» 
ЭПИГРАФИКАЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕРІ 
ТАРИХИ-МӘДЕНИ ДЕРЕККӨЗ РЕТІНДЕ

Шығыстану институты жүр-
гізген жоспарлы жобалар мен 
Қазақстанның түрлі аймақтарына 
экспедициялар жүргізу бары-
сында жаңа, кейде тек жергілікті 
жерлердің деңгейінде ғана 
белгілі, әлемдік деңгейде аз зерт-
телген мәдени ескерткіштер табы-
лып жатады. Рухани, діни, саяси, 
әлеуметтік әрі экономикалық та-
рихты зерттеудегі дереккөздердің 
бірі эпитафиялардың мәтіндері 
болып табылады. Нақты бір 
аймақпен, рухани орталықпен 
байланысы бар эпиграфиялық 
ескерткіштер тарихи-мәдени 
кешеннің құрамдас бөлігі болып 
табылатындығы баршамызға 
аян. Қазақстанның түкпір-
түкпірінде тарихи тұлғалар, 
яғни, хандар, сұлтандар, діни 
қайраткерлер, рубасылар 
сияқты дала данышпандарының 
ежелгі ескі қорымдарына 
қойылған құлпытастар, яғни, 
эпиграфикалық ескерткіштер 
сақталған. Эпиграфикалық 
ескерткіштер табиғи-климаттық 
құбылыстардың зардаптарынан 
қирап жатқанын, кейбіреулері 
әдейі қиратылғанын, басқа жер-
лерге көшіріліп жатқанын жиі 
кездестіреміз. Оларды сақтау, 
тауып алу, тіркеу, мүлік ретінде 
түгендеу, картаға түсіру, оларды  
мемлекет тарапынан қорғалатын 
мәдени ескерткіштер тізіміне 
енгізу және оларда сақталған 
эпитафиялардың мәтіндерін 
ғылыми басып шығару жұмыстары 
уақыт күттірмейтін іс-шаралар 
болып табылады. Қазақстан 
мен қазақтардың ұлттық тарихы 
бойынша шетелдегі және елдегі 
бар тарихи материалдарды зер-
делеу әрі жүйелеу, жинауды 
ұйымдастыру және ұлттық та-
рихты зерттеудің белсенділігін 
арттыру бойынша іс-шаралар - 
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жасала-
тын өзекті мәселелердің бірі.

2020 жылғы 28 шілде – 7 та-
мыз аралығында Павлодар об-
лысына жасалған  экспедиция 
барысында Екібастұз қаласы 
аумағындағы Ақкөл ауылынан 18 
шақырымдай жердегі «Исабек-
Ишан қорымы» эпиграфикасын 
зерттеу, суретке түсіру, хаттау, 
эпитафиялардың мәтіндерін 
оқу, аудару, өлшемдерін алу, 
инветарлық номерімен тіркеу, 
көнекөз қарттардан және 
жергілікті өлкетанушылардан ау-
ызша тарихын жазып алу, т.б. 
жұмыстар атқарылды (1-сурет). 
Көне қорымдар қойнауында 
бізге белгісіз талай құпияның 
сақталғаны анық.

Сол құлпытастардағы 
эпитафиялардың мәтіндеріне 
тоқталып өтейік.

№1 құлпытас
Құлпытас ұзынша сопақ пішінді, 

үш қырлы қылып қашалған, үш 

қырында да жазу бар, жылтыр 
мәрмәр тастан соғылған. Тас 
тұғырға бекітілмеген, кесене 
төрінде арнайы бұрыш жасалып, 
сонда сүйеп қойған. Эпитафия 
шығыңқы рельефті, жазуы оқуға 
келеді. Алдыңғы бетіндегі мәтінде 
30 қатар жазу бар. 

Алдыңғы беті: 
هللاب ذوعأ .1

ناطيشلا نم .2
هللا مسب ميجرلا .3

ميحرلا نمحرلا .4
ةقئاذ سفن لك .5

 َهَٰلِإ اَل ُهَّللا توملا .6
 ُموُّيَقْلا ُّيَحْلا َوُه اَّلِإ .7

َو ٌةَنِس ُهُذُخْأَت اَل .8
اَواَمَّسلا يِف اَم ُهَل ۚ ٌمْوَن اَل .9

ِضْرَأْلا يِف اَمَو ِت .10
 ُعَفْشَي يِذَّلا اَذ ْنَم .11

 اَم ُمَلْعَي ۚ ِهِنْذِإِب اَّلِإ ُهَدْنِع .12
ْمُهَفْلَخ اَمَو ْمِهيِدْيَأ َنْيَب .13

 ٍءْيَشِب َنوُطيِحُي اَلَو .14
 َءاَش اَمِب اَّلِإ ِهِمْلِع ْنِم .15

 ِتاَواَمَّسلا ُهُّيِسْرُك َعِسَو .16
 ُهُدوُئَي اَلَو َضْرَأْلاَو .17
 ُّيِلَعْلا َوُهَو ۚ اَمُهُظْفِح .18

 ىلص مهللا .ُميِظَعْلا .19
دمحم ىغخلا ديس ىلع .20

ملس و دمحم و هلا و .21
ىنس ادتيا كنن ۱۳٠٠ .22

ارضح ادنلي ىوق .23
سيع ناشيا ت .24

وا هجوح تارم كب .25
اضمر اغيرشهام ىلع .26

د ادنيزغوت كنن ن .27
انفلارد نوك هبنشو .28

اعاقبلارد نيد .29
ىدتيا تلحر .30

Аудармасы: 
Қарғыс атқан шайтаннан Алла-

дан пана сұраймын. Аса қамқор 
ерекше мейірімді Алланың аты-
нан бастаймын. Әркім өлімді 
татады («Әли Ғымран» сүресі, 
185 аят. 74 б.). Алла (Т.), Одан 
басқа еш тәңір жоқ. Ол тірі, 
толық меңгеріп тұрушы, Ол 
қалғымайды да, ұйықтамайды. 
Көктердегі және жердегі нәрселер 
Оған тән. Оның хұзырында 
өзінің рұхсатынсыз кім шапағат 
етеді? Олардың алдарындағыны 
да, арттарындағыны да біледі. 
Олар, Оның қалауынан басқа 
еш нәрсе білмейді. Оның күрсісі 
(білімі) көктер мен жерді сый-

дырады. Оған, ол екеуін қорғау 
ауыр келмейді. Және Ол, өте 
биік, аса зор. («Бақара» сүресі, 
255 аят). Йә, Алла, жаратылыс 
иесі Мұхаммедке, оның отбасы-
на және Мұхаммедке Аллаһ оған 
салауат айтсын! 1300 жылдың 
айтында қой жылында Хазірет 
Ишан Исабек Мұрат қожа ұлы 
мақшарға рамазанның тоғызында 
дүйсенбі күн (қазіргі милади – 
григориан жыл санауы бойынша 
1883 жылдың 30 шілдесі) дар әл-
фаниден дар әл-бақиға рихлат 
етті.

Оң жағы:
 الم هتك ناشا ترضح هكلم و هبحاص .1

 ىابمسب الم نبا راي دمحم
 ادي تفطق ىتلا ايندلا ةرهز درا ملو .2

 مره ىلع ىنثا امب ريهز
Аудармасы: 
1. Бұның иесі және оның 

меншігі Хазірет Ишан Кете Мол-
ла Мұхаммеджар баласы Молла 
Бейсембай.

2. Перғауындар пирамидасы-
на бүгілмеген гүлді дүниуаи гүлі 
үзгенін қаламаймын (әл-Бурда 
қасидасынан).

Түсіндірме:
ә л - Б у р д а 

қасидасы – ша-
зилия тариқа-
т ы н д а ғ ы 
суфизмнің ірі 
ақыны Абу Аб-
дуллах Мухам-
мад ибн Са’ид 
а л ь - Б у с и р и 
(араб. دبع وبأ 
 ديعس نب دمحم هللا
ا ل ب و ص ي ر ي  ; 
1211, Алжир 
– 1294, Алек-
сандрия, Еги-
пет) Мұхам-
мед с.ғ.с. 
п а й ғ а м б а р ғ а 
а р н а ғ а н 
ә л - Б у р д а 
қасидасы. Бұл 
қасидалар осы 
күнге дейін 
қасиетті бо-
лып саналады, 
сондықтан жер-
леу рәсімде-
рінде және қабір 
т а с т а р ы н д а 
қолданылады. 

Бұл құлпытастағы Хазірет Ишан 
Кете Молла Мұхаммеджар ба-
ласы Молла Бейсембай есімді 
кісінің кім екенін анықтау мүмкін 
болмады, тасты қойған адам бо-
луы да мүмкін, себебі экспедиция 
2020 ж. 28.07. – 07.08 аралығында 
ғана өтті, құлпытас мәтіні алғаш 
рет оқылып отыр, болашақта 
анықтап, ғылыми айналымға 
енгізу көзделуде.

№2 құлпытас
Құлпытас доғал пішінді, ойып 

қашалған, алдыңғы бетінде жазу 
бар, жазуы оқуға келеді. Алдыңғы 
бетіндегі мәтін 13 қатар жазу. 

Алдыңғы беті: 
ميحرلا نمحرلا هللا مسب .1

ُهَدَقرَم هللا رون .2
ةارث َبَّيط َو .3
 هدرباق لوب .4

:موحرام .5
 دمحا اجوح .6

ىلُو دمحمرون .7
1868 ىناغوت .8

 ىناقتياق .9
لىج – 1924 .10
نەكتەتسئ .11
رابمغلادبع .12

هحتاف هنحور .13
Аудармасы: 
Аса қамқор ерекше мейірімді 

Алланың атынан бастаймын. 
Алланың нұры – оның тыныштығы 
мен жақсылығы. Бұл қабірде 
марқұм: Қожа Ахмет Нұрмұхаммед 
ұлы. Туғаны 1868, қайтқаны 1924 
жыл. Істеткен: Әбдүлғамбар. Ру-
хына фатиха.

Ишан – халық арасында са-
уат ашу, ғибадат айту қызметін 
атқарып жүрген діни сауат-
ты адамға берілетін діни атақ. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында әдет-
те ишанның дәріс беретін ау-
ылдары болған және ауыл 
тұрғындарының діни сауатын 
ашумен бірге діни ғұрыптарды 
атқарған. Ишан болу ата-
дан балаға өтетін мұрагерлік 
іс десе де болады. Себебі 
әкесі дүниеден озған жағдайда 
оның қарамағындағы ауыл 
тұрғындарының діни мұқтажын 
өтеу баласының міндеті болып 
есептелген. 

Исабек Ишан – XIX ғасырдың 
діни қайраткері, ислам дінін та-
ратушы қожалардың ұрпағы. 
Оның тегі Оңтүстік Қазақстанды 
мекендеген Сейіт қожалар-
дан шыққан. XVII ғасырдың 
аяғында ата-бабалары алғашқы 
бетте Сарыарқаға қоныс аударған. 
Исабек Ишанның әкесі Мұрат 
Ишан 20-21 жасынан бастап Арқа 
өңірін мекендей бастаған. 

«Исабек Ишан хазірет» 
қорымының шырақшысы Ерғали 

Әбсаттаровтың сөзінше, «Иса-
бек Ишан Мұратұлы 1792 жылы 
қазіргі Баянауыл ауданының 
Жылысай деген жерінде дүниеге 
келіп, 1871 жылы Ақкөл-Жайылма 
аумағында дүниеден өткен. Әкесі 
Мұрат Ишан ашқан медреседе 
діни оқу оқып, жиырма жасынан 
кейін Бұхара медресесінде білімін 
жетілдіріп келген. Ишан деген аса 
қасиетті атаққа небәрі он төрт жа-
сында ие болған деседі. Отыздан 
асқан шағында қазіргі Екібастұз 
аймағына қарасты Ақкөл-
Жайылма өңіріне қоныс аударып, 
өмірінің соңына дейін осы жақты 
мекен еткен». 

Біз арабжазулы құлпытастағы 
жазуларды алғаш рет оқи оты-
рып, Исабек Ишанның қай жылы 
дүниеден қайтқанын анықтап 
отырмыз. Мәтінде «۱۳ادتيا كنن ٠٠ 
 жылдың 1300 – ادنلي ىوق ىنس
айтында қой жылында –  - 
 هجوح تارم كب سيع ناشيا تارضح
 ادنيزغوت كنن ناضمر اغيرشهام ىلعوا
 اعاقبلارد نيدانفلارد نوك هبنشود

-Хазірет Ишан Иса  - ىدتيا تلحر
бек Мұрат қожа ұлы мақшарға 
рамазанның тоғызында 
дүйсенбі күн дар әл-фаниден 
дар әл-бақиға рихлат етті» 
деп жазылған екен. Енді осы 
мәтіндегі һиджра жыл есебі мен 
қазақша жыл қайырудағы қой 
жылы, қазіргі милади – григори-
ан жыл санауы бойынша 1883 
жылдың 30 шілдесіне дәл келіп 
тұр. Арабтардың жыл сана-
уы һиджра күнтізбесі бойынша 
құлпытаста жазылғандай 1300 
жылғы һиджра қой жылы 9 рама-
дан айының айтында дүйсенбі 
күні дүниеден озған екен. Соны-
мен, Исабек Ишан Хазірет 1883-
ші қой жылы 30 шілдеде рамазан 
айының айтында көз жұмған.

Исабек-Ишан өзі мекендеген 
Қылдыкөл жерінде жерленген. 
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының 
соңында Ақкөл ауылында Исабек 
Ишанның құрметіне мешіт салын-
ды [1, 2].

«Мәңгілік Ел» идеясы аясында ҚР БҒМ 
ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтында 2018-2020 жылдарға арналған 
бағдарламалы-нысаналы қаржыландыру 
шеңберінде «Ұлы Даланың тарихы мен 
мәдениеті» ғылыми жобасы жүзеге асы-
рылып отыр. Бұл жобаның бір бағыты 
эпиграфикалық ескерткіштерді зерттеуге 
арналған, осы мақсатта нақты мәліметтерді 
анықтап, қажетті құжаттар жинау 
мақсатында Қазақстан өңірлеріне

экспедициялар жоспарланған. 1
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