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Аннотация: Бул макалада түрк тилдүү 

мамлекеттердин жалпы билим берүүчү 

уюмдарынын (мектеп, гимназия, лицей) окуу-

чуларынын жана мугалимдеринин, окумуш-

туу педагогдордун «Түрк дүйнөсү» багы-

тында Махмуд Кашгаринин 1000 жылдыгы-

на арналып өткөрүлгөн «Түрк дүйнөсү: 

Ысык-Көл – Аалам ордосу» эл аралык 

илимий-практикалык конференциясынын өс-

пүрүмдөрдө жана жаштарда изилдөөчүлүк 

иш көндүмдөрүн, патриоттуулукка тарбия-

лоо жана башка элдердин өкүлдөрү менен 

баарлашуу маданиятын калыптандырууда-

гы мааниси көрсөтмөлүү сыпатталып баян-

далат.  

Аннотация: В данной статье описы-

вается значение Международной научно-

практической конференции «Тюркский мир: 

Иссык-Куль — центр Вселенной», посвящён-

ной 1000-летию Махмуда Кашгари, учащих-

ся и учителей общеобразовательных орга-

низаций (школ, гимназий и лицеев), учёных 

педагогов тюркоязычных стран в форми-

ровании у подростков и молодёжи иссле-

довательских умений и навыков, патриоти-

ческого воспитания и культуры общения с 

представителями других народов. 

Annotation: This article describes the 

importance of the international scientific-

practical conference “The Turkic World: Issyk-

Kul is the Center of the Universe", dedicated to 

the 1000
th

 anniversary of Mahmud al-Kashgari, 

of students and teachers of educational 

institutions (schools, gymnasiums and lyceums), 

scientists teachers of Turkic-speaking countries 

in the formation of adolescents and youth’s 
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research skills, patriotic education and cultural 

dialogue with the representatives of other 

nations. 

Түйүндүү түшүнүктөр: тарыхый-

маданий байланыштар, түрк тилдүү элдер, 

уникалдуу орток маданий мурас, Чыгыш 

философиясынын негиздери, энциклопедиялык 

сөздүк. 

Ключевые слова: историко-культурные 

связи, тюркоязычные народы, уникальное 

общее культурное наследие, основы Восточ-

ной философии, энциклопедический словарь.  

Key words: historical and cultural ties, 

Turkic-speaking peoples, the unique common 

cultural heritage, the basics of Eastern 

philosophy, encyclopedic dictionary. 

 

XXI кылым жалпы адамзаттын акыл-эстүү 

ой жүгүртүү майданындагы даңазалуу кы-

лым болууда. Анткени II кылымда жарык 

көрсө дагы, лингвисттер, тарыхчылар жана 

башка интеллектуалдуу чөйрөлөр тарабынан 

ушул кезге чейин кеңири белгилүүлүк менен 

колдонулуп келе жаткан туңгуч түрк энцик-

лопедиясы жана ар түрдүү түрк сөздөрүнүн 

түшүндүрмө сөздүгү болуп саналган «Дива-

ни лугат ат-түрк» лексикографиялык тракта-

тынын автору, Орто кылымдардагы улуу 

түрк аалымы Махмуд Кашгари-Барсканинин 

1000 жылдыгы ЮНЕСКОнун чечими менен 

бүткүл дүйнөлүк даражада белгиленүүдө. 

(Лексикография – бир элдин тилиндеги сөз-

дөрдү жыйноо, аларды системага салуу жана 

сөздүк түрүнө келтирип басып чыгаруу тео-

риясы жана практикасы.) Түрк тилдүү эл-

дердин турмуш-тиричилиги, каада-салттары, 

үрп-адаттары жана фольклору жөнүндөгү 

илимий маалыматтык түшүндүрмөлөрдү даа-

нышман ойчул жана философ Махмуд 

Кашгари-Барскани ушул китебине толук 

сыйдырып бере алган.  

Бириккен Улуттар Уюмунун 2007-жыл-

дын 12-октябрында Парижде өткөрүлгөн Би-

лим, илим жана маданият маселелери боюн-

ча Башкы конференциясынын резолюциясы 

боюнча «5.1. ЮНЕСКОнун катышуусу ме-

нен 2008–2009-жж. белгилене турган унутул-

гус даталар жөнүндө мүчө-өлкөлөрдүн су-

нуштарынын» тизмесинде 65-болуп «Мах-

муд Кашгаринин (1028/29–1101) туулган кү-

нүнүн 1000 жылдыгы» деп көрсөтүлгөн. Даа-

нышман Махмуд Кашгарини бул тизмеге 

киргизүү Түркия Республикасы тарабынан 

сунушталган. Аталган Башкы конференция-

нын 5.1-пунктунун IV бөлүмүндө ЮНЕСКО 

2008–2009-жж. белгилене турган 67 унутул-

гус даталар боюнча иш-чараларга катыша 

тургандыгы жөнүндө токтом чыгарылган. 

Тизме сунуштаган мүчө-өлкөлөрдүн француз 

тилиндеги аталыштарынын алфавиттик тар-

тибинде түзүлгөн. Ошентип 67 улуу инсан-

дын ишмердүүлүктөрү бүткүл дүйнөлүк да-

ражада белгиленди. Ошондон бери Түркия-

нын, Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбек-

стандын, Түркмөнстандын интеллектуалдуу 

чөйрөлөрү өз өлкөлөрүндө Махмуд Каш-

гари-Барсканинин 1000 жылдыгын терең ур-

мат менен белгилешүүдө.  

Мына ушул дүйнөлүк интеллектуалдуу 

толкундун ыргагында «Түрк дүйнөсү: Ысык-

Көл — Аалам Ордосу» деген шарттуу түр-

дөгү аталыш менен 2015-жылдын 22–25-мар-

тында өткөрүлгөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн 

жалпы билим берүүчү уюмдарынын (мектеп, 

гимназия, лицей) окуучуларынын жана муга-

лимдеринин, студенттердин жана окумуштуу 

педагогдордун Эл аралык илимий-практика-

лык конференциясы өсүп жетилип келе жат-

кан жаш муун, айрыкча окуучулар үчүн ба-

йыркы маданиятты изилдөөнүн жана өздөш-

түрүүнүн башкалардан айырмалуу өзгөчө 

мүнөздөгү мектеби болуп саналат.  

Бул конференцияга Кыргызстандын Нарын 

облусунун Ак-Талаа жана Кочкор райондо-

рундагы, Талас облусунун Талас районун-

дагы, Чүй облусунун Аламүдүн жана Кемин 

райондорундагы, Ысык-Көл облусунун Ак-

Суу районундагы, Балыкчы жана Каракол 

шаарларындагы, республикабыздын борбору 

Бишкек шаарындагы жалпы билим берүүчү 
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уюмдардын (мектеп, гимназия, лицей) түрк 

тилдүү мамлекеттердин тарыхый, социалдык-

экономикалык жана маданий өнүгүү жолдо-

руна окутуунун долбоордук технологиясы 

боюнча чыгармачылык менен илимий изил-

дөө иштерин жүргүзүүгө дилгир окуучулар 

жана мугалимдер, ошондой эле жаш муун-

дарга профилдик багыт берүү максатындагы 

мотивациялык түрткү берүүчү илимий баян-

дамаларын ортого салган окумуштуу педа-

гогдор – Кыргыз билим берүү академиясы-

нын илимий кызматкерлери, Жусуп Баласа-

гын атындагы Кыргыз Улуттук университе-

тинин, Касым Тыныстанов атындагы Ысык-

Көл Мамлекеттик университетинин окутуу-

чулары жана студенттери катышты. 

«Түрк дүйнөсү» багыты боюнча жүзөгө 

ашырылып, жыл сайын көктөмдөгү жазгы 

каникул учурунда өткөрүлүшү салтка айланып 

калган бул Эл аралык илимий-практикалык 

конференцияга Саха (Якут) Республикасынан 

(Орусия Федерациясы) жана Казакстан Рес-

публикасынан да жоон топ меймандар келип 

катышышты. 

Конференцияга баардыгы болуп 116 или-

мий баяндама келип түштү. Конференция тө-

мөндөгүдөй 4 секция боюнча өткөрүлдү: 

1. «Махмуд Кашгари (Барскани): 

«Ысык-Көл – дүйнө чордону». Модератору: 

Осекова Динара Усеновна, Бишкек шаарын-

дагы Айдаркан Молдокулов атындагы Улут-

тук компьютердик гимназиянын тарых муга-

лими; катчысы: Өмүралиева Толгонай Көкүм-

баевна, Касым Тыныстанов атындагы Ысык-

Көл Мамлекеттик университетинин Кыр-

гызстан тарыхы жана аны окутуунун усулдугу 

кафедрасынын окутуучусу. 

2. «Тарых, философия жана этногра-

фия». Модератору: Аттокурова Айнура 

Өмүртоктоевна, Ысык-Көл облустук билим 

берүү институнун социалдык-гуманитардык 

предметтер бөлүмүнүн башчысы; катчысы: 

Жумабаева Гүлайым Ишекеевна, Токтогул 

Сатылганов атындагы облустук лицей-

интернаттын тарых мугалими. 

3. «Коом, экономика жана маданият». 

Модератору: Садыкова Бурмаке Ногоевна, 

Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов 

атындагы Улуттук компьютердик гимназия-

нын тарых жана жаран таануу мугалими; 

катчысы: Осмонова Марина Турдубековна, 

Токтогул Сатылганов атындагы облустук 

лицей-интернаттын тарых мугалими. 

4. «Өспүрүмдөрдүн социалдык-психоло-

гиялык абалынын актуалдуу маселелери». 

Модератору: Элебесова Айгүл Бейшенакунов-

на, Кыргыз билим берүү академиясынын 

социалдык-гуманитардык предметтер лабора-

ториясынын улук илимий кызматкери; кат-

чысы: Каниметова Рыскүл Бекболотовна, 

Токтогул Сатылганов атындагы облустук 

лицей-интернаттын тарых мугалими. 

Түрк тилдүү мамлекеттердин жалпы билим 

берүүчү уюмдарынын (мектеп, гимназия, ли-

цей) окуучуларынын жана мугалимдеринин, 

окумуштуу педагогдордун «Түрк дүйнөсү: 

Ысык-Көл – Аалам Ордосу» деген темадагы 

Эл аралык илимий-практикалык конферен-

циясынын резолюциясы кабыл алынды. 

Конференциянын катышуучулары Каракол 

шаары боюнча жана «Каракол → Пристань (К. 

Карасаев, Н.М. Пржевальский музейи) → 

Каракол» жана «Каракол → «Жети-Өгүз» 

курорту («Жети-Өгүз», «Жарылган жүрөк» 

кызыл аскалары) → Каракол» маршруттары 

боюнча экскурсияларга чыгышты. 

Көрүнүктүү түрк философу жана лексико-

графы Махмуд Кашгари-Барскани (толук 

ысмы – Махмуд ибн аль-Хусейн ибн Мухам-

мед ал-Кашгари ал-Барскани) Карахан мам-

лекетинини аймагындагы касиеттүү Ысык-

Көлдүн боюндагы Барскан шаарында (азыр-

кы Кыргызстандын Ысык-Көл облусунун 

түштүк жээгиндеги Барскоон айылы) төрөл-

гөн. Махмуд Кашгари-Барскани – Харун (ал-

Хасан) ибн Сулейман Богра хандын небе-

реси. Атасы Хусейн ибн Мухаммед Барскан 

шаарынын эмири болгон.  
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Махмуд Кашгари-Барскани түрк тилде-

риндеги сөздөрдү жыйнап, аларды системага 

салган жана «Дивани лугат ат-түрк» («Түрк 

тилдеринин түшүндүрмө сөздүгү») деген 

аталыштагы түшүндүрмө сөздүк түрүндө ба-

сып чыгарып, бүгүнкү күндө дагы эң маа-

нилүү тарыхый булак болуп саналган лекси-

кографиялык эмгек жараткан. Махмуд Каш-

гари-Барсканинин «Диваны» байыркы түрк 

элдеринин маданиятына арналган эң байыр-

кы энциклопедиялык эмгек — уникалдуу ор-

ток маданий мурас. II кылымда жазылган 

бул эмгекте түрк тилдери тууралуу көптөгөн 

маалыматтар берилген, диалектилердин 

айырмачылыктарына көңүл бурулган, түрк 

элдеринин маданияттары жөнүндө өтө бай 

маалыматтар топтолгон. «Диванда» ар түр-

дүү уламыштар, макал-лакаптардын эң бай 

коллекциясы, байыркы түрк поэзиясынын 

үлгүлөрү топтолгон, каада-салттар, үрп-адат-

тар, баатырлар жана салгылаштар жөнүндө 

сыпатталып баяндалган. 

VII кылымдын башында Түрк кагандыгы-

нын курамында пайда болгон тогуз-огуз 

уруулар бирикмесинин курамына Сыр-

Дарыянын, Арал жана Каспий деңиздеринин 

бойлорун мекендеген байыркы этностук топ-

тор, Жети-Суунун, Сибирдин көчмөн жана 

жарым көчмөн уруу-уруктары кирген. Мах-

муд Кашгаринин «Диванындагы» даректерде 

9–10-кылымдарда калыптанып бүткөн огуз-

дардын тили, эн тамгалары боюнча маалы-

маттар кенен чагылдырылган, алар алгач 24, 

кийин 22 уруудан куралганы айтылат. Огуз-

дардын тарых-таржымалы негизинен Батыш 

Жети-Суу чөлкөмү менен байланыштуу. Ай-

рым уламыштарда огуздардын бир ордосу 

Ысык-Көлдө жайгашкандыгы айтылат. 

Махмуд Кашгари-Барскани XXI кылым-

дагы мусулман цивилизациясынын кеңири 

мейкинин мекендеген түрктөрдүн болуп көр-

бөгөндөй зор аскердик ийгиликтеринин кү-

бөсү болгон. Буга чейин мусулман башка-

руучуларынын аскериндеги жалданма жоо-

керлер катары белгилүү болгон түрк-огуздар 

Селжук сулалесинин (династиясынын) баш-

каруусунда араб жана иран сулалелеринин 

көзөмөлдүгүндөгү Хорасандан Жер Ортолук 

деңизине чейинки кеңири аймакты, ошондой 

эле византиялык императорду жеңип, Кичи 

Азияны каратып алышкан. Карахан сулале-

синин башкаруусундагы чыгыш түрктөр XX 

кылымдын аягында Орто Азияда Самани 

сулалесин кулатып, өз бийлигин орноткон. 

Борбору Кашкар шаары болгон. 

«Дивани лугат ат-түрк» эмгеги окурманды 

Дар уль-Ислам, т.а. мусулман дүйнөсү ме-

нен, халифтиктин басымдуу бөлүгүн бийлеп 

алган түрк баскынчыларынын тили жана ма-

данияты менен ар тараптан алып карап таа-

ныштырган энциклопедиялык сөздүк катары 

араб тилинде жазылган. Бул илимий тема-

дагы чыгарма бүт бойдон, өзгөчө анын баш 

сөзү — Махмуд Кашгари-Барсканинин түрк-

төрдү Жараткан тарабынан дүйнөнү башка-

руу үчүн тандалып алынган эл катары көр-

сөткөн эң жогорку басымдагы руханий жана 

эмоциялык маанайынын айкын-ачык күбөсү. 

«Дивандын» алгачкы саптарынан эле автор-

дун дүйнө таанымында исламдын жана араб 

маданиятынын баалуулуктары өзгөчө орунду 

ээлей тургандыгы көрүнүп турат. 

Махмуд Кашгари-Барскани эмгектин баш 

сөзүндө анын бул эмгеги мусулмандардын 

эң жогорку диний таанымал адамы, аббасид 

халифи аль-Муктадиге арнала тургандыгын 

тастыктайт: «Мен бул Китебимди анын ка-

сиеттүүлөрдүн, пайгамбарлардын жана 

имамдардын, Хашимиттердин жана Абба-

сиддердин [тукум улоочу] Улуу Даражалуу-

су үчүн, биздин Төрөбүз жана Колдоочубуз, 

мусулмандардын Эмири, дүйнөнүн Чексиз 

бийлөөчүсү Халиф Абу-л-Касим Абдаллах 

ибн Мухаммад би-Амриллах үчүн Түбөлүк-

түү Эскертме жана Маанисин жоготпой тур-

ган Баалуулук болуп калышын Жараткан 

Алладан өтүнүү менен жаздым жана аны 

«Дивани лугат ат-түрк» деп атадым…». 

Махмуд Кашгари-Барсканинин учурунда 

аббасид халифине эмгегин арноо өзгөчө маа-

https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%B8_%E2%80%93_%D0%A1%D1%83%D1%83&action=edit&redlink=1
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ниге ээ болгон. Селжук түрктөрүнүн буид-

дерди жеңип чыгышы менен аббасиддердин 

саясий бедели жогорулаган. Шийит буиддер-

дин тушунда халифтер үстүртөн гана суннит 

мусулмандарынын башчысы жана башкаруу-

чу катары эсептелинген. Селжуктар мусул-

мандардын тунгуч султаны Тугрил бектин 

жетекчилиги менен Багдадда өз бийлигин 

орноткон. Ошентип, буиддердин бийлигин 

кулаткан Тугрил бек тарыхка сунниттердин 

халифинин коргоочусу катары кирген. Ха-

лиф Тугрил бекке «йамин амир ал-му’ми-

нин» (мусулман өкүмдарынын оң колу) 

наамын берген. 

Махмуд Кашгари-Барскани өзүнүн эмге-

гин  халифке арноо менен, «Дивани лугат ат-

түрккө» өзгөчө руханий макам берген. Ант-

кени ошондон кийин түрк тилин билүү жал-

пы мусулмандык артыкчылык катары баала-

нып калган. Халифтин бата бериши ислам 

султаны наамын кабыл алган селжуктар үчүн 

дагы өзгөчө маанилүү болгон: алар өз вазий-

паларын халиф тарабынан берилген ыйык 

милдет катары расмий түрдө таанышкан. 

Түрктөрдүн мусулман динине өтүшүнүн 

башталышы катары адатта 349–960-жылдар-

да «200 миң чатырды ээлеп турган түрктөр» 

ислам динин кабыл алышкан деп жазган араб 

тарыхчысы Ибн аль-Асирге (толук ысмы 

Иззуддин Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад 

аль-Жазири) шилтеме беришет. Бул жерде 

кеп ислам динин кабыл алган алгачкы түрк 

сулалеси Карахан мамлекети жөнүндө болуп 

жатат. XX кылымдын экинчи жарымынан 

баштап алар ислам дининин Трансоксанияга 

(азыркы Өзбекстан, Түркмөнстан жана Та-

жикстан өлкөлөрүнүн аймактарынын басым-

дуу бөлүгүн камтыган байыркы мамлекет) 

жана Кашкарга жайылтылышын шартташ-

кан. Бартольддун божомолу боюнча, ислам 

дининин мынчалык тез жайылышына түрк 

каганынын ордосунда Хорасандан келген 

мусулман аалымы Келиматинин кызмат өтө-

гөндүгү себеп болсо керек. 

Демек, биздин оюбузча, түрк элдеринин 

ислам динин жапырт кабыл алышы анын 

түрктөрдүн ага чейинки диний ишенимине 

каршы болбогондугуна байланыштуу болсо 

керек. Ошондуктан түрктөрдүн исламды жа-

пырт кабыл алууларынын себептери жөнүн-

дө кеп кылууда төмөндөгүлөрдү дагы эске 

алуу керек деп ойлойбуз: Карахандарга Ке-

лиматинин жана башка мусулмандардын 

диний вазийпаларынын негизинде кирген 

ислам дини түрктөр тутунган ишенимге 

карама-каршы келген эмес. Ислам дини 

түрктөрдү мурдатан келаткан түптүү ише-

нимдик баалуулуктарынан баш тартууга 

мажбурлаган эмес. Түрктөр мурдагыдай эле 

Көкө Теңирге сыйынууну уланта беришкен, 

ал эми мусулмандар менен баарлашууда 

анын «Аллах» деген арабча түшүнүгүн кол-

донушкан. 

«Дивани лугат ат-түрктүн» мазмунунан 

Махмуд Кашгари-Барскани үчүн түрктөрдүн 

исламга чейинки ишеними менен ислам 

дининин ортосунда келишпеген арыз жок-

тугу айкын-ачык көрүнүп турат. Ал Көкө 

Теңирдин ысмы аталган түркчө цитаталарды 

кадыресе эле Аллах деп которуп койгон: 

Тенгри ажун турутти 

жигри азиз тазкинур, 

йулдузлари журкашиб 

тун кун уза  йурканур. 

«Жараткан Аллах бүткүл дүйнөнү жана 

тынымсыз айланып туруучу асманды, тиз-

мектешкен жылдыздарды, бири-бирин ал-

маштырып турган күн менен түндү жа-

ратты». 

Тун кун табун тенгрика  буйнамагил 

куркуб ангар айману уйнамагил. 

«Күнү-түнү менен Жараткан Аллахка сы-

йынып, кекирейбей дуба кыл. Ага момундук 

менен баш ийип тур, бирок анткорлонуп 

момундук кылба». 

Бүгүнкү күндө борбор азиялык коом үчүн 

Чыгыштын философиясы жана тарыхый-

маданий өзгөчөлүктөрү менен байланышкан 

интеллектуалдык өнүгүү багытынын кайра-
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дан жаралуусу актуалдуу болуп турат. Ант-

кени биздин коомубуздагы дүйнө таанымдык 

философиялык жана тарыхый ой жүгүртүү 

ыкмалары европалык гана таризде калып-

танып келүүдө. Интеллектуалдык каада-

салтты байыркы грек, классикалык немец 

философиясы, батыштык постмодернизм 

ж.б. менен байланышта өздөштүрүү, албетте, 

жаман эмес. А бирок, биздин өлкөбүз үчүн, 

Орто жана Борбор Азия чөлкөмү үчүн ал-

мустактан бери келе жаткан каада-салттары 

жана үрп-адаттары боюнча дагы, география-

лык жайгашуусу жагынан дагы, тарыхый жа-

на маданий байланыштары боюнча дагы өз-

дөштүрүлүшү зарыл жана маанилүү болуп 

саналган чыгыштык компонент көз жазды-

мында калууда. Ошондуктан жалпы билим 

берүүчү уюмдардагы (мектеп, гимназия, ли-

цей) окутуу жана таалим-тарбия берүү про-

цессинде Чыгыш философиясынын негиз-

дерин, түрк тилдүү элдердин ортосундагы 

тарыхый-маданий байланыштардын өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн, Махмуд Кашгари-Барскани 

сыяктуу даанышман ойчулдардын чыгарма-

чыл ишмердүүлүктөрүн жана тарыхый эм-

гектерин изденүүчүлүк менен окуп өздөш-

түрүү эч убакта актуалдуулугун жоготпой 

турган тарыхый зарылдык. Айрыкча бүгүнкү 

күндөгү саясий кургак чечендик исламдык 

экстремизмдин коркунучун көбүртүп-жа-

быртып күчөтүп, ислам динин саясий жактан 

туруксуздандыруучу терс коомдук фактор 

катары көрсөтүп турган чакта өтө актуалдуу 

болуп саналат. 

Биз түрк элдери дегенибизде тилдердин 

түрк тобуна кирген тилдерде сүйлөшкөн эл-

дер жөнүндө айтабыз. Алар азыркы кездеги 

Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбек-

стан, Түркия, Түркмөнстан мамлекеттеринин 

тургундары жана башка мамлекеттердин 

курамында жашашкан түрк тилдүү элдер 

(таблицаны караңыз).  

 

Түрк тилдүү элдердин сандык көрсөткүчтөрү жана улуттук 

мамлекеттик түзүлүштөрү 

Элдин               

аталышы 

Жалпы саны (2003-

ж.) 

Улуттук-мамлекеттик 

түзүлүштөр 
Түшүндүрмө 

 

Азербайжандар 73 млн-го жакын 
Азербайжан  

Негизги бөлүгү  (35 млн) 

Түштүк Азер-байжанда 

(Түштүк Азербайжан, 

Арде-биль, Зенжан, Газвин 

провинцияларында,  о. эле 

Хамадан, Хорасан 

провинция-ларында жана 

Тегеранда жашашат) 

 

Алтайлар  70,8 миң  
Алтай Республикасы / Орусия 

Федерациясы (ОФ)   

Астрахандык              

татарлар 
60,6 миңге жакын 

Астрахан облусу /    Орусия 

Федерациясы   

Балкарлар  150 миң  
Кабардин-Балкар / Орусия 

Федерациясы   

Башкырлар  2 млн  
Башкортостан /               

Орусия Федерациясы   

Гагауздар 250 миң  
Гагауз /                        Молдова 

Республикасы   

Долгандар 8 миң  

Таймыр Долган-Ненец району 

/                        Орусия 

Федерациясы 
  

Казактар  15 млн-дон ашуун Казакстан  

  
Каракалпактар  620 миң  Каракалпакстан / Өзбекстан 

  

Карачайлар  250 миң 
Карачай-Черкес /     Орусия 

Федерациясы   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Кыргыздар  4,5 млн Кыргызстан  

  
Крымдык               

татарлар 
300–350 миң 

Крым / Украина /              

Орусия Федерациясы   

Кумандиндер  3,2 миң – Негизинен ОФда 
 

Кумыктар  505 миң 
Дагестан /                          

Орусия Федерациясы   

Нагайбактар 9,6 миң – Негизинен ОФда 
 

Ногойлор 104 миң 
Дагстан /                   Орусия 

Федерациясы   

Саларлар 105 миң – Негизинен КЭРде 
 

Сибир              

татарлары  

200 миң – Негизинен ОФда 
 

Волга-Оролдук            

татарлар 
6 млн. 

Татарстан /                  Орусия 

Федерациясы   

Төлөстөр 

(төлөнгүттөр) 
2,4 миң Орусия Федерациясы Негизинен ОФда 

 

Телеуттар 2,7 миң – Негизинен ОФда 
 

Тофалар 800 – Негизинен ОФда 
 

Тубалар  2 миң – Негизинен ОФда 
 

Тывалар 300 миң 
Тыва /                              

Орусия Федерациясы   

Түрктөр 62–85 млн. Түркия  

  
Түркмөндөр 8 млн. Түркмөнстан  

  
Өзбектер 30–40 млн Өзбекстан  

  

Уйгурлар 10 млн. 

Синьцзян-Уйгур автоном 

району / Кытай Эл 

Республикасы (КЭР) 
  

Хакастар 75 миң 
Хакас /                           Орусия 

Федерациясы   

Челкандар 1,7 миң – Негизинен ОФда 
 

Чуваштар 1,5 млн 
Чуваш /                         Орусия 

Федерациясы   

Чулымдар  355 – Негизинен ОФда 
 

Шорцтор 13 миң – Негизинен ОФда 
 

Сахалар (якуттар)  500 миң 

Саха (Якут)                             

Республикасы /                 

Орусия Федерациясы 
  

Кашкайлар 1,7 млн Иран 

Көпчүлүк изилдөөчүлөр 

азербайжандардын 

субэтносу деп эсептешет  

 

«Дивани лугат ат-түрктүн» баш сөзүндө 

жазылгандай, Махмуд Кашгари-Барскани өз 

ой-максатынын аягына чыга алдыбы же 

жокпу, ал өзүнүн эмгегин халифке тартуулай 

алдыбы же жокпу, бизге белгисиз. Ал эми 

«Дивани лугат ат-түрктүн» бизге чейин жет-

кен колжазмасы XXVII кылымга таандык. 

Мындан бул эмгекке ар кайсы коомдун лек-

сикографтары ар дайым кайрылып турушка-

нын билебиз. Махмуд Кашгари-Барсканинин 

китебинен үзүндүлөр кийинки лексикогра-

фиялык эмгектерде аз болсо дагы жолугат. 

Бул түрк тилинин макамы фарси жана араб 

тилдери сыяктуу анчалык жогору болбо-

гондугун билдирип турат. Аталган колжазма 

кайрадан 1916- же 1917-жылы Түркиядан 

табылып, интеллектуалдык дүйнөдө зор таа-

сирдүү болгон. Ал XX кылымдын 20-жыл-

дарында китеп рыногунун биринде пайда 

болуп, ошондон бери илимий чөйрөдө ке-

ңири колдонулуп келүүдө. Бул колжазма 

Түркияда эки жолу араб тилинде басылып 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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чыккан, андан түрк тилине, кийинчерээк 

немец тилине которулган. Махмуд Кашгари-

Барсканинин «Дивани лугат ат-түрк» эмге-

гинин жападан-жалгыз колжазмасы Стам-

булдагы китепканалардын биринде сакталып 

турат. 1990-жылы Түркия Республикасынын 

Маданият министрлиги анын факсимиле 

басылмасын (фотомеханикалык жол менен 

туура өзүндөй болуп түшүрүлгөн көчүрмө-

сүн) басып чыгаруу демилгесин көтөрүп 

чыккан. 

1930-жылы Советтер Союзунда азери ти-

лине которуу аракети көрүлгөн, бирок мын-

дай демилге өкмөт тарабынан пантүркизм 

коркунучу катары каралып, китеп басылып 

чыккан эмес, ал эми котормочу «эл душма-

нына» айланган. 70-жылдарда СССР Илим-

дер академиясынын Тил таануу институту 

тарабынан басылып чыккан «Древнетюрк-

ский словарь» сөздүгүнө «Дивани лугат ат-

түрктөн» алынган чоң материал киргизилген, 

бирок маданият таануучулук жана лингвис-

тикалык материалдын басымдуу бөлүгү алы-

нып салынган. «Дивандын» орус тилиндеги 

алгачкы толук котормосу 2005-жылы Алма-

тыда жарык көргөн (Махмуд ал-Кашга-

ри. Диван Лугат ат-Турк / Перевод, предис-

ловие и комментарии З.-А.М. Ауэзовой; 

индексы составлены Р. Эрмерсом. – Алматы: 

Дайк-Пресс, 2005. – 1288 с. – ISBN 9965-699-

74-7). Которгон Зифа-Алуа Муратовна 

Ауэзова – Мухтар Ауэзовдун жээн небереси. 

Андан кийин «Дивани лугат ат-түрк» 2010-

жылы Моквадан 3 томдук болуп басылып 

чыккан (Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат 

ат-турк (Свод тюркских слов): В 3-х томах / 

Пер. с араб. А.Р. Рустамова под ред. И.В. 

Кормушина; предисл. и введ. И.В. Корму-

шина; примеч. И.В. Кормушина, Е.А. Поце-

луевского, А.Р. Рустамова; Институт вос-

токоведения РАН: Институт языкознания 

РАН. – М.: Восточная литература, 2010. – 

Т. 1. – 464 с. – (Памятники письменности 

Востока. CXXVIII, 1 / редкол.: Г.М. Бонгард-

Левин и др.). – 800 экз. – ISBN 5-02-018202-

8, ISBN 978-5-02-036424-0).  

Махмуд Кашгари-Барсканинин «Дивани 

лугат ат-түрк» эмгегинин орусча котормо-

сунун болушунун зарылдыгы эмнеде? Азыр-

кы кезде өздөрүн түрк маданияты менен 

байланыштуу деп эсептешкен адамдар мур-

дагы Советтер Союзунун зор мейкиндигинде 

жашашат, орус тилин жакшы билишет. Де-

мек, орус тили – Орусия Федерациясындагы 

жана Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү изил-

дөөчүлөр муунун бириктирип турган илим-

дин жана маданияттын тили. Ошондуктан 

«Дивани лугат ат-түрктүн» орус тилиндеги 

басылмасы тарыхчылардын, тилчилердин 

жана адабиятчылардын, деги эле жалпы кы-

зыкдар окурмандардын изилдөөчүлүк иш-

мердүүлүгү үчүн маанилүү адабий булак 

болуп саналат. 

Бүгүнкү Кыргызстанда адамдардын өзү-

нүн ата-тегине, тарыхына, үй-бүлөсүнүн, 

уруу-уругунун, ата-конушунун тарыхына 

жана маданиятына кызыгуусу артууда. Бул 

Советтер Союзунун мезгилинде ондогон 

жылдар бою атайылап унуткарылып келген 

боштук. Ошондуктан «Түрк дүйнөсү» багы-

ты боюнча түрк тилдүү элдердин тарыхый-

маданий жана социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүн өздөштүрүп билүүгө умтулуу та-

бигый тарыхый зарылдык болуп саналат.   

Азыркы учурда түрк тилдүү элдердин 

жана түрк тилдеринин бутактарын алып жү-

рүүчүлөрдүн тарыхында болуп жаткан бу-

рулуштарга байланыштуу Махмуд Кашгари-

Барсканинин «Дивани лугат ат-түрк» («Түрк 

тилдеринин түшүндүрмө сөздүгү») эмгеги-

нин баалуулугу ого бетер артууда. Саясий 

жактан көз карандысыз түрк тилдүү мам-

лекеттердин пайда болушу менен алардын 

тарыхынын жаңыча концепцияларын түзүүгө 

жана тарых боюнча жаңы окуу китептерин 

жазууга болгон муктаждык талаптары жа-

ралууда. Ушул жагынан алганда, «Дивани 

лугат ат-түрк» түрк маданиятынын жана му-

сулман цивилизациясынын убакыттагы жана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9965699747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9965699747
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5020182028
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5020182028
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785020364240
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мейкиндиктеги кесилиши жөнүндөгү маа-

лыматтардын мол булагы катары эсептелине 

турган тактыкты тастыктоо ченине айланып 

отурат.  

Оюбузду жыйынтыктай турган болсок, 

көрүнүктүү түрк таануучу Л.Н. Гумилёв айт-

кандай: «Өзүнүн тарыхын билбеген жана ага 

карата белгилүү бир мамилеси болбогон 

жерде маданияттын өнүгүшү эч мүмкүн 

эмес». 

Демек, окуучулардын «Түрк дүйнөсү» ба-

гытындагы илимий изилдөөчүлүк ишмердүү-

лүгү алардын түрк тилдүү элдердин интел-

лектуалдык тарыхын өздөштүрүүгө жол 

ачат, философия, тарых, тарыхый адабий 

булактарды таануу, лексикография ж.б. или-

мий билимдердин ортосундагы кедерги бо-

луучу тоскоолдуктардын болушуна жол бер-

бейт. Ал изилдеп-изденүү процессинде чы-

гармачылыктын ар кандай ыкмалары жана 

технологиялары аркылуу адамдын (окуучу-

нун) дүйнө таанымын калыптандырууга 

түрткү болот. Анткени изилдөө ишин жүр-

гүзүүгө жаңыдан киришкендер үчүн чыгар-

мачыл изденүү өз элинин тарыхын жана 

маданиятын, интеллектуалдык мурасын өз-

дөштүрүүдөн башталат. Мында тарыхый 

тактыкты чамалоо түйүнү сөзсүз түрдө жар-

кын инсандардын чыгармачылык ишмер-

дүүлүгүн изилдөөдөн башталат. Махмуд 

Кашгари-Барсканинин жаркын өмүр жолу 

жана «Дивани лугат ат-түрк» («Түрк тилде-

ринин түшүндүрмө сөздүгү») эмгегинин зор 

маанилүүлүгү анын мына ошондой тарыхый 

түйүн экендигин тастыктап турат жана ру-

ханий баалуу багыттама болуп саналат.   
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