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THE TAMGA TRADITIONS OF ANCIENT TURKS
D. K. Kidirali, G. Babayarov
International Turkic Academy, Astana, Kazakhstan.
E-mail: gbabayar@yahoo.com
Key words: ancient Turks, Old Turkic inscriptions, tamgas, signs, Eurasian space, Mangi Tas (еternal stone).
Abstract. The article examines the inner content of the tribal sign tradition of the ancient Turks. Studying the
origins of this system composing a sustainable part of the Turks’ tradition of statehood, the authors analyze also the
history of Turkic states in Eurasia, as well as the way of semantic evolution of the tribal sign tradition itself. This
system has been known in Turkic history as “tamga”, “belgi”, “en”. The stones with scriptures, statues, rock pictures,
coins and seals, things made of brick and metal, paper, textile etc., pertaining to the region where the ancient Turkic
states of the pre-Islamic period were found, present many symbolic signs. It can be easily noticed that not only
almost all the Turkic tribes or tribal unions did possess their own “tamga” signs, but so did the ruling dynasties, too.

КӨНЕ ТҮРКІЛЕРДІҢ ТАҢБА ДƏСТҮРІ
Д. К. Қыдырали, Ғ. Бабаяров
Халықаралық Түркі академиясы, Астана, Қазақстан
Тірек сөздер: көне түркілер, ежелгі түркі ескерткіштері, таңба, нышан, еуразиялық кеңістік, мəңгі тас.
Аннотация. Осы мақала көне түркілердің таңба, нышан, рəмізшілік дəстүрінің ішкі мазмұнын зерттейді. Түркілердің мемлекетшілік дəстүрінің бір бөлігі болған бұл жүйенің шығу тегі жəне идеясын зерделей
келе, авторлар Еуразиядағы түркі мемлекеттерінің тарихын да, таңба дəстүрінің семантикалық даму жолын
да қарастырады. Бұл жүйе түркі тарихында “тамға”, “белгi”, “ен” аттармен де белгілі. Исламнан бұрынғы
көне түркі мемлекеттері аумағына тиесілі бітіктастар, балбалдар, жартас суреттері, тиындар мен мөрлер,
қағаз, мата, қыш жəне метал бұйымдарда өте көп рəміздік ишараттар – таңбалардың бедерленгені белгілі.
Түркілердің таңба салу дəстүріне назар аударсақ, тайпа немесе тайпалық бірлестіктермен бірге, билеуші
əулеттердің де өз таңбалары болған.

Түбі бір түркі халықтарының мемлекеттілік дəстүр сабақтастығын зерттеп, зерделегенде
олардың тарихында таңбаның өте маңызды орынға ие екенін аңғаруға болады. Түпкі шығу тегі
біздің дəуірімізге дейінгі мың жылдықтарға барып тірелетін таңба “тамға”, “белгi”, “ен” деп те
аталған. Сондықтан таңбаларды зерттеу арқылы түркі əулеттері мен мемлекеттерінің тарихына
қатысты біршама келелі меселелерді шешуге болады.
Көне түркілік сенім бойынша Тəңірге жақын саналатын таулардың шыңдарында, адам аяғы
жете бермейтін биік жартастарға қашалған бейнелер немесе таңбалар əдетте діни ғұрыптарға
арналған; ал өзен аңғарларына, жайылымдар мен жануарларға, бұйымдар мен мүсіндерге, мазарларға түсірілген таңбалар негізінен өзге əулет немесе тайпаға «иесінің» кім екенін аңғартуды
мақсат еткен [1, 6].
Бұл тұрғыдан алғанда Орта Азия аймағы мен оның төңірегінде біздің дəуірімізге дейінгі мың
жылдықтың ортасына таяу сақтар мен ғұндар кезеңінен жиі көріне бастаған рəміздік нышандар таңбалар юечжи, усунь, канцзюй, кұшан, сармат, дунху (тұңғыс) жəне басқалар сияқты Еуразия
далаларының ілкі түркі немесе түркілік емес тайпалардың егемендігі заманында кең жайылған
түрде қолданылды.
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Жалпы алғанда, Көктүрік (552-740 ж.ж.), Ұйғыр (745-840 ж.ж.) жəне Қырғыз (VIII-X ғ.ғ.)
қағандықтары секілді исламнан бұрынғы көне түркі мемлекеттері аумағына тиесілі бітіктастар,
балбалдар, жартас суреттері, тиындар мен мөрлер, қыш жəне метал бұйымдар, қағаз, мата жəне
басқалар бойында өте көп рəміздік ишараттар – таңбалардың бедерленгені көрінеді. Аты аталған
түркі қағандықтарына тиесілі bitig “жазу, жазба”, taş “тас ескерткіш/жазу”, bitig taş “жазу, жазба”,
beŋgü taş “мəңгі тас/ескерткіш”; belgü “таңба, нышан”; tamga “мөр, таңба” секілді сөдермен бірге
көрінетін тіркестерден мысалдар ұсыналық:
1) бітік. Bıŋ yıllık tümen künlik bitigimin anta yası taşka yaratıtdım – “Мың жылдық, он мың
күндік жазуымды ондағы тегіс тасқа лайық көрдім” (Шине-ус, Ш. 9-10); мəңгі тас. Neŋ neŋ sabım
erser beŋgü taşka urtum – “Айтатын сөзім бар болса, мəңгі тасқа қашадым” [2, 303, 317; 3, 81, 93,
296, 302]; bitig taş. Ataçımka bitig taşıg tokıtdım – “Бабама (естелігіне) жазу жаздырдым” [4, 244];
2) белгі. Belgümin bitigimin anta yaratıtdım – “Нышанымды, жазуымды осы жерде жараттым/жасаттым” (Шине-ус, Ш. 8); Belgüsin bitigin bu urdı bu yaratdı – “Нышанын, жазуларын осылай
қойды, жаратты” (Teс, O. 3) [3, 270, 272];
3) таңба. On Ok oğlım Türgiş kağanta Makaraç tamgaçı Oğuz Bilge tamgaçı kelti – “Он оқ ұлым
Түргеш қағанынан мөрші Макарачпен бірге мөрші Оғыз Білге келді” (Күл Тегін, С. 13) [3, 90, 103].
Жоғарыдағы мəліметтерден байқалатындай, көне түркілер түрлі мақсаттармен ескерткіштер
қойған. Əсіресе, олар бабаларының құрметіне, немесе қол жеткізген табыстарының даңқын асыруға, қауымдастық мүдделерін болашақ ұрпақтарға жалғастыру мақсатында жазба ескерткіштер
орнатқан. Осылайша, жазбаларда түрлі түркі тайпаларының бір саяси шаңырақтың астына біріккен
тұста одақ пен тəуелсіздіктің сақталуы, Beŋgü El “Мəңгі ел”-дің шексіз мерзімге дейін қорғалуы
туралы бірқатар ұрандар айтылады. Бітіктастарда bitig жəне belgü сөздерінің көп жерде бірге болуы
бұл сөздердің көне түркі қауымында балама мағынада қолданылғанын, жазу пайда болғанға дейін
таңбалардың əлеуметтік өмірде өте маңызды орын иемденгенін куəландырады.
Бұл орайда, шамамен 50 таңба жинақтаған Шивээт улаан ескерткіші секілді [5, 77-91; 6, 21-36;
7, 316], көне түркі қауымдастықтары өмір сүрген аймақтарда орналасқан ірілі-ұсақты тас ескерткіштер мен тау беткейлеріндегі көптеген тайпа таңбаларының бірге, қаз-қатар бедерленгені көрінеді. Бұл жағдай көне түркілерде көшпелі тайпалардың одақ-бірлестіктер құрғанын жəне мұны
ескерткіштерге бедерлеу секілді дəстүрі болғанын айқындайды. Осылайша, Монғолияда, Оңтүстік
Сібірде, Орта Азияның түрлі өңірлерінде (Алтай таулары, Шығыс Түркістан, Жетісу жəне Сырдария алқаптарында), Орталық Еуразия далаларында (Қазақстан жазықтары, Еділ-Жайық алқаптары, Солтүстік Кавказ, Қара теңіздің солтүстік жағалаулары жəне Шығыс Еуропада) көптеген
таңбалар бірге бедерленген тас ескерткіштер соның айғағы іспетті [8, 277-294; 9; 10, 339-369; 11,
371-392].
Орта Азия қауымдастықтарының, əсіресе түркілердің таңба салу дəстүріне назар аударсақ,
барлық дерлік тайпа немесе тайпа одақтарында болуымен қатар, билеуші əулеттердің де өз таңбаларына иелік еткендіктері белгілі болады. Осылайша, көне түркі таңбаларына қатысты ұзақ
жылдар зерттеулер жүргізген қазақстандық түркітанушы Н.Базылхан таңбалардың төмендегідей
түрлері болғанын жазады:
1. Ру таңбалары
2. Тайпа (Рулар одағы) таңбалары
3. Этникалық саяси одақ (ел/мемлекет) таңбалары
4. Əулеттік (билеуші əулет) таңбалар
5. Отбасы таңбасы
6. Билеуші (Мемлекет билеушілері) таңбалары [12, 196-197].
Бұл орайда осы пікірмен келісе отырып, таңбалардың қалыптасуына байланысты біршама
жайттарға тоқталып өтуді жөн санадық:
1) Таңбалар табиғи түрде бір руға тиесілі болады. Мұндай таңбалар ұзақ уақыт ішінде қоғамның мəдени өмірімен жəне сенім жүйесімен байланысты ортаға шығады;
2) белгілі бір мақсатта арнайы таңдалған немесе белгілі бір адамның тарапынан ұсынылған
таңбалар. Мысалы, саяси одақ (ру одағы, билеуші əулет, империя) əкімшілік басқару шарасын
жүзеге асырған кезде əкімшіліктегі бірліктерге арнайы таңбалар тағайындалды. Айталық, Шыңғыс
хан өз империясын ұлдарына бөлек-бөлек ұлыс етіп үлестіргенде, олардың əрқайсысына əртүрлі
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таңбалар берді. Демек, кейде таңбалардың белгілі тұлға тарапынан руларға немесе адамдарға
берілу дəстүрі болған. Сонымен қатар, мифологиялық оқиға болғанына қарамастан, Оғыз хан өз
ұлдары мен немерелеріне жеке-жеке қызмет пен таңбалар беруі туралы мəліметтердің бірқатар
дереккөздерде сақталуы [12, 198] бұл дəстүрдің тамыры өте ертедегі дəуірлерде жатқанын
дəлелдейді. Шыңғыс ханның ұлдарына түрлі таңбалар беруі қандай ереже мен дəстүрлерге
сүйенгендігі, басқа түркі жəне түркі-моңғол əулеттерінде байқалған осыған ұқсас құбылыстардың
негізінде не жатқандығы болашақта зерттелуі керек тақырыптардың бірі.
Көне түркілердің таңбашылық дəстүріне сəйкес, кейде таңбалар бірнеше бөліктен тұрады:
1) таңбаның негізгі бөлігі – “жүрек” (негізгі таңба / негізгі ру);
2) жалғамалар – “құйрық” немесе “аяқ” (жалғамалы таңба/кіші ру) [13, 10-11];
3) таңбаның жанында орналасқан рəміздік нышандар (жарты ай, күн жəне сол сияқты əртүрлі
молшылық пен билік рəміздері).
Таңбалар бастапқыда бірнеше шынайы өрнектен, мысалы, тотем немесе қасиетті жануар
бейнесінен жасалған. Мысалы, атақты ашина тайпасының таңбасы киелі жануар саналатын тау
ешкісі

бейнесімен, ашида (Аждаһа/Айдаһар) тайпасы таңбасы

айдаһар бейнесімен, қaй

тайпасының таңбасы олардың өз тотемі
жылан бейнесімен байланысты [14, 102-103, 129, 132;
15, 2002:86-87] бейнеленген. Дегенмен, бұл бұлжымас қағида емес, айталық, өзге бірқатар түркі
тайпаларының таңбаларын басқа жануар бейнелерімен байланыстыру біршама қиынға соғады.
Сонымен қатар, бірнеше тайпа таңбасының əрқашан өзара ұқсас пішінде бедерленуі, əсіресе
қайсыбір тайпаның тотемі болған белгілі бір жануарды сипаттаған бейненің əртүрлі пішіндерде
суреттелуі байқалады. Мысалы, көктүріктердің одақтас билеуші тайпасы Ашиданың рəмізі болған
айдаһар түріндегі таңба мынадай əртүрлі пішіндерде жазбалардан ұшырасады:

-

-

-

-

(қараңыз: I-II суреттер) [16, 250-253; 17, 124; 18, 48].
Басқаша айтқанда, кез келген таңбаның белгілі бір бөлігі бірнеше тайпа үшін негізгі таңбаның
міндетін атқара алады. Мысалы, Тоныкөк жазуының үстіңгі бөлігінде орналасқан
пішінді
таңба Ашида тайпасын білдіріп, шындығында ол
пішінді «Айдаһар» таңбаның басқа бір пішіні
немесе оның бір бөлігін танытатын бейнесі болып шығады. Ашида таңбасынан басқа Орхон
жазуларында

пішінінде көрінетін бұл нышандардың қайнарының бірдей болуы, таңбаның

пішіні болса мейлінше толық форманы білжəне
пішіндері “Айдаһардың” тəжді бас бөлігін,
діруі ойға жетелейді (қараңыз. I-II суреттер).
Таңбаларға байланысты тағы бір мəселе, көптеген жағдайларда бір таңбаның түрлі пішіндерде
бедерленуімен байланысты. Кейде негізгі таңбаға бір немесе бірнеше тура сызық жəне дөңгелек
пішіндегі жалғама бөліктердің қосылуы, таңбалардың тік немесе көлденең, енді бірде теріс пішінде
бейнеленуі де кездеседі. Асылы, бұл жағдай таңбашылық дəстүріне қайшы келмейді, ол таңба
иелерінің сол кезеңдегі қоғамда немесе саяси өмірде атқарған қызметімен байланысты болуы тиіс.
Мысалы, соңғы кездері Моңғол таңбашылығын зерттеген ғалым Дж.Хумпхрей анықтағанындай,
моңғолдарда бір таңбаның бірнеше орында бедерленуі таңба иесінің əлеуметтік немесе тайпааралық қызметіне меңзейді [19, 294, 300-302].
Бұл орайда тағы бір жайт, Алтай түркілерінде осы уақытқа дейін сақталған дəстүр бойынша
таңбалар өзгермейтін негізгі бөлік – dyürek “жүрек” жəне оған жалғанатын түрлі бөлшектер –
kedege “тұлым (шаш)”, kuyruk, kanat ve but “аяқ” бөліктерінен құралады [20, 5; 13, 10-11].
Көне түркі таңбашылық дəстүрін айқынырақ ұғынуда Моңғолия, Оңтүстік Сібір жəне Орта
Азияның далалық аймақтарында орналасқан жазба тас ескерткіштерін зерделеудің маңызы
айрықша. Мұндай бітіктастардағы таңбалардың көпшілік жағдайда мəтіндердің үстінде болуы,
кейде мəтін арасында немесе мəтіннің астында орналасуы байқалады. Мысалы, Көктүрік қағандығына тиесілі Күлтегін, Білге қаған, Тұнйұқұқ жазуларында жəне Ұйғыр қағандығына тиесілі
Мойынчор, Ел-етмиш қаған жазуы жəне сол сияқты мемлекет жазуларында «Хандық» таңбаларының ең жоғарыда, мəтіндер үстінде орналасуы [21, 16-18, 58-60, 63-64; 22, 259], бұған керісінше
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Қырғыз қағандығы аумағына тиесілі Оңтүстік Сібір жазуларында бұл секілді таңбалардың жазудың ең төмен бөлігінде, мəтін астында бедерленуін көреміз. Таңбалардың мəтін арасында немесе
жазудың бүйір жəне орта бөлігінде орналастырылу жағдайлары Тайқар, Чойр, Суджи жазуларында
көрінеді [9, 26] (қараңыз. I, 3-7 сурет).
Таңба басылған бітіктастардың барлығында таңба бейнелерінің көктүрікше жазулы метіндерден біршама үлкен диаметрде бедерленгені көзге айрықша шалынады. Шамасы көне түркілердің саналы түрде таңбаларын əлеуметтік өмірде маңызды деп есептегендіктен, осындай əдіс
таңдаған сияқты. Сөйтіп, бітіктас орнатқан кезде өз «елтаңбасы»-ның тайпаластары тарапынан
оңай ажыратылуын қамтамасыз етуді мақсат тұтқан.
Осылайша, ғасырлар бойы тайпа аттары өзгеріп, жаңарып тұрғандарына қарамастан, көне
түркі кезеңі таңбаларының үлкен бөлігінің осы күнге дейін сақталып қалуы таңбалардың ұрпақтан
ұрпаққа мұра болғандығын айқын дəлелдейді.
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ТАМГОВАЯ ТРАДИЦИЯ ДРЕВНИХ ТЮРОК
Д. К. Кыдырали, Г. Бабаяров
Международная Тюркская Академия, Астана, Казахстан
Ключевые слова: древние тюрки, древнетюркские надписи, тамги, знаки, евразийское пространство,
единство, Мəңгі Тас («Вечный камень»).
Аннотация. В статье рассматривается внутреннее содержание символической традиции использования
тамг (знаков) у древнетюркских племен. Авторы, исследуя идею и историю происхождения данной системы,
являвшейся частью традиций тюркской государственности, изучают историю тюрков Евразии и путь семантического развиятия традиций тамгопользования. Обозначенная система известна у тюркских народов под
названиями «тамга», «знак», «метка». В древнетюркских государствах доисламской эпохи тамги – символические знаки племен, применялись повсеместно: их высекали на каменных стелах, балбалах, наскальных
рисунках, изображали на монетах и печатях, на изделиях из глины и металла, на бумаге и ткани. Подробно
рассматривая традиции тамгопользования на территории Центральной Азии, в частности у тюрков, следует
отметить, что индивидуальные родовые тамги были не только у правящего рода, но и у всех других племен и
племенных объединений.
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