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TAKDİM

Sadır N. CAPAROV
Kırgızistan Cumhurbaşkanı

Sayın Okuyucular,

Ülkemizdeki her vatandaşın tarihi olayları derinlemesine anlaması 
ve çıkarılan dersleri dikkate alması, Kırgızistan’ın gelişim yönünü doğru 
belirlemede, gelecek nesiller için sağlam bir temel oluşturma ve günümüz 
dünyasında yerini almasında etkili olacaktır.

Eski yazılı tarihi kaynaklar ve son bulgular, Kırgızların Orta Asya da dahil 
olmak üzere Avrasya kıtasındaki en eski ve en köklü halklardan biri olduğunu 
doğrulamaktadır.

Bizler tarihimizle gurur duyabiliriz. Tarihin önemli sınavlarından geçtik, 
millet olarak ayakta kaldık ve bağımsız bir devlet olduk. Sovyet sonrası 
bağımsızlığın 30. yıl dönümünü kutladık. Bu başarının, ancak atalarımızın 
bilgeliği, kahramanlığı ve öngörüsü temelinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Kırgızistan ve bütün Orta Asya tarihindeki en önemli olaylardan biri, 751 
yılının Temmuz ayında Talas Nehri üzerindeki Atlah kasabası yakınlarında 
gerçekleşen büyük savaştı.

Orta Çağ döneminde Büyük İpek Yolu güzergahındaki en büyük 
şehirlerinden biri olan Atlah, şimdi Kırgızistan’ın Talas ili, Manas ilçesine bağlı 
Сoon-Töbö’de bulunmaktadır. Elbette bu tarihi olay sadece Kırgızistan için 
değil, Orta Asya, İç Asya, Sibirya ve Altay için de derin bir iz bırakmıştır.

Bu tarihi savaş sadece Doğu’nun iki farklı ucu; batıda Arap Halifeliği ve 
doğuda Tang Hanedanlığı arasında gerilimden değil, aynı zamanda yerel Türk 
ve diğer halkların kendi arasındaki taraf seçme çatışmasıydı. Bu savaş aynı 
zamanda kültürel ve teknolojik olarak Doğu ve Batı Asya’yı kaynaştıran bir 
olaydır.

Talas Vadisi, Orta Asya ve İç Asya jeopolitiğinde birçok önemli olayın 
yaşandığı bir bölgedir. M. Ö. 36 yılında Hunlar ile Han Hanedanı arasında 
büyük bir çatışma bu bölgede yaşandı. 568›de Göktürk Kağanlığı (552-704) 
Batı kanadının hükümdarı İstemi Kağan, Bizans İmparatorluğu ile antlaşmasını 
Talas Vadisi’nde yaptı. Ayrıca, Cengiz Han’ın soyundan gelenlerin 1269 yılında 
gerçekleştirilen Talas’taki Kurultay sonucu, en büyük Moğol devleti bölündü ve 
bir dizi bağımsız devlet ortaya çıktı.
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Bu olayların birçoğu Kırgız destanı Manas’ta ve diğer kahramanlık 
destanlarında yansıtılmıştır. Talas bölgesi her zaman Kırgız Anavatanının 
merkezi olarak yüceltilmiştir.

Geçmiş tarihi olayların yıldönümleri, daha önce olduğu gibi, dar ideolojik 
çerçevede, jeopolitik anlaşmazlıkların sebebi değil, medeniyetler arası diyalog 
için bir köprü olmalıdır.

Talas Savaşı’nın (Atlah) 1270. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 
«Talas Savaşı ve Tarihi Önemi» Uluslararası Konferansının, tarihçi, arkeolog, 
etnolog, kaynak bilimci ve diğer bilim adamlarının zengin bilimsel bulgularını 
bir araya getiren önemli bir uluslararası bilimsel etkinlik olacağını umuyoruz.

Bu vesileyle, “Talas Savaşı ve Tarihi Önemi», uluslararası konferansının 
düzenleyicilerine ve değerli katılımcılarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
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БАШ СӨЗ

Садыр Нуркожоевич Жапаров

Кыргыз Республикасынын Президенти

Урматтуу окурман!

Өлкөбүздүн ар бир жараны тарыхый окуяны терең түшүнүү жана анын 
сабактарын эске алуу менен гана Кыргызстандын болочоктогу өнүгүү ба-
гыттарын туура аныктап, келечек муун үчүн бекем негиз түзүп, азыркы 
дүйнөдө өзүнүн ордун ээлей алат.

Евразия континентинде, анын ичинде Борбордук Азияда кыргыздар 
байыркы жана уюткулуу элдердин бири болгондугун байыркы жазма та-
рыхый булактар жана соңку табылгалар тастыктап келет.

Биз өз тарыхыбыз менен сыймыктана алабыз. Тарыхтын тагдыр 
чечүүчү сыноолорунан өтүп, эл катары сакталып, эгемен мамлекетке ээ 
болдук. Быйыл постсоветтик эгемендиктин 30 жылдык мааракесин сал-
танаттуу белгиледик. Мындай жетишкендик биздин ата-бабалардын ке-
менгерлигинин, баатырдыгынын жана алысты көрө билгендигинин неги-
зинде гана жаралды деп айтууга толук негизибиз бар.

Кыргызстандын жана жалпы Борбордук Азиянын тарыхы үчүн олуттуу 
из калтырган окуялардын бири – 751-жылдын июль айындагы Талас суу-
сунун боюндагы Атлах шаарынын жанында болуп өткөн ири салгылашуу 
болуп саналат.

Орто кылымдарда Улуу жибек жолунун таманында орун алган ири ша-
арлардын бири болгон Атлах шаарынын чалдыбары учурда Кыргызстан-
дын Талас облусуна караштуу Манас районунун алкагындагы Жоон-Төбө 
жергесинде турат. Арийне, бул тарыхый окуя жалаң гана Кыргызстан үчүн 
эмес, жалпы Борбордук жана Ички Азия, Сибирь, Алтай үчүн да терең из 
калтыргандыгы шексиз.

Бул тарыхый салгылашуу жалпысынан Чыгыш аталган ири мейкин-
диктин эки башка бучкагынын – күн батыштан Арап халифаты менен күн 
чыгыштан Тан мамлекетинин гана тирешүүсү болуп чектелбестен, жерги-
ликтүү түрк жана башка калктарынын да ич ара атаандаш тандоосунун 
кагылышуусу да болуп калган. Бул окуя, бир эле учурда, Азиянын чы-
гышы менен батышын маданий жана технологиялык жактан ширелткен 
да барактарга ээ.
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Талас өрөөнү – Борбордук жана Ички Азиянын геосаясатында маа-
нилүү орду бар нечендеген окуяларды баштан кечирген аймак. Б.з.ч. 
36-жылы хундар менен Хан мамлекетинин ири тиреши да ушул аймакта 
болгон. Талас өрөөнүндө Улуу Улуу Түрк каганатынын (552–704) батыш 
канатынын өкүмдары Истеми каган 568-жылы Византия империясы ме-
нен келишим түзгөн. Чыңгыз хандын урпактарынын 1269-жылы Таласта 
өткөн курултайында монголдордун ири мамлекети жиктелип, бир катар 
эгемен мамлекеттер келип чыккан.

Бул окуялардын бир катары кыргыздын “Манас” эпосунда жана бааты-
рдык дастандарында да көркөм чагылдырылган. Талас – кыргыздын Ата 
Журтунун чордону катары ырааттуу даңазаланып келген. 

Өтүмүш тарыхый окуялардын мааракелери мурдагыдай тар идео-
логиялык алкактан орун алып, геосаясий араздашуунун шылтоосу бол-
бостон, тескерисинче, цивилизациялар аралык баарлашуунун көпүрөсү 
болууга тийиш. 

Талас (Атлах) салгылашуусунун 1270 жылдыгына арналып өткөрүлүп 
жаткан “Талас салгылашуусу жана анын тарыхый мааниси” аттуу бүгүнкү 
эл аралык илимий жыйын тарыхчы, археолог, этнолог, булак таануучу 
жана башка окумуштуулардын мазмундуу илимий табылгалары ортого 
салынган олуттуу эл аралык илимий иш-чара болооруна тилектешпиз.

Учурдан пайдаланып “Талас салгылашуусу жана анын тарыхый 
мааниси” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын 
уюштуруучуларына жана катышуучуларына ыраазычылык билдирип, 
албан чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз.
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ÖNSÖZ

Kırgızistan’ın en önemli tarihi ve kültürel merkezi Talas bölgesi tarihte önemli 
bir yer tutmaktadır. Türk Dünyasının ortak değerleri Manas, Cengiz Aytmatov 
gibi önemli insanların göbek bağının düştüğü yer Talas, 1269 yılında Cengiz 
Han İmparatorluğunun kaderini belirleyen ‘Talas Kurultayı’ gibi önemli tarihi 
olaylara da ev sahipliği yapmıştır. Talas, zamanının en büyük 10 savaşından 
biri olarak kabul edilen “Talas Savaşı’nın da kanlı yüzüne şahitlik etmiştir. 
Tam 1270 yıl önce döneminin en büyük iki gücü olan Müslüman Araplar ile 
Çinlilerin karşı karşıya geldiği Talas Savaşı, tarihin yön değiştirmesine neden 
olan önemli olayların başında gelmektedir. Tarihte Atlah Savaşı olarak da 
bilinen bu savaşın gidişatında bölgedeki Türk boylarının Araplara destek 
vermesi kritik rol oynamıştır.

Talas Savaşı tarihte oldukça etkili sonuçlara neden olmuştur. Savaşı 
kaybeden Çin uygarlığı yüzlerce yıl Batı’ya yayılma politikasını göze 
alamamıştır. Savaştan sonra Çin uygarlığına ait büyük buluşlar kağıt ve kükürt 
Orta Asya aracılığıyla İslam dünyasında ve batıda kullanılmaya başlandı. Bu 
keşiflerin, Avrupa’ya ulaşması Avrupa’nın küresel bir güç haline gelmesinde 
önemli rol oynamıştır. Müslümanlar ile etkileşimde bulunan Çinliler ise Orta 
Asya üzerinden önemli bilimsel bilgiler sağlamıştır. Özellikle Çin Uygarlığı 
Orta Asya Müslümanlarından coğrafi bilgiler almış, ortaçağ Çin denizciliğinin 
gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Ayrıca, Arapların safında yer alan 
Türklerin İslamiyet’i tanımasını sağlamıştır. Kısaca, bu savaş Uzak Doğu, Orta 
Asya ve Ortadoğu tarihinin ortak dönüm noktalarından biridir.

Bu kitapta, 10 Eylül 2021 tarihinde, Talas Savaşının 1270. Yıldönümü 
Münasebetiyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı himayesinde gerçekleştirilen “Talas 
Savaşı ve Tarihi Önemi” konulu uluslararası bilimsel sempozyum bildirilerine 
yer verilmiştir. Sempozyum; Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan 40’ı aşkın kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Kitapta Talas Savaşının jeopolitik, dini, Türk ve Dünya Tarihi içindeki yeri, 
siyasi, askeri, sosyal ve kültürel açılardan önemi ele alınarak, konu geniş 
bir perspektifte değerlendirilmiştir. Ayrıca kitapta, konuyla ilgili soy bilimci 
yazarların çalışmaları da yer almaktadır.

Sempozyum, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı, Bilimler Akademisi, Talas Valiliği, Talas Belediyesi, Kırgız Miras 
Vakfı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Marmara Üniversitesi, Kırgız 
Tarih Kurumu, “Muras Kıymılı” Vakfı işbirliğinde Talas Devlet Üniversitesi ev 
sahipliğinde hibrit yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Kitap Beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde “Talas Vadisinin Tarihi 
Önemi ve Arkeolojik Çalışmalar” konulu makalelere yer verilmiştir. Bu başlık 
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altında, Gülzura Cumakunova, Bakıt Amanbaeva, Kubatbek Tabaldiev, Lurye 
Pavel Borisoviç, Asankul Cunusaliev, Koca Muhtar Bakadıruulu, Koben Ceti-
baev, Maralbek Amanturov, Mavlude Abbasova Yusupova, Kuşubek Kaçibe-
kov ve Yaroslav Pilipçuk’un yazıları yer almaktadır.

İkinci Bölümde “Talas Savaşı” ile ilgili genel konulu makalelere yer veril-
miştir. Bu başlık altında, Tınçtıkbek Çorotegin (Çoroev), Alimgazy Dauletkhan, 
Mustafa Ingenç, Altın Ualtaeva, Taşmanbet Kenensariev, Moimol Cusupova, 
Razgul Mırzahanova, Kulcamal Camankulova, Gulnora Anarbaeva, Alımbek 
Kuşubekov, Cenişbek Düyşeev, Guljamal Toktogulova, Gulnaz Anarbaeva, 
Akchal Atagulov, Arslan Cekşenbekov, Akçal Atagulov’un yazıları yer almak-
tadır.

Üçüncü Bölümde ise, “Talas Savaşında Etnik Unsurlar” konulu makalele-
re yer verilmiştir. Bu başlık altında, Rustam Abdumanapov, Temirkul Asanov, 
Toktobek Rıskulov, Elnura Kulova, Tendik Kököev, Zamira Sadırova, Murat 
Kocobekov, Ayzirek Şaylooeva, Gulnara Kurumbaeva’nın yazıları yer almak-
tadır.

Dördüncü Bölümde, “Tarihi Kaynaklarda Talas Savaşı” konulu makalele-
re yer verilmiştir. Bu başlık altında, Olcobay Karataev, Kayrıkan Canıbekova, 
Carkın Tursunkızı, Cıldızkan Abdieva, Venera Anarbekova, Tolkun Aytalieva 
ve Nurcamal Taşbaeva’nın yazıları yer almaktadır.

Kitabın Beşinci ve son bölümünde ise, “Talas Savaşının Sonuçları” konulu 
makalelere yer verilmiştir. Bu başlık altında, Aleksandr Kamışev, Baktıkan To-
rogeldieva, Aynura Usubalieva, Dinara Bekmuratova, Ahmet Akalın, Dastan-
bek Razakuulu, Arnabay Nurcanov, Abdırasul Isakov, Güldana Murzakulova, 
Mirlanbek Nurmatov ve Kasım Sıdıkov’un yazıları yer almaktadır.

Kitabın editörlüğünü ise, Marmara (Türkiye) Üniversitesi öğretim üyesi 
Fahri Solak, Kırgız Tarih Kurumu Başkanı ve Kırgız Milli Üniversitesi öğretim 
üyesi Tynchtykbek Chorotegin, Marmara (Türkiye) Üniversitesi Doktora öğ-
rencisi Mairam Baigonusheva ve Talas Üniversitesi Öğretim Üyesi Moymol 
Cusupova üstlendi. 

Kitapta yer alan makaleler yazarları tarafından yazılan dilde yayınlanmış, 
yazıların başında ise İngilizce özetlerine yer verilmiştir.

Türkçe’de konu ile ilgili ilk müstakil kitaplardan biri olan bu çalışmanın 
basımını üstlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kuruluna 
ve katkıda bulunan yazarlara teşekkür ederiz.

Editörler
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КИРИШ СӨЗ

Кыргызстандын Талас аймагы маанилүү тарыхый окуяларга бай 
чөлкөмдөрдүн бири. Манас, Чыңгыз Айтматов баштаган түрк дүйнөсүнүн 
орток баалуулуктарынын киндик каны камган жер болгон Талас өрөөнү 
1269-жылы Чыңгыз хан империясынын тагдырын чечкен “Талас 
курултайы” сыяктуу орчундуу тарыхый окуялар менен да таанымал. Өз 
доорунун эң чоң 10 согушунун бири катары саналган Талас салгылашуусу 
дагы ушул аймакта жүзөгө ашканы белгилүү. Мындан туура 1270 жыл 
мурда ошол мезгилдин эң чоң эки державасы болгон мусулман араптар 
менен кытайлар бетме-бет келген Талас салгылашуусу тарыхтын нугун 
өзгөрткөн эң маанилүү окуялардын бири катары маалым. Тарыхта 
“Атлах салгылашуусу” деп да айтылган бул салгылашта аймактагы түрк 
урууларынын араптарга колдоо көрсөтүүсү чечүүчү роль ойногон. 

Талас салгылашуусунун абдан орчундуу натыйжалары болгон. 
Салгылашта жеңилген кытай цивилизациясы жүздөгөн жылдар бою 
батышка жайылуу саясатын токтоткон. Салгылаштан кийин кытай 
цивилизациясынын улуу ойлоп табуулары болгон кагаз жана күкүрт Орто 
Азия аркылуу ислам дүйнөсүндө жана батышта колдонула баштаган. 
Бул ачылыштардын Европага келиши, Европанын глобалдык державага 
айлануусунда маанилүү роль ойногон. Мусулмандар менен карым-
катнашта болгон кытайлар да Борбордук Азия аркылуу маанилүү илимий 
маалыматтарды алышкан. Айрыкча кытай цивилизациясы Борбордук 
Азия мусулмандарынан географиялык маалыматтарды алуу менен, орто 
кылымдагы кытай деңизинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Мындан 
тышкары, арап тарабын колдогон түрктөрдүн исламды таануусуна шарт 
түзгөн. Кыскасы, бул салгылаш, Ыраакы Чыгыштын, Орто Азиянын жана 
Жакынкы Чыгыштын тарыхындагы негизги бурулуштардын бири.

Бул китепке 2021-жылдын 10-сентябрында Талас салгылашуусунун 
1270 жылдыгына карата Кыргызстандын Президентинин колдоосу 
астында өткөн “Талас салгылашуусу жана анын тарыхый мааниси” 
аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары 
киргизилген. Конференция Кытай Эл Республикасы, Казакстан, 
Кыргызстан, Өзбекстан, Россия Федерациясы, Түркия жана Украинадан 
келген 40 тан ашуун илимпоздордун катышуусунда өткөрүлгөн.

Китепте Талас салгылашуусунун түрк тилдүү мамлекеттердин 
тарыхындагы жана дүйнөлүк тарыхтагы орду, геосаясий, диний, саясий, 
аскердик, социалдык жана маданий өңүттөрдөгү мааниси каралып, 
темага кеңири көз карашта баа берилген. Мындан тышкары, китепте бул 
тема боюнча санжырачылардын изилдөөлөрү да камтылган.

Конференция Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты, 
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Билим берүү жана илим министрлиги, Илимдер академиясы, КР 
Президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Талас 
мэриясы, “Мурас” фонду, Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер союзу 
(TDBB), Мармара университети, кыргыз тарых коому жана “Мурас 
Кыймылы” коомдук бирикмеси тарабынан Талас университетинде 
гибриддик форматта өткөрүлдү.

Китеп беш бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө “Талас өрөөнүнүн 
тарыхый мааниси жана археологиялык изилдөөлөр” темасына 
байланыштуу макалалар орун алган. Бул ылайык, Гүлзура Жумакунова, 
Бакыт Аманбаева, Кубатбек Табалдиев, Лурье Павел Борисович, Асанкул 
Жунушалиев, Кожа Мухтар Бакадырулы, Кобен Жетибаев, Маралбек 
Амантуров, Мавлюда Аббасова-Юсупова, Кушубек Качибеков жана 
Ярослав Пилипчуктун макалалары жайгашкан.

Экинчи бөлүм “Талас салгылашуусу” тууралуу жалпы макалаларга 
арналган. Бул темада Тынчтыкбек Чоротегин (Чороев), Алимгазы 
Даулетхан, Мустафа Ингенч, Алтын Уалтаева, Ташманбет Кененсариев, 
Моймол Жусупова, Разгул Мырзаханова, Кульжамал Джаманкулова, 
Гулнора Анарбаева, Алымбек Кушубеков, Жеңишбек Дуйшеев, 
Гүлжамал Токтогулова, Гульназ Анарбаева, Акчал Атагулов жана Арслан 
Жекшенбековдун эмгектери камтылган.

Үчүнчү бөлүмдө “Талас салгылашуусундагы этникалык элементтер” 
жаатында жазылган макалалар орун алган. Бул багытта Рустам 
Абдуманапов, Темиркул Асанов, Токтобек Рыскулов, Элнура Кулова, 
Теңдик Көкөев, Замира Садырова, Мурат Кожобеков, Айзирек Шайлооева, 
Гульнара Курумбаеванын макалаларына орун берилген.

Төртүнчү бөлүмгө “Тарыхый булактарда Талас салгылашуусу” 
тууралуу макалалар киргизилген. Бул бөлүмдө Олжобай Каратаев, 
Кайрыкан Жаныбекова, Жаркын Турсун кызы, Жылдызкан Абдиева, 
Венера Анарбекова, Толкун Айталиева жана Нуржамал Ташбаеванын 
макалалары жайгашкан.

Китептин бешинчи жана акыркы бөлүмү “Талас салгылашуусунун 
натыйжалары” темасына арналган. Бул бөлүмдө Александр Камышев, 
Бактыкан Торогельдиева, Айнура Усубалиева, Динара Бекмуратова, 
Ахмет Акалын, Дастанбек Разак уулу, Арнабай Нуржанов, Абдырасул 
Исаков, Гүлдана Мурзакулова, Мирланбек Нурматов жана Касым 
Сыдыковдун макалалары бар.

Китептин редакциясын Мармара (Түркия) университетинин окутуучусу 
Фахри Солак, Кыргыз тарых Коомунун президенти жана Кыргыз улуттук 
университетинин окутуучусу Тынчтыкбек Чоротегин, Мармара (Түркия) 
университетинин докторанты Майрам Байгонушева жана Талас 
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университетинин окутуучусу Моймол Жусупова жетекчиликке алды. 

Китепте макалалар алардын авторлору жазган тилде басылып, 
макалалардын башында англисче тезистер камтылган.

Түрк тилиндеги алгачкы өз алдынча китептердин бири болгон бул 
эмгектин басылышын колдоого алган Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер 
биримдигинин (TDBB) Башкаруу кеңешине жана салым кошкон 
авторлорго ыраазычылык билдиребиз.

Жооптуу редакторлор 
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BİRİNCİ VE İKİNCİ TALAS SAVAŞLARININ 
DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ

Cumakunova G.*

Summary

The Place Of The First And Second Talas Wars In World History

There are many places in the world, the names of which have been en-
graved in history due to the fact that they have played a significant role in 
the important turning points of the world history. Talas River and Talas area 
are names of similar importance, which have left an indelible mark on the 
pages of history. The two wars, which took their places in history with the 
name “Talas Battles” and led to significant changes in the political and cul-
tural development of the world, took place on the banks of the Talas River, 
and are of great importance for the history of the world as well as the his-
tory of Kyrgyzstan. The event known as the First Talas Battle is a war that 
took place in 36 BC on the banks of the Talas River between the Chinese 
and North Hun Army in alliance with Каnguys. North Hun Army’s defeat in 
this war probably weakened his authority over the Kyrgyz, who fought on 
the opposite side, and he was obliged to withdraw his residence from the 
Yenisei River to the Altai. With the subsequent attacks of The East Khan’s 
Empire of the China in 91 AD, Eastern Hun State was ransacked and the 
Kyrgyz were completely freed from the yoke of the Huns.

The Second Talas Battle was fought in 751 AD on the banks of the Ta-
las River between the forces of China, who came to conquer Central Asia, 
namely the city of Shash (Tashkent) and Turgеsh allied Arab Abbasids. 
As a result of the Second Talas Battle, upon Karluks taking the side of 
the Arab Allies, Tang Dynasty suffered heavy losses, which forced China 
to give up the dream of capturing Central Asia. On the other hand, hav-
ing lost half of their forces dead and wounded, the Arabs were forced to 
choose a path of cultural conquest instead of conquering the East through 
war. As a result, the Turks were able to recognize and adopt the Mus-
lim religion on a voluntary basis without bloodshed. The establishment 
of an independent Karluk state, the strengthening of the Uighurs in East 
Turkestan, the experiences in cultural innovation that were learnt from the 
Chinese prisoners and the reflection of them into Asia Minor and then into 
Europe are the other advantages of the Second Talas Battle.

 * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Türkiye.
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ond Talas Battle.

Dünyada tarihin önemli noktalarında oynadığı belirgin rolleriyle isimleri 
tarih sayfasına ebediyen yazılmış birçok yer ismi vardır. Kırgızistan’ın Ta-
las nehri ve Talas bölgesi de tarih sayfasında silinmez iz bırakan meşhur 
yerlerden biridir. Tarihteki ehemmiyetinden dolayı “Talas Savaşları” adı ile 
ünlenen ve dünyanın siyasî ve kültürel gelişimine büyük değişiklikler geti-
ren iki savaşın da Kırgızistan’ın Talas Nehri kıyısında geçmiş olması, Talas’ı 
dünyanın olduğu kadar Kırgız tarihinin de belirgin hadisesi haline getirmiştir. 
Bildirimizde, M. S. 751 yılında meydana gelen 2. Talas Savaşına atfedilen 
edilen konferansta M. Ö. 36 yılında aynı coğrafyada aynı adla dünya tarihi-
ne geçmiş 1.Talas Savaşını da birlikte ele almamızın bir nedeni, iki savaşa 
da ev sahipliği yapan Talas Nehri’nin ve meydan muharebelerinin yapıldığı 
yerin şimdiki Kırgızistan topraklarında bulunuyor olması ise, diğer nedeni, 
Kırgız Türklerinin her iki savaşta da aktif rol aldığına dair bilgilerin son araş-
tırmalarla gittikçe daha fazla ortaya çıkmaya başladığıdır. Amacımız, Kırgız-
ların şimdiki yurtlarına sahip olmasından önceki ve sonraki tarihinin izlerini 
sürebilecek bütün meçhul halkaları bularak kronolojik seyrini tespit etmektir.

Ayrıca Talas, Kırgız tarihinin seyirine kaynaklık edecek başka hususla-
ra da sahiptir. Dünyanın en uzun ve günümüzde de canlı icra edilmesi ile 
canlılığını koruyan fenomen Manas Destanı’nın baş kahramanı Manas, 
oğlu Semetey, torunu Seytek’in paytahtı olarak da ün yapan Talas, XX. 
yüzyılın büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov’un doğduğu ve eserlerine 
kaynaklık ettiği mekan olarak da edebiyat aleminde özel yere sahiptir. Kır-
gızistan’ın ünlü tarihî eserlerinden Alp Manas’ın Türbesi olarak bilinen tür-
benin orada olması, sadece Kırgızların kendileri için değil, gelen konukları 
için de Talas’ı çoktan kutsal ziyaret yerine dönüştürmüştür. Yine V-VII yüz-
yıllara ait Yenisey yazıları tipinden eski Türk yazıtlarının Talas bölgesinden 
tespit edilmesi onun Türk medeniyeti ve epigrafisinin en önemli ocakların-
dan biri olarak sayılmasını sağlamıştır.

Birinci Talas Savaşı

Birinci Talas Savaşı olarak bilinen olay, M.Ö. 36 yılında Talas Nehri 
kıyısında Kuzey Hun Devleti’nin Kangüy Devleti ile ittifak olup Çin’in Han 
Hanedanı’na karşı yürüttüğü savaştır. Bu savaşın dünya tarihindeki öne-
mi, Merkezi Asya’nın o zamanki süper güçlerinden biri olan Güney Hun 
İmparatorluğu’nun Çin ordusuna yenilmesinden dolayı dünya gidişatının 
farklı yön almasına sebep olması ile ölçülür. Oysa Kırgızlar ve diğer Türk 
halkları açısından baktığımızda onlara uzun müddet eziyet ederek huzur 
vermeyen Hun baskısından kurtularak bağımsızlıklarını elde ettikleri ve 
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komşu ülkeler ile ticari ve ekonomik bağlantılarını serbestçe yürütme hak-
kını elde etmeleri ile değerlendirilir.

Bu savaşın anlamını tam değerlendirmek için bu olaydan önceki Mer-
kezî Asya’da gerçekleşen ciddî siyasî olaylar ve o savaşın baş ve yandaş 
aktörlerinin durumları üzerine kısaca göz gezdirmemiz gerekir. Birinci Ta-
las Savaşı’nın baş aktörleri Çin’in Han Hanedanı ve Güney Hun Devleti 
olarak bilinse de, savaşın meydana gelmesi ve yön değitirmesinde birkaç 
farklı milletlerin de önemli rol aldıkları görülür. Tarihin günümüze kadar ula-
şan verilerine bakıldığında ilk sırada Uysunlar (Üyşün), Kırgızlar, Dinlinler, 
Kangüylerin (Kangay) yer aldıklarını görürürüz.

Hunlar

MÖ 209-160 yıllarda iktidarlık eden Hun hükümdarı Mode Tan Hu (Türk 
dilli Hunların Bahadır Tanrı Kut adlı hükümdarının Çince söylenişi) [Bay-
tur,1992: 41]1 etrafındaki Tungus, Oğuz-Uygur ve İle Nehri kıyısında yaşa-
yan Uysun tayfalarını mağlup ederek Asya’nın tam ortasında kuvvetli bir 
kölelik devleti kurar. 174 yılında Tanrı Dağları’nın güney tarafındaki Kurı-
gar (Batı halkları) Otuz Altı Devleti diye adlandırılan devletlerin 26’sını ele 
geçirerek egemenliği altına alır ve güçüne güç katar. O zamanlar Çin’de 
iktidarda olan Han Hanedanı yıllıklarının Hunlar hakkında verdiği bilgilere 
bakılınca nufüs sayısı 1.500000’e, köle sayısı 500 bine ulaştığı görülür. 

1 Çinli Kırgız tarihçisi Anvar Baytur, Tanrı Kutu denilen Hunların en yüksek hükümdarlık unvanının 
Çin yıllıklarında “Tan Hu” (bazı kaynaklarda “Şanüy”- G. C.) diye adlandırıldığından bahseder.
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Yenisey Kırgızları da bu yıllarda Baatır Tanru Kut tarafından fethedilerek 
Hun iktidarı altına giren tayfalardan birisi idi [Baytur,1992: 41].

M.Ö. 206 yılında kurulmuş olan Çin’in Han Hanedanı (M.Ö. 206 – M.S. 
8. yıl) ile Hunlar arasında amansız savaşlar yapılıyordu. Çin yıllıklarında 
Hun egemenliği altında olan Kırgızların arada elde ettikleri bağımsızlık-
lardan yararlanarak Han İmparatoruğu ile belli seviyede siyasî, askerî ve 
ekonomik alakaları yürüttüklerinden söz edilir [Baytur,1992: 43]. Örneğin, 
M.Ö. 129 yılında Han Hanedanı İmparatoru Han Vudiy’in Hunlara karşı 
açtığı büyük savaş Hunların eziyetini çok çeken Kirgızları gayretlendirir. 
Kırgızlar 127 yılında kuzeyden yaptıkları büyük taaruz ile Han İmparator-
luğu’na destek çıkmakla kalmayıp kendi bağımsızlıklarını da elde etmiş 
olacaklar [Аsim, 1909: 106].

Hunlar bereketli Kırgız topraklarını elden çıkarmak istemiyorlardı. M.Ö. 
99 yılında Kırgızları tekrar mağlup etmek için esir düşmüş Çin generalı Li 
Lin’i ordusu ile beraber onlara karşı gönderirler. Fakat Hunlar bu sefer-
den umduğunu bulamazlar. Hatta Li Lin saldırısından galip çıkan (bazı 
kaynaklarda Li Lin’in Kirgızlar tarafına gönüllü olarak geçtiği de söylenir) 
Kırgızlar onu tüm askerleri ile beraber assimile etmeyi de başarırlar. Daha 
sonra Kırgızların hükümdarlık hanedanı mensuplarının general Li Lin’in 
soyundan devam ettirildiği ve Çin ile olan sonraki alakalarında bu hususun 
her zaman dikkate alındığı da rivayet edilir. Kim bilir, belki de, Kırgızlara 
yönelik dürüstçe davranışları ile Li Lin Manas Destanı’ndaki Alp Manas’ın 
kan kardeşi Çinli Prens Almambet tiplemesine prototip de olmuş olabilir.

M.Ö. I. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iç ara iktidar savaşlarının güç-
lenmesinden kan kaybetmeye başlayan Hun Devleti, M.Ö. 60. yılında 174. 
yıldan itibaren Kurıgar (Batı Halkları) bölgesini Han İmparatorluğu’na aldı-
rır. Oralar Çinlilerin Kurıgar Duhu Yönetimi adlı idari birimine dönüştürülür. 
İdaresindeki toprakların çoğundan olan Hunlar tekrar Kırgız topraklarına 
göz dikmeye başlarlar. Han Hanedanı’nın bu zaferinde Talas bölgesi ile 
Isık Göl’de yaşayan Uysunların (Usun, Üyşün olarak da bilinir) 50 bin as-
keri ile destek vermesi önemli olmuştur [Baytur,1992: 48]. Hunlara karşı 
her zaman birlikte savaşıp, birlikte hareket eden Kırgızların bu defa da 
Uysunlara destek vermesi beklenen bir hareketti. Kırgız-Uysun birliğinin 
en güzel örnekleri Manas Destanı’nda geniş şekilde yansıtılır. Destanda 
Üyşün olarak zikredilen halk Manas’a tabi olan kardeş halklardan biri ola-
rak her zaman Kırgızların yanında yer aldığı görülür:

Cesirdin baarın boşotup,
Cetimdin caşın toktotup,
Üyşün, ümöt, caysañı
Urmattuu kebin aytkanı...
Dulların hepsini kurtarıp
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Yetimin göz yaşlarını dindirip,
Üyşün, Ümöt, Caysanı
Değerli sözlerini söylediler... (Manas, 1. cilt, s. 62.)

Hunların dış savaşlarda güç kaybetmesi iç ilişkilerinde de karmaşık-
lara yol açmıştır. MÖ 54 yılında Hun Devleti’nin başındaki iki kardeşler-
den Çji-Çji’nin (Hunca - Çeçen Tanrı Kut) hükümdar ağabeyi Huhanye’nin 
(Hunca - Kohşuat Tanrı Kut) yönetimine karşı açtığı savaş onun toprakla-
rını ele geçirmesini sağSlar [Baytur, 1992: 44]. Yenilgiyi hazmedemeyen 
Kohşuat 51 yılında güneye doğru gidip Han Hanedanı’na vassal olarak 
sığınır ve onların çoktan isteyip de elde edemedikleri barış anlaşmasını 
imzalar [Fayzurahmanov, 2000: 59].

Genel iktidarın Kohşuat’ın eline geçtiği 51 yılından sonra Çeçen Tanrı 
Kut kendine bağlı halkı yanına alarak batıya çekilmek zorunda kalır. Gittiği 
güzergahtaki Dinlinleri, Yenisey Kırgızlarını mağlup eden Çeçen Tanrı Kut, 
karargahını Kırgız topraklarına kurar. Böylece 127 yılında Hun hakimiye-
tinden bağımsızlığını elde etmiş olan Kırgızlar, 76 yıl sonra tekrar Hunlara 
bağımlı duruma düşerler. Ağabey Кohşuat’ın intikamından endişe eden 
Çeçen Tanrı Kut kendi tayfası için uygun yer aramaya koyulur. İşte tam 
da o sırada (M.Ö. 46-45. yıllar) Kangüy (Manas Destanı’nda Kangay ola-
rak geçer) hükümdarından gelen Uysunları beraber mağlup etme teklifini 
hemen kabul eder. Çünkü zafer kazandığı zaman Uysunların elindeki İle 
Irmağının baş ve orta kısımları, Talas vadisi ve Isık-Köl kıyıları Hunların 
eline geçecekti. Biz burada bir parantez açarak şimdiki vatanımız Kırgızis-
tan topraklarının ezelden beri herkesin göz diktiği ve elde etmek için nice 
savaşların verildiği verimli ve bereketli bir yer olduğunu gururla belirtme-
liyiz.

Hun ordusu şimdiki Kazakistan’ın Karaganda ilinin dağlık bölgesi üze-
rinden geçerken şiddetli fırtınaya rast gelir ve büyük zayiat vererek bazı 
verilere göre ancak 3.000 kadar askeri ile Kangüy’e ulaşır. Çeçen Tanrı 
Kut’u Kangüy padişahı büyük hürmetle karşılar. Kangüy padişahının kızıy-
la evlenir, ona da kendi kızını vererek ilişkilerini karşılıklı sağlamlaştırırlar. 
Uysunlar sert karşılık göstermesine ragmen askeri düzeni çok sağlam, iyi 
de tachizatlanmış Hun ordusuna karşı koyamayıp, M.Ö. 42 yılında Narın 
vadisinin yukarı kısmında yer alan başkentleri Çigu düştükten sonra do-
ğuya doğru göç etmek zorunda kalırlar [Gumilev 1960: 163]. Hunlar Uy-
sunları mağlup etmekle yetinmeyip onların ötesindeki Davan’ı (Fergana) 
ve Ugiyeleri (Ugorlar) de talan ederek fevkalade büyük bir servete sahip 
olurlar.

Daha sonra Çeçen Tanrı Kut’un Talas ırmağı kıyısına görkemli bir kale 
kurdurmasının sebebini L. V. Gumilev bereketli ülkeleri talan ederek edin-
diği ganimetini saklama gayesine bağlar [Gumilev 1960: 163]. 500 ustaya 
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iki yıl boyunca kurdurduğu kalenin sağlamlaştırma usulünün Roma usulü-
ne benzemesi (kale etrafında kazılan hendekler, belirgin yerlerde bulunan 
nöbetçi gözetleme kulelerin çift çitlerle çevrelenmiş olması) onlarda Yu-
nanlıların veya Parfyanların değil, Roma tahkimatının etkisini gösteriyor. 
Kalenin garnizonunda Romalılar olarak bilinen 100’den fazla piyade bulu-
nuyordu. Roma tarihçisi Pliniy’in (M.S. 22-79) yazdıklarına göre Karrı’da 
(Mezopotamya) M.Ö. 53 yılında Roma kumandanı Krass yönetimindeki 
Roma ordusu ile Parfyanlar arasında geçen savaşta yenilgiye uğramış 
40.000 askerli Roma ordusunun dörte birini Parfyanlar esir alarak Merv’e 
götürmüşlerdir.

Lev Gumilev, Parfyanlar ile anlaşmaya giden Hunların, hem Talas kale-
sini inşa ederken hem de Talas Savaşı sırasında o Roma lejyonunu kullan-
dığını yazar. Çinliler Talas’ta galip gelince teslim olan Hunların içinde adı 
geçen Romalı askerler de bulunuyordu. Sonra Çinliler onları beraberinde 
Çin’e götürmüşler. Yakınki zamanlarda Apollinaris lejyonuna ait Roma tab-
letlerinin Özbekistan’da bulunması bu tahmini doğrulayıcı kanıtlardan biri 
olarak görülüyor.

Çin’in Han Hanedanı

M.Ö. 48 yılında Çinlilerin Hunlara gönderdiği bir elçinin öldürülmesi Çin 
ile Güney Hun Devleti arasında husumete yol açmıştır. Çin yönetimi elçi 
için öç almayı düşünse de o kadar uzak yere asker göndermeyi göze ala-
mamıştır. Tam o sırada Çeçen Tanrı Kut’un eziyetine daha fazla dayana-
mayan Uysunlar yakın ilişkide bulundukları Çin’den yardım isterler. Çen 
Tan adlı yetenekli, uyanık bir Çin asker subayı yaptığı bir suçtan dolayı 
hapise girmek üzereyken Uysunların bu müracaatından haberi olur. Ara-
daki durumu kendi faydasına çevirmenin fırsatını hemen anlayan Çen Tan, 
hapis yatmak yerine kendisinin batı sınırına görevlendirilmesini ister. Ordu 
kurallarına göre eğer cezası sınır görevi ile değiştirilir ve Çeçen Tanrı Kut’u 
da yenerse kendisini cezadan, Çin’i de belalı Hunlardan kurtaracağının 
farkındaydı. Sınır kumandanından izin koparamayınca kendi inisyatifi ile 
sahte emir düzenleyip kendine bağlı askerler ve yerel halklardan güçlü 
bir ordu kurarak Güney Hun Devleti’ne karşı savaşa yönelir. Bahsi geçen 
yerel halklar sırasında Kırgızların da bulunduğundan Çinli Kırgız tarihçisi 
Anvar Baytur bahseder [Baytur, 1992: 52].

Çen Tan seferinin güzergahını bilerek Çinliler ile yakın alakada bulu-
nan Uysun topraklarından geçirir ve onları, birde Hunlara dişini bileyen 
Kangüyleri de yanına alarak ordusunu güçlendirir. Kangüylerin müttefiki 
Hunlara ihanet etmesini Türk bilim adamı H. K. Orhun Çeçen Tanrı Kut’un 
Kangüylerin iç meselelerine fazla burnunu sokarak nefret kazandığına 
bağlıyorsa [Оrkun,1938: 61], L. V. Gumilev bir şeyden dolayı Kangüyle-
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re küsen Tanrı Kut’un, Kangüy prensesi hanımı başta olan bir çok Kan-
güy asilini öldürüp, cesetlerini parçalayarak suya attırması ile ilişkilendirir 
[Gumilev 1960: 165]. Müttefiki Kangüylerin Talas savaşı sırasında Hunları 
tam desteklemeyişinin bir sebebinin de Çeçen Tanrı Kut’un Parfyanlar ile 
yakınlaşarak onlardan Romalı lejyonlardan oluşan askerî yardım aldığına 
bağlayan görüşler de mevcut [Gumilev 1960: 165].

Каngüylerin kayıtsızlığından yararlanan Çen Tan, Talas’a fazla engele 
takılmadan çabucak ulaşır. Her tarafı düşmanları ile çevrilen Talas kalesini 
Hunlar ile Roma piyadeleri ne kadar sıkı korumalarına rağmen amansız 
savaşta yeni savaş teçhizatları ve akıllı taktik uygulamaları ile Çinliler üs-
tün gelir. Çin ordusunun uzaktan ok yağdıran arbaletleri Hun yaycılarının 
meşhur ıslıklı oklarından üstün gelerek yakın savaş imkanı vermemiştir. 
Çeçen Tanrı Kut’un yaralanması, sırık çitlerin yanması Çinlilerin saraya 
kolayca girmelerine ve Tanrı Kut’un kendisi, ailesi ile beraber 1518 Hunun 
da öldürülmesini kolaylaştırmıştır. Binden fazla kişinin de teslim olması ile 
[Fayzurahmanov 2000: 59] Talas savaşı Çinlileri zaferi ile sonuçlanır. Çe-
çen Tanrı Kut’un Orta Asya’ya yaptığı bol ganimetli zaferinden sonra Yeni-
sey’deki karargahına dönmeyip açıklı ölüme duçar olmasını Lev Gümilev 
kazandığı servetini kendisi ile götüremeyince bırakmaya da kıyamayan aç 
gözlüğüğüne bağlar [Gumilev 1960: 166].

Çen Tan’ın Hun hükümdarının kellesi ile beraber gönderdiği raporuna 
Han İmparatorluk Sarayında iki farklı yaklaşım sergilenmiştir: birileri sah-
tekarlık ve vurdumduymaz hareketleri için Çen Tan’ın cezalandırılmasını 
istemişse, diğerleri elçisini öldüren Hunları yenerek Çin’in intikamını aldığı 
için onun ödüllendirlmesi gerektiğini talep etmişlerdir. İkinci teklifin galip 
gelmesi ile Çen Tan kendi amacına tam ulaşmış olur. Onun Talas Savaşını 
en ufak ayrıntılarına varıncaya kadar resimleriyle detaylı anlatmış raporu 
bu savaş hakkında çok önemli bilgilerin tarihte kalmasını sağlamıştır.

1. Talas Savaşının dünya tarihindeki siyasî-sosyal önemi

• Kuzey Hunlarının yenilgisi Merkezî Asya’da iki asır boyunca super 
güç olarak tanınan Hunların siyasî arenadan düşmelerinin başlangıcı ol-
muştur.

• Vassal olarak Çin’e sığınan ve onlar tarafından Kuzey Hunlara yönelik 
koz olarak kullanılan Güney Hun Devleti lideri Kohşuat Tanrı Kut başında 
olan Güney Hunlarının itibarı epey gözden düşmüştür [Fayzurahmanov 
2000: 59].

• 1. Talas Savaşı’nda Çin ve Roma askerlerinin ve onların savaş teknik-
lerinin kullanılması, onu Asya ve Avrupa güçlerinin karşı karşya geldiği ilk 
savaş anlamını kazandırmıştır.
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• Çin-Uysun ittifakı tarafında savaşa dahil olan Kırgızlar için 1. Talas 
Savaşı Kırgızların saldırısından endişelenen Kuzey Hun Devleti’nin karar-
gahını Yenisey’den Altay’a taşıması ile önem taşıyor. M.S. 91 yılında Doğu 
Han Devleti’nin Altay’da Kuzey Hun Devleti’ni tamamıyla yenmesinden 
sonra tam bağımsızlığını kazanan Kırgızlar Çin ve diğer ülkeler ile siyasî 
ve ticarî ilişkilerini serbestçe yürütme olanağına sahip olurlar.

• Таlas Savaşı’nda “Hunların peşine düşüp güney-batıya gelerek onla-
rın sonunu getiren M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 3-4 yüzyıllara kadar güney-ba-
tıya doğru göçleri başlayan Kırgızların bir kısmının şimdiki Tanrı Dağları 
Kırgızlarının temelini oluşturan ecdatları olması” bakımından da bu savaş 
Kırgız tarihi için büyük önem arz etmektedir. [Baytur, 1992: 56].

• Каngüy Devleti’nin, Talas ile sınırdaş Sogdların eski memleketinin adı 
olma ihtimali [Gumilev 1960: 166], Aramey yazısını kullanan Sogdlar ile 
Kırgızların yakın temas etme olanaklarına işaret etmesi, Yenisey-Talas 
yazılarının ilk örneklerinin bazılarını Sogd yazısından almış olabilecekleri 
varsayımını güçlendirir. Yenisey yazıları ile Talas yazılarının yani Yenisey 
Kırgızları ile Tanrı Dağları Kırgızlarını birleştiren halkanın tespiti, bu iki ya-
zının birbirinden kopmayan aynı milletin ortak kültürünün ürünü olduğunu 
ispatlayacak niteliktedir.

İkinci Таlas Savaşı

2. Таlas Savaşı adı ile tarihte iz ırakmış olay M.S. 751 yılında Türgeş 
Kağanlığı ile Abbasi Halifatı’nın bir yanda, Çin’in Tang Hanedanı ile onla-
rın müttefikleri Karlukların Talas Irmağı kıyısında gerçekleşen savaşıdır. 
Çin’in Orta Asya’ya girişini istemeyen, diğer yandan kendilerinden de emin 
olamayan Halifat yönetimi Çinlilere karşı savaşa tecrübeli kumandan Zi-
yad ibn Salih yönetimindeki Yemen suvarilerini sokarlar. Onlara o zamana 
kadar Araplar ile savaşmış Türk boyları da dahil olurlar.

Çin ordusu 749 yılında Orta Asya’yı fethetme siyasetinin başlangıcı 
olarak Şaş’ı (Taşkent) aldıktan sonra 751 yılında Talas’a ulaşır. Çin gene-
ralı Gao Siyançj, Türgeşlerin son hükümdarı Bahadır Tudun’u (Mohedu) 
esir alarak hileyle öldürür. Olaydan sağ kurtulmayı başaran Tudun’un oğlu 
Türk boylarına birlikte korunma çağrısı yapar, aynı zamanda Taraz şeh-
rinde yerleşmiş olan Arap garnizonu yetkilisi Ebu Selim’den yardım ister.

Resmî kaynaklara göre savaşa Araplardan 40-50 bin, Çinlilerden 30-40 
bin kadar asker katılmıştır. Taraflar 4 gün boyunca taaruza geçemeden 
karşı karşıya dururlar. Dördüncü günü Çinlilerin müttefiki Karluklar İm-
paratorluk ordusu cephesinden ani saldırıya geçerler. Bunu beklemeyen 
Çin ordusu bozguna uğrar. Arapların da karşıdan saldırısı ile Çin ordusu 
darmadağın olur ve savaşın beşinci gününde galibiyet Arapların olur. İki 
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tarafın da ağır kayıplar verdiği (Araplar 20 bin ölü ve yaralı, Çinliler 8 bin 
ölü ve yaralı ayrıca 20 bin esir verdiği söylenir) savaş sonrasında her iki 
taraf da fetih hayallerinden vazgeçmek zorunda kalırlar. Bu savaşta kimin 
kazanıp kimin kaybettiği tartışması tarih boyunca sürmektedir. Genel an-
lamda, galibiyet akıllı taktikleri sayesinde her iki süper gücün baskısından 
fazla kayıpsız kurtulmuş olan Türk halklarının olmuştur.

2. Talas Savaşı’nın dünya tarihindeki siyasî-sosyal önemi

• Оrta Asya’nın Çin egemenliği altına girmesinin engellenmesi.

• Ağır yenilgiye uğrayan Tang Hanedanı’nın yıkım dönemine girmesine 
vesile olması. Talas Savaşı sonrası Çin’in Orta Asya hayalini 1000 yıl bo-
yunca ertelemek zorunda kalması.

• Ordusunun yarısını (20 bin asker) ölü ve yaralı olarak kaybeden Arap-
lar da Doğu’yu savaş yolu ile fethetme amacından vazgeçerek kültürel 
yayılma yolunu tercih etmek zorunda kaldılar. Bağdat gibi ilim ve kültür 
merkezlerinin açılması, dil, edebiyat, felsefe alanlarında meydana gelen 
yeniliklere işte bu dönüm noktasının meyveleri olarak bakılır.

• Тürklerin Müslüman dini ile tanışmaları ve onu kansız, kendi istekleri 
ile kabul etmelerinin yolu açılmıştır.

• Каrluk Devleti’nin kurulması, Uygurların Doğu Türkistan’da tekrar güç-
lenmeleri de bu zaferden sonra mümkün olmuştur.

• Çinli esirlerden (20 bin kişi) kağıt yapımı, matbaa, tıbbî ilaç gereçler, 
pusula gibi medenî yenilikler öğrenilmiştir. O yenilikler Araplar vasıtasıyla 
Orta Doğu’ya, oradan Haçlı Seferleri vasıtasıyla Avrupa’ya yayılmıştır.

Dünya tarihinde adı geçen bu iki büyük savaşın da Talas Nehri kıyı-
sında geçmiş ve onun ismiyle zikredilmiş olması tesadüf olmasa gerek. 
Belki burada bu coğrafya’nın sadece zamanında herkesin gözünü diktiği 
bereketli yer olması dışında savaş manevrası ve gözetleme yeri olarak 
askerî açıdan da uygun olmasının önemli payı vardır. Örneğin, Manas 
Destanı’nda Talas’ın Alp Manas’ın karargahı olarak seçilmesinde özellikle 
bu hususlara özel olarak vurgu yapıldığı görülür. Altay’da doğup büyüyen 
Alp Manas kendi karargahını kurmaya elverişli yer keşfine çıktığında Bilge 
Koşoy Talas’ı tafsiye ederken onu her tarafı hem kale kurmaya hem gözet-
leme yeri olarak kullanmaya uygunluğuna işaret eder:

Каdimki Talas, Keñ Kol bar
Каlkka cetken kabarı
Cerdey kör oşol ceriñdi
Кütö kör kırgız eliñdi!
Таlastı kütüp çep kılgın
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Тört tarabın bek kılgın
Belesten beykabar аdаm ceñbegen
Bettep duşman kelbegen
Öndürün adam çalbagan
Ördöp adam barbagan
Таlastı koşuun kıla kör, Manas!...

Meşhur Talas, Keñ Kol var
Herkesçe duyulan haberi.
Sahip çık o güzel yurduna
Yer et onu Kırgız halkına!
Talas’a kur kaleni
Dört yanını sağlamlaştır.
Yabancı birinin haber alamayacağı
Cesaret edip düşmanın gelemeyeceği
Arasını adamoğunun aralamayacağı
Zirvesine kimsenin çıkamayacağı
Talas’a kur karargahını, Manas!...
 
Sonuç olarak, Talas, Kırgızların yalnızca ata yurdu olarak değil, Kırgız 

tarihinin, ilminin, edebiyatının, aynı zamanda millî ruhunun da sembolü 
olarak özel bir yere sahiptir. Talas ile ilgili günümüze kadar tarihî belge, 
mimari yapıt, Talas yazıtları adıyla bilinen runik yazılar, Manas Destanı’nın 
tarihle örtüşen verileri gibi farklı muhteva ve şekillerle ortaya çıkmakta 
olan bilgiler, Kırgız deyimi ile “Taşka tamga basıp ketken” (Tarihini taşlara 
damga olarak vurmuş) ecdadımızın değerli hazinesinin izini topyekün sür-
memiz için sırasını bekliyor gibi. Talas, asırlar boyunca Kırgızın birliğini, 
varlığını koruyan, millî ruhun sarsılmaz abidesidir. Kim bilir, belki, işte bu 
haysiyetinden dolayı köhne tarihten bu yana kaybolmayan “Kırgız” ismi 
gibi “Talas” ismi tarihe ışık tutarak bugüne kadar gelebilmiştir.
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ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
КЫРГЫЗСТАНСКОЙ ЧАСТИ ТАЛАССКОЙ ДОЛИНЫ

Аманбаева Б.*

Summary

Study of archaeological monuments of the Kyrgyz part of the 
Talas Valley

In the article, the author highlights issues related to the study of all 
types of archaeological sites of the valley, both in the Russian and Soviet 
periods, and in the years of the country’s sovereignty.

Keywords: Kyrgyz, Talas, archaeology, monuments.

При историко-культурном районировании Таласскую долину 
часто относят к юго-западному Джеты-Суу (Семиречье), но ряд 
исследователей выделяет ее в самостоятельный регион [Беленицкий, 
Бентович, Большаков, 1973: 75]. Географически она делится на 
две части: нижнюю, дельтовую, земледельческую, которая сейчас 
административно входит в состав Казахстана, и верхнюю, горно-
долинную, находящуюся в пределах Кыргызской Республики.

Судя по отдельным находкам, Таласская долина была освоена 
еще в древнекаменном веке. В эпоху поздней бронзы долину населя-
ли племена, относящиеся к андроновской историко-культурной общ-
ности, о чем свидетельствуют материалы из исследованных могиль-
ников Таш-Тюбе-2, Тош-Башат, Беш-Таш и др. [История, 1984: 109]. 
Хорошо представлены памятники древних кочевников раннего желез-
ного века; именно в Таласской долине впервые в Кыргызстане были 
обнаружены катакомбные захоронения времени «великого переселе-
ния народов». Для средневековья характерно сосуществование коче-
вой и оседло-земледельческой культур, многочисленные памятники 
которых – городища, рудники, могильники, каменные изваяния, эпи-
графика и наскальные изображения – хорошо известны [Бернштам, 
1941; Археологические …, 1963]. В этот период Таласская долина 
являлась одним из центров горнодобывающей отрасли, снабжавшей 
серебром значительную часть тогдашнего мусульманского мира. По-
сле XIII в. традиции оседлости почти исчезают, и области среднего и 
верхнего течения р. Талас превращаются в места обитания преиму-
щественно кочевников.

 * К. и. н., НАН КР, Бишкек, Кыргызстан.
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Исследование памятников долины началось в 90-х годах XIX в. 
Впервые некоторые из них были описаны В. В. Бартольдом в 1893 
г. Значительный вклад в их открытие и изучение внес краевед В. А. 
Каллаур, которому принадлежит честь открытия памятников орхоно-
енисейской письменности в верховьях Таласа в 1896 и 1898 гг., а 
также и согдийских надписей в ущельях Терек-Сай и Кулан-Сай. С его 
же именем связано и появление в литературе информации о ряде 
памятников оседлой и кочевой культур. В конце 20-х – 40-х годах ХХ 
в. в долине проводил исследования М.Е. Массон, интересы которого, 
в первую очередь, распространялись на памятники горного дела и 
мавзолей «Гумбез Манаса» [Массон, Пугаченкова…, 1950]. 

Первое систематическое археологическое обследование долины 
связано с деятельностью Семиреченской экспедиции под руководством 
А. Н. Бернштама, организованной Комитетом наук Киргизской ССР и 
Институтом истории материальной культуры АН СССР в 1938–1939 
гг. Были проведены раскопки Кенкольского могильника, с катакомбно-
подбойным обрядом погребения, датированного им в приделах I–V 
вв. н.э. Сопроводительный инвентарь погребенных был значителен 
по количеству и интересен по содержанию. В некоторых могилах 
сохранились кожаные и шелковые одежды усопших. Вопросы об 
этнической принадлежности населения, оставившего этот могильник 
и его датировке до сих пор вызывают споры в научной среде. 
Исследованы также и некоторые средневековые городища – Садыр-
Курган (Шельджи), Ак-Тобе Таласское (Текабкет), Ак-Тобе Орловское 
(Куль) [Археологические..., 1963: 7–11]. 

В последующем, в 1956–1957 и 1960 гг. комплексной экспедицией 
Института истории АН Киргизской ССР, в которой принимали участие 
все действующие тогда специалисты республики, исследованы 
многочисленные памятники, расположенные в разных частях долины, 
представленные погребальными сооружениями, поселениями, 
городищами, петроглифами, эпиграфикой, горнорудными 
выработками, датируемые в широком хронологическом диапазоне 
– от эпохи бронзы до средневековья включительно. Изданный 
по результатам работ сборник, до сих пор является наиболее 
содержательной публикацией об археологическом наследии Таласа 
[Археологические... 1963]. К сожалению, в дальнейшем, исследования 
не отличались такой системностью и масштабами. 

Наиболее значимыми из работ, проведенных в конце 1960-
х и 1970–1980 гг., были раскопки на городище Садыр-Курган 
(Шельджи), попавшем в зону затопления строящегося тогда 
Кировского водохранилища. Особого внимания заслуживают 
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раскопки цитадели, в которой вскрыты руины дворцового комплекса, 
представляющего собой монументальную постройку, состоящую 
из четырех помещений площадью 230 м2, функционировавшего в 
течение XI–XII вв. Сооружение отличалось тщательностью отделки 
интерьеров. Судя по наличию в завалах фрагментов штукатурки и 
кирпичей с оштукатуренной поверхностью, на которых сохранились 
следы орнамента в виде черной и голубой полосок, его стены могли 
быть украшены монохромной росписью. Ниже этой постройки были 
зачищены еще три слоя с остатками рядовых построек, относящихся 
к VIII–IX вв. И еще два метра наслоений на цитадели так и остались 
неснятыми. [Кожемяко, 1970: 36]. Одновременно велись и раскопки 
на городище Бейшеке возле одноименного села (к востоку от Садыр-
Кургана), являющегося руинами небольшого городка, имеющего 
трехчастную структуру в виде цитадели, основных развалин и 
пригорода, окруженного внешней стеной, датированного Х–ХII вв. Во 
всех частях городища было вскрыто 1200 м2 площади. Особо отмечено 
открытие на памятнике плавильных печей и наличие большого 
количества шлаков. С учетом того, что в нескольких километрах к 
югу от этого городка, в ущелье Сарымсак, располагалось большое 
количество горных выработок, можно предположить, что здесь 
проводилась первичная обработка руды (Археологические..., 1963: 
249–250). К сожалению, результаты этих исследований до сих пор не 
получили достойного отражения в научной литературе. 

Следует отметить, что в указанные выше годы, активность проя-
вили краеведы и исследователи, занимающиеся наскальным искус-
ством и эпиграфикой. В 1973 и 1975 гг. эпиграфическая группа под 
руководством В.А. Лившица обследовала надписи в ущельях Ку-
лан-Сай и Терек-Сай, определившая их как поздне-согдийские, о чем 
свидетельствуют как палеография некоторых букв, так и даты, содер-
жавшиеся в надписи по эре Йездигерда III, последнего сасанидского 
царя, начинавшейся 16 июня 632 г. со дня восшествия его на престол. 
В переводе на хиджру, это Х – начало ХI вв., подтверждающие, что 
данные надписи не только самые значительные по объему согдий-
ские тексты в Центральной Азии, но еще и самые поздние по време-
ни выбивания. Они содержат длинный перечень мужских и женских 
имен представителей знати, носящей тюркские имена. Считается, что 
путники могли относиться к манихейской или христианской общине 
города Текабкета (городище Ак-Тобе Таласское), располагавшегося 
всего в нескольких километрах к югу от ущелий [Горячева, 2010: 169]. 
Правда, в последние годы появилась и иная версия отождествления 
этого памятника с историческим городом Йегакентом, в котором, судя 
по некоторым источникам, располагался манихейский монастырь [Лу-
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рье, 2018: 109–115]. В 1974–1985 гг. под руководством учительницы 
географии Р. Я. Рысаковой, юными краеведами из кружка «Искатель» 
школы № 2 г. Талас, во время изыскательских маршрутов зафикси-
рованы местонахождения петроглифов в 18 пунктах долины. Ими 
подсчитано количество поверхностей с изображениями, составлены 
карты маршрутов и расположения памятников, сделаны описания и 
фотофиксации наиболее интересных изображений [Рысакова, 1982: 
47–50]. Совместной экспедицией Института истории и Института язы-
ка и литературы АН Киргизской ССР в западной части долины, в уще-
лье Куру-Бакайыр (Таласский Ала-Тоо) в 1981 г. были открыты новые 
рунические и согдийские надписи, а также петроглифы [Джумагулов, 
Кожомбердиев, 1983]. В 1986–1987 гг. археологами из Кемеровско-
го университета (Россия) и Института археологии АН Казахской ССР 
проводилось совместное исследование петроглифов Жалтырак-Та-
ша (долина р. Ур-Марал), одного из интереснейших местонахожде-
ний наскального искусства, в ходе которого выполнено копирование 
изображений [Шер и др., 1995]. А в 1988 г. краеведом М. Ф. Туром 
был открыт катакомбный могильник Кара-Буура, находящийся в 3 км 
к северу от села Кировское (нынеш. Кызыл-Адыр) и поблизости от 
одноименного ущелья. В течение трех сезонов (1988–89 гг., 1990 г.) он 
вместе с казахстанскими коллегами исследовал этот памятник, отно-
сящийся к кенкольской культуре, близкой к кругу присырдарьинских 
культур [Байпаков, 2000: 6-10].

 В процессе подготовки 1000-летнего юбилея эпоса «Манас» 
(1995), главное празднество которого должно было пройти в Таласе, 
планировалось и проведение исследовательских работ на некоторых 
видах памятников долины, однако эти планы не были реализованы. 
В начале 2000-х гг. коллегами из Кыргызско-Российского (Славянско-
го) университета было объявлено, что в результате наблюдений за 
культурными слоями городища Садыр-Курган (Шельджи), после спа-
да вод Кировского водохранилища, обнаружен городской некрополь, 
датированный ими в пределах IX–XV вв. [Торгоев, 2007: 42–44].

 В те же годы продолжалось изучение наскальных изображений. В 
первую очередь, это местонахождения петроглифов на р. Ур-Марал. 
В 2003 г. обследованием Жалтырак-Таша занималась международ-
ная экспедиция под руководством К.И. Ташбаевой и А.-П. Франкфор-
та: ими была выполнена индексация плоскостей с изображениями, 
сняты контактные копии, изготовлены силиконовые клише наиболее 
интересных рисунков и сюжетов, подготовлен схематический план па-
мятника [Ташбаева, Франкфорт, 2005: 12–19].

В рамках подготовки научной составляющей Концепции зон охра-
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ны Национального комплекса «Манас-Ордо» в Таласской области со-
трудниками Института истории и культурного наследия в 2002–2005 
гг. под руководством Б.Э. Аманбаевой проведены аварийные работы 
на Кенкольском могильнике. В результате чего получены новые дан-
ные об этом памятнике, в частности, обнаружено погребение эпохи 
бронзы и зафиксированы более 80 петроглифов, расположенных на 
адырах выше курганов. Одновременно Таласский археологический 
отряд занимался и разведывательной деятельностью с целью выяв-
ления новых археологических объектов, а также их документирова-
нием по следующим маршрутам: зона с. Бейшеке (Кара-Буринский 
район), правый берег р. Ур-Марал – Чийим-Таш (Бакай-Атинкий рай-
он), окрестности с. Таш-Арык, левый берег Кенкола и правый берег 
р. Каракола (Таласский район) Таласской области [Аманбаева и др., 
2002]. Финансовую поддержку оказали Национальный комплекс «Ма-
нас-Ордо» и проект CARAD (Central Asian rock art base date – База 
данных наскальных искусств Центральной Азии). В последние годы 
коллегами из КНУ им. Дж. Баласагына и КТУ «Манас» продолжены 
работы по поиску, инвентаризации и документированию каменных 
изваяний, большое количество которых свезено на территорию му-
зея «Манас-Ордо». На сегодняшний день в их списке значится 56 
экспонатов, 11 из которых найдены недавно. По-прежнему интерес 
исследователей, и не только отечественных, привлекали памятники 
эпиграфики. 

В 2014 и 2017, 2019 гг. надписи Кулан-Сая и Терек-Сая были осмо-
трены коллегами из Алматы, Токио и Пекина. Кроме того, японских и 
китайских специалистов интересуют городище Ак-Тобе Таласское и 
замок Кулан-Корук. Некоторыми краеведами в последние годы пред-
ложено отождествление последнего памятника с городом шаньюя 
Чжи-чжи, который впоследствии был разрушен китайцами. Пользу-
ются вниманием исследователей и краеведов отдельные памятники 
самого западного Манасского района, граничащего с Джамбылской 
областью Казахстана. Это городище Джоон-Тюбе (Атлах), где прои-
зошло известное сражение 751 г., а также ряд небольших городищ 
и поселений вдоль границы, посещаемых, как кыргызстанскими, так 
и казахстанскими специалистами. Так, в результате одной из таких 
поездок, на городище Старопокровское-2 были обнаружены монеты, 
позволяющие сделать заявление о локализации города Янги-Талас 
(Тараз) именно в районе этого памятника.

Подытоживая данный краткий экскурс в историю изучения памят-
ников кыргызстанской части Таласской долины, хочется отметить 
следующее: 
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1) археологические исследования последних десятилетий иници-
ировались самими специалистами или заинтересованными в их ре-
зультатах отдельными учреждениями;

2) иногда они являлись частью комплексных программ, сочетаю-
щих документационный, исследовательский и практический компо-
ненты, реализуемых в рамках международных проектов, что делало 
возможным объединение усилий специалистов различного профиля 
(CARAD, тематические исследования ИКОМОС);

3) с учетом того, что Таласская долина в древности, средневеко-
вье, да и в новое время была единым историко-культурным регионом 
(иногда и административным), желательно планировать и проводить 
совместные кыргызстанско-казахстанские археологические иссле-
дования, которые, несомненно, будут результативны и тем самым 
станут достойным вкладом в развитие археологической науки обеих 
стран. 
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ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ АРХЕОЛОГИЯЛЫК 
ЭСТЕЛИКТЕР ЖАНА КОРГОО-САКТОО ИШИНДЕГИ 

КАЙДЫГЕРЧИЛИКТЕР
Табалдыев К. Ш.*

Summary

Archaeological Monuments of the Talas Valley and Negligence in 
their Conservation

Archaeological monuments of all regions of Kyrgyzstan, including Talas 
valleys testify to the cultural richness and depth of the national history. The 
most numerous archaeological monuments of the Talas Valley are ancient 
burials, rock paintings, ruins and medieval towns. Mining and processing 
sites have also been discovered here metal, rune-like monuments of wri-
ting of the Turkic-speaking peoples of the Middle Ages. Unfortunately, at 
the moment this rich heritage of our ancestors is being destroyed at an 
accelerated pace. Hundreds of new archaeological objects become known 
every year, and this significantly complicates the organization of their prote-
ction. All civilized states strive to ensure the physical safety of archaeologi-
cal sites. The preservation of the archaeological heritage should become 
one of the most important areas of the global cultural policy of the Kyrgyz 
Republic. After all, archaeological materials are the only, main source for 
the reconstruction of ancient, medieval historical and cultural processes.

Keywords: Kyrgyzstan, Talas valley, archaeological sites, destruction 
of archeological monuments, preservation of cultural heritage.

Биз азыр илимдин жана техниканын, адамзаттын интелектуалдык 
деңгээлинин болуп көрбөгөндөй өнүгүшү менен катар ата-
бабаларыбыздан калган миңдеген тарыхый доорлордун сырларын, 
ийгиликтерин сактап жаткан эстеликтердин ченеми жок бузулуп 
жаткан мезгилинде жашап жатабыз. Ошого карабастан өткөн тарыхка 
кызыгуу артып жатканы менен ошол тарыхты тарых кылган далилдери 
археологиялыкы эстеликтерди коргоо ишине эч кимибиздин тиешеси 
жок сыяктуу өз жашоо-тиричилигибиз менен алек болуп, анда-санда 
юбилейлердин түрүн өткөрүп келе жатабыз. Бир дагы юбилейлик, 
мамлекеттик иш чарада, шайлоо убадаларында ата-мурасты 
туруктуу коргоо жаатында кеп жок. Эл алына чыгып сейрек гана 
тарыхка байланыштуу жалындуу сөз сүйлөгөн таасирдүү кишилердин 
айткандарында мурас сактоо иши эске алынбайт.

 * Проф. тарых илиминин кандидаты, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек, Кыргызстан.
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Кыргыз жергесинин бардык тарабында археологиялык 
эстеликтердин кɵп түрү кездешет. Бирок, дүйнөдө ар тараптуу сактоо 
ишин жеринде чечкен уюуму жок биздин гана мамлекет болуш керек? 
Маданият жана туризм министирлигинде эки кишиден турган бөлүм 
бар. Алар он миңдеген эстеликтин ар бирин кароого чамасы жетпейт. 

Кыргызстанда 35-жылдан бери археологиялык эстеликтерди 
коргоо, изилдөө ишине каржы жумшоо токтотулган. 1980-чи 
жылдары эстеликтерди каттоо, паспортун түзүү, сактоого арналган 
Кыргыз ССРинин Министирлер Советинин чечиминин аягы жылан 
сыйпагандай жок болду. 

Эгемендик мезгилинде тарыхый даталар идеологиялык 
иш чара иретинде маселеге таяныч болду. Ош-3000, Кыргыз 
мамлекеттүүлүгүнүн 2200-жылдыгы өңдүү символикалык маданий 
иш чаралар археологиялык маалыматтарга жамынып өткөрүлдү. Эң 
өкүнүчтүүсү ошол археологияны өнүктүрүү, эстеликтерди коргоо, адис 
даярдоо, музей иштерин жаңыча жандандыруу маселелери козголгон 
жок.

Натыйжада, жерди менчиктештирүүдө кээ бир археологиялык 
эстеликтер талкаланды, түртүлдү. Совет мезгилинде, дың бузган 
тракторлордон калган эстеликтер, дагы эки эселенип талкаланды.

Археология илими өз жолу менен жылды. Мамлекет тарабынан 
колдоо болбогону менен байыркы таш доорунан тартып кеч 
орто кылымдарга чейинки эстеликтер аркылуу илгерки маданий 
тарыхыбыздын издери аз да болсо жаңы нукта изилдене баштады.

Дүйнɵнүн алдыңкы мамлекеттеринин тажрыйбасына караганда, 
ата-мурастарды сактоо ишине кары-жаш, окуучу-студент-мугалим 
кош колдоп кам кɵргɵндɵ гана чечилип келген экен.

Бул ишке кɵп сандуу кызыктар инсандарды тартууда адис 
археологдор изилдɵɵ тармагындагы ийгиликтери менен коомчулукту 
тааныштырып, жергебиздин тарыхы саясий окуялар, юбилейлик 
жылдар менен гана чектелбестигин далилдеп – мадаий ɵнүгуү 
тарыхынын кереметтери менен тааныштууусу шарт. Болбосо 
дүйнөдөгү элдердин “эң улуусубуз”, “эң кыйыны” болгонбуз деген анда-
санда кыйкырган псевдотарыхчылык пикир гана сайрандап калчудай 
туюлат. Эгерде баарылап сактап калсак, келечектеги 50-100-200 
жылдан кийин биздин Мекенибиз ачык асман алдындагы музейлүү 
мамлекетке айланары бышык. Бул пикирге мени 1980-жылдан берки 
тажрыйбам алып келди.

Талас жергеси да ченебеген археологиялык мурастарга ээ. 
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Кыргызстанда эң биринчи жолу чет жердик изилдөөчүлөр келип 
иштеген жер. Евразиялык тарыхта орду бар «кенкол археологиялык 
маданияты», дүйнөлүк тюркология илимине кыргыз жана тектеш түрк 
тилинде сүйлөгөн калктардын энчиси рун сымал жазуу ачылган жер. 
Евразиядагы байыркы алфавиттер тизмесинде «талас алфавити» да 
бар.

Бабалар тарыхынын орчундуу учурларына көкүрөк кагып 
сыймыктанган маалыматтар болгону менен мурасты «тынымсыз 
коргоо маданияты» калыптанбай, XIX кылымда башталган сактоого, 
изилдөөгө байланыштуу иш-чаралар улана албай калыптыр.

1895-жылы Орто Азияда биринчи жолу байыркы кыргыз жана 
түрк тилдүү калктардын энчиси – рун сымал жазуусун, жергилиетүү 
кыргыздар узеддин башчысына көргөзүшөт. Дароо эле, 1996-жылы 
Ташкенттеги Түркстандагы археологияны сүйүчүлөрдүн ийриминин 
жыйынында сейрек кездешүүчү табылганын маселеси каралат [1]. 
Түркстан генерал губернатору В. В. Бартольд түзгөн кружоктун ушул 
сыяктуу иш чаранын колдоочусу болгон. Жазуу П. М. Мелиоранский 
тарабынан басмага жарыяланып, эл аралык мааниси ачылат. Жаңы 
табылга боюнча өз пикирин В. В. Радлов жазып калтырган [2].

Жаңы маалыматты уккан чет жердин изилдɵɵчүлɵр тобу Кыргызстан 
аймактары Орусия Империялык бийлигинин курамына кошулган 
заманда, 1898-1899-жылдары Таласка келген экен. Финляндиянын 
финн-угор окумуштуулар коомунун мүчɵсү, философиянын магистры 
Г. Гейкель жана профессор О. Доннер, барон Мульк казуу жүргүзгɵнү 
келишет. Ал учурда финндер дагы илгерки ата-тегинин келип 
чыгышына кызыктар болуп, чечкиндүү кадамдарды таштагандыктан, 
жердин алыстыгына карабай алыскы Теңир-Тоону карай сапар 
тартышкан. Келип азыркы Талас шаарынын түштүк чыгыш тарабынан 
болжолу, 3-4 км алыс жердеги Айрытам-Ой (Айртамой) жеринен дагы 
рун жазуусу бар таштан дагы бир канчасын табышкан. Кɵрсɵ жазуунун 
тамгалары байыркы финн жазууларына түспɵлдɵш болгону менен эки 
башка, бири-бирине байланышсыз жазуу экендигине кɵздɵрү жетет. 
Ага карабастан, окумуштуулук милдетин так аткарышып, изилдɵɵсү 
боюнча тарыхый макала жазып калтырышкан [3]. Алгачкы чет элдин 
илимий топтун илимий демилгесинин жакшы жагдайы ушул.

Кийин 1938-жылы Г. Гейкельдин макаласы менен тааныш болгон 
ленинграддык жаш археолог А. Н. Бернштам Кенкол эстелигин таап 
изилдеп, 1940-жылы «Кенкольский могильник» деген баалуу китебин 
жазган [4]. 

Ошентип алысыкы чет элдик биринчи Г. Гейкелдин экспедициясы 
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кийин кыргыз археологиясына «кенкол маданияты» деген Чыгыштан 
чыккан Улуу кɵч доорунун эстелигинин ачылышына түрткү болду. Алар 
келип байыркы кыргыз жана ага тектеш түрк тилдүү элдин жазуусун 
ачып, дүйнɵдɵгү тюркологдордун изилдɵɵ булактарнын катарына 
жаңы табылганы тартуулашты.

Кенкол мүрзөсүнөн А. Н. Бернштам хуннулар доорунун тарыхына 
салып кошуп, дүйнɵлүк алкактагы окумуштуулардын кɵңүлүн бурган. 
Азыркы мезгилге чейин ар бир хуннулар доорун изилдеген археолог, 
тарыхчылар улуу окумуштуунун эмгегине шилтеме беришет.

Мыкты, сенсациялык табылган деп, 2000-жыл илгерки, кадимки 
бала бɵлɵнɵ турган арча бешиктин табылышы деп эсептешибиз керек. 
Элдин маданиятынын улуулугун, байыркылыгын азыркыга чейин 
пайдаланылып келе жаткан бешик, шимек сыяктуу зат түрүндөгү 
табылгалар далилдейт. 

1960-жылдары Кенкол эстелигин кыргыз археологу Ы. 
Кожомбердиев Кенколдо экинчи сапар изилдɵɵ иштерин аткарды [5].

Кенкол тарыхый эстелиги дагы кɵп кызыктуу маалыматтарыд 
бермек! Манас 1000-мааракесин уюштурууда, ал жер түздɵлдү, бир 
жерине сахна курулду, экинчи жери ат чабуу аянтына айландырылды, 
калгандарын түздɵп үстүн чым менен жымсалдашты. 

Ошентип, миң жылдыктын шааниси менен 2000-жыл илгерки бешик 
табылган жер жер үстүнɵн жексенделди. Ошол мезгилде майрамды 
уюштурууну колго алган идеологиянын тизгинин кармагандар 
«вандализм» менен ундɵшүп аракетин байкашкан да жок. 

Дүйнɵлүк маанидеги мааракени уюуштурам деп, дүйнɵгɵ таанымал 
археологиялык эстеликтин түбүнɵ жетишти. Бирин уюштурам деп 
экинчисин талкалаган заман ɵттү. Салмактап кɵрсɵк, чет элдиктер 
баалап, алыстан келип изилдеген эстеликтин бирин «ɵзүбүздүкүлɵр» 
жалмап коюшту. Кечээ жакында калып калган эстеликтерин изилдеп, 
музейлештирүү иши башталып кайра ташталды.

Бизге чейин жеткен эстелик нак алтындан да баалуу эле. Ɵзүңүздөр 
билген 2007-жылдагы Кароол-Дөбөдөн алтын издөө ишенчээк, 
макулуктардын иши болгонун эл билет.

Айыртам-Ойдогу кыргыз жана тектеш тилдеги калктардын араб 
жазуусуна чейинки жазма маданиятынын кадыры ɵсүп тарыхка «талас 
жазуусу» деген термин кирди. Кийин жазуунун саны 14 кɵ жетти. 
Акыркысын Жоон-Арык айылынын тургуну Солтобаев Алтынбек 
агабыз таап, уулу Эмил Солтобаев аркылуу бизге маалымдалган 
(сүрөт 1) [5].
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Дал ушул “он тɵртүнчү” жазуусу бар таш табылган жерге барып, 
археологиялык кɵзɵмɵл жургузуп, дагы кызыктуу пикирге келдим. 

Адатта биз Монголиядагы Орхон, Енисейдеги кыргыз, Алтайдагы, 
Таластагы кыргыз, түрк жазууларын «кɵчмɵндɵр жазуусу» деп санап 
келебиз. Айыртам-Ой тоодон кеминде 4 км аластагы, түз талаа 
жериндеги орто кылымдагы шаар-чептер жайгашкан жерде табылган. 
Жазуулар тюрколодордун айтымында сабаттуу жазмакердин колун 
менен жазылган. Ал койчу же жылкычы эмес, билимдүү, жазуунун устаты 
болгон. Таластын атактуу Айрытамдагы жазуулары шаарча-чептер, үй 
курулуштары, металл эриткен, карапа бышырган устаканалары бар 
жерде ташка чегилген. Жазуулар мал артынан түшүп, окуганга чамасы 
жок койчунун ишмердүүлүгү эмес, шаардык мугалимде билим алган 
сабаттуу жазмакердин чыгармасы болгон. Кадырлай турган жер жеке 
менчикке берилип, айдоо аянтына айланган экен. Азыр да кеч эмес – 
алдыңкы катмарлары сакталса, изилдөө ишин улантууга мүмкүн.

Жазууну калтырган эл жок болуп кеткен жок. Талас жазууларында 
«отуз оглан» эли эскерилет. Азыркы мезгилде кыргыз курамындагы 
«отуз уул» уруусу менен ундɵшкɵнү баамдалып турбайбы? Жазуусу 
бар эл цивилизациялуу эл! 

Корутундулап айтканда, мындан 124-жыл илгери Г. Гейкель башында 
турган экспедициянын ачылыштарынын мааниси азыр дагы артып турат. 
Айрытам жери (Жоон-Арык айылынын түштүк тарабы) эгемендиктин 
мезгилиндеги олчойгон каталарынын биринин тагдырын кайталап 
калган. Тарыхый эстелиги бар жерлерди кɵбү менчикке таратылган, 
менчикке берилген! Ошол мезгилдеги маданиятты, мурас коргоону 
жетектегендердин, маданий мурас менен кабары жок жетекчилердин 
кечирилгис шалаакылыгы. Азыр ал жердеги орто кылымдагы шаарча-чеп 

Сүрөт 1. Жон-Арык айылынын жашоочусу Солтобаев Алтынбек тапкан рун 
сымал жазуусу бар таш
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калдыктары айдоого жана мүрзɵгɵ айланып бара жатат. Сактап калууга 
азыр да кеч эмес. Биз маданий тарых, бабаларыбыздын цизилизациясынын 
издерин баалоо деңгээлине жете элек болушубуз керек? 

Жок дегенде, Талас суусунун агымына жакын жерлерде тɵрɵлүп, 
ɵсүп чоңойгон жергиликтүү журттун колдоосу керек болуп турат. 
Биз арийлердин урпактарыбыз, кыйын уруулардын урпактарыбыз, 
тиги баатырдын урпагымын деген, же мурас сактоого караганда ат 
оюнун уюштуруп миллиондорду чачып шайлоого катышкан «кыйын 
чыкмалардын» пайдасы ушунда тиймек. Курулай кɵкүрɵк чабууга 
караганда, ушундай ишке бир ирет гана эмес, туруктуу салымын 
кошуп жиберген чечкиндүү аракеттер жүз жылдан кийин да тарыхта 
эскерилмек, элдин утурумдугуна эмес түбɵлүгүнɵ пайдалуу болмок.

Жогоруда эскерилген калк маданиятын изилдөө кийин дагы сейрек 
улантылып жүрдү. Казахстандык жана орусиялык петроглиф изилдеген 
окумуштуулар Талас жергесинен ташка чийип тарткан сүрөттөрдү 
Жалтырак-Таштан таап жарыялашкан. Жоокерлердин элестери 
кадимкисиндей чагылдырылган [6]. Таш бетиндеги сүрөттөр ойдон 
чыгарылбаган даректүү археологиялык булак катары кабыл алынат. 
Кийген кийими, өрүлгөн чачы кудум өзүндөй берилген. Орто кылымдагы 
кыргыз, түрк тилдүү калк жоокерлери чачып тыкан өрүп жүрүшкөн. Бир 
ташта башына туулга кийип жаа тартып, туусу бар сүңгү (найза) көтөрүп 
бир жаачанды карай умтулган атчан жоокер тартылган (сүрөт 2).

Сүрөт 2. Жалтырак-Таш. Талас жергеси
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Башка бир сүрөттө тоо текеге аңчылыкка чыккан жаачандар. 
Экөө тең топу кийген. Биринин желкесинде болжолу өрүлгөн кыска 
чачы бар. Алдыда сымбаттуу теке элеси, жаачандардан качпай эле, 
каалгып басып бара жаткандай абалда. Арасында чанда кездешүүчү 
үч сүрөт бар. Келбети ит сымал, тегин болжоп тайган тектүү деп да 
айтууга мүмкүн. Бирок, шалпаң кулак эмес. Биринин гана куйругу 
чыгырыктай (сүрөт 3). Канат жалгаштырып тарканына караганда 
илгерки мезгилдеги касиети бар жандык катары да кабыл алынышы 
мүмкүн. Сүрөттөр археолог Шер Я. А., Миклашевич Е. А., Самашев 
З. С., Советова О. С. тарабынан жарыялангандан кийин Евразияны 
таштагы сүрөттөрүн, искусствосун изилдегендердин көңүлүн бурган.

Сүрөт 3. Жалтырак-Таш. Талас жергеси
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Чындыгында, өз учуру үчүн дагы, азыркы мезгил үчүн деле көркөм 
өнөрдүн мыкты үлгүлөрү иретинде Евразиялык таш бетиндеги 
сүрөттөрдүн алкагында өз ордун тапкан. Бир пикир боюнча кумай, 
кумайык, Умай түшүнүктөрү менен байланыштырылса, кечээ жакында 
жарык көргөн макалада перс мифологияда кездешүүчү жарымы канаттуу, 
жарымы сүт эмүчүлөр тобуна кирген жаныбар Сенмурвдун образына 
байланыштырылыптыр (сүрөт 3).

2013-жылы Таластын Бакайыр айылынын чыгыш тарабындагы 
Кара-Куш (Кара-Кууш) жергесиндеги петроглифтерди ардагаер тарыхчы 
Давлеталиев Акылбек агай тааныштыруу учурунда атчан жоокердин 
чийип тартылган сүрөтүн таптык. Жанында 2 ээрсиз аттын сүрөтү 
тартылган экен. Биз үчүн ченебеген табылга болду (сүрөт 4). Атчан жоокер 
кадимкисиндей, чаап бара жатканда ат үстүндө жаа тарткандай берилген. 
Артындагы 5-6 өрүлгөн чачтары артка ыргалып турат. Капталында жаа 
жебелерин салуучу коломсогу бар. Жылкы баласы анча чоң эмес. Сүрөтчү 
атты кишиге караганда бир аз кичине тартып койгондой.

Сүрөт 4. Кара-Куш (Кара-Кууш). Талас жергеси.

Чийин-Таштагы сүрөттөр VII-VIII кылымдагы түрк тилдүү 
калктардын өкүлү болгону шек жаратпайт. Алардын кебете-кийими, 
өрүм чачтуу турпаты мезгилдеш сүрөттөрдө көп табылган. Алар 
чоочун элдин элестери эмес. Таластагы жазуулардын авторлору, 
Таласта тиричилик кылып, металл өндүрүп, шаар-чеп курган элдин 
ичинен чыккан сүрөтчүнүн мекендештеринин элестери. Баары 



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 45

Алтайдан келген теле, тугю, кыргыз элдеринин жана аларга кошулган 
жергиликтүү элдер болгон. Баары биригип азыркы кыргыздардын 
уюуткусун түзгөн.

Негизгиси, сүрөттөрдө – Таласты басып кирген душмандарга каршы 
күрөшкөн түрк тилдүү калктардын өкүлдөрү тартылган. Алардын 
кийин башка тарапка көчүп кеткендиги туралуу эч маалымат жок. 
Алар азыркы маркумга арнап жылкы сойгон, маркумду жоктоп өкүрүк 
чыгарган, калпак, тебетей кийген биздин салтыбыздын авторлору. 
Кыргыздырга кандаш, салты бир, тили бир, өздөрүн Он ок элибиз 
(он ок будун) деп атаган журт өкүлдөрү. Азыркы оң канат, сол канат, 
ичкилик уруулары сымал эле урууга жиктелген сыяктуу түпкүлүгү бир 
эл өкүлдөрү болгонун биздин изилдөөлөр аныктап келе жатат. Жүрүп 
отуп, кийин X кылымда алар Карахандар династиясын (сулалесин) 
негиздешкен. Ал дөөлөттүн эли эч тарапка көчүп кеткен жок, кыргыз 
курамын түздү.

Ушул Таластагы ташка тартылган сүрөттөрдү улап эле, 1997-
жылы Кочкор жергесиндегү Сүттүү-Булак эстелигинен биз тапкан 
эки сөөккө жартылган сүрөттөрдү эскерип кетүүгө болбойт [7]. 
Бириинде, эки жаат болуп салгылашып жаткан жоокерлер чийип 
тартылган (гравировка, графитти). Эки тарапта бири бирин карай 
жаа тартып жаткан соотчон жоокерлер. Алардын катарында кылыч 
кармаган бир жоокер каршысындагылардын бирин чөгөлөтүп 
койгон. Оң жактагылардын түрк тилдүү калк каармандары экендигин 
изилдөөчүлөр бир добуштан жакташат. Сол жактагылар, кебетеси 
серт, душман элесине жакындаштырылган. Экинчи пластинада 
түрк тилдүү калк өкүлүнун жоокери жана каныша же ал чөйрөдөгү 
тааасирдүү персонаж тартылган (сүрөт 5).

Сүрөт 5. Сүттүү-Булак. Кочкор жергеси.
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Жыйырма жылдан ашуун убакыттан берки изилдөолөргө таянып, 
балким, Кочкордогу сүрөттөр VIII кылымдын орто чениндеги 
Таластагы 751-жылдагы окуялардын чагылдырылышы иретинде 
кабыл алынышы мүмкүн. Кебетеси серт сол тараптагы жоокерлердин 
баскынчылар жана аларга каршы согушуп жаткан түрк тилдүү элдин 
каарман жоокерлери. Жалтырак-Таштагы жаа тартып, найза сунган 
атчан жоокерлердин кебетеси, баштарындагы туулгалар бир эл 
өкүлдөрү. Балким алар согушка камынып, машыгып жатышкан түрк 
тилдүү калктардын өкүлдөрү. Кыскасы Таластагы ташка тартылган 
элестер биздин өткөн тарыхыбызды, маданиятыбызды ырга салган 
манасчы сыяктуу, илгерки тарыхыбызды баяндаган сүрөтчүбүздүн 
орчундуу маданий мурасы.  

Талас суусунун жээгине жакын жайгашкан жана тоо этектерине 
жакын жайгашкан шаар-чеп калдыктары, карапалары, металлдан 
жасалган буюмдары орто кылымдагы кыштакта жашоо, шаар куруу 
маданиятынын кыйла өнүккөн учурун көрсөтүп турат. Бир ысым 
менен белгилүү Ак-Төбө шаарачалары, суу астында калган Садыр-
Коргон (илгерки Шелжи орду) шаарчалары аркылуу сезондуу көчмөн 
турмуштан отурукташып жашоого өткөн мезгилдерди көрсөтөт. Ар 
бириде карапачылык, металлдан буюм жасоо, көркөм өнөрчүлүктүн 
мыкты үлгүлөрү сакталып калган.

1959-жылдан баштап, 1961-жылдар арасында Таласта жүргүзүлгөн 
археологиялык казуулар боюнча топтолгон макалалар жыйнагындагы 
П.Н. Кожемяконун бөлүмдөрү алар менен кеңири тааныштырат [8]. 
Археолог, металл тарыхын изилдеген М.А. Бубнованын бөлүмү 
орто кылымдагы жазма булактарда эскерилген Аргу, Шелжи деп 
аталган Талас жергеси металл кенин таап, руда казуу, металл эритүү 
аркылуу Орто Азияны металл менен камсыздаган өрөөн болгонун 
археологиялык жактан кошумча далилдеп турат.

Кийин жергиликтүү край таануучу, тарых, кол эмгек, сүрөт 
сабактарынын мугалими Н. Ф. Тур негиздеген азыркы Кызыл-
Адыр орто мектебиндеги музей коллекциялары илим үчүн баалуу 
маалыматтарды берип келе жатат. Келечекте ар качан колдоого 
алынган, туруктуу изилдөөлөр аркылуу дагы Таласта көп ачылбаган 
сырлар ачылат. 

Археологиянын көп милдеттери бар. Байыркы турак-жай-
чептерден, маркум көмүлгөн жайланандан табылган көп түрдүү 
буюмдардын калдыктары аркылуу көп кырдуу тиричилигин, 
курал-жарактарын, кооздуктарын, ат-жабдыктарын, кийим-кече 
калдыктарын изилдейт. Ал эмне буюм, кайда жана качан жаралган 
өңдүү суроолорго жооп издейт. Жооп жүрө-жүрө алынып, улам жаңы 
табылга менен түбөлүктүү толукталып турат. Курулай эле мактап-
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жактап, коңшу элдер менен жарышка түшүп изилдөө жүргүзбөйт. 
Айтып жаткан себебим – жазында вотсапка төмөндөгү маанидеги 
шашылыш кайрылуу келди “коңшулар биздин тарыхты менчиктеп 
кетмей болду... кимде ким өзүн патриот деп эсептесе университеттеги 
жыйынга келсин? Тарыхытын орчундуу маселесине патриоттук иш, 
ошол доордун даректуу булактарын сактоодон башталат. Балким ал 
жыйында “жалындуу” кептер айтылгандыр? Эмне натыйжа берди? 
Кайра жети жыйын өткөрүлсө кайра шилекей чачыраткан ураандар 
жалын бүркө берип, жыйындардан кийин соң суу бүркпөсө да түтөп 
кайра өчө берет. Тарых көргөзгөндөй түбөлүктүү иш-чара минтип кол 
чаптырган жалындуу сөздөр аркылуу максатына жетпейт.

Аталган археологиянын тармактардын бирин гана изилдеп өмүрү 
өткөн изилдөөчүлөр болушат. Эгерде сактоо иши жолго коюлса, 
алдыда бир канча муун башталган ишти улантып кетет. Бул ыйык 
иш. Түбөлүктүү чечимдерди кабыл алып, тынымсыз аракетти талап 
кылат. Түбөлүктүү иш алып баруучу адистерди даярдоо оор. Жөн гана 
эски буюм чогултуу аркылуу көйгөй чечилбейт.

Азыркы мезгилде бир археолог гана эмес көп кырдуу адистердин 
тобунун иш алып баруусу биринчи талап болуп калды. Археологиялык 
казууга чейин жердин алдын тартуучу георадар, геосканер өңдүү 
апараттар пайдаланыла баштады. Дүйнөлүк талапты аткаруу үчүн чет 
элдик адистерди тартып сапаттуу изилдөөлөр жүргүзүлө баштады. 

Учурдун археологиялык изилдɵɵлɵрүнүн негизги талаптарынын 
бири сенсациялык табылга издеп таап, тɵш кагып, жар салуу эмес, 
кɵп аянтуу казуу уюштуруп, кɵп табылгаларды жерден сууруп алып 
мактанып, анан музейге жайгаштыруу менен ишитн 1 % гана чечилет. 
Калган 99 пайыз из талыкпаган изилдөөлөр аркылуу жылдар бою 
улана берет. Археологиялык изилдөө жолу ушундай. 

Азыркы орчундуу маселелердин бири гуманитардык жана табыгый 
илимдин ɵкүлдɵрүнүн биргелешип изилдɵɵ иштерин жайылтуу. Ушундай 
иш чаралардын бири эл аралык изилдɵɵ топторун түзүү аркылуу гана 
чечилет. Орчундуу маселе, азыркы талапка ылайык археологиялык 
эстеликтин доорун аныкташ үчүн бери дегенде радиоуглероддук (С14) 
анализ, байыркыларды курчап турган ɵсүмдүктɵр жана жаныбарлар 
дүйнɵсүн таануу үчүн археоботаникалык, палеозоологиялык, 
металлографиялык изилдөө, топуракты анализдердин өткөрүү 
шарт болуп калды. Ушундай илимий-технологиялык жабдыктардын, 
усулдуктардын жардамы менен айдоого айландырылган жерлердин 
алдынан дагы эстелик таап казууга мүмкүчүлүктөр ачылды.

Ошондо гана бир баатыр, бир орчундуу окуя эмес ал доор толук 
изилденет. Болбосо, биздин мээлерибизге сиңип калган «көчмөн 
эле болгонбуз» деген пикирди кайталбай калабыз. Археологиялык 
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мураска карата болгон пикирибиз өзгөрөт. 
Бирок, изилдөөгө жетпей жок болуп бара жаткан эстеликтер 

тынчсыздандырат.
2000-жылдардан бери Көк-Ой айылынын түштүк батыш жагандагы 

Ак-Дөбө шаарынын аянтындагы мүрзөгө маркум сөөгүн көмүүнү 
токтотууга аракеттендик. Таластагы өкмөттүн өкүлү Байышбек 
Жуманазаровдун 2015-жылы жетекчи катары биринчи кабыл 
алган чечимине карабай уланып, маркум денелери ак кепинделип, 
археологиялык маданий катмарга көмүү уланып келе жатат. 2015-
жылы «Манас-Ордонун» генералдык директору Ормош Чоюнбаев 
Ак-Дөбөнү чечип берсе, курчап алабыз деген убадасы аткарылган 
жок. Шаар калдыгынын сакталып калган аянттары курчалган жок. 
Эгерде маселе ошол бойдон кала берсе эстеликтерден айрыла 
беребиз. Балким улам алмашкан бюрократиялык чөйрө каршы 
болуп жаткандыр. Мындай иште чечкиндүү саясий эрк керек. 
Байыш Жуманазаров эретүүлүк кылып чечип берди. Бирок, эл-журт 
анын нукура маанисин,келечектүүлүгүн, маанисин сиңире алган 
жок. Маселе өзүбүздө, мурас сактоо устаттыгы биздин маданиятта 
калыптанбай калган сыяктуу туюлат.

Быйылкы жылга чейин бир канча ирет жерди трансформациялоо 
алдында археологиялык экспертиза ишин аткарып барган учурда 
да Таласта эстеликтер мурдагыдан эки-үч эсе талкаланып, бузулуп 
жатканын көрдүк.

Азыркы учурдун бир трагедиясы – археологиялык эстеликтерди 
карактоо, биринчи Чүйгө келди, азыр Таласта “өркүндөп” калды. 
Канчалаган табылгалар сыртка сатылды. Кечээ жакында бир таластык 
киши темирден жасалган үзөнгү, жаанын жебелерин сатканга алып 
келген. Атын билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок,, табылган жерин 
жашырып айткан да жок. Эгер айтса тарыхыбызга чоң салым болмок. 
Бул жүздөгөн далилдердин бири гана.

Дат баскан темир-тезек көп. Кээде ушундай табылгалар тарыхтын 
орчундуу учурун чечмелөөдө орчундуу салып кошот. Биз кеп козгогон 
табылганын мааниси төмөндө. Кыргыз эл инин тарыхынын бир учуру 
Енисей дарыясынын боюнда, Алтай тоолорунда өтөт. Эски темир 
табылгалар енисей кыргыздары менен Теңир-Тоо кыргыздарынын 
байланышын жокко чыгарган Л. Р. Кызласов, И. Л. Кызласов өңдүү 
окумуштуулардын пикирлерине жооп табууга өбөлгө түзмөк. 

2000-жылдары Бишкектеги Ош базарынын батыш тарабындагы 
гаражга Таластан бетине байыркы петроглифтер тартылган таштарды 
жүктөп келип сатууга аракет кылгандарды кездештирдик.

Маселе Бишкекте эмес ар бир айылда чечилиши керек. Мурастарда 
коргоочу мыкты улуу-кичүү инсандар Таласта жок эмес. Эч буйругу 
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жок, өзүнөн-өзү эле мурасты коргогон атуулдар менен иштешебиз. 
Керек болсо келип, жыйын өткөрүп, маселени турган жеринде чечкенге 
археолог катары жардам берүү биздин парз. Мурас сактоо бир күндүн, 
бир кишинин иши эмес, түбөлүк жандуу байланышы үзүлбөгөн 
муундардын парзы иретинде аткарылуучу бардык атуулдардын ыйык 
иши. 

Бул жагынан алганда, Манас-Ордонун музейинин директору 
Асан Жунушалиевдин мураскерлер менен болгон тыгыз ишинен 
бүт кыргызстандык музей кызматкерлери үлгү алыш керек. Асан 
ар бир табылганы жүрөгү менен кабыл алат. Мураскерлер менен 
байланыштын жолун тапкан. Ушул сыяктуу инсандардын саны 
артканда гана мурас сактоо ишибиз оңолот. Башка жол жок.

Ушул жыйындын корутунду токтомунда “археологиялык 
мурастарды сактоо” проблемасы эске алынып, дароо чаралар 
көрүлүп башташы керек. Белгилүү археолог С. К. Клейндин сөзү 
менен айтканда, археология “кечигип билинген чындыкты изилдөөчү 
илим”. Археологиялык эстелик сакталып турса ал бири өз орду менен 
изилдене берет. Археологиялык изилдөө качандыр бир мезгилде 
жүргүзүлөт. Археологиялык эстеликтерди сактоодон кечигип жатабыз. 
Азыр да кеч эмес.

Шайлоодо – депутат, айыл өкмөтүн тандоодо, президент 
тандоодогу убадалардын арасына археологиялык эстеликтерди 
сакталышы боюнча маселени кыстарып койгонуна көз салып, жок 
болсо программасына коштуруп коюуу зарылдыгы бар.

Археологиялык мурастардын сакталышына жергиликтүү калк бүт 
бойдон аракеттениши керек. Эгер бабалар маданиятын зарыл болсо? 

Эгер археологиялык эстеликтерди сактоо жолго коюлбаса жүздөгөн, 
миңдеген жылдар мурунку эстеликтер ченебеген ылдамдык менен 
бузулуп жаткан учурлар улана берет, кийинки муундар кечирбеси 
мүмкүн.
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ЗАМЕТКИ ПО ХРОНОЛОГИИ ТЮРКО-СОГДИЙСКИХ 
МОНЕТ СЕМИРЕЧЬЯ

Лурье П. Б*

Summary

Notes on Chronology of Turko-Sogdian Coins of Semirechie

 The paper ananlyzes the data for Yurko-Sogdian numismatics of 
Semirechie that can be gleaned from analysis of orthography of their 
legends. We reach the conclusion that these coins were produced in 8th – 
10th or even early 11th century, and more exact dating can be provided for 
certain types

Key-words: Numismatics, Turko-Sogdian coins, Sogdian orthography, 
Türgesh. tutuqs of Otrār, Qarluqs, Yaγlāqars, Arslanids.

Корпус доисламских монет Семиречья, в большинстве своем 
состоящий из литых кружков с квадратным отверстием, тамгами и 
надписями на согдийском языке с обилием тюркских имен и титулов, 
продолжает расти.1 В большинстве своем, к сожалению, это не 
результаты планомерных археологических раскопок, а случайные 
сборы кладоискателей. Соответственно, археологических материалов 
по хронологии монетного материала очень мало, и соображения 
филологического характера представляют особую важность. 

Не составляет большого труда определить приблизительный 
terminus ante quem всего массива тюрко-согдийских монет. Он не 
должен далеко отходить от полного вытеснения согдийского языка в 

* К. и. н., Государственый музей Эрмитаж, Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
1  Отметим, например, два новых типа из Караспана в бассейне Арыси [Байтанаев, 

Петров, Брагин 2020, с. 144, 200, №9241 – 9243]. Авторы сопоставляют тамгу на 
реверсе с действительно сходной тамгой Уструшаны. Всадник на аверсе первых двух 
монет является, по-видимому, имитацией хорезмийского. Второй тип больше всего 
напоминает Суябский чекан [Камышев, 2002, №20, ср. https://www.zeno.ru/showgallery.
php?cat=13670], однако голова на них без колпака, на тамге отсутствует одна из 
«подставок» и ободок точечный, а не перловый. Слово у тамги я прочитать не могу.

 Недавно введенный в научный оборот тип, похожий на Яглакаров (о них ниже) с 
сасанидскими лентами, найденный в Аламидинском районе Чуйской долины и на Ак-
Бешиме [https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=14891] читается как βγy twz-wntk’yn – 
«господина Тӧзӱн-тегина» (тюркское имя) на стороне текста и pny «монета» напротив 
тамги. Не могу согласиться с чтением Тун еркин [Бабаяров, 2015, гр. 4 тип IХ].

 Уникум с городища Кара-балта [https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=203363] я 
предлагаю читать как βγy y’rwγ x’t’ry pny «монета господина Йарук-кадара» на стороне 
без тамги, на другой стороне может быть xwt’wy pny «монета царя». Для уточнения 
чтения предстоит подождать новых находок.
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областях колонизации. Последний согдийский календарный фрагмент 
относится к 1000 – 1001 г. [Sims-Williams, 2019, 252], Безкликские письма 
– по видимому, к 1007 – 1014 гг [Yoshida, 2019, 32 – 34] позднейшая 
датированная согдийская надпись из Кулан-сая относится к 394 г. эры 
Йездигерда, т.е. 1026 г. [Лившиц, 2008, с. 379]. С самого конца Х века 
в Таразе и Куз-Орду – Баласагуне начинается чеканка караханидской 
монеты, нарастающая к началу ХI века, которая означает смену 
системы денежного обращения в регионе, хотя еще в 1060-е гг 
Махмуд Кашгарский отмечал присутствие согдийцев в Семиречье 
[Лившиц, 2008, 350]. Таким образом, окончание производства тюрко-
согдийских монет региона едва ли выходит за начало ХI века. 

Что же до начала литья, то основное внимание должно быть уделено 
самому распространенному типу семиреченской доисламской 
нумизматики – тюргешам. Эти монеты, прочитанные уже более 100 лет 
назад [Müller, 1911] известны на очень большой территории, от Согда 
до центрального Китая [Thierry, 1999]. Среди более чем 5 000 монет, 
найденных за 75 лет раскопок Древнего Пенджикента в Таджикистане 
мне известно 12 монет тюргешей. Не во всех случаях можно 
установить стратиграфический контекст находки. В тех же случаях, 
когда монета задокументирована в четких слоях (пом. 21 объекта VI, 
помещения 8 и 45 объекта ХХVI-С) можно уверенно говорить, что 
тюргешские деньги появляются в городе после пожара 722 года, и 
доходят до конца жизни городища около 770 г. Таким образом, эти 
монеты были литы от имени самого значимого кагана Тюргешей, 
Сулу (Абу Музахима, 715 - 738), и попали в Пенджикент во время 
его многочисленных походов в Мавераннахр с 721 года [Gibb, 1923, 
59 – 87]. Отмечу, что все те экземпляры из Пенджикента, что я видел, 
относятся к одному, самому простому типу: это большие, аккуратные 
кружки, на оборотной стороне нет ничего, кроме полукруглой тамги 
(«ногтя императрицы»). 

Таким образом, прочие варианты монет тюргешей (уменьшенного 
размера, односторонние, с дополнительными тамгами и словами 
prn и m’x (?)) либо производились в другом центре, либо (скорее) 
были литы после смерти Сулу-кагана. Возможно, такого типа монеты 
и бесспорно – другие варианты развития тюргешского типа (т. н. 
арсланидские, тухусские, Вахшутава) производились и много позже 
Таласской битвы. 

Для датировки тюрко-согдийских монет применялись наблюдения 
над палеографией, написанием букв. Общая тенденция, 
заключающаяся в том, что лапидарные (т. е., с отдельно написанными 
знаками) легенды раньше курсивных [Бабаяров, Кубатин, 2014, с. 16] 
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может применяться только в самом расширенном виде. Например, 
монеты Тарду-кагана (576 – 601)2 уже курсивные, в то время как выпуски 
Тон джабгу-кагана (618 – 630) скорее лапидарные. Уже тюргешские 
монеты написаны курсивным, даже каллиграфическим письмом, и в 
позднейших сериях письмо либо сохранялось, либо упрощалось. 

Мне представляется более существенным орфографический 
анализ надписей. Передача ряда букв и конвенции записи, особенно 
для тюркских заимствований в согдийском, со временем менялась и 
уточнялась, и сопоставление орфографии легенд с датированными 
текстами может принести более существенные плоды. Ниже я 
рассматриваю три таких маркера: запись фонемы /l/ через <δ, r или 
l>; запись тюркских переднеязычных огубленных /ö, ü/ через диграф 
<wy>; запись тюркского /alp/ герой с конечным <w> и без оного. 

Как известно, в согдийской корневой лексике фонема /l/ 
практически не представлена, однако она нередко появлялась в 
заимствованиях из других языков: греческого, индийских, китайского, 
а затем и тюркских. В согдийских текстах до первой четверти VIII 
в. включительно, начертанных так называемым национальным 
письмом, она выписывалась как <δ> или как <r>. Не позднее IX века3 

появляется новая буква, <ṛ> с чертой снизу, которая передавала /l/. 
Эта буква широко использована в письменностях – наследницах 
согдийской: уйгурской, старомонгольской, тангутской. 

В абсолютном большинстве монетных легенд из Семиречья 
тюркское /l/ передается как новообразованный знак /l/: на 
«Арсланидах», Яглакарах4, Карлуках5. Исключение составляют 
2  Имеются стратифицированные находки из Пенджикента (Маршак, Распопова, 2002, 

рис. 125, 4) и Сайрама [Байтанаев, Петров, Брагин, 2020, с. 131, №142, 143].
3  Встречается в написании klp «эпоха» (санскритское kalpa) уже буддийских в 

текстах из Дуньхуана, чаще в турфанских текстах, как буддийских (xwtl’x /Qutlug/ в 
Ваджраччхедике), так и манихейских, например, неясное l’n в «Книге притч». Ни одного 
случая l в документах с горы Муг (до 722 г.) и в иных датированных буддийских или 
секулярных текстах до IХ века я не встречал. &lt;L&gt; регулярно выписывается в 
согдийской версии надписи из Карабалгасуна (ок. 820 г.), тюрко-согдийских документах 
из Дуньхуана (IХ – Х вв.), письмах из Безеклика, семиреченских надписях (Х – нач. ХI в) 
и других поздних (тюрко-согдийских) текстах.

4  [Бабаяров, 2015] сомневается в моем чтении монеты как yγl-’xr xwβw pny xcy [Лурье, 
2013, 227]. Он указывает на спорность написания и несоответствие тамги на монете, 
той, что соотносится с йаглакарами в надписях из Монголии. Отмечу, что такое же 
чтение лицевой стороны монеты предлагает Ю. Ёсида (в печати; на обороте он читает 
prnxwntw wβ’ «да будет счастлив», калька с тюркского qutluγ bolzun!) Что же до тамги, то 
она является не знаком рода Йаглакар, а вариантом X-образной тамги Суяба, в данном 
случае перечеркнутой. Находки монет случались на Ак-Бешиме – Суябе, расположенном 
недалеко Краснореченском городище и где-то еще в Чуйской долине.

5  Что не мешает предложенной мной датировке второй половиной VIII в [Лурье, 2013, 
226]. Написание этнонима расположено между записью xr’rwγ в документе 663 г. и xrlwγ 
Карабалгасунской надписи.].
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отрарские монеты, как с квадратным отверстием6, так и без, с тамгой 
в виде Х, на которых Г. Бабаяров и Э Асанов [2015] читают ’w-kwrt-y-k? 
’δ-pw x’γ-(’)n tw-tw-γ (без отвертия, со львом)7 и ’δpw (вариант ’rpw) 
x’-γ-’n twtw-γ «тутук альп-кагана». Чередование r/δ для /l/ является 
ранним (до IX в. как минимум) признаком.8

Другая особенность этой монеты – написание слова «герой» 
с конечным вавом: ’δ/rpw. Такого написания нет в иных монетных 
легендах, однако оно встречается, причем вполне регулярно, в 
уйгурской надписи из Карабагасуна (ок. 820 г) как ’’lpw/’lpw, например 
’’y tnkryδ’ xwt pwlmyš ’lpw pylk’ «Ay Täŋridä qut bolmïš alp bilgä» [Lurje 
2010 No. 38, cf. Yoshida, 2020, p. 31]. Не будем здесь обсуждать, 
какова роль этого конечного вав, и как он произносился, отметим 
лишь сходство легенды на монете, не знающей еще знака для /l/, и 
более поздней надписи уйгурского каганата.

Наконец, еще одна особенность – использование диграфа <wy> для 
записи передней огубленной фонемы /ö, ü/. Этот способ написания, 
по-видимому, заимствоваванный из согдийской письменности [Sims-
Williams, 1981, 357], распространен в уйгурском письме, особенно 
в первом слоге. Впрочем, нередко используется и простое <w>, 
особенно в раннем, так называемом согдийском дукте [Gabain, 
1950, 16, 28]. В согдийских текстах такое написание – редкость. В 
Карабалгасунской надписи оно представлено, возможно, в записи 
(’w)ytwk’n «Ötüken» [Yoshida, 2020, line 10, p. 46], в тюрко-согдийских 
документах Дуньхуана в tmyr ’wyz «Temir Öz», twyrt «четыре» kwync’[ 
«Кунжут» [Sims-Williams, Hamilton, 1990, A-2, A-16-17, p. 24, B-9, p. 33]. 
Передач /ö, ü/ как <w> в этих текстах намного больше. 

Имеется монета Богук-Кагана, где его имя записано как kwyl pylk’ 
tnkry pwxwx ’wyγwr x’γ’n «Köl bilgä Tängri Boquq Uyγur qaghan», однако 
дата ее неясна, и текст, видимо, уже уйгурский, а не согдийский 
[Yoshida, Forthcoming, 3]. В надписях из верховьев Таласа мы 
встречаем tyrk(wy)k x’twn «Тиркюк Хатун» в недатированном тексте, 

6  Таких известно много особенно из Сайрама, см. [Байтанаев, Петров, Брагин, 2020, с. 
130, №3 – 12, с. 134, №3146]. Отношение этих монет к тюргешам (напр., с. 84) кажется 
мне недоказанным.

7  Термин ’wkwrtyk «член рода» (?), в целом ясно написанный, остается необъясненным, ср. 
’wkkwrt cm’wk на монетах Самарканда. Чтение внутренней строки надписи неудачное, 
это скорее повторение нескольких слов внешней строки (’δpw x[’γ’n] ’wk[kwrtyk]?).

8  Другую уникальную (?) монету с имитацией квадратного отверстия Бабаяров читает как 
pny βγy ’yn/h tc(?)sp’δny «монета господина полководца ’yn/h tc(?)» на одной стороне и 
’krty pny xwβw ’yr cor «монета сделанная господином Эль-чором» [Бабаяров, 2015, тип 
XII]. Слов ’yr cwr я не вижу, другую сторону предпочел бы читать как ’’(z)tsp’δny «знатный 
полководец». Кроме того, мне неизвестно, где была найдена эта монетам и имеет ли 
отношение к Семиречью.
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kwyl pwyl’ «Кюль Бойла» и kwylt’k «Кюлтек» в надписи 394 года 
Йездигерда (1026 г.), однако без йота в kwl tk’yn ’lptrx’n «Кюль-тегин 
Альп-тархан» в надписи 275 года (907 г) [Лившиц, 2008, 375 – 385]. 

В этом отношении нам важна «Арсланидская» монета Арслан 
Кюль-Иркина, легенда на которой записана как “rsl’n kwyl ’yrkyn. 
Исходя из орфографии kwyl, монеты этого типа должны датироваться 
серединой – второй половиной Х или даже началом ХI века. Другие 
похожие монеты Арсланидов также едва ли отстоят от этого периода. 

Исходя из изложенного выше мы можем предложить следующие 
датировки некоторых типов семиреченских монет:

1. Монеты тутуков Отрара по передаче /l/ через <δ, r> датируют-
ся не позднее второй половины VIII века. При вариативности переда-
чи согласного мы в них никогда не видим новообразованной <l>.

2. Полновесные тюргешские монеты без дополнительных знаков 
начинают лить во время Сулу кагана (719 – 738), более мелкие экзем-
пляры и монеты с надчеканами относятся, скорее всего, к поздней-
шему времени и, вероятно, переживают Таласскую битву. Это первая 
широко распространенная монета Семиречья, и, как это часто быва-
ет, первые монеты на территории легко переживают правящую дина-
стию и их имитации производят позднейшие правители.

3. Монеты карлуков, яглакаров, арсланидов, содержащие знак 
<l>, появляются не ранее второй половины VIII века

4. Монеты Арслан Кюль Иркина, ввиду наличия диграфа <wy> 
для /ö/, датируются серединой – второй половиной Х или даже на-
чалом ХI века. Другие похожие монеты Арсланидов также едва ли 
отстоят от этого периода.

5. В целом, тюрко-согдийская нумизматика Семиречья охваты-
вает VIII – весь Х и может быть даже начало ХI века. Бесспорных 
признаков монет более раннего времени я не вижу, хотя некоторые 
типы (например, с головой в колпаке из Суяба, выглядящие достаточ-
но архаично) могли возникнуть и несколько раньше.

Надо оговориться, что используемые нами выше методы датировки 
не всегда точны и совершенны. На разных территориях в разное 
время возникают те или иные орфографические конвенции, точно 
датированных, «реперных» согдийских текстов, на которые опирается 
сравнение, совсем немного, мы можем определять таким образом 
лишь начало литья монеты, а его продолжение (часто достаточно 
долгое) и, тем более, бытование монеты орфографическими методами 
не прослеживается. Необходим анализ монетных комплексов из 



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ56

стратифицированных раскопок, и позволим себе надеяться, что такая 
работа будет проведена компетентными специалистами.
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ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ТАРЫХЫЙ ЭСТЕЛИКТЕРДИН 
АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ АБАЛЫ ЖАНА АЛАРДЫ 
КОРГООДО ЭЛДИК МУРАСКЕРЛЕРДИН КОШКОН 

САЛЫМЫ
Жунушалиев А. С.*

Summary

The Current Situation of Historical Monuments in The Talas 
Valley and the Contribution of People’s Heirs to their Defense

The article discusses the current state of historical monuments in the 
Talas Valley and their safety. Between the 50s and 70s, archaeologists say 
that in the valley, more than 400 archaeological sites found in the valley 
of the Talas Valley are found. He also wrote that historical monuments are 
protected by the state, and this is given in the Law of the Kyrgyz Republic 
on the «protection and use of historical heritage» and in national legislative 
acts.

The article examines AK-Dobo in the Talas Valley and the Zulfa 
mausoleum.

Key-words: Talas Valley, monuments, historical heritage, AK-Dobo, 
Zulfa mausoleum.

Мамлекетүүлүгүбүздүн мындан ары чыңдалуусунда, коомубуздун 
өнүгүүсүндө, өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо жана руханий 
жактан күч берип азыктандырууда археологиялык эстеликтердин 
рольу баа жеткис. Алар адамзаттын кат биле элек мезгилиндеги жана 
элибиздин драмалуу окуяларга бай байыркы тарыхый изилдөөдө 
бирден бир негизги булак катары кызмат кылат, анткени элибиздин 
тарыхый өнүгүү жана жашоо шартынын өзгөчөлүктөрүнө жараша 
жазма маданияты туруктуу түрдө мындан анча алыс эмес убакыттан 
баштап гана өнүгө баштагандыктан, элибиздин байыркы тарыхы чет 
элдик изилдөөлөрдүн эмгектерин жана каймана жазма булактарын 
гана пайдалануу менен жазылып, алиге чейин так жана ишенимдүү 
маалыматтар жокко эсе болуп жатат. Археология эстеликтерин жердин 
астынан да, үстүнөн да жолуктурууга болот. Жер астында жаткан 
эстеликтер бир кыйла арбын анткени алардын көбү тургун жайлар, 
шаар-кыштактар бир кезде жашоочулары тарабынан калтырылып 

* Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплекси, Талас, Кыргызстан.
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кеткен же кол салган душмандар тарабынан талкаланган, ал эми узак 
мезгилдин өтүүсү менен бул жайлар көмүлүп калып, азыркы мезгилде 
биз аларды айдоо талааларынан, айыл кыштактардын арасында, тоо 
этектеринде, сарайлардын, дарыялардын жээктеринде өзгөчөлөнүп 
көрүнүп турган чоң-кичине дөбөлөр түрүндө гана жолуктурабыз. 

Өткөн кылымдын 50-70-жылдарынын аралыгында окумуштуу 
археологдор Талас өрөөнүнүн аймагында кездешкен 400төн ашык 
археологиялык эстеликтин жайгашкан жерлерин, алардын кайсыл 
доорлорго таандык экендигин аныкташып, бул эстеликтер жергиликтүү 
жана борбордук органдары тарабынан кабыл алынган атайын 
токтомдордун негизинде, мамлекеттик коргоого алынган. Ошол 
себептен тарыхый мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү 
мыйзамында баса белгилеп кеткен кээ бир жагдайларга токтоло 
кетсек: Кыргыз Республикасынын 1999-жылы жарыяланган “тарыхый 
мурастарды коргоо” жана пайдалануу жөнүндөгү мыйзамы жана 
улуттук мыйзамдык ченемдик актылар аркылуу мамлекет тарабынан 
корголуп, аларга зыян кетиргендер кылмыш-жаза кодексине ылайык 
жазага кириптер болушарын эске тутуу керек. 

Мыйзамдын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын 
аймагында бардык археологиялык архитектуралык эстеликтер жеке 
адамдар тарабынан табылган тарыхый табылгалар мамлекеттин 
менчиги гана болуп эсептелип, табылгалар музейлерге өткөрүлүп, 
булар маданият эстеликтеринин статусуна ээ болот. Милдеттүү түрдө 
корголот жана эч качан менчиктештирилбейт.

Эстеликти коргоо, оңдоо жана пайдалануу жаатындагы маселелер 
КРнын Өкмөтүнүн тиешелүү уюмдарынын гана уруксатына ылайык 
мыйзам чегинде ишке ашырылат. Жергиликтүү бийлик органдары 
мыйзамга ылайык өздөрүнүн аймагындагы тарыхый-маданий 
мурастарды коргоо, реставрациялоодо жана пайланууда тийиштүү 
мыйзамдардын сакталышын камсыз кылууга милдеттендирилген. 
Ошондуктан кеч болуп кала элегинде ата-бабаларыбыздан калган 
мурастарды өзүбүз коргоого алып, аларды сактоого мыйзам чегинде 
болгон аракетибизди жасообуз зарыл. Сөзүбүз куру болбосу үчүн 
төмөндө азыркы мезгилдеги өрөөнүбүздөгү эстеликтердин абалы 
жөнүндө сөз кылсак:

Ак-Дөбө шаар чалдыбары Талас суусунун өйүз бөйүзүндө 
жайгашкан. Цитателде (орто кылымдарда шаар ичиндеги сепил 
коргонууга шарт түзүлгөн күчтүү бекемделип курулган борбордук 
бөлүгү) шаардын башкаруучусу катары жашап, башкаруу бийлигинин 
имараты жайгашкан. Шахристан (орто кылымдарда шаардын 
борборун курчап турган бөлүгү). Суунун оң тарабында орун алган. 
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Шаарды айланта туурасы 4,5х5,5 м келген дубал курчап турат. Жазма 
булактарда болсо (10-12-кк Техабкет шаары катары эскерилет). 

1938-жылы А.Н.Бернштам алгачкы изилдөө иштерин жүргүзгөн 
1956-1960-жылдары Я. Н. Кожемяко изилдөө иштерин жүргүзүп, 
шаар 6-14-кк гүлдөп өскөнүн аныктаган. Казуу иштери жүргүзүлгөндө 
дубалдары оймо чиймеленип, кооздолгон бир нече имарат, карапа-
идиштер, таш сөөк металлдан жасалган буюмдар табылган. Шаар 
Улуу-Жибек жолунун бир тармагында жайгашкандыктан жана саясий 
байланышта болгон. 13-кылымда Чыңгыз хандын аскерлеринин Орто 
Азияга жасаган жортуулунан кийин шаар кыйроого учураган. Бүгүнкү 
күндө шаар чалдыбары мал жайылып, азыркы мезгилде маркумдарды 
коюучу жайга айланган абалга келип отурат. 

2013-жылы археолог К. Табалдиев менен бирдикте Улуттук 
“Манас Ордо” комплексинин жетекчилигинин демилгеси менен шаар 
чалдыбарын корукка алуу маркумдардын сөөгүн коюуну токтотуу 
илимий изилдөө иштерин жүргүзүү “Манас” ордонун курамына өткөрүү 
маселеси коюлуп, бир нече кайрылууларды тиешелүү уюмдарга 
жөнөтүп, эстеликти сактап калуу аракеттери жүргүзүлгөн. Бул демилге 
областтык жетекчилер тарабынан колдоого алынып, алгачкы иштер 
башталган. Дөбөнүн жанына маркумдардын сөөгүн коюуну токтотуу 
боюнча көрнөк орнотулган. Областтык теле берүүдөн түшүндүрүү 
иштери жүргүзүлгөн. 

Бирок азыркы мезгилде бир канча кайрылууларга карабастан сөөк 
коюу дагы уланууда. 2016-жылы “Манас Ордо” комплексинин Башкы 
директору маркумду коюу жөрөлгөсүнө катышуу учурунда жайдын 
ичинен 16 даана жакшы сапаттагы карапа идиштер чыккандыгын 
билдирген. Азыр ал табылгалар “Манас” эпосу музейине өткөрүлгөн. 
Чындыгында эле Ак-Дөбө (Техабкет шаар чалдыбары, корголуп жана 
изилдөөлөргө муктаж ал жерден жер жайнаган карапа идиштердин 
сыныктарын көрүүгө болот.

Зулпухордун күмбөзү - Талас Суусамыр жолунун боюнда Каракол 
суусунун сол жээгиндеги архитектуралык эстелик, Талас районунун 
Арал айылынан 1,5 км аралыкта жайгашкан көрүстөнгө жакын 
дөңсөгө курулган. Эстеликтин аянты сыртынан эсептегенде 6,75х5 
м ичи 4,24х4,42 м. Күмбөз чарчы тик тик бурч формасында бышкан 
кирпичтен салынган кумпасы сакталган эмес, фасадынын жанан 
интерьеринин алгачкы оюмдары өчүп калган. Стилдик белгилери 
боюнча эстелик 12-14-кк башталышына таандык.

Зулпухордун күмбөзү тууралуу маалымат 1982-жылы Талас 
өрөөнүндө жайгашкан тарыхый, археологиялык жана архитектуралык 
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эстеликтердин (400гө) жакын тизмесинде кездешкен. Күмбөз курулуш 
катары эстептелип, Кыргыз ССРинин Илимдер Академиясынын 
тарых институнун кызматкерлери тарабынан 1988-жылы изилденген. 
Алардын жыйынтыгы боюнча Зулпухордун күмбөзү Орто Азиядагы 
ири археологиялык күмбөздөрүнө окшош. Имарат В. Д. Горячева С. Ч. 
Перегудованын Талас өрөөнүнүн тарыхый жана маданий эстеликтери 
мектебинде кеңири жазылган.

В. Д. Горячева менен С. Я Перегудованын китебиндеги маанилүү 
маалымат-бул Орто Азияда 9-кылымдан баштап, мусулман 
династияларынан кадырман өкүлдөрүнүн жана өкүмдарынын 
ысымдары, өзгөчө Караханиддердин жеке бийлигиндеги биринчи 
каган Богра-Хан тарабынан Исламды кабыл алгандан кийин 
урматтоого багытталаган.

Зулпухордун күмбөзүнүн ичиндеги жашыруун текчедеги 
Кыргызстандын маданият министрлигнин реставрация институнун 
кызматкерлери менен биргеликте изилдөө учурунда араб тилинде 
жазылган тексти таап чыгышкан. 2003-жылы КРнын Улуттук 
Илимдер Академиясынын тарых институту изилдеп жазып чыкса, 
ошол эле жылы археолог К. Табалдиев менен Р. Бозер өздөрүнчө 
кароодон өткөрүшкөн. Күмбөз дубалдык деңгээлдеги эстелик, 
аны республикадагы маанидеги эстеликтердин Мамлекттик 
тизмесине киргизүү жөнүндөгү маселе чечиле элек. Бул тарыхый 
таберик археологиялык-архитектуралык тарыхый текшерүүдөн 
толук өткөрүүнү талап кылат. Тилекке каршы күмбөзгө тиешелүү 
мамлекеттик түзүмдөр тарабынан көңул бурулбай келүүдө. Азыркы 
климаттык шарттын таасири менен урап, барган сайын калыбын 
жоготуп бараткандыгы өкүндүрөт.

Азыр күмбөз чүмбөттөлүп темир калай менен туюкталып 
жабылган, кирүү эшигин үстүндөгү тактайчада “Зулпухордун күмбөзү” 
Абдрахманов Максат Иммады уулу 2015-жыл 17-апрель деген жазуу 
илинип турат. Чындыгында эле күмбөзгө көңүл бурулбай калгандыктан 
демөөрчү ата-бабалардан калган эстеликти сактап калуу максатында 
жасаган иш аракетинин катары түшүнүүгө болот. Бирок ар бир эстелик 
мыйзам чегинде корголот жана изилденет. Өз алдынча изилдөөлөр 
консервациялоого уруксат берилбейт. 

Эстеликтерди сактоо жаатында пайда болгон көйгөйлөр көпчүлүк 
учурда маалыматтын жоктугунан, аларды коргоо боюнча мыйзамдар 
жөнүндө көпчүлүк калк эмес, мамлекеттик кызматкерлердин кабарсыз 
экендигинен пайда болуп жаткан көрүнүш. 

Дагы бир эстеликти сактоодо көйгөйлүү маселе эл арасында чыгып 
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сурамжылоо жана илимий экспедиция учурундагы көрүнүштөргө 
токтоло кетсек: Чат базар жана Арал айылынын ортоңку бөлүгүндөгү 
Чоң Кокту өзөнүнө изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн барганыбызда 
ошол жерде жашаган балага жолуктук. Бул жерде 1-5-кк таандык 
сакталышы жакшы падыша көрүстөндөр жайгашкан. Бизге кезиккен 
бала көрүстөндү жайгашкан аймакты толук өз менчигине чыгарып 
алгандыгын айтып, аймака киргизген жок ар кандай түшүндүрүү 
иштеринин аракети менен уруксат алып, изилдөө иштерин жүргүздүк.

Талас районунун Таш-Арык айылынын түндүк чыгыш тарабындагы 
тоо кыркасында кездешкен дөбө мүрзөлөр жергиликттүү жашоочулар 
тарабынан одоно түрдө бузулуп, мүрзөнүн үстүндөгү таштар дээрлик 
алынып, үй-курулуштарына пайлангандыгына күбө болдук. Эстелик 
толугу менен бузулуп, жараксыз абалда калган. Дагы ушундай эле 
көрүнүш тоо кыркаларында кездешкен аска бетиндеги сүрөттөргө 
(петроглифтер) изилдөө жүргүзгөнүбүздө таштагы байыркы чегилген 
сүрөттөрдүн үстүнөн азыркы мезгилдеги адамдардын ысымдарынын 
жазууларын көп кездештирдик. Таштагы байыркы чегилген сүрөт 
дээрлик бузулуп, көрүнбөй калган. 

Урматтуу инсан- ар бир элдин маданияты ал элдин ата-бабалар 
жана миңдеген жылдар бою жараткан көп кырдуу иш аракетин, ар 
түрдүү окуяларга бай тарыхынын натыйжасы болгондуктан калган 
эстеликтерге зыян келтирүү ата-бабаларыбыздын арбактарына 
акыраак келтирбестен өз келечегибизге да зыян келтирүү өз 
тарыхыбызды жерүү менен барабар. Сөз болуп жаткан эстеликтерге 
билип- билбей зыян келтирген учурда (мүрзөлөрдүн арасына мал 
жаю, тарыхый табылгаларды талкалоо курулуш үчүн топурак ташын 
алуу, курулуш куруу мүрзөдөн чыккан буюмдарды сатуу же пайдалануу 
ж.б). кээ бир инсандардын күтүлбөгөн жерден кырсыктарга кабылып 
калуусу жөн жеринен болуп жатпаса керек.

Эстелик дөбөлөргө зыян келтирген учурда ар кандай кайгылуу 
жөнүндө уламыштар эл арасында көп эле айтылып жүргөндөр 
белгилүү. Анткени, ар бир эстелик өзүнүн катмарында кылымдар 
бою жыйналып, биз аңдай албаган уюлдашкан оң жана терс энергия 
сакталып турат жана анын тынчын алып зыян келтиргендерге жооп 
катары жогору да айтылган көрүнүштөргө кабылат. Күнөөлүүлөр ар 
кандай кырсыктарга кабылуусу мүмкүн.

Областтын аймагындагы байыркы эстеликтер (шаар 
чалдыбарлары, байыркы көрүстөндөрү аска бетиндеги тартылган 
сүрөттөр архитектуралык эстеликтер ж.б) жөнүндө коомчулук 
азырынча жеткиликтүү маалымат ала элек болгондуктан, жалпы 
бийлик органдарынын кызматкерлеринен, айыл башчыларынан 
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мектеп мугалимдеринен жана окуучуларынан суранарыбыз-өз 
аймагыңыздардагы эстеликтерге көз сала жүрүңүздөр, аларды 
талкалоого жол бербеңиздер өз алдынча казуу ар кандай аппараттар 
менен изилдөө иштерин жүргүзүүгө жол берилбейт. 

Келечекте алардын изилдөөнүн натыйжасында алгылыктуу 
илимий маалымат кыргыз элине биринчи кезекте өзүңүздөргө бала-
бакыраыңздарга урпактарыңыздарга руханий азык болуп кызмат 
кылат. Республикабыз жакынкы аралыкта өнүгөт элибиздин турмушу 
оңолот ата-бабалардан калган мурастарды ирээттүү түрдө изилдеп 
баштачу мезгил алыс эмес, бирок ошого чейин эстеликтерден айрылып 
калсак, бул көрүнүш улана берсе орду толгус жоготуулардын саны 
көбөйүп, кийинки муундар азыркы мезгилдеги кайдыгерлигибизди эч 
качан кечире албоочу кырдаал түзүлүүсү мүмкүн. 

Элдик мураскерлер-Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплексинин 
“Манас” эпосу музейинде түзүлгөн ыктыярчы топ. Музей 
кызматкерлери менен бирдикте тарыхый баалуулуктарды таап, 
сактап, акча каражатына сатпай музей фондусуна өткөрүп өздөрү 
жашап жаткан аймактагы тарыхый эстеликтерге көз салуу, коргоо, 
жана өрөөнүбүздүн жашоочуларынан сурамжылоо иштерин 
жүргүзүп, маалыматтарды музей кызматкерлерине жөнөтүү иштерин 
жүргүзүшүдө. 

Мураскерлер тарабынан музей фондуна 200дөн ашуун экспонаттар 
өткөрүлүп, музей экспозициясынан орун алууда. Азыркы мезгилде 
жалпы област боюнча мураскерлердин саны 40тан ашып, күн санап 
катары өсүүдө. Топтун мүчөлөрү ар кыл жаштагы инсандар. 

Мураскерлердин сап башында турган демилгечилер: Кара-Буура 
районунун тургуну маркум М. Ф. Тур тарабынан 118 экспонат Талас 
районунун Калба айылынын тургуну Үкүбаев Марлен тарабынан 30 
экспонат. Бакай-Ата районуна карашттуу Өзгөрүш айылынын тургуну 
Садыров Надырбай тарабынан 26 экспонат Бакай-Ата районунун Боо-
Терек айылынын тургуну Султамбаев Карачай тарабынан 15 экспонат 
жана катардагы мураскерлер тарабынан ар кыл доорлорго таандык 
(карапа идиштерди, жоо куралдар эмгек шаймандары, мергенчилик, 
мүнүшкөр саяпкелердин буюмдары жана (нумизматикалык) акча 
бирдиктери, этнографиялык буюмдарды өткөрүшкөн. 

Комплекстин жетекчилиги музей ишин өнүктүрүүгө салым кошкон 
мураскерлерге атайын семинар өткөрүп, баалуу сыйлыктарды 
тапшырып, областтык жана теле берүүлөр интернет аркылуу 
жалпы журтчулукка алгылыктуу иштерин көрсөтүштү. Мураскерлер 
экспонаттарды чогултууда Кыргызстандагы белгилүү археолог 
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тарыхчылар менен иш жүргүзүп келүүдө.

Ал эми эстеликти коргоо жаатындагы иштерден мураскерлер 
тарабынан ар кандай мыйзамсыз иштер боюнча маалыматтар 
келип турат. Буга мисал: Өзгөрүш айылынын тургуну мураскер 
Садыров Надырбайдын маалыматы боюнча өзү жашаган айылдагы 
жашоочулардын бири жер кыртышындагы темир изилдөөчү 
аппарат менен өз алдынча иш жүргүзүп, табылгаларды өз керегине 
пайдаланып сатып жатканы боюнча маалымат жөнөткөн. Чындыгында 
эле өрөөнүбүздө өз алдынча казуу иштерин жүргүзкөн атуулдар 
көбөйүүдө тез арада мындай иштерге бөгөт коюп көзөмөлгө алуу 
зарыл. 

Жогорудагы мураскерлер боюнча иш алып баруу жөрөлгөсүн 
жалпы республикадагы музейлер уюштурса музейдин фондусуна 
экспонат топтоо жана тарых илимине бир топ жаңы ачылыштар 
жаралып, бабаларыбыз калтырган баалуу мурастарыбыз сакталып, 
келечектеги урпактарыбызга баа жеткис байлык тапшырган болоор 
элек.
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НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КАМЕННЫХ 
КОЛОНН ИЗ ТАЛАССКОЙ ДОЛИНЫ

Бакадырулы К. М.* - Жетибаев К.** - Амантуров М.***

Summary

New Samples of Medieval Stone Columns From The Talas Valley

This article introduces into scientific circulation new samples of 
medieval stone columns from the Talas Valley, now exhibited in the 
courtyard of the International Kazakh-Turkish University named after 
Akhmet Yasawi in Turkestan. The description, measurements, photos 
and drawings of two columns from the Zhambul region of Kazakhstan are 
given. On the column, originating from the Ornek settlement, arabographic 
inscriptions were revealed on various faces. Based on the attraction of 
various archaeological sources, the column from Ornek dates back to the 
X-XII centuries. and is interpreted as one of the elements of the pillar 
mosque of the said settlement. Fragment of the second stone column from 
the village. Akyrtobe is interpreted as a three-quarter corner detail of an 
architectural structure - «guldasta».

Key words: Kazakhstan, Central Asia, Talas Valley, monuments, 
archeology, the Middle Ages, architecture, epigraphy.

Истоки колонны как вертикального опорного элемента в архитекту-
ре уходят в глубокую древность. Следы деревянных опор плоских или 
двускатных перекрытий прослеживаются в постройках эпохи брон-
зы. Столбовые конструкции были основой в жилых и хозяйственных 
помещениях поселений андроновской культуры [1]. При раскопках 
раннесредневековых городских домов Южного Казахстана в центре 
жилого помещения выявлены базы опорных столбов [2]. Следы дере-
вянных колонн прослежены в центральном зале цитадели Куйрукто-
бе доисламского периода [3]. С утверждением ислама на территории 
Средней Азии меняется облик средневековых городов. Строятся мо-
нументальные сооружения: мечети, минареты, бани, мавзолеи. Боль-
шинство раскопанных археологами на территории Казахстана ранних 
мечетей относятся к типу столпных и колонных построек [4]. Важную 
архитектурную деталь средневековых мечетей составляли колонны. 

* Проф., д. и. н., Международный казахско-турецкий университет им. Ахмеда Ясави, 
Казахстан.

** Проф., к. и. н., Международный казахско-турецкий университет им. Ахмеда Ясави, 
Казахстан.

*** Международный казахско-турецкий университет им. Ахмеда Ясави, Казахстан.
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На колонны опирались плоские перекрытия. 

К настоящему времени в специальной литературе по Казахста-
ну известны три каменные колонны, которые датируются ІХ-ХІІ вв. К 
ранним образцам относится колонна из с. Сайрам в Туркестанской 
области РК [5]. ХІІ в. датируется колонна из городища Беш-Агач [6, 
7]. Третья колонна выставлена во дворе Жамбылского областного 
историко-краеведческого музея в г. Таразе. Она, по мнению К.М. Бай-
пакова, вывезена из городища Орнек в Жамбылской области РК, где 
раскопана колонная мечеть Х-ХІІ вв. [8]. Фрагменты каменных колонн 
во дворе поздней мечети в историко-культурном музее-заповеднике 
«Азрет Султан» в г. Туркестане и из гурханы мазара Жалаулы-ата 
вблизи городища Сауран по мнению Е. Смагулова относятся к ХІV-ХV 
вв. [9]. 

В настоящей статье вводится в научные оборот новые образцы 
средневековых каменных колонн из Талассской долины. Во дворе 
Международного казахско-турецкого университета им. Ахмета Яса-
ви располагается коллекция антропоморфных изваяний, собранные 
2002-2008 гг. археологами университета под руководством проф., 
д.и.н. М. Елеуова. Среди них выделяется частично вкопанная в зем-
лю перевернутая каменная колонна.

Артефакт создателями выставки был воспринят не как колонна, а 
как столб со стилизованными изображениями человеческих лиц (Рис. 
1). Интерпретации памятника как антропоморфного столба противо-
речит наличие выявленных нами на поверхности колонны арабских 
надписей художественным особенностям памятника.

Рис. 1. Каменная колонна из городища Орнека, экспонировавшаяся как 
столб со стилизованными изображениями человеческих лиц.
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Каменная колонна высечена из светло-желтого песчаника (Рис. 2). 
Общая высота артефакта составляет 220 см. Основание ствола име-
ет форму, напоминающую тулово кувшина, с диаметром в самой ши-
рокой части 37-40 см и в основании 20-23 см. На нее сверху спускают-
ся четыре лопастных клинья. На оставшихся свободными от клиньев 
четырех поверхностях нанесен узор, который в перевернутом состоя-
нии имеет некоторое сходство с человеческим лицом. 

Рис. 2. Каменная колонна из городища Орнек.

Выше ствол колонны переходит в усеченный конус высотой 20-22 
см. Далее располагается куб на трех внешних гранях которого остав-
лены рельефно выступающие на 1 см круги диаметром 20-21 см. Вну-
три круга вырезаны легким резцом арабские надписи, которые местами 
стерлись. На одном медальоне вырезано слово هللا Аллах (Рис. 3). На 
двух гранях колонны внутри медальонов также прослеживаются надпи-
си. На одной из них по мнению востоковеда, к.и.н. З. З. Жандарбека вы-
резана надпись «солат» - намаз. Следующий элемент ствола колонны 
представляет восьмигранник высотой 55 см. Два барельефных валика 
общей шириной в 10 см отделяет ствол от капители, в котором восьми-
гранник плавно переходит четырёхгранник. Капитель постепенно рас-
ширяется к верхнему основанию от 30 см до 33 см.
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Артефакт по сообщению археолога С. Калиева был обнаружен на 
территории городища Орнек. Надписи на каменной колонне из Ор-
нека сближают его с Сайрамской, имеющий арабскую эпиграфику и 
датируемой М.Е. Массоном ІХ-Х вв. [10]. Городища Орнек располага-
ется в 6 км от одноименного села, на р. Алтынсу, в ущелье Солутар 
(Турара Рыскулова район Жамбылской области РК ) и датируется VІ 
- ХІІ вв. [11].

Рис. 3. Арабографичные надписи на гранях колонны из городища Орнек.

При раскопках центральной части городища обнаружена мечеть 
«столпного» типа размерами 40 х 20 м, датируемая Х-ХІІ вв. При 
расчистке пола сооружения расчищены 14 каменных баз от [12].

В Жамбылском областном историко-краеведческом музее нахо-
дится вывезенная еще до раскопок сотрудниками музея из городища 
Орнек каменная колонна, на котором «по окружности расположены 4 
рельефных медальона со стилизованными изображениями человече-
ских лиц» Высота колонны 195 см, диаметр 31 см [13].

Колонны Средней Азии и Казахстана традиционно имели кувши-
новидное или шаровидное основание. Известный исследователь 
среднеазиатских колонн В.Л. Воронина указывала, что «в основании 
ствола лежит шаровидная форма» [14]. В чертеже, опубликованном 
в книге «Свод памятников истории и культуры РК. Жамбылская об-
ласть», кувшино-шаровидное основание колонны Жамбылского му-
зея оказались наверху, т.е. изображен перевернутым. Общим для 
обоих колонн из городища Орнек является орнамент на шаровидных 
основаниях, которые в перевернутом состоянии вызывают опреде-
ленные сходства с человеческими личинами. Обе колонны происхо-
дят из одного городища и, скорее всего, представляли опорные эле-
менты раскопанной мечети Х-ХІІ вв. городища Орнек.
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Во дворе Международного казахско-турецкого университета им. 
Ахмета Ясави располагается и большой фрагмент (длина 105 см) 
еще одной каменной колонны (Рис. 4) из Акыртобе Жамбылской об-
ласти. Основание колонны представляло сдвоенное шаровидное ос-
нование диаметром 30-40 см. Нижний шар сохранился фрагментар-
но. На верхнее «яблоко» опущены четыре листа. Выше колонна пе-
реходит в гладкую лишенную орнаментации цилиндрический ствол. 
Особенностью памятника является наличие на противоположной 
лицевой стороне - выступа или гребня по всей длине, что свидетель-
ствует о предполагаемой связке данной колонны со стеной архитек-
турного сооружения. Наиболее тщательно обтесаны лицевая сторона 
колонны. Выступы и углубления на противоположной стороне сдела-
ны путем грубой обтески. Каменная колонна из Акыртобе относится к 
разряду трехчетвертных угловых «гульдаста». ¾ угловые колонны из 
обожженного 

Рис. 4. Фрагмент каменной колонны из Акыртобе.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ72

кирпича имеют мавзолеи Саманидов, Айша-биби, Алаша хан и др. 
Идея «гульдаста» исходила из построек, возведенных из сырца и пах-
сы, где выступающие углы стен крепились от повреждений заделан-
ными в четверть деревянными колоннами. По мнению историка ар-
хитектуры В. Л.Ворониной «смысл их двояки - скругляя углы, придать 
им прочность и вносить пластические элементы в облик небольших 
компактных построек» [15]. Прямых аналогов каменному трех-чет-
вертному угловому «гульдаста» нами в литературе не обнаружено. 

Новые образцы каменных колонн из Таласской долины расширя-
ют наши познания о средневековой архитектуре Центральной Азии. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
РАННЕИСЛАМСКОГО ВРЕМЕНИ

Аббасова-Юсупова М.*

Summary

Characteristics of Central Asian Architecture of The Early Islamic 
Period

The article considers the prehistory of the spread of Islamic culture and 
its influence on architecture in Central Asia. The architecture of buildings 
of early Islamic times is well known for research such types of religious 
structures as mosques, minarets and mausoleum of the VIII-X centuries. 
The architecture of the most ancient mosques is Moh in Bukhara IX-X 
centuries, Chor-sutun in Termez, and the architecture of the Samanid 
mausoleum is also considered.

Key words: architecture, Central Asia, Islamic times, mosques, 
minarets, mausoleum.

В середине VIII века близ небольшой речки Талас на границе 
современных Киргизии и Казахстана столкнулись две сверхдержавы, 
боровшиеся за влияние в Центральной Азии. С запада напирали 
войска арабов-мусульман, уже более ста лет расширявших 
территорию халифата за счет завоеванных земель, а с востока – 
войска могущественного и обширного Танского Китая. «По своему 
итоговому значению эта не самая крупная битва, безусловно, 
входит в десятку важнейших в мировой истории. И не менее 
парадоксально то, что при всем своем значении она остается одной 
из самых малоизвестных широкому кругу любителей истории»1. В 
Таласском сражении 751 года победу одержали арабы, с небольшим 
преимуществом. Но после этой битвы и арабы и китайцы поняли, 
что дальнейшие притязания на расширение границ в желанном ими 
направлении будут безуспешны. Таким образом, на Среднем Востоке 
установилось равновесие, нарушенное только в начале XIII века 
походами Чингисхана2. Сражение остановило продвижение на запад 
границ Танской империи. Победа в этом бою полководца Зийада б. 

* Проф. док., Институт Искусствознания АН РУз, Узбекистан.
1 Доманин А. А. Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории.
 https://military.wikireading.ru/21256..
2 Доманин А. А. Там же.
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Салиха позволила наместнику халифата Абу Муслиму в кратчайший 
срок подчинить своей власти весь Мавераннахр3.

Среди благоприятных последствий результата Таласского 
сражения исследователи считают значимыми то, что было 
остановлено продвижение на территории Центральной Азии арабов 
на восток, а китайцев – на запад, Ислам начал распространяться 
среди тюркских народов, от китайских пленных в Самарканде были 
переняты секреты изготовления бумаги и др.4

Еще одним важным последствием Таласского сражения явилось 
установление в Средней Азии ислама и формирование, а затем 
блистательное развитие исламской архитектуры, основанной на 
мощных местных традициях. В данной статье рассмотрим ранний 
период становления этого зодчества, приходящийся на VIII-X вв. 

Ко времени арабских завоеваний в VII-VIII вв. наиболее крупные 
города Центральной Азии состояли из трех частей: крепости-диз, 
арк; города - шахристан; и окружавших их торгово-ремесленных 
предместий-рабадов. В это время еще существовали древние стены, 
окружавшие оазисы – Девори-Киямат, обводившая Самарканд и его 
округу, стена Кампирак или Кампир-дувал вокруг Бухарского оазиса, 
стены Мервского оазиса и др.

В IX-X вв. политическая стабильность и высокий экономический 
уровень в Центральной Азии обусловили бурное городское строительство 
и расцвет благоустроенных феодальных городов. С конца IХ в., 
Бухара – столица обширного государства Саманидов получает более 
интенсивное развитие и становится ведущим городом Центральной 
Азии. По сообщению автора X в. Джейхони, в Хорасане и Мавераннахре 
не было города, равного Бухаре по величине и заселенности.5

При Саманидах, как и прежде, многие города состоят из крепости, 
шахристана и рабада, который в этот период также обносится 
оборонительной стеной и включается в черту города. Основные улицы 
рабада, где преимущественно обосновались торговцы и ремесленники, 
соединялись с воротами шахристанов. Главными узлами в планировке 
рабада были базары, иногда крытые или защищенные навесами от 
солнца. Рядом с ними располагались общественные и культовые 
сооружения - мечети, бани, караван-сараи и т. д.

3 Большаков О. К истории Таласской битвы (751 г.). // Страны и народы Востока. Вып. 
XXII. М.: 1980. С. 132-135, с. 133.

4 https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D

 1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
5 Негматов Н. Н. Государство Саманидов. Душанбе, 1977. С. 25.
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В условиях поливного земледелия важную роль играло 
водоснабжение городов и их окрестностей. При наместнике Хорасана 
Абдулло б. Тахире (828-844) законоведы даже «разработали 
нормы водопользования – Свод правил о пользовании водой для 
искусственного орошения («Китаб ал-куний» – Книга об арыках), была 
усовершенствована и развита система водоснабжения, строились 
новые каналы»6.

В городах, расположенных на равнинах, вода для питья и полива 
садов подводилась по каналу и системой арыков распространялась 
по всему городу. Иногда для этой цели служили водопроводы - кубуры 
из гончарных труб. Воду запасали в водоемах - хаузах, которые часто 
устраивали в культовых и общественных центрах, при караван-
сараях и медресе. В Самарканде и Исфиджабе, расположенных на 
возвышенности, вода подавалась по насыпной дамбе типа акведука.

В ряде крупных городов существовала система канализации, 
когда сточные воды из жилых помещений по кубурам-гончарным 
трубам отводились в водопоглощающие колодцы. По свидетельству 
современников, ряд городов Мавераннахра и Хорасана, хорошо 
снабженных водой, утопали в зелени садов.

В архитектуре, с распространением в Центральной Азии Ислама, 
возрастает роль мусульманских культовых сооружений – мечетей, и 
начиная с эпохи Саманидов, – медресе и мавзолеев. В строительстве 
при использовании прежних материалов – сырца, пахсы и дерева, 
в монументальном зодчестве все большую роль начинает играть 
жженный кирпич на глиняном, а затем и на ганчевом растворах. 
Причем жженый кирпич был квадратный, мелкий прекрасного 
качества и нежного светло-желтого цвета. Для украшения фасадов 
кирпич с отесанными и резными гранями выкладывался декоративной 
рельефной кладкой. Получался как бы плетеный рисунок, создающий 
богатую игру светотени.

При Саманиде Насре- II (914-943) в Бухаре на площади Регистан 
был построен дворец правителей и рядом десять зданий для диванов 
– своеобразных министерств этой эпохи. В источниках упоминаются 
многочисленные мечети и медресе эпохи Саманидов. В 985 г. в Бухаре 
строится широко известная и крупнейшая на Востоке библиотека 
Саманидов, называемая «Савои Ул-Хикмат»7. По сообщению 
работавшего в ней Ибн-Сины, библиотека «была помещена в особом 

6 Негматов Н. Н. там же. С. 20.
7 Вафоев О. Бухоро - дуне уйгониш даврининг барча боскичларига мухим таъсир 

курсатган Узбекистон ренессанси бешикларидан бири. Тезисы международной 
конференции. С. 28.
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доме со многими комнатами. В каждой стояли сундуки, полные книг», 
расположенных по тематике8. Авиценна, восхищаясь богатсвом и 
уникальностью этой библиотеки, впоследствии писал, что в ней он 
нашел рукописи, которых не встречал ранее и не нашел позднее в 
других книгохранилищах. 

При кладке конструкций, работающих во влажном режиме (бань, 
сардоб, мостов и фундаментов) использовались водоустойчивые 
известково-зольные растворы. Со временем кривая куполов и 
арок приобретает более стрельчатое очертание, что увеличивало 
сейсмостойкость этих конструкций. На фоне рельефной кладки 
выделялись детали и пояса из резного облицовочного кирпича, 
поначалу примитивный эпиграфический орнамент.

Орнаментальная кладка и детали из резной терракоты 
создавали богатую игру светотени сочетание светло-желтого 
кирпича и прозрачных теней придавал кладке утонченность и 
ажурность, разнообразие в узоропостроении и особо тщательная 
и высококачественная кирпичная выкладка фасадов оказывали 
сильное эмоциональное воздействие.

В основном монументальные постройки имели кирпичную фактуру 
стен, но дворцовые интерьеры иногда украшались резьбой по ганчу 
разнообразного изысканного рисунка с сочетанием геометрического 
растительного орнаментов.

В архитектуре IX-X вв. в процессе интенсивного строительства 
совершенствовались различные типы зданий: культовые постройки 
– мечети, мавзолеи и, вероятно, медресе, и гражданские сооружения 
– жилые и торговые здания, караван-сараи, рабаты и бани. Из них, 
для караван-сараев, соборных мечетей, медресе, суфийских ханака 
и ряда дворцов характерна была дворовая или дворово-айванная 
композиция со внутренним двором, которая имела местный генезис, 
восходящий к древнебактрийским усадьбам и дворцам периода 
раннего железа (VII-IV вв. до н. э.).9

Среди зданий раннеисламского времени сохранились, либо хорошо 
известны по исследованиям такие типы культовых сооружений, 
как мечети, минареты и мавзолеи VIII–X вв., которые будут кратко 
рассмотрены далее.

В Центральной Азии мечети появились с арабскими завоеваниями 

8 Райнов Т. И. Великие ученые Узбекистана (IX-X вв.). Ташкент, 1943. С. 17.
9 Юсупова М. А. К генезису и эволюции дворово-айванной композиции в архитектуре 

Центральной Азии. К эволюции дворово-айванной схемы в зодчестве Центральной 
Азии. // Сб. к 100-летию М. Массона.Ташкент. 1998.
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и исламизацией края сначала в Мерве – в VII в., в Бухаре в начале 
VIII в., а затем и в других городах региона. Первые мечети здесь, как 
и в других завоеванных арабами странах, устраивались на месте 
домусульманских культовых зданий. К примеру, первые соборные 
мечети Бухары и Самарканда были устроены в доисламских храмах 
в крепости или вблизи нее. С установлением ислама новые соборные 
мечети стали возводить и в шахристане.

По историческим источникам известно, что наиболее ранней 
в Центральной Азии была соборная мечеть Мерва Бени Махан, 
«выстроенная внутри города (медины) в начале Ислама»10. Затем 
были сооружены вторая, т.н. «старая мечеть» у западных ворот 
шахристана11. И третья соборная мечеть, возведенная Абу-Муслимом 
в 750 г. «в центре рабата» на канале Маджан12. Также одна из ранних 
мечетей была выстроена «неким Абу Ризамом ал-Мутавви’и ар-
Ризали (ум. в 795)» на средневековой территории Мерва в Султан-
кале, где впоследствии вырос большой квартал, который в XII в. 
называли Хауз Ризам13.

В Бухаре первую соборную мечеть выстроил в 713 г. наместник 
арабов Кутейба б. Муслим «в крепости на месте капища идолов 
и приказал жителям города собираться туда на молитву каждую 
пятницу»14. Вторая соборная мечеть Бухары, из-за тесноты и 
ветхости первой, была построена в 770 г. между крепостью и 
шахристаном (городом) при наместнике Фазле б. Яхъе. Он потратил 
много средств и усилий для ее возведения. Последующие правители, 
в том числе амир Исмаил Самани, неоднократно ее расширяли и 
восстанавливали. Судя по данным Х в. Максиди о том, что «соборная 
мечеть находится в городе, она имеет несколько дворов»15, эту 
мечеть вероятно расширяли путем прибавления к первоначальному 
ядру дополнительных дворов. В 918-19 гг. визирь Саманидов Абу-
Убайдулла Джейхани при этой мечети возвел минарет с деревянным 
фонарем, который сгорел в ХI в.

10 Ал-Истахри. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Под ред С. Л. Волина и др. 
М-Л, 1939. С. 172.

11 Ал-Истахри. Там же, с. 172.
12 Камалиддинов Ш.С. «Китаб ал-ансаб» Абу Са’да Абдалкарима ибн Мухаммада ас-

Сам’ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. Ташкент, Фан, 
1993. С. 129.

13 Камалиддинов Ш.С. «Китаб ал-ансаб» … С. 128.
14 Наршахи Абу-Бакр Мухаммад. История Бухары/ Пер. Н. Лыкошина. Под ред. В. В. 

Бартольда. Ташкент, 1897. С. 63.
15 Ибрагимов Н. Ибн Батута и его путешествия по Средней Азии. М., 1988. С. 26.
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Об архитектуре ранних зданий этого типа свидетельствуют 
остатки наиболее древних мечетей – Мох в Бухаре IX-X вв., Чор-
сутун в Термезе начала XI в. и др. В основном они представляли 
собой замкнутое прямоугольное в плане помещение или навес, 
раскрытый в одну-две стороны. В их интерьерах мощные кирпичные 
столпы несли сводчатое или арочно-купольное (порой и то и другое) 
перекрытие. Более крупные – соборные мечети представляли собой 
двор, обведенный по периметру галереей на кирпичных столбах 
(мечеть в Данданакане Х в.). Непременным атрибутом каждой мечети 
была ориентированная на Мекку, т.е. на запад, михрабная ниша, 
декоративному убранству которой придавали особое значение. 
Например, «соборная мечеть Пайкенда славилась своим михрабом, 
который был позолочен и украшен драгоценными камнями; по своей 
позолоте он превосходил все прочие михрабы Мавераннахра»16.

Илл. I. Планы ранних мечетей. 1. Чор-Сутун в Термезе; 2. Мох в Бухаре;

3. в Данданакане. По – Всеобщая История архитектуры (ВИА), том 8, М., 
1969. С. 209.

Стены мечетей в IX-X вв. в основном возводили из сырца или 
глинокаркасными. При этом часто конструкции их перекрытия – 
арки, своды, купола и несущие их колонны возводились из жженого 
кирпича. Таковы конструкции мечети Деггарон (ХIв.) и др. Позже, 
сырцовые стены некоторых мечетей облицовывали жженым 
кирпичом, например, стены мавзолея-мечети Шир-Кабир в Мешхеди-
Мисриане. Иногда мечети строились полностью из жженого кирпича, 
на что историки обращали особое внимание. Так, по Наршахи, «в 
Фарабе (бухарский оазис) находится большая соборная мечеть; 
стены и крыша выстроены исключительно из жженого кирпича, так 
что во всей постройке нет совсем дерева»17.

16 Бартольд.В.В. Туркенстан в эпоху монгольского нашествия. Соч. Т. 1, М. 1963, С. 
170.

17 Наршахи. Указ соч. С. 29.
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Наиболее ранней из известных является мечеть Мох у базара 
Атторон, выстроенная в Бухаре в IX-X вв. на месте капища 
огнепоклонников. Позже на ее месте дважды - в XII и XVI вв. 
возводилась новая мечеть, получившая название Магоки-Аттори. Под 
полами мечети ХII в. были выявлены остатки мечети Мох IХ-Х вв. Судя 
по ним мечеть Мох IХ-Х вв. представляла собой четырёхстолпное 
здание с арочно-купольным перекрытием, украшенное резным ганчем 
«с окраской и позолотой» и богатой настенной живописью18. Вероятно 
поэтому Наршахи называл ее «одной из замечательных мечетей 
Бухары»19. По его же свидетельству, в 937 г. во время крупного пожара 
в городе мечеть Мох сгорела. Жители Бухары лишь на третий день 
смогли потушить пожар20. На основании этого факта Г.А. Пугаченкова 
выдвинула предположение, что стены этой мечети были скорее 
из деревянного каркаса с сырцовым заполнением, а конструкции 
перекрытий, как отмечалось, – из жженого кирпича. Весьма схожа 
по структуре с Мох были мечети ХI в. Деггарон в селении Хазара в 
Бухарском оазисе и Чор-Сутун в Термезе.

К наиболее ранним мечетям с дворовой структурой относится 
мечеть в Данданакане Х в. Вокруг ее внутреннего двора размещалась 
галерея на кирпичных столпах диаметром 80 см. Снаружи постройку 
обводила сырцовая стена. Мечеть была украшена резным ганчем, 
отчего ал-Максиди в Х в. называл ее «красивой»21.

В IХ-Х вв. уже существовали, получившие впоследствии 
распространение праздничные мечети -намозгох, которые еще 
называли мусалля или йидгох. 

Местом первых праздничных мечетей, судя по Мерву и Бухаре, 
служили городские площади. Так, Намозгох Мерва, по свидетельству 
Истахри, находилась «в квартале «Рас ал-Мейдан» на площади Абу 
Джахма, и окружают это место молитвы со всех сторон здания и 
постройки, и лежит оно между каналом Хурмузаффара и Маджан»22.

В Бухаре для первой намазгох Кутейба б. Муслим избрал «место 
внутри города, известное под названием Регистан», т.е. площадь, 
прилегающую к кухендизу с запада23. Это было на заре исламизации 

18 Нильсен В.А. Архитектура Бухарского оазиса 11-12 вв. С. 74.
19 Наршахи. Указ.соч..С. 30.
20 Наршахи. Указ.соч..С. 31.
21 Прибыткова А. М. Архитектура Средней Азии IX-X вв. // Всеобщая история 

архитектуры. Т. 8. М., 1969. С. 209.
22 Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том 1. Арабские и персидские источники. 

М-Л. 1939. С. 173.
23 Наршахи. Указ. соч. С. 68.
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края и поэтому людям было приказано приходить сюда с оружием, 
чтобы враг не застал молящихся врасплох. Архитектура этих 
ранних намазгах не упоминается, и лишь можно предположить, 
что эти площади с запада имели михраб и минбары. Со временем 
внутригородские площади стали тесными для праздничных молитв 
и намозгохи стали устраивать на более обширных загородных 
площадях. К примеру, вторую намазгах Бухары Саманид Мансур б. 
Нух в 970-71 гг. устроил на огороженном забором месте у Самтинской 
дороги. «Он заказал очень красивые минбары и михрабы и приказал 
сделать несколько возвышений, с которых произносящие такбир, 
могли бы произносить этот возглас так, чтобы всем молящимся было 
слышно. От места праздничной молитвы до ворот крепости Бухары 
было пол-фарсанга (около 3 км) расстояния, и все это пространство 
во время праздничной молитвы занимали молящиеся»24.

Минареты, предназначавшиеся для созыва мусульман 
на молитву, были непременным атрибутом соборной мечети. 
Предполагают, что генезис минаретов восходит к домусульманским 
сторожевым башням. В Центральной Азии более распространенным 
был тип минарета с круглым, утончающимся кверху стволом, 
завершенным арочным фонарем. Первые из них не сохранились, но 
известно, что они были выстроены из сырца. Некоторые сырцовые 
минареты позже облицовывались жженым кирпичом. Иногда фонари 
минаретов возводились деревянными (минарет Джайхони Х в. в 
Бухаре), впоследствии их стали сооружать из кирпича. С начала ХI 
в. многие минареты уже возводились полностью из жженого кирпича 
и украшались несколькими горизонтальными поясами эпиграфики, 
к примеру, минарет Абу Джафар Ахмеда 1004/5 г. в Мешхеди-
Месториане.

Известны минареты Х-ХI вв. в Куня Ургенче, вблизи г. Токмака 
в Киргизии (нижний диаметр 8,85 м. сохранился на высоту 21,6 м. 
первоначально был в два раза выше), небольшой минарет при мечети 
Чор-сутун 1037 г. (диаметром ствола 3 м и высотой 13 м).

Мавзолеи. По установлениям раннего ислама мусульманина 
хоронили скромно под открытым небом, и место его захоронения 
отмечалось лишь небольшим могильным холмиком. Однако к IХ в. 
намечается тенденция к возрождению домусульманского культа 
поклонения святым могилам и назревает потребность обессмертить 
память о могущественном владыке или верховном духовном 
правителе. Так, «когда в 862 г. умер халиф ал-Мунтасир, его гречанка-
мать, вдова халифа ал-Мутаваккиля, обратилась за разрешением 

24 Наршахи.Указ. соч. С. 68-69.
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на возведение мавзолея»25. Разрешение было дано и так возник 
один из первых мусульманских мавзолеев Кубба ас-Сулабия, в 
котором, вслед за ал-Мунтасиром, похоронили двух следующих 
халифов -ал-Мутазза и ал-Мухтеди»26. В дальнейшем, по примеру 
халифов, начали возводить многочисленные мавзолеи, которые со 
временем становились все более монументальными по объему и 
насыщенными по декору. Традиционно это самый многочисленный 
из сохранившихся тип построек, которые оберегались из почитания 
и не разрушались завоевателями из суеверного страха. Поэтому на 
примере сохранившихся мавзолеев IХ-Х вв. можно наиболее полно 
рассмотреть эволюцию нового стиля, сложившегося в архитектуре 
этого времени. 

Наиболее ранним на территории Центральной Азии 
сохранившимся зданием является мавзолей Саманидов (10х10 м, 
зал 7,2х7,2 м), выстроенный впервые полностью из жженого кирпича 
в Бухаре в правление Исмаила Самани между 874-907 гг. Мавзолей 
представляет собой центрическое по композиции и кубическое по 
форме, однокамерное, увенчанное сферическим куполом здание с 
одинаковыми фасадами. По его углам на на три четверти выступают 
башни - гулдаста, а по верху проходит невысокая арочная галерея.

1.    2.    3.

Илл. II. Мавзолей Саманидов, IX-X вв., г. Бухара. 1. Фото М.Юсуповой, 2012.

Общий вид.

2. План и разрез по – ВИА, Т.8, М., 1969, с. 214.

Великолепен уникальный и высокохудожественный декор 
фасадов и интерьеров мавзолея. Отесанный кирпич выложен 

25 Пугаченкова Г. А. Мавзолей Араб-ата. // Искусство зодчих Узбекистана.Ташкент. 1963. 
С. 60.

26 Пугаченкова Г. А. Там же.
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разнообразным ажурным рисунком - плетенкой, кружками, зубцами, 
переплетающимися лентами и др., что придает необычайную легкость 
и изысканность этому, на самом деле, весьма тяжеловесному и 
монументальному сооружению, созданному с большим запасом 
прочности.

По архитектурному стилю и композиции «памятник этот всем 
своим образным строем обращен в будущее, хотя корни его глубоко 
уходят в давно культивированную местную почву»27.

В последующем строительстве с использованием многих черт этой 
бухарской постройки начинает формироваться новый портально-
купольный тип мавзолеев. При этом главный вход оформляется в 
виде выступающего вперед и по высоте портала, где и сосредоточен 
основной декор – рельефная выкладка кирпича, резные ганч и 
терракота. Таков мавзолей в селении Тим в Самаркандской области, 
выстроенный в 977-978 гг. полностью из жженого мелко-форматного 
кирпича. Он представлял собой небольшое однокамерное портально-
купольное сооружение (8х8,7 м, зал 5,60 х 5,60 м). В интерьере с 
оштукатуренными стенами оригинальна система подкупольных 
трехлопастных парусов с декоративными угловыми колонками.

1.    2.    3.

Илл. III. Мавзолей Араб-ата, 977-988 гг. в селении Тим Самаркандской обл. 
1. Разрез по вертикали,

2. план, 3. разрез по горизонтали на уровне парусов. По – ВИА, Т.8. М., 
1969, с. 215.

Мавзолей в Тиме был как бы промежуточным звеном в 
эволюции стиля исламской архитектуры Центральной Азии от 
зрелой центрически-купольной композиции мавзолея Саманидов 

27 Пугаченкова Г. А. Мавзолей Араб-ата. С. 103-104.
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к будущему портально-купольному типу мавзолеев, который почти 
двумя столетиями позднее достигнет предельной выразительности в 
узгенских мавзолеях 1152 и 1187 гг.

Этот нарождающийся архитектурный стиль в ХI-ХII вв., при 
общности основных тенденций развития, строительных материалов, 
приемов и конструкций, получил интересную разнообразную 
интерпретацию и приобрел своеобразные локальные черты в каждом 
из крупных регионов Центральной Азии.
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ТАЛАСТЫН КӨӨНӨ ТАРЫХЫ
Качибеков К. И.*

Summary

History of Talas

The article considers the location of the battlefield of the Battle of Talas, 
which was in 36 BC and the Khan’s Palace of Zhi-Zhi. And the history and 
progress of the attack and battle of Atlah in 751 was also studied. It was 
emphasized that Karluks played a key role in the war of the Arabs and 
Chinese.

The debate about the participation of the Kyrgyz people in the war of 
Arabs and Chinese in 751 remains a question. I would like to express my 
opinion on this.

Key words: Battle of Talas, location, Karluks, Arabs, Chinese.

Санжыралуу Талас жергесинде биздин доорго чейин сак, гунн, 
усундар негизги тайпалардан болушкан. Ошол доорлордо эле ал кал-
ктардын өзөгүн түзгөн байыркы кыргыз бабалардын карт тарыхка кал-
тырган издерин иликтеп, изилдеп келебиз.

Биздин замага чейин II кылымдан, биздин замандын III кылымына 
чейин Талас өрөөнүндө байыркы көчмөн кыргыз уруулары менен ара-
лаш эле Каңгүй деген көчмөндөрдүн аймагы болгон. Геродот менен 
Чжан Кяндын маалыматтары боюнча да “кангүй” термини так берил-
ген эмес. Айрым тарыхый маалыматтарда кангүйди Хорезм же Согди 
деп болжолдоп жазышкан. Б.з.ч I кылымдын ортосунда кангүй Фер-
гана өрөөнүндөгү көчмөндөрдүн аймагы катары деп жазышкан.”Улуу 
Хань тарыхында” кангүйдүн ээлеген 5 аймагы белгиленген. Ал Чүй 
дарыясынын түндүгү Талас өрөөнү менен чектешкени көсөтүлгөн.

Чжан Кяндын маалыматы боюнча кангүйлөрдүн жалпы саны 400 
миң, аскери 90 миңди түзгөн деген маалымат калтырган. Борбордук 
Азияда б.з.ч. 256-жылдары гунндар эки ажырым урууларга бөлүнүшөт. 
Б.з.ч. 59-49-гунндар арасында өз ара так талаштан жеңип чыккан 
Хуханье шаньюй кытайлар менен тынчтык келишимде эле. Өзүнүн 
агасынан так талашып жеңилип калган Чжи-Чжи шаньюй гунндардын 
экинчи бөлүгүн коопсуз батыш жакка көчүрүп, усундарга кол салат. 

* Тарых изилдөөчү, Бишкек, Кыргызстан.
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Бирок анын каршылаштары калың кытай менен союздаш болуп 
тургандыктан, Чжи-Чжинин бийлик мүмкүнчүлүгү да опурталдуу абал-
да эле. Б.з.ч. 48-49-жылдары Кытайдын бир элчиси Чжи-Чжиге атта-
нып чыгып белгисиз себептерден улам гунндар тарабынан өлтүрүлөт. 
Мына ошондон кийин бул гунндар менен кытайлардын мамилелери 
бузулат. Чжи-Чжи кытайларга көз каранды болгусу келбейт. Кытай ма-
алыматынын негизинде шанүй (бек деген мааниде) Чжи-Чжи кытай 
бийлигине ыктап жүргөн усундарга аскердик союз түзүүгө жиберген-
де, усундар ал элчини өлтүрүп башын кесип кытай бийлигине жибе-
рет.

Ошондо Чжи-Чжи усундардын 8000 атчан аскерин талкалап, ко-
лун түндүк тарапка буруп, уйгур, динлин урууларын багынтып дагы 
уге, гегунь урууларды бириктирет. Чжи-Чжинин ордосу ал мезгилде 
кыргыз -кытайча цзянь-кунь урууларынын ичинде болгон. Ал эми түн-
дүк тарапка Балхаш тарапка аттанат. Мына ушунда Таластагы кан-
гүйлөр цзянь-кундын ичиндеги Чжи-Чжинин ордосуна союздаш бо-
лууга чакырып элчилерин жиберет. Себеби кангүйлөр усундар менен 
каршылашып, кытайлардан да кооптонуп турган эле. Ошентип б.з.ч. 
46-жылы Чжи-Чжи Таласка аттанып чыгып, жолдон усундар менен ча-
бышып, кыш ызгаардан, бороон чапкындан да кырылып, калган 3000 
колу менен Таласка жетет. А. Н. Бернштам бул агымды: “Гунндардын 
Орто Азияга болгон алгачкы агымы” деп жазган. Чжи-Чжинин бул жор-
туулу тууралуу А. Н. Бернштам:

“ ... жортуулда байыркы кыргыз уруулары да анын аскерлеринин 
курамында болгондугун жана алар түндүк Тянь-Шандын тоо этек-
терине жана Талас суусуна чейин жетишкенин ырастап турат. Бул 
жортуул б.з.ч 47-46-жылдары болгон” –деп жазган (А. Н. Бернштам 
Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы жана археологиясы бо-
юнча тандалма эмгектер. Бишкек-2004. 30-31-б.б). Жогорудагы агым 
тарых булактарында байыркы кыргыздардын эки бутакка бөлүнүп 
кетүүсүнүн башаты катары жазылып келет. 

Бул биринчи көпчүлүк бөлүгү Енисейде калып VI-X кылымдарда 
кыргыз каганатын түзүшсө, экинчиси –азыркы Ала-Тоо аймагында ал-
гачкы мекендеген бөлүгүн түзгөндүгүн кабарлайт. Демек түпкү өзөгү 
кыргыздар (цзянь-кундар) айланасындагы уруулар менен бирге түн-
дүк, борбор азиялык гунндар, сянбилер менен аралашып, натыйжада 
кыргыздардын түрк урууларынын этногенезинин калыптануусунун би-
ринчи этабы болгон. Ошентип Кангүйлөрдүн падышасы гунндардын 
башчысын кубануу менен тосуп алат. Кангүйлөр Чжи-Чжиге Таластан 
жер бөлүп берип, кызын Чжи-Чжиге турмушка берип, өзү Чжи-Чжинин 
кызын алат. Алгач союздаш гунндар менен кангүйлөр бейгам жаткан 
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усундарга капыстан кол салышып, алардын Нарындын баш жагында-
гы борбору болгон Чигу же Кызыл өрөөн шаарын талкалашат. Усун-
дар чыгышка оошот. 

Көптөгөн олжого туйтунушкан Чжи-Чжи Талас дарыясына кайтып 
келип, аскерлерине ордо-сепил курууга киришет. 500 адам эки жылда 
бул сепилди куруп бүтүшөт. Сепил коргондо сакчылардын кароол му-
нарасы да болот. Бул курулуштун жүрүшүндө римдиктер, парвяндар 
да катышкандыгы тарыхта жазылып келет. Бирок ал легионерлердин 
Чжи-Чжинин колуна кайдан келгендиги белгисиз. Кытай тарыхый бу-
лактарында Чжи-Чжинин юэчжи жана алардын душманы болгон пар-
вяндар менен союздаш болгондугу айтылат. Ошондуктан ал парвян-
дардан римдик легионерлерди жардамга алган экен. Сепилде 100 
дөн ашык римдик Красстын легионерлери турушкан. Чжи-Чжинин бул 
кадамы кангүй падышасына жакпай калып, ал Чжи-Чжиге кордогон 
сөздөрдү айтат. Буга чыдабаган Чжи-Чжи өзүнүн аялы болгон пады-
шанын кызын жана кангүлердин жүз мыкты аскер башчыларын кы-
рып салат. Мына ушундан кийин көп сандаган кангүйлөр 3000 миңге 
жетпеген Чжи-Чжинин колун тыптыйпыл жок кылып салганга мүм-
күнчүлктөрү бар болгон. Бирок буга кангүйлөрдүн ичинде да өз ара 
тирешүүлөр тоскоол болгон. Ал тургай гунндар менен кангүйлөрдүн 
мындай кан төгүлгөн ажырымынан пайдаланып калууну көздөгөн кы-
тай бийлиги өз элчилерин кангүйлөргө жөнөткөндө ич ара ынтымак-
тын жоктугунан кангүйлөр ал элчилерди урматтап тосуп алмак түгүл, 
кайра аларга көңүл да бурбай коюшат. Кытай бийлиги мурда кытай 
элчисинин өлүмү үчүн Чжи-Чжиден кек алууну көздөсө да алыстагы 
көчмөндөргө каршы аскер жөнөтүүгө анча көңүл бөлбөй жүрүп ара-
дан жылдар өтөт.

Бирок бир кокустук болбосо Чжи-Чжи Таластагы өз сепилинде 
бейгам өмүр сүрө бермек. Ошондо Чень Тан аттуу билимдүү кытай 
кызматкери кандайдыр бир себептер менен түрмөгө түшүп калат. Ал 
бийликке кат жазып, зынданга олтурганча чет жакта аскер кызматына 
жиберүүнү суранат. Ошол убакта кытайда ушундай шарттар каралган 
экен. Чень Танды батыш аймактагы чек арага кенже офицер кылып 
жөнөтүшөт. Ал бул кызматка алымсынбай жана өз кылмышын таза 
актоо максатында Чжи-Чжини башын алып келүү үчүн чек ара аймак 
башчысына кайрылат. Ал мындай тополоңдуу кадамга баруудан ай-
быгып уруксат бербей коёт. Ошол мезгилде башчынын ооруп калга-
нынан пайдаланып, Чень Тан жасалма буйрук жазып алып көптөгөн 
аскерлер менен бирге жергиликтүү кытайларды кошуп алып батышка 
аттанат. Чень Тандын мындай ээн баштык аракетин кеч билип калган 
башчы аны кармаганга чакан аскер жөнөтөт.
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Чень Тан кайрылып келип башчыга: “жолумду тоспо!”- деп кылыч 
такайт. Эси чыккан башчы өзү да айласыз Чень Танга кошулуп кетет. 
Чень Танга Гань Янь-шоу аттуу кол башчы да кошулат. Алар жолдун 
коопсуздугу үчүн союздаш усундар аркылуу сапар алып Чүй өрөөнүнө 
келишет. Кытайлар кокустан кангүйлөргө жолугуп алгач жоготуулар-
га учурап калат. Бирок такшалган кытай аскерлери жолдогу кангүй-
лөрдү кайра талкалап олжолуу болушат. Бул мезгилде кангүйлөрдүн 
арасында биримдик болбой ыдырап чачырай баштаган эле. Бирок 
Чень Тандын негизги максаты кангүйлөр эмес эле. Алар согуштук 
аракеттер менен катар эле айла-амалдарды колдонуп, гунндардын 
падышасынын душмандарын өз тарабына кошуп эч жолтоосуз Талас 
өрөөнүнө кирип келишет.

40 миңге жакын кытай аскерлеринин капыстан каптап кириши 3000 
дей эле колу бар гунндардын шаштысын кетирген. Чжи-Чжи алгач 
алар менен тынчтык келишимге келүүнү да көздөйт. Анын алдында 
сепилдеги толгон байлыкты, куралдарын таштап качуу же багынып 
берүү же акырына чейин салгылашуу калган эле. Ал кытайга чынжы-
рга байланып туткунда баргандан көрө алар менен согушууну тандап 
алат. Сепилдин мунарасында беш түрдүү туу желбиреп турду. Бул 
жерде гунндардын мыкты жаачы аялдары да сепилдин үстүнө даяр 
турушат. Сепилдин алдында каз-катар тизилген римдиктер коргонууга 
өтсө, сепилдин үстүндө гунндар жаа менен кытайларды каршы алат. 
Бирок калың кытайдын жаачы- арбалетчендери да жамгырдай жаа 
жаадырып, сепилди курчап алат. Ошентип согуштун экинчи түнү да 
болот.Түн ичинде мурда касташа калган кангүй атчандары да гунн-
дарга жардамга келип кытай аскерлеринин лагерине тылдан чабуул 
коюшат. Бирок бул чабуулдун эч майнап чыкпай кайра артка кайты-
шат. Эртеси кытайлар сепилдин жыгач дарбазасына өрт коюшуп ча-
буулга өтүшөт. Жер дүңгүрөткөн добулбастар менен жайнаган кытай 
аскерлери сепилге кирип келишет.

Карчылдашкан катуу кармаш эми башталат. Гунндар жан аябай 
салгылашат. Чжи-Чжи жаанын огунан мурдунан жарадар болуп кансы-
рап жатканда, аны далдаа жерге жашырышат. Анын жок боло түшкөнү 
жоокерлеринин арасында тополоңду жаратат. Кытайлар эбин таап 
гунндардын хан сарайына өрт коюшуп, жалын менен түтүнгө аралаш 
хан ордонун өзүнө кирип келишет. Согуш кеч күүгүмгө чейин уланат. 
Бул мезгилде Чжи-Чжи кансырап өлүп калган эле. Кытайлар Чжи-Чжи-
нин башын кесип алганда гана калган гунндар салгылашты токтотуп 
багынууга аргасыз болушат. Жеңишке жетишкен кытайлар гунндар-
ды жасалоого киришет. Колго түшкөн 1518 гунн өлтүрүлүп, ошондой 
эле Чжи-Чжинин аялы менен улуу баласынын башын алынат.1200 
ден ашык адам туткунга алынат.Кытайлар кангүй жергесинде калуу-
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ну каалабай кытайга кайтып кетишет. Ошентип Чень Тан гунндар-
дын падышасынын башын кытай императоруна алып келет. Бирок 
бул жеңиш император кеңешинде эки ача пикирди жаратат. Бири бул 
Чень Тандын өзүм билемдиги авантюра катары бааланып аны жазага 
тартууну талап кылса, экинчи тарап бул кытай Хань императорунун 
абройун көтөрүп, өлтүрүлгөн кытай элчинисин куну катары карашып, 
Чень Танды сыйлоону сунушташат. Акыры экинчи тараптын пикири 
аркылуу Чень Тан каалаган максатына жетет. Кыскасы бул согуштан 
Хуханье шанүй гана согушпай эле жалпы гунндардын аймагына өзү 
толук ээлик кылып калат.

Эми, ошол б.з.ч 36-жылдагы тарыхта «Талас согушу» деп аталган 
согуш талаасы, Чжи-Чжинин хан ордосу кай жерде болгон деген су-
роого тарых жазма булактарынан ар-түрдүү жооп алабыз. Тарых бу-
лактарда б.з.ч. 36-жылдагы Талас согушу азыркы Казахстан менен 
Кыргызстандын чегинде, Тараз шаарынан алыс эмес жерде болгон 
деп белгиленип келет. Бирок дагы бир тарыхый булакта б.з.ч. 36-жыл-
дагы Талас согушу жөнүндө: “Бул фактыны жазуу менен кытай була-
гы аймакты көрсөтпөйт, анын атын да атабайт. Бирок Цяньханшунун 
башка бир бөлүгүндө бул жердин аты айтылат ( Бул шаарды бир гана 
жолу De GROOT которгон). Чжи-Чжинин чатырлардан турган (боз үй-
лөрдөн) лагери шаарчада, туурасы кытайча ”чен” деп аталган жал 
менен курчалып кар баскан тоодон бир нече ли (ли-1/2 ашыгыраак 
км) аралыкта, Далуй суусунда орун алып турганы көрсөтүлөт. “Далуй” 
суусу байыркы кытайча белгилүү Талас суусу болуп саналат.Чжи-Чжи-
нин ордосу кардуу тоодон бир нече ли аралыкта орун алып турат де-
гени Таластын жогорку агымы биринчи жолу Кыргыз ССРинин азыркы 
Талас - Буденный районунун борбору ченде орун алганын айтып ту-
рат.Ошентип, б.з.ч. II-кылымда-б.з. I-III-кылымдарда Талас өрөөнүнүн 
аймагында көчмөндөр, мүмкүн каңгүйлөр жашап турган “деп жазган 
белгилүү чыгыш таануучу, археолог, тарыхчы А. Н. Бернштам. (А.Н.
Бернштам. Кыргыздардын жана кыргызстандын тарыхы жана архео-
логиясы боюнча тандалма эмгектер. Бишкек 2004. 198-199-бб ).

Мурдагы Буденный районунун борбору азыркы Талас районундагы 
Чат-Базар айылы. Негизи ушул факты туура көрүнөт. Себеби биз 
бала кездерде улуу аксакалдардан азыркы Чат-Базар айылындагы 
канжолдун түндүк тарабындагы дөңсөөдөгү эски мектептин ордун 
ыйык деп, бул жерде хан ордодо кызыл кыргын болуп далай 
бабалардын сөөгү жатат деген сөздөрүн далай эшиттим эле. Мага ушул 
күнгө чейин таң калыштуусу тарых илиминен кабарсыз карапайым 
карылар бул уламышты кайдан улап келгендиги табышмак. Жазуучу 
О. Айтымбетов: “б.з.ч. 36-жылдагы Талас согушу болгон аймактын 
жибекке түшүрүлгөн картасы азыр да Кытайдын борбордук тарых 
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музейинде сакталып келет экен”-деп жазат. Эгерде мүмкүнчүлүк 
болуп кытай музейиндеги ошол картаны тактасак эле тарыхтагы бул 
божомолдор өз ордуна келет беле.

Алгачкы Талас согушу тууралуу кытай тарыхчысы Бань Гу б.з. 
27-жылы «Улуу Хань тарыхы» (Цзяньханьшу) деген эмгек жазып, 
тарыхта биринчи жолу Талас (Да-луй, Да-лос) деген атты жазмага 
түшүрүп кыргыздар Гяньгун деген аталыш менен эскерилет. Ал 
эми Хунндардын кол башчысы гэнгун өлкөсүндө бир нече убакыт 
жашаганын В.В. Бартольд да белгилеген.

Ошондой эле алгачкы Гэнгунь–Кыргыз атын маалымдаган 
«тарыхтын атасы» аталган Сыма Цянь болгон. Ал б.з.ч. 99-жылы 
жазып бүткөн «тарых жазмаларында» (Ши-Цзи) түндүктө Гэгунь-
кыргыз эли б.з.ч. 201-жылдары болгон деп маалымдап жазган.

Ошол Талас согушунун башталыш балакети андан туп-туура бир 
кылым мурда Усун, Каңгүй, Юечжы журтун, Сырдарья, Теңиртоону, 
Фергананы аралап, дербиш болуп жүргөн Чжан Цянь деген жансы-
здан башталган жокпу деген суроо менен андан да илгери тарыхка 
баам салып көрөлү.

Тыңчы Чжан Цянь. Биздин заманга чейин 138-жылы Хань импе-
ратору Ву-Ди түндүктөгү көчмөн гунндардын күч алып баратышынан 
кооптонуп, кубаттуу Юечжылар менен мамиле түзгүсү келет. Белгисиз 
жерге, белгисиз элге элчи болуп барганга эч ким даабайт. Ошондо 
падышанын жөнөкөй нөкөрү Чжан Цянь: «Оо, Өкүмдарым, мага урук-
сат берсеңиз, мен жер чалып келейин, көккө учуп эле кетишпесе, ал 
элдер жүргөндүр көчүп-конушуп. Мага көп аскердин да кереги жок, 
бир аз ат кошчуларды, анан тиги гунн кулун кошуп берсеңиз болду», 
– дейт.

Ошентип б.з.ч. 138-жылы Чжан Цянь көчмөндөргө аттанат. Алгач, 
Ысыккөлдүн Сары-Булуңундагы усундардын ордосун көрөт. Андан 
өтүп гунн- каңгы урууларынын колуна түшүп калышат. Гунндардын 
ханы жансыз Чжан Цяндын ойун терең талдабай, ордосуна алып ка-
лат. Көсөө Чжан Цянь каңгүй элинде каңгып он жылдай жүрөт. Көч-
мөндөрдүн кызына үйлөнүп, уулдуу да болот. Көчмөндөрдүн мүнөзүн 
байкап, жер ыңгайын тактайт, тилин үйрөнөт.

Каңгүйлөрдөн дагы өтүп жер чалгысы келет, үй-бүлөсүн таштап, 
Ферганага качат. Ал убакта кытайлар Фергана өрөөнүнөн кабарсыз 
эле. Чжан Цянь жер кезген бечара дербиш болуп Ферганага жетип, 
өрөөндүн дыйканчылыкка ыңгайлуу жерлерине, жүзүмдүү бактарына, 
анан аргымак-күлүктөрүнө суктанып, оозу ачылат.
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Ал жактан баягы өзү беттеп чыккан Юечжилердин ханына жолугат. 
Юечжилер бай Бактрияны багынтып, Кушан мамлекетин түзө башта-
ган эле. Чжан Цяндын гүлдөгөн Кытай жөнүндө, союз болуу жөнүндө 
айткан сөзүнүн төркүнүн байкап, юечжилердин ханы кытай тыңчысы-
нын оюн түшүнөт. Дербиш болуп жүргөн Чжан Цян эки ат кошчусу ме-
нен айыбы ачылаарда качып жөнөшөт, жолдон дагы гунндардын ко-
луна түшүп дагы бир жыл туткун болушат. Акыры жергиликтүү күлүктү 
мине качышып, калган эки жигити менен 13 жылдан кийин эптеп эли-
не жетет.

Падыша сарайына келип Чжан Цянь он үч жыл тентип жүрүп көр-
гөн-билгенин түгөл айтып, Теңиртоо (Кроцкасис), Фергана, Сырда-
рия (Силис), Согдия, Бактрия, Хорезм жерлерин бейиштей кылып 
сүрөттөп, гунн, усун, каңгүй, юечжы журттардын кулк-мүнөзүнө, тур-
муш-тиричилигине чейин саймедирелеп, анан ал элдин минген аргы-
мак-күлүктөрүн мактап, падыша сарайындагылардын оозун ачырат.

Ага чейин Хань династиясынын түндүктөгү көчмөндөрдүн турму-
шунан, жер шарттарынан учкай кабардар болбосо, негизи кабарсыз 
эле. Тээ өткөн жылдарда далай жолу учкан куштай күлүктөрдү ми-
нишкен, капилет каптап киришкен, согушка кыйын түндүктөгү көчмөн-
дөр менен чабышып, далай кыргын салышып жүргөндөрү болбосо, ал 
элдин жерин ким басыптыр.

Чжан Цяндын айткандары ийне-жибине чейин толук кагазга талдап 
түшүрүп, тарыхчы Сыма Цянь кийин том-томдогон тарых жазып «та-
рых атасы» аталат.

Баягы он үч жыл мурун падыша сарайындагы жөнөкөй кызматтагы 
нөкөр Чжан Цянь далай элдин тилин, далай жердин ыгын билген адам 
катары баркы артып, кытай аскерине түмөн башы болуп дайындалат.

Өзү көчмөн журттун ордосунда тамагын ичип, кызын алып, бүлө 
күткөн каңгүйлөргө каршы кайра согушка аттанат. Бирок аскер ишин-
де түмөн башылыкты жөндөй албай, аз жерден өлүм жазасын алып 
кала жаздап кутулат.

Ошондон кийин кытайларга Фергана, Сыр дарыя жак, Жети-Суу-
нун,Теңир тоонун аймагы, жол-шарттары толук маалым болуп калат.

VI-XV-кылымдар. Жылдар өтүп, биздин замандын башталышында 
Талас жергесине согдийлер ооп келе башташат. Алар кол өнөрчүлүк 
менен алектенишип, тынч дыйканчылыгын кылышкан.

VI-кылымдын орто ченинде Борбордук Азияда байыркы көчмөн 
түрк урууларынын мамлекети түптөлө баштайт. Алардын бийлиги 
Жети –Суу, Талас өрөөнүн камтыган. 
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563-жылы Талас өрөөнүнөн сапарга чыккан Түрк каганынын элчи-
си Маниях экинчи Рим аталган Византияга жетет.

Византия императору Юстин II-нин атынан Земарк элчи 568-жылы 
Түрк элчиси Маниах менен Кулжанын тегерегиндеги Ак-Тоодогу түрк 
каганы Истеминин (Дизабул) ордосуна келишет. Земархтын сапары 
аяктап кайра кайтаарда Сасанийлерге (Иран) каршы аттанган Исте-
мини коштоп Талас шаарына келишип, ал жерден перс элчилерине 
жолугушат. Истеми түрк каганатынын негиздөөчүсү Түмөн кагандын 
иниси эле жана ал батыш-түрк урууларын башкарууга бекитилген. 
Тарых барактарында ошол түрк каганынын Таластагы ордосунун 
жайгашкан орду тууралуу маалыматтар да ар-түрдүү. Айрым маа-
лыматтарда Тараз шаарынын орду, Талас, Жаңы (Яны)Таласта деп 
божомолдор белгиленип, бирок Талас дарыясынын боюнда деп жа-
зылган. Ошентип Земарх көп жол басып Таласка жетип, жергиликтүү 
элдин сыйын көрүп, бир сулуу кыргыз кызды тартууга алат. Ал доордо 
батыш түрк уруулары теңирге сыйынганын, Земарх каганга баруудан 
мурда эки катар оттун ортосунан басып тазалануу жөрөлгөсүнөн өт-
көнү белгиленген. Земархдын ал Таласка болгон саякатын рим та-
рыхчысы Менандр Плутарх жазып калтырган.

629-жылы 27 жаштагы будда кечили Сюань Цзян кытай падыша-
сынын уруксат бербегенине карабастан, Индияга будда окуусуна ат-
танып чыгат. Алгач Такла-Макан чөлүн басып, Тянь-Шань тоолорун 
ашып, Ысык-Көлгө жүз чайып, андан 500ли жол басып(250км) Чу 
суусундагы Суяб шаарына келет. Андан Миң-Булактан батышты ка-
рай 140-150 ли (75км) аралыкты басып өтүп айланасы 9 ли ге жеткен 
Талас (Тараз) шаарына келет. Ошол 630-жылы Сюань Цзян Таласка 
келгенде, Түрк каганы (Тунябгунун) Тонжапкынын кабыл алуусунда 
болуп, кагандын бугулар коругун көрүп, Таластын кооздугуна суктан-
гандыгы жазылып калган. Ал Миң-Булакта жайгашкан Талас шаарын-
дагы хан ордодо болгондугун белгилеген.

Сюань Цзян түрктөр аркылуу мурда кытайдан күч менен көчүрүлүп 
келген 300 түтүн кытайлардын жашап жатканын көрөт. Эми, түрк кага-
нынын ордосу болгон Миң-Булак кай жерде жайгашканы боюнча тал-
дап көрөлү. Айрым жазма булактарда Миң-Булак хан ордосу Куланда 
(Луговое) жайгашкан деп көрсөтүлөт. (А. Н. Бернштам Памятник ста-
рины Таласской долины Алма-Ата 1991. 25-26-б). Эми талдап көрөлү, 
азыркы Куландын тегерегинде Талас дарыясы акпайт жана Кулан та-
раптан Миң-Булак деген топонимикалык атты тарых булактарынан ке-
зиктире албайбыз. Тарыхта божомол менен жазылып калган Миң-Бу-
лак азыркы Талас шаарынын батышындагы эле өзүбүздүн азыркы ай-
ылыбыз (Миң-Булактан Таразга чейин 75 км) болуп жүрбөсүн. Мүмкүн 
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хан ордо ошол кездеги Куландан Миң-Булакка көчүрүлүп келсе керек 
деп да айтылат тарых булактарында.

Ошентип Сюан Цзан кайра кайтып баратып, Индияда беш жыл 
будда илимин окуп, шилабхадраны жатка үйрөнүп чыгат. Ал 18 жыл 
жер кезип жүрүп келип, кытай падышасынан чоң сый көрүп, көптөгөн 
тарыхый эмгектерди жазат. Тибет тоосу менен Сары деңизди, Гоби 
чөлү менен Яньцы ортосундагы Хан кийин Тан, Цинь императорлорун 
Сыма Цянь, Сюан Цзяндар сүрөттөп жазышкан Теңиртоолор, Ферга-
на өрөөндөрү дайыма азгырып, суктандырып келген. Чалгынчы Сюан 
Цзандын ийгиликтүү сапарындагы маалыматтар кытайлардын андан 
кийинки жортуулдарына зор пайдасын тийгизет. Мындан тышкары 
чыгыш жана батыш кагандыктарындагы ич ара тирешүүлөрү, букара-
лардын бирдей көтөрүлүшү чыгыш кагандыгынын кытайга баш ийип 
калса, батышта Тунябугунун өлтүрүлүшүнө алып келген. “Табгач эли-
не бек болгон уулдарың кул болду, аруу кыздарың күң болду. Түрк 
бектери өзүнүн түрк наамдарын таштап, табгач беги аталып, табгач 
ханына баш ийди” - деп жазылган Кул тегиндин эстелигинде.Тунябгу-
ну өлтүргөн Мохеду каган да Алтайга корголоп качып ал жактан өл-
түрүлдү. Мохедунун ордуна келген Сы каган да элин башкара албай 
тукум курут болуп Дулу каган көчмөндөргө каган болду. Ошентип төрт 
жылда 4 каган алмашып Дулунун иниси Шаболо каган болду. Бир аз 
өтүп Таласта Хелу деген кытай бийлигине таянып элди көтөрүп чыгып 
бүт бийликти алат. Эми кытайдан Судинфан кол башчы көчмөндөрдү 
беттеп жортуулга чыгат. Алгач Иледеги көчмөндөрдү кыйратып, Хелу-
нун 30 миң аскерин талкалап Таласка кирип келет. Ошентип 660-жыл-
дары кытайлар Жети-Сууну багынтып көчмөндөрдүн өзүнөн хандык-
ты бекитип ээлик кылып турган. 

Жылдар өтүп тарых аренасына түргөштөр ( туциши) уруусу чы-
гат. 704-жылы Түрк каганы Ашин Синдинди Куландан түргөштөр өл-
түрүшүп, Таластагы бийликти колго алышат. Алардын Моке-Доган, 
Сулук деген баатыр хандары бийлешет. Бирок түргөштөр кара түр-
гөш, сары түргөш болуп болуп экиге бөлүнүшүп чабыша берип, ал-
сырашат. Таластагы түргөш каганы Живейди Арслан Тархан өлтүрүп 
салат.

Ошондон пайдаланып, 748-жылы Чүй өрөөнүнө кытайлар басып 
киришип, Суяб шаарын ээлеп алышат. Мына ошондо тарыхый арена-
га Гао Сянь-чжи деген кытай кол башчысы чыга келет.

Түрк кагандыгы административдик саясий борборуна айланган. 
553-ж. Ашиналардын Улуу Түрк династиясын негиздөөчү Илиг-каган 
Бумын дүйнөдөн кайткан.
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Талаа элдеринин салтына ылайык бийлик Бумындын иниси Ис-
теминин колуна өткөн. Ал өз агасы өлгөнгө чейин эле Жети-Сууну, 
Борбордук жана Батыш Теңир-Тоону жердеген он ок уруусун (он жебе 
элин) өз ээлигине кошуп алган. Ушундан кийин Истеми «он уруу ка-
ганы» деген титулга ээ болгон. Ал чындыгында мамлекеттин батыш 
бөлүгүндө гана бийлик жүргүзгөн. Өлкөнүн чыгыш бөлүгүн башкарып 
турган Бумындын туугандары кагандын бийлигин жөн эле уланты-
мыш болгону менен тышкы саясатты толук бойдон өз алдынча жүр-
гүзүшкөн.

Эгерде Илиг-каган Мухан (553-572-жж.) – Түштүк Сибирди жана 
Түштүк Кытайды багынтуу менен убара болсо, анда он уруунун кага-
ны Истеми Орто Азия жергесин жана Казакстандын кеңири талаасын 
багынтып алуу саясатын жүргүзгөн. Ал учурда Орто Азияны эфталит-
тер бийлеп турушкан. 555-ж. түрктөр менен ирандыктар эфталиттер-
ге каршы союз түзүшкөн. Бул келишим Ирандын шахы Хосров Ану-
ширвандын (531-579-жж.).

Истеми кагандын кызына үйлөнүшү менен бекемделет. 563-жана 
567-жж. эфталиттерге Ирандын аскерлери батыштан, түрк атчан 
аскерлери түндүктөн кол салышып, аларды талкалашат. Орто Азия-
лыктардын жери менен кошо он уруу каганы Истеми эфталиттердин 
тактан түшүрүлгөн падышасынын титулун да алат. Кагандын убак-
тылуу ордосу Теңир-Тоого жайгашкан, бул жерден бардык жактарга 
соода кербендерин, элчилерди жөнөтүп турууга ыңгайлуу эле.

Эфталиттерди талкалагандан кийин эле Иран менен Түрк каган-
дыгынын ортосунда чыр чыгат. Талаалыктардын салты боюнча Хо-
сров Ануширван шах күйөө бала катары кагандын кичүү иниси болуп 
калууга тийиш болчу. Бирок шах бул салтка баш ийгиси келген эмес. 
Анын үстүнө Истеми мурда эфталиттерге берип жүргөн салыктын ба-
арын эми түрк казынасына төгүүнү талап кылат. Бул талапты күч-ку-
баты артыла түшкөн Иран аткарбай коет.

Түрктөр Иранга биринин артынан экинчи элчисин жиберишет, 
бирок Хосров Ануширван элчилердин талабын жоопсуз калтырган. 
Кырдаалды экинчи элчиликтин мүчөлөрүнүн Иранда каза болушу 
ого бетер татаалдатты. Перстердин түрктөр үчүн Ирандын аптаптуу 
климаты терс таасир берди деген кулку келерлик шылтоосуна кара-
бастан Истеми элчилер уулантылып өлтүрүлгөн деген чечимге келди. 
Бул мурдагы шериктештерди биротоло ажырашууга алып келди. Эми 
Иран батыш түрктөрү менен согушууга даярдана башташты.

Түрктөр Иранга каршы Византиялыктар менен келишим түзгөн. 
Бирок согуш башталганда түрктөрдүн аракети батыш жактан визан-
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тиялыктар тарабынан колдоого алынган жок. Шах Хосров эки тарап 
менен согушуудан чочулап, Истеми менен союздаш болууга шашыл-
ды. Бирок, 571-ж. келишим боюнча Иран мурда эфталиттерге төлөп 
турган салыкты эми түрктөргө төлөөгө макул болду. 576-ж. түрктөрдүн 
башкаруучусу Турксанф Кара денизди бойлой жайгашкан Византияга 
кол салып, Боспорду каратып алат. 580-ж. түрктөр Крымды басып ки-
ришип, Херсонести курчап алышкан. Натыйжада Түрк кагандыгы ев-
роазиялык кубаттуу өлкөгө айланган.

Ошентип, өздөрүнүн тышкы саясатында кайраттуу Истеми башын-
да турган түрктөр чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок ийгиликтерди 
бекемдеп калууга мүмкүндүк болгон жок, анткени кагандыктын өзүн-
дө ич ара ыйкы-тыйкы күчөп, бийлик үчүн узакка созулган кармашуу 
башталган. 575-жылы кадыр-баркы эл арасында жогору болгон каган 
Истеми дүйнөдөн өтөт. Түрк кагандыгын Таспар каган (572-581-жж.) – 
кыңк эттирбей башкарып турган.

Ал өлгөн соң кагандыктын тактысын төрт талапкер талашып, би-
ри-бири менен айыгышкан күрөшкө чыгышат да, бир туугандардын 
кандары төгүлөт. Бул согуш төрт талапкердин учөөсү өлгөндөн кийин 
гана басылат. Алардын арасынан Истеминин тирүү калган мурасчысы 
Тарду Боке каган батышта 587-ж. Түрк башкаруучусунун тактысына 
отурган. А бирок бийлик үчүн күрөш анын такка отурушу менен эле 
бүтүп калган жок.

Уруулар ортосундагы кандуу кармашуу Түрк кагандыгын алсыра-
тып, анын тышкы саясатын кескин түрдө басаңдатыл жиберген. Бул 
мезгилдин ичинде түрктөргө оор салык төлөп келишкен бытыранды 
Кытай Суй династиясына (581-618-жж.) баш кошуп, биригип алган 
эле. Экинчи бир салык төлөгөн өлкө – Иран 588-ж. Гераттын алдында 
түрктөргө оор сокку урат. 590-ж. болсо Византия түрктөрдөн Боспорду 
бошотуп алган.

Тарду Боке каган өлгөндөн кийин 603-ж. Түрк мамлекети Чыгыш 
жана Батыш кагандыктары болуп экиге бөлүнүп кеткен. Кыргызстан-
дын мындан аркы тарыхы Батыш Түрк кагандыгы менен байланыштуу. 
VII к. башында Батыш Түрк кагандыгы «Он ок эли» мамлекетинин аты 
менен аталган. Ашина династиясынын мамлекет башчыларынын 
расмий титулдары болуп түрктүн «жабгу каганы» же “он ок элинин 
каганы» эсептелинген.

Он ок эли Теңир-Тоонун жергиликтүү эли эле. Ал чоң эки бирикме-
ден: беш уруу биригип «нушиби» конфедерациясын түзүп, Сыр-Да-
рыядан Чүй суусуна чейинки жерди ээлеп турган, экинчи беш ууру 
эл «дулу» деген жалпы ат менен Чүй дарыясынан тартып – Алтай 
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менен Жунгария аймактарына жайгашкан. Батыш Турк кагандыкынын 
курамына Чыгыш Туркстан, Орто Азия чөлкөмдөрүнүн дыйканчылы-
кка ыңгайлуу жерлери, Арал боюндагы, Түндүк Кавказдагы талаалар 
кирген.

Анын административдик-саясий борбору болуп алды менен Талас 
өрөөнүндөгү Миң-Булак, 618-ж. баштап Суяб шаары (Токмок шаары-
на жакын жаткан Ак-Бешим шаар урандылары) эсептелинген. Батыш 
түрктөрү өз ич ара салгылашуунун кесепетинен Тон жабгу кагандын 
бийлигинин тушунда гана (618-630-жж.) кутулушту. Замандаштары 
ага саясий жактан да, аскердик жактан да жогорку баа беришкен. «Ал 
эч нерседен тартынбаган жана баарын алдын ала билген көрөгөч 
адам болгон.

Кандай кармашуу болсо да жеңиш менен аяктаган» деп жазышат 
кытай жылнаамачылары. Тон жабгу-каган антиирандык саясатты ак-
тивдүү жүргүзгөн. Ал Ирандан Тохарстанды тартып алып, Афганстан-
ды бүт бойдон жана Индиянын түндүгүн ээлеген. Византянын импера-
тору Ираклий менен келишим түзүп, Ирандын Закавказьедеги ээлеп 
турган жерине кол салып, Дербент, Тбилиси жана Партав шаарларын 
каратып алган.

Тон жабгу-каган маанилүү саясий-административдик реформа 
жүргүзүп, көчмөн эл менен Орто Азиянын оазистеринде жана Чыгыш 
Туркстанда жашаган даражалуу адамдардын укуктарын теңеген. Бул 
болсо мурда кескин түрдө артыкчылыктарга ээ болуп келген талаа 
аристократтарынын мыйзамсыз женилдиктерин биротоло жойгон. 
Вассалдык башкаруучулардын иштерин байкоого алуу үчүн жана са-
лыктарды жыйнап туруу үчүн атайын наместниктер дайындалган. Көп 
узабай талаа феодалдарынын бири күтүлбөгөн жерден Тон жабгу-ка-
гандын турагына кол салып, аны өлтүргөн.

Мына ушул окуя Ашина династиясынын, Он ок элинин жана алар-
га көз каранды болушкан Орто Азия менен Чыгыш Туркстан элдери-
нин арасындагы кадыр-баркын биротоло кетирген. Кайрадан уруулар 
арасында coryш башталып, кагандардын улам-улам алмашышына 
жана борбордук бийлик үчүн күрөштүн күчөшүнө алып келген. VII 
кылымдын аягында Кытайда Тан династиясы (618-907-жылдар) күч 
алган. Алар Чыгыш Түрк кагандыгын талкалаган. Турфан оазисин ба-
сып алып, өз бийлигин орноткон. Бул жер ал үчүн Батыш Түрк каган-
дыгына чабуул коюуга ыңгайлуу болгон. Кытайлар менен түрктөрдүн 
ортосундагы салгылашуу узакка созулган.

Акырында Иле дарыясында (565-ж.) болгон салгылашууда Кытай 
полководеци Су Динфан Ышбара кагандын аскерлерин талкалаган. 
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Ышбара каган болсо өз аскерлери менен Чүй өрөөнүнө чегинет. Ал 
ушул жерден биротоло талкаланып, өзү колго түшөт. Теңир-Тоо жер-
гесине реалдуу бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан 
Тан императору Он ок элинин башына Ашина династиясынын батыш 
бутактарынын өкүлүн койгон. Марионеткалык кагандар элдин урмат-
тоосуна жетише алышкан эмес.

Кагандык улам начарлай берген. Ашина династиясынын 23-каганы 
акыркысы болгон. Аны 704-ж. Кулан шаарында (азыркы Луговая стан-
циясына жакын) түргөштөр өлтүрүшкөн ошентип Жети-Сууда жана 
Теңир-Тоодо түргөш кагандарынын династиясы бийликке келген.

Карлук урандыларында карлуктардын мамлекети пайда болгон. 
“Карлук бодун” (карлук эли) же “үч карлук” (карлуктардын үч уруусу) 
деген атты Монгол Алтайынан Балхаш көлүнө чейинки, Тарбагатай 
кырка тоолорунан түштүккө жана түндүккө карай аймакты ээлеп 
жаткан көчмөн уруулардын күчтүү союзуна таркатышкан. Карлук 
бирикмесинин курамына булак, чигил (же себек) жана ташлык деген 
үч ири уруу кирген болучу. Карлуктардын бир бөлүгү VI к. экинчи 
жарымында же VII к. башталышында Тохарстандын аймагынын бир 
бөлүгүн ээлеген Карлуктардын башка бир бөлүгү алыскы чыгыштагы 
монгол талааларында калышты. Тарбагатайлык карлуктардын күчүү 
армиясы болгон. Чыгыш жана Батыш Түрк кагандыктарынын чек 
арасындагы аймакты ээлеп, кээде бирине, кээде экинчисине баш ийип 
турган. Алар өтө тынчы жок жана козголоңчу букаралар болушкан.

Карлуктар Экинчи Түрк жана Түргөш кагандыктарынын кулашына 
алып келген саясий ири окуяларда башкы ролдордун бирин ойношкон 
744-ж. басмыл, уйгур жана карлук урууларынын бириккен күчтөрү 
Экинчи Түрк кагандыгын кыйратышат. Бирок жаңы дөөлөттүн каганы 
уйгурлардын колбашчысы болуп калат. Ал Элетмиш Билге-каган (744-
759-жж.) деген титулду алат. Мамлекет Уйгур кагандыгы (744-840-
жж.) деген атка конот. Бул этностук бирикмеге 19 уруу баш кошкон. 
Карлуктардын башчысы “жабгу” наамын гана алгандыктан өзүнүн 
баштагы союздаштарына көз каранды болуп калат. Мунун өзү бир катар 
кагылышууларга алып келет. Уйгурлар кысымга алышкан карлуктар 
746-ж. Жети-Сууга көчүп кетишет. Бул мезгилде Чыгыш Түркстандагы 
кырдаал өтө оор болгон. Муну Тан наместниктери өз таламдары үчүн 
пайдаланышкан. 748-ж. Кытай армиясы Чүй өрөөнүнө басып кирип, 
Карлуктар кытайлар менен арабдардын согушунда башкы ролду 
ойногон.

751-жылдагы арабдар менен кытайлардын салгылашуусунда кы-
ргыздардын катышкан, катышпаганы жөнүндө талаш-тартыш маселе 
боюнча калып келет. Мен бул пикирге кошулбай тургандыгымды бил-
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диргим келет. Бул тарыхый окуяны иликтөөдө ар кандай кайчы пи-
кирлер кездешет. Алсак, Ибн ал- Асирдин тарыхый баяндамасында 
төмөндөгүчө айтылат. Тан империясынын аскерлери корей улутунда-
гы кол башчы генерал Гао Сяньжинин жетекчилигинде 749-жылы 100 
000 аскери менен Шашты (азыркы Ташкент) басып алат. Шаар башчы-
сы болуп турган Зияд ибн Салихтин атасын өлтүрөт. Змяд Салих 
Абассий династиясынын өкүлдөрүнө жардам сурап кайрылат. Анын 
өтүнүчү кабыл болуп, арабдардын 30000 аскер курамы жардамга ат-
танышат.Түрктөр жана сгдалыктардан 40000 аскер куралып, баш аягы 
70000 аскер курамын Зият ибн Салих бакшарып, Шашка аттанышат. 
Бул кабарды уккан Кытай аскер башчысы Гао Сяньжи өзүнүн 100000 
аскерин түгөлүнөн Шаштан чыгарып кетет. Араб турандыларында кар-
луктардын мамлекети пайда болгон. «Карлук бодун» (карлук эли) же 
«үч карлук» (карлуктардын үч уруусу) деген атты Монгол Алтайынан 
Балхаш көлүнө чейинки, Тарбагатай кырка тоолорунан түштүккө жана 
түндүккө карай аймакты ээлеп жаткан көчмөн уруулардын күчтүү со-
юзуна таркатышкан. Карлук бирикмесинин курамына булак, чигил (же 
себек) жана ташлык деген үч ири уруу кирген болучу. 

Карлуктардын бир бөлүгү VI к. экинчи жарымында же VII к. башта-
лышында Тохарстандын аймагынын бир бөлүгүн ээлеген Карлуктар-
дын башка бир бөлүгү алыскы чыгыштагы монгол талааларында ка-
лышты. Тарбагатайлык карлуктардын күчүү армиясы болгон. Чыгыш 
жана Батыш Түрк кагандыктарынын чек арасындагы аймакты ээлеп, 
кээде бирине, кээде экинчисине баш ийип турган. Алар өтө тынчы жок 
жана козголоңчу букаралар болушкан. Карлуктар Экинчи Түрк жана 
Түргөш кагандыктарынын кулашына алып келген саясий ири окуя-
ларда башкы ролдордун бирин ойношкон 744-ж. басмыл, уйгур жана 
карлук урууларынын бириккен күчтөрү Экинчи Түрк кагандыгын кый-
ратышат.

Бирок жаңы дөөлөттүн каганы уйгурлардын колбашчысы болуп ка-
лат. Ал Элетмиш Билге-каган (744-759-жж.) деген титулду алат. Мам-
лекет Уйгур кагандыгы (744-840-жж.) деген атка конот. Бул этностук 
бирикмеге 19 уруу баш кошкон. Карлуктардын башчысы «жабгу» наа-
мын гана алгандыктан өзүнүн баштагы союздаштарына көз каранды 
болуп калат. Мунун өзү бир катар кагылышууларга алып келет. Уйгур-
лар кысымга алышкан карлуктар 746-ж. Жети-Сууга көчүп кетишет. 
Бул мезгилде Чыгыш Түркстандагы кырдаал өтө оор болгон. Муну 
Тан наместниктери өз таламдары үчүн пайдаланышкан. 748-ж. Кы-
тай армиясы Чүй өрөөнүнө басып кирип, Карлухтар кытайлар менен 
арабдардын согушунда башкы ролду ойногон. Алар жыйырма жыл-
га созулган согуштун натыйжасында тогуз урууларын Жети-Суудан 
сүрүп чыгышкан, Суяб шаарын ээлеп, аны кыйратат. Кийинки жылы 
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кытайлар Чач (Ташкент) акимин туткунга түшүрүп, аны асып ташта-
шат. Кытайларга карлуктар жардам берген.

Жагдайды байкап турган арабдар Тан империясынын Орто Азия-
нын иштерине мынчалык одоно кийлигишүүсүнө жол беришкен эмес. 
Жети-Сууга жана Тенир-Тоого бекем орношуп алган сон, карлуктар 
тибеттиктер менен союз түзүшүп, Чыгыш Түркстанда жана Жунгария-
да уйгурлар менен күрөштү улантышкан. 840-жылы Уйгур кагандыгы 
талкалангандан кийин карлук жабгусу Билге Кул Кадыр хан өз мам-
лекетинин беделин көтөрүүгө киришет. Билге Кул Кадырхан «каган» 
наамын кабыл алган. Бул акт Борбордук жана Орто Азиянын бардык 
түрк уруулары күтүлбөгөн жерден өздөрүн карлуктарга көз каранды 
деп таанышты дегендикке такыр эле жатпайт, анткени чыныгы күч 
Эне-Сай кыргыздарынын колунда болгон. Ошол эле жылы Самаркан-
дын Саманий наместниги Нух ибн Асад «каапыр» турктерге каршы 
«диний согуш» жарыялаган. Ал Исфижаб шаарын (азыркы Чымкентке 
жакын жерде) алып, анда орношкон. 

893-ж. Саманий башкаруучусу Исмаил ибн Ахмед карлуктарга жор-
туул жасап, Тараз шаарын камаган. Каган Огулчак Кадыр хан узакка 
созулган камалоого туруштук берсе да шаарды тапшырууга аргасыз 
болгон. Исмаил өзүнүн бийлигин бүткүл Талас өрөөнүнө жана Мерке 
шаарына чейин Чүй өрөөнүнүн бир бөлүгүнө таркаткан. Бул аймак-
ты каратып алып, саманийлер эки максатка жетишкен: бул жерлерди 
«каапырлардын» арасында исламды таркатуу борборуна айланды-
рышкан жана Шельжи областында (Талас дарыясынын өйдө жагы) 
бай күмүш кендерин алышкан. Огулчак Кадыр хан өзүнүн борборун 
Кашкарга көчүрүп, Саманийлерге каршы согуш аракеттерин уланта 
берип, алардын чыгышка карай андан ары илгерилешин токтоткон. 

Жүз жылдын ичинде Теңир Тоонун, Жети-Суунун жана Чыгыш 
Түркстандын карлук урууларынын арасында кубаттуу Караханийлер 
династиясынын айланасында баш кошуп, Саманийлерди кулатып, 
Орто Азияны жеңип алган күчтөр жетилип отурган.

Колдонулган адабият

Асанканов А.А., Осмонов Ө.Ж., Кыргызстан тарыхы. - Б., 2010.
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АРАБСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Пилипчук Я.*

Summary

Arabian Conquest of Central Asia

This article is dedicated to the history of the Sogdian struggle for 
independence in the 7th -8th centuries. The study of this problem is of 
great practical importance for studying the history of Central Asia in the 
Early Middle Ages, since it reveals the position of Sogd in the system of 
international relations of the region. Sogd in the described period of time 
was fragmented into a number of possessions. Sogdian principalities in 
the 7th century actively opposed the Arab expansion. There has been a 
tendency to unite the region in the 8th century. Devashtich and Gurek tried 
to subjugate the entire Sogd to themselves with the support of the Arabs. 
Opposition to the Arab conquest, first by Devashtich, and then by Gurek, 
was made possible thanks to the assistance of the rulers of Chach and the 
Turgish Kaganate. The rulers of Sogd and Chach also sought help from 
the Tang empire. It should be noted that in the conquest of Maverannahr, 
the Arabs had local allies from the Sogdians and Tocharistanians.

Key-words: Sogd, Chach, Ferghana, Arab Caliphate, Turgish 
Kaganate, Sogdians, Tang empire, Devashtich, Gurek.

Одним из интереснейших аспектов истории Средней Азии является 
история Маверннахра в VII–VIII вв. Это время было временем 
согдийской независимости. Согдийцам пришлось ее отстаивать в 
борьбе с арабами. В этой борьбе правители согдийских государств, 
Чача и Ферганы кооперировались с Западнотюркским каганатом 
и Тюргешским каганатом. Проблемой документации Раннего 
Средневековья был вопрос сохраности источников. Многие договоры 
согдийцев с арабами сохранились только в составе арабских 
исторических сочинений. В том числе и Самаркандский договор 
712 г. Согдийские документы с горы Муг являються лишь немногими 
уцелевшими из богатого согдийского письменного наследия. Задачей 
данной статьи являеться исследование дипломатии и внешней 
политики Мавераннахра в VII-VIII вв.

* Д. и. н., Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Киев, 
Украина.
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Ал-Йакуби отмечал, что Согд состоял из Самарканда, Дабусии, 
Кушании, Кеша и Несефа. В ’’Худуд ал-Алам’’ в составе Согда 
указаны еще Кермине, Рабинджан, Иштихан. Йакут и Мукаддаси 
относил Кермине к Согду Самаркандскому, Наршахи и Ибн Хаукаль 
относили его к Бухарскому оазису. Центром Самарканского владение 
было Афрасиабское городище. При тюркских каганах правителями 
Самарканда были Тайшепи и Гюймучжи. В середине VII в. Самарканд 
подчинялся Шашепи (Шишпиру) и его правителем был Фохумань 
(Вархуман или Вахуман). С ним воевал Саид. По данным Наршахи 
этот арабский полководец много воевал с самаркандцами. Ибн Асам 
ал-Куфи указывал, что во время его походов городом правил ишхид 
Сорак. О. Смирнова называла его по монетам Ашраком.

В 698 г. правителем Самарканда был Дусаботи (Тукаспадак), а 
затем Нинйениши (сын Дусаботи или Фохуманя). В 700 г. ишхидом 
избрали Тухуна (Тархуна). В 710 или 711 г. Тархун был убит и царем 
избрали Гурека. По данным документов с горы Муг, Тархун правил 
не менее десяти лет. Наряду с Гуреком правил Панчский правитель 
Деваштич. Деваштич правил в период 711-713 гг. 

По данным китайских источников новый правитель Улага (Гурак) 
сражался с даши (мусульманами), но не имел успеха. В 722-723 гг. 
Деваштич был казнен. Отдельным владением был Кеш и Несеф. 
По ал-Балазури Кеш и Согд одно и тоже. В 605 г. кешский правитель 
Дичже установил связи с Китаем.

В 642 г. упоминался Шашеби. Найдены монеты с именем Шишпир 
с титулом MLK. По мнению Г. Гоибова он являлся некоторое время 
правителем всего Согда. В 656-660 гг. власть кешских правителей при 
Шиагйе ослабевает. Центр Кеша находился на месте современного 
Китаба. Несеф в китайских источниках назывался Малым Ши. Он 
находился на месте городища Шуллюк-тепе. Кеш и Несеф были 
завоеваны только в 709 г. Маймург был отдельным владением. 
Резиденция главы Маймурга находилась в Босидэ. Владение в 650-
655 гг. было разорено арабами.

Кушания и Иштихан были отдельным владением. Жители 
Кушании были самыми богатыми во всем Согде. Правители Кушании 
происходили из рода самаркандских правителей. К востоку от Кушании 
находился Иштихан, который до сих пор существует как селение. 
Его правителем в 721-722 гг. был Сабит. Пенджикент упоминался 
как владение Панч. Пенджикенту соответствовало Пенджикентское 
городище. 

В первой половине VII в. Пенджикент отделился от Маймурга и в 
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него входили земли по верхнему течению реки Зерафшан. По мнению 
Г. Гоибова в первой половине VII в. в Пенджикенте правил Амогйан, 
а затем Нана Панча госпожа, в начале VIII в. Бидйан (Деваштич). По 
мнению О. Смирновой после Амогйана правил Чакин Чура. В. Лившиц 
предполагал, что Амогйан правил в 70-80-х гг. VII в. Имя Амогйан 
он читает как Гамаукйан, а Бидиан как Бильге и отождествляет его 
с Чакин Бильгой сыном Бичута. Е. Земайль указывал на усиление 
Пенджикентского владения. 

В арабских источниках говорилось о завоевании Буттама 
(Пенджикента) в 717-718 гг. Мухалладом б. Йазидом. В ’’Кандии 
Малой’’ указано, что пенджикентцы приняли ислам еще до того как 
это сделали жители Самарканда. Бухара была отдельным владением 
и в нее входили Тававис, Бумиджкат, Зандана, Мугкан, Худжад, 
Пайкенд, Ферабр, Кермине, Худименкан, Харганкет, Мадямеджкет. 
Правитель Бухары был одного рода с правителем Самарканда. В 627 
г. правителем Бухары был Аляга, а его резиденцией город Аланьми. 
Бухарский правитель указывал, что он правитель уже в 22 колене, то 
есть его род правил городом не менее 200-250 лет. 

Между 656-660 гг. правителем Бухары был чжаову Ша. Хронологию 
правителей Бухары можно реконструировать по данным Наршахи. 
После смерти бухархудата Бидуна правила его жена Хатун при его 
малолетнем сыне Тугшада. Бидун умер до 673-674 гг. Ат-Табари 
называет его женой Кабадж-хатун. Однако Г. Гоибов высказывает ряд 
возражений против этого отождествления, говоря что в персидском 
источнике Бидун и Кабадж-хатун тюрки, а Хатун согласно Ибн Асаму 
ал-Куфи имела имя Хутак-хатун, кроме того супруг Кабадж-хатун 
застал вторжение арабов, а супруг Хутак-хатун нет. 

Наршахи указывал, что Тугшада правил 32 года и был казнен Абу 
Муслимом при наместнике Насре б. Саййаре. Он успел процарствовать 
10 лет после смерти Кутейбы б. Муслима. Когда был убит Тугшада 
на престол сел его сын Кутейба. Он некоторое время придерживался 
ислама, но потом отрекся от него, за что и был казнен Абу Муслимом. 
Кутейба вместе с Зийадом б. Салихом подавил восстание Шарик б. 
Шайха в Бухаре в 751 г. Абу Муслим убил Кутейбу в 753 г.

По мнению Г. Гоибова было два правителя по имени Тугшада. 
Первый из них был убит в 725 г., а второй в 738 г. Начало царствования 
первого Тугшады он относил к 693 г. Второй Тугшада правил в 725-738 
гг. Кутайба был сыном первого Тугшады. После казни Кутейбы Бухарой 
правили Сукан и Буньят. Буньят был казнен по приказу халифа ал-
Махди в 782 г. во время восстания Муканны. Буньят правил 7 лет и 
взошел на престол в 775 г. В 768 г. начал править Сукан. Вардана, 
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которая находилась, на территории северной части Бухарского 
оазиса составляла отдельное владение и ней правил правитель по 
титулу Варданхудат.

Кутейба б. Муслим смог завоевать Бухару только после смерти 
Варданхудата, который происходил из Туркестана. В китайских 
источниках упоминалось владение Восточный Ань. Его археологи 
отождествляют с Харгакентом. Правитель этого владения в 627 г. 
указывал что он правитель в 10 колене, то есть его род правил городом 
не менее ста лет до него. В 656-660 гг. Восточным Анем правил 
чжаову Биси. Термин чжаову применялся китайцами к правителям 
Согда еще с кушанского времени. Касательно Усрушаны, то она по 
данным ’’Худуд ал-Алам’’ была богатой и благоустроенной. 

Сюань Цзянь указывал, что в ней был собственный правитель 
и он подчинялся тюркам. Резиденцией правителей был Бунджикат. 
Его отождествляют или с Шахристаном или с Ура-Тюбе. В арабских 
источниках центр этих владений назван Кунбом. Правители Усрушаны 
носили титул афшин. На монетах указаны имена его правителей 
– Чирдмиш, Сатачари, Раханч. Население области составляли 
усрушанцы, которые говорили на одном из согдийских диалектов.

Далее находилось владение Фергана. Столицей Ферганы 
был Гуйшан (Касан). Кроме него, в области находился быстро 
развивающийся Ахсикет, а также Урешт и Кува. В связи с нашествием 
тюрок в первой половине VII в. Ферганой правили как местные 
правители, так и тюрки. Двоевластие продолжалось до 659 г., после 
чего краем управляли только местные правители.

Ферганцы в 707 и 712 гг. принимали участие в борьбе против арабов 
и в 713 г. Кутейба подошел к Касану. Кутейба оставил в Фергане 
своего брата Салиха, который завоевал край. В 715 г. Кутейба снова 
появился в Фергане и собирался йти на Кашгар, но был убит.

Около Ферганы находилось владение Исфара, которая 
подчинялась владетелю Ферганы, но имело автономию. Центром его 
было городище Кала-и Боло. Исфара была завоевана арабами в 713 
г. Ат-Табари называет правителем Исфары в 722 г. Билада, который 
был наследником ферганского престола. Еще одним владением был 
Ходжент. 

В китайских источниках Гюйчжанти назван отдельным владением. 
Сальм б. Зийад направлял войско именно на Ходжент, а не на 
Фергану. Ал-Балазури, ал-Йакуби, Ибн Хаукаль называли Ходжент 
отдельным владением. Ходжент подвергся нападению еще при 
Сальме б. Зийаде, а покорен был при ал-Мухаллабе. 



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 107

Еще одним большим владением был Чач. Ибн Хаукаль указывал, 
что Фараб и Исфиджаб входили в состав Тараза и Илака, а вместе они 
были в составе Чача. Чачцы в 605 г. воевали с тюрками Шегуй-хана 
и потерпели от него поражение. Тюрки убили чачского правителя и 
поставили править там тюрка Деле Фучжи. Э. Ртвеладзе отмечал, что 
Чач представлял собой конфедерацию шести уделов. Уделы платили 
дань центральному владению.

Центрами Исфиджаба и Тараза были одноименные города, а 
Илака – Тункет. Столица Чача находилась на месте городища Минг-
урюк в Ташкенте. Тарбанд находился в Фарабе. В Тарбанде сидел 
каган, а в Чаче его наместник тудун. После арабского завоевания 
столица Чача была отстроена в Бинкете. Чач населяли согдийцы и 
тюрки. В 808 г. восстание Рафи б. Лайса поддержал правитель Чача. 

В 819-820 гг. Йахйа б. Асад б. Саман застал тюрок в Чаче. Правители 
Чача носили тюркские титулы тегин и тудун1.

1 Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе, Дониш, 1989. С. 35-52; 
Бичурин Н. Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена М.–Л.: Академия Наук СССР, Институт этнографии им. Миклухо-
Маклая, 1950. Т. 1. Центральная Азия и Южная Сибирь. LXXXVI, [2], 380, [4]

 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext62.htm; Лившиц В.А. Три согдийских документа с горы Муг // Проблемы 
востоковедения. №1. М.: АН СССР, 1959.

 http://www. vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/II/3_sogd_dok_Mug/text.htm; Лившиц В.А. 
Три письма с горы Муг // Проблемы востоковедения. №6. М.: АН СССР, 1960. http://
www.vostlit.info/Texts/ Dokumenty/M. Asien/II/3_sogd_pism_Mug/text.htm; Лившиц В.А. Об 
интерпретации некоторых документов с горы Муг и местной топонимике. Вестник МГУ. 
Серия VIII. История. №3. М.: Изд-во МГУ, 1992.

 http://drevlit.ru/docs/central_asia/II/Interp_Sogd_Mug/text.php ; Гойибов Б.С. Из истории 
управления раннесредневекового Согда (на основе согдийских письменных источников). 
Журнал публикаций аспирантов и докторантов. 2014. http:// jurnal.org/articles/2014/
hist5.html; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и 
исследования. Новосибириск: Наука СО, 1989. С. 77-79, 84, 186, 201-202, 224-225, 230, 
238-240, 248, 255-262, 264; Marshak B. Dewaštič // Encyclopaedia Iranica. Vol. 7. Fasc. 3. 
1994. http://www.iranicaonline.org/articles/dewastic; Marshak B. Panjikant // Encyclopaedia 
Iranica. 2002. http://www.iranicaonline.org/articles/panjikant; Смирнова О. И. Очерки по 
истории Согда. М., Наука, 1970. С. 24-38; Камолиддин Ш. С. Этническая ситуация в 
Чачском оазисе в эпоху раннего средневековья // Проблемы древней и средневековой 
истории Чача. История. Археология. Нумизматика. Вып. 3. Saarbrücken: LAP, 2015. С. 
23 – 45; Исхаков М., Камолиддин Ш., Бабаяров Г. Титулатура доисламских правителей 
Чача. Ташкент: Ташкентский Государственный Иинститут востоковедения, 2009. С. 
6-46; Кубатин А. В. Древнетюркские титулы и эпитеты на согдоязычных монетах оазисов 
Средней Азии и Семиречья эпохи Раннего Средневековья // Archivum Eurasiae Medii 
Aevi. Vol. (23) Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 2017. C. 105, 112, 116-118; Кубатин 
А. В. Древнетюркские титулы в согдийских документах с горы Муг // Урало- Алтайские 
исследования. № 3 (14). М.: Институт языкознания РАН, 2014. С. 18; Babayarov G. 
Chach tarixidan lavhalar. Toshkent: Yangi nashr, 2010. B. 36-40, 45; Кубатин А. К вопросу 
о раннесредневековом согдийском диалекте Чача (на основе нумизматического 
материала Чачского оазиса VII - VIII вв.) / / Академик У.  Каримов номидаги ёш 
шаршунослар илмий конференциям тезислари. Т., 2008. С. 105 – 107; Кубатин А., 
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В конце правления персидского шахиншаха Йаздигерда III ему 
помогли тюрки, ферганцы и согдийцы. На Мервируде они столкнулись 
с ал-Ахнафом и тюрки вместе с союзниками были вынуждены 
повернуть к Балху. В 70-х гг. VII в. арабы возобновили набеги.

После смерти Зийада Муавийа назначил наместником Хорасана 
своего сына Убейдаллаха. При нем, а также Саиде б. Усаме и Сальме 
б. Зийаде арабы вторгались в земли Центральной Азии. После 
вторжения в Тохаристан, где правила Ф. т. х-хатун арабы вторглись 
в Бухару.

Ал-Йакуби указывал, что наступление вел полководец ал-
Мухаллаб. Убейдаллах захватил часть Пайкенда и Рамитана и Хатун 
послала за помощью к тюркам. С тюркским каганом была его жена 
Кабадж-хатун. Тюрки были обращены в бегство. После этого арабы 
выступили с походом на Бухару. Был заключен договор по которому 
бухарцы заплатили большой выкуп. Получив выкуп от Хутак-хатун 
Убейдаллах по данным ал-Балазури и Кудамы б. Джафара вступил 
в город. После этого наместник вернулся в Басру. В этом походе был 
завоеван и Чаганиан. 

По данным Балами тюркский царь был в Пайкенде и он был 
разбит и бежал в Самарканд. Убейдаллах занял Пайкенд, а потом 
вступил в Бухару. После Убейдаллаха наместником был назначен его 
брат Абдаллаха, но вскоре был смещен и заменен на Саида. Саид 
выступил в поход на Бухару, но ее правительница хатун поспешила 
дать контрибуцию, которую ранее давала Убейдаллаху. Однако она 
тянула время и к Бухаре спешили войска тюрков, согдийцев, кешцев. 
Ал-Йакуби сообщал о поражении войск коалиции, его данные 

Бабаяров Г. Мир Большого Алтая. № 2 (4.2.). Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени С. Аманжолова, 2016. С. 907-908; Kamoliddin Sh., 
Babajar G. Some notes on the titles of the pre-Islamiv rulers of Chach // Archivum Eurasiae 
Medii Aevi. Vol. 15. (2006/2007). Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 2008, P. 71-92; 
Бабаяров Г. Заметки по истории нумизматики раннесредневекового Чача (III – VIII вв.) 
// Проблемы древней и средневековой истории Чача. / Под. ред. Ш. Камолиддин. Berlin: 
LAP Lambert Academic Publishing, 2013. С. 9-63; Якубов Ю. Паргар в VII-VIII вв. н.э. 
(Верхний Зерафшан в эпоху Раннего Средневековья). Душанбе: Дониш, 1979. С. 22, 
24; Bosworth C. E. Farghana // Encyclopaedia Iranica. 1999. http://www.iranicaonline.org/
articles/fargana; Yutaka Yoshida . On the Origin of the Sogdian Surname Zhaowu and the 
Related Problems // Journal Asiatique. Vol. 291. № 1-2. Leuven: Peeters, 2003 P. 35-67; 
Zeimal E. V. The Political History of Transoxiana // Cambridge History of Iran: The Seleucid, 
Parthian and Sasanian Periods. Vol. 3 (1). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
P. 250-262; Атаходжаев А. М. Тюрко-согдийские отношения в политических, социально-
экономических и этнокультурных процессах в Раннем Средневековье // Автореферат 
на соискание ученной степени доктора исторических наук. 07. 00. 01. История 
Узбекистана. Ташкент: Институт истории Академия наук Республики Узбекистан, 2001. 
http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-otnosheniya-politicheskih-
socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-srednevekove.php
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повторял Наршахи, а Ибн Асам ал-Куфи не упоминал о сражении и 
говорил лишь о контрибуции.

Балазури сообщает об разладе среди врагов арабов. Хатун когда 
поняла, что ей не одолеть арабов возобновила с Саидом договор 
заключеный при Убейдаллахе. По данным Ибн Асама ал-Куфи арабы 
потребовали заложников со стороны знати Бухары как гарантии 
верности договору. Далее арабы пошли войной на Самарканд, где 
находилось значительное количество согдийцев и тюргешей.

Наршахи сообщал, что тогда в городе не было правителя. Ат-
Табари, ал-Йакуби, ал-Балазури не упоминали о нем. Только Ибн 
Асам ал-Куфи упоминал, что Самаркандом правил ишхид Сорак. 
Сорак хорошо подготовил оборону города, которая продолжалась 
около месяца. Арабы не смогли взять город и были вынуждены взять 
с него контрибуцию и взяли заложников из числа знати. Саид вошел 
в Самарканд и разрушил цитадель. 

В 676 г. Саид из Самарканда пришел в Термез и разрушил его. 
Также был заключен мир с хуттальцами. В 676-677 гг. наместником 
Хорасана стал Аслам б. Зура, в 678-679 гг. его сменил Абд ар-Рахман 
б. Зийад, а в 680-681 гг. того в свою очередь Сальм б. Зийад. Тот 
совершил поход на Хорезм, а оттуда двинул войска на Бухару. Хутак-
Хатун, которая была не в силах противостоять арабам, послала за 
помощью к согдийцам и тюркам. Правителем Согда тогда был Тархун 
(об этом сообщали Наршахи и ал-Йакуби). 

Ал-Балазури, ат-Табари и Балами ничего не сообщали о нем. 
Ал-Макдиси называет союзником Хатун Тархана правителя тюрков. 
Из Туркестана с большим войском пришел Бидун. Еще до прихода 
подмоги Хатун заключила мир с Сальмом. Когда союзники во главе 
с Бидуном подошли к Харкан-руду, то с ними сразился небольшой 
отряд арабов, который был разбит.

Вскоре Сальм вышел против согдийцев и тюрок с основным войском 
и был разбит. Но в битве погиб Бидун. После этого арабы двинулись 
на Самарканд и этот город дал контрибуцию. Сальм выступил в поход 
на Ходжент, но был разбит ходжентцами. При Сальме арабы впервые 
зимовали в Мавераннахре. Сальм потом вернулся в центральные 
владения халифата, а своим преемником в Хорасане назначил ал-
Мухаллаба б. Аби Суфру.

Вскоре между арабами произошла межплеменная вражда и они 
сразились между собой. Вернуться к походам на иноверцев арабы 
смогли лишь в 696 г. Тогда Умаййа перешел Амударью, но его войско 
оказалось в окружении и он вынужден был вернуться в Мерв. После 
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этого он завоевал Хутталь. В 697 г. Умаййу сместили с должности 
хорасанского наместника. В 699-700 гг. ал-Мухаллаб направился 
в поход на согдийцев. Он переправился через Амударью и осадил 
Кеш. Во время осады этого города к нему явился двоюродный брат 
хуттальського правителя Сабаль и уговорил совершить поход на 
Хутталь. Ал-Мухаллаб направил в поход на Рабинджан своего сына 
Хабиба. Последний был разбит согдийцами. Сам же ал-Мухаллаб 
два года осаждал Кеш. 

Только Ал-Балазури сообщал о том, что он завоевал Ходжент. Ал-
Мухаллаб ушел из Согда получив контрибуцию с Кеша. В 704 г. Йазид 
совершил поход на Хорезм2.

В 706 г. Кутейба б. Муслим совершил поход на Пайкенд. 
Пайкендцы пытаясь выиграть время вели переговоры с арабами, а 
сами же отправили за помощью к согдийцам. Кутейба б. Муслим взял 
контрибуцию и ушел. Стоило только арабам уйти как Пайкенд снова 
восстал. И тогда арабы снова осадили город и после месяца боев 
взяли его. В 707 г. они взяли Рамитан.

Согдийцы обратились за помощью к Чачу, Фергане и тюргешам. 
В 708 г. Кутейба воевал против Варданхудата и воевал в области 
Бухары. В 709 г. он снова вторгся и тогда бухарцы призвали на помощь 
тюрок (тюргешей) и согдийцев. Однако помощь не пришла и арабы 
взяли Бухару. Правитель этой области Тархун признал власть арабов 
и дал дань. Против него выступил обладатель Самарканда Гурек, по 
другой версии, Тархун был убит своим окружением.

В 710 г. Кутейба б. Муслим воевал против Шумана и Кеша. В 711-712 
гг. арабам подчинился Хорезм. На сторону арабов встал обладатель 
Пенджикента Деваштич. Его владение не было подвластно арабам 
в 30-х гг. VIII в. Осуществляя свою кампанию в Согде, Кутейба б. 
Муслим провозглашал себя мстителем за смерть Тархуна, а также 
называл его своим вассалом. Самарканд был ведущим государством 
Согда. Согласно танскими китайским хроникам Кана (Самарканда) 
зависели Бухара, Кэш, Маймург, Чач, Кушания, Кабудан, Хорезм, 
Битик и в части городов сидела кушанская династия чжаову. 

Но в Чаче сидела тюркская династия. Это косвенно подтверждают 
данные согдийских документов. Так Деваштич обращался к сыну 
2 Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе, Дониш, 1989. С. 82-83, 89-

112; Litvinsky B. A., Jalilov A. H., Kolesnikov A.I. The Arab conquest // History of Civilizations 
of Central Asia. Vol. III. Paris: Unesco Publishing, 1996. P. 452-453; История народов 
Узбекистана. Т. 1. С древнейших времен до XVI в. М., Наука, 1960. С. 153-159; Gibb H. 
A. R. The Arab conquest in Central Asia. London: The Royal Asiatic society, 1923. P. 15-28; 
Смирнова О. И. Очерки по истории Согда. М., Наука, 1970. С. 199-201, 259-262, 265-268; 
De La Vassier E. Sogdian Traders. A history. Leiden-Boston: E. J. Brill, 2005. P. 265-266.
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Гурека Афаруну как к хахсарскому царю. Деваштич выступал как 
опекун детей Тархуна и принял титулы царь Согда и обладатель 
Самарканда.

В 712 г. Кутейба б. Муслим отправил в поход на Самарканд своего 
брата Абд ар-Рахмана вместе с войсками союзных бухарского и 
хорезмийских правителей. Гурек был вынужден пойти на мир с 
арабами в 712 г., поскольку тюргеши были разбиты кок-тюрками. 
Этому предшествовало то, что самаркандский правитель послал 
за помощью к правителям Чача и Ферганы в 712 г. По показаниям 
ал-Балазури и ат-Табари жители Чача пришли в значительном 
количестве, однако арабы победили их. Ал-Йакуби взамен сообщал, 
что Кутейба б. Муслим сделал правителем Самарканда своего брата 
Абд ар-Рахмана б. Муслима. Сообщалось, что люди Самарканда 
восстали и на арабов напали кок-тюрки. Абд ар-Рахман просил о 
помощи. 

В 712-713 гг. против арабов образовалась коалиция жителей Чача, 
Ферганы, Согда и кок-тюрков. Кутейба б. Муслим по Самаркандским 
договору делал Гурека афшином (правителем-наследником) 
Самарканда и ишхидом (царем) Согда. Так титул звучал в 
интерпретации ал-Йакуби. У ал-Балами и Ибн Асама ал-Куфи Гурек 
был назван сыном ишхида. Известно, что под непосредственным 
управлением Гурека находились Самарканд, Кеш и Несеф. От Гурека, 
хорезмшаха и бухархудата Кутейба требовал подкреплений в войне 
против правителей Чача и Ферганы.

В 713 г. Кутейба б. Муслим воевал против Худжента и Ферганы. 
Пенджикент, где правил Деваштич, не подчинялся его власти. Однако 
объявление Гурека главным правителем изменило отношение 
Деваштича к арабам. Кутейба брал на себя обязательство, что если 
враг нападет на Гурека, то он предоставит самаркандца помощь. 
Самарканд взамен платил дань арабам. В 714 г. Кутейба б. Муслим 
совершил поход на Чач. Местный правитель отправил посольство 
в империю Тан и просил у китайцев помощи. Во втором походе на 
Фергану в 715 г. Кутейба б. Муслим и погиб. 

Соглашение Кутейбы с Гуреком обусловила переход Деваштича на 
антиарабскую сторону. Согдийцев поддерживал тюркский правитель 
известен только за титулом - Каган. Одни исследователи видят в 
нем кок-тюркского правителя Инель-кагана, другие - тюргешского 
правителя Сулука. Б. Гойибов видел в нем кого-то из китайских 
марионеток - Ашина Хяня или Ашина Синя. По нашему мнению, 
более вероятно, что этим Каганом был Сулук. Правителя согдийской 
конфедерации называли ишхидом. Сначала так называли Тархуна, 
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затем Деваштича.

Правителем Чача был Йанг ельтабар. Ш. Камолиддин и Г. Бабаяров 
считали, что правитель Чача был тюрок Тегин. Позже ему на смену 
пришел Тудун. В 718 г. Тугшада и Гурек отправили посольство в 
Китай с просьбой помочь против арабов. Тугшада жаловался на то, 
что его страна постоянно опустошаеться арабами. Фергана и Чач 
подчинились арабам. В 719 г. и Деваштич был вынужден подчиниться.

Абд ар-Рахман б. Субх написал письмо Деваштичу, который в 
письме назван самаркандским царем. Деваштич носил этот титул 
еще в 722-723 гг. В 720 г. восстает Ходжент. В 721 г. при содействии 
Деваштича в Согд приходят войска тюргешского правителя Курсула 
(Куль-чора). Деваштич переписывался с сыном Гурека Афаруном и 
правителем Чача. Часть согдийцев эмигрировала за пределы Согда. 

В 720-721 гг. Саид б. Абд ал-Азиз отдал часть Самарканда арабам. 
После этого в Хорасан и Мавераннахр был назначен наместником 
Саид б. Амр ал-Хараши. Согдийцы не терпя его жесткой фискальной 
политики собирались оставить свой край и переселиться в Фергану 
и Ходжент. В Согде поднялось крупное восстание, которое возглавил 
Деваштич, но арабы успели его подавить до прибытия тюргешей. 
Кроме того правитель Ферганы, декларируя свою верность согдийцам, 
на самом деле помогал арабам. 

В 722 г. арабы взяли Ходжент, а потом подступили к Пенджикенту. 
Пенджикентцы бежали по Зерафшану к замку Абагар (Муг). На 
стороне арабов сражались Шавкар сын Хамика, Гурам правитель 
Ахруна и Шумана, а также хорезмшах. Арабы взяли Кштут, а также 
сразились с согдийцами у Мадму. Согдийцы из Кума пришли в калу 
Муг. Муг (Абагар) был осажден арабами и долгое время оборонялся. 
Деваштич пошел на переговоры с Сулейманом б. Абу-с-Сари. При 
условии, что глав знатных родов не тронут он явился к арабам. Те 
его предательски схватили и распяли на кресте. Как и Деваштича 
казнили Сабугра правителя Хузара. После того как с Деваштичем 
было покончено арабы подступили к Кешу и население города дало 
контрибуцию и заключило договор. 

В 723 г. Ферганский правитель Алутар вместе с тюргешами и 
жителями Чача выступил против арабов. В 724 г. согдийцы с помощью 
тюргешей сына Сулука освободились из-под власти арабов. Среди 
согдийских союзников арабов погиб сын Гурека. Поход 728 г. 
хорасанского наместника Ашраса б. Абдаллаха ас-Сулами привел к 
новому покорению края арабами. В 730 г. им противостояли жители 
Бухары, Согда и тюргеши. В 731 г. Гурек открыто выступил на стороне 
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тюргешей. Катан б. Кутейба осадил Бухару.

В 737 г. Асад б. Абдаллах напал на Хутталян, но был разбит 
тюргешами. Согдийцы в Самарканде, Чаче, Фарабе восстали. Их 
возглавил Гурек, который ранее пытался убедить наместников не 
взымать харадж, но его арабы не слушали. Союзниками согдийцев 
были хутталянцы, тюргеши и Харис б. Сурейдж. Арабы пошли 
навстречу тохаристанцам перенеся столицу наместничества из 
Мерва в Балх. К Асаду примкнул дехкане Саман-худат и Бармак. 
Следующие наместники Наср б. Саййар и Катан б. Кутейба вернули 
под арабский контроль Бухару и Кеш. В 738 г. умер Гурек и владения 
были разделены между его преемниками. Тархун правитель Кабудана, 
Мухтар правитель Маймурга, Турхар правитель Самарканда, Афарун 
(брат Гурека) правитель Иштикана подчинились арабам.

Потомки Гурека между 740 и 772 гг. отправляли посольства в 
империю Тан. В 739 г. Мухаммед б. Халид Азди установил контроль 
над Ферганой. Вскоре в нее вернулся местный правитель. В 740 г. 
арабы совершили поход на Чач и в 741 г. чачское посольство в Китай 
жаловалось на арабов. Тогда арабы подчинили Усрушану, но она до 
конца не была ими покорена. В 744 г. арабы совершили новый поход 
на Чач и тогда дехкане жаловались на бухархудата Тугшаду.

В 744, 745, 747 гг. арабы отправляли посольства в Китай как хозяева 
Согда. Восстание в Мавераннахре вспыхнуло в Бухаре в 751 г. Его 
возглавил Шарик и он выступал уже против новой арабской правящей 
династии Аббасидов. Против восставших Абу Муслим послал войска 
Салих б. Зийада. Восстание было подавлено. 

В том же году арабское войско на берегах реки Талас разбило 
войска империи Тан. Китайцев поддерживали войска Ферганы и 
карлуков. В решающий момент боя карлуки перешли на сторону 
арабов, чем предопределили исход битвы. 

После этой победы мусульманского оружия Чач и Фергана были 
вынуждены признать себе вассалами Аббасидов. Однако в правление 
халифов ал-Мансура, ал-Махди, Харуна ар-Рашида и ал-Махди 
ферганцы восставали. Исламизация Ферганы была завершена только 
в 821 г. Фергану подчинили себе Саманиды, которые были вассалами 
халифата.

В 775 г. в Согде вспыхнуло восстание Муканны. Сначала 
Муканну поддержало население бассейна Кашкадарьи. Вскоре 
они овладели Наршахом и против города был послан Джебраил б. 
Йахйа, который уничтожил повстанцев в городе. Вскоре он двинулся 
против сподвижника Муканны Согдиана в район Кеша. Восставшие 
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пользовались помощью тюрок (карлуки) и заняли страну от Кермине 
до Пенджикента. Мааз б. Муслим не смог быстро подавить восстание.

В Бухарском округе повстанцев поддержал бухархудат Бунйат. 
Сподвижником Муканны был и тюрок Кулар-тегин. Арабы боролись с 
ними в районе Кашакадарьи и осаждали крепость в горах Санам. Это 
осада продолжалась много лет. Только взяв ее Саид ал-Хараши смог 
окончательно разгромить Муканну. 

После подавления восстания арабы расправились и с бухархудатом 
Бунйатом и покончили с согдийским самоуправлением. В 806 г. 
восстание против власти Аббасидского халифата поднял Рафи б. 
Лайс, которое продолжалось до 810 г.3.

2 Gibb H. A. R. The Arab conquest in Central Asia. London: The Royal Asiatic society, 1923. 
P. 33-57, 59-85, 88-98; Лившиц В.А. Три согдийский документа с горы Муг // Проблемы 
востоковедения. №1. М.: АН СССР, 1959. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.
Asien/II/3_sogd_dok_Mug/text.htm; Лившиц В.А. Три письма с горы Муг // Проблемы 
востоковедения. №6. М.: АН СССР, 1960. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/
II/3_sogd_pism_Mug/text.htm; Лившиц В.А. Об интерпритации некоторых документов 
с горы Муг и местной топонимике. Вестник МГУ. Серия VIII. История. №3. М.: Изд-во 
МГУ, 1992. http://drevlit.ru/docs/central_asia/II/Interp_Sogd_Mug/text.php; Бичурин Н. 
Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена. Т. 1. Центральная Азия и Южная Сибирь. М.–Л.: Академия Наук СССР, 
Институт этнографии им. Миклухо-Маклая, 1950. LXXXVI, [2], 380, [4]

 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext62.htm; Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического 
письма. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. C. 187, 193, 200–202; Гойибов 
Б.С. Из истории управления раннесредневекового Согда (на основе согдийских 
письменных источников). Журнал публикаций аспирантов и докторантов. 2014. http://
jurnal.org/articles/2014/hist5.html; Гойибов Б. С. Из истории арабских завоеваний в Согде 
// Вопросы исторической науки. М.: Буки-Веди, 2015. С. 51–54.

 http://www.moluch.ru/conf/hist/archive/128/6938/ ; Смирнов И.О. К истории Самаркандского 
договора // Краткие сообщения института народов Азии. Т. 38. М.: АН СССР, 1960.

 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/VIII/Samark_dog_712/text.htm; Смирнова 
О.И. Из истории арабских завоеваний в Средней Азии. Договор арабского полководца 
Кутейбы с царем Согда Гуреком, заключенный в 712 г. // Советское востоковедение. 
№2. М.: АН СССР, 1957.

 http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Balami/text1.phtml?id=11829 ; Litvinsky B.A., Jalilov A.H., 
Kolesnikov A.I. The Arab conquest // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. Paris: 
Unesco Publishing, 1996. P. 453-460; Babayarov G. Chach tarixidan lavhalar. Toshkent: Yangi 
nashr, 2010. B. 36, 40; История народов Узбекистана. Т.1. С древнейших времен до XVI 
в. М., Наука, 1960. С. 159-187, 192-203; Marshak B. Dewaštič // Encyclopaedia Iranica. Vol. 
7. Fasc. 3. 1994. http://www.iranicaonline.org/articles/dewastic; Смирнова О. И. Очерки по 
истории Согда. М., Наука, 1970. С. 201-257, 262; Камолиддин Ш. С. Из истории арабских 
завоеваний в Средней Азии. К биографии Сулаймана ибн Абу-с-Сари // Civilizations of 
Nomadic and Sedentary Peoples of Central Asia. Цивилизации скотоводов и земледельцев 
Центральной Азии. Самарканд. Бишкек: МИЦАИ, 2005. C. 204; Камолиддин Ш. С. 
Новые данные о потомках владетеля Согда Гурака // Согдийский сборник. Новейшие 
исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. Вып. 1. Saarbrücken: 
LAP, 2013. С. 25 – 41; Исхаков М., Камолиддин Ш., Бабаяров Г. Титулатура доисламских 
правителей Чача. Ташкент: Ташкентский Государственный Институт востоковедения, 
2009. С. 6-46; Кубатин А. В. Древнетюркские титулы и эпитеты на согдоязычных монетах 
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Проведя исследование мы пришли к следующим выводам. 
Мавераннахр к эпохе арабских завоеваний подошел раздробленым. 
Согд делился на Самарканд, Бухару, Кеш, Кушанию, Пенджикент. 
Фергана и Чач были особыми владениями и сами делились на уделы. 
В Согде и Фергане правили местные династии, а в Чаче сидела 
тюркская династия. Ферганцы, согдийцы и тюрки приняли участие в 
борьбе последнего шахиншаха Эраншахра с арабами.

Продолжая свои завоевания в Хорасане и Тохаристане арабы 
вторгались в Согд и Хорезм. Первые их походы ограничивались 
взятием контрибуции с городов. Систематическое завоевание земель 
Согда началось с Кутейбы б. Муслима. Правители Согда были не 
против использовать арабов в своих целях. Так Тархун, Деваштич 
и Гурек в разное время выступали как союзники арабов. Они 
планировали объеденить Согд под своей властью.

В итоге, проворнее всех оказался Гурек, заключивший с арабами 
Самаркандский договор 712 г. по которому признавались его права на 
власть над всем Согдом. Однако на деле ему удалось покорить лишь 
часть его территории. Противником Гурека и соответственно арабов 
был пянджикентский правитель Деваштич. Он продолжал борьбу до 

оазисов Средней Азии и Семиречья эпохи Раннего Средневековья // Archivum Eurasiae 
Medii Aevi. Vol. (23) Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 2017. C. 107, 116; Кубатин А., 
Бабаяров Г. Мир Большого Алтая. № 2 (4.2.). Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени С. Аманжолова, 2016. С. 907; Якубов Ю. Паргар в 
VII-VIII вв. н.э. (Верхний Зерафшан в эпоху Раннего Средневековья). Душанбе: Дониш, 
1979. С. 23-55; Bosworth C. E. Farghana // Encyclopaedia Iranica. 1999.

 http://www.iranicaonline.org/articles/fargana; De La Vassiere. Sogdiana III. History and 
Archeology.

 http://www.iranicaonline.org/articles/sogdiana-iii-history-and-archeology; Grenet F.., De la 
Vaissière E. The Last Days of Panjikent // Silk Road Art and Archaeology. Vol. 8. Kamakura: 
Instute of Silk Road Studies: 2002. P. 155-180; Zeimal E. V. The Political History of 
Transoxiana // Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. Vol. 
3 (1). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 259-260; De La Vassier E. Sogdian 
Traders. A history. Leiden-Boston: E. J. Brill, 2005. P. 266-273; Атаходжаев А. М. Тюрко-
согдийские отношения в политических, социально-экономических и этнокультурных 
процессах в Раннем Средневековье // Автореферат на соискание ученной степени 
доктора исторических наук. 07. 00. 01. История Узбекистана. Ташкент: Институт истории 
Академия наук Республики Узбекистан, 2001.

 http://www.konf.x-pdf.ru/18istoriya/390748-1-tyurko-sogdiyskie-otnosheniya-politicheskih-
socialno-ekonomicheskih-etnokulturnih-processah-rannem-srednevekove.php; Смагулов Е. 
Арабское вторжение в Южный Казахстан // Мобилизированный археологией. Астана: 
ЕНУ, 2004. С. 103-113; Раджабов С. М. Борьба народов Мавераннахра и Хорасана 
за независимость: VII - первая половина VIII вв.// Диссертация на соискание ученное 
степени кандидата исторических наук. 07.00.02. Отечественная история. Душанбе: 
Таджикский государственный нацинальный университет, 2010. 154 с.

 https://www.dissercat.com/content/borba-narodov-maverannakhra-i-khorasana-za-
nezavisimost; Большаков О. В. К истории Таласской битвы 751 г. // Страны и народы 
Востока. Вып. ХХІІ. М.: Наука, 1980. С. 132-135.
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722-723 гг. Гурек выступил против арабов в 30-х гг. VIII в. в союзе с 
тюргешами. 

Эффективное противостояние Омеййадам было возможно 
только в союзе с этими тюркскими кочевниками. Последними 
огоньками сопротивления арабам были Чач и Фергана, которые 
продолжали сопротивление до 751 г. Во время восстаний Хариса 
и Муканны согдийцы пытались вернуть былую независимость, но 
в конце-концов они привели к ликвидации халифатом согдийского 
самоуправления. Восстания Шарика и Рафи б. Лайса были уже 
восстаниями исламизированного ираноязычного населения и арабов 
Мавераннахра против фискальной политики Аббасидов.
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АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУНУН ТАРЫХЫЙ ОРДУ: ДИН 
ЖААТЫНДАГЫ АЙРЫМ АШЫКЧА БАА БЕРҮҮЛӨРГӨ 

СЫН КӨЗ КАРАШ
Чоротегин Т.*

Summary

Historic Place of the Battle of Atlakh: A Critical Look at Some 
Overvaluations Regarding Religion

The paper is devoted to study the main sources and illuminate 
the problems of the religious and historical evaluations of the Atlakh 
(Talas) Battle occurred in 751 AD. It was one of the best periods of the 
development of the Great Silk Road in Eurasia. Kyrgyzstan was a part of 
the Silk Road. Some authors suggested that Islam became the absolute 
dominant religion after the Atlakh (Talas) battle. However, the author of the 
article stresses that most of the Tengir-Too (Tian-Shan) mountains’ Turks 
became Muslins only during the Karakhanid kaghanate in the 10th century 
and the Muslim state had a multi-religious population and included some 
Buddhist, Christian, Tengrian and Manichean, etc. religious groups. The 
medieval sources proved that the Atlakh battle was also an event to further 
strengthen the inter-civilization relations between the Chinese East and 
Muslim West of that time (for example, China’s paper production spread 
to the West via Samarkand after this battle.)

Keywords: Turkic peoples, China, Great Silk Road, History, Inner 
Asia, Central Asia, Siberia, Atlakh, Talas, Cultural and Ethnic Relations, 
Civilizations, Religion 

Алгы маалымат

2021-жылы жайында Талас өрөөнүндөгү айтылуу Атлах 
салгылашуусунан бери 1270 жылдын жүзү болду. Бул окуяга 
байланыштуу Талас мамлекеттик университетинин (ТаласМУ) 
окумуштуулар жамааты 2021-жылы 10-сентябрда “Талас 
салгылашуусу жана анын тарыхый мааниси” деп аталган эл аралык 
илимий-тажрыйбалык жыйынды уюштуруп, кубаттоого татырлык иш 
аткарды.

* Профессор, Ж. Баласагын атындагы КУУ, Бишкек, Кыргызстан.
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Арийне, айрым өз көмөчүнө гана күл тарткысы келген замандаштар 
Атлах салгылашуусунун тарыхы Кыргызстанга гана же Казакстанга 
гана таандык же ушул эки гана өлкөнүн тарыхына тиешелүү деп 
санашып, терең жаңылышууда.

Бул салгылашуу болгон кан майдан орто кылымдардын эрте 
мезгилиндеги түргөштүк Атлах шаарына жакын жерде болгон. Атлах 
шаары тегерете дубал менен курчалган, мечит, базарлары бар бак-
шактуу шаар болгондугу маалым. 

Талас дарыясынын жанындагы көөнө Атлах шаарынын калдыгы, 
заманбап кыргыз жана казак археологдорунун тастыктоосуна 
караганда, азыркы кыргыз-казак чек ара тилкесине жакын 
кыргызстандык аймактагы Жоон-Төбө шаар чалдыбары болуп саналат. 
Бул шаар чалдыбары азыркы Кыргызстандын Талас облусунун 
Манас районуна караштуу Кеңеш айылынын аймагында жайгашкан. 
Манас районундагы Жоон-Төбө шаар чалдыбары байыркы Атлах 
шаарына туура келээрин чыгаан казак археологу, академик Карл 
Молдахметович Байпаков да тастыктаган [2, 341.

1950-жылдары кыргызстандык археолог Петр Кожемяко бул шаар 
чалдыбарын алгач иликтөөдөн өткөргөн [14, 7–11; 15, 145–224].

Аймактын айыл чарбасындагы кийинки дың бузуу иш-аракеттери 
шаар чалдыбарын сактоого өлчөөсүз зор кесепетин тийгизген. Дал 
ушул шаар чалдыбарынан табылган петроглифтик жазма эстеликте 
“Атлах” сөзү руна сымал жазмада калтырылган (аны алгач түрколог 
С. Г. Кляшторный чечмелеп окуган) [12, 289–290]. 

Бирок Атлах салгылашуусунун тарыхы маселеси –- бул чакан жер 
тилкесинин жана Кыргызстан менен Казакстандын алкагынан алда 
канча кеңири мейкиндикти камтыган евразиялык тарыхтын орчун 
маселеси болуп саналат. Анткени бул салгылашуу бүтүндөй Ыраакы 
Чыгыш, Борбордук Азия жана Жакынкы Чыгыш тарыхын тепчип өткөн 
бурулуш окуялардын бири болгон.

451-жылы жайында болгон Каталаун талаасындагы салгылашуу 
Атилланын (Аттила) жетегиндеги европалык гундардын жана күнү 
бүтүп бараткан Рим империясынын гана тарыхына эмес, жалпы 
Батыш жана Борбордук Европанын көп этностуу тарыхына да зор 
из калтырган. 1789-жылдагы Улуу Француз ыңкылабынын таасири 
Францияга гана эмес, жалпы Евразияга тийген. 

Бул окуялардын сыңарындай, 751-жылдагы Атлах салгылашуусунун 
натыйжасы VIII кылымдын ортосундагы Улуу Жибек жолу аркылуу бири-
бирине тутумдашкан Жакынкы Чыгыш, Ортоңку Чыгыш, Борбордук 
жана Ички Азия, Чыгыш Азия сыяктуу ири чөлкөмдөргө таасир тийгизди.
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Негизги булактар тууралуу

Атлах салгылашуусу болуп өткөн доор тууралуу жалпы 
маалыматтар чыгыш жазма булактарында камтылган.

Алардын ичинен арап жазмасындагы булактарга келсек, Омейявий 
халифатынын жана Аббасийлер халифатынын Борбордук Азиянын 
батыш аймактарына жана анын ичинде Мавераннахрга (Аму-Дарыя 
менен Сыр-Дарыянын оазистик алабына) сүңгүүсү тууралуу бир катар 
орчун маалыматтар Табаринин эмгегинде кыйла камтылган.

Абу Жафар Мухаммед ибн Жарир Табари (арапча артикли менен 
«ат-Табари»; 838- же 839-жылы туулган – 923-жылы өлгөн) – орто 
кылымдардагы көрүнүктүү мусулман жылнаамачысы, адабиятчы 
жана диниятчы болгон. Ал тарыхый Табаристан дубанында (азыркы 
Иран) туулган. Анын арап тилинде жазылган “Тарых ар-русул ва-л-
мулук” (“Пайгамбарлардын жана падышалардын тарыхы”) деген 
эмгегинде Адам ата “пайда болгондон” б.з. 915-жылга чейинки окуялар 
камтылган. Бул эмгекте VII–X кылымдардагы Борбордук Азиянын 
чордону менен батышындагы бир катар окуялардын жылдары так 
көрсөтүлгөн [20].

Албетте, Аббасийлердин жалпы халифаттын бийлик тизгинин 
Омейявийлерден тартып алаар жылдарындагы Хорасан менен 
Мавераннахрдагы мусулман колбашчысы Абу Муслимдин жана анын 
карамагындагы колбашчылардын жортуулдары тууралуу Табаринин 
маалыматтары тарыхый кырдаалды баалоо үчүн өзгөчө маанилүү, 
бирок бул тарыхчы (же анын бизге жеткен эмгектеринин бөлүктөрү) 
751-жылдагы Атлах салгылашуусу тууралуу эч маалымат берген 
эмес.

Атлах салгылашуусунун орду (Тараз жана Атлах) тууралуу алгачкы 
маалымат берген мусулман автору – ал-Мутаххар Макдиси. Ал 966-
жылы “Китаб бад’ ал-халк ва-т-та’рих” (“Жаралыш башаты жана тарых 
тууралуу китеп”) деген эмгекти Систан (Сейистан) жергесинде арап 
тилинде жазган [7, 9–12; 8, 50–51].

Тарыхый Систан жергеси азыркы тапта түштүк-чыгыш Иран менен 
түштүк-батыш Ооганстанды тепчийт. Демек, бул аймак Борбордук 
Азиядагы кабарларды алуу үчүн Аббасийлер халифатынын батыш 
чөлкөмдөрүнө салыштырмалуу кыйла жакын. Автордун өмүрү 
тууралуу так маалыматтар жокко эсе. Анын эмгегин жаңылыштыктан 
Абу Зайд ал-Балхи деген X кылымдагы башка бир хорасандык 
географ илимпозго таандык деп жазып алышкан учур болгон.

Мусулман булактарынын ичинен Атлах салгылашуусу тууралуу 
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айкын маалымат берген дагы бир эмгек – XIII кылымда жазылган “ал-
Камил фи-т- та’рих” (“Тарых жаатында кемелине келтирилген китеп”) 
деген дүйнө тарыхы болуп саналат. Аны адабий аты “Ибн ал-Асир” 
катары таанымал болгон тарыхчы Изз ад-Дин Абул-Хасан Али ибн 
Мухаммад ал-Жазири (1160 – 1233-34) арап тилинде жазган.

Бул эмгекти XIX кылымда К. Торнберг өзүнүн көрсөткүчтөрү менен 
кошо 14 том кылып жарыялаган [28]. Ал эми 1884-ж. Каирде бул 
чыгарма 12 том, 1931–1940-ж. 9-том болуп чыгарылган [10]. Айрым 
бир үзүндүлөрү орусчага которулуп басылган. 

Ибн ал-Асир жазган көп томдук эмгекте Теңир-Тоодогу түрк 
элдеринин саясий тарыхына байланыштуу көп маалыматтар топтолгон. 
Мында Борбордук Азиянын батышындагы арап басып алуулары, 
751-ж. Талас суусунун боюнда Атлах шаарынын жанында кытайдын 
Тан сулалесинин аскерине каршы арап, түргөш ж. б. калктардын 
салгылашы, Саманийлер жана Караханийлер сулалесинин тарыхы, 
ж. б. маалыматтар чагылдырылган. Бул тарыхчынын мурасы моңгол 
жапырагына чейинки арап-мусулман тарых жазуу илиминин эң чоң 
жетишкендиктеринен болуп саналат. [18, 52-76; 19, 358-409; 21].

Ал эми кытай булактарына келсек, Атлах салгылашуусуна 
жана жалпы эле Тан сулалеси доорундагы Кытайдын Борбопрдук 
Азия өлкөлөрү менен VIII кылымдын ортосунлагы алакаларына 
байланыштуу жазма булактардын ичинен үчөө өзгөчө сөз кылууга 
арзыйт.

Алардын биринчиси – “Тан китеби” же “Көөнө Таң тарыхы”; “Эски Тан 
тарыхы” (“Таңшу” же “Цзю Таңшу”) эмгеги – б.з. 618-жылдан 907-жылга 
чейинки доордо Кытайды бийлеп тургна Тан сулалесинин расмий 
таанылган тарыхый жылнаамасы болуп саналат. Бул көп томдуу эмгек 
941 — 945-жылдары Кечки Цзин сулалесинин императору Гао-цзунун 
буйругуна ылайык улуттук т арыхты жазуу боюнча башкы министр 
Лү Сүй (Лю Сюй) жетектеген тарыхчылар тобу тарабынан жазылган. 
Анда буга чейин жазылган жана кийин жоголуп кеткен далай тарыхты 
жалпылаган эмгектер жана өмүр баяндар пайдаланылган [22, 193–
199].

Андан кийинки баалуу топтом – бул «Жаңы Тан китеби» («Син 
Таңшу») эмгеги болуп саналат. Кытайдын Тан сулалесинин тарыхы 
чагылдырылган жаңы муундагы расмий тарых китеби болуп саналган 
бул жамааттык автордук эмгекти Сун сулалеси маалында айтылуу 
мамлекеттик ишмер, ойчул, акын жана тарыхчы Оуян Сү (Оуян Сю; 
(1007–1072) жетектеген илимпоздор тобу даярдаган. Ал 10 томдон 
жана 225 бөлүмдөн турат. Эмгекте “Эски Тан тарыхы” топтомунда 
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камтылбаган бир катар оригиналдуу маалыматтар бар. [22, 203–290].

Тан доорунун тарыхына жана эл аралык байланыштарына сереп 
салуу үчүн “Башкаруу күзгүсү катары кайра баяндалган тарыхый 
окуялар” (“Цзы чжи тун цзян”) деген кытайча эмгек да өтө баалуу. 
Анын аталышын «Башкарууга жардам берүүчү Күзгү», «Эл башкаруу 
өрнөктөрү» деп да которуп келишет. Айтылуу тарыхчы, ойчул, 
мамлекеттик ишмер Сыма Гуан (1019–1086) жетектеген топтун 
курамына Лю Шу, Лю Банг, Фанг Цзюй сыяктуу тарыхчылар да 
кирген. Бул көлөмдүү эмгек б.з.ч. 403-жылдан б.з. 960-жылга чейинки 
доорлордогу Кытайдын жана анын тарыүый коңшуларынын тарыхына 
байланыштуу мол маалыматты камтыйт. 

Бул кытай булактарынын айрым маанилүү үзүндүлөрү кыргыз 
тилине которулуп, Үрүмчү шаарында жарык көргөн [Башкы түзүүчү – 
Мамбеттурду Мамбетакун уулу; 22]. 

Атлах салгылашуусу тууралуу жазма булактык маалыматтар

751-жылдын июл айындагы Талас суусунун өрөөнүндө жайгашкан 
Атлах жергесиндеги ири салгылашуу тууралуу маалыматтардан 
айрым үзүндүлөрдү мисал кыла кетели.

Мусулман авторлорунун бири ал-Мутаххар Макдиси жазган “Китаб 
бад’ ал-халк ва-т-та’рих” (“Жаралыш башаты жана тарых тууралуу 
китеп”) чыгармасында мындай делет:

«...Ал (б.а. Аббасийлерди Хорасан жана Мавераннахр 
аймактарында колдоп чыккан колбашчы Абу Муслим) Зийад ибн 
Салихти (жортуулга) аттандырды. Ал Мавераннахрдын дубандарын 
каратып алган соң, Тараз менен Атлахка жетип келди. Кытайдын 
калайыгы дүрбөлөңгө түштү да, алардан 100 000 (кишиден) ашууну 
жетип келди. Са’ид ибн Хумайд Тараз шаарында бекинип жатып 
алды. Абу Муслим Самарканддагы өргүү жайында турган бойдон, 
(дубандардын) башкаруучуларынан көмөк көрсөтүүнү талап кылды 
жана Са’ид ибн Хумайдга ыйык казатчыларды жөнөттү. Ал (колбашчы 
Са’ид ибн Хумайд) беркилер (кытайлар) менен бир нече ирет 
салгылашты, алардын 45 000 (жоокерин) кырып, 25 000ин туткунга 
алды, калган-катканы качып жөнөштү да, мусулмандар алардын 
өргүү жайын ээлеп калышты...» [Караңыз: 7, 76–80; 8, 50–51].

Бул жерде аты эскерилген колбашчы Абу Муслим Абду-р-Рахман 
ибн Муслим ал-Хурасани же Бехзадан Пур Вандад Хормозд (718–19- 
же 723–24-жылдардын биринде туулган, 755-жылы өлтүрүлгөн) – 
теги ирандык же башка этностон экендиги жоромол кылынган арап 
аскерлеринин колбашчысы. Ал Омейявийлер сулалесин кулатууга 
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жана Мавераннахрдын кыйла бөлүгүнө араптардын мусулмандык 
бийлигинин таасирин арттырууга зор салым кошкон хорасандык 
колбашчы болгон [Караңыз: 30, 341–344].

Ал эми тарыхчы Ибн ал-Асирдин калемине таандык “ал-Камил 
фи-т- та’рих” (“Тарых жаатында кемелине келтирилген китеп”) деген 
китепте Атлах салгылашуусу мындайча баяндалат:

“...Ошол эле жылы (б.а. 133-хижра жылы /750—751-жж.) Фергананын 
ихшиди менен Шаштын (Ташкенттин) өкүмдарынын ортосунда кастык 
пайда болду. Ихшид Кытайдын (ас-Сын) падышасына көмөк издеп 
кайрылды, ошондо ал беркиге 100 000 жоокер берди. Алар Шаштын 
падышасын камалоого алышты эле, ал болсо Кытай падышасынын 
пайдасына багынып берди. Бул кабар Абу Муслимге чейин келип 
жетти. Ал (Абу Муслим) болсо аларга (кытайларга) каршы согушка 
Зийад ибн Салихти жөнөттү. Алар (жоолашкан тараптар) Тараз 
дарыясынын өрөөнүндө беттешишти. Мусулмандар беркилерди 
жеңип, алардын 50 000дейин өлтүрүп, 20 000дейин туткунга алышты, 
калгандары болсо Кытайга качышты. Бул окуя 133-хижра жылы зу-
л-хижжа айында (б.а. 751-жылы июлда) орун алды”. [7, 88; 9, 22; 21, 
281; 28, 344]. 

Аты бул жерде эскерилген Зийад ибн Салих ал-Хуза’и (الخزاعي; 
туулган жылы белгисиз – 752/3-ж.) – айтылуу арап колбашчысы. 
Ал Аббасийлер халифатынын негизделишине тилектеш болгон 
хорасандык колбашчысы Абу Муслимдин карамагында болгон. Ага 
Абу Муслим 747–748-жылдары “накиб” (арабча “тергеген, текшерүүчү” 
дегенди билдирет) мансабын берген [25, 522].

750-жылы Аббасийлер жеңишке жеткенден кийин, Зийад ибн 
Салих Бухара жана Согду аймактарынын акими болуп дайындалган, 
Бухарадагы аскердик козголоңду басууга катышкан. Андан кийин 
Зийад ибн Салих өзүн жетектеген Абу Муслимдин буйругуна ылайык 
корей колбашчысы Гао Сянчжи жетектеген кубаттуу кытай аскерине 
каршы урушка жөнөтүлгөн. Салгылашууда жеңген менен, кийинки 
жылы (135-хижра жылы / 752-3-жылы) ал Согду аймагында Абу 
Муслимге каршы майнапсыз козголоң чыгарган жана кармалып, 
өлтүрүлгөн. 

Ал эми Тан сулалесинин тарыхын чагылдырган кытайча 
жылнаамадагы теги корей болгон колбашчы Гао Сянчжинин (корейче: 
Ко Сонжи) өмүр баяны тууралуу маалыматта Фергананын чакан 
бектигинин өкүмдары аны Ши (Ташкент) өлкөсүнүн падышасына 
каршы жардамга чакыргандыгы жана Гао Сянчжи Ташкенттин 
өкүмдарын өлүм жазасына тарткандыгы, ал эми Ташкенттин 
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маркум падышасынын уулу аскердик жардам алуу үчүн араптарга 
кайрылгандыгы айтылат. Кытайдын жана ага ылым санагандардын 
30 миң жоокерден турган кошуунун жетектеп, колбашчы Гао Сянчжи 
араптарга каршы жүрүш баштайт. Анын аскери 700 ли (болжол менен 
220 чакырымдай) аралыкты басып өтүп, араптар менен Тараздын 
жанында салгылашууга барат.

Тирешүүнүн бшинчи күнүндө кытайларга каршы карлуктар 
көтөрүлүш чыгарышып, натыйжада кытай аскери эки тараптан 
урулган соккуга дуушарланат. Кытай аскери оор жоготууга кириптер 
болуп, акыры Бе-ши тоосун көздөй качууга мажбур болот. Колбашчы 
Гао Сянчжи өзү капчыгайда качып бараткандардын арасынан 
сакчыларынын көмөгү менен эптеп жол таап, андан ары чегинет [26, 
142; 5, 132; 29, 17].

Биз Гао Сянчжинин андан аркы тагдырына кеңири токтолуп 
отурбайбыз. Ал Тан сулалесинин императоруна каршы Ан Лушан 755-
жылы чыгарган козголоңго каршы чечкиндүү турбастан, мажирөөлүк 
кылды деген айыпка жыгылган. Колбашчы Гао Сянчжи 756-жылы 
24-январда императордун буйругуна ылайык башы алдырылып 
өлтүрүлгөнү маалым.

Тек гана баса белгилээрибиз, Атлах салгылашуусу 751-жылы орун 
алгандыгы тууралуу арап-мусулман жана кытай булактары бири-
биринен көз каранды эмес түрдө маалымат беришет. 

Ал эми түрк калктарынын VIII кылымдагы руна сымал жазма 
эстеликтеринен дал ушул салгылашуу тууралуу азырынча маалымат 
табыла элек. Бирок бул салгылашуунун ирегесинде, 746-жылы (Ит 
жылы) карлуктардын тобу Түргөш кагандыгынын аймагына («Он 
ок элинин» өлкөсүнө) журт которгондугу тууралуу маалымат Уйгур 
кагандыгынын каганы Элетмиш Билге каганга арналган руна сымал 
жазма эстеликте баяндалган [13, 94–95]. 

Алтай аркылуу Жети-Сууга журт которгон карлуктардын дал ушул 
тобу 5 жылдан кийин Атлах салгылашуусунун кандай натыйжа менен 
аякташында чечкиндүү ролду ойногон.

Атлах салгылашуусу тууралуу ар кыл баалар

751-жылдагы бул ири салгылашууну цивилизация очокторунун дин 
жаатында айыгышкан кагылышуусу катары өтө көбүртүп-жабыртып 
баалагандар да бар. 

Айрым авторлор болсо Атлах (Талас) салгылашуусунан кийин 
ислам дини Борбордук Азиянын бардык аймактарында абсолюттук 
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үстөмдүк кылган динге айланган, деп жоромол кылып келишет. 
751-жылдагы дал ушул салгылашууну, маселен, ири чөлкөмдүн 
исламдашуусунун чечүүчү (бурулуш) учуру катары баалаган авторлор 
четтен чыгат [4].

Бул сыяктуу ойлор азыркы тапта интернеттин коомдук 
тармактарында улам тираждалып көбөйүп кетти [1]:

ТаласМУдагы илимий шерине маалында да (10.9.2021) айрым 
чыгып сүйлөгөндөр тарабынан дин жаатында ушул сыяктуу ойлор 
айтылды.

Бирок, биздин ишенимибизде, Теңир-Тоо (Тянь-Шань) 
тоолорундагы көп этностордон куралган түрктөрдүн көпчүлүгү X 
кылымда, – Карахандар кагандыгы мезгилинде гана [23, 28–44.), – 
ислам динине өткөндүгүн жогорудагы жоромолду туткандар көңүлдөн 
чыгарып коюп жатышат. 

Карахандар каганаты, ага чейинки чөлкөмдөгү Батыш Түрк, Түргөш 
жана Карлук каганаттарындагыдай эле, көп этностуу жана көп диндүү 
болгон. X–XII кылымдарда да Карахандар каганатынын калкынын 
арасында теңирчи, бутпарас, христиан, манихей жана башка диний 
топтордун өкүлдөрү арбын байырлаган.

Талас, Ысык-Көл, Кочкор сыяктуу жана башка аймактарда табылган 
руна сымал түрк жазма эстеликтери, согду жазма эстеликтери, 
кытай тыйындары, бутпарастык ыбаадатканалардын калдыктары 
жана башка артефакттар 751-жылдан кийин деле Талас, Чүй, Иле, 
Ысык-Көл, Нарын аймактарында исламга чейин эле жашап келген 
ар кыл этностук жамааттар жана диний топтор өз тиричилигин 
улантышкандыгын айгинелейт.

Арап мусулман географтары да X кылымдын башына чейинки 
доордо Фергананын чыгышындагы тоолуу аймактарды (Алай, Теңир-
Тоо) ислам дүйнөсү менен жоолашкандардын чөлкөмү катары 
мүнөздөшкөнү белгилүү. Маселен, X кылымдагы арап географы Ибн 
Хаукал Тараз шаарынын мусулмандар менен көчмөн түрктөрдүн 
өз ара соода борбору катары ролун белгилейт да, Тараздын чет 
жакасындагы сепилдерден ары эч бир мусулман өтө албайт, анткени 
андан ары кезчүлөр карлуктардын “чатырларына” (көчүп-конгон 
журттарына) туш келет, деп эскертет [8, 49; 23].

Бул салгылашуудан кийин деле цивилизациялык очоктордун өз ара 
карым-катнашы улантыла берген. Орто кылымдардагы жазма булактар 
751-жылдагы Атлах салгылашуусу ошол кездеги кытайлык Чыгыш 
менен мусулмандык Батыштын ортосундагы цивилизациялар аралык 
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мамилелерди андан ары чыңдоо жүзөгө ашырылган окуялардын 
биринен да болгонун далилдешет. Мисалы, дал ушул салгылашуудан 
кийин кытайдын кагаз өндүрүү иши Самарканд аркылуу Батышка 
жайылтылган, деген баалуу маалымат бар. Демек, бул салгылашуу 
дагы элдердин өз ара технологиялык кызматташтыгына эч кандай 
бөгөт болбостон, тескерисинче, кыйла түрткү жараткан.

Ал эми Сара Фут жана Чейз Робинсон болсо Атлах салгылашуусунун 
эң айырмалуу өзгөчөлүгү – бул Кытайдын Борбордук Азияга андан 
ары сүңгүү мүдөөсүндөгү баскынчыл аракеттеринин токтотулуп 
салынгандыгы болду, деп санашат [27, 3].

Албетте, Кытайдын Борбордук Азиянын Чыгыш Түркстан 
аймагынан да батышыраак тарабына сүңгүүсүнүн токтотулушу – 
бул чылкый диний маселе эмес. Анткени, арап баскынчыларынан 
айырмаланып, Тан сулалесинин баскынчылары дин таркатуу 
менен алектенишкен эмес болчу. Алар тек гана улам жаңы аймакка 
экономикалык жана саясий көзөмөл орнотууну, бери дегенде, сөз 
жүзүндө, б.а. жергиликтүү төбөлдөргө белек-бечкек берүү аркылуу 
кыйыр көзөмөл киргизүүнү көксөшкөн.

Ал эми ички азиялык түрктөр (уйгурлар жана башка чыгыш түрк 
топтору) Тан сулалесиндеги ички кутумдарга жана тополоңдорго 
жигердүү аралашуу аркылуу бул сулалени ого бетер алсыраткан 
кырдаал жаралгандыгын Атлах салгылашуусунун тарыхый ордун 
аныктоо маалында назарда тутуу зарыл. 

Борбордук Азиянын чыгышындагы кийинки окуялар 
айгинелегендей, калкынын басымдүү бөлүгү ислам динин тутпаган 
мамлекет болгон жана ордо шаары Чүй боорунда (азыркы Токмоктун 
жанындагы Ак-Бешим шаар чалдыбарынын ордунда болгон Суйаб 
шаарында жайгашкан) Түргөш кагандыгы 766-жылы карлуктарга 
биротоло баш ийип, саясий картада Карлук жабгулугу пайда болду. 
Бийлиги күчөгөндө карлук жабгусу деле “каган” титулун алып калды.

Көчмөн түргөштөрдүн жана карлуктардын көпчүлүгү Теңирге 
табынса, Чүй өрөөнүнүн шарларындагылар бүтпарас жана несториан 
диндерине да сыйынышкан. Тараз сыяктуу шаарларда акырындап 
мечиттер да курула баштаган менен, 960-жылга чейин Жети-Сууда, 
Түндүк Кыргызстанда ислам дини үстөмдүк кыла алган эмес [21]. 

Демек, 751-жылдагы Атлах салгылашуусунун натыйжасында 
Борбордук Азиянын басымдуу бөлүгүнүн калайыгынын саясий багыты 
Аббасийлер халифатын колдоо нугуна бурулган [Караңыз: 5, С. 132—
136; 6, 154; 11, 61; 21, 281; 24, 35]. Бул саясий багытты, бирок, нукура 
диний багыт менен чаташтырбоо абзел.
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Анан калса, VIII кылымдын ортосундагы карлуктардын айрым 
урууларынын жолбашчылары Тан сулалеси менен өз ара карым-
катнашын улантканы белгилүү. 

Тан сулалесинин тарыхы чагылдырылган жылнаамаларда жана 
башка маалыматтарда 751-жылдын июлундагы салгылашуудан кийин 
деле карлуктар жана башка борбордук азиялык түрктөр өз элчилерин 
Тан сулалесинин ордо шаары Чанъанга жөнөтүп тургандыгы катталган. 
Мисалы, карлуктардын үч уруусунун ынтымагынын өкүлдөрү жиберген 
элчилер 753-жылы 7-апрелде Чанъанга жөнөтүлгөн. Аларга алтын 
жиптүү кемер, сыйлуу чапандар, ишеним катын сактоо үчүн атайын 
курга такчу баштыкчалар белекке берилип, элчилер кайра өз ордосуна 
узатылган [16, 43; мында «Цэфу юангуй» – «Чоң ташбака китебинин 
топтому: Энциклопедия» деген 1958-жылы Бээжинде жарык көргөн 
китептин 975-бабынын тийешелүү беттерине шилтеме жасалган].

Демек, 751-жылдагы уруш азыркы Борбордук Азиянын, – анын 
ичинде Кыргызстан менен Казакстандын, – аймагын Кытайдан 
биротоло үзүп салган деп бүтүм кылууга эч болбойт. Чөлкөмдүн Кытай 
менен дипломатиялык, соода, маданий карым-катнаштары улантыла 
берген. 

VIII кылым үчүн чыгыш булактарында таасын тастыкталган дагы 
бир соода багыты – Борбордук Азиядан түндүккө (Энесай Кыргыз 
каганатына) карай кеткен [3, 33–34]. 

Бул факттар көп кылымдык тарыхы бар Улуу жибек жолунун 
ырааттуу өкүм сүрүшү, – убактылуу согуштарга жана чөлкөмдүк 
жаңжалдарга карабастан, – Евразиядагы ар кыл өлкөлөр жана элдер 
үчүн зарыл болгондугун айгинелейт. 

Кытайдын ичкерки аймагындагы тили ханзуча (кытайча), дини 
ислам болгон этностун – дунган элинин акырындап калыптана 
башташы да VII–VIII кылымдардан тартып Улуу жибек жолу аркылуу 
Чыгыш Азияга келген ар башка этностордон куралган мусулман 
соодагерлердин бара-бара жергиликтүү кытайлыктар менен 
жуурулуусунан башталган.

Жалпылап айтканда, 751-жылдагы Атлах салгылашуусундагы 
кытайлардын аскерлеринин жеңилишин Борбордук Азиянын чыгыш 
аймактарында ислам дининин салтанат курушунун башталышы 
катары кароого болбойт. Бул окуя Улуу жибек жолун биротоло 
үзгүлтүккө учураткан бурулуш учур да болгон эмес. Жергиликтүү 
түрк каганаттары Кытай менен мусулмандык Батыштын ортосундагы 
өткөөл (буфердик) аймакты Улуу жибек жолунун маанилүү таманы 
катары сактоо жана көзөмөлдөө үчүн өз күрөшүн уланта берген. 
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Алардын руна сымал алфавит түрүндөгү жазма маданияты 
башка жазма маданият өкүлдөрүнө мезгилдеш өз жашоосун 
уланткан. Бул каганаттарда жергиликтүү шамандык, теңирчилик 
диний ишенимдерден тышкары манихейчилик, несторианчылык 
(христиандык бутак) жана бутпарастык (буддизм) диний агымдар 
өкүм сүрө берген жана акырындап ислам тууралуу маалымат да тынч 
жол менен таркала берген.
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THE ATLAH – TALAS BATTLE

(THE 1270TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE)
Dauletkhan А.*

Атлах-Талас шайқасы

(Ұлы жеңіске 1270 жыл толуына орай)

Аннотация

Бұл мақалада «Атлах-Талас» шайқасы туралы әлем 
тарихшыларының зерттеулеріндегі басты жаңалықтары жөніндегі 
ғылыми көзқарастары талқыланады. Сонымен қатар, бұрынғы және 
бүгінгі тарихшылар мен саясаттанушылардың (саясатшылардың) 
ұлы хандық шовинизмі мен геноцидтік қатерінің Орталық Азиядағы 
туысқан түркі халықтары тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына 
төндіріп отырған қауіп-қатерін әшкерелеп, айыптау материалдары 
қамтылған.

Кілт сөздер: Атлах-Талас, хандық шовинизм, Орталық Азия, түркі 
халықтар.

1270 years ago, in July 751, a fierce and bloody battle took place 
near the small Atlah castle close to Talas city. This battle fundamentally 
changed the destiny and future of Asia and the Kazakh land. Researchers 
sometimes refer to call it as the Battle of Talas or Battle of Atlah. Taking into 
account the scale of the battlefield and the characteristics of the activities 
of the participants on both sides, we think it is more appropriate to call this 
catastrophic battle the “Atlah-Talas Battle”. Unfortunately, in our country’s 
history textbooks, there are not enough descriptions and records about 
this very important historical event that happened in our country.

First of all, let us look at the relevant historical records for “Atlah”. In 
the 6th to 12th centuries, Atlah was one of the most famous Turkesh cities 
established along the Talas and Chu rivers. Academician Alkey Margulan 
referred to Atlah as Otlyh “[1]. in his book. The Arab historian Al-Maqdisi 
wrote in 985: “Atlah is a large city, surrounded by a high wall. It has many 
gardens and vineyards. The mosque is in the center and the market is in 
Rabat (in the city). Suburbs) “[2]”. Mahmut Kashkary also referred to Atlah 
as Otlyk. “Otlyk” in Kazakh means grassy and lush grassland. He wrote, 
“Otlyk is a small city by the Talas River”“[3]. The Russian historian A. N. 

* Prof., Institute of History and Ethnology, Kazakhstan.
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Bernstam made some clarifications based on the archaeological evidence 
he found, and said: “The site of Atlah is located in Juan tobe near Taraz 
city. Its site covers an area of 280/140 meters.” “[4].

So, what kind of battle was the Atlas – Talas battle? How many soldiers 
from which countries participated in the battle? During the first four days 
of the battle, Karluk and Turkesh soldiers, who were allied forces of the 
Tang Empire, on the fifth day, why they turned to the Arab army. How many 
Chinese soldiers were killed and how many soldiers were captured? Did 
Turkesh soldiers participate in this battle? If they are in the war, which side 
will they were on? After the war, what changes occurred in the geopolitical 
landscape? What is the historical significance of this battle? Around these 
issues, historians have put forth many different views and opinions. In 
response to these problems, Chinese historians and sociologists have 
always shown a radical and incorrect view full of imperial consciousness 
and power consciousness. For these belligerent views, I will make a strong 
response and refutation based on facts at the end of the article.

First, we need to briefly describe the geopolitical and military situations 
of this region before the Atlah-Talas battle. In the middle of the eighth 
century, or to be precise, in 750 AD, the long-term Arab caliphate infighting 
ended. The so-called “black” Abbasid dynasty achieved full victory and 
began to pay attentions to the Central Asian region that they had “no 
time to control” before. Prior to this, the army of the Tang Empire invaded 
Tibet and East Turkistan, as well as the Turkesh region, which had 
been weakened by long-term internal fighting, and won many victories. 
The army of the Tang Empire that invaded the Seven Rivers Basin and 
Morenal posed a direct threat to the Arab Caliphate’s rule in this area. 
Xue Zongjing, a Chinese historian who has conducted a comprehensive 
study of this period of history, analyzed the conflict of interest between 
the two empires and concluded: “The power struggle in the region has 
evolved into an armed conflict. The tight and loose political infiltration of 
the century, the final point of contention has changed from the former “[5]. 
Amu Darya River as the border of the Tangri Khanate to the Talas Valley 
near Suyab. We should admit that these descriptions of his are full of 
corroboration. “[6]. The geopolitical situation of Central Asia before the 
Talas Battle can be divided into the following historical stages.

1. In 737, after the assassination of Suluk Khan, the ruler of the Turkish 
Khanate, the ten-year dispute between Dulat and Nushbe, the five khanates 
that formed the khanate, caused the khanate to completely decline. The 
Turkesh people began to be ruled by a puppet regime appointed by the 
Tang Empire.

2. In 744, during the last civil war between Turks for the throne, the 
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Uyghurs hit the Yagma and Karluk hard, and the defeated Yagma and 
Karluk began to flee to Junggar, Turpan and the 7 river Basin. Due to 
the weakening of the civil war and the repeated blows of the Tang 
Empire, the Turkesh people could not resist. At this time, the Tang Empire 
began to support the Karluk people as much as possible. It wanted to 
suppress other Turkesh people through the Karluk people and prevent the 
expansion of the Arab Caliphate in the region. The Tang Empire seemed to 
have achieved its goal. When the arrogant Chinese general GAO Xianzhi 
marched towards the powerful army of the Caliphate, he seemed to believe 
in the support of this Karluk and Fergana Khan’s powerful army. 

3. In 750, the year before the Battle of Atlah-Talas, “[7]. General Gao 
attacked Toban and Shash (the State of Stone) with a large army, captured 
the Khan, and took them to the capital of the Tang Dynasty. At the same 
time, another Chinese general occupied the Turkesh capital Suyab, 
captured his khan alive, and sent him to the capital of the Tang Dynasty.

One question that researchers may think of is, why did “[8]. General 
Gao seize the Shash (Shi Guo) Khan appointed by the Tang Dynasty 
himself? Why did the Arabs attack Talas through Fergana, which was allied 
with the Tang Empire? This question can be answered like this: Shash 
(the State of Stone) was originally under the jurisdiction of the Turkesh 
Khanate. Its ruler is Bahadur dutun, a special representative appointed 
by the Turkesh Khanate. At the beginning of the period, he also accepted 
the appointment of the Tang Empire and gave gifts. However, the Shash 
Khan was actually opposed [or some other words need to clarify your 
meaning] because on the one hand he is related to the black Turkesh 
people who were had been insulted by the Chinese, and on the other 
hand because they had accepted the Arab faith and formed an alliance. 
The Caliph legalized even his Khan status. General GAO Xianzhi had long 
been preparing for revenge against the Shash (Stone Kingdom) Khan who 
was in an alliance with the Tang Empire on the surface, but in fact was with 
the Arabs. However, General Gao did not launch an offensive immediately. 
Instead, using “negotiations” as an excuse, had a “victory without a fight” 
captured Shash Khan, betrayed and killed him. The son of Shash Khan 
survived and sought help from Arabs and neighboring countries.

According to theOld Tang Book , “he (Shash Khan) colluded with the 
Arabs and spread rumors that the Arabs were going to attack the four 
towns, so Gao Xianzhi led 20,000 soldiers into the barbarian area and 
fought the Arabs in Talas.

At that time, two generals of Tang led troops in from two directions at 
the same time. The Tang Dynasty Army is had an excellent unit of special 
cavalry and infantry in the ‘Anxi Castle’ “[9]., plus the Fergana and Karluk 
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cavalry. However, the exact number of them is not clearly stated in the 
Chinese materials. 

The leader of the caliph in Horosan, Abu Muslin, quickly quelled the 
uprisings in Bukhara and Samarkand, settled in Samarkand, and sent 
Ziyad Ybn Salih with his troops to support the troops of Sayid Ybn Humayd 
in Talas. OT Bolshakov conducted a special study of the Taras War on the 
basis of Al Maqdisi. He confirmed that there was an Arab garrison in Taraz 
and Atlah fortresses, engaged in the restoration of the defense system 
and the construction of new walls. “[10].

These precious records seem to give us a glimmer of hope as to why 
the Karluk cavalry stood on the side of the Arabs on the fifth most critical 
day of the Atlah-Talas battle.

The Russian historian Mandelstam A. M “[11]. pointed out that “Turkic 
people including the Karluk, Chygyl, Shuye and Shumi tribes began to 
enter the northern regions of Shash and Fergana as early as the beginning 
of the 7th century, and established relationships with the Arabs through 
the Sogdy people.” Therefore, it can be said that Turkic people, including 
Karluk people, have known Arabs for a long time. In addition, the black 
Turkesh and Karluk, who had been bullied by the Tang Dynasty, had the 
same fate and soon established an alliance. It is also a historical fact 
that the Karluk people established a relationship with the Arabs through 
Turkesh people who have blood ties with Shash (the country of stone), 
and to have confidence in the growing and powerful Arab army.

The Chinese materials described the composition and strength of the 
Arab army as follows: “On the Arab side, it is the Khorasan led by Ziyad, 
the large army of the Persian army and the army of the Soviet Union of 
Central Asia.” The people of the region have long been shackled by Arabs 
and accepted Islam. In addition to cavalry and infantry, the Arab army also 
has camel squadrons, spearmen, and fire squads. In terms of weapons, 
Arabs dominate. The Tang Dynasty army fought in an unfamiliar place and 
had no rear supplies. The original intention was to conduct a retaliatory 
war of predation.

In this way, in July 751, the famous Atlah-Talas bloody battle was 
staged. According to Chinese records: “The two sides fought for five days. 
The Karluks turned to the Arabs and attacked in both directions, exerting 
tremendous pressure on the Tang army. Gao Xian’s army was defeated.” 
“[12].

The soldiers of the Tang Dynasty stepped on each other and fled at 
night. The roads were narrow and the soldiers were in chaos. Fergana’s 
huge army escaped first. The road was crowded with horses and camels, 
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and soldiers could not walk. A general named Li Si of GAO Xianzhi, holding 
a thick stick in his hand, walked forward and cleaned up the bodies of 
the soldiers and horses “[13]., clearing the way for General Gao and the 
troops.” General Gao and a small group of people arrived in Anxi City 
safely.

Regarding the heavy blow to the Tang Empire caused by the shameful 
defeat of Atlakh-Talas, the Chinese historian Mr. Xu described it as 
follows: “Almost all the elite troops in the four towns have disappeared; 
Tang army lost prestige and the Tang Empire is in decline.” “[14]. It is 
almost impossible to say that General Gao Xianzhi only brought 20,000 
Chinese troops into the war with such a major impact on the Tang Empire. 
According to Arabic and Chinese materials, historians of different countries 
have given different descriptions and explanations on the pattern of the 
battle, the number of troops participating and the number of deaths.

W. W. Barthold said according to Arabic and Chinese materials: “Gao 
Xianzhi led 30,000 soldiers to fight the Arabs. The team was 700 miles 
from the beginning to the end. Fight the Arabs near Taraz.” And Ibn al-’Asir 
wrote: “China sent 100,000 troops, and the war took place on July 29 in 
the 133rd year of Islam (751 AD). The Tang army killed 50,000 people and 
captured 20,000 people.” “[15].

In the first half of the tenth century, al-Mahasin Vua L. Masawi  wrote 
by Al-Bayhaqi said: “The Tang dynasty army had 70,000 troops and was 
completely defeated by the Arabs. Most of them were captured. They also 
said that there was a Tang dynasty officer was also wearing a precious ring 
when he was captured.” A. T. Malyavkin said: “It is estimated that 50,000 
soldiers of the Tang Dynasty were killed and 20,000 were captured. “[16].

Comparing these data, there is no doubt that forcing the Tang Empire’s 
army not only to retreat from the seven river Basin, Chu River, and Amu 
river, but also forced to retreat from Central Asia after the Atlah-Talas 
Battle, 70,000 to 80,000 lives were lost in the war is an acceptable data. 

One of the issues written and discussed by historians from various 
countries is the fate of the soldiers of the Tang Dynasty who were captured 
alive in this war. “The prisoners spread the art of Chinese papermaking to 
Monarena and Arab countries”.

First, we do not care how many troops General Gao led, but we can 
know that the elite troops of the “Four Cities Fortress” “[17]. specially 
deployed by the Tang Empire to control dependent countries outside the 
Great Wall by force were powerful. Among them, there may be special 
personnel who make weapons and ammunition. However, we are 
skeptical that there were experts who master papermaking technology. 
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Also, according to Chinese historians, even though the caliph’s army was 
much more powerful than the Tang army’s weapons and equipment at the 
time, it was also said that the Arabs and Sogeds learned from Chinese 
prisoners of war that the technology for making advanced weapons was 
even more incompatible. It is common sense. However, prisoners of war 
may also be used for various military purposes, and can even be used to 
make weapons.

Historical records show that the papermaking history of Central Asia 
and Mullana Hill can be traced back to ancient times. Based on Al-Maruzi’s 
work, Bolshakov wrote that the paper industry in Samarkand and Fergana 
had existed before Islam was introduced. “[18].

Nevertheless, the statement, “the captured soldiers of the Tang Dynasty 
were all skilled craftsmen”, seems incorrect (?) and it is not credible that 
they brought new technology to the victor.

In 751, a subordinate of General Gao Xianzhi, named Du Huang, who 
was captured in the Atlah-Talas battle, stayed in Talas for a short period 
of time before being escorted to Arabia. The prisoners experienced a lot 
of suffering and recorded everything they saw and heard. Finally, in 762, 
he found an opportunity to return to Eastern China by merchant ship. He 
recorded in detail all the events he saw with his own eyes, the conditions 
of the country and the land, the economy, and trade routes, and wrote a 
memoir entitled Jing Shi Ji . However, he did not mention the story 
of Chinese prisoners man-made paper for Arabs, but the memoir does 
contain a lot of valuable information about Seven Rivers, Monarena Hill 
and Asia Minor.

What is the historical significance of the Atlah – Talas Battle? What 
role will it play in our own history? We believe that it is a huge challenge 
for historians and sociologists to recognize and evaluate the victory of the 
Atlah-Talas battle. 1270 years ago, we achieved a great victory, which had 
a decisive influence on the fate of Kazakhstan and Central Asia and the 
entire Muslim world. Our proud colleagues also have the responsibility to 
remember. Therefore, we want to describe and emphasize the historical 
significance of this great victory in this way:

1. During the Western Han and Eastern Han dynasties (206-220 BC), 
the Chinese who began to expand from the Great Wall of China moved 
westward about 10,000 miles (5,000 kilometers) during the 800 years 
before the Tang Dynasty (618-907).). The Atlah-Talas Battle in 751 cut off 
the bloody expansion of the Chinese forever. In the following 1270 years, 
no Chinese with weapons dared to set foot in this sacred land. This is 
why we believe that the entire Muslim and Turkic world should pay eternal 
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respect to the martyrs who lost their lives at the foot of Atlah hills.

2. The great victory of the Atlah – Talas battle was the result of the 
heroic dedication of the Arab Muslim army and the strong support of the 
Karluk and Turkesh people. Next to the rebellious Karluk army, a Turkesh 
army has long suffered from the Tang Dynasty’s insults. The blood forged 
a steel-like friendship between the Turks and the Arabs, and it was fruitful. 
The Turkic people accepted the Islam of Allah early on. As W. W Barthold 
said: “Among those who support Islam, the Turks were one of the earliest 
peoples. They did not use weapons and succeeded through persuasion.” 
This is also a historical fact. Turk people basically accepted Islam in a 
peaceful way since 751, understood Islamic culture, and worked hard to 
learn and master Islamic culture. On this basis, the Turk world and the 
Islamic world have achieved spiritual unity “[19].. The great figures born in 
the Turkic nations, such as Mahmut Kashkari, Yusuf Balasagun, Abu Nasir 
Al Farabi, Hodja 

Ahmed Yassawi, Ahmed Iugineki and Ibn Sina, have made great 
contributions to the development of human civilization.

3. Through the realization of a unified spiritual and cultural system, the 
Turkic people have become a stable and prosperous new type of country 
in the process of achieving national integration. The Karluk Khanate, which 
recognized Islam as the state religion, has the right to be recognized as 
the first powerful country that united the Kazakh tribe, which gave birth 
to the Kipchak and Kazakh Khanates. Our historians Alkei Margulan and 
Musatai Akynzhanov clearly stated this in the 1960s.

Let us compare the common understanding of the Atlah-Talas battle 
among historians all over the world, as we know with what the so-called 
Chinese historian’s understanding dominated by chauvinism in the past 
and now.

Although many historians agree that the formation of nations and 
countries in human history cannot be evaluated by the attitudes and 
viewpoints of the current regime, we also know that there are also many 
so-called historians who distort facts, beautify and brag about the bloody 
acts of aggression by Russia and China’s totalitarianism.

What forced the Chinese to write a large number of books to describe 
the Atlah-Talas battle 1270 years ago, and hold various meetings? And why 
did our Turkic and Islamic worlds not show any enthusiasm for publicizing 
the truth of the Atlah-Talas battle? For this reason, we believe that the 
“Atlah-Talas Battle Memorial Event” organized by the Kyrgyz government, 
which is our ancestor, is a wise choice based on a correct evaluation of 
today’s regional politics.
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We are fully aware that not only the entire Turkic and Arab world, but 
also the entire human race is being lured and deceived by the Chinese 
dragon with its infinite greed and bloodshot eyes, and that this dragon is 
becoming a global bloodshed in the 21st century.”An Evil Empire”. The 
so-called “clash of civilizations” (Christian-Islamic clash) that Huntington 
advanced has become meaningless. This is not a conflict between 
civilizations, but a conflict between China and the United States, China 
and Russia, and China and Europe. Failure to realize this will miss the 
opportunity and lead to even greater disasters. The CCP regime, which 
has been pursuing a policy of centralized rule and genocide, published 
in its official media last year, “When will Kazakhstan and Kyrgyzstan be 
included in the territory of China? There are nearly 450,000 offspring of Li 
Bai in Kazakhstan, tearfully hoping to return to the motherland. “. For this 
reason, the government of Kazakhstan was forced to submit a letter of 
protest to the Chinese Ministry of Foreign Affairs.

We are not talking in vain about the stories and legends that seem 
to be irrelevant to the Atlah-Talas battle in China. The map left by the 
Tang Empire (618-907 BC), which was completely driven out of Kazakh 
and Uyghur lands 1270 years ago, included a large tract of land from the 
Kazakh Seven River Basin and Kyrgyzstan to the Himalayas. This map 
has been used as the content of Chinese history textbooks, instilling to 
their younger generation that these lands are Chinese territories occupied 
by Tsarist Russia, and are actively striving to retake this occupied territory.



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 139

This is not enough. In order to conceal the fact that the army of the 
Tang Dynasty was defeated at the Atlah – Talas Battle in 751, a history 
book was specially written and published in newspapers and magazines, 
and various lectures and seminars were held.

This situation has to remind us the famous saying of Academician Gabit 
Musirov: “[20]. “History has its creator and its writer. If the creator makes a 
mistake, as a writer, you should not try to change it.”

An example of Chinese researcher Wei Kaiwei’s attempt to revise 
history is as follows: “In the middle of the eighth century, China reached its 
heyday, and the Arab empires that occupied Asia, Africa and Europe even 
strong. The two empires met in the Talas region in Central Asia started 
a war to determine who the male is and the female. Despite its limited 
scale, this war had a profound impact on the future exchanges between 
different cultures. The main reasons for the failure of the Tang Empire in 
this battle were: fatigue of long-distance marches, insufficient number of 
participants, the internal discord and the leaders of the troops did not care 
too much about what kind of battle was about to take place, etc.” “[21].

From these words of the author, we cannot see that there has been a 
fair judgment on history and the unjust wars in history. On the contrary, 
he attributed the failure of the Tang Empire to five reasons, at the same 
time used the betrayal of the Karluk, Turkesh, and Fergana armys as an 
excuse, and proudly declared: “The fiasco of the Tang Empire brought 4 
Chinese inventions to Central Asia and Arabia”. Wang Xue pointed out in 
her note entitled Analysis of the Causes of the Talas War : “Historicists 
believe that the 751 Talas Battle against Shi Kingdom was done by Gao 
Xianzhi, the army leader of the Tang Empire, the insults did not result 
from the military conflicts caused by the expansion of the two empires in 
Central Asia as others have said.” “[22].

Here, I would like to briefly introduce to readers the bloody crusade 
against Tashkent (Shiguo) people by General Gao.

Gao Xian’s ancestors were Koreans. After Gao Jun Korea occupied 
by the Tang Empire in 668, the Koreans were forcibly emigrated to the 
mainland of China, and the upper class who were willing to subdue and 
their descendants moved to the capital Chang’an. Gao Xianzhi’s father 
first lived in Chang’an, and was later sent to Anxi Fortress as a military 
officer. Gao Xianzhi followed his father to participate in many military 
activities and received military training. He is handsome, brave and agile, 
and won the title of general in his early 20s. In 747, he assumed important 
positions in the army and was appointed as the deputy commander of 
Anxi, the military leader of the “four-town fortress”. Since then, he has 
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shown his military abilities in the large and small wars and conflicts in the 
occupied territories in western China, and has been appreciated by the 
emperor. In a short period, he became the Jiedu Envoy of the Four Towns 
of Anxi. He went his own way and almost became a relatively independent 
government.

Before the Atlah – Talas battle, Gao Xianzhi led his troops to crusade 
against the kingdoms of Toban and Chash (the kingdom of stone), deceived 
and captured their sweat, and washed their towns in blood, which we 
have described above. Chinese researchers have made three different 
descriptions of these bloody events, in an attempt to help to liberate GAO 
Xian from this crime.

First, while condemning General Gao’s behavior, he said: “Because 
the Khan of the Shash Kingdom (the State of Stone) had no respect to his 
official title, General Gao conquered them.” He wanted to cover up the fact 
that the powerful side was abusing the weaker side.

Second, this bloody crusade was: “Gao Xian was arrogant and greedy 
for money. During the crusade, he killed all the people, young and old, 
trapped his king alive, and killed him on the spot. He took away more than 
250 kg of gems, five to six camels of (?) gold, famous horses and other 
valuables, etc., which he all kept for himself.” “[23].

Third, the main reason for GAO Xianzhi’s sudden attack on the Atlah 
Fortress is that the general heard the prince say: “The Caliphate’s army 
tried to organize the small Khanate army occupied by them in the Atlah 
Fortress to unite with their own troops to attack the four towns of Anxi.” 
In order to preemptively, General Gao launched an assault on the Atlah 
Fortress, but in the end, he was betrayed by Karluk and Turkesh and 
suffered a crushing defeat by the enemy on both sides. Otherwise... They 
expressed regret.

The Chinese writer described the bloodshed as “this action is not just 
a personal action of the generals, but a part of the Tang Empire’s plan 
to prevent the Arabs from expanding”, and wanted to attribute the main 
reason to the King of Shash (the State of Stone). The son escaped and 
sought help from neighboring countries and Arabs.

Zhu Baoming, a historian at the University Of East China Normal 
University, said to General Gao: “his father was a member of the captured 
Korean royal family. He grew up in the Hexi Corridor and became famous 
in Anxi, and his reputation in the border areas increased greatly. Over the 
time, his main rivals changed from Toban people to Arabs... The Talas 
Battle was not only a turning point in the life of General Gao Xianzhi, 
but also a turning point in the strategic situation of the northwestern Tang 
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Empire. No matter how you describe and understand this in this battle, the 
fundamental fact is that the Arab Muslim army won a complete victory... 
“[24].

This great turning point announced the end of an era and at the same 
time the beginning of a new era.

As for how we understand and evaluate this “new era”, we have made 
clear explanations in our previous works. Mr. Xue Zhongjing, a contemporary 
Chinese red historian, and Wang Shafu, a famous professor at Peking 
University, said in response to the political situation of this era: “Here we 
want to make a statement about the history of the political relationship 
between the Tobans and Arabs in the Tang Dynasty. In the final analysis, 
it is the history of the violent policies of these forces in Central Asia in the 
mid-seventh and mid-ninth centuries.” Making a seemingly fair evaluation 
and adding political overtones, he added: “This is a conceptual definition 
that has never been used in our history. “Based on this inference, the Tang 
Empire’s border defense activities in the west should also be regarded as 
a violent policy, replacing the external expansion of the central power with 
the stability of the central power. In this way, Professor Wang expressed 
regret that the historian not only confused the Arab expansion with the Tang 
Dynasty’s policy of defending the West, but also specifically emphasized 
the Tang Dynasty’s “violent policy”. Mr. Xue was even more indifferent and 
described the history of the formation of the Chinese border as: “The map 
of the Tang Dynasty includes the Pamir Mountains and the Amu Darya 
River Basin in the west. It is a natural result of historical development. 
This is not a single simple question, but a question of returning to historical 
fairness.” The above is not only a distortion of the historical research on the 
western region of the Tang Dynasty, but also a distortion of the historical 
research on the formation of the Chinese border. “[25].

Dear readers, in order to expose China’s so-called “friendship” to cover 
up its expansion intentions, I wrote an article about “1.5 million Kazakhs 
integrating into Kazakhstan, or 9.5 million Kazakhs integrating into China? 
See who integrates into whom”. “[26].

Nowadays, to please China has become a very special ethos. Since the 
1990s, the pro-communist scholar Muhtarhan Orazbay has been working 
hard to provide historical evidence for future land disputes of China. He 
said that the Chinese poet Li Bai who lived in the Tang Dynasty (701-762) 
was born in Suyab. The son of Alke Khan, the 9th generation descendant 
of Dulat, made a sensation in Kazakh academic and journalism. Duken 
Masimhan, an immigrant from China, introduced “Karluk Kemenger Ulge” 
(760-Unknown) in the Two Thousand Years Wild Poetry  compiled by 

Kazakh Literatur and Abidmalik Nisanov. More specifically, M Orazbay 
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referred to Karluk, who was born in Ketpen Township, Uyghur County, as 
the poet Kambar. It was also included in the A Brief History of Kazakh 
Literature  edited and published by the University of Kazakhstan in 2001. 
The archaeologists of Sagintay Sungatay, after researching and identifying 
the Li Bai who was imagined out of nowhere to be Elibay, Karluk, Kambar, 
etc., wrote the article “Can Turk-Kazakh literary history be so spoiled?” It 
was published in the Literature  magazine and thoroughly exposed the 
fallacies of these rogue scholars. Chinese scholar Yang Liyan, who has 
done eight years of unremitting research on Keg Men Er, a poet who has 
never been seen in history, published an article Exposing the Falsity of 
Keg Men Er’s Poems  in the third issue of Literary Theory  published 
in Beijing in 1991 This monster, which was deliberately fabricated in 
accordance with the requirements of the Chinese Communist regime and 
has been arrogant for nearly a century, has been completely eliminated 
from the literary world. Pro-communist scholars Muhtarhan Orazbay 
and Duken Masimhan transplanted this literary rubbish to Kazakhstan, 
which caused great humiliation to the publishing and academic circles in 
Kazakhstan.

In 2010, I wrote a 250-page article “[27].”Li Bai is not a Kazakh” based 
on a number of studies, which explained that Li Bai has nothing to do with 
Kazakhs or Turks. These fallacies are purely for China’s future. Expansion 
to improve the basis, a lie fabricated under the planning and arrangement 
of the CCP. On this basis, Maulen Ashimbay, the representative of the 
president, issued an instruction to the press and publishing circles that 
“Li Bai, who poses a threat to the independence of our nation-is a topic of 
Elibay that cannot be repeated”.

The pro-communist scholars headed by Mr. Omirbek Baigeldy, the 
former chairman of the Senate of Kazakhstan, who have made blind 
contributions to the CCP’s long-term conspiracy, agreed to film “Li Bai 
spent his childhood in Chu River, Taras and Tokmak” the first five episodes 
of the 38-episode TV series “Li Bai” to be filmed in China. The authorities 
agreed to open the “Elibay” research center, prepare to translate 25 
volumes of information about Li Bai, and get permission to build the “Li 
Bai-Elibay” statue from Korday’s red granite.

Fortunately, the government stopped this conspiracy in time. Why are 
we mentioning these here? What does the Atlah-Talas Battle 1270 years 
ago have to do with it?

I will try to answer, and ask readers to make their own evaluations and 
conclusions from the perspective of national and national use. In order 
to promote the fictitious “Kan man er”, Academician Guo Moruo wrote 
many articles. In 1972, he wrote in a high profile in the «Cultural Relics» 
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magazine: “Wolves more brutal than Russia! Listen! One day you will all 
be wiped out, and our little brothers who have been deceived by you will 
see the bright sunshine.”. Look, today, 48 years later, in order to realize 
this academician’s crazy talk, the Chinese government has made the 
following actions.

On April 20, 2020, the article “Kazakhstan expects to return to China” 
was published on Su Hu, a well-known Chinese media. Kazakh patriots 
and enthusiastic youths expressed strong protest and demanded that the 
government intervene and pursue responsibility. As we have mentioned 
above, the Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan issued a letter of 
protest to China. The Chinese side became even more intensified. On 
October 7th of the same year, issued a provocative message of “When 
will we incorporate Kazakhstan into China?”. “...in history, China has very 
large land, and has lost a lot of territory for various reasons. Although 
we regained part of the territory after the establishment of the communist 
regime, there are still many lands that have not yet been returned. For 
example, Vietnam, The Republic of Mongolia, the Republic of Tuba, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, and the world’s largest landlocked country (273,000 
square kilometers), the Republic of Kazakhstan, originally belonged to 
China. Kazakhs know that they have Chinese descent, and there are 
about 400,000 Li Bai’s Future generations look forward to returning to the 
motherland with the land.”

Mr. Omirbek Baigeldy, the former Speaker of the Senate of Kazakhstan, 
became popular in the media from 2007 to 2010. He vigorously promoted 
“Li Bai is Elibay, the 9th generation descendant of the ancestor Dulat”, 
and strongly supported the Chinese to say “Kazakhs dreaming to bring 
land with them to join China”. In October 2009, a number of government 
officials, writers, poets and representatives of the two countries held a 
commendation meeting in Astana and awarded Mr. Omirbek Baigeldy 
the title of “Special Contributor to Kazakhstan”. Although our nation’s 
IQ and independent dignity have been so ravaged and trampled, it has 
been more than 10 years since this sad and shameful farce has been 
completely wiped out by history. However, we are fully aware that China’s 
evil intentions have never changed in the slightest.

My fellow citizens, what should we do now? I think we should strengthen 
propaganda, actively hold and participate in various international 
theoretical and realization seminars, and fully expose various actions 
and attempts from China that threaten our country’s independence and 
territorial integrity. For this reason, whether to hold the 1270th anniversary 
of the victory of the “Atlah-Talas” battle is a very realistic test for our nation 
and our independent country. 
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In today’s situation, President Kasim-Zhomart Tokayev often talks 
about it: “Independence is the most precious” is certainly not in vain. Here 
I would like to reiterate: At present, the independence of our nation-state is 
seriously threatened by internal and external factors. The critical moment 
for strengthening vigilance and taking tough measures has come to us.
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VIII. YÜZYILDA TÜRKİSTAN’DA TARİHE YÖN VEREN 
TALAS IRMAĞI SAVAŞI

İngenç, M.*

Summary

The War of the Talas River, Shaping History in Turkistan in The 
VIII. Century

Within the scope of our research, the battle on the Talas River, which 
occupies a very important place in Turkic and Islamic history, was examined. 
According to the results of the Talas battle, which took place in Western 
Turkestan in the 8th century, the battle consists of three components 
and two fronts. First component is that the lineage of the Abbasids of the 
Islamic State demonstrated the tolerance of the religion of Islam in all its 
power for the spread of Islam. Second one is the dominant pursuit of the 
Chinese Tang Dynasty for the Silk Road. The third is the bloody struggle 
of the Turkish states for superiority over each other, for the defense of their 
independence and the search for alliances. On the two fronts mentioned, 
there are Turkic-Arab relations and Turkic-Chinese relations. The results 
of the study can be grouped under three headings. Among them; there are 
cultural outcomes such as the end of the Sinicization process of Turkestan 
and the liberation of the Turks from Chinese oppression, the beginning 
of Turko-Islamic history, religious consequences such as the adoption of 
Islam by the Turks of their own free will and desire without any coercion, 
and cultural and commercial consequences such as the spread of paper 
in world through the Turks and Arabs.

Keywords: Talas battle, Abbasids, Tang Dynasty, Silk Road, Islam, 
paper.

GİRİŞ

Batı Orta Asya’da 751 yılında meydana gelen Talas Irmağı Savaşı’nın 
ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından üç bileşeni, iki tarafı vardır. 
Bileşenlerden birincisi İslam Devleti’nin İslamiyet’i yeryüzüne yaymak 
için başlattığı büyük fütuhat sırasında Emevilerin ırkçı tutumundan sonra 
iktidara gelen Abbasi soyunun İslam Dini’nin hoşgörüsünü bütün kuvveti 
ile ortaya koymasıdır. İkincisi ise Çin Tang Hanedanlığı’nın Batı Orta 
Asya’yı topraklarına katarak bu bölgeden geçen İpek Yolu’na hâkim olmak 

* Yüksek Lisans, Sakarya, Türkiye.
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ve bölgedeki zenginlikleri kendi ülkesine taşımanın yanında sınırlarını 
Avrupa’ya kadar götürmek arzusu. Üçüncüsü ve en önemli bileşeni ise 
bu coğrafyada bulunan Türk devletlerinin birbirilerine karşı üstünlük 
sağlamak ve bağımsızlıklarını korumak için verdikleri kanlı mücadeleler 
ve yeni gelişen koşullara göre kendi aralarında veya başka milletlerle 
sağlam ittifaklar kurmak istekleridir. Üç bileşenin iki tarafından ilki Türk- 
Arap ilişkileri; ikincisi ise Türk- Çin ilişkileridir.

Tarih Boyunca Türk Arap İlişkileri

İslamiyet Öncesi Türk Arap İlişkileri
Türkler ile Arapların birbirileri ile komşu olmadıkları halde câhiliyye 

döneminden itibaren doğrudan ve dolaylı olarak temasta bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Doğrudan ilişkiye Ceyhun Havzası’ndan İran ve Irak’a 
uzanan Türk akıncıları ile Hazarların Kafkaslar üzerinden İran ve 
Mezopotamya ve Arabistan’a girerek Arap kabilelerine baskı kurmalarını 
örnek gösterebiliriz.1

Dolaylı ilişkiler komşuları olan Sasani İmparatorluğu aracılığı ile 
gerçekleşmiştir. Batıya göç eden Kuşhan ve Akhun Türklerinin göç yolları 
üzerinde Sasani toprakları kabul edilen Horasan ve Toharistan bölgeleri 
her devirde Türklerle beslenmişti.2 Sasani Hükümdarı Nûşirevan Türklerle 
hep iyi ilişkiler içinde olmuş, Göktürk hakanının kızıyla evlenmişti. 
Nuşirevan’ın 570 yılında Yemen’e yaptığı seferde İran ordusunda çok 
sayıda Türk kökenli asker bulunmaktaydı. Bu evlilikten doğan oğlu IV. 
Hürmüz(579-596) sima ve seciye bakımından Türklere benzeyip İranlılara 
benzemediği için “Türk Oğlu” lakabıyla anılmıştır.3Arapların komşusu 
olan Sasaniler 588 yılında taht kavgası içindeydiler. Taht kavgalarında 
Türkler ve Araplar ayrı tarafların yanında yer aldılar.4 Yaşanılan bu olaylar 
sonucu tahtı ele geçiren Hüsrev Perviz Türklerle iyi ilişkiler kurdu. Bu 
dostluk sayesinde 598 yılına gelindiğinde Batı Türk Hakanlığı, Sasaniler 
üzerinde büyük nüfuz sahibi olmuşlardır.5 Bunun sonucu olarak da Sasani 
Hükümdarlarının Türklerle askeri ittifak kurmaları yanında Sasani ordusu 
içinde çok sayıda Türk’ün ve Arapların bulunması birbirileri hakkında bilgi 
sahibi olmaları, birbirilerini tanımaları bu ilişkilere bir başka örnektir.6

Türklerin, Araplarla ilişkileri bir başka kanaldan da devam etmekteydi. 

1 Kitapçı, Zekeriya, Türkler, c. IV, s. 271, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara
2 Şimşirgil, Ahmet, Büyük Doğuş, Otağ, s. 41, Timaş Yayınları, 2020, İstanbul.
3  Şimşirgil, Ahmet, a.g.e., s. 42.
4 Aycan, İrfan, Müslüman Arapların Türklerle ilk Münasebetleri, Türkler, C. IV, s. 317,Yeni 

Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
5 Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınevi, s. 109. İstanbul.
6 Aycan İrfan, a.g.e, s. 317.
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İpek Yoluüzerinden başka pazarlara ulaşan çok gelişmiş bir ticaret ağı 
vardı.7 Bilindiği gibi İslam Peygamberi daha 12 yaşında iken amcası Ebû 
Tâlib ile Suriye’ye, 17 yaşında iken bir diğer amcası Zübeyir ile Yemen’e 
gitmişti. Hz. Muhammed daha Hz. Hatice ile evlenmeden önceonun kölesi 
ile birlikte 13 yıl aradan sonra bu defa Hz. Hatice’nin kervanı ile ticaret 
için üç ay süreyle Suriye’ye gitti.8 Ticaret kervanları ile Arap yarımadasının 
çeşitli şehirlerinde bulunan pazarlarına gitmiş olan Hz Muhammed 
uzak diyarlardan bu pazarlara gelen Türk tüccarlarla tanışmış olması 
veya Türkler hakkında söylenenleri duymuş olması doğaldır. Çünkü 
bu kervan yollarıyla sadece ticarete ait mallar taşınmıyordu. Ülkeler ve 
toplumlararasındaki bilgi, kültür ve tarımdaki yeniliklerde taşınıyordu. 
Cahiliye döneminde dahi milletlerarasındaki iletişim o derece yoğun olmalı 
ki İslamiyet öncesi Arap şairleri yazdıkları şiirlerinde “Türk Kavmi” adı 
geçmekte, Türklerin kahramanlıklarından korku ile karışık hayranlıkla söz 
ettiklerine tanık olmaktayız. Bunlara örnek Hassan bin Hanzala, Avs bin 
Hacar ve Şammâh bin Zirar gösterilebilir.9 Türklerin kahramanlıklarından 
söz eden başka örnek eser, şair ise al-Aşâ ve an- Nâbiga ad- Dubyânî’nin 
586-610 yılları arasında yazdığı divanıdır.10

Hz. Muhammed Döneminde Türk-Arap İlişkileri

Musevilik ve Hıristiyanlıkla birlikte İslam dini diğer dinlere göre daha 
kalabalık kitleler tarafından kabul görmüştür. Böylece bu üç din toplumların 
anlamlar, değerler ve kurallar bütünlerini yeniden yapılandırmıştır.11 Daha 
doğrusu Hz.Muhammed’in peygamberlik vasfıyla ortaya çıkması, Araplara 
o günün dünyasında tarihi açıdan çok önemli bir etki yapmıştır.12

Hz. Muhammed ile birlikte Arabistan yarımadasından cihana, başka 
kavimleri idareleri altına alacak büyük bir İslam Devleti çıktı.13 Hz. Muhammed 
İslamiyet’in bütün insanlığa gönderilen evrensel bir din olduğu düşünüldüğü 
için zamanın büyük devletlerinin başkanlarına mektuplar yazarak onları 
İslam’a davet etti. Arabistan’daki büyük aşiret liderleri ile Umman, Bahreyn 
ve Yemame Emirlerine altında kendi mührünün bulunduğu mektuplar 
gönderdi. Bu mektupların bir kısmına çok olumlu yanıtlar aldı. Bazı devlet 

7 Berber, Oktay, Türklerin İslamlaşma sürecine Dair Türk Tarih Yazımındaki Bazı İfadeler 
Üzerine, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, yıl.2, Sayı. 1, ss. 1-24, 2017, Eskişehir.

8 Berki, Ali Hikmet- Keskinoğlu Osman, Hz. Muhammed ve Hayatı, s. 48, DİB Yayını, 2012, 
Ankara..

9 Şimşirgil, Ahmet. Büyük Doğuş Otağ, s. 43 Timaş Yayınları, 2020 İstanbul.
10 10 Rasonyı,Laszlo, Tarihte Türklük. Örgün Yayınevi, 2007, s. 233 İstanbul.
11 Umay Türkeş, Türklerin Tarihi, s. 159, Akçağ Basım Yayın, 2006, Ankara.
12 RasonyıLaszlo, Tarihte Türklük, s. 229,Örgün Yayınevi, 2007, İstanbul.
13 Köprülü,Fuat-Barthold,VassiliyViladimiroviç,İslam Medeniyetleri Tarihi, s. 47, Akçağ Basım 

Pazarlama, 2004, Ankara.
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başkanları İslamiyet’e bu davet mektupları reddetti.14

Bu mektupların içeriği gelecekte toplumların inançları üzerinde çok 
büyük tesirleri olacaktır. Kullanılan dil ve hitap şekli elden ele, kulaktan 
kulağa dalga dalga bütün coğrafyalara yayılacaktır. Hz. Muhammed 
içinde yaşamasa bileTürkler hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülebilir. 
Kur’ân’ınTevbe Suresi’ 39. 81. ve 97. ayeti; Mâide 54.ayetlerinin Arap 
kavmini uyaran ayetler olduğu bilinir. Eğer Araplar dinden dönerlerse 
onların yerine alçak gönüllü, onurlu ve Allah yolunda savaşan, Allah’ı 
seven bir milleti Arapların yerine geçireceğiifade edilmektedir.

Bu konuda Muhammed Suresi son ayeti, Meâric suresinin 40-41. 
Ayetlerinde, Arapların yerine getireceği topluluktan söz edilmektedir. 
Hepsinden önemlisi de Fetih Suresi 16. Ayetinde Arap’ benzemeyen ve 
Arapların yerine geçecek milletin İslamlaşacağını da vurgulamaktadır.15 
Pek çok İslam âlimi Kuran’ın yukarıda sözü edilen ayetlerinin tefsirinden 
anlaşılacağı üzere; Arap kavmine benzemeyen bu milletini Türk milleti 
olduğu sonucuna varmaktadır.16

Bu savı doğrulayan birkaç Hadis-i Şerif kaynakları ile şöyledir: Türk 
dilini öğreniniz, çünkü Türklerin çok uzun sürecek bir hâkimiyetleri vardır.17 
“Kostantiyye mutlaka fetih olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel 
kumandandır ve o asker ne güzel askerdir.”18

“Benim ümmetimi öyle bir kavim sürüp, kovalayacaktır ki; onların yüzleri 
yuvarlak ve enli, gözleri çekik ve küçük, çehreleri sanki üzeri derilerle 
kaplanmış kalkanlar gibidirler. Onlar üç defa Arabistan Yarımadası’na 
kadar ilerleyeceklerdir. İlk istilada onların önlerinden kurtulanlar kaçanlar 
kurtulacaklardır. İkinci istilada hücuma uğrayanlardan bazıları helak olacaklar 
ve bazıları da canlarını kurtaracaklardır. Üçüncü istilada ise onların kökleri 
kesilecekdir (Artık istilalar son bulacaktır). İşte onlar Türklerdir. Nefsimi yed-i 
kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Türkler(çok yakın bir gelecekte) 
atlarını Müslüman mescitlerinin direklerine bağlayacaklardır.”19“Türkler size 
ilişmedikçe sizde onlara ilişmeyiniz. Çünkü milletimin mülkünü ve Allah’ın 
ona olan ihsanını en evvel Türk nesli alacaktır.”20

14 Berki, Ali Himmet-Keskinoğlu Osman, Hz.Muhammed ve Hayatı, DİB Yayınları, s. 336, 2012, 
Ankara.

15 Danişmend, İsmail H. Türkler Niçin Müslüman Oldu, s. 28, Timaş, 2008 İstanbul.
16 Danişmend,İsmail H, a.g.e, s. 40.
17 Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati’t-Türk, c, I, s. 3-1333, İstanbul.
18 Buhari:et-Târihu’l-Kebir,c. I, Kısım 2, s. 81. 1942, İstanbul.
19 Ebu Davud, Nuseym bin Hammad, Kitabü’lFiten, Atıf Efendi Kitp.No: 602, V, 121-122. 

İstanbul.
20 Danişmend, İsmail Hami,Türkler Niçin Müslüman Oldo, s. 42 (İmama Taberani:Mu’cimü’l-

Kebir ve Mu’cemü’l-Evsat,1981, Kahire.)
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Hülefâ-i Raşidin Döneminde Türk - Arap İlişkileri

Hz. Muhammed’in 632 yılında ölümünden sonrakurduğu devlet 661 
yılına kadar Hulefâ-yı Râşidin diye adlandırılan dört halife tarafından 
yönetilmişti. Bu dönemde Miladi 633 yılından itibaren, İslamiyet’i yaymak 
için Arap orduları ilk defa Arap yarımadası dışına seferler düzenlemişlerdir. 
Bu seferlerde Hz. Muhammed’in temel prensibi esas alınarak gaza ve 
cıhata devam edilmiştir.

Türklerle Araplar arasında ilk karşılaşma dört halife dönemine rastlar. 
İkinci Halife Hz Ömer zamanında 642 yılında Nihavend Savaşıyla Sasani 
İmparatorluğu ortadan kalkmış Araplarla Türkler karşı karşıya gelmişlerdir. 
Türk devletleri ile Araplar arasında sadece bir engel vardı. O da Firdevsi’nin 
Şahnâmesi’nde belirttiği gibi eski çağlardan beri Arîler ve Tûrâniler, yani 
Türkler arasındaki kadim sınır Ceyhun Nehridir.21Türklerle Araplar ilk 
defa 644 yılında Belh civarında karşı karşıya geldiler. Hz. Ömer’in İran’ın 
fethinden sonra yeni bir cephe açmak istemeyişi, öbür yandan ordu 
komutanı Ahnef b. Kays’ın savaşmak istememesi sonucu Arap orduları 
savaşmadan Belh şehrinden geri çekildi.22

Bu karşılaşma da Türklerle Arap orduları arasında savaş yapılmamış 
olmasına rağmen iki tarafta birbirilerini yakinen tanıma olanağı bulmuşlardı. 
Arap orduları Ceyhun(Öküz) Nehri’nin batı yakasında kalmışlardı. Arap 
orduları rotalarını kuzeye kaydırarak Kafkaslar üzerinden geçip Azerbaycan 
ve Ermeniye bölgelerini istila ederek Hazar Türklerinin yaşadığı bölgeye 
ulaşmışlardır. 652 yılında Abdurrahman b. Râbia komutasındaki Arap 
orduları Hazar Türklerinin merkezi Belencer’e saldırdı. Büyük direniş ile 
karşılaşan Araplar, ordu komutanı dâhil büyük çok büyük zayiat verdiler. 
Komutanın kardeşi ordunun başına geçerek tamamen yok olmaktan geri 
kaçarak kurtulmuşlardır.23

Emeviler Döneminde Türk - Arap İlişkileri

Emevi orduları 661 yılından sonra Maveraünnehir bölgesine yönelik 
saldırılarını hızlandırdı.24 664 yılında Sicistan ve Sind bölgelerine 
gönderilen Arap ordusu Türklerle savaştı. Arap orduları komutanı Abdullah 
b. Servar savaşı kaybetti. Ölümünden sonra yerine atanan Mühellep b. 
Ebu Sufra kaybedilen savaşın intikamını almak için Türkler üzerine çok 
şiddetli hücumlar yapmaya başladı ve iki taraf arasında savaş iyice 

21 Kitapçı Zekeriya, Türkler, c. IV, s. 272. Yeni Türkiye yayınları, 2002, Ankara.
22 Aycan İrfan. Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri, Türkler, c. IV, s. 318, Yeni 

Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
23 Koyuncu Mevlüt, Türkler ve İslam Dünyası, c. IV, s. 346,Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 

Ankara.
24 Sinor Denis, Erken İç Asya Tarihi, s. 460. İletişim Yayınları, 2003, İstanbul.
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kızıştı.25 İlk savaşı kazanan Türkler daha sonra 665 yılında yapılan savaşı 
kaybedince Arap orduları Sind bölgesini fethetti.26 667 yılında Toharistan’ı 
tamamen ele geçirmek için Arap Orduları komutanı Hakem, Ceyhun 
nehrini geçerek Çağanya’na kadar gitti. Böylece Araplar ilk defa Ceyhun 
Nehri’ni geçmişlerdir. Arap ordularının ikmali için uzaklık söz konusu olunca 
lojistik destek sağlamak için 671 yılında Mervşehri ordugâh üssü haline 
getirilmiştir, İslam Devleti sınırı Ceyhun nehrine dayanmıştı.27 Bu tarihlerde 
Maveraünnehir bölgesinde bulunan küçük Türk devletleri güçsüzdüler. 
Horasan’a vali olarak atanan Übeydullah bin Ziyad 674 yılında Ceyhun 
Nehri’ni geçerek Buhara mahalli Türk hakanı olan Melike Kabac Hatun’nu 
dize getirip onu vergiye bağladı. Arkasından 676 yılında Horasan valiliğine 
atanan Said b. Osman Semerkant, Buhara Soğd, Kiş ve Nesef’a saldırdı. 
Tirmiz’i barış yoluyla ele geçirip vergiye bağladı.28

Maveraünnehir’in asıl fethi Horasan’ın merkezi Merv’e vali olarak atanan 
Kuteybe bin Müslim zamanında başlamıştır.Kuteybe,Arap hâkimiyetini 
Çin seddine kadar genişletmek ve Türk yurtlarını fethetmek için Horasan 
valiliğine getirilmiştir.29705 yılından itibaren Kaşan, Fergana, Beykent,ele 
geçirildi. Aynı tarihte Badgis Tarkanı Nizek ile Kuteybe arasında bir antlaşma 
yapıldı. Yapılan barış sonucu Kuteybe Ceyhun’u geçti. 707 Kişve, Nesef, 
708-709 tarihlerinde de Buhara ele geçirildi. Buhara’nın düşmesi ile fetihler 
daha da hızlandı.711-712 tarihlerinde, Fil, Soğdve Maveraünnehir’in 
başşehri olan Semerkant ve 714 tarihinde de Taşkent/Şaş ve 715 yılında 
da Fergana fethedildi.30 Emeviler’in Horasan ve Maveraünnehir’de 
hâkimiyetleri tam olarak Kuteybe tarafından sağlanmıştır. Emeviler 
döneminin en önemli kırılma noktası burasıdır. Çin ile sınır olan Emeviler 
715 yılında Kuteybe’nin merkeze karşı başlattığı isyanı sonrası öldürülmesi 
sonucu hâkimiyet altına alınan mahalli Türk beylerin (Prens, melik, emir, 
hükümdar, ihşid, tarhanve hakan) yeniden bu hâkimiyetten kurtulmak için 
taarruza geçtiler. Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz (717-720) döneminde 
mevali denilen Müslüman olmuş halka karşı çok yumuşak davranmıştı. 
Onun ölümünden sonra Müslüman olanlardan haraç ve cizye alınmaya 
başlanmış ve Araplar devletin her kademesinde yer almışlardı. Bu durum 
ise mevalinin Araplara karşı hırsını kamçılıyordu.31

25 Koyuncu Mevlüt, Türkler ve İslam Dünyası, c. IV, s. 337, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 
Ankara.

26 Şimşirgil Ahmet, Büyük Doğuş Otağ, s. 46. Timaş Yayınları, 2020 İstanbul.
27 Şimşirgil, Ahmet,a.g.e., s. 47.
28 Koyuncu Mevlüt, Türkler ve İslam Dünyası. Türkler, c. IV, s. 338, Yeni Türkiye Yayınları, 2002. 

Ankara.
29 Kitapçı Zekeriya, Orta Asya’nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi, Türkler, c. IV, s. 272, Yeni 

Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
30 Şimşirgil Ahmet, Büyük Doğuş Otağ, s. 51, Timaş Yayınları, 2020, İstanbul.
31 Şimşirgil, Ahmet,a.g.e., s. 61.
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Yerel hükümetler Arap saldırılarına karşı Çin’den yardım istediler.32 
Bunun yanında yeni kurulmuş olan Kara Türgiş devleti Hakanı Sulu(sou-
lou)’dan da yardım istediler. Sulu Kağan yerel hükümetleri askeri yardımda 
bulundu. Türkeşlerle işbirliği yapan yerli halkı Horasan Valisi Said bin Amr 
el-Haraşi 721-722 yıllarında Hocend’i kuşatarak teslim olanı ve kaçan 
halkı kılıçtan geçirdi. Kendisinden yardım isteyen Türk beylerinin talebine 
uyarak Sulu Kağan 724 yılında yeniden ordunun başına geçti. Baykent 
yakınlarında Arap ordularını sıkıştırdı. Bu defa Arap ordularını susuzluğa 
mahkûm ederek (Yevm-el Ateş) savaşını kazandı. Böylece Arap orduları 
Seyhun Nehri’nin doğusundan tamamen atıldılar.33 Üstünlük tamamen 
Türklerin eline geçti.726 yılında Horasan valisi Esed b. Abdullah yeniden 
Türklere saldırdı. Bu defa da Sulu Kağan, Huttal’da Arap ordularını yendi. 
Üç yıl boyunca yapılan savaşlarda Maveraünnehir tamamen Arapların 
elinden çıkacak noktaya geldi. Türkler ile Araplar arasında çok kanlı 
savaşlara rağmen Arapların Maveraünnehir’de hâkimiyetleri bir türlü 
sağlanamadı.

Emevi devleti Türklerin direncini kırmak için siyasi ve dini politikalarda 
değişiklik yaptı. Bölgenin Müslümanlaşması adına gelen her komutan ve 
zamanın hoşgörü sahibi hatırlı din önderleri Türklere iyi görünmek için çok 
çaba sarf ettiler.34 Bu sufiler, Emevi devlet yönetiminin değişmesi içinde 
faaliyetlerini sürdürdüler. Emeviler’in uyguladığı istimalet politikası sonucu 
Buhara ve Taşkent’te Türkler arasında İslamiyet’i kabul hızla artarken; 
Emevi yönetimine karşı da nefret ve kin duyguları en üst düzeye çıkmıştı. 
35 Dolayısı ile bu kaos ve kargaşa ortamında ortaya çıkan en başat oluşum 
Haşimi ve Abbasi taraftarlarının çığ gibi büyüdüğüdür.

Abbasiler Döneminde Türk-Arap İlişkileri

661 yılından beri, Emevi devleti’ne karşı faaliyette bulunan, İslam 
peygamberinin amcası Abbas’ın soyundan gelenler aktif bir politika takip 
etmekteydi. 718 yılında Küfe şehrinde gizli bir örgüt oluşturuldu. 12 nakip 
ve bunlara bağlı 70 dâi çok gizli olarak çalıştılar. Örgüt 736 yılında Hidaş 
adlı örgüt mensubu Horasan’a gönderdi. Çok geçmeden Hidaş, orada 
Emeviler tarafından yakalanarak idam edildi. Abbasilerden Ali b. Abdullah 
b. Abbas 736 yılında ölünce yerine oğlu Muhammed geçti. Emevi karşıtı 
çalışmalara bu tarihlerde genç ve çok yetenekli bir muhalif katıldı. Bu kişi, 
718 yılında Merv şehrinde doğan Ebu Muslim Horasani’dir.

32 Şimşirgil, Ahmet a.g.e., s. 53.
33 İngenç Mustafa, Tarihimiz, Kaç Devlet Kurduk? , s. 104, 2010, Kütahya.
34 Kurt Hasan, Maveraünnehir’e İslam’ın Girişi, Türkler,c. IV, s. 284, Yeni Türkiye Yayınları, 

2002, Ankara.
35 Kurt, Hasan,a.g.e, s. 285.
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Çocukluğu Küfe şehrinde bir Mevali olarak geçen Muslim, 741 yılında 
ilk defa Abbasi liderlerinden Muhammed ile tanıştı.36 Bir süre onun yanında 
yetişti. 26 Ağustos 743 yılında Muhammed vefat edince yerine Küfe’deki 
kardeşi İbrahim geçti. İbrahim, 745 yılında Arap kökenli olmayan Ebu 
Muslim’i Horasan’daki çalışmaların başına gönderdi. Horasan hilafet 
merkezinden uzak olduğundan Ebu Müslim gizli çalışmalarını burada daha 
rahat yürütecekti. Böylece Emevi aleyhtarlığı merkezini Horasan’a taşımış 
oldu. Emevi Devleti 748 yılından itibaren Müslim’in peşine düştü. Halife II. 
Mervan döneminde üzerine gönderilen her orduyu her defasında yendi. 
Muslim’in üzerine bu defa 749 yılında İsfahan’a yeni bir ordu gönderildi. 
Gönderilen bu Emevi ordusunu 27 Ağustos 749 tarihinde yenen Müslim, 
ordu komutanını öldürdü. Artık her şeyin zamanı gelmişti. Müslim bu defa 
rotasını güneye doğru kırarak Küfe’yi hedef aldı. Ebu Muslim’in ordularının 
komutanı Humeyd b. Kahtebe ve kardeşi Hasan öncü birliklerle beraber 
önden giderek 2 Eylül 749 yılında Küfe’yi ele geçirdi.

Abbasilerin kurduğu gizliörgütün o günkü lideri olan Ebû Seleme el 
Hallal ihtilal tamamlandığına göre artık gizlendiği yerden ortaya çıktı. 
Kendisini henüz ismi açıklanmamış Abbasi halifesinin veziri ilan ederek 
ihtilal yönetimini eline aldı. 749 yılı Ekim ayındaKüfe şehrine ailesi ile 
gelmiş olan Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelen Ebû Abbas 
Abd Allâh es- Seffah28 Kasım 749 tarihinde Küfe Camiinde biat alarak 
Abbasilerin ilk halifesi oldu. Emevi hanedanın temsilcisi olan II. Mervan 
Şam’da hala iktidarda idi. 16 Ocak 750 yılında Dicle civarında Büyük Zap 
Suyu Savaşı’nda Abbasi ordularına yenildi. Mısır’a kaçarken 26 Nisan 
750 yılında Abbasiler tarafından yakalanarak öldürüldü. Böylece Şam 
Abbasilerin eline geçti. Devlet merkezi Şam’dan Bağdat’ta taşındı. Ebû 
Müslim Horasani’de Horasan’a vali olarak atandı.37

Tarih Boyunca Türk-Çin İlişkileri

M.Ö.3000’ yıllardan itibaren Çin’in Kuzeyi’ne Türklerin öncüsü olan 
Rung-Di’ler tarafından yapılan akınları baz alarak Türk-Çin ilişkileri ele 
alınmıştır.

Çin’in resmi hanedan kayıtlarından ShiJi, Han Shu, ve Hou Han 
Shu’dayeralan kayıtlarda Hun Türklerinden (Xiong-nu) söz edilmektedir. 
Hunlar Türk soyunun en eski temsilcileridirler.38Belgelerde yer alan 
kayıtlara göre Hunlar için Xia Hanedanı döneminde(M:Ö.2205-1766) 
“Xün-yü”, Yin Hanedanı döneminde(M.Ö.1421-1122) “Gui-fang”, Zhou 

36 T.D.V.İ.A. c. 10, s. 197-198, 1994, İstanbul.
37 T.D.V.İ.A, c. 26, s. 339-342, 2002, Ankara.
38 Sümer Faruk, Oğuzlar,Tarihler Boy Teşkilatı Destanları, s. 1, Türk dünyası Araştırmaları Vakfı 

Yayını, 1999, İstanbul.
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Hanedanı döneminde(1122-255) “Xian-yün” adlarını kullandıkları görülür. 
Daha sonra Han Hanedanı dönemindeki kayıtlarda (M.Ö.206-M.S.220) 
“Hun” adının ”Xiong-nu” olarak geçtiğine tanık olmaktayız.39

M.Ö. 403-221 yılları arasında Çin’de yirmiye yakın beylik kendi 
aralarında kavga içinde olmuşlardır. Çin Seddi’nin, beyliklerin kuzey 
komşuları Hunların akınlarından ve birbirlerine karşı saldırıdan korunma 
içgüdüsü ile M.Ö. 657 yılında ilk olarak Chu Beyliği ülkesinin etrafını 
çevirmesi ile inşaatına başlanılmış oldu.40

M.Ö.318 yılına gelindiğinde 14 beylikten beş komşu beylik bir araya 
gelerek, Hun birliği ile diğer beyliklere karşı ittifak yapmışlardır.41 Bu ittifak 
antlaşması aynı zamanda büyük Hun İmparatorluğu’nun da kuruluşu 
sayılmaktadır.

İmparatorluklar Dönemi Türk Çin İlişkileri

Türlerin imparatorluk düzeyinde kurdukları ilk devlet M.Ö. 318 yılında 
kurulan Hun devletidir. M.Ö. 209 yılında hükümdar Teoman zamanında 
İmparatorlum haline gelmiştir. Hun İmparatorluğu, devlet teşkilatı ve askeri 
yapı bakımından Türk tarihinde bir ilkti.42

Hun Türkleri ile Çin arasındaki en büyük kapışma M.Ö. 221 yılında 
Çin’in siyasi birliğini sağlayan ve Çin’in ilk İmparatoru olan Qin Shi Huang 
Di arasında yaşanmıştır. Çin, bu savaşta Hunları Ordos’un kuzeyindeki 
Yin Dağları’na çekilmeye mecbur bırakmıştır.43 Teoman, M.Ö.210 yılında 
yeniden Çinliler üzerine saldırarak Çin seddiniaşarak Çin’in içlerine 
kadar girdi. Hunlar, daha önce kaybettikleri toprakların daha fazlasını ele 
geçirerek büyük ganimetlerle, zenginleşmiş olarak geri döndüler. 44

M.Ö. 209 yılında Teoman ilk hanımından oğlu Mete’yi Türk devlet 
geleneklerine göre veliaht tayin etmedi.45 Babasının kendisine kurduğu 
tuzağı öğrenen Mete, onun oyununu bozarak kendisi bir sürek avında 
Islık Çalan Ok ile öldürterek tahta geçti.46 M.Ö. 200 senesinde Mete Han 
üzerine gelen 320.000 kişilik Çin İmparatoru Kao-ti’nin orduları Pai-teng 

39 Orsoy Sema, JinShu’daki Bilgiler Işığında M.S.3.Yüzyılda Hunlara(Xiong-nu) Genel Bir Bakış. 
Genel Türk Tarihi Araştırmalar Dergisi,c. 2,s. 3, ss. 1-10, 2020, Ankara.

40 Görez Feyza, Ank.Üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Beyliklerden 
İmparatorluğa Giden Süreç ve İlk İmparatorluk, s. 51

41 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 59, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
42 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 28, 2010, Kütahya.
43 İngenç, Mustafa,a.g.e. s. 169.
44 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, Akçağ Basımevi, s. 79, 2006, Ankara.
45 Onat Ayşe-Orsoy Sema-Ercilasun Konuralp, Han Hanedanlığı Tarihi, s. 5 T.T.K. Basımevi, 

20004, Ankara
46 Sinor Denis, Erken İç Asya Tarihi,s. 170, İletişim Yayınları, 1990, İstanbul.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ156

yaylasında yedi gün süre ustaca bir taktik ile (Tûrani Taktik)47 çember 
içine alınıp, aç susuz bırakılmıştır. Çin imparatoru ve ordusu tam imha 
edilecekken Türk Milli Siyaseti fikri nedeniyle Hun ordusunun dört birleşme 
noktalarından koridor açık bırakarak onların kaçmalarına izin vermiştir. 48

Mete Han’ın bu kuvvet ve kudreti gören ve üç yıl boyunca da Hunların 
savaş gücünü daima üzerinde hisseden Çin İmparatoru Kao-ti çok ağır 
koşullarla Mete Han ile M.Ö.198 yılında Ho-çin (Ho-ch’in=Çince barış 
demektir.) Dostluk ve Barış Anlaşması yapılmıştır.49 Mete bu anlaşma gereği 
babası gibi Çin Sarayı’ndan bir prenses ile evlenecekti. Çin ayrıca ipek, 
çok miktarda yiyecek, pirinç, şarap ve yıllık vergi verecekti.50 Anlaşmaya 
rağmen M.Ö. 160-126 yılları arasında ülke içinde huzursuzluklar artmaya 
başlamıştı.51

Çin Barış ve Dostluk Anlaşması’nı kullanarak Hunları yıkmak için Beş 
Tuzak Haraç Planı’nı uygulamaya başlamıştı. Çinliler tarafından Türklere 
karşı uygulamaya konulan Haraç Sistemi M.S. 50’inci yıla kadar Güney 
Hun devleti döneminde de devam etmiştir.52Türklerin, gözlerini, ağızlarını, 
kulaklarını, midelerini ve akıllarını bozarak askeri ve siyasi üstünlüğü ele 
geçirip Hunları önce Doğu-Batı olarak ikiye, sonra da Kuzey-Güney olarak 
dörde bölerek askeri, siyasi ve ticari açıdan egemenlikleri altına aldılar.53

Bunun yanında, M.Ö.160’lı yıllardan beri hedefledikleri en büyük ticari 
silahları olan ipeğe batıda yeni pazarlarlar bulmak ve İran üzerinden 
Akdeniz’e kadar ticaret yollarını güvence altına almak amaçlarına da 
ulaşmış oldular.54

Çin’in Parçalanma Döneminde Türk-Çin İlişkileri

Çin Doğu ve Batı Türkistan’ı ele geçirerek İpek Yolu’nu hâkimiyeti altına 
aldıktan sonra, Hunların oluşturduğu 19 boyu Çin’in Kuzeyindeki bölgelere 
yerleştirip başlarına Çinli valiler atayarak istediği şekilde onları yüz sene 
kadar yönetmiştir.55 M.S.220 yılında büyük sülalelerin iktidar kavgaları iki 
ordu komutanının bağımsızlıklarını ilan etmeleri Çin’i üçe bölmüştü. Çin’de 
böylece “Üç Devlet Dönemi” başlamıştır.

47 Kafesoğluİbrahim,Türk milli Kültürü, s. 61, Ötüken Neşriyat, 2004,İstanbul.
48 İngençMustafa,Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk,s.30,2010 Kütahya.
49 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, s.84, Akçağ Yayınları, 2006, Ankara.
50 Kafesoğlu İbrahim, Milli Türk Kültürü, s. 61, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
51 Kafesoğlu, İbrahim, a.g.e. s. 63-64
52 Sinor Denis, Erken İç Asya Tarihi, s. 200, İletişim Yayınları, 2003, İstanbul.
53 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 32-37,2010, Kütahya.
54 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 64, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
55 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, s. 96, Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş. 2006, Ankara.
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M.S.264 yılına kadar yaşamlarını sürdüren bu üç devlet, Batıda Wu, 
kuzeyde Weive güney-batıda ise Shu Han devletidir. Bu üç devletbünyesinde 
M.S. 3. yüzyıl ortalarına gelindiğinde 55.000 Hun kabilesi yaşamaktaydı. 
Çin’in kuzeybatısında kalabalıklaşan Hunlar, 271 yılında başlarında 
bulunan Chan-yüMeng, Çin’e karşı ayaklandı. Ayaklanma bastırılarak 
liderleri öldürüldü. 265 yılında Wei tahtına Batı Chih sülalesi geçti. 280 
yılında Shu Han devleti, Wu devletini ortadan kaldırdı. Bu dönemin en 
önemli özelliği Chin Sülalesi iktidarda olduğu 265-317 yılları arasında 281 
yılında silahsızlandırma kanunu çıkartılarak askeri harcamaları kısılması 
ve askerin büyük bir bölümünü terhis edilmesidir.56

Buna karşın Türklerin 281 yılında 29.300 kişi, 286 yılında 100.000 
kişi,287 yılında da 11,500 kişi,22.000 baş sığır 15.000 baş koyun ile 
Çin’e geldiler Çin İmparatoru bunları memnuniyetle kabul etti.57 M.S. 216 
yılından itibaren Çin egemenliği altındaki Türkler 281 yılında çıkartılan 
silahsızlandırma kanunundan istifade ile ayaklanmalara başladılar. 
M.S.295 yılında Hunlar Shang-tang valisini öldürdüler. Ayaklanmalar 
meyvesini vererek Çinli olmayan beş kavimden Hunlar, Xian-beiler, Jieler, 
Tiler ve Qianglar 13 devlet kurdular.58Bu döneme Çin’in Türkler tarafından 
idare edildiği dönem olarak ta adlandırılmaktadır.59Bu devletlerden 
Tabgaç-Topa ve Kuzey Liangik, Türk-Çin ilişkilerinde Önemli bir role sahip 
olmuşlardır.

Çin’in en güçsüz olduğu bir dönemde 261 yılında Tabgaç/To-Pa Çin’in 
kuzeyinde çok güçlü bir devlet olarak kuruldu. İpek Yolunu ellerine geçirip 
çok zenginleştiler. 439 yılında Kuzey Liang devletini ortadan kaldırdılar. 
Tabgaçların 471 yılında başlarına geçen hükümdarları Wen-ti döneminde 
Budizm’in etkisinde kalıp Çinlileştiler.Resmi dilleri olan Türkçeyi bırakıp 
Çinceyi kabul ettiler.Giyim kuşamları bakımından da Çinlileştiler.60Çinlileşme 
tamamlanınca da Tabgaç/To-Pa adını bırakarak Wei adını almışlardır.61 
534 yılına gelindiğinde devlet, Doğu Wei ve Batı Wei olarak ikiye ayrıldı.
To-Po’ların ikiye bölünmesinden sonra 535 yılında Batı Wei İmparatoru 
Türklerin lideri Bumin’e elçi göndererek Çinlilerle Türkler arasında ilk ilişki 
kurulmuş oldu.62

56 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, s. 134, Türk Tarih Kurumu, 1987, Ankara.
57 Orsoy Sema, Jin Shu’daki Bilgiler Işığında M.S.3.Yüzyılda Hunlara Genel Bir Bakış, Genel 

Türk tarihi Araştırmaları Dergisi, c. 2,Sayı. 3. ss. 1-10, 2020.
58 Orsoy, Sema, a.g.e. ss. 1-10.
59 EberhardWolfram, Çin Tarihi, s. 123, TTK Basımevi, 1987, Ankara.
60 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 93.
61 Koca Saim, Türkler, c. I, s. 658, Yeni Türkiye Yayınları, 2002 Ankara.
62 Kurat Nimet Akdes, Göktürk Kağanlığı, Türkler, c. I, s. 53, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 

Ankara.
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Göktürk İmparatorluğu Döneminde Türk-Çin İlişkileri

Tabgaçlar 439 Kuzey Liang devletine saldırarak merkezleri olan Ku-
tsang şehrini işgal ettiler. Devlet başkanı Mı-chien ve ailesi intihar etti.63 
Kuzey Liang devleti içinde yaşayan ve Tabgaç kırımından kaçarak kurtulan 
500 Aşina(A-Shih-na) ailelisi Juan-Juanlara sığınarak Kin-şan Dağları 
(Altay) eteklerinde yaşamaya başlamışlardı.64

Yüz yıla yakın bir zaman burada Juan-Juanlara bağlı olarak yaşamışlar 
ve demircilikle uğraşmışlardır.65 534 yılında Batı Wei imparatoru daha 
öncede vurgulandığı gibi Türklerin lideri Bumin’e elçi göndererek Bumin’i 
onurlandırmış yani saygı duymaya başlamıştı. 536 yılında Bumin Çin 
Sarayı’na karşılık vererek hediyelerle birlikte bir elçide o göndermişti. 
Göktürkler bu nedenle Çin kaynaklarında 535 ve 536 yıllarında isim olarak 
T’u-küe ve T’u-chüeh olarak yer almaya başlamışlardır.66

Göktürkler, siyasi alanda ilk defa 542 yılında Batı Wei devletinin Suei-
yüan bölgesine saldırarak yağmaladıklarında isimleri Çin kaynaklarında 
yer almıştır. Bu olay sonrası Bumin Kağan önderliğindeki Göktürklere, Çin 
Batı Wei devleti, ikinci defa 545 yılında elçi gönderdi.546 yılında Bumin 
Batı Wei devletine karşı ikinci defa ülkesinin ürünlerinden hediyelerle 
birlikte elçi gönderdi.67 Böylece Göktürkler 542 senesinde tarih sahnesine 
çıkmış oldular.68

Bumin Kağan, Juan-Juan Kağanı Anakoay’un kızını kendine istedi. 
Anakoay Bumin’e çok kızarak “Sen bizim adi bir dökümcümüzden başka 
bir şey değilsin. Nasıl bizimle böyle konuşmaya (evlenme teklifine) 
cesaret edebilirsin?” diye mesaj gönderdi. Bumin’in öfkelenerek kendisine 
haberi getiren elçiyi öldürdü. Bumin daha önce dostluk kurduğu Batı Wei 
İmparatoru T’si-tsu’un kızı prensesle 551 yılının 6. ayında evlendi.69Bumin 
ve kardeşi İstemi önderliğindeki Göktürkler 552 yılında DoğuWei(Kuzey 
Ch’i) ile ittifak halinde olan Juan-Juanlara saldırarak onları ortadan 
kaldırdı. Hezimete uğrayan Juan-Juanların Hakanı Anakoy bu yenilgiyi 
içine sindiremeyerek intihar etti. Böylece Göktürkler 552 yılında Bumin 
Kağan önderliğinde bağımsızlıklarını resmen ilan ettiler.70Göktürkler tarih 

63 BaykuzuTilla Deniz, Türkler, c. I,s. 461
64 Taşağıl Ahmet, Türkler, c. II, s. 15, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
65 Kurat Nimet Akdes,Göktürk Kağanlığı, Türkler, c. II, s. 53, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 

Ankara.
66 Kurat Nimet, Akdes,a.g.e., s. 54.
67 Mau-TsaiLiu, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, s. 17, Selenge Yayınları, 2006 İstanbul.
68 Taşağıl Ahmet, Göktürkler, Türkler, c. II, s. 16, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
69 Mau-TsaiLiu, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, s. 17, Selenge yayınları, 2006, 

İstanbul.
70 Taşağıl Ahmet, Göktürkler, Türkler,c. II, s. 17, Yeni Türkiye Yayınları, 2002,Ankara.
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sahnesine çıktıkları 552 yılından sonra 555 yılına gelindiğinde Göktürk 
devletinin batı kolu kağanı olan İstemi Kağan devletin sınırlarını batıda 
Demir Kapı’yı geçip Maveraünnehir’e ulaştırarak buraları Türk yurdu 
haline getirip İpek Yolu ticaretine hakim olmuştu.71

Kuzey Ch’i devleti anlaşmaya rağmen Türklerden korkusuna Çin 
Seddi’nin 556 yılında 1700 km. çıkarmıştı. Göktürk İmparatorluğu tahtına 
572 yılında Taspar (Şapolyo)geçmişti.72Taspar Kağan’dan çok korkan iki 
Çin devletiona, evlilik teklifi ve paha biçilmez hediyeler göndermede adeta 
yarış ediyorlardı. Özellikle Kuzey Ch’i devletinden gelen zenginliklerin Buda 
öğretisi sonucu oluştuğu yönünde Budist kesiş Hui-lin’in propagandalarına 
kanarak Budizm’e inandı. Bir Budist gibi yaşamaya başladı ve vejeteryan 
oldu. Budist öğretinin kurallarına uyarak ritüelleri olan Pagoda ve Buda 
heykelleri etrafında dönerek, Çin’de dünyaya gelmemiş olduğuna 
hayıflandı.73 Ülkesinde bir Budist tapınağı ve Buda heykeli yaptırdı. 577 
yılında Kuzey Ch’i(Ts’iler) devleti Chou devleti tarafından yıkıldığında, 
kendisine sığınan Kuzey Ch’i prensini ”Çin kağanı” ilan etti.74

Taspar Kağan, halkı karşısında itibarını kaybetmeye başlamıştı.75 
Bu prenses ile Göktürk Sarayı’na gelen Ch’ang Sunsheng isimli bir 
diplomat nişancılığı ve bilgisi ile Taspar Kağan’ın yerine geçen İşbara 
Kağan’ın dikkatini çekince onu sarayda alıkoydu. Taht kavgalarının ve 
iç huzursuzlukların başladığı bir dönemde Göktürklerin en mahrem 
mekânlarında bulunan adı geçen diplomat bir casus gibi Göktürklerin 
coğrafyası, ordu düzeni, boyları, askeri ve ekonomik gücü ile zafiyetleri 
konusunda ayrıntılı bir rapor sundu. Bu rapor içeriğine göre Çin Göktürk 
içindeki taht kavgalarını kıskançlık ve haset duygularını da körükleyerek, 
tahtta gözü olan adayları kışkırtmaya başladı.76

577 yılında Çin bölünmüşlükten kurtulduğunda aksine güçlü Göktürk 
imparatorluğu çatırdamaya, birlikteliği sarsılmaya başladı. Bu birlikteliğin 
sarsılmasının bir nedeni de daha önce Göktürklerin batı kanadı hakanı 
İstemi Han’ın 576 yılında ölmesi üzerine yerine geçen oğlu Tardu, Mukan 
Kağan tarafından bile tahta aday gösterilmeyerek dışlanan Apa Tarkan’ı 
yanına alıp Göktürklerin doğu kanadı taht mücadelesine müdahil olmasıdır.

İşbara Kağan, Çin Sui hanedanından ailesinin intikamını almak için 
581 yılında Çin’e bir sefer düzenledi. Bu olay üzerine Çin İmparatoru 
Wen-ti, Batı Türk Kağan’ı Tardu’ya altın kurt başla bir sancak göndererek 

71 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 73, 2010, Kütahya.
72 İngenç, Mustafa, a.g.e. s. 74.
73 Matu-TsaiLiu Çin kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, s. 65,Selenge Yayınları, 2006, İstanbul.
74 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 103, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
75 Kafesoğlu İbrahima a.g.e, s. 103.
76 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, s. 139, Akçağ Basım Yayım Pazarlama, 2006, Ankara.
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onu Göktürk Hakanı olarak tanıdığını bildirdi. Çin’in desteğini arkasına 
alanTardu, tam bağımsızlığını ilan ederek Göktürklerin doğu kanadının 
yüksek hâkimiyetini tanımadığını duyurdu. Böylece 582 yılında ülkeyi ikiye 
bölmüş oldu. Tardu ve İşbara’nın ihtirasları, yeteneksizlikleri yanında Çin 
entrikaları da devreye girince kudretli Göktürk İmparatorluğu sona ermiş 
oldu.77Göktürklerde taht kavgaları devam ederken muhalif guruplar Çin 
İmparatoru’ndan yardım istediler. Çin sinsi siyaseti burada da devreye 
girerek Tardu ve İşbara muhaliflerinin birleşerek Çin’e karşı daha büyük bir 
güç olarak ortaya çıkmaması için Türklerin bölünmüşlük içinde kalmasını 
uygun görerek yardımda bulunmamıştır.78

Türklerde Fetret Devri ve Sonrası Türk Çin İlişkileri

İşbara 587 yılında bir av sırasında ölünce Çin’e yaptığı katkılardan 
dolayı Çin Hükümdarı Kao-tsu üç gün yas ilan edip, İşbara’nın akrabalarına 
5.000 top ipekli kumaş hediye etti.79Çin imparatorunun oğlu İşbara’nın 
yerine kardeşi Bağa Kağan geçti. Ölünce yerine Çin’in uygun görmesi 
sonucu 600-609 yıllarında T’u-li (K’i-min) geçti. Bu kağan döneminde ise 
Türkler adetleri ve yaşamları ile Çinlileşmeye başladılar. 609 yılında yerine 
geçen Şi-pi(Shih-pi) zamanında Doğu Göktürk İmparatorluğu Çinlilere 
karşı biraz olsun onurunu koruyabilmişti. 617 yılında Çinlilerin siyaseti ters 
yüz edip kendisine sığınan Liang Shi-tu’ya Batı Çin Kağanı unvanı vererek 
Sui hanedanına karşı ayaklandırdı. 618 yılında Çin Umumi Valisi Li Yüan’ı 
himayesine alarak destekledi. Li Yüan Çin’de 300 sene hüküm süren Sui 
hanedanını iktidardan uzaklaştırıp T’ang sülalesini iktidara getirdi.80

Şi-pi Kağan’ın yerine 619 yılında Kili kağan geçti. Kili Kağan, Türk 
boylarının isyanları ve Çin’e bağlanmaları, ayrıca Çinli eşinin tahrikleri 
sonucu ülkenin en zayıf olduğu bir zamanda 630 yılında Çinlilerle 
yaptığı savaşı kaybettikten sonra savaş meydanında yakalanarak Çin’in 
başkentine götürüldü.81 Böylece doğu Göktürk kağanlığı sona ermiş oldu. 
Batı Göktürk Kağan’ı Tardu Çin’e düzenlediği sefer Çin içlerine doğru 
ilerlerken Çin, Tardu ordusunun geçeceği su kaynakları ve kuyularına 
zehir dökerek büyük zayiatlar verdirdi. Tardu 603 yılında Kuku-nor Gölü 
civarında kaybolmasından sonra Chulo Kağan yerine geçti. Ülke içinde 
çıkan isyanlardan korkarak kaçıp Çin’e sığındı. Doğu Göktürk kağanı Şi-pi, 
onu 619 yılında Çinlilerden teslim alarak öldürttü.82Yerine geçen kağanların 

77 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 105, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
78 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, s. 139, Akçağ Basım Yayım Pazarlama, 2006, Ankara.
79 Mau-TsaiLiu, Çin kaynaklarına göre Doğu Türkleri, s. 79, Selenge yayınları, 2006, İstanbul.
80 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 107, Ötüken Neşriyat, 2004 İstanbul.
81 Kafesoğlu İbrahim, a.g.e. s. 109.
82 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 79, 2010 Kütahya.
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yeteneksizliği ve taht kavgaları yüzünden ülke çok zayıf düşmüştü. Çin, 
658 yılında Batı Göktürk Devleti üzerine saldırdı. İli Nehri ve Çu Irmağı 
yakınlarında son batı Göktürk kağanı Ho-lu Kağan ve ailesi Taşkent’te 
Çinlilerin eline geçti. Çin Batı Göktür Kağanlığı toprakları üzerinde kurulan 
17 küçük hükümetleri Kuça ve Beşbalık’ta oluşturduğu iki askeri valilikle 
yönetmeye başladı.83

Doğu Göktürk İmparatorluğu’nun sona erdiği 630 yılından itibaren 
Kutluk/II. Göktürk İmparatorluğu 682 yılında kuruluncaya kadar geçen 
sürece Türk Tarihinde Fetret Devri olarak anılmaktadır. 630 yılından sonra 
Türk uruğları öndersiz kalmış, yarı bağımsız olarak Çin’in egemenliği 
altında yaşamışlardır. Bu dönemde Çin’de yaşayan Türkler, kaybettikleri 
bağımsızlıklarını elde etmek için isyanlar çıkarmışlardır. 629 yılında Çin’i 
gelen ve 639 yılında Çin Sarayı’nda Saray Muhafızlığı Generalliğine 
kadar yükselen Kürşad(Chie-shih-shuai) aynı tarihte 39 arkadaşı ile 
Çin İmparatoru’na suikast düzenlemek istemiş, imparatorun saraydan 
çıkmaması üzerine sarayı ele geçirip bağımsızlıklarını ilan etmek istediler. 
Çok kanlı bir çarpışmadan sonra yakalanan Kür-şad ve arkadaşları 
öldürüldü.84

Türklerin bağımsızlık için yaptıkları bir başka isyan da 679 yılında yapıldı. 
Çin egemenliği altındaki Türk beyleri ile iki askeri vali A-shin-na Ni-shu-fu 
liderleri olması için ikna ettiler. Çin’in Türklerin başına tayin ettiği askeri 
valilerden ikisi ile 24 eyaletin tamamının reisleri de bu isyana katıldı. Çin 
ordusu ilk etapta bozuldu ise de daha sonra isyancıların üzerine 300.000 
kişilik bir ordu daha gönderildi. İsyancıların bir kısmı ile valilerden biri olan 
A-shih Feng-chih öldürüldü İkinci vali ile diğer isyancılar Altay dağlarının 
doğusuna sığındılar. İlk isyandan kurtulan ikinci vali A-shih-te Wen-fu bu 
defa 681 yılında bağımsızlık arayışında kendine A-shih-na Fu-nien adında 
yeni bir kağan buldu. Çin orduları arka arkaya bozguna uğratılıyordu. Bu 
iki öncü Türk liderinin arası Çinli komutan P’ei Hsing-chien tarafından 
açılmıştır. İki öncü liderin aralarının açık olduğu bir sırada Çinli komutan 
isyancıların teslim olmaları halinde öldürülmeyeceklerini garanti edip, 54 
Türk beyini kandırarak ikna etti. İsyancılar Çin ile anlaştıkları halde Çin 
sözünde durmayarak başkent Ch’ang-an’daki Pazar yerinde 54 Türk beyini 
asarak öldürmüştür.85630 yılından sonra Türklerden sadece Oğuzların 
dokuz boyunun oluşturduğu bir birliktelik Dokuz Oğuz Kağanlığı adı altında 
Tula ve Selenga ırmakları arasında bir devlet kurdular. Bu devlet ise 682 
yılında II. Göktürk/Kutluk devleti tarafından ortadan kaldırıldı.86

83 İngenç, Mustafa, a.g.e. s. 79.
84 Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 109, Ötüken Neşriyat. 2004, İstanbul.
85 Taşağıl Ahmet, Türkler, Göktürkler, c. II, s. 30, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.
86 İngenç, Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 81, 2010, Kütahya.
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Batı Göktürk devletinin bağımsızlığını kaybetmesinden sonra Türgiş 
Türk kabilesi de Çin hâkimiyeti altına girmişti. Türgişler (T’u-k’i-şi) 690 yılında 
Kutluk devleti Kağanı İlteriş Kağan’ın da desteği ile Türk prenslerinden Bağa 
Kağan’ı kendilerine lider yaparak Sarı Türgis Devleti’ni kurdular. 716 yılına 
kadar Kuna-şar merkezli bu devlet, bu tarihten sonra Balasagun merkezli 
Kara Türgiş devleti olarak Batı Türklerini bir arada toparlama olanağını elde 
etti.87 Başarısız isyanlardan sonra Türklerin bağımsızlık meşalesini bu defa 
Göktürk hanedanından olan Kutluğ adında bir kahraman ele aldı.88 Kutlug 
Çin’den uzaklaşarak Çogay Kuzı bölgesine gelip askeri güç toplamaya 
başlamıştı.Çin’de hapiste olan Tonyukuk kaçarak Kutlug Kağan’ın yanına 
geldi. 681 yılında Kutlug ve Tonyukuk birlikte Kutluk/II. Göktürk devletini 
kurdular. Bu gelişmelerden rahatsız olan Çin, Kutlugüzerine saldırmak için 
Dokuz Oğuzlar ve Kitanlarla ittifak yapmıştı. Çin’in ittifak ve saldırı haberini 
alan Kutlug, Tonyukuk komutasında dokuz Oğuzların üzerine çullanarak 
ittifak yaşam bulmadan onları ortadan kaldırdı. Daha doğrusu Türkler 
arasında birlikteliği sağladı. Kutlug, Türk milletini derleyip toparladığı için 
kendisine memleketi ve milleti derleyip toparlayan anlamında “İlteriş” 
unvanı verildi. 691 yılına gelindiğinde Çinlilerle 17 savaş yapmış ve Çin’in 
kuzeyinde toprak ele geçirmiştir.692 yılında Kutlug ölünce yerine kardeşi 
Kapkan Kağan geçti. Çin’e karşı çok zaferler elde eden Kapkan Kağan 
Çinlilerin en çok korktuğu kağan olmuştu. Çin’in iç işlerine karışma hakkını 
elde edecek kadar Çin’e üstünlük kurmuştur.89

703 yılına gelindiğinde kendisine karşı Türk boyları arasında isyanlar 
baş gösterince Çin ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Kapkan Kağan711 yılında 
kendi oğlunu Çin sarayına göndermiştir. 715 yılında Kapkan Kağan’ın 
baskısından yılan Dokuz Oğuzların bir kısmı Çin’e sığınmıştır. Karluklar, 
Türgişler ve bazı Türk boyları yerlerini muhafaza etmek suretiyle Çin’e 
bağlanmışlardır. Kağan’ın damadı bile Çin’e bağlılığını ilan etmiştir. 
Kapkan Kağan isyan eden Bayırkuları yendikten sonra geri dönerken 
reislerinin saldırısı ile hayatını kaybetmiştir.

Yerine geçen Kutlug’un oğulları Kül-Tekin ve Bilge vezirleri Tonyukuk 
ile devleti yeniden derleyip toparlamışlardır. 720 yılında Çin, Basmiller, 
Tatabılar, Kitanlar, ve Kırgızlar ile anlaşarak Kutluk devletine saldırdı. 
Tonyukuk planı gereği ayrı ayrı yerlerden gelen bu 300.000 kişilik ittifak 
orduları daha birleşmeden yok edildi. Bilge Kağan Çin’in Kansu bölgesine 
girerek Çin’i anlaşmaya mecbur bıraktı.731 yılında kardeşi Kültigin öldü. 
Bilge Kağan’ın kendisi ise 734 yılında öldü. Yerine önce büyük oğlu sonra 
da küçük oğlu geçti isede yaşları genç ve tecrübesiz hakanlar devleti bir 

87 KuratAkdes Nimet, Göktürk Kağanlığı, Türkler, c. II, s. 62, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 
Ankara.

88 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 86, 2010, Kütahya.
89 Türkeş Umay, Türklerin Tarihi, s. 149, Akçağ Basım Yayın, 2006, Ankara.
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daha derleyip toparlayamadılar.90

Devletin içine düştüğü huzursuzluk ülkenin her yanına yayıldı. 742 
yılında bu boşluktan yararlanan Karluklar, Uygurlar ve Basmiller bir 
araya gelip üçlü ittifak oluşturdular. Basmil başbuğunu kağan ilan ettiler. 
Kutluklara saldırarakII. Göktürk Hakanı Özmış Kağan’ın başını keserek 
efendileri olan Çin Sarayı’na gönderdiler.91 Çin’e bağımlı olan üçlü ittifak 
kısa süre sonra aralarında anlaşmazlığa düştü. Çin İmparatoru Hsuan 
Tsung’ un kışkırtmaları ve desteği ile 744 yılında Basmil başbuğu Uygur 
ve Karluklar tarafından öldürüldü. Arkasındanda 745 yılında Uygur İlteber’i 
kağan ilan edildi. Böylece Uygur devleti kurulmuş oldu.92 Aynı yıl Uygurlar 
son Göktürk kağanı ve Özmiş’in kardeşi Po-mei’yi öldürdüler.93

Talas Irmağı Savaşı

Çin, Hunlardan sonra en güçlü Türk devleti olan Göktürkleri 659 yılına 
gelindiğinde yıkıp Kuzey Türkleri ve Batı Türklerini itaat altına almıştı. 
Çin, işgal ettiği Türk yurtlarında oluşturulan Batı Türkistan prensliklerini 
iki askeri valilikle idare ediyordu. Göktürk İmparatorluğu yıkıldıktan sonra 
Türkistan’da Çinlilerce ve Araplarca ele geçirilemeyen yer, sadece Suyab 
merkezli Yedisu bölgesiydi.94 Arap ordularının 712 yılından itibaren Türk 
devletçiklerine saldırması ile Çin’in Batı Türkistan’a saldırıları yeniden 
gündeme geldi. Türkistan’da yaşamlarını devam ettiren devletlerden 
Fergâna İhşidi Arap ordularına karşı 712 tarihinde Çin’den yardım istedi. 
714 yılına gelindiğinde Soğd, Semerkant, Şaş/Taşkent, Fergana Emevi 
hâkimiyetine girmişti. 715 yılında Arap orduları Çin’e en yakın nokta olan 
Kaşgar üzerine sefer düzenledi. Çin sınırına yaklaşınca Çin hükümdarıyla 
elçi teatisinde bulundu. Bu arada Arap ordularının Türkistan’daki hâkimiyet 
mücadelesi Türgişlerin zamanla kuvvetlenmesi sonucu 724 yılında Sulu 
Kağan komutasındaki Türgiş ordusu Baykent yakınlarında “Yevm el-Ateş” 
(susuzluk vakası) diye tarihe geçen savaşta Arap ordularını perişan edip 
geri çekilmesini sağladı. 726 yılında Buhara hükümdarı Tuğşâda Arap 
ordularına karşı kardeşini Çin’e göndererek yardım istedi. Daha sonra 
sırasıyla Semerkant hükümdarı Gürek ve Toharistan Yabgusu’da Çin’den 
yardım istediler.95

Aslında bu yardım talepleri askeri bakımdan çok güçlü olan Çinlilere 

90 Türkeş, Umay, a.g.e., s. 154.
91 Taşağıl Ahmet, Göktürkler, s , 354-359, TTK Yayınları, 2012, Ankara.
92 Kafesoğlu İbrahim. Türk Milli Kültürü, s. 129, Ötüken Neşriyat, 2004, İstanbul.
93 İngenç Mustafa, Tarihimiz Kaç Devlet Kurduk, s. 90, 2010, Kütahya.
94 BartholdVasiliyViladimiroviç, Türkistan Halklarının Tarihi, s. 122, Son Çağ Matbaası, 2018, 

Ankara.
95 Yıldız Hakkı Dursun, İslamiyet ve Türkler, s. 32-33, 1976, İstanbul.
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altın tepside sunulan büyük bir olanaktı. Çinlilerin bu tarihlerde temel iki 
hedefi vardı. Birincisi güneyinde batıya doğru ilerleyen Tibet’i durdurmaktı. 
Bunun yolu da Gilgit ve Yassin üzerinden Kaşgarya yolunu Tibetlilere 
açan Pamirlerde nüfuzunu hâkim kılarak ticaret yollarına hâkim olmak 
için Tibet’in önünü kesmekti. Çin’in siyasi açıdan stratejisinde ikinci hedefi 
ise Batı Türkistan’da yaşamlarını devam ettiren Göktürk şehzadelerinin 
de içinde yaşadığı Türk prensliklerine gözünü diken Arap ordularını batı 
da durdurarak buraları tam olarak hâkimiyeti altına almaktı.96740 yılına 
gelindiğinde ise Buhara, Kiş, Semerkant, Fergana ve Taşkent Emevi 
egemenliği altına girmişti. Emevi saltanatı 750 yılında Abbasi ihtilalı ile 
sona erince Arap ordularının Türk illerine saldırıları tamamen kesildi. İşte 
tam da bu noktada insanlık tarihinin yeni bir kırılma anı, Çinlilere karşı 
büyük bir isyan yaşandı. Batı Türkistan’da daha önce Çin ilerleyişini 
durduran Türgiş ve II. Göktürk devletinin yıkılmasından sonra, aradan 
çok zaman geçmeden yukarıda açıklandığı gibi Türk devletlerinin Çin’den 
yardım istemeleri Çin’i harekete geçirdi.

Çin’in Kuça Valisi Kao Sien Chih, 748 yılında Tanrı Dağlarını kuzeyindeki 
Tokmak şehrini alarak Türkistan’a giden ipek yolunu da kapsayan stratejik 
bölgeyi ele geçirdi. O tarihe kadar Doğu Türkistan’ı elinde bulunduran Çin 
askeri birliklerini batıya buradan sevk etmişti. Şimdi ise Tokmak şehrini ele 
geçirdikten sonra Batı Türkistan yönünde ilerlemeye başlamış ve asıl hedef 
Taşkent şehri olmuştur. Çünkü Göktürk şehzadeleri burada yaşamakta 
olup, Çin için büyük tehlike oluşturmaktaydı.97 Talas Irmağı Savaşı’nın 
en önemli nedenlerinden birisi Göktürk Şehzadelerinin hâkimiyet altına 
alınmak istenmesidir.

Çin, yukarıda da açıklandığı gibi Kaşgarya bölgesini nüfuzu altına 
almak için Tibet’in önünü kesmek zorundaydı. 749 Toharistan Yabgusu 
Şe-li-mang-kia-lo Tibet’in önünü kesecek Çin’in istediği bir palan hazırladı. 
Toharistan kuvvetleri Kaşgarya ve Pamir üzerinden Çin kuvvetleri ile 
birleşerek Tibet saldırılarına karşı geçilmez bir duvar oluşturacaklardı. 
Bunu fırsat bilen Çin İmparatoru Hivan-tsang, Kuca valisi Kao Sien-Chih’yi 
yardım çağrısını yapan Türk devletlerine gönderdi. Toharistan yabgusunun 
önerdiği plan, 750 yılının ikinci ayına gelindiğinde uygulamaya konuldu. 
Wahan ve Gelgit vadisi güzergâh üzerindeki küçük krallıklar ortadan 
kaldırılarak Tibet’in önü kesilmiş oldu.98

Çin’in Kuca Valisi ve ordu Komutanı Kao Sien Chih Tibet’in önünü 

96 ChavannesEdouard Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, s. 358, Selenge Yayınları, 2007, 
İstanbul.

97 Berber,Oktay, Türklerin İslamlaşma Sürecine Dair Türk Tarih Yazımında Bazı İfadeler Üzerine, 
s. 11, Türk Tarihi Araştırmalar Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 1, 2017.

98 Chavannes, Edouard, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, s. 364, Selenge Yayınları, 2007, 
İstanbul.
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kestikten sonra kahramanlığına güvenerek bölgede Göktürk şehzadelerine 
karşı saldırılarında hız kesmedi. 750 yılının on ikinci ayında Göktürk 
şehzadelerince yönetilen Taşkent/Şaş’ın iç işlerine müdahalede bulundu.99 
Fergana İhşidi ile Taşkent hükümdarı Bagatur Tudun arasında çıkan 
anlaşmazlığı çözmek için Taşkent’i kuşattı. Taşkent hükümdarı Bagatur 
Tudun, Çinli komutanın kendisine itaat ettiği takdirde dokunulmayacağına 
dair söz vererek anlaştı. İhtiras sahibi komutan sözünde durmayarak 
onu esir alınıp Çin’e götürüldü. Bagatur Tudun’un malları ve zenginlikleri 
yağmalandı. Utanç verici bu talandan kaçarak kurtulan oğlu Tüen 
Taşkent’ten kaçarak Türk boylarına sığındı. Çin ordusu ise Taşkent’ten 
sonra ilerleyerek Evliyaata civarındaki Talas şehrine geldi.100

Taşkent kırımından kurtulan Şehzade Tüen başta Yedisu ve Issık Göl 
civarında yaşayan Karluklar olmak üzere tüm Türk boylarını Çin’e karşı 
ayaklanmaya çağırdı.101 Bu isyana davet kısa zamanda büyük karşılık 
buldu. Türk-Çin ilişkilerinde en önemli kırılma noktalarından biriside 
Şehzade Tüen’in çağrısının Türk boyları tarafından güçlü bir şekilde 
desteklenmesidir. Türkler, Çin’in Batı Türkistan’daki çalışmalarını yakinen 
gözlemleyen Abbasilerin Horasan Valisi Ebu Müslim’den yardım istediler. 
Ebu Muslim ve Abbasiler esasen Çin’in bu bölgeye girmesi ile gelecekte 
büyük sıkıntılar ile karşılaşacakları çok iyi biliyorlardı.102 Türkistan Türkleri, 
Abbasilerin Horasan Valisi Ebu Müslim’i Kuça, Hoten, Kaşgar ve Kuça’yı 
işgal etmesi için ikna ettiler. Ebu Müslim yapılan bu yardım ve işgal teklifini 
hemen kabul etti. Yıllardır mücadelesini yaptıkları bölgeyi ele geçirme ve 
Abbasilerin nüfuzunu buralarda hâkim kılmak fırsatını kaçırmak istemedi. 
Abbasilerin Horasan Valisi Ebu Müslim komutanlarından Ziyad bin Salih’i 
bölgeye gönderdi.

Çin orduları Kao Sien Chih komutasında 100.000 kişiydi. 750 yılının 
daha ikinci ayında Tibet’in önünü kesip, Taşkent’i alıp Talas şehrine 
geldiğinde tarihler 751 yılının Temmuz ayını göstermekteydi. Abbasi 
ordusu ise Ziyad bin Salih komutasında 40.000 kişiydiler. Çin Türk boylarını 
savaşa girmemeleri için tehdit etti. Çin ordusunun yanında sadece yardıma 
geldiği Fergana İhşidi’nin ordusu vardı.103 Türkler, Çinlilerin daha öncelere 
ne derece acımasız olduğunu çok iyi bildikleri için tehditlerinden önceleri 
korktular. Her ne kadar Abbasi ordularını Türkler bölgeye davet etmiş 
iseler de sayısal bakımdan üstün olan Çin ordusunun savaşı kazanma 

99 Chavannes, Edouard, a.g.e, s. 364.
100 Özaydın, Abdülkerim, Türklerin İslamiyet’i Kabulü, Türkler, c. IV, s. 247, Yeni Türkiye Yayınları, 
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şansını yüksek görmekteydiler. O nedenle de dört gün boyunca savaşın 
gidişatını hassasiyetle takip ettiler. Güçlü Çin ordusu Abbasi ordusu 
karşısında üstünlük sağlamaya başladığı beşinci günde kesin bir tercih 
yapmak durumunda kaldılar. Tarihi düşmanları Çin’e karşı son yıllarda 
kendilerine daha hoşgörülü davranan Ebu Müslim’in orduları yanında yer 
almaya karar verdiler.

Karluk Türkleri yakın zamana kadar Çinlilerin yanında olmuş ve 
kendi çıkarları için Çin ile işbirliği yapmışlardı. Karluklar savaşın hemen 
öncesinde Çin’in gerçek siyasetini öğrenip Abbasi orduları ile işbirliği 
yapmaya karar vermişlerdir.104 Bu defa büyük bölümü İrtiş ve Beşbalık 
bölgesinden gelen Karluklar olmak değişik boylardan oluşan Türk ordusu 
savaşın beşinci günü Çin ordusunu arkadan sardı.105 Savaşı kazanmak 
üzere olan Çinliler hiç beklemedikleri bir iki ordu arasında sıkışıp kaldılar. 
Çinli komutan Kao Sien Chih’in ordusu büyük zayiat verdi.106 Savaş zayiatı 
ile ilgili gerek Çin gerek Arap kaynaklarında değişik sayılar verilmektedir. 
Çinli komutan savaş meydanında canını zor kurtararak, 20.000 esir, 
50.000 ölü bırakarak kaçmak zorunda kalmıştır. Bu kaçış kendisi ve üst 
komutanları dâhil savaştan firar eden askerleri arasından ellerindeki 
sopalarla yol açarak büyük bir kargaşa içinde gerçekleşmiştir.107

Sonuç

Talas Irmağı Savaşı’nın sonuçlarını üç başlık altında toplayabiliriz. 
Bunlar siyasi sonuçlar, dini sonuçlar, kültürel ve ticari sonuçlardır.

Siyasi sonuçları: Bu savaştan sonra Türkistan’ın Çinlileşme süreci sona 
ermiştir. Bir başka ifade ile Çin’in Türkler ve Türkistan üzerinde nüfuz kurma 
hedefleri sona ermiştir. Bunun yanında Çin’in batıya ilerleme politikası 
da başarısızlığa uğramıştır. Türkler Çin baskısından kurtulmuşlardır. 
Bunun yanında Türk ve Müslüman Araplar arasındaki toprak mücadelesi 
sona ermiştir. Bunun sonucu olarak ta bu savaş Türk-İslam tarihinin de 
başlangıcı olmuştur. Ayrıca batı Türkistan’daki Türk nüfuzu yeniden 
tesis edilmiş, Karluk Türkleri yeni bir devlet kurmuşlardır. Bu savaştan 
sonra sona eren Müslüman Araplarla Türkler arasındaki mücadele yerini 
barış, hoşgörü ve dostluğa yerini bırakmış Türkler Abbasi devletinin 
özellikle askeri ve siyasi kadroları olmak üzere pek çok hizmette görev 
almışlardır. Abbasilerin hizmetinde bulunan Türkler Mısır’da Tolunoğulları, 

104 Kafesoğl, İbrahim, Türk Milli Kültürü, s. 147, Ötüken Yayınları 2004, İstanbul.
105 Ek.1’deki haritada, Abbasi, Çin, Tibet’in 751 yılına kadar yayılması ve Karluk Türklerinin 

hareketi gösterilmektedir.
106 Şimşirgil, Ahmet, Büyük Doğuş Otağ, s. 67, Timaş Yayınları, 2020, İstanbul.
107 Chavannes, Eouard, Çin kaynaklarına Göre Batı Türkleri, s. 365, Selenge Yayınları, 2007, 

İstanbul.
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İhşidoğulları adı altında Müslüman Türk devletlerinin kurucusu olmuşlardır.
Türkistan da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından ilk Türk Müslüman 
devleti olan Karahanlılar yine bu savaştan sonra Satuk Buğra Han 
tarafından kurulmuştur.Türkler kadimden gelen devlet tecrübeleriyle, 
kendi benliklerini kaybetmeden kurdukları devletler ile günümüze kadar 
Türk-İslam dünyasının her zaman İslam dinini koruyup kollayarak bütün 
gücüyle bu dininin dünyaya yayılmasını sağlamıştır.

Dini sonuçları: İslamiyet bu savaştan sonra Türkler arasında hızla 
yayılmaya başlamıştır. Türk-Müslüman Araplar ilişkilerinden söz ederken 
Türklerin adım adım İslamiyet hakkında bilgi sahibi olduğu belirtmiştik. 
Başta Hz. Muhammed olmak üzere, Müslümanlarında Türkler hakkında 
bilgi sahibi olduğun biliyoruz. Müslüman Arapların Türklerle aralarındaki 
sadece savaşlar nedeniyle değil, ticaret yoluyla ve en fazlada Emevilerle 
başlayan Müslüman Sufilerin çalışmalar sonucunda İslamiyet’in kabulü 
artmaya başlamıştı. Abbasiler ve Ebu Müslim ile bu kabul hızlanmış, 
Talas Savaşı sonrası İslamiyet bütün boyutları ile Türkler arasında 
derinlemesine içselleştirilmesi doruk noktasına çıkmıştı. Kaldı ki İslamiyet 
Arap yarımadasında kılıç zoruyla kabul ettirilirken, Türkler hiçbir zorlama 
olmadan yukarıda vurgulanan ilişkiler sonucu kendi istek ve arzuları ile 
İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Özellikle 742 tarihinden sonra bireysel olarak 
İslamiyet’e geçişler az değildi.

Talas Irmağı Savaşı öncesi Abbasiler ve onların Horasan Valisi 
Ebu Müslim iktidara gelir gelmez, Müslümanlar arasındaki ırk ve renk 
farklılığını ortadan kaldırmakla, aynı zamanda şunu da yapmışlardı. 
Yaşamın her alanında Kur’an ve Hadis hüküm ve esaslarını uygulamayan 
Emevi zulmünü ortadan kaldırmış oldular. Aşırı Arap ırkçılığını da ortadan 
kaldırmışlardır. Bu düşüncenin sonucu olarak Abbasiler ve Ebu Muslim’in 
Türklere karşı uyguladığı barışçıl istimalet politikaları da İslamiyet’in 
Türkler arasında kabul görmesinde etkili olmuştur. İslamiyet’in adalet, 
eşitlik ve hoşgörü dini olduğu, İslamiyet’in bütün insanlığı kucaklayan bir 
din olduğu algısı Türkler arasında iyice kök salmıştı. Türklerin milli ruhu, 
tek yaratıcı inancı, ahret ve ruhun sonsuzluğu, yaratıcıyı kurtarıcı olarak 
görmek, töreyi hâkim kılmak için savaşmak gibi hasletleri İslam diniyle 
örtüştüğü için 751 Talas Irmağı Savaşı sonrası guruplar halinde Müslüman 
olmuşlardır. Bu ruh örtüşmesi Türklerin Gök Tanrı, yani tek tanrı inancının 
etkisi olduğunu kabul etmek gerekir. 868 yılından itibaren Müslüman Türk 
Devletlerinin kurulmasından sonra da Türkler toplu olarak din değiştirerek 
Müslüman olmuşlardır.

Kültürel ve Ekonomik Sonuçları: Talas Savaşı başta bölge halkları olmak 
üzere dünya kültür tarihi açısından da yeni gelişmelere zemin hazırlamıştır. 
Bu değişimin öncüsü esir alınan Çinlilerden öğrenilen papirüs ve parşömen 
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yerine kendir ve kenevirden imal edilen kâğıttır. İlk olarak Semerkant’ta bir 
kâğıt imalathanesi üretime başlamış, 794 yılında da Bağdat’ta ikinci bir 
imalathane açılmıştır. Daha sonra da Mısır ve Hindistan’a kadar bütün 
Müslüman ülkelerinde kâğıt üretilmeye başlanmıştır. Üretilen kâğıtlar 
Sicilya ve Endülüs üzerinden Avrupa’ya buradan da bütün dünyaya 
yayılmıştır.

Talas Irmağı Savaşı Çinli esirlerden sadece kâğıt üretimi öğrenilmemiştir. 
Beyaz porselen üretimi de Çinliler tarafından İslam dünyasına girmiştir. 
Başka bir ifade ile Çin’in beyaz porseleni Müslüman Araplar tarafından 
dünyaya tanıtılmıştır. Kâğıt ve porselen ürünlerinin dünya pazarlarına 
sunulması hem Araplara hem de Çinlilere büyük ekonomik katkı sağlamıştır. 
Savaştan sonra ipek yolunun ve yolgüzergâhında bulunan pazarların 
güvenliğe kavuşması ticaretin gelişmesine yol açmıştır. Diğer yandan, 
savaş sonrası Çinlilerden yalnızca kağıt yapımı öğrenilmemiştir. Pusula, 
matbaa ve barut gibi ilk defa Çin’de bulunan icatlar bu savaş sonrasında 
tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. Talas Savaş’ı sonrası İslamiyet’i 
kabul eden Türk topluluklarında geleneksel Türk dokumacılık sanatında 
figüratif süslemeler açısından İslam normlarına uygun değişimler olmuştur. 
İnsan ve hayvan figürleri kaybolmaya başlamıştır. Geometrik formlar, kufî 
yazılar ve rozet çiçekler kumaş ve halı dokumacılığında kullanılmaya 
başlanılmıştır. Bezeme sanatında da değişimi görmek mümkündür. Aynı 
şekilde İslam sanatı üzerinde Türk unsurları çok etkin olmuştur. Abbasiler 
döneminde, Irak’ta Türk askerleri için kurulan Samarra şehrinde, Türk 
sanat unsurlarına çokça rastlanması bunun en güzel örneğidir. Türklerin 
İslamiyet’i kabulünden sonra zamanla kültür alanında en büyük değişim 
alfabe, dil ve edebiyat alanında yaşanmıştır. Müslüman Türkler, Uygur 
alfabesi yerine üç harfi Farsçadan alınan Arap alfabesini kullanmaya 
başlamışlardır. Edebiyat dilindeArapçanın yanında Farsçaya da önem 
verilmiştir.

Türkler gerek münferit olarak gerekse topluluklar halinde Müslümanlığı 
kabul ederlerken kendi milli kimliğini kaybetmeden, düşünce ve 
geleneklerini, İslamiyet ile bağdaştırma ve benzeştirmeyi çok iyi 
bilmişlerdir108 Oysa dil ve din değişimi ile milli benliğin kaybolduğunu 
pek çok milletlerin tarih sahnesinden kaybolup gitmesine tanık olduk.
Türkler İslamiyet’i kabul etikten sonra, İslam’ın Türklerden aldığı kuvvetle, 
Arapların aşırı ırkçılığı sonucu manen ve maddeten parçalanan İslam 
Âlemi yeniden bütünleştirilmiştir.”109 Özellikle de 1055 yılında Büyük 
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Bağdat ziyaretinde, Abbasi Halifesi El-

108 Danişmend, İsmail Hami, Türkler Niçin Müslüman Oldu, s. 136, Timaş yayınları, 2008, 
İstanbul.

109 Danişmend, İsmail Hami, a.g.e, s. 136.
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Kaaim Biemrillah’ın onu, bütün İslam âleminin padişahı olarak nitelemesi 
ve Tuğrul Bey’e Cismani hâkimiyetini devrettiğine dair “Ahitname” verip, 
hilat verip, saltanat tacını giydirmiştir. Bu olay Türk-İslam tarihi açısından 
önemli bir kırılma noktasını oluşturur. Halifenin verilen bu Ahitname’yi, 
Türkler tarafından korunmasını istemesi Kuran’daki uyarı ayetlerinde ifade 
edilen kavmin Türkler olduğu düşüncesinin bir sonucu olduğu düşünülebilir. 
Talas Irmağı Savaşı sonrası bu kutsal emaneti büyük bir sorumlulukla 
üstlenen Müslüman Türkler, İslamiyet sayesinde hem batıya hem de 
doğuya açılarak Selçuklu ve Osmanlı zamanında en parlak dönemlerini 
yaşamışlardır. Bugün geldiğimiz noktada yaşananlarla sabit olan tek 
gerçek vardır. O da Talas Irmağı Savaşı’ndan sonra İslamiyet’i Türkler, 
Türkleri de İslamiyet yaşatmıştır. Bu birliktelik sonsuza kadar böyle devam 
edecektir.

Harita -1. Türk Tarih Kurumu Arşivinden 2007 Yılında Alınarak Düzenlenmiştir.
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ФЕНОМЕН ТАЛАССКОЙ БИТВЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Уалтаева А. С.*

Summary

Phenomenon of The Battle of Talas: Historiographic Aspect

The article examines the historical significance of the Talas battle that 
took place in 751 (36 BC) between the Chinese army and the Arabs. Until 
the beginning of the 19th century, there was little information about this 
event in the scientific literature, but the efforts of oriental scholars deter-
mined the phenomenon and historical significance of the battle for the 
Turkic people.

The battle put an end to the westward advance of the Tang Empire. 
At the same time, the Chinese commanders managed to inflict significant 
damage on the Arab forces, which halted their advance to the east of the 
land of the Turgesh Kaganate. 

The influence of positive civilizational consequences on the modern 
history and culture of not only all Central Asian countries, but also the 
history of the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic was espe-
cially noted. 

Key words: Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Talas battle (At-
lakh), Turgesh kaganate, Karluks, Tang dynasty, Shash, Turks. 

В этом году исполняется 1270 лет самой спорной в исторической 
историографии битве – Таласской. Многие ученые, а в частности Л.Н. 
Гумилев, изучавший эту битву, называют ее Атлахской, по географи-
ческой местности, там, где происходили важные исторические собы-
тия.

Как известно из немногочисленных источников, в середине VIII 
века усиливается противостояние между двумя очень сильными и 
влиятельными державами того времени – империей Тан и арабами, 
желанием которых было завоевание политического и экономического 
превосходства в тюркском мире. 

* Академик Международной академии информационных наук, к. и. н., ас. проф., Центр 
подготовки научных кадров «Ғылым ордасы», государственный историко-культурный и 
природный заповедник музея «Танбалы», Алматы, Казахстан.
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Решающей точкой раздора двух великих держав стало решающее 
сражение в 751 году у небольшого тюргешского городка Атлах распо-
ложенного на берегу реки Талас. 

Битва была важной для всех участников сражения, многосторон-
ность интересов затрагиваемых всех народов региона, способствова-
ла как важному историческому значению этой битвы в тот период и 
влияние на результаты дальнейшего развития стран были настолько 
значительны, что назвать ее вполне можно феноменальной. 

Предыстория исторической битвы началась с зарождением и рас-
пространением ислама в станах Азии и Африки. Усиливающееся ду-
ховное могущество арабов, требовало завоевание и подчинение но-
вых территорий. Постепенно начала складываться сильная держава, 
отнимавшая земли, принадлежавшие ранее римскому государству. 
Грандиозные планы расширения границ влияния, поставленные еще 
Мухаммедом, продолжили его приемники Абу Бакр, Омар, которые на 
завоеванных землях образовали могущественное государство – ха-
лифат. Осман и Али продолжили борьбу за земли, принадлежавшие 
ослабленным междоусобной войной Византии и Персии. Во время 
наместничества начиная с Абу Бакра под зеленым знаменем ислама 
завоеваны огромные территории - Сирия, Месопотамия, Персия, Еги-
пет и др. [1, с. 24]. 

Важная роль в расширении азиатских границ принадлежит Муа-
вия, основателя Омейядской династии, присоединившего Армению, 
Туркестан, в Африке Бизацену, Мавританию. Присоединены несколь-
ко городов Малой Азии и острова Архипелага, даже подступили к ве-
ликому Константинополю. На востоке арабский полководец Кутейба 
подчинил крупные города Средней Азии Хорезм, Бухару и Самар-
канд, а в 720 году захватил долину Инда [1, с. 33].

После завоевания части Вестготского королевства, арабы втор-
глись в Галию, но здесь потерпели поражение от франков. 

Это было началом конца халифата, правители завоеванных про-
винций, видя ослабление армии арабов, поднимались на восстание, 
начался раскол внутри халифов. Но, не смотря на ослабление власти 
арабов, усиливался и укреплялся по всей территории ислам. 

Что касается предыстории Китая, то с 618 года с приходом к вла-
сти представителей династии Тан, начался один из блистательных в 
истории страны периодов. Активно присоединялись западные регио-
ны, расширялись границы Поднебесной и на северо-восток. Завоева-
ны территории Кореи, восстановлена власть над Аннамом. Китайские 
границы расширились до пределов кульминационного периода дина-
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стии Хань [1, с. 165-177]. 

Мощь династии усиливалась религиозными и философскими уче-
ниями, несторианская церковь и буддизм развивались, захватывая 
умы тысяч людей, привлекая их в страну. Развивались искусство, 
поэзия, творчество, на что направлялась поддержка и финансирова-
ние правящей династии. Кром того вводились новые формы государ-
ственного управления, правовой системы и др. 

И, тем не менее, проблемой Китая оставалась, то усиливающаяся, 
то ослабевающая приграничная соседка - Тюркская держава. Борьба 
в этом направлении активизировалась в начале VIII века, в 742 году 
усилились карлуки, уйгуры. Разгром басмылов привел к образова-
нию Уйгурского каганата. Возвышение уйгур не устраивало карлуков, 
к середине VIII века они установили номинальную власть в ореоле 
Тянь-Шаня до Кашгара и Ферганы.

При поддержке Китая, карлуки укрепились в Семиречье. Армия 
Тан продвинулась к берегам Сырдарьи. Империя поддержала карлу-
ков и в конфликте с правителем города Шаш (Ташкент), не упустила 
возможность захватить и разгромить столицу Западнотюркского кага-
ната – город Суяб. Эта же участь настигла город Шаш и смертельная 
- его тюркского правителя Мохэду. 

Императорская власть ликовала, уже видела полное влияние в ре-
гионе, но на пути встала мощная арабская экспансия. 

Просчитав обстановку и противостояние Китая с арабами в этом 
регионе, сын казненного правителя Шаша обратился за помощью к 
арабам. Возглавлял арабов в Средней Азии представитель династии 
Аббасидов Абу Муслим. Один из его отрядов захватив Тараз, оказал-
ся в осаде китайской армией [1, с. 28]. 

Просьба оскорбленного сына Зияд ибн Салиха была на руку Абу 
Муслиму, и он отправил на выручку осажденным отряд, во главе ко-
торого был Зияд ибн Салих. 

Главное и решающее сражение между арабами и китайцами прои-
зошло в июле 751 года юго-восточнее небольшого города Тараз, близ 
городка Атлах, в долине, протяженностью 250 км вдоль левого берега 
текущей у подножия гор реки Талас между Киргизским хребтом на 
севере и Таласским Алатау на юге (поле в селе Жоон-Дөбө Кара-Буу-
ринского района Кыргызской Республики) в 12 км южнее Тараза (Ре-
спублики Казахстан), согласно российскому историку - востоковеду 
Василию Бартольду, является эпицентром схваток, предрешивших 
победу арабов и предвосхитившей судьбу всего Средне-Азиатского 
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региона. 

Об истории и самой битве источников не много, они разрознены и 
противоречивы. 

Большаков О.Г. в монографии «К истории Таласской битвы (751 
г.)», пишет «В исторических сводах IX-X вв. и «Истории» ат-Табари, 
содержащей немало сведений о борьбе Абу Муслима за утвержде-
ние власти Аббасидов в Мавераннахре в начале 50-х годов VIII в., 
об этом важнейшем политическом событии нет ни слова [2]. Числен-
ность и непосредственные события в разных исторических источни-
ках интерпретируются по-разному. Бартольд В.В. писал о битве на 
основании двух источников: китайского и арабского (компилятивной 
истории XIII в. Ибн ал-Асира). 

Согласно же биографии Гао Сянь-чжи, сохранившейся в Тан-шу, 
этот полководец, приглашенный ферганским царём для расправы с 
царём Ши, казнил последнего, а его сын обратился за помощью к 
арабам. Гао Сянь-чжи вышел навстречу арабам во главе тридцати-
тысячной армии, «продвинулся на расстояние 700 ли» и столкнулся 
с ними около Тараза. На пятый день противостояния армий в тылу 
Гао Сянь-чжи восстали карлуки; китайское войско, атакованное с двух 
сторон, понесло большие потери и бросилось бежать в горы Бе-ши. 
Конвой Гао Сянь-чжи с трудом проложил ему дорогу среди бегущих 
в теснине [3]. Ибн ал-Асир несколько иначе излагает предысторию 
сражения («Китаб бад ал-халк ва-т-тарих» ал-Мутаххара ибн Тахи-
ра ал-Макдиси и «ал-Камил фи-т-тарих»), он пишет, что ферганский 
ихшид попросил помощи китайского императора против царя Шаша 
и тот послал стотысячное войско, перед которым пал Шаш. Узнав об 
этом, Абу Муслим послал против китайцев Зийада ибн Салиха. Сра-
жение произошло около реки Тараза в зу-л-хиджжа 133 г. Китайцы 
потеряли 50000 убитыми и около 20000 пленными [4, с. 344]. 

Российский тюрколог, востоковед, арабист В. Бартольд в своем 
труде «Из прошлого турок», также анализировал события Таласской 
битвы в геополитическом ракурсе и отмечал огромное значение в 
последующей истории тюрков, в противовес китайским и некоторым 
западным учёным, которые видели в битве не более чем рядовую 
пограничную стычку.

Описание сражение осталось и в энциклопедии Мутаххара ал-Мак-
диси, написанной в 966 г. по заказу вазира Саманидов. Абу Муслим 
с 30 000-м войском выступил против китайского войска, убил Шарика 
ибн Шайха и завоевал Бухару и Согд вторично [5].

Атлахская битва была описана Л. Н. Гумилевым в книге «Древ-
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ние тюрки». Синтез Гумилева очень аргументированный, исторически 
обоснованный. Это столкновение двух цивилизации. Карлуки после 
этой битвы укрепились и правили более 200 лет. 

Интерес вызывает исследование Эсентура Бектурсун уулу «Атлах-
ское сражение (Таласская битва) - сражение, решившее дальнейшую 
судьбу Центральной Азии» где автор считает Таласское сражение 
единственным в истории арабов и китайцев имело огромное цивили-
зационное значение [6]. 

Таласская битва, не закончилась одним, двумя днями, продлилась 
еще более пяти лет, участники военных событий не жалели сил и жиз-
ни, как будто понимая ее феномен и историческое значение. Даже 
внутренние противоречия тюргешей с другими родами не смогли 
остановить и удары в упор, и во фланги китайской армии, приведшей 
к победе тюрков. По некоторым сведениям потери китайской армии 
составили более 50 тысяч солдат китайской армии, и 20 тысяч взято 
в плен. 

Победа в Таласской битве однозначно сыграла огромную роль в 
последующей истории народов Средней Азии и Казахстана, развяза-
ли узел многочисленных противоречий, послужили наглядным приме-
ром единства единокровных народов. Кроме этого, именно эта битва 
привела к тому, что китайская экспансия была прервана, и с этой сто-
роны на многие столетия была предотвращена угроза нашествий. 

Победа в Таласской битве имеет два важных исторических момен-
тов: 

1. Главнокомандующий Танской империи Генерал Гау Шиянжи 
едва спасся живой в этом сражении, и с тех пор нога китайского сол-
дата не ступала на священную казахскую землю. Средняя Азия и 
Казахстан отстояли свою независимость. Избавившись от китайских 
завоевателей, наши земли сохранили свою свободу до сегодняшних 
дней. 

2. Итоги битвы способствовали распространению на этой террито-
рии ислама, новой письменности и культуры. Тюрки через арабскую 
культуру смогли выйти более цивилизационный уровень к науке, об-
разованию. Рождение и творчество мыслителя мирового масштаба, 
ученого, философа и поэта аль-Фараби, прозванного в ученом мире 
«Вторым учителем» после Аристотеля. Другой крупнейшей фигурой 
мусульманского ренессанса стал выдающийся мировой ученый-врач 
Ибн-Сина (Авиценна). Кроме них появилась целая плеяда великих 
мыслителей тюркского происхождения Махмуд Кашгари, Юсуп Ба-
ласагуни, переводчик и составитель священной Корана Аль-Бухари, 
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еще при жизни прослывший святым Ахмет Яссауи и другие. 

Феномен Таласской битвы повлиял и на творчество великих казах-
ских мыслителей, просвещенцев среди которых яркое место принад-
лежит и поэту Абаю Кунанбаеву. 

Победа в Таласской битве не прошли бесследно для древней 
тюркской культуры, многое изменилось в самой жизни кочевника, что 
имеет последствия и на сегодняшнюю жизнь и культуру наших наро-
дов. 

Современные востоковеды и тюркологи также отмечают важные 
политические и историко-культурные и последствий битвы, это, пре-
жде всего, остановлено продвижение арабов на Восток, широко стал 
распространяться среди тюркских народов ислам, карлуки получили 
возможность создать свое государство, уйгуры также смогли восста-
новить государство в Восточном Туркестане, остановлено влияние и 
движение Танской империи на Запад. 

Другим последствием Таласской битвы, считает востоковед Абу-
сеитова М.К., важным для промышленного развития региона, можно 
считать начало производства бумаги в городе Самарканде. Секрет 
«бумажного мастерства» привезли китайские мастера, захваченные 
в плен под Таласом. Кроме этого, значимость Таласского сражения 
отмечают и западные исследователи, поскольку оно остановило тан-
скую экспансию на Запад [7].

Огромную работу по выявлению и переводу источников проводят 
ученые Института востоковедения им. Р.Сулейменова Республики Ка-
захстан. Изданы две книги, посвященные эпохе «Таласской битвы» 
– «Письменные источники по истории и культуре Алматы (VIII – на-
чало XX в.)» и «Восточные источники об Алматы» [8]. Эти издания 
интересны тем, что в них включены переводы документов, имеющих 
отношение к истории Таласской битвы. Также этой теме посвящена 
монография Камалова А.К. Тюрки и иранцы в Танской империи. 

Таким образов, вслед за Бартольдом, советские и среднеазиат-
ские современные учёные остаются непреклонными и отстаивают 
феномен и всемирно-историческое значение Таласского сражения. 
Это не только грандиозное столкновение цивилизаций, но и дальней-
шее развитие. 
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Геосаясаттык Талас салгылашуусу жана анын кыргыз 
тарыхындагы орду

Кененсариев Т.*, Жусупова М.**

Summary

Geopolitical Battle of Talas and its Place in the History of the 
Kyrgyz

In an article based on materials from the First Talas Battle of 36 BC. 
BC, the Türko-Byzantine military treaty of 568, the Second Talas (Atlakh) 
battle, the geopolitical place of the Talas valley and its role for the Central 
Asian peoples are stated. The geopolitical situation in Central Asia before 
the Atlakh (Talas) battle in 751 is described, the course of the battle is 
described and the fateful results of this battle for the entire region of 
Kyrgyzstan are noted.

Keywords: Geopolitics. Talas. 751 years old. Battle. Historical results.

Талас жергеси кадимден Орто Азиядагы геосаясаттык маанилүү 
орду бар, кыргыз элинин гана эмес, борбор азиялык элдердин өнүгүү 
тагдырына таасир эткен эчендеген тарыхый окуялардын күбөсү бол-
гон регион. Элибиздин боштондугу үчүн күрөшкөн Манас, Эр Солто-
ной, Бердике сыяктуу баатырлар ушул аймакта өтүп, так ушул жерде 
568-жылы Түрк каганатынын (552-704) экинчи адамы – Истеми жабгу 
Византия империясы менен Иранга каршы келишим түзүп, дүйнөлүк 
аренага чыккан [13], 1269-жылы Таластагы Чыңгыз хандын урпакта-
рынын курултайында Алтын Ордо ыдырап [11], Орто Азиядагы Чага-
тай жана Моголистан мамлекеттери түзүлгөн. Ал эми биздин эрага 
чейинки 36-жылкы геосаясаттык Биринчи Талас салгылашуусу [9, 8, 
45-50] Орто Азия регионунун түндүк аймактарын кытай таасирине 
киргизсе, андан 787 жыл кийинки, тагыраагы 751-жылы болгон гео-
саясаттык Экинчи Талас салгылашуусу кытай таасирин 1000 жылдык 
мөөнөткө жокко чыгарган [12]. Ошентип, санжыргалуу Талас өрөөнү 
тарыхка да, руханий маданиятка да, кооздукка да бай аймак.

Талас өрөөнүнүн геосаясаттык ордун тастыктоо үчүн жогор жакта 
эскерилген окуялардын айрымдарына токтолуп өтөлү.

* Проф., т. и. д., «Манас» жана Ч.Айтматов Улуттук академиясы.
** Доц., т. и. к, ТалМУ, Талас, Кыргызстан.
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Биринчиси, б.з.ч. 36-жылкы биринчи Талас салгылашуусу болуп 
эсептелет. Ал окуя мындайча болгон. Хунну державасындагы башкы 
шаньюй (теңиркут) тактысын ээлеш үчүн жүргөн б.з.ч. 49-жылкы так 
күрөштө тактыга талапкерлердин бири Чжичжи (Хутуусы, Тезек теңир-
кут) бир тууганы Хуханьеден жеңилип калат да, 3000ден ашуун та-
рапкерлери менен хуннулардын борбору болуп эсептелген Монголия-
нын түштүгүндөгү Ордос талааларынан түштүк-батышка карай качат.

Жолдо ал алгач Чыгыш Түркстандын түндүк аймактарында (Бо-
ро-Хоро тоолору, Манас өзөнү) жашап жаткан гянь-гундарды (кыргы-
здарды), андан кийин кыргыздардан түндүгүрөөктө жайгашкан дин-
линдерди (кыргыздардын ата-бабаларынын бири) талкалап, алардын 
эр бүлөлөрүнөн күчтүү аскер кураган.

Андан кийин Ысык-Көл аймагында туруктаган усундар (кара-кыргы-
здар) менен согушуп, алардын эсебинен дагы да күчтөндүргөн аске-
рин баштап батышка жөнөйт. Чүй өрөөнүнөн өтүп, Арал деңизинин 
түштүк-чыгышында жайгашкан Кангюй мамлекети менен келишим 
түзгөндөн кийин Талас өрөөнүнө токтоп, ал жерде шаарча түптөп, Ба-
тыштын стилинде сепил куруп, ээлик курган. Сепил римдик стилде 
салынган. Анткени, сепилди римдик туткун легионерлердин жардамы 
менен курушкан экен. 

Бул мындайча болгон. Булактарга караганда Рим империясынын 
кол башчысы Красс б.э.ч. 54-жылы Карра шаарында Борбор-Азиялык 
күчтүү мамлекет Парфиядан жеңилип калып, анын 42000 жоокеринин 
жарымы набыт болуп, 10000 аскери колго түшкөн эле. Туткундарды 
парфяндар Орто-Азиядагы чыгыш чегараларындагы сепилдерге жи-
беришкен жана айрымдарын сатып жиберишкен. Ошол туткундардын 
бир бөлүгү Арал деңизинин түштүк аймактарындагы Кангюй мамлеке-
тине түшүп, 150дөй легионери Чжи-Чжиге белек кылынган да аларды 
Талас сепилин курганга пайдаланышкан экен [8, 45-50-бб.].

Ошентип, Чжичжи теңиркут Таласта чакан ээлик түзүп, б.з.ч. 
48-жылдан баштап ордо күтүп жашап калган. Муну кыргыздардын ал-
гачкы ордосунун бири катары санаса болот. Хуннулардын өчүгүшкөн 
душманы - Кытайдын Хань империясынын ошол кездеги императо-
ру Юань-динин (б.з.ч. 48-33-жж.) буйругу менен хуннуларды акыры-
на чейин талкалаш үчүн Чжичжинин ордосуна каршы Чен Тан аттуу 
генерал күчтүү армиясы менен Таласка жиберилген да Чжичжинин 
Таласта 12 жыл бою тынч турган ордосун талкалаган геосаясий ири 
окуя – Биринчи Талас салгылашуусу б.з.ч. 36-жылы болуп өткөн [14].

Көрүнүктүү окумуштуу Л.Гумилевдин пикири боюнча, бул салгыла-
шуу Кытайдын батыш саясатындагы тагдыр чеччү окуя болуп эсеп-
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телет. Натыйжада Чжичжи өлтүрүлүп, армиясы талкаланып, эли тар-
катылып жиберилет. Кытайдын “toutiao.com” аттуу сайтындагы бир 
маалыматта «Чен Тан: Ше Хоунун байрагын тутуп, Чжичжинин башын 
кес» деген маалымат учурайт [1]. Б.з.ч. 36-жылкы Талас салгылашуу-
су Манас эпосундагы Алоокенин Орозду ханды чапканы жана андагы 
«Бири кетти кереңге, бири кетти тереңге, бири кетти Каңгайга (Кангюй 
мамлекети), бир кетти Алтайга» деген саптарды элестетип турат деп 
эсептейбиз. (Ред. – Манас таанууда «Каңгай» деп азыркы Хангай тоо-
лорун түшүндүргөн вариант да бар).

Демек, генерал Чен Тандын бул салгылашуусу Кытай тарыхында 
белгилүү окуялардан болгондугу ырас жана ал салгылашуунун 
жыйынтыгы байыркы Кытай империясынын таасирин Орто Азияда 
кеминде биздин замандын V кылымдарына чейин кармап турган.

Экинчи окуя – Талас жергеси аркылуу Түрк кагандыгынын алгач-
кы жолу дүйнөлүк геосаясаттык аренага чыгышы болгон. Ал кыска-
ча төмөнкүдөй. 552-жылы негизделген Түрк кагандыгынын биринчи 
каганы Бумын 553-жылы өлгөндөн кийин анын бир тууган иниси Ис-
теми-каган «багадур-жабгу» 554-жылы жаз айларында Ысык-Көлдүн 
Барскоонун негизги ордо кылып, Орто Азияны ээлөөгө, Улуу Жибек 
жолун көзөмөлдөөгө жигердүү аракетин баштаган. Бир жарым жыл-
дын ичинде ал азыркы Казакстандын борбордук бөлүгүн, Жети-Суу-
ну жана Хорезди каратып, түштүгүнөн Аму-Дарыясынан чектелген 
зор аймакты Түрк каганатына кошкон. Кийинки жылдарда даңктуу 
жеңиштер менен ак хунн (хиониттер), вар жана огор урууларын кара-
тып, 558-жылга карата Истеми каган Эдил (Волга) дайрасынын боюна 
чыга алган [13].

Ал кезде Улуу Түрк каганатынан башка Евразия континентинде 
тагдыр чеччү үч дөөлөт (держава) бар эле: Византия, Кытай жана 
Сасанийлик Иран. 560-жылдардын биринчи жарымындагы эл ара-
лык кырдаалда Евразиядагы күчтөрдүн өз ара геосаясий таймашы 
башталган. Эгер ушуга чейин Евразиядагы геосаясаттык ири оюнчу-
лар Кытай, Иран жана Византия болуп келишсе, эми ал күрөшкө Улуу 
Түрк каганаты чечкиндүү кошулган. Ошентип, бул жаңы геосаясаттык 
оюнда Кытай четтетилип, анын ордуна эл аралык саясатка батыл 
аралашкан Улуу Түрк каганаты келген.

Геосаясий күрөштүн негизги максаты – континенттеги согуштук 
жана саясий үстөмдүккө жетишүү болгон. Аны чечүү үчүн 560-жыл-
дардын экинчи жарымында Истеми каган Орто Азиядагы башкы кар-
шылаш -Иранды жеңиш үчүн Византия менен келишүүгө аракеттен-
ген.
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568-жылдын жазында Ысык-Көлдүн жээгинен Истеми каган жунан 
(грек) жерин жана тилин жакшы билген атактуу согду көпөсү Маниах-
ты баш кылып, алыскы Византияга ири элчилик жиберген. Маниахтын 
элчилиги баалуу белектер менен кошо «скиф тамгалары менен даяр-
далган атайын кат» да ала барган[13].

Элчиликти Византия императору Юстин II зор ызаат менен тосуп 
алган. Маниах Истеми кагандын Византия империясы менен келишим 
түзүүгө ынтызарлыгын билдирип, ромейлердин ички жана тышкы 
душмандарына каршы турарын тастыктаган. Юстин II жооп иретин-
де Византиянын чыгыш шаарларынын стратеги киликиялык Земарх 
башында турган жоон топ элчиликти Кыргызстанга аттандырган. Зе-
мархтын элчилери Эктаг («Ак-Тоо») деген жерге келишкен. Эктагдын 
кайда экендиги азыр илимде талаш. Грек жана кытай булактарында 
Эктаг тоосунда алтын кени мол болгон деген маалыматтарды эске 
алсак, анда Эктагды Талас тоолорунун арасында жайгашкан Жерүй 
алтын кени же Чүйдүн Кемин районунун түштүк аймагында Кыргыз 
кырка тоосунун койнундагы Талды-Булак алтын кени, же болбосо 
ички Теңир-Тоо койнундагы Кумбел, Солтон-Сары алтын кендери сы-
яктуу алтынга бай аймактардан издөө керек.

Элчилерди түрктөр Талас өрөөнүндө тосуп алышып, абдан сый-
лап, элчилер кайтаарда Истеми каган Земарх аркылуу Юстин II ге 
кыргыздардын бир сулуу кызын тартуулаганын грек тарыхчысы Ме-
нандр эскерген. Орус тарыхчысы Н.М.Карамзин да ушул маалыматты 
келтирип, «Хан Земархка бир жаш кыргыз сулуусун белек кылды. Ал 
Дегин жазгандай черкес кызы эмес эле. Ошентип, кыргыздар 569-
жылы жылнаамага жазылып, белгилүү болуп калышты» деп жазган. 
Немис окумуштуусу А.Гумбольдт өзүнүн 1843-жылы жарык көргөн 
«Asie Centrale» деген эмгегинин 2-томунун 131-бетинде бул окуяны 
(«Ménandre de Byzance, le premier parmi les ecrivains de ľoccident, fait 
mention ďune concubine de race Kirghize (Κερκις)» деп) жазып калтыр-
гандыгы чоң мааниге ээ [13].

568-жылы Византия менен ийгиликтүү түзүлгөн келишим Истеми 
кагандын Иранга каршы ачык согушка киришин камсыз кылган. Ошен-
тип, Улуу Түрк кагандыгы менен Византиянын ортосунда саясий-эко-
номикалык, геосаясий өнөктөштүк Түрк кагандыгы Евразиялык ма-
анидеги чоң империяга айланып, анын чөлкөмдөрү Дунай дарыясы 
менен чектелип, Улуу Жибек Жолун көзөмөлдөөнүн жемиши бүтүн-
дөй Борбор Азияда түрк насилинин колуна биротоло тийишин кам-
сыз кылган. Тагдыр чеччү бул окуя Кыргызстандын Талас жергесинде 
пландалып, эл аралык деңгээлде ийгиликтүү чечилгендиктен, элибиз-
дин бабаларынын бул окуяга салымы бар деп айтууга болот.
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Бул континенталдык геосаясий ийгиликтин дагы бир келечектүү та-
рыхый мааниси - VI кылымдан баштап Евразия мейкиндигинде Улуу 
Византиянын таасири улам төмөндөп, ал эми түрк элдеринин цивили-
зациялык ролунун жогорулашына алып келген. Кийинки кылымдарда 
Улуу Түрк каганатынын өмүрү аяктагандан кийин пайда болгон башка 
түрк мамлекеттери (Батыш жана Чыгыш түрк каганаттары, Төргөш, 
Карлук, Хазар, Булгар, Кыпчак, Карахандар, Уйгур, Кыргыз жана баш-
ка мамлекеттик биримдиктер) улам жайылып олтуруп, Анадолуга 
огуз-селжуктардын X–XI кк. жана осмон түрктөрүнүн XII–XIII кк. жай-
гашышына, Византиянын түрктөр тарабынан талкаланып кетишине 
шарт түзгөн.

Акыр аягында 1453-жылы Византиянын борбору Константинополь 
шаары алынып, Кичи Азиядагы гректер баш болгон жергиликтүү эл-
дер биротоло огуз түрктөрүнүн жана аларга үзөңгүлөш башка элдер-
дин таасиринде калышкан [13].

Бул тарыхый жүрүм түрктөрдүн дүйнөлүк аренага чыгуусун камсыз 
кылган Кыргызстандан башталган биринчи окуянын кийинки тарыхый 
эпилогу катары саналып калышы абзел.

Эми биз негизги сөз кылып жаткан 751-жылкы Атлах же Талас сал-
гылашуусуна келели.

Биздин замандын VIII кылымында Орто Азияда жаңы геосаясаттык 
күрөш жүрүп жаткан эле. А кезде Чыгышта Тан империясы, Түштүк-
тө Араб халифаты Борбордук Азиядагы бир катар чакан ээликтерге 
(Мавереннагр, Согдиана, Фергана, Төргөш кагандыгы, эркин жашаган 
башка түрк элдери) таасир этип, ыңгайы келсе ээлеп алууга аракет-
тенип жатышкан. Маселен, Араб халифатынын Орто Азиядагы сая-
сий-экономикалык, өзгөчө диний таасиринин жылдан-жылга күч алып 
бара жатышы жана мусулман аскеринин ийгиликтүү чабуулдары Тан 
империясына (Кытай) геосаясаттык олуттуу коркунучту пайда кылган. 

VIII кылымдын ортосундагы Орто Азиядагы жана Жети-Сууда-
гы эл аралык кырдаал, Төргөш кагандыгынын алсырап, карлук уруу 
бирикмеси менен атаандашып жатышы Тан империясынын алдына 
Түркстанга жортуул уюштурууга эң оңтойлуу кырдаал түзүп берген. 
Анын үстүнө 711-жылы Мавереннагрга басып кирген Араб Халифаты 
Орто Азиянын басымдуу бөлүгүн ээлеп, Жети-Суунун чегине келип 
калган болучу. Бул кырдаалда Тан империясы, анын биринчи мини-
стри Ли-Линь-Фу корей элинин тукумунан чыккан таланттуу генерал, 
азыркы Синцзянь провинциясынын чөлкөмдөрүн камтып, борбо-
ру Куча шаары (кытайча Аньди, Ань-дзи) болгон Батыш аймактын 
башчысы (наместниги) Гао Сяньчжи баштаган чоң аскерди Жети-Суу-
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га карай жортуулга аттандырган.

Кытай армиясы көп тоскоолдуктарга учурабай 748-жылы Суябды 
талкалап, кийинки жылы Чачты (Ташкентти) ээлеп, анын башкаруу-
чусу Мохэдуну туткундап, өлтүрүп салышкан. Ал эми 751-жылы бол-
со Тан армиясынын айрым отряддары Талас өрөөнүнө чейин басып 
кирген. Тан бул жерлерде шаарларды, кыштактарды тоноп, элге оор 
салык салуу менен бирге өздөрү менен кошо түрктөрдүн ак сөөк уру-
гу жана падышалык улуу дөөлөтү аталган ашина түрктөрүнүн урпагы 
Ашина Сянды марионет каган катары ала келишкен эле [7].

Ал мезгилде арабдар Мавереннагрдагы көтөрүлүштөрдү негизи-
нен талкалап бүткөн болучу Ошондуктан, Араб Халифаты чыгыштан 
каптап келе жаткан Тан империясынын экспансиясына каршы турууну 
чечти. Анын үстүнө Тараз (азыркы Шымкент) шаарында кытайлардын 
авангарды менен согушуп жаткан арабдардын азганакай отрядынын 
башчысы Саид ибн-Хумейд, ошондой эле Чачтын Тан аскерлери та-
рабынан өлтүрүлгөн башчысынын уулу Хорасандын акими Абу Мус-
лимден расмий жардам сурап, кайрылышкан болучу. Натыйжада Абу 
Муслим өзүнүн кол алдындагы йемен арабдарынан чыккан таланттуу 
аскер башчылардын бири, Зияд ибн-Салихтин башчылыгында ири 
кошуунду Таласка жиберген. Арабдардын армиясынын курамында 
ислам динине кирген Мавереннагрда, Чачта, айрыкча Ферганада тур-
ган түрктөрдүн башында Үтөмбек, Туранташ сыяктуу аскер башчыла-
ры бар чакан отряды да кошо келген [2]. 

Бул кырдаал Гао Сяньчжини Таласка карай кайрадан аттанууга 
мажбур кылып, анын 100 миң солдаттан турган армиясы Суябдан 
Чүй өрөөнүнүн түздүктөрү аркылуу Таласка жөнөп кеткен [15, 110-б.]. 
Кытай армиясынын курамында Тан империясына вассал болуп эсеп-
телген, башында кара-төргөштөрдүн эр жүрөк баатыры Байташ Те-
гин турган түрк отряддары, кучалыктар, кашкарлыктар жана азыраак 
ферганалыктар да болгон. Алардын саны 30 миңдей болгон делинет 
булактарда [3].

Ошентип, 751-жылдын июль айында Талас суусунун боюндагы Ат-
лах шаарынын жанында эки зор армиянын тарыхый салгылашуусу 
болуп өткөн. Орто кылымдардагы чоң шаарлардын бири болгон Атлах 
калаасынын чалдыбары (шаар калдыктары) Талас облусунун Манас 
районунун чегиндеги Жоон-Төбө деген жерде жайгашкан [5, 68-б.]. 

Булактарга караганда Талас суусунун эки жээгинде эки цивили-
зациянын кызыкчылыгын көздөгөн эки зор армия бири-бирине даай 
алышпай 4 күн турган делет [16]. Салгылашуунун тагдырын бешинчи 
күнү кытайлардын тылынан капыстан сокку урган карлуктар чечти. 
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А кезде VIII кылымдын орто чендеринде Алтайдан көчүп келиш-
кен булак, чигиль (джекиль) жана ташлык деген уруулар жалпысынан 
“аралаш уруулар” же карлуктар деп аталып, алар тез аранын ичинде 
Жети-Суудан, Ысык-Көл ойдуңунан мурунку Төргөш каганатынын та-
янычы болгон огуз урууларын Сыр-Дарыянын төмөнкү агымдарына 
карай сүрүп, Теңир-Тоону, Фергана өрөөнүн, Кашкарга чейинки аймак-
тарды ээлеп турган болучу. Жети-Суунун түндүк чектеринде жашап 
жаткан Жабгу титулун алып жүргөн карлук урууларынын башчысы 
кытай баскынчыларына каршы күрөштөрдө азырынча алсыз болуп, 
ошондуктан арабдарга жардам берүүнү эбак чечип койгон эле. Кар-
луктар кытайлардын тылында Талас салгылашуусунун башталышы-
на чейин эле жашыруун чоң кошуун топтоп коюшкан.

Кытай аскеринин тылынан соккуну чигилдерден чыккан ысмы 
белгисиз Жабгу өзү баштап берген. Капыстан урулган соккудан кы-
тай армиясы солк этип, бирок кытай кол башчылары баш командачы 
генерал Гао Сяньчжи, экинчи генерал Чжан Лао башаламан түшүп 
кача баштаган солдаттарды карлуктарга каршы кайрадан каршы тур-
гуза алганы менен, бирок, ошол мезгилде Талас суусунан араб аскер-
лери өтө баштап, кытайлардын фронт жагынан чабуулга кирип кал-
ган эле. Гао Сяньчжи өзү да кармашка аралашууга мажбур болгон. 
Арабдардын ири аскер башчыларынын бири ибн-Саббахты, арабдар 
тарабында согушкан Туранташты өлтүрүүгө жетишкени менен кытай 
аскерлеринин тагдыры чечилип калган. 

Натыйжада Тан империясынын армиясынын таш-талканы чыгып, 
алардан 50 миң жоокер каза таап, 20 миңи колго түшкөн [6, 132-36-
бб.]. Таластагы салгылашууда өлгөн жана колго түшкөн кытай аскер-
леринин саны жөнүндөгү жогорку маалыматтар XIII кылымда жашап 
өткөн араб тарыхчысы Ибн ал-Асирдин “ал-Камил фи-т-тарих” (Пол-
ный свод истории) деген китебинде да берилген [10]. Гао Сяньчжи 
бир аз гана отряды менен качып кетүүгө үлгүргөн. Кытай армиясынын 
ири генералдарынын бири Чжан Лао туткунга түшүп, төргөштөрдүн 
баатыры Байташ Тегин курман болгон. Тарыхый маалыматтарга ка-
раганда чачыла качкан кытай жоокерлеринин азыраак гана бөлүгү 
Ысык-Көл ойдуңунан ары өтүп, Кучага (Аньси) жете алган, көбү то-
о-таштын арасында өлгөн делет. Кыргыз элиндеги “кытай, кытай кы-
рылгыр, кырк дөбөгө жыйылгыр” деген тарыхый макал мүмкүн ошол 
окуяны чагылдырып тургандыр...

751-жылы болгон Талас салгылашуусунун зор тарыхый мааниси 
бар. Анткени, анын натыйжалары Борбордук Азияда жашаган түрк эл-
деринин кийинки кылымдардагы тагдырында алардын этно-маданий 
өнүгүүсүнүн багыттарын биротоло аныктап, ислам цивилизациясы-
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нын нугуна бура алган [4, 159-б.]. 

Талас салгылашуусунун тарыхый маанисин бир нече белгилерге 
бөлсө болот.

Биринчиден, салгылашуунун жыйынтыгы Тан (Кытай) империя-
сынын Кыргызстандын аймактарына болгон саясий экспансиясын 
жана “Күн чыгыш” өлкөсүнүн Борбор-Азиянын ички иштерине кийли-
гишүүсүн миң жылга чейин токтоткон. Тарыхый булактарда “... ошен-
тип батыш аймактарда, Памир жана Тянь-Шань тоолорунда кытай 
таасири токтоду” деп жазылат [7]. Чынында эле 751-жылдан кийинки 
Кыргызстандын тарыхында кытайлар 1000 жылдан ашуун Теңир-То-
ого келген эмес.

Экинчиден, Араб Халифатынын да аскерий жортуулдары токтоп, 
ушул окуядан кийинки жылдары түрк элдерин ислам динине киргизүү 
жараяны негизинен тынчтык-миссионердик жолго багыт алган. Кыргыз 
элинин “мусулманчылыкты тажиктер менен сарттар (өзбектер) 
кылычтын мизи менен, ал эми кыргыздар өз макулдугу менен алган” 
деген ылакап сөздүн кайсыл бир деңгээлде чындыгы бар экендигин 
кийинки кылымдардагы окуялар ырастап турат. Чынында эле тарыхта 
Талас салгылашуусунан кийинки жылдары Мавереннагрдагы 
жергиликтүү калктардын айрым бир козголоңдорунан башка Сыр-
Дарыянын оң жээгинен баштап түндүккө карай созулган аймактарда, 
ошонун ичинде Кыргызстандын чөлкөмдөрүндө да, араб армиясы 
менен ири кагылышуулар жөнүндө эч кандай фактылар учурабайт.

Үчүнчүдөн, бул окуя бүтүндөй Орто Азия элдеринин кийинки таг-
дырына Ислам цивилизациясынын андан ары өнүгүшүнө жол ачып 
берди. Эми, 120-130 жыл мурун калыптана баштаган араб цивили-
зациясынын өнүгүшү саясий-согуштук мүнөздөн социалдык-маданий 
жана руханий багытка трансформациялана баштады. Чынында эле 
Хорасанды, Мавереннагрды, Фергананы жана Чачты каратуу неги-
зинен араб жоокерлери тарабынан шаарларды, айыл-кыштактарды 
талап-тоноо, жергиликтүү тургундарды кулдукка алуу, каратылган 
аймактарга чоң суммадагы алык-салыктарды салуу, администра-
тивдик-аскерий түзүмдөрдү уюштуруу менен коштолсо, эми Кыргы-
зстандын жана Казахстандын аймактары Араб халифатына админи-
стративдик бирдик катары кирбестен, ислам динине өтүүчү субьект 
катары гана эсептелип калган. Ошону менен бирге араб цивилиза-
циясынын руханий баалуулуктары жаңы кыртышка сиңип, андан ары 
өнүгүүгө багыт алган. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАЛАССКОЙ БИТВЫ
Мырзаханова, Р.*

Summary

Historical Significance of the Battle of Talas

The article is devoted to the adoption of Islam by the Turks in the 
Abbasid era and the importance of the Battle of Atlakh. The Battle of Talas, 
the Battle of Atlakh, took place in 751 between Chinese and Arab troops 
in the vicinity of the city of Atlakh. On the eve of the battle of 749, the long 
battle for the throne in the Arab Caliphate ended, and the Abbas dynasty 
named Kara Kiyas came to power. They strengthened their influence on 
their former possessions in Central Asia, which remained outside the 
control of the caliphate.

Keywords: Islam, Turks, Abbasid, Battle of Talas, Kara Kiyas.

Одним из древнетюркских государств, созданных на казахстанской 
земле, был Тургешский каганат. Тургеши, в основном, населяли 
Семиречье. В середине VIII века Тюргешское государство переживало 
период распада. Первоначально этим моментом пользовались 
карлуки. Но тургеши и другие тюркские племена Семиречья также 
подвергались серьезной угрозе со стороны китайцев и арабов. В 751 
году в Семиречье с востока вторглась Танская империя Китая. Они 
захватили и разрушили одну из столиц Тургеша - Суяб. В это время с 
юга начали поход и арабы. Таким образом, в Семиречье пересеклись 
интересы Китая и Арабского халифата. Китайские и арабские войска 
встретились в долине реки Талас недалеко от атлаха, небольшого 
города тюргешей. С обеих сторон на фронтах войны участвовало 
более 100 тысяч бойцов. Судьбу великой битвы, которая длилась 
пять дней, решили карлуки. В решающий период войны они восстали 
и выступили против китайцев. В ожесточенной битве арабы одержали 
победу.

Это была историческая победа. Ведь после этого сражения до 
нескольких сотен лет Китай не хотел вторгаться. Арабы не могли 
задержаться здесь надолго. Через некоторое время они покинули 
Семиречье, и турецкие племена снова стали владельцами этой 
земли.

* Магистр истории, Таразский региональный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, 
Казахстан.
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Сколько раз казахские степи топтались на лошадиных копытах, 
в пролитой крови, в искореженной судьбе не было кренов. Огланы, 
охваченные огнем чести и могуществом Булыга, изо всех сил старались 
спасти эту степь от сильных рук врага. Так он оставил особый пример 
мужества на последующие века. Это мы видели в битве при Атлахе 
без зеркала. Но об этой битве сегодня многие не знают до конца. Не 
было причин для этого, мы не открывали рта и не говорили о данном 
сражении, а говорили лишь о каком-то единственном желании, как 
внутри, так и снаружи. Возможно, это связано с тем, что мы еще не 
смогли избавиться от влияния прежней имперской точки зрения и 
советско-командно-административной политики. Если ты не будешь 
свободен, то там не будет искренности. Так что, что бы мы ни говорили, 
о чем бы мы ни писали, мы будем писать только историческую правду, 
рожденную свободными мыслями. Да, еще в I половине VIII века 
арабы начали активно атаковать Среднюю Азию и Казахстан. В 705-
706 годах в Мауереннахре объединенные силы тургешей и согдийцев 
нанесли серьезный удар по арабам. Так в 706-709 гг. был образован 
туркеш-согдийский Союз. В свою очередь, в борьбе против арабов 
командующий Кули Шор был признан с особым героизмом. Вскоре в 
633 году в Мекке был опубликован лозунг «Война за религию». Первое 
столкновение тюргешей с арабской армией начинается с того, что в 
711-712 гг. в составе армии победоносного Тоньюкока прошел путь 
к «железным воротам». А в 714 году Кутейба ибн Муслим захватил 
волоски (Ташкент).

В то же время арабы подчинили Самарканд в 711 году, Ходжент 
и Фергану в 713 году и Восточный Туркестан в 715 году. В 728-729 
гг., когда Самарканд и Бухарский народ восстали против арабов, он 
снова поверил армии тургешей. Затем войска тургеша освободили 
всю Согдийскую землю от арабов. В 731-732 гг. тургешская армия 
разгромила арабскую армию между кешем и Кермином [1, с 9]. Позже 
арабский полководец Насыр ибн Сейяр в 737-748 годах вторгся на юг 
Казахстана и вторгся в Среднюю Азию. В это время между самими 
тургешами, правившими на территории современного Казахстана, 
произошла ожесточенная борьба, которая длилась шесть лет, в 
результате которой вождь черных тургешей пришел к власти Сулу. Он 
перевез свою орду из Суяба в город Талас (Тараз).

В 715-738 годах при Сулу Кагане усилился каганат, а сам Сулу 
арабы называли «Абу мусаким» («тифеген» или рогатый Каган). В 737 
году тургеши во главе с Сулу в союзе с карлуками, вытеснив арабов, 
продвинулись в Токарстан, однако Сулу Каган потерпел поражение. 
Позже Сулу (в своей палатке) был убит в 738 году в предательстве 
графа Тархана, командующего городом Навакент. После Сулу в 
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каганат сел Тункарсан Кутшар, правление которого длилось всего год 
или два. Кули Шор, военачальник Сулу, в 720-721 годах преследовал 
арабов Согдийской земли и одержал победу. Каган Кара тургешей 
вел трехстороннюю борьбу за сохранение независимости прекрасной 
страны: арабской, китайской и Восточной турками [2, с 11].

В 738-748 годах между желтыми и черными тургешами была война, 
которая длилась 10 лет, в некоторых источниках говорится, что война 
длилась 20 лет. В 746 году Семиречье было атаковано карлуками. В 
748 году китайцы воспользовались этим обстоятельством и захватили 
Суяб, направив войска в Куш (Восточный Туркестан) в Семиречье.

Одна из величайших битв в истории человечества-битва при 
Атлахе. Битва при атлахе произошла в 25 километрах от Тараза, 
недалеко от одного из древних городов-города Атлаха. В 751 году на 
реке Талас, возле городка Атлах, в кровопролитном конфликте между 
арабами и китайцами, продолжавшемся 5 дней, тургеши вышли на 
сторону арабов и одержали победу. Для тургешей это сражение имело 
большое значение, то есть вынудить китайские войска покинуть 
тюркские земли. Военачальником арабов, Аббасидов в этой битве 
был Зияд ибн Салих, а командующим Китаем был Гао Сян Чжи.

Точнее, в окрестностях города под названием Атлах на реке 
Талас произошла серьезная битва между арабами и китайцами. 
Результаты этой войны оказали большое влияние на развитие 
тюркской цивилизации. Китайские лидеры, используя внутренние 
противоречия, происходящие в Тургешском каганате, осаждают город 
Талас. В целях противодействия китайцам, пиявка Каган посылает 
посла в Арабский халифат, чтобы вместе дать отпор врагу. Арабский 
халифат, завоевавший Иаран, Кавказ, Афганистан и весь Ближний 
Восток, отправляет в помощь 20-30-тысячную армию. Войска двух 
могущественных государств встречаются и сражаются у реки Талас. 
Кровопролитная битва длится пять дней.

На пятый день карлуки нанесли внезапный удар по врагу, в 
результате чего уитаи потерпели поражение. По данным арабских 
историков, 50 тысяч убитых и 20 тысяч взятых в плен китайской 
армии. Битва при атлахе-одно из важнейших событий в истории 
тюркских народов. Это положило конец китайской экспансии и 
привело к распространению ислама в Центральной Азии. Но, каганов 
қабылдағанымен местного ислама, арабской власти таралмады эти 
земли. Также после битвы карлуки и уйгуры восстанавливают свое 
государство. 

Китайские войска не только были изгнаны из Семиречья, но и, 
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оказавшись под давлением уйгуров и тибетцев на обратном пути, они 
были вынуждены навсегда покинуть Восточный Туркестан. Арабы 
также отступили к городу Шаш,не задержавшись в долине реки Талас. 
Сражение под Атлахом имело большое значение для судьбы народов 
Жетысу и Мауереннахра. Так закончилась полувековая туркешско-
арабская конфронтация и начались союзнические отношения [3, с21]. 

В исторических записях ясно сказано, что в 757 году, в период 
восстания Лушан и Шы – сын, начавшегося против царства Тан, часть 
тургешей оказывала поддержку повстанцам, а часть шла в составе 
арабской армии «белой одежды» до Орды Тан-Лоян. «Тем не менее, 
Таласская битва поставила точку в политике вторжения империи Зари 
в Среднюю Азию. После этого события военные укрепления империи 
в Восточном Туркестане были разрушены. В результате арабской 
оккупации пни также были вынуждены отказаться от Центральной 
Азии и Восточного Туркестана».

Действительно, историческая миссия битвы Атлаха, победившей 
в битве общины (и не только армии) расширила ценность мировых 
ценностей и добавила энергии. Он прославил последователя 
крылатых принципов ислама, привил питательную основу верований 
– новый смысл познания. Первая ласточка исламской цивилизации, 
духовно возродившая восхождение тюркского народа на Алтае – 
Туран, также ознаменовалась победой в этом Атлахско-Таласском 
сражении [4, с 97].

Первым французским исследователем по истории битвы при 
Атлахе стал Эдуард Шаванн (1865–1918), который также в первой 
половине XIX века опубликовал на французском языке некоторые 
главы летописи династии хань «26 историй», охватывающих 4-5 
тысячелетий истории азиатского континента. Иакинф Бичурин (1777–
1853), получивший в этот период некоторое знакомство с упомянутой 
историографией, еще раньше перевел ряд китайских источников на 
русский язык.

А на рубеже XX-XXI веков Лев Гумилев, Мурад Аджи, Рустем 
Рахманалиев, Сергей Кляшторный, Турсын Султанов и многие 
другие тюркские ученые-исследователи непрерывно публиковали 
небольшие комментарии по атлахско-Таласской битве. К сожалению, 
в истории улуса, нации, города занимает особое место в истории 
мировой цивилизации, в истории человечества нет ни одной из 
знаменитых боев «золотыми буквами», ни одной специальной научно-
исследовательской книги, посвященной битве при Атлахе, ни одной 
отдельной научно-познавательной книги [5, с 59]. 
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В далеком Сарыозене (Янцзы) в последние 100 лет до н. э. к 
древнему поселению – Алтаю-Тарбагатаю, Кобде-Кунтау, Дештыкуму 
(Гоби), в более поздние времена к впадине «правая стена», к 
Еренкабыру-Жетысу, по которой протекали реки семь, дошла до 
священной Чу-Таласской земли передняя повозка кочевников, 
перешедших в сторону древнего поселения-Алтая-Тарбагатая, Кобды-
Кунтау, Дештыкума (Гоби). В то время здесь царили поселения Тараз, 
Атлах, Охкум, Барысхан, Мирки, Кулан, тогда кочевая община начала 
формироваться в западном регионе. Из исторических источников 
известно, что в отдаленных поселениях, где внешний покой народа 
не был окончательно сформирован, происходила бурная обстановка, 
полная ужасов, которая длилась около шести-семи веков. 

Таким образом, туркешско-арабские отношения, которые 
сначала переросли в менее противоречивые, а затем продолжились 
в незыблемом дружественном миротворчестве, считались 
значительным успехом во внешней политике. Таким образом, тюрки 
всегда были готовы своевременно нанести быстрый удар по силам, 
угрожающим их независимости, значительно модернизировав свои 
связи со странами, достойными союза с ними. Это был благородный 
идеал наших предков, укрепленный в курмаке «Мәңгілік Ел».
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АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУ: САЯСИЙ ӨБӨЛГӨЛӨРҮ 
ЖАНА ТАРЫХЫЙ МААНИСИ

Джаманкулова К.*

Summary

Atlakh Battle: Political Background and Historical Significance

The article analyzes the historical background and significance of 
the Battle of Atlakh. The discission discusses the crisis of the Western 
Turkic Kaganate, the rise ih the power of the Chinese government, the 
uprising of Duzhi – the leader of the «ten arrows» tride of the Western 
Turks against the Chinese government and the coincidence with the Arab 
invasion of Central Asia, the formation of the second Turkic Kaganate. 
The article examines the appearance of the Turgesh in the political arena, 
the creation of the Turgesh Kaganate, their war with the Arabs, the use 
by the Arabs and the Chinese authorities of the internal contradictions of 
the yellow and black Turgeshes. The Atlakh battle, the Arab vistory and 
its significance are analyzed. The significance of this historis battle is not 
only in the fast that the local population fought on the side of the Arabs, 
but also in the complete refreat of China and the strengthening of Asia’s 
independence from the Tang Empire. The article also discusses the use of 
the Karluks of the fast of the weakening of the Turgeshes and the Chinese 
and the creation of the Karluk Kaganate.

Key words: Western Turkic Kaganate, Talаs, Suyab, Chinese power, 
Turgesh, Arab troops, Battle of Atlakh, Karluk Kaganate.

VI-VII кк. батыш көчмөндөрүнүн маданиятындагы чет өлкөлүк та-
асирлер тууралуу. VI-VII кк. батыш көчмөндөрүнүн маданиятында 
көптөгөн чет өлкөлүк таасирлер даана көрүнүп турат. Мисалы, алар 
– cогду (курулуш иштеринде, карапа өнөрчүлүгү, жазуу), енисей (кым-
бат металлдардан жасалган зер буюмдар, жазуулар), кытай (тыйын-
ды чегүү, балбал таштарды жасоо, буддизм, жибек ж.б.), таасирлери. 
Мындан тышкары византия таасирлери - жазма булактар, Фрунзенин 
(азыркы Бишкек) жанындагы Покровка селосунан табылган күмүш 
идиштер. Идиштер ушул жерде жасалган, аларга византиялык кол 
өнөрчүлөрдүн белгилери түшүрүлгөн [1: 267; 2; 3: 267]. Анткени ошол 
мезгилде түрк урууларынын башында гегемондук кылып турган Түрк 

* Проф., ф. и. д., Жусуп Баласагын атындагы КУУ, Бишкек, Кыргызстан.
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каганаты Византия, Иран, Индия, Кытай менен соода жана диплома-
тиялык мамилелерде болгон, бул батыш көчмөндөрүнүн маданиятын-
да өзүнүн изин калтырган.

Батыш түрк каганаты (VI-VII ) Дучжинин көтөрүлүшү жана анын 
мааниси. Арабдардын Орто Азияга кирип келиши. Экинчи Түрк кага-
натынын түзүлүшү. Түрк каганаты 552-744-жж. Түндүк Кытай, Борбор-
дук жана Орто Азия аймактарын ээлеп турган. Талас жана Суяб сая-
сий жана маданий борборлор катары белгилүү болгон. VI кылымдын 
экинчи жарымында Түрк каганаты Батыш Түрк жана Чыгыш Түрк ка-
гандыктарына бөлүнүп кеткен. Кыргызстандын территориясы Батыш 
Түрк каганатына кирген. 

Батыш түрк каганатынын калкын гунндар, кангылар, дулу, юебань, 
ошондой эле огуздар, печенегдер, кыпчактар, карлуктар түзгөн. Ор-
хон жазууларында аталган уруулардын “он ок” уруулар деген жалпы 
атка (алардын бешөө Дулу, бешөө – Нушиби) бириккендиги айтылат. 
Бул уруулардын ортосун Чүй дарыясы бөлүп турган. Дулу конфедера-
циясына - чуми, чуйе, чумугун, чубан (юебань, жубан), нушиби конфе-
дерациясына – Чүй суусунан Каспий деңизине чейинки территорияда 
жайгашкан жана VII-VIII кк. орхон жазма эстеликтеринде эскерилген 
уруулар, андан тышкары асыг, кусши уруулары да кирген. Батыш Түрк 
каганатынын башчыларынын башатында Бумын Остемир каган (Ис-
теми-каган) турган. 

Батышта Ашина хандары көчмөн ак сөөктөрүнө жана согду ари-
стократиясына таянууга аракет кылышкан, бирок күчтүү туруштук 
берүүчү күчтүн жоктугунан көчмөндөр арасында ички талаш-тартыш 
согушу башталып, бул каганатты анархия абалына алып келген.

Мындай абалдан Кытай бийлиги пайдаланган жана 657-659-жыл-
дары батыш түркүттөр багындырылган (4: 77). Бул учурда Кытайдын 
күчү чегинен ашып турган мезгил эле. Номиналдуу түрдө ага мурун 
түрк империясына кирген жерлердин (чыгыш бутагы - 630-жылдан 
баштап, батыш бутагы 658-жылдан кийин) бардыгы баш ийип турган. 
Бардык жерлерде мурунку эле хандар, башчылар ордунда калтырыл-
ган, бирок алар кытайлык губернаторлор катары эсептелишкен жана 
кытайлык чиндерди алышкан, алар Юньжань шаарында (Шаньси 
провинциясы) турган кытайлык өкүлгө баш ийишкен. 

Жети-Суу уруу башчыларын да Кытай дайындаган жана башчыны 
түрктөрдөн койгон. Бул Түрк каганаты үчүн, дегеле Орто Азия үчүн 
чоң мааниге ээ болгон. Бул жолу Кытай тарабынан түрктөрдөн чыккан 
Дучжи өкүл болуп коюлган. Ал батыш түрктөрүнүн “он ок” уруулары-
нын үстүнөн өзүн башкаруучу деп жарыялаган, ал 676-678-жж. баш-



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 199

карган. Дучжинин кыска мөөнөттүү башкаруусу (679-ж. колго түшкөн) 
Орто Азиянын тарыхы жана Түрк каганаты үчүн өтө чоң мааниге ээ 
болгон [5: 480]. 

Дучжи башкаруусунун биринчи жылы эле Тибет менен келишим 
түзүп, Аньси провинциясында Кытайга бийлигине каршы чыккан. Бул 
арабдардын Орто Азияга кирип келиши (651-жылы алар Мерваны 
алышкан) менен тушташ болгон, ал эми Борбордук Азиянын түндү-
гүндө түрк урууларынын биригүүсү жана алардын Кытайга каршы чы-
гуулары да ийгиликтүү болгон. Ошентип, Дучжинин Кытайга каршы 
чыгышы менен башталган түрктөрдүн көтөрүлүшү 682-жылы жеңиш 
менен, экинчи Чыгыш Түрк каганатынын түзүлүшү менен аяктаган.

Дучжинин Кытайга каршы чыгуусу Кытайдын күчтөрүн Борбордук 
Азиядан алаксыткан, ошондой эле кытайлыктардын Орто Азияда ак-
тивдүү жортуул жасоосуна тоскоолдук кылган (3: 272). Анын үстүнө 
Орто Азия арабдар тарабынан багындырыла баштаган эле. Орто 
Азия болуп жаткан согуштардан алсырап бүткөндүктөн, аларга катуу 
каршылык көрсөтө алган эмес. Мына ушул чоң ролду аткаруу менен 
бирге эле согуштардын айынан жети-суулук түрктөрдүн, анын ичин-
де Кыргызстандын территориясында жашаган уруулардын күчү кай-
ткан. Бичуринде мындай дейт: “с этого времени (679 г.) десять племен 
(дулу и нушиби) больше всего ослабели” [6: 363].

Түргөштөрдүн бийликке келиши. Түргөш кагандыгы (704-766-жж). 
Саясий аренага эми түргөш уруулары чыга баштаган. 704-жылы түр-
гөштөрдүн башчысы Бага Тархан батыш түрктөрдүн акыркы каганы 
- Ашина Синди Кулан шаарында (азыркы Луговая ст. урандылар) өл-
түргөн. Ушул жылдан баштап Жети-Суудагы жана Кыргызстандын 
территориясындагы бийлик түргөштөргө өткөн [3: 273; 6: 36]. 

Түргөштөрдүн жашаган жери тууралуу А.Н.Бернштам: “Тюргеши 
жили от Чу на северо-запад, вероятно в Прибальхашье”,- дейт. Түр-
гөштөр тараган жерлер – борбору Суяб жана Новороссийское ай-
ылынын району, Чоң-кемин өрөөнү болгон. (3: 2732, 83). Түргөштөр1 
Ысык-Көлдүн чыгыш жээгинде Түп менен Жыргалаң оозундагы шаар-
ларда жашашкан. Түргөштөрдүн бийлиги астына Сыр-Дарыянын ор-
тоңку агымынан Иртыштын жогорку агымына чейинки жерлери кирген 
[7: 98]. Түргөш каганатынын территориясы 20 областка – тутуктарга 
бөлүнгөн, ар бир областта 7 миңден аскер болгон. Түргөштөр дулу 
уруулук союзуна кирген, алар сары жана кара түргөштөргө бөлүнгөн. 

1 Түргөштөр саясий аренага VII кылымдын 50-жылдарында эле чыга башташкан. Алар 
699-жылы Суябды басып алып, ордосун Суябга көчүрүшкөн. Түргөштөрдүн бийлөөчү 
династиясын негиздеген сары түргөштөрдүн башчысы Үч-элиг каган (704-706-жж.) 
болгон.
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709-жылы түргөштөр Сакал кагандын башчылыгы менен Чыгыш 
Түркстандагы Аньсиге (Кытай протектораты) кол салышкан, кытай 
аскерлерине катуу сокку урушкан жана анын өкүлүн өлтүрүшкөн. Ан-
дан соң түргөштөр күчүн Орто Азияга багыттаган.

Түргөштөр менен арабдардын согушу. 705-жылы түргөштөрдүн 
түштүк чегине согдулар менен согушуп жаткан араб аскерлери жакын 
кирип келишкен. Үч элиг каган Кытай жана Согду менен союз түзүп, 
арабдарды Пайкед жана Бухаранын алдында эки жолу талкала-
ган. Түргөштөр менен согдулардын ортосундагы келишпестиктер 
арабдардын артка чегинүүсүнө алып келген жана аларды толугу ме-
нен жеңилүүдөн сактап калган. Үч-элиг кагандын баласы Согэ каган2 
арабдарды Орто Азиядан кууп чыккан жана ошол региондо иш жүзүн-
дө гегемондук кылып калган. Бирок ал көпкө созулган эмес.

708-жылы Түргөш каганатында каган менен анын вассалы Ку-
ли-Чуринин ортосунда согуш башталат. Андан тышкары Согэнин бир 
тууганы Чжен Чыгыш Түрк каганы тарабына өтүп кетет жана алардан 
так үчүн күрөштө жардам сурайт. 

Чыгыш Түрк аскерлери 710-жылы жортуулга чыгышат, Болучу суу-
сундун жанында чыгыш түрктөрүнүн башчысы Мочжо менен согушуп, 
түргөш аскерлери талкаланат. Согэ аскерлердин жаңы курамын түзө 
баштайт, бирок жеңилип, өзү туткунга түшөт [8: 284.] Түрк жазма эсте-
ликтеринде 711-жылы түрктөрдүн түргөштөргө карай жортуулу жана 
аларды жеңип алышкандыгы баяндалат [9: 37-41; 10: 140].

Түргөштөрдүн жеңилиши арабдардын Борбордук Азиядагы чабуу-
лун жандандырууга мүмкүнчүлүк берген. Арабдар 711-жылы Самар-
кандды, 713-жылы Ходжентти, Фергананы басып алышкан. Андан 
соң алар Ташкентти ээлөө аракетин башташат, 715-жылы Чыгыш 
Түркстанга кирүүнү пландаштырышат. Бирок арабдардын экспанси-
ясын кайра эле түргөштөр токтоткон. 711-жылы түргөштөр талкалан-
гандан кийин конуш которгон кара түргөштөр Түндүк Тян-Шандын ал-
дында толук бийликке ээ болуп калышкан. Кара түргөштөр уруусунун 
башында Сулу3 турган. Ал өзүн каган деп жарыялаган. Анын тушунда 
кара түргөш уруусу кеңейип, 200000 адамга жеткен (адегенде 14000 
адам болгон). 717-жылы Сулу Кытай менен достук мамилени түзгөн 
[3: 274]. Бирок кийин бул мамилени өзү бузган, ал кайрадан Тибет 
менен көчмөндөр союзун жаңырткан. 

Арабдар исламды үгүттөө жолу менен түргөштөр менен бирим-

2 Өзгөчө Согэ кагандын тушунда сары түргөштөр (каган сары түргөштөрдөн болгон) 
аябай чоң күчкө ээ болгон.

3 Түрк сөзү “сулук” – сулуу дегенди билдирет.
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дикке жетишүүгө аракет кылышкан, бирок бул аракеттер ишке ашкан 
эмес. Сулу согдулардын союздашы болгон. VIII кылымдын башын-
да түрктөргө батыш мейкиндиктеринен, Согду жана анын айлана-
сы тараптан арабдар кол салган. 724-жылы түргөштөр Согдудагы 
көтөрүлүштү колдошкон жана арабдарга каршы партизандык согушту 
башташкан. 731-жылы жазында түргөштөр жана согдулуктар Самар-
кандды бошотушкан, 731-жылы октябрда түргөштөр арабдарды Балх-
тан кетүүгө аргасыз кылышкан. Түргөштөрдүн аскерлеринин саны бул 
мезгилде 30 миңге жеткен.

737-жылы Кытай менен болгон тынчтык бузулган, ошондон баштап 
Сулу эки фронтто согуш жүргүзө баштаган. Адегенде Сулу адамдарга 
камкор жана сарамжал каган катары таанылган, бирок бара-бара ал 
согуштан түшкөн олжолорду мурункудай калыс бөлүштүрбөй, көбүн 
өзүнө калтыра баштаган. Бул нааразычылыктарды жараткан [3:274]. 
Ал арада кара жана сары түргөштөрдүн ортосундагы карама-каршы-
лыктар күчөгөн. 

738-жылы сары түргөштөрдүн башчысы Бага-Тархан Сулуну өл-
түрүп, бийликти тартып алууга аракет кылган. Анын айланасына 
Фергананын жана Ташкенттин башчылары топтолушкан. Шу дарясы-
нын жанындагы салгылашта кара түргөштөр талкаланган. 740-жылы 
Бага-Тархан өлтүрүлүп, ал эми кара түргөштөрдүн башчысы Ил-Ид-
миш-Кутлуг-Билге болгон.

Түргөштөрдүн ортосундагы ички карама-каршылыктардан пайда-
ланып, арабдар Согдуну ээлеп алышкан. Самарканддын, Ташкенттин 
жана Отрардын каршылыктарын басып, 738-жылга чейин түргөштөр 
менен бекем чек араны орнотушкан. Түргөш урууларынын ич ара ке-
лишпестиктерин Кытай бийлиги да пайдаланган. 741-жылы түргөштөр 
Кытай бийлигине багынышкан. Эми Кытайдын бир гана душманы – 
арабдар калгандыгы тууралуу Кытай сарайына маалымат жеткен. 

Атлах салгылашуусу – 751-жылдагы Тан династиясынын жана 
Араб халифатынын аскерлеринин согуштук беттешүүсү. 748-жылы 
Тан династиясынын аскерлери Суяб шаарын жана Шашты (Ташкен 
оазиси) басып алышкан. Арабдар Таласка чейин жетишкен. Арабдар-
дын аскерлерин Зияд ибн-Салих башкарган. Ал жерден алар Гао-
сяньчжи жетектеген кытай аскерлерине туш келишкен. Арабдар Та-
разды ээлешкен, бирок кытайлардын курчоосунда калышкан. Араб 
аскер башчысы Саил ибн Хумейд Абу-Муслимден жардам сураган. 
Ушундай эле сураныч менен Шаштын кытайлар тарабынан өлтүрүл-
гөн шаар башчысынын уулу да кайрылган. Абу-Муслим Таразга Зияд 
ибн Салихтин башчылыгы алдында аскерлерин жиберген. Алардын 
алдынан Суябдан Чао Сянджи башкарган жүз миңдей Тан аскерлери 
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тосуп чыккан. Эки армия: араб жана кытай армиясы 751-жылы Талас 
дарыясында жолугушкан [11: 24-25]. 

Алар Талас суусуна жакын Атлах шаарынын жанында беттешкен. 
Бир нече күндүк кармашуудан кийин Тан аскерлеринин ооругунан 
карлуктар, согуш майданынан – арабдар сокку берген. Тан аскерлери 
чоң жоготууларга учураган. Согуш 5 күнгө созулган жана арабдардын 
жеңиши менен аяктаган [12]. 

Кытайлыктар Согдудан куулган, кытай аскерлери артка чегинген, 
арабдар жеңишке жетишкен. Бул абалдан карлуктар пайдаланышкан. 
Араб тарыхчысы Ибн Ал-Асирдин маалыматы боюнча Атлахта кытай-
лардын 50 миңи өлтүрүлүп, 20 миңи туткунга алынган. Талкаланган 
аскерлердин калганы Талас дарыясын бойлой тоого качкан. Туткун-
дардын көпчүлүгү Самаркан жана Иракка айдалган. 

756-жылы кара жана сары түргөштөрдүн ортосундагы согуш кайра-
дан уланган жана каганатты биротоло алсыраткан. Кытайлыктардын 
жана түргөштөрдүн алсызданышынан карлуктар пайдаланышкан. 
756-жылы Жети-Суудагы бийлик башка түрк уруусуна – карлуктарга 
өткөн. 766-жылы түргөштөрдүн мамлекети карлуктар тарабынан тал-
каланган [8:179].

Карлуктардын бийликке келиши. Карлук доору (766-942). Бернштам-
дын маалыматы боюнча карлуктар4 766-жылы Түндүк Тянь-Шандын 
алдында түзүлгөн кырдаалдан пайдаланып, түргөштөргө каршы чы-
гышкан, түргөштөрдүн жерлерин бүт ээлеп, Суяб жана Талас шаар-
ларын басып алышкан жана өлкөнүн толук кандуу кожоюндары болуп 
калышкан. 766-жылдан баштап борбор шаары Суйаб болгон. Карлук-
тар 8-кылымдын 40-жылдарында Жети-Суу, Теңир-Тоо аймактарын, 
Талас өрөөнүн жана Фергананын айрым бөлүгүн басып алышкан. 
Каганатка түргөштөр, чигилдер, огуздар, тухсилер, кангылардын ай-
рымдары ж.б. баш ийген (13: 76). Карлуктардын бийлиги X кылымдын 
аягына чейин созулган [3:275]. 

Атлах салгылашуусунун мааниси. Жети-Суу урууларынын жаңы 
доору. Бул тарыхый салгылашуу жергиликтүү калктардын арабдар та-
рабында согушкандыгынын гана күбөсү эмес, Кытайдын толугу менен 
артка чегинишинин күбөсү болгон жана Азиянын Тан империясынан 
көз карандысыздыгын бекемдеген [13]. Согуштун натыйжасы Абба-

4 Карлуктар (кытайча гэлолу) Бешбалыктын түндүк-батышында, Алтайдан батышта 
жашашкан. Алар үч уруудан (мэули, чжиси же пофу жана ташили) турган. 650-жылы 
карлуктар башка түрк урууларындай эле Кытайдын кол алдында болушкан. VIII кылымга 
чейин алар автономдуулугун сакташкан [3: 275]. Алар Жети-Сууга кирип келгенге чейин 
уйгурлардын бийлиги астында болушкан. 766-жылдан баштап, бийлик карлуктарга 
өткөн.



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 203

сиддердин карлуктар менен жеңиши болду, бул Мавераннахрда жана 
Борбордук Азияда исламдын жайылышынын башталышын, ошондой 
эле ошол аймактагы Улуу Жибек Жолуна арабдардын таасирин бел-
гилеген. Араб аскерлеринин кытай аскерлерин 751-жылы жеңиши 
менен Жети-Сууда урууларынын саясий ориентациясынын жаңы до-
ору башталган. Бул доорду Бершнтам “Карлук доору” деп атаган [3: 
286]. Ошентип, араб аскерлеринин жеңиши менен Жети-Суудагы түрк 
урууларынын саясий ориетациясынын жаңы доору жана табияты ба-
тыштык жаңы таасирлердин агымы башталган.
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КЫРГЫЗ ТАРЫХЫ ЖАНА АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУ
Анарбаева Г. А.*

Summary

History of Kyrgyz and the Battle of Atlah

The article examines the influence of the Battle of Atlakh on the history 
of the Kyrgyz and Central Asia, the historical significance of the battle, the 
course of the great event of the VI-th-VIII-th centuries, which became a 
turning point in the history of the Eurasian continent.

 This historic event took place near the city of Atlah near the Talas 
River. During this battle, he not only witnessed how the local population 
fought on the side of the Arabs, but also strengthened the complete retreat 
of China and the independence of Central Asia from the Tang Empire. The 
outcome of this war was a turning point in the history of Central Asia. The 
Battle of Talas in 751 is of great historical importance. Because its results 
were able to forever determine the direction of ethnocultural development 
in the destinies of the Turkic peoples living in Central Asia in subsequent 
centuries, and turn them towards Islamic civilization.

Key words: Central Asia, Atlah, Eurasian continent, empire, Kyrgyz, 
battle.

Кыргыз эли кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт 
тарыхтан демекчи кыргыздар байыркы мезгилден баштап тарыхта 
өзүнүн ордун жоготпой тескерисинче Борбордук Азия элдеринин 
өнүгүшүндө өзгөчө салым кошуп чоң рол ойноп келген элдерден 
болуп саналат. Биз бүгүнкү илимий чөйрөнүн өкүлдөрү кылымдар 
бою өз тарыхыын, тагдырын, улутун, улуттук каада-салтын унутта 
калтырбай, тескерисинче мууундан-муунга көөнөргүс мурас катары 
өткөрүп келе жаткан байыркы эл экенибизге миң мертебе шүгүрчүлүк 
кылуу менен сыймыктанышыбыз керек.

Кыргыз эли кайсыл мамлекеттин курамында болбосун өзүнүн эр 
жүрөктүгү, тайманбастыгы, адилетүүлүгү менен айырмаланып келген. 
Бүгүнкү сөз кылып жана өзгөчө тарыхта оорду бар, окуя да Талас 
жергесинде болушу жөн жеринен болбосо керек. Бул согуш арабдар 
менен кытайлардын ортосунда болуп, өзүнүн жүрүшүндө бүтүндөй 

* Доц., т.и.к., Жалал-Абад мамлекеттик университети, Кыргызстан.
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тарыхты өзгөртүп салган.1 [Кененсариев.Т.К. Бишкек-2011].

Кыргыздардын байыркы урууларынын бул согушка чейин турмуш 
тиричилиги чарбасы, каада салты кандай болгондугуна токтоло 
кетсек.

Кытайдын Тан династиясына чейинки 400 жылга жакын убакытта 
Жуңгонун борбордук бийлиги көп жолу алмашып, коомдук саясий 
кырдаалда зор өзгөрүүлөр болгон. Бул мезгилдерде чоң чөлдүн 
түндүгүндөгү кырдаалда да эбегейсиз зор өзгөрүүлөр болуп, зор 
таасирлерге учураган. Гундар батыш өңүргө көчкөндөн кийин, өз 
ара салгылашуулар уламдан-улам күчөп, тез эле гундардын ордун 
ээлеген. Ошол кездеги кыргыздар «кыргуз» деп аталып, гундардын 
үстөмдүгүн таанып турган. Бул аралыкта байыркы жоржан, каңкы 
уруулары да уламдан-улам күчөп, алды-арты болуп чоң чөлдүн 
түндүгүн бийлеген2. [Гумилев Л.Н. Алматы: «Казакстан», 1998 г].

Бул кездеги кыргыздар «когыр» эли деп аталып, белгилүү бир 
убакыт жоржан, каңкылардын үстөмдүгүн тааныган. VI кылымдын 
ортолорунда түрктөр чоң чөлдүн түндүгүндө тез баш көтөрүп, чоң 
чөлдүн түндүгүндөгү урууларды баш ийдирген. Бул кездеги кыргыз 
уруулары «кыргур» уруусу деп аталган жана түрктөрдүн курамында 
турган3 [Гумилев Л.Н. – Б., 1999г].

Тан династиясынын биримдике келишинин жана өнүгүүсүнүн 
натыйжасында династиянын чоң чөлдүн түндүгү менен башка чек 
ара аймактарга болгон таасири мурдагы бардык династиялардан 
ашып түшкөн. Тан династиясынын чек ара аймактарды башкаруусу 
байыркы кыргыздардын гүлдөшү жана өнүгүүсүндө маанилүү роль 
ойногон. Башка династияларга караганда кыргыздар менен Тан 
династиясы айрыкча тыгыз байланышта болгон. Ал эми кыргыздардын 
Тан династиясынын доорундагы тез өнүгүүсү менен чоң чөлдүн 
түндүгүндөгү ролу дагы да айкын болгон. Тан династиясынын 
доорунда кыргыздарга карата «гергур», «кыргуз» деген эски ат 
колдонулган, бирок муну менен бирге, Тан доорунда кыргыздардын 
атынын жазылышы такталып, «кыргыс» деп колдонулган.

Тан династиясы курулгандан кийин, чоң чөлдүн түндүгүнө 
байланыштуу жүргүзгөн иш-аракеттеринин эң маанилүүлөрүнүн бири 
түрк күчтөрүнө сокку уруп, түрктөрдү алсыратып, чөлдүн түндүгү 
менен батыш өңүрдөгү ар кайсы урууларды Тан династиясынын 
биримдиктүү башкаруусуна каратып, алар менен ортоктошуп 
өнүгүү иши болгон. Тан династиясынын армиясынын түрк күчтөрүнө 
сокку берүү согуштарында кыргыздар эң эле активдүү роль ойноп, 
чоң салымдарды кошкон. Тан династиясы кыргыз аймактарын 
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башкарууда, биринчиден, кыргыз уруулары менен өз ара элчилик 
катнаштарды куруп, мамилени тереңдеткен; экинчиден, кыргыз 
аймактарында бийлик органдарын куруп, кыргыз башчыларын армия 
жана жергиликтүү акимчилик башчылыгына дайындап, кыргыз 
аймактарын ортоктошо башкарган. 

Ошону менен катар, Тан династиясынын борбордук бийлиги 
кыргыздардын жергиликтүү бийлигинин арасында ханга тартуу 
алып баруу, чин ыйгаруу сыяктуу формалардагы материалдык 
алмаштырууларды жүргүзүп экономиканын өнүгүүсүн ылдамдаткан. 
Суң династиясынын доорунда жазылган « Кыргыздар»4 [Бартольд 
– Фрунзе, 1927] деген китепте: кыргыздар түрктөрдүн богоосунан 
кутулгандан кийин, алгачкы жолу Тан династиясына элчи жиберип, 
Тан династиясынын падышасына «суусар тери жана суусар 
терисинен тигилген тон» тартуулап, Тан династиясы падышалыгынын 
карамагына кире турган ниетин билдирген деп айтылат.

646-жылга келгенде Тан династиясы чоң чөлдүн түндүгүндө янран 
бакылоо мекемесин куруп, чоң чөлдүн түндугүндөгү урууларды 
биримдикке келтирген, кыргыздар ага караган. 648-жылы кыргыздардын 
башчысы Элтебер Ишбара ажо Тан династиясынын борбору Чаң Ан 
шаарына барып, улуу Тан династиясынын падышасы Таң Тайзуң 
(Ли Шимин) менен жолугушкан. Таң Тайзуң кыргыз башчысынын 
Тан династиясына келгендигин өтө кадырлап,сангундарды чакырып 
зыяпат өткөрүп, жакшы тосуп алган. Ишбара ажо: «Мен чын жүрөктөн 
сиздерге кол берип келдим. Мамлекетиңиздеги бир мансапка коюп, 
чин берсе деп каалап турам» – деп кыргыздардын Тан династиясына 
болгон жакшы ниетин билдирген. Биримдикке ниеттенген кыргыз 
башчысына Таң Тайзуң абдан ишенген жана аны урматтаган. 
Ошону менен кыргыз аймагында кыргыз бакылоо мекемесин куруп, 
кыргыздарды янран бакылоо мекемесине каратып, Ишбара ажоону 
сол кол баш сангун, кыргыз бакылоо мекемесинин башчысы кылып 
белгилеген. Тан династиясынын шын линин 3-жылы (700-жылы) Ву 
Зытян: «Чыгышта Кореяга чейин, түштүктө Вьетнамга чейин, батышта 
перс, тибет, кыргыз бакылоо мекемеси, түндүктө кидан, түрктөргө 
чейин бардыгы туугандарыбыз» – деп жарыялап, кыргыз урууларынын 
Тан династиясы менен болгон тууганчылык байланышын баса 
белгилеген. 

708-жылы кыргыздын элчиси Тан падышасына барганда, Таң 
Жуңзуң тарабынан жакшы тосулуп алынган. Таң Жуңзуң кыргыздарды 
тосуп алуу зыяпатында сангундарына кыргыздардын бир бөлүгү Хань 
династиясынан чыккан Ли Линдин урпактары деген уламышты айтып, 
ошону негиз кылып, кыргыздар менен болгон байланыштын маанисин 
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белгилеп, кыргыздар менен Тан династиясы экөө тең Ли Лиңдин 
тукумдары экенин айтып, алар окшош тукум, окшош аталаштар 
деп, кыргыз элчисине: «Мамлекетиңер менен Жуңго аталаш, башка 
элдерге таптакыр окшобойт» – деп Тан династиясы менен кыргыздын 
өзгөчө байланышын билдиргенде, элчи өтө таасирленген. 

Ошондой эле кыргыздын башчысы Куттуу Билге каганды оң 
кол аскер сангун, кыргыз бакылоо мекемесинин башчысы кылып 
белгилеген. Тан доорунда улуу сангун деп наам берилгендерден 
Ишбара Солчу Тегин, Күлпөн Кутчу Тегиндер болгон5[Бартольд В.В— 
Бишкек, 1997]. Тан династиясынын доорунда кыргыздардын күчү 
күн санап өсүп, чоң чөлдүн түндүгүндөгү жайлоодо доорон сүргөн 
бул кошуун Тан династиясынын өкмөтүнүн чоң чөлдүн түндөгүндөгү 
уруулардын туруктуулугун коргоодо, бөлгүнчү күчтөр менен 
чыккынчыларга жасалган жортуулдарда жардамчы жана колдоочу 
болгон.

Кыргыз элине болгон бир катар чабуулдарда Кыргыз каганаты 
өзүнүн өзгөчө улуттук руху аркылуу кыйынчылыктарга каршы туруштук 
берип, түрдүү аргаларды колдонуп, мамлекетти сактап калуу үчүн 
алга умтулушкан. Тан падышалыгынын доорунда кыргыздарда темир 
эритип согуш куралдарын жасоо да өтө өнүккөн. «Кыргыздар» деген 
китепте6 [Бартольд – Фрунзе, 1927]: Алардын «темирден жасаган 
жарактары курч, технологиялык жактан кылдат, алардын аттуу 
жоокерлери жыгачтан жасалган калкан урунат, жебенин огу аны жарып 
өтө албайт» деп айтылат. Чоң чөлдүн түндүгүндөгү көчмөн уруулар 
менен Тан падышалыгы кыргыз жоокерлеринин курал-жабдыгын 
суктанып даңктаган. Согуштук чеберчилиги да таң калтырган.

751-жылы Тан династиясы жана Араб халифатынын аскерлеринин 
согуштук беттешүүсү болгон. 748-жылдары Тан династиясынын 
аскерлери Суяб шаарын жана Шашты (Ташкен оазиси) басып 
алган. Арабдар Таразды ээлешкен, бирок кытайлардын курчоосунда 
калган. Араб аскер башчысы Саид ибн Хумейд Абу-Муслимден 
жардам сураган. Ушундай эле сураныч менен Шаштын кытайлар 
тарабынан өлтүрүлгөн шаар башчысынын уулу да кайрылган. Абу-
Муслим Таразга Зияд ибн Салихтин башчылыгы алдында аскерлерин 
жиберген. Алардын алдынан Суябдан Чао Сянджи башкарган жүз 
миңдей Тан аскерлери тосуп чыккан. Алар Талас суусуна жакын Атлах 
шаарынын жанында беттешишкен.

Бир нече күндүк кармашуудан кийин Тан аскерлеринин ооругунан 
(тыл) карлуктар, согуш майданынан – арабдар сокку берген. Тан 
аскерлери чоң жоготууларга учураган. Араб тарыхчысы Ибн Ал-
Асирдин маалыматы боюнча Атлахта кытайлардын 50 миңи 
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өлтүрүлүп, 20 миңи туткунга алынган. Талкаланган аскерлердин 
калганы Талас дарыясын бойлой тоого качкан. Туткундардын 
көпчүлүгү Самаркан жана Иракка айдалган. Бул тарыхый салгылашуу 
жергиликтүү калктардын арабдар тарабында согушкандыгынын гана 
күбөсү болбостон, Кытайдын толугу менен артка чегинишинин жана 
Орто Азиянын Тан империясынан көз карандысыздыгын бекемдеген7 

[КененсариевТ.К-Бишкек-2011].

Жыйынтыктап айтканда эгемендүүлүктүн орношу менен ар бир улут, 
уруу өз тарыхын терең билип,тегин сураштырып, бабаларыбыздын 
жараткан эрдиктерин изилдеп, алар менен сыймыктануу, алардын 
айкөлдүгүн, тил билгилигин, кайратуулугун келечектеги муундарга 
жеткирип, урпактарыбызды эли-жерин, ата-мекенин көз карегиндей 
сактоого, патриоттуулука, улуттар аралык мамилелерди чыңдоого 
тарбиялоодо зор салым кошууда. Кылымдар бою кыргыз элинин 
эрдигин, өз тарыхын төкпөй чачпай айтып даңазалап, турмуштун 
татаал жолдорунда сырткы душмандарга каршы күрөшкөнү алардын 
биримдүүлүгүнүн натыйжасында кылымдар бою канчалык салгылашуу 
болбосун бир ууч кыргыз эли өзүн эл катары сактап, барктап даңктап 
келгени келечек муундарды кыргыз элининин, экономикасын, 
маданиятын, каада –салтын, өнүктүрүүгө салым кошууга үндөйт. 
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ИСКУССТВО ВВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ ПРИ АТЛАХСКОЙ 
БИТВЕ

Кушубеков А. Т.*

Summary

The Art of Fighting in the Battle of Atlah

The article deals with the art of introducing war at the Battle of Atlakh. 
The peculiarity of the military art of the arabs and nomadic tribes, as well 
as the transformation of the training of the military in the Tang dynasty.

Keywords: Atlakh, nomadic tribes, military, Tang dynasty.

Политическая обстановка в Семиречье была сложной. Тюргешские 
каганы утратили реальную власть. Разобщенные племена не могли 
оказать сильного сопротивления иноземцам – захватчикам. Этим 
воспользовались танские наместники в Восточном Туркестане и 
вмешались в династийные распри между «желтыми» и вероломно 
казнили владетеля Чача.

Арабы не могли оставить без внимания столь дерзкое 
вмешательство танской империи в дела Средней Азии. Спор 
преобладание решился в сражении на берегу р.Талас.

Таласская битва является важной, в решении политической 
ситуации и в решении геополитики в VIII веке и в определении 
дальнейшей судьбы Центральной Азии в том числе кыргызов [5.252].

В регионе в первой половине VIII века борьба за территории 
вспыхнула с новой силой. Китайские императоры стремились 
использовать эту нестабильность степи в своих интересах. В 748 
году китайский экспедиционный корпус захватил и разрушил столицу 
западнотюркских каганов Суяб, а в 749-м захватил Чач и отослал его 
правителя в Китай, где тот был казнен.

Сын казненного правителя Чача обратился за помощью к 
арабам. К этому времени всеми действиями арабов в Средней Азии 
распоряжался Абу Муслим, возглавлявший антиомейядское движение 
и, собственно, приведший к власти в халифате новую династию 
– Аббасидов. Как раз незадолго до этого арабский отряд Салиха 
ибн Хумейда взял Тараз, но был осажден в нем китайской армией 

* Доц., к.и.н., КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, Кыргызстан.
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и тоже обратился за помощью к наместнику Аббасидов в Хорасане 
Абу Муслиму. Просьбы о помощи сына казненного владетеля Чача и 
опасения за судьбу своего отряда в Таразе заставили Абу Муслима 
отправить на выручку осажденным отряд под командованием Зияда 
ибн Салиха.

Решающее столкновение между двумя мощными цивилизациями 
– арабов и китайцев – произошло в июле 751 года на реке Талас.

Роль армии в халифате во многом определяла доктрина ислама. 
Основной стратегической задачей халифов считалось завоевание 
территории, населенной неверными (немусульманами), путем 
«священной войны». Принимать в ней участие обязаны были все 
совершеннолетние и свободные мусульмане, лишь в крайнем случае 
разрешалось нанимать для участия в священной войне неверных. 

На первом этапе завоеваний арабская армия представляла 
собой племенное ополчение. Однако необходимость укрепления 
и централизации армии вызвала ряд военных реформ конца VII –
середины VIII века. Арабская армия стала состоять из двух основных 
частей-постаянного войска и добровольцев, и каждая находилась 
под командованием своего полководца. В постоянном войске особое 
место занимали привилегированные воины-мусульмане [4.17.]

Основным родом войск была конница. Но поскольку арабы были 
воинственным племенем, в котором каждый взрослый араб был 
воином, а приобрести и содержать коня мог далеко не каждый, в 
составе войска арабского халифата имелась и многочисленная пехота. 
Для ускорения марша пехоты арабы использовали верблюдов, что 
значительно повышало мобилность армии. Для ведения боя воины 
на верблюдах вооружались длинными копьями.

Полное вооружение арабского всадника было весьма богатым и 
разнообразным; два крепких и толстых лука с тридцатью стрелами, 
длинное бамбуковое копье с железным наконечником, метательный 
диск с острыми краями, колющий и рубящий меч, способный 
рассечь лошадь противника, боевая палица или обоюдоострый 
топор, 30 камней в двух переметных сумах. Также арабы широко 
применяли осадные орудия –баллисты, катапульты и тараны. Их 
изобретением стали горшки с горящей нефтью, которые с помощью 
катапульт забрасывались за стены осажденных крепостей, шлема, 
надевавшегося на шапку, поручей, поножей и набедренников.

Сила арабского войска была в мобильности-способности быстро 
передвигаться и появляться в самых неожиданных для противника 
местах, а также в хорошр организованном взаимодействии пехоты 
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и конницы. Останавливаясь на ночь или делая длительный привал, 
арабское войско, как правило, сооружало укрепленный лагерь, 
защищая его со всех сторон валом и рвом. Дельбрюк приводит 
следующую цитату из арабского сочинения: “Как только разбит лагерь, 
эмир прежде всего повелевает в тот же день без отлагательство 
и задержки прорыть ров; этот ров служит для прикрытия армии, 
препятствует дезертирству, предотвращает попытки нападения и 
предохраняет против других опасностей , которые могут возникнуть 
благодаря хитрости противника и всяким неожиданным событиям”.

Арабы широко применяли засады, набеги и внезапные нападения- 
преимущественно на рассвете, когда сон особенно крепок.

Время династии Тан-эпоха своеобразного китайского Возрождения-
ознаменовалось и новым взлетом военного искусство Китая. Вообще 
само возникновение и утверждение династии Тан стало возможным 
прежде всего благодаря талантливым полководцам.

Они последовательно и терпеливо приучали своих солдат к новому 
типу ведения боя, заимствованному у кочевников. Солдаты должны 
были жить в юртах, питаться мясом и молоком, ездить верхом и 
участвовать в облавных охотах. Данный метод дал результат в том что, 
сформированная конница по боевым качествам перестала уступать 
тюркской. В Китае возникла настоящая мода на все тюркское-одежду, 
жилище, пищу и т. д.

Военная техника напрямую связано с развитем традиционных 
китайских боевых искусств, основанных на совершенствовании 
идеалов, улучшении физической формы, самозащите, а также ы 
стремлении обладать глубокой теоией техники и мастерства. Поэтому 
боевые искусство являются очень важной частью воинсокой культуры 
Китая. Особенно распространилась специализация отрядов в каком-
либо одном виде оружия; в войсках широко использовались меч, 
копье, посох, топорюй (топор с длинной ручкой) и даже серп и вилы. 
В эпоху Тан особенного расцвета достигли многочисленные техники 
владения мечом, возникшие еще в эпоху Сражающихся царств. 
Известен афоризм: тремя сокровищами династии Тан являются 
стихи Ли Бо, техника владения мечом Пэй Миня и каллиграфия Чжан 
Сюя. Получили развитие и тяжелые арбалеты, установленные на 
лафетах, и противоконные “железные шипы”. Стрелы изготовлялись 
из высушенного бамбука [4.18.]

Тактика основывалась преимущественно на скорости и 
мобильности, на фланговых и охватывающих маневрах. Китайские 
полководцы выстраивали войска по “диаграмме восьми рядов 
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Чжугэ Ляна” в “строй шести цветов”. Следовало обладать большой 
искусностью, чтобы посредством гонгов, флажков барабанов в полной 
мере управлять в бою такой армией. Поэтому китайсике полководцы, 
имевшие возможность собрать миллионную армию, предпочитали 
управлять небольшими соединениями в 10, 30 или тысячи воинов 
[5,252].

Армия состояла из арбалетчиков, пехоты и конницы. Поскольку 
в эпоху тан был изобретен способ выплавки стали из железа, 
благодаря которому значительно усовершенствовалась технология 
металлургического производства, оружие и защитное вооружение 
китайской армии было наилучшим в регионе.

Нужно отметить роль местных тюркских племен в решении данной 
битвы. Китайские источники свидетельствуют, что у тюрок была 
хорошо организованная и дисциплинированная армия, ядро которой 
составляла тяжеловооруженная и дисциплинированная армия, ядро 
которой сотавляла тяжеловооруженная кавалерия- копейщики. 
Стратегия и тактика у кочевников зачастую были далеки от 
совершенства, но благодаря умению использовать все преимущетсва 
своего образа жизни им удавалось достигать на полях сражений 
самых невероятных результатов. Дистанционный бой, доведенный 
до совершенства хуннами, перешел в разряд одного из тактических 
приемов ведения сражения, а маневренная конница, призванная 
изматывать противника, атаковать боевым строем. Стремительно 
напав на врага бронированной лавой, они сеяли смятение в ряды 
оборонявшихся, планомерно разбивали их на части и, обратив в 
бегство, уничтожали.

Для достижения этой цели кочевникам понадобилось возродить 
латную конницу (катафрактов), которая когда-то была уже у их далеких 
предков-скифив. Но в описываемое время латы изготавливались уже 
не из тяжелых бронзовых пластин, а из железных, которые были 
тоньше, легче, а главное, намного прочнее.

В рассматриваемый период кочевники сообразили, что тактика 
китайцев переменилась, и быстро внесли существенные изменения 
в свою стратегию, сделав ставку исключительно на внезапность 
нападения.

В арабских источниках упоминается: «Тюрк стреляет по диким 
животным, птицам, мишеням, людам… он стреляет, гоня во весь 
опор назад и вперед, вправо и влево, вверх и вниз. Он выпускает 
десять стрел, прежде чем арабский стрелок положит одну стрелу на 
тетиву…»
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Таким образом, в Таласской битве были использованы разные 
виды военной тактики. Но при этом нельзя отрицать роль и места 
местного тюркского населения. Использование кочевых приемов в 
сражении привели к результатам которые, определили дальнейшую 
историю Средней Азии в том числе и кыргызского народа.

Список литературы

1. Бартольд В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. 
Бишкек, 1996.

2. Осмонов Ө. Ж. Кыргызстан тарыхы Б. 2012.

3. Эралиев. З.Э.Бабабыз менен даңкталсак // “Чүй баяны”. -2 октября. 
2001.

4. Светлов. Р.В. Великие сражения Востока- М, 2009.

5. История Кыргызской ССР.том l. Ф,. 1984.

6. Караев О.К История Караханидского каганата ( X- начало Xlll в.). 
Ф., 1983.

7. Большоков О. Г. К истории Таласской битвы (751 г.)-// Страны и 
народы Востока. – М: Наука 1980.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ216



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 217

ТАЛАС СОГУШУ – МАДАНИЯТТАРДЫН ТОГОШУ
ДҮЙШЕЕВ Ж.А.

Summary

Talas Battle - Clash of Cultures

In this article considered Atlah (Talas) war as one of the coming face to 
face cultures of different people in the fist 1000 years of our century.

Believes of the west and East military master ships economy, material 
and spirit world knowledge met here.

In this war tested activities of the famous strategists. From the west 
(Turkey, Arabic) came Sunnites and from the East (China, Korean) 
confusionists met each other. 

At the end the area, where war was held stay under Islamic influence.

About positions shown in the thesis Arabic, Chinese, Russian, Farsian, 
English languages information sources are discovered.

Keywords: Talas, war, culture, religion, military intelligence.

Тан империясы жана Араб халифаты VIII кылымда. 
Тан империясы (618-907) Кытайдын түндүгүндөгү Шаньси 
профинциясынын ири жер ээси – анын негиздөөчүсү Ли Юань(азан 
аты – Гао-цзу.8-апрель, 566-25-июнь, 635) тарабынан негизделген. 
Анын түндүк-батыштагы талаа көчмөндөрү менен тааныштыгы 
тез арада Империянын аймагынын кеңейишине түрттү. Айрым 
тарыхчылар жазгандай ал өзүнүн ийгиликтүү согуштук аракеттери 
менен “чыгыштагы Александр Македонский” (Л.Н. Гумилёв) деген 
атакка ээ болгон. Анын башкаруу мезгилинде эле Тан империясынын 
аймагы кеңейүү мерчемин болжогондугун аңдоого болот. Анткени 
көп узабай эле Батыш Түрк каганатынын аймагы азыркы Үрүмчүнүн 
чыгыш тарабына чейинки аймак Тан империясынын карамагына өтүп, 
Борбордук Азиядагы(Орто Азия эмес-Д.Ж.) Аньси, Менхи, Куньлин 
протектораттары көзөмөлгө алынып, Согдиана жана Тохаристан 
мамлекеттери салык төлөөгө кириптер болгон. Ал тургай Орто Азия Тан 
империясына иш жүзүндө көз каранды болуп тургандыгын камтыган 
адабияттар кездешет[9]. Ушул өңүттөн алганда Тан империясынын 
батышка ыктоосу жана таластагы согуштук аракеттери тегин жерден 

* Проф., т. и. к., К. Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык университети, Жалал-Абад, 
Кыргызстан.
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чыкпагандыгын белгилөөгө болот. Демек, Тан сулалесинин батышка 
ыктаган баскынчылык баскынчылык саясатынын жана Талас(Атлах) 
согушунун тарыхый негиздери болгон деген тыянак чыгарууга болот. 
Орто Азия элдери анын ичинде кыргыздар менен Тан сулалесинин 
түрдүү багыттагы алакалары байыртадан болуп келгендиги 
анык.  Өзгөчө согуш аракеттери тууралуу “Ханзу жазмаларындагы 
кыргыздар” деген китепте кытай армиясы 630-жылы Ферганада 
жашаган кыргыздарга күтүүсүздөн кол салып, жүз миң адамды колго 
түшүргөнү, колго түшкөн адамдардын тагдыры Кытай императорунун 
ак сарайында талкууланганы жазылган. Талкууда императордун 
айрым кеңешчилери туткундарды бүт кырып салууну, кеңешчилердин 
көбү аларды туш тарапка чилдей таратууну сунуштаганы, император 
экинчи сунушту жактырганы жазылган[10]. Бул окуя кыргыздардын 
айтылуу “Манасында” кездешет. Анжиянды жердеген Орозду хандын 
Алооке тарабынан чабылып, “бири кетип Эренге(Иран), Бири түшүп 
тереңге. Бир кетти Кангайга, Бир болсо Алтайга” деген саптардан 
улам, бирдиктүү элдин күчтүү кол тарабынан чабылган учурун кыргыз 
фольклору таамай сүрөттөйт эмеспи. Он жетидеги Жакыптын Алтайга 
айдалып, Алтайдын Чымалган районунун Ак-Саз деген жериндеги 
Бөйрөктүү деген жайлоодо баатырдын туулушу жана анын эрезеге 
жеткендеги айтылуу эрдиктери менен “Ханзу жазмаларындагы 
кыргыздар” китебиндеги кыргыздардан чыккан Кутулук Элтерес 682-
жылы кытайдын 80 кишиден турган чалгындоочу аскерин Алтайда 
талкалап, кытайга каршы чыккандагы жазылат. Мындан улам Алтайга 
айдалган он жети жашар Жакыптын уулунун эр жетип, баскынчыларга 
каршы кол көтөрүп калгандыгын болжоого болот.

Император Сюаньцзун башкарган (713-756) жылдары өзүнүн 
гүлдөгөн доорун жашады. 754-жылдагы эл каттоодо 9.610 000 
короодо 52880 салык төлөөчү катталып, мындан тышкары өлкө 
тышка туз, чай сатып, дыйканчылык өнүгүп, кен казуу(жез, күмүш, 
темир, калай) арбып, кол өнөрчүлүк жайылып, элдин көбү байып, 
Чанъань, Лоян сыяктуу шаарларды курду. Демек, өлкөнүн ички абалы 
тышкы саясатты аныктоого мүмкүндүк берип калды. Ошондон улам 
Чыгыштагы баш көтөргөн саясий субьекттерди өзүнө каратып келип, 
эми чабуулду улантуу үчүн аттын башын Батышты көздөй бурду. 

Ушул эле мезгилде Араб халифатында саясий жана рухий 
бийлик Омейяддардан (661-750) Аббасиддерге(750-945) өткөн. 
Сегизинчи кылымдын башында Гибралтардан өтүп, Пиреней 
жарым аралындагы весготторду, Испандарды(түндүк элдеринен 
башка) каратып, франктардын күчтүү аскерлерине туруштук бере 
албай, артка кайтышат да чабуул багытын Кавказ менен Орто 
Азия элдерине бурат. Араб цивилизациясынын кыргыздар арасына 
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жайылышы тууралуу тарыхый жазмалар Түргөштөрдүн мезгилин 
туштайт. 716-738-жылдары бул хандыкты билген Багуул же Сулуу 
хандын учурунда арабдын айтылуу колбашчысы Муслим ибн 
Кутейба(668-715) 727-жылы ага келип, Исламды дават кылганы 
жазылат[14]. Бирок тарыхчы Табаринин бул маалыматы чындыкка 
төп келбейт. Анткени Кутейба 715жылы(айрым маалыматтарда 711-
жылы) Ферганада набыт болгон. Ошентсе да бул кабардын тарыхый 
мааниси чоң экендигин белгилеп кетүү абзел.

Арабдар Орто Азиядагы айыгышкан катуу каршылыктарды 
сатылма феодалдардын жардамы менен жеңип, отурук алган элге 
исламды кылычтын күчү менен сиңдиргендиги маалым. Бирок, 
көчмөн эл жаңы динди кабылдоодо айрыкча абалда болгондугун 
билебиз. Аларга жаңы дин алкылыктуу сиңген да жок жана четке 
кагылган да жок. Араб-ислам жана Кытайлык Тан сулалелеринин 
Орто Азиядагы айыгышкан согушунда түрдүү ишенимдерди тутунган 
майда этникалык топтор күчтүү, туруктуу, диний жөрөлгөлөрдөн улам 
бирдей тартипке уюган аскерлердин согуштук аракеттерине татыктуу 
тура алышпаганы менен чечүүчү учурда өз аракеттерин жасашты.

Ошентип, дин менен саясий таасирди жайылтууну максат кылган 
эки цивилизация аталган учурда белгилүү жерде бет келишет жана 
жергиликтүү элдин өз учурундагы жардамы аркылуу меселе бир 
беткей чечилет.

Маданияттардын тогошу. Ишеним жана дин – рухий маданияттын 
негизи. Талас согушу эки ири дин тогошкон учур. Чыгыштагы он эки 
кылымдык тарыхы жана таасири бар конфуцийчилик менен жаңыдан 
калыптана баштаган бир кылым ашыгыраак жашап, дымагы күчтүү, 
аракеттеги мусулманчылык бет келишти. Талас согушу жергиликтүү 
жана аларга жамаатташ жашаган калктардын ишенимдеринин 
өзгөрүшүн шарттады. “Чыгыш деген Чыгыш, Батыш деген Батыш, экөө 
жолдош эмес” деген чыгышты мыкты түшүнгөн батыш инсаны Редьярд 
Киплингдин айтылуу кеби 751-жылы Таласта кездешти. Мында жөн 
гана согушка тойбогон аскерлер эмес, цивилизациялардын алып 
жүрүүчүлөрү беттешишти. Цивилизациялар кагылышты. Аймактын 
тагдыры чечилээр учур келди. Өтмүш далилдегендей жергиликтүү 
калк кайсы ишенимди тутунаары чечилди.

Аскербашчылар(стратегдер). Ар кандай согуш аскербашчынын 
айласынан көз каранды. Анын инсаны, тарбиясы, ишеними сөзсүз 
колду башкарууда пайдаланылат. Көрүнүктүү араб саясатчысы Абу 
Муслимдин шакирти, Орто Азияны каратууга күч үрөгөн, Бухара 
көтөрүлүшүн баскан Зияд ибн Салихтин, жыйырма жашында 
генералдык даражага жетип, Кытай колу Каспийдин жээгине чейин 
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жетектеп барган улуту корей Гао Сянджинин тагдырлары, аракеттери, 
айла-амалдары тарых барактарынын бүктөмүндө калбаш керек. 
Зияд ибн Салих менен Гао Сянджинин аскердик тажрыйбасы 
менен башкаруучулук чеберчилиги кагылышты. Алардын согуштук 
тактикалары айгине болду. Экөөнүн аракетинен улам жергиликтүү 
элдин кайсы цивилизацияга ыктаары чечилди.

Евразия континентинде тарыхый бурулуш жасаган Талас согушунун 
маңызы менен мааниси, тарыхый кийинкилиги(кесепеттери менен 
ийгиликтери) дагы көптөгөн изилдөөлөрдү күтөт деген ойдобуз. 
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АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУНУН УРУНТТУУ УЧУРЛАРЫ
Токтогулова Г. Т.*, Анарбаева Г. А.**

Summary

Highlights of the Battle of Atlakh

It is gratifying that the history of the Kyrgyz society, which became 
an independent state, has been replenished with new scientific views 
and ample opportunities have opened up to explain the historical value 
of our people, the history of our land and historical figures. Thanks to 
independence, there is a great opportunity to convey to the scientific 
community the main points of history hidden in the pages of ancient history, 
publish them on social networks, thereby learning public opinion. One of 
the small questions on the pages of history, which will require extensive 
research in the future, is Battle of Atlakh and its place in history. As is known 
from historical sources, the battle takes place in 751 and includes clashes 
between Chinese and Muslim forces, which ends with the victory of the 
Muslim army and the defeat of the Chinese forces. Therefore, the study 
of the Battle of Atlakh, which takes place in history, can be considered a 
necessity for today.

Key words: empire, caliphate, political expansion, Islamic civilization, 
Islam, Battle of Atlah, Islam, Buddhism, geopolitics.

Азыркы мезгилде тарыхты тактоо, айрыкча өз элиңдин тарыхын 
жаңыча илимий көз карашта карап чыгуу маселесине өзгөчө көңүл 
бурулуп, тарыхта такталбай калган бир топ маалыматтар тарых 
беттеринен орун алууда. Ал эми коомдогу көйгөйлүү, көп изилденбеген 
маселелер илимий изилдөөнү талап кылаары коомчулукка белгилүү. 
Мына ошондой маселелердин бири “Атлах” салгылашуусу десем 
жаңылбайм. Айрыкча, орто кылымдардын тарыхын изилдөөдө 
тарыхый, археологиялык, архивдик маалыматтар сейрек 
кездешкендиктен тарыхый так баа берүү бир кыйынчылыктар менен 
коштолуп келет. Экинчи жагынан, бул мезгил жоокердик, баскынчылык 
көрүнүштөр менен коштолуп, саясий туруктуулук болбогондугу да 
ошол доордогу кээ бир тарыхтын урунттуу учурларын ачык көрсөтүүгө 
кедерги жаратат. Ошого карабастан колдо бар мүмкүнчүлуктөрдү, 
тарыхый табылгаларды пайдаланып, тарыхка тактоо киргизүү иши 
демилгелүү колго алынган жана алына бермекчи.

* Ф. и. к., доцент, ЖАМУ, Жалал-Абад, Кыргызстан.
** Т. и. к., доцент, ОшМУ, Ош, Кыргызстан.
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Мына ошондой илимий изилдөөнү талап кылган маселелердин бири 
катары “Атлах” салгылашуусун эсептеп, бул теманы изилдөөнү бүгүнкү 
кундөгү өтө актуалдуу маселелердин катарында десем жаңылбайм. 
Бул теманы изилдөө менен биринчиден, орто кылымдагы тарыхты 
терең изилдөөгө көмөкчү болуу, экинчиден, эки чоң күчтүү армиянын 
тирешүү тарыхын толуктоо, үчүнчүдөн, Кытай жана араб аскерлери 
катышкан салгылашуу болгондугуна карабастан, аймак кыргыз элине 
таандык болгондугу менен тарыхтын урунттуу окуясы катары баалоо, 
төртүнчүдөн, тарыхты өзгөрткөн Талас салгылашуусуна тарыхтын 
так баасын берүү проблеманы изилдөөнүн актуалдуулугунан кабар 
берет. Ошондой эле тарыхты өзгөрткөн бул окуяны изилдөөдө жалпы 
коомчулук биргеликте ортолук тарых катары изилдөөсүнүн зарыл 
экендиги, салгылашуу орун алган Талас аймагы чоң мейкиндик 
болгондугу, мына ошол мейкиндиктеги археологиялык эстеликтерди 
сактоо зарылдыгы белгилүү окумуштуу Т. Чоротегин тарабынан баса 
белгиленип [1.https://www.facebook.com/], социалдык тармактарга 
жарыяланып келет.

Ата-бабаларыбыздын тарыхында болуп өткөн урунттуу учурларга 
бир гана илимий коомчулук көңүл бурбастан, кыргыз коомунун 
жарандары жана жергиликтүү калкы да демилге көтөрүп, “Атлах” 
салгылашуусу болуп өткөн тарыхый аймакка монумент тургузуу 
иштери да колго алынып, ушул жылдын 27-майында анын ачылышы 
тарых барактарына жазылып калды. «Атлах» салгылашуусу 751-
жылы Талас дарыясына жакын Атлах шаарынын жанында өткөн жана 
ал дүйнөлүк 10 чоң салгылашуулардын бирине кире тургандыгы, анда 
Кытайдын Тан династиясы менен Араб халифатынын аскерлеринин 
согушу болгондугу, жыйынтыгында Тан династиясы жеңилип, Араб 
халифаты жеңишке жетишкендиги, Борбор Азияда ислам дининин 
жайылышына дал ушул салгылашуунун орду чоң экендиги маалымат 
беттеринен көп эле кездешет [2. https://www.azattyk.org/].

Профессор Т. Кененсариевдин тарыхый маалыматына жана 
илимий көз карашына ылайык, “Атлах” салгылашуусу: “751-жылы июль 
айында Талас суусунун боюндагы Атлах шаарынын жанында эки зор 
армиянын тарыхый салгылашуусу болуп өткөндүгү [3.68], булактарга 
караганда Талас суусунун эки жээгинде эки цивилизациянын 
кызыкчылыгын көздөгөн эки зор армия бири-бирине даай алышпай 
4 күн турушкандыгы, салгылашуунун тагдырын бешинчи күнү 
кытайлардын тылынан капыстан сокку урган карлуктар чечкендиги, 
Жети-Суунун түндүк чектеринде жашап жаткан карлук урууларынын 
башчысы Жабгу кытай баскынчыларына каршы күрөштөрдө 
азырынча алсыз болуп, ошондуктан алар арабдарга жардам берүүгө 
кам уруп жатышкандыгы, Карлуктар кытайлардын тылында Талас 
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салгылашуусунун башталышына чейин эле жашыруун чоң кошуун 
топтоп коюшкандыгы маалымдалат. Андан ары Кытай аскерлерине 
капысынан катуу сокку урулгандыгы, жыйынтыгында, Кытай 
аскерлеринин башчылары аз гана отряды менен качып кеткендиги, 
ошентип Талас суусунун боюндагы салгылашуу өтө чоң тарыхый 
мааниге ээ болгондугу, жалпы түрк элдеринин биригүүсүнө себепчи 
болгондугу, ислам цивилизациясынын нугуна бура алгандыгы, 
Кытайдын жана башка мамлекеттердин баскынчылык саясатына 
бөгөт кое алгандыгы менен тарыхтын урунттуу учурларын толуктап 
келет.

Жогоруда аты аталган илимпоздордундун пикирине ылайык “Атлах” 
салгылашуусу тарыхты өзгөрткөн салгылашуу катары бааланып, 
адамзат тарыхында бир катар согуштар болуп өткөндүгү, алардын 
айрымдары бурулуш жасай алгандыгы, тарыхты өзгөртө алгандыгы, 
айрыкча Талас суусунун боюндагы “Атлах” шаарынын жанында болуп 
өткөн бул согуштун жыйынтыгы Борбор Азия тарыхында чоң бурулуш 
болгондугу баса көрсөтүлөт [4.https://kghistory.akipress.org/].

Жыйынтыктап айтканда, жалпы адамзат жашап өткөн коомдо бир 
катар согуштардын болгондугу белгилүү [5.110]. Алардын арасынан 
тарыхый мааниси жагынан орчундуу орунда тургандары саналуу гана. 
Анткени андай согуштар тарыхтын нугун башка жакка, күтпөгөн жакка 
бура алат. Жогоруда сөз кылган “Атлах” салгылашуусу да Борбордук 
Азия тарыхындагы мына ушундай тарыхты өзгөрткөн окуя экендигин 
бир катар илимпоздордун пикирлери далилдеп олтурат. 

Демек, “Атлах” салгылашуусундагы тарыхтын урунттуу учурлары 
катары төмөнкү жагдайларды баса белгилей кетүүгө болот, түрк 
элдеринин түпкүлүктүү тарыхынын тамырлаш экендиги, ошого 
карабастан оң жана терс мамиледе болуу көрүнүштөрү, мына 
ошол көрүнүштөрдүн жоюлушуна себепчи катары 751-жылы 
Талас салгылашуусунун биздин мейкиндикте орун алышы, ислам 
маданиятынын жайылышы жана анын айланасына мусулман 
калкынын биригүү өбөлгөлөрү, баскынчылык саясаттарынын бир топ 
мезгилге чейин токтоп туруусу, Карлук мамлекетинин калыптануу 
тарыхы, маданияттар аралык жуурулушуу жараянынын жүрүүсү, ошол 
доордун ааламдашкан саясатындагы тирешүү, гегемонияга ээ болуу 
саясаттарынын жайлашы сыяктуу жагдайларды илимий аспектиде 
карап чыгуу, келечекте тереңдетип изилдөөгө түрткү берет.
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TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ
Atagulov A.*

Summary

The Battle of Talas and its Historical Significance

The article describes the causes, the course of the struggle, the results, 
and the historical place of the battle between Chinese and Arab warriors 
in 751 near the city of Artlakh on the Talas River. The author tries to reveal 
the impact of the war on the historical and cultural development of the 
peoples of Central Asia, emphasizing that this war is not an interstate war, 
but a battle engagement between the Arab civilization and the Chinese 
civilization. The article was written to draw public attention (to attract or 
give public attention) to the battle of Artlakh, to increase the interest of 
young people in history and popularize tourism.

Key words: Türgesh, Karluks, Arab Caliphate, Islam, Artlakh, Ziad ibn 
Salih, Tang Empire, Li-Ling-Fu, Gao Xianzhi.

Günümüzde tamamen egemenliğini kazanan Kırgızlar Tanrı Dağlarında 
büyük savaşlar vermiştir. Hayat bir mücadeledir. Bu toprakların en büyüğü, 
en uzunu sayılan Talas nehri yüksek zirveleri, ovaları, tarlaları ve koca 
yaylaları geçerek bazen çırpına çırpına, bazen de yavaş yavaş yolunda 
akmayı bugüne kadar sürdürüyor. Bu nehir gibi Kırgızlar da bugüne 
tarihin yolunda asırları arkada bırakarak bir de zor günleri geçirirken, birde 
egemenliğin yolunda zamanla mücadele ederek yaşıyorlar. Kim bilir daha 
ne kadar tarihin yolunda neler yaşayacaklar ve ne kadar mücadeleler 
verecekler.

Orta Asya’nın meydanından itibaren uzanan Tanrı Dağları, ta İpek 
Yolu’nun etrafında yer almıştır. Bu durum doğudan Hun İmparatorluğunu, 
Çin Ordusunu, güneyde Pers İmparatorluğunu, batıdan Yunan ve Bizans 
imparatorluğunun ilgisini çekmiştir. Talas bölgesi ise Tanrı Dağlarının 
kucağında yer aldığı için başka bir değişle bu dağların bir parçası olduğu 
için başından çok tarihi hikayeler geçirmiştir. Bakacak olursak, örneğin 
milattan önce (m.ö.) 36-yılında Chih-Chih hun şanyüsü askerleriyle Çen-
Tan yöneten Çin askerleri Talas nehrinin etrafında savaştıkları bunun 
bir örneği olabilir. Bunun dışında Talas nehrinin etrafında Atlah şehrinin 
yanındaki Çin askerleri ile Arap askerlerinin 751-yılında gerçekleşen savaş 
Kırgız Devleti tarihinde çok önem taşıyor olması. Savaşsız, eylemsiz, 

* Talas yabancı dil lise-kompleksi, Talas, Kırgızistan.
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mücadelesiz bir tarih yaratmak veya yazmak veya düşünmek zor. Biz Talas 
savaşı hakkında bilgi edinmeli, savaşın derinindeki sebepleri, sonuçlarını 
dikkatli araştırmalıyız ve doğru değerlendirmeliyiz.

Atlah savaşının ortaya çıkmasının en önemli sebebi olarak Türkeş 
Kağanlığının güçsüzleşmesini gösterebiliriz. Türkeş Kağanlığı 704-yılında 
Üç-Elig kağan tarafından kurulmuştur. Üç Elig Kağan Sarı Türgeşlerdendi. 
Suyap şehrindeydi. Sırderya nehrinin orta akarında yukarı Yırtış nehrine 
kadar olan araziler Türgeşlerin egemenliği altına girmişlerdi. Çabışçor 
Suluu (716-738-yy.) Kağan Arap Halifatı baskısına karşı koalisyon 
gerçekleştirmek için 717-yılı Çin’e ziyaret eder. Onu Çin Ordusu olumlu 
karşıladılar. Bu görüşme esnasında Türgeşler için korkunç bir şekilde üç 
kağan ile birleşerek anlaşma yaptılar. Çabışçor Suluu’nun birinci karısı 
Aşin sülalesinin batı kolunusoyundandı, ikinci karısı ise Bilge Kağan’ın 
kızı, üçüncü karısı Tibep’li Padişah’ın kızıydı. Kendi kızını Bilge Kağan’ın 
oğluyla evlendirilmişti (2). Onun bu hareketi Arap Halifatının baskısına 
karşı güç topluyordu. Memleket için islamla yönetimin faydalarını fark 
eden Çabışçor Suluu türgeşlere islamı kabul etmelerini teklif etti. Fakat 
Türgeşler bu teklifi geri çevirdiler. Türgeşlerin bu yaptıkları Çabışçorun 
otoritesini derinden etkilemişti. 737-yılında Horosan’da Türgeşler 
Araplardan yenildiler. Çabışçor az kalsın yakalanıyordu. Kalan askerleriyle 
Şimdiki Kırgızistan’nın bir bölgesi olan Çüy toraklarına geri dönmüştü. 
Bütün olanlar Çabışçoru olumsuz etkilemişti. En sonunda namusundan 
olanlara dayanamayıp felç hastalığına yakalanarak 738-yılı vefat etmişti. 
Onun ölümünden sonra Kara Türgeşler ve Sarı Turgeşlerin ortasında 
uzun dönemli anlaşmazlıklar başlar. Böyle kendi içlerindeki sorunlar 
memleketi güçsüz hale getirdi (3). Türgeş Kağanlığının güçsüz kalması 
Tan askerlerinin Suyab’ı elde etmelerine, bir yandan da Arap askerlerinin 
Orta Asya’yı tamamen kendine almasına şartlar oluşturdu ve Çin ile Arap 
askerleri arasında büyük savaş başladı. İşte b u savaş Atlah savaşıydı. 
Turgeş Kağanlığının yıkılışı Karluk memleketinin kuruluşuna sebep oldu.

VIII yüzyılına ait 30-40-yıllarında Arap Halifat’ının Orta Aysa’daki 
siyasi-ekonomi, özellikle islamın hakimiyeti gün geçtikçe kendi gücünü 
gösteriyordu. Müslüman askerlerinin başarılı saldırıları Çin’in Tan 
sülalesine jeopolitik önemli tehditler yaratmıştı. Zengin ve gelişmiş 
bölge sayılan Orta Asya’nın herhangi bir parçasına sahip olmak, Tan 
sülalesindeki imparatorların eskiden beri amacıydı. Bu amacına ulaşması 
için her zaman 552-yılında oluşan güçlü Türk kağanlığı, sonra Doğu ve 
Batı Türk Kağanlıkları, İkinci Doğu-Türk Kağanlığı, Jeti-Suuda’ki (Orta 
Asya’ya ait topraklar) Turgeş Kağanlıkları engel olmuşlardır.

VIII yüzyılının ortalarında Orta Asya’daki ve Jeti-Suudaki uluslararası 
karmaşık olaylar, Turgeş Kağanlığını zayıflattı ve Karluklarla karşı karşıya 
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gelmesi, Orta Asya’ya göz dikmiş olan Tan imparatorluğunun önünü açtı. 
Bir yandan Orta Asya’yı o dönemlerde Araplar çoğu yerlerini Jeti-Suu’nun 
sınırlarına kadar hakimiyetini sürdürüyorlardı. Hal böyle iken diğer yandan 
Çin ordularının bağlı bulunduğu Tang Hanedanlığı da Jeti-Suu bölgesine 
doğru seferini başlatmıştı. Tang ordusunu o dönem, soyu Kore soyundan 
gelen Li Siye komuta etmekteydi. 

Li Siye Tang hanedanı generaliydi. Hayatı boyunca büyük bir komutan 
olarak biliniyordu. En çok Batı Bölgelerini, Aral Denizi ve Hazar Denizi’ne 
ulaşmak için yapılan çok sayıda askeri sefere katılmasıyla tanınır. 751’de 
Abbasi Halifeliğine karşı savaşan Talas Savaşı’nda Tang kuvvetlerine 
komuta etti. Çin ordusu o dönemlerde süvari askeri birliklerini komşu Türk 
ve Moğol akıncılarından sağlamaktaydı. Bu süvarileri paralı asker olarak 
kullanan Çinliler böylece yüksek miktarda asker gücüne ulaşabilmekteydi. 
Li Siye batı koluna Gao Xianzhi’yi komuta olarak görevlendirmişti ve ona ait 
askerler de büyük bir ordu oluşturuyordu. Gao Xianzhi geniş bir ordusuyla 
Jeti-Suu’ya doğru sefere gönderildi. Kendi içindeki savaşlardan dolayı 
turgeşler onlara karşı gelen asker ordularına baş kaldıramayacak kadar 
güçsüzlerdi. Çin ordusu 748-yılında Suyab şehrin hiçbir engel olmadaт ele 
geçirdiler. Sonraki sene Çaç’ı (Şimdiki adı Taşkent. Özbekistan başkenti) 
ele geçirdiler. Onların yöneticisi olan Mohedu’yu tutukladılar ve daha sonra 
öldürdüler ve 751-yılında Tang hanedanlığının asker kollarınan bazıları 
Talas ovasına kadar ulaştılar. Tang askerleri burda şehirleri, kasabaları, 
köyleri yağmaladılar ve halka ağır vergiler uygulayarak hoşnutsuzluk 
yaratmışlardı.

Bu dönemde Araplar Maverennagrad’daki ayaklanmaları durdurup, 
orda yaşayan halkı kendilerine baş eğdirerek, doğudan gelen Tang 
Ordusunun askerlerine karşı savaşmayı göze almışlardı. Bundan ötürü 
Taraz şehrinde (Şimdiki Kazakistan’a ait şehir) Çin ordusu ile savaşan az 
kalan Arap askerlerinin komutanı Said-İbn-Hümeyd, onun dışında Çaç’ın 
Tan askerleri tarafından öldürlen komutanın oğlu Horosan’ın başkanı 
Abu Muslim’den resmi olarak yardım istemişlerdi. Neticede Abu Muslim 
kendi kollarında yetişen Yemen Araplarından gelen yetenekli asker 
komutanlarından biri olan Ziyad-İbn-Salih’in geniş ordusundan oluşan 
askerleri Talas’a gönderir. Arapların askeri ordusunda İslam dinini kabul 
eden Maverennahr’daki, Çaç’taki, özellikle Fergana’da yaşayan Türklerin 
başında Ümetbek, Turantaş gibi asker komutanları olan ordular da 
savaşmaya katıldılar.

Bu durum Gao Xianzhi’yi tekrardan Talas’a doğru yola çıkmasına mecbur 
kıldı. Onun 100 bin askerden oluşan ordusu Suyab’dan Çüy bölgesinin 
tarlalarından geçerek Talas’a gelmiştir. Çin ordusun arasında Tang 
Hanedanlığına vasal olarak sayılan Türk ordusu, kuçalıklar, kaşkarlıklar 
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ve az sayıda ferganalıklar vardı. Tarihi kaynaklara baktığımızda onların 
sayısı 30 bine yakın olduğu söylenir (4).

Böylece, 751-yılında haziran ayında Talas nehrinin yanında Atlah 
şehrinde iki büyük askeri ordu arasında tarihi savaş gerçekleşmiştir. O 
dönemlerde Atlah şehri Taraz şehri kadar büyüktü. Etrafı büyük surlarla 
çevirili, şehrin merkezinde cami ve pazarı vardı. Şehrin dışarısında ise 
üzüm ağaçları yetiştiriliyprdu (5). Bu savaşta Araplar Taraz ve Atlah 
şehirlerin destekleyici olarak kullandılar desek de yanlış olmaz. Onlar 
bu şehirlerden yiyecek gıdaları sağlıyorlardı. Tarihi bilgilere göre Talas 
nehrinin iki tarafında iki uygarlığın ilgisini çeken iki büyük ordu birbirine karşı 
gelemeyip 4 gün beklemişlerdi (6). Çünkü birbirine karşı çıkan iki tarafın 
askeri aynı seviyede ne kadar güçlü olsalar bile çırpınan Talas nehrinin 
süründen kolay kolay birbirine karşı sudan geçememişlerdi. Savaşın 
kaderi 5-günü ansızın Çin tarafından saldırıya geçen karluklar sebep 
olmuştu (7). Ceti-Suunun güney sınırlarında yaşayan karluk kabilelerinin 
komutanı olan Cabgu Çin askerlerine karşı savaşta güçsüz olduğundan 
Araplarla gizlice anlaşma yaparak onlara yardım etme çabasındalardı.

Çin ordusu tarafından ilk olarak saldırıya geçen Cabgu kendisi böylece 
savaşı başlamış oldu. Beklenmeyen bu saldırıdan Çin askerleri dağılmaya 
başlar. Fakat General Gao Xianzhi, ikinci general Xian Lao dağılan Çin 
askerlerini karluklara karşı tekrardan toplamayı başardılar. O anda Arap 
askerleri Talas nehrin geçerek Çin Ordusunun tam karşısında bulundular. 
Gao Xianzhi kendisi dahil olmak üzere Araplara karşı savaşmaya mecbur 
kaldı. Fakat Çin askerlerinin kaderi artık belliydi.

Çin Ordusu böyle ansızın saldırıya dayanamadı ve Talas nehrinin 
etrafındaki Çon-Kapkag’a doğru kaçmaya çalıştılar. Orta asırların tarih 
yazarı İbn-Al-Asirdin dediğine göre Atlah savaşında Tan Hanedanlığına 
ait asker ordusu saldırıya uğradılar ve onlardan 50 bin asker kaybedildiği, 
20 bin asker esir alındığı (9), General Gao Xianzhi az kalan askerleriyle 
kaçtığı, Çin askeri ordusunun en makamlı Generalı Xian Lao tutuklandığı, 
Turgeşlerin kahramanı Baytaş Tegin’in öldüğü söylenir. Tarihi bilgilere 
göre dağılan Çin askeri ordusun az sayıda kalan diğer askerler ise Isık-
Göl’ün ovalarından geçerek, Kuça’a (Ansi) gittikleri, çoğunun ise öldükleri 
söylenir. Bu durumdan dolayı Kırgızlarda Çinlerle ilgili “Kıtay, Kıtay kırılgır, 
kırk döbödö jıyılgır” yani (“Çin kırılmaz, kaldığı yerde çoğalır” anlamında 
söylenir) diye boşuna denilmemiştir (10).

751-yılında gerçekleşen Talas savaşı tarihi anlamı çok büyük. 
Çünkü, bu savaşın sonuçları Orta Asya’da yaşayan türk kavimlerinin bir 
sonraki tarihine, asırlar boyu kaderlerine, onların etnomedeniyetindeki 
gelişmelerde yönlerini belirledi ve islam uygarlığına yön verebildi. Talas 
savaşının tarihi anlamını birkaç madde halinde sıralamak mümkün:
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1. Atlah savaşında Çin kendi tarihlerinde hiç karşılaşmadığı kadar 
kayıplara uğradı ve geri çekilerek Orta Asya bölgesine bir daha tekrar 
saldırıda bulunamadı. Tang Hanedanlığının askeri ve siyasi gücünü 
kaybetmesinden dolayı Orta Asya ülkeleri rahatladı. Çin artık bu 
ülkelerin içi ve dış siyasetine karışamaz oldu.

2. Çin’in Tan sülalesinin imparatorluğunun Orta Asya’yı ele geçirmek 
niyetiyle gerçekleştiren savaş tatikleri Çin halkı için kolay olmadı. Atlah 
savaşından sonra çok geçmeden Çin’de An Luşan eylemi başladı. 
İmperator eylemi acımasız durdurmak için batıdaki askerlerin Çin’e 
aldırmıştı.

3. Atlah savaşından sonra 20 bin Çin askeri tutuklanarak Samerkand’a, 
İran’a gönderildi. Tutuklanan Çin askerlerinden yerel halk kağıt nasıl 
üretileceğini öğrenmişlerdi.

4. Arap Halifat’ının da askeri seferleri durduruldu. Bu savaştan sonra 
Türk soylu halklar islam dinini kabul ederek barış içinde yaşamaya 
yönlendirildi. Kırgızların arasında, İslam’ı Tajikler ile Özbekler kılıçtan 
korktukları için kabul ettikleri, Kırgızlar ise kendi istekleriyle İslam’ı kabul 
ettikleri söylenir. Bu söylentilerin de tarihle ilgili bir yanı olsa gerek.

5. Karluklar 766-yılında Turgeşlerden hükümetini tamamen almışlardı ve 
kendi devletini kurmayı başardılar.

Bazı Tarih yazarlarına göre Atlah savaşı sınır için olan savaşı olarak 
gösteriliyor. Gerçeğinde ise Atlah savaşı tarihi anlamı önemli. Çin ve Arap 
baskısının jeopolitikasının kesintilere uğramasından dolayı Orta Asya’da 
744-yılı Uygur kağanlığının, 840-yılında Uluu Kırgız Devleti kurulduğuna 
şart koşmuştur.
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ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУНУН ТАРЫХЫЙ-
ГЕОГРАФИЯЛЫК ОРДУ

Жекшенбеков А. Т.* , Атагулов А.**

Summary

Historical and Geographical Place of The Battle of Talas

The article examines the historical and geographical significance of the 
Talas battle and the current state of the area, special attention is paid to 
the history of the place where the battle took place.

Key words: Atlah, Talas, tourism, Tekabked, Joon-Tobo, Manas, 
history, geography, land, water, mountains, forests, cities, trade.

Талас өрөөнү тээ байыркы сактар, усундар, каӊгүйлүктөр 
мекендеген тарыхы тереӊге тамырлаган өрөөн. Арча, карагайлуу, 
ак мөңгүлүү бийик-бийик тоолор, өзөн-өзөндөрдөн күркүрөп аккан 
суулар, бадалдарды, токойлорду, шалбааларды, талааларды кесип 
өткөн Талас дарыясы, Батыш менен Чыгышты бириктирип турган 
Улуу Жибек жолу, өрөөндө көчмөн мал чарбачылыктын, отурукташкан 
дыйканчылыктын, сооданын, кол өнөрчүлүктүн шаар маданиятынын 
өнүгүшүнө жакшы шарт түзгөн.

751-жылдын июль айында Талас суусунун боюндагы Атлах 
шаарынын жанында эки зор армиянын тарыхый салгылашуусу 
болуп өткөн. Гао Сяньчжини Таласка карай кайрадан аттанууга 
мажбур кылып, анын 100 миң солдаттан турган армиясы Суябдан 
Чүй өрөөнүнүн түздүктөрү аркылуу Таласка жөнөп кеткен5. Кытай 
армиясынын курамында Тан империясына вассал болуп эсептелген 
түрк отряддары (6), кучалыктар, кашкарлыктар жана азыраак 
ферганалыктар да болгон. Алардын саны 30 миңдей болгон делинет 
булактарда. (1)

Ошентип, 751-жылдын июль айында Талас суусунун боюндагы 
Атлах шаарынын жанында8 эки зор армиянын тарыхый салгылашуусу 
болуп өткөн. Булактарга караганда Талас суусунун эки жээгинде эки 
цивилизациянын кызыкчылыгын көздөгөн эки зор армия бири-бирине 
даай алышпай 4 күн турушкан делет. Салгылашуунун тагдырын 
бешинчи күнү кытайлардын тылынан капыстан сокку урган.

* Талас облустук чет тилдер лицей-комплекси, Талас, Кыргызстан.
** Талас облустук чет тилдер лицей-комплекси, Талас, Кыргызстан.
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Орто кылымдардагы чоң шаарлардын бири болгон Атлах 
калаасынын чалдыбары (шаар калдыктары) Талас облусунун Манас 
районунун чегиндеги Жоон-Төбө деген жерде жайгашкан. (6)

Арабдардын чыгыш чек арасын кеңейтүүгө болгон планын 
700-жылдардын башында азыркы Кыргызстандын түндүгү, 
Казакстандын түштүгүндө курулган Түргөш кагандыгы бузган.

Талас дарыясынын бою илгертен эле көчмөн калктын да 
ошондой эле отурукташкан калктын да көӊүлүн бурган. Андыктан 
орто кылымдарда Талас өрөөнүндө Талас, Атлах, Шелжи, Сус, Күл, 
Текабет сыяктуу калктуу өнүккөн шаарлар болгон. Окумуштуулардын 
пикири боюнча Талас азыркы Тараз шаарынын, Атлах Жоон-Дөбө 
айлынын, Шелжи Садыр-Коргондун, Күл азыркы Ак-Дөбө мурунку 
Орловка айылынын, Сус Чалдыбар шаар чалдыбарынын, Текабет 
Талас шаарындагы Ак-Дөбөнүн аймагына туура келет. Археологиялык 
маалыматтарга караганда Талас өрөөнүндөгү шаарлар көбүнчө кен 
иштетүүгө багытталган.

Талас Орто Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Ал ислам дини 
келгенге чейин эле согдулуктар тарабынан негизделген. Талас шаары 
VII-IX кылымдарда Кытай жазмаларында Далосы деген ат менен 
кезиксе, VIII-XI кылымда бул шаарды түрк элдери «Аргу-Талас», 
«Алтун-Талас-улуш». «Улуг Талас» деп аташкан.(3) Монгол мезгилине 
чейинки мусулман жазууларында шаар көбүнчө Тараз деген аталыш 
менен белгиленген. Шаар Талас дарыясынын төмөнкү агымынан сол 
жээгинен орун алган. Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкандыктан 
анда ар түрдүү элдердин көпөстөрү жашаган. Андыктан Махмуд 
Кашгари Таластын эли Баласагундай согдуча жана түркчө сүйлөшкөн 
деп жазган. Ал кезде азыркыдай мамлекеттик чек ара, таможня деген 
болбогондуктан Талас өрөөнүндө жашаган көчмөндөр күнүмдүк 
тиричилигин улантып соода-сатык кылуу үчүн шаарга эркин кирип эркин 
чыгып турушкан. Шаардын четинде көчмөндөрдүн бир нече майда 
кыштактары жайгашкан. Талас шаары Баласагун. Атлах, Шелжи, Күл, 
Сус, Текабет сыяктуу шаарлар менен карым-катнашта болуп Кытай 
жана Кашкар тарапка соода кербендери Талас өрөөнүн да аралап 
өткөн.(2) Тарыхта Талас жөнүндө алгачкы маалымат 568-жылга 
тагыраак айтканда Византия империясынын элчиси Зимарктын 
кыргыздардын байыркы мекени Ала-Тоого келишине таандык. Кытай 
саякатчысы Сюань Цзань 630-жылы Таласты маанилүү соода шаары 
катары көрсөткөн.(5)

Араб баскынчылары 751-жылы Талас өрөөнүнө чейин келип, бирок 
аны өздөрүнүн каратып алган аймагына кошуп алган эмес. Андыктан 
ислам бул жерде 893-жылы Саманилер сулалесинин биринчи 
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падышасы Исмаил Таласты каратып алып анын башкы чиркөөсүн 
мечитке айландыргандан баштап кыйла бекемделип күчүнө кирген. 
Саманилердин тушунда Талас ислам менен түрктөрдүн чегиндеги 
маанилүү соода борбору болгон. Илхандардын тушунда Таласта 
биринчи жолу тыйындар чыгарыла баштаган.

Караханийлердин мезгилинде Талас өзгөчө аймак деп эсептелген 
жана аны XIII кылымда кара кытайлар басып алган. Монголдор 
мезгилинде Талас шаары Янги деп аталган. Тараз шаарынын тарыхын 
Талас өрөөнүндөгү шаарлардын тарыхынан ажыратып кароого 
болбойт. Ал байыртан эле Талас дарыясынын төмөнкү агымынан, 
Улуу Жибек жолунун боюнан орун алып өрөөндүн социалдык-
экономикалык, маданий өнүгүшүнө чоӊ таасирин тийгизген. Тараз 
шаарын көчмөндөр цивилизациясынын дарбазасы десек да болчудай.

Атлах шаары чоӊдугу боюнча Талас шаарына жакын болгон. 
Айланасы дубал менен курчалып, шаар бак-шактуу келип. шаардын 
айланасындагылар көбүнчө жүзүм өстүрүшкөн. Базар тегерек четтеги 
айыл-кыштактарга ыӊгайлуу болсун үчүн шаардын чет жагынан орун 
алган. Шаар калкынын көпчүлүгү мусулман болгондуктан мечит 
шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Атлах шаары 751-жылдагы 
Араб аскерлери менен Кытай аскерлеринин шаарга жакын Талас 
дарыясынын боюндагы салгылашуусунан улам тарыхта белгилүү.

Шелжи тоо арасында орун алган анча чоӊ эмес шаар болгон. Мында 
чет өлкөлүктөр көп болуп, күмүш кенин иштетиш үчүн Исфагандан 10 
миӊ адис көчүрүлүп келген.(7) Кен казып алуу үчүн ар кыл ыкмалар 
колдонулган. Руда атайын курулган меште эритилип, коргошун, күмүш 
бөлүнүп алынган. Кенчилердин тургун жайлары шаардан алыс эмес 
кенге жакын капчыгайларга курулган. Шелжидеги кенчилердин турмуш 
шартын ошол кездеги авторлор Ибн Хукал, Якут жазып кетишкен.

Күл шаары окумуштуулар В.В.Бартольд, М.Е.Массон, А,Н.
Бернштам тарабынан изилденген. Шаар азыркы Бакай-Ата 
районундагы Ак-Дөбө кыштагына жакын Үйүр-Марал суусунун оӊ 
өйүзүндө жайгашкан. Ал цитаделден, шахристандан, рабаттан турган. 
Шахристан 6 бурчтуу формада болуп, жалпы узундугу 1080 метр 
дубал менен коргондолуп, мунаралар менен бекемделген. Айрым 
тарыхчылар Атлах салгылашуусунун чек ара салгылашуусу катары 
мүнөздөөгө аракет кылышат. Чындыгында Атлах салгылашуусунун 
мааниси чоң. Кытай жана Араб баскынчыларынын геосаясатынын 
үзгүлтүккө учурашынан улам Борбордук Азияда 744-жылы Уйгур 
кагандыгынын, 840-жылы Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн пайда болушу өз 
алдынча мамлекет болуп өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.
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Жыйынтыктоо: «Талас салгылашуусу» деп аталып, дүйнөлүк 
тарыхта таанылган аянт Талас облусунда жайгашкан. Бул тарыхый 
жерге туристтер да кызыгат. Атлах шаары 700-жылдары гүлдөгөн чоң 
шаар болгон. Бул жөнүндө Махмуд Кашгари сыяктуу өз заманынын 
ойчул окумуштуусу өз эмгектеринде жазган. Бирок, тарыхый окуя 
болгон жер жарым кылымдан бери иликтенбей, дың бойдон боз талаа 
болуп жатат. Туризмдин өнүгүшүнө жана тарыхка кайдыгер карабаган 
жарандар аталган жерди туристтик жайга айлантуу демилгесин 
көтөрүүдө. Долбоор ишке ашса туризмдин көрүнүктүү үч бурчтугу, же 
Манас ордо, Чыңгыз ордо жана Атлах шаары кызыгуу жаратмак деп 
ойлойбуз.(4)

Биздин изилдөөлөр боюнча Талас салгылашуусу болуп өткөн жер 
түндүгүнөн Казакстандын Чолдала аймагы, чыгышынан Таш-Башат, 
Покровка айылдары, түштүгүнөн Көк-Дөбө айылдары,батыштан 
Грозный айылдарынын чегинде Жоон-Дөбө айылында Талас 
салгылашуусу болуп өткөн.
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К ВОПРОСУ О КАРЛУКСКОМ КОМПОНЕНТЕ В 
ЭТНОГЕНЕЗЕ КЫРГЫЗОВ

Абдуманапов Р. А.*

Summary

To the question of the Karluk component in the ethnogenesis of 
the Kyrgyz

The task of identifying components in the ethnogenesis and ethnic 
history of a particular people is the basis for their historical research. The 
study of the Karluk component makes it possible to clarify certain aspects 
of the ethnic history of the Kyrgyz. The article deals with the formation of 
the Karluk ethnic component in the Kyrgyz, as well as the tribal groups of 
Karluk origin that are part of them.

Задача выявления компонентов в этногенезе и этнической истории 
того или иного народа является основой для их исторического 
исследования. Изучение карлукского компонента позволяет прояснить 
определенные моменты этнической истории кыргызов.

По мнению историков, формирование карлукского племенного 
союза происходило в рамках государственных объединений древних 
тюрков. О происхождении карлуков от тюрков-туцзюэ сообщает 
китайская летопись «Синь Таншу» [1, С.41]. Есть мнение о том, что 
карлуки были выходцами из тюркского племени Ашина [2, Р.94-95]. 
Это родство может подтверждаться информацией из китайской 
энциклопедии «Цэфу юаньгуэй», когда в 728 году один из высоких 
сановников тюрков Инаньчоу бэй, карлук по происхождению, был в 
числе послов тюрков к китайскому императору [3, Р.48]. 

По данным «Тайпинхуаньюйцзи» племена гэлолу, т.е. карлуки в VII 
веке кочевали в долине Черного Иртыша [4, С.10], и находились под 
властью тюркских каганов. После гибели западно-тюркского каганата 
в 657 году, карлукские племена подчиняются империи Тан, которая 
создает три вассальных префектуры с карлукскими вождями в 
качестве главнокомандующих. К 690-м годам карлукские вожди вновь 
подчиняются восточным тюркам Капаган-кагана. В 714 году, когда 
каганат потрясла череда восстаний вассальных племен, карлуки 
вновь предложили верность империи Тан, однако уже в 718 году их 
вновь подчиняет восточно-тюркский Бильге-каган, казнив при этом 
лояльных империи Тан вождей [5, Р.281-283].
* Доц., к. и. н., Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Россия.
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Китайская летопись «Вэньсяньтункао» фиксирует карлуков под 
744 годом, когда в результате неурядиц во Втором тюркском каганате, 
власть захватывают басмылы, которых в свою очередь сметают 
бывшие союзники – уйгуры и карлуки. В результате этих пертурбаций 
к власти приходят уйгурские племена, их предводитель Гули-Пэйло 
объявляет себя каганом [4, С.48]. 

Получив власть, уйгурские племена обрушиваются на бывших 
союзников, теперь уже карлуков. По мнению самих уйгуров, описавших 
эти события в Терхинской надписи Элетмиш кагана «затем, в год 
собаки уч-карлуки, замыслив измену, бежали. На западе, в (страну 
народа) десяти стрел они пришли» [6, С.94]. По сообщению Тахира 
Марвази, «прежней родиной (карлуков) была гора Тулис, которая 
является золотой горой. Карлуки были рабами тогуз-огузов (уйгуров), 
позже они восстали против них и откочевали в страну тюргешей, 
которых завоевали и захватили здесь власть» [7, С.208]. Нападение 
уйгуров на карлуков приводит к их откочевке на юго-запад, во владения 
народа «он ок будун», т.е. западных тюрков. Откочевка большого 
массива карлукских племен закономерно приводит к изменению, до 
этого очень непростой, политической ситуации в Средней Азии.

С начала VIII века на территорию Средней Азии проникают 
арабские завоеватели. В 712-713 годах происходят столкновения 
между арабами и армией восточно-тюркского Капаган-кагана. 
Дальнейшая экспансия арабов приводит к столкновению с другим 
сильным политическим игроком региона – танским Китаем. 
Китайские императоры считали среднеазиатские владения своими 
вассалами, прямо вмешиваясь в их внутренние дела. Поводом к 
столкновению послужило противостояние двух местных царств — 
Шаша и Ферганы. Узнав о победной кампании наместника военного 
округа Аньси, китайского генерала Гао Сянь-чжи [Известно корейское 
происхождение генерала Гао Сянь-чжи, см.: 8] в Тохаристане, царь 
Ферганы просит у него осудить царя Шаша, и танский генерал встает 
на сторону ферганцев и обвиняет шашского царя Наджу Чебиши в 
нарушении этикета(!) [9, Р.79]. Несмотря на то, что Наджу согласился 
на урегулирование возникшей коллизии, посланники Гао Сянь-
чжи казнят его. В итоге сын казненного бежит к арабам и просит 
заступничества [9, Р.77]. Эти события красочно описывает летопись 
«Taiping Huanyu Ji» (976-983 гг.): «Царь согласился подчиниться 
Сянь-чжи, который затем послал гонцов, чтобы сопровождать его 
несколько десятков ли до ворот Кайюань. [Но Сянь-чжи] нарушил 
свое обещание и взял царя в плен, представив его суду, где он был 
обезглавлен. После этого все западные регионы были возмущены 
захватом Сянь-чжи [царя]» [10, Р.80].



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 239

Летом 751 года 30-тысячная китайская армия Гао Сянь-чжи 
сталкивается с арабской армией Зийада бен Салиха вблизи Таласа 
[Подробнее о Таласской битве, см.: 23, С.132-135]. Пятидневное 
противостояние армий заканчивается сокрушительной победой 
арабов из-за восставших в тылу Гао Сянь-чжи карлуков, которые 
атаковали китайцев [11, С.142].

Сложно переоценить значение этой битвы в истории Евразии. 
Она почти на тысячу лет остановила продвижение китайцев в регион 
Средней Азии, способствовала распространению ислама, тем самым 
на многие века вперед предопределив судьбу региона.

В VIII—X вв. карлукские племена расселились на обширной 
территории Евразии — от Джунгарского Алатау до Амударьи. По 
сообщению арабского путешественника Абу Дулафа ему пришлось 
ехать по земле карлуков 25 дней, в то же время географ Ибн Хаукаль 
писал о том, что «требовалось даже 30 дней пути, чтобы пройти 
земли карлуков с запада на восток» [12, С.342].

Родоплеменной состав карлуков был различным в разные периоды 
времени. В алтайский период своей истории они именовались 
«трехплеменными» уч-карлуками или уч-огузами, и состояли из 
племен: чисы, таши или ташили, моуло [13, С.186-187], имена которых 
реконструируются как чигиль, ташлык и булак. 

После переселения в Среднюю Азию, если принять во внимание 
сведения Тахира Марвази, карлукские племена состояли уже из девяти 
групп: три — джигиль, три — баскиль, одна — булак, одна — кукэркин 
и одна — тухси [7, С.208]. Кроме них в карлукскую конфедерацию 
входили племена: азкиши, халадж, чарук, аргу и барсхан [14, С.31].

По данным А. Мокеева, уже в алтайский период своей истории 
карлукские племена активно взаимодействовали с кыргызами. 
Согласно его исследованию, название родоплеменного подразделения 
жабагы, входящего в состав кыргызского племени саруу, говорит о его 
тесной генетической связи с карлукским племенем ябаку [15, С.62-
67].

В тяньшанский период этнической истории кыргызского народа, в 
их состав вошли и другие родоплеменные подразделения карлуков. 
По данным С.М. Абрамзона, со ссылкой на исследования Б.Х. 
Кармышевой [16, С.82], карлукское племя мажак вошло в состав 
кыргызских племен саруу и чон багыш под именем мачак. Помимо 
этого, с карлукским племенем гилат была соотнесена кыргызская 
родоплеменная группа килет [17, С.53].
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Исследователь Т.А. Акеров считает потомками алтайских 
карлуков следующие кыргызские родоплеменные подразделения: 
чекел (чигиль), чекир-саяк, актери, бозтери, энтери, борош (бириш), 
абак (ябагу) [18, С.51]. В целом он считает кыргызов и карлуков 
«родственными объединениями, которые находились в постоянных 
контактах между собой» [18, С.55].

По данным О. Каратаева, с карлуками можно соотнести 
подразделение карды, входящее в состав племени кушчу [19, С.100].

Анонимное сочинение «Хухуд ал-‘Алам» в рассказе об областях 
карлуков упоминает три карлукских племени, живущих между 
селением Мирки и областью Кулан: бистан, хайм и бириш [20, С.42].

В связи с этим, заманчиво соотнести карлукское племя бистан 
с кыргызским племенем бостон, входящим в состав отделения 
ичкилик. Кыргызское племя бостон впервые фиксируется в списке 
племен, приводимом в таджикоязычной рукописи XVI века «Маджму 
ат-Таварих», написанной Сайф ад-Дином Ахсикенти [21, С.210]. 
Этимология термина, возможно, связана с персидским термином 
бостан (ناتسوب), обозначающим «сад», ведь карлукские племена, 
одними из первых среди тюркских племен, массово перешли к 
оседлости, поселившись в различных областях Мавераннахра. Об 
относительной оседлости карлуков может говорить и прозвище, 
которым Чингис-хан, согласно Рашид ад-Дину, называл их хана 
Арслана — «сартактай, т.е. таджик» [22, С.527].

Все эти сведения могут быть дополнены опосредованными 
данными. Карлукский этнический компонент является одним из 
основных в этногенезе узбекского и уйгурского народов. Многовековое 
соседство кыргызов с этими народами закономерно привело к 
включению в кыргызский этнос уже узбекских и уйгурских этнических 
компонентов, что в свою очередь, дополнило карлукский этнический 
компонент новыми включениями. 
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ОРТО КЫЛЫМДАГЫ АСКЕР БАШЧЫ, СОГУШ 
ТАКТИКАСЫ ЖАНА ГЕНЕТИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР

Асанов Т.*

Summary

Military Commander, Military Tactics of the Middle Ages and 
Their Genetic Links

The article analyzes the less studied problem of the medieval history 
of Kyrgyzstan –military affairs. The author extracted the information about 
the required qualities of a medieval military commander mentioned in the 
poem by Zh. Balasagyn and studied the issues of military tactics. Besides, 
the terms related to military affairs in the dictionary of M. Kashgari were 
analyzed. The article reflects the main qualities of the military commander, 
the issues of tactics of warfare. Some information about military affairs 
and terms studied in the article allows us to trace the development of 
military affairs in medieval Kyrgyzstan. The author considers the question 
of a possible genetic connection between medieval military affairs and 
the military art of the Kyrgyz, and as comparison attention was given to 
some historical and folklore information and terminological concepts. This 
research shows that this topic needs deep research in modern Kyrgyz 
historiography.

Key words: military commander, military tactics, military terms, genetic 
connections, traditional Kyrgyz military art.

Кыргызстандын орто кылымдардагы аскер өнөрү тууралуу 
маалыматтар тарыхта сейрек учурайт. Алтургай археологиялык 
казуулардагы курал-жарак арсеналына байланышкан табылгалар 
да, орто кылымдардагы аскердик өнөрдүн өнүгүшүнүн картинасын 
толук көргөзө албайт. Бирок жазма даректерде эскерилген эпизоддук 
кабарлар, оозеки тарыхтагы жана фольклордогу айрым бир 
маалыматтар бул багыттагы изденүүлөрдү толукташы мүмкүн. 

Биз карап жаткан маселеге тиешелүү баалуу маалыматтардын 
Жусуп Баласагындын «Кутадгу Билик» поэмасында эскерилиши, орто 
кылымдардагы мамлекеттеги башкаруу ишиндей эле, согуш өнөрү да 
олуттуу мааниге ээ болгондугун айгинелейт. Барыдан мурда, поэмада 
аскер башчынын кандай сапаттарга ээ болушу керектиги жана колду 
уюштуруудагы жоопкерчилиги баяндалган [2, 197-207].

* Доц., ф.и.к., ЖАМУ, Жалал-Абад, Кыргызстан.
 Доц., т.и.к., ОшМУ, Ош, Кыргызстан.
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Аскер башчыга таандык башкы сапаттар: көрөгөч, баатыр, 
мерген, жоомарт, тартынбас, токтоо, ар-намыстуу, сүрдүү, бекем, 
болоттой бек, боорукер, билгиликтүү, адилеттүү. 

Аскер башчынын урушта жеңишке жеткире турган сапаттары: 
чабыштарды башынан көп ѳткѳргѳндүгү, жоону титирете тургандай 
жолборс жана арстан сымал эр жүрөктүүлүгү, кабыландай билек, 
доңуздай көктүк, бөрүдѳй күч, аюунун жаалы, бугунун жүрүшү, кирген 
буурадай албууттулугу.

Аскер башчынын амалкөйлүгү: түлкүдѳй амалкѳй, сагызгандай 
сак, кузгун сымал кѳзү курч, үкүдөй түнкүсүн уктабаганы.

Аскер башчынын жоокерлерге кѳргѳн камкордугу, даярдыгы: 
тамак ашы, курал-жарагы, тону, ат-көлүгү.

Аскер башчыга ийгилик берүүчү сапаттар: адилеттүүлүгү, олжо 
таратууда жоомарттыгы, жолборс сымак баатырдыгы, арстанды торго 
салгандай айла-амалкөйлүгү, көктүгү.

Терс сапаттары: текеберлик, мактанчактык.

Кошундун кандай болуш керектиги: кошундун кѳптүгүнѳ эмес 
анын сапатына көңүл буруу керек жана сапатты мыкты курал-жарак 
бере тургандыгы, көп черикте жакшы башчы болбосо колдун ыркы 
кетип топураган чамасы жок топко айланып кала тургандыгы, сансыз 
колдон тартиптүү аскер артык экендиги белгиленген.

Аскер башчынын жоого каршы даярдык кѳрүүдөгү милдети: 
аскерлерди баштап жүрүүсү, баатырларды тандай билүүсү, 
душмандын колун жана чоо-жайын билип алардан сак болуу үчүн 
алга карап чалгын тобун жиберүү, аскердик күзөтчү топту дайындоо, 
жашыруун кароолдукка киши коюу, колго дайындуу көрүнүп турсун 
үчүн туу башчынын турган жерин так аныктоо, аскер кошунун ыңгайлуу 
жерге жайгаштыруу, кошундун бир бѳлүгүн буктурмага жашыруу.

Урушка даярдануунун жөнү: жоого тилди алдырбоо, тескерисинче 
алардын колунун санын билүү үчүн душмандын тили жардам бере 
тургандыгы жана алардын санын билген соң чабуулду баштоо 
керектиги. Сактык үчүн жасалган мындай көрөгөчтүк иш, жеңишти 
камсыз кылуунун мүмкүнчүлүгү.

Жеңишке жетүүгө негиз болуучу сапаттар: айла-амал, этияттык 
жана сактык, кыраакылык.

Аскердик дипломатия: эгер душмандын колу күчтүү болсо 
шашылып кармашуунун кереги жок экендиги, андан кѳрѳ элдешүүгө 
киши жиберип, мүмкүн болсо жарашып алуунун оң экендиги. Барган 
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элчи кеп-сөзүн даярдап амалдуу болуусу, унчукпай ашык сөзгө жол 
бербеши керектиги. Кокус бул иштен жол болбой такыр айла калбаса, 
анда күч топтоп жоо киймин үстүгө салуу керек, деп айтылган.

Душман кармашууга кадам койсо эмне кылуу керек: токтолбостон 
аскерди жоого таптоо, чакырып колду жетектөө, чабуулду көп созбой 
баштоо, күчтүн барын топтоп чагылгандай жоого тез тийүү керек. Үлгү 
болсун үчүн кошун жоого кирер чакта жаачылардын алдында болуу, 
мыктыларды баш кылып колду баштоо, алдында да жана артында 
да туруп калгандарын оң канатка жана сол канатка бөлүп салуу 
керектиги айтылган. 

Согуштук тактика, амал: Эки жоо аралашып алышканга жана эки 
жак төш тирешип чабышканга бет алганда: адегенде буктурмадан 
жебе жаадыруу, жакындан найза сунуп сайып, айбалта, кылыч менен 
таамай чабуу.

Жоо менен беттешкенде кандай аракет кылуу керектиги: өжөр 
болуу, беттешүүдө шумкардай каршылашын тытмалоо, көз кызарып 
кып-кызыл кан куюлгандай түр менен салгылашуу, аккан канга аттар 
баспай тыгылып, ат жабдыктар, курал канга боёлгон деңгээлдегидей 
кармашуу, эгер жоо колду бузуп кирсе тик карап жеңмейинче бекем 
туруу, жоо кокус солк этип артка чегинсе артынан түшүп кубалоо күчкө 
салуу, кубалап жетип жыга саюуу, алабармандарды куугандардын 
катарына салуу, бирок жоо жеңилсе жарым жолдон кайткан оң, 
анткени чарчап болгон өзүңдүн колуңду кыйнаштын зарылчылыгы 
жок.

Бир акылман сынчы айткандай качкан жоону жөн эле кууй 
берип кайрылган душмандан сокку жебе, андан көрө кайтып эрдик 
көрсөткөндөргө олжо бергин, алардын баарына олжо таратсаң 
жүздөрүнө кубаныч күйүп жанат, аларды мактаганың жаманын жакшы 
кылса, жактаганың жакшысын көккө учурат анан алкышка арзыган 
жоокер күчөп арстан алат, керек болсо учкан кушту сермеп салат 
дегендей кеңеш берген экен.

Жоону жеңгенден кийин: набыттарды ардак менен көмдүрүп 
балдарына кенен арбын олжо берсең, аны көргөн жоокерлер сендик 
болуп баштарын сен үчүн сайып коёрун жана да башчы үчүн жылуу 
сөз, ачык көңүл, март болуу керектүү эң бир сонун сапаттардан 
экендигин белгилеген. Керек болсо бул үч сапат эркин жанды байлап 
коё тургандыгы жана күмүш акчага кулду албагандай бакытты 
ушул үчөө өзү табаарын ошондой эле аскер адамга ушул сапаттын 
керектиги, эгерде анда ушундай сапат болсо карыш жылбай ийгилик 
ээрчий тургандыгы айтылган. Бек кызматка ушундай адам тапса ал 
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бактылуу түйшүксүз болоору, увазирдин болсо даңкы алыска тарай 
тургандыгы эскерилген.

Соңунда Акдилмиш Эликке собол таштап: увазир, аскер башы 
экѳѳ – бири кылыч кармаса, экинчиси калем кармай тургандыгы 
жана бардык иштин түйүнү экөөндө жаткандыгы менен жыйынтыктап: 
экөө бардыгынан бийик тураары, сөздөрү бир болсо пайдалуу ал 
эми талашып-тартышса өлкөгө бүлүк түшөрү, тескерисинче бек 
татыктуунун татыктуусу болсо алардын кызматынын элге пайдасы 
тиерин айтып, акылдуу бир өкүмдардын сөзү менен жыйынтыктайт. 
Анда эгер кылыч менен элди багынтып алсаң, калем менен бийликке 
жол саласың, калемсиз бийлик болбой тургандыгын, кылыч сүрөп, 
коркутуп, согуп, тескегени менен күч бийлиги көпкө чыдап түтпөй 
тургандыгын, ал эми калем шаарларды багынтса жыргалчылыкка жол 
ачыла тургандыгын айткан.

«Кутадгу биликтеги» аскер башчынын кандай болушу керектиги 
тууралуу ой-толгоолор менен накыл сѳздѳр, орто кылымдардагы 
аскер өнөрүнө коюлган суроо-талаптардан улам келип чыккан. Аскер 
башчынын каармандык сапаттары адабий чыгармада (балким ал 
кездеги эл оозунда) мурда эле айтылып келген каймана сүрөттөмөлөр 
жана эпиттер аркылуу берилиши, албетте поэманын чыгармачылык 
табиятына мүнөздү көрүнүш. Бирок, биз андан сѳз кылынган аскер 
өнөрүнө түздөн-түз тиешеси бар айрым маанилүү жагдайларды алып 
чыксак.

Кошундун кандай болушу тууралуу сѳз кылганда анын көптүгүнө 
эмес, сапатына көңүл буруу керектиги айтылган. Колдун сапатын 
керек болсо мыкты курал-жарак бере тургандыгы, көп черикте 
(аскерде) жакшы башчы болбосо кошундун ыркы кетип топураган 
чамасы жок топко айланары, сансыз колдон тартиптүү аскер артык 
экендиги тууралуу ой-толгоолор карахандар мамлекетинин ошол 
мезгилдеги аскердик күжүрмөн даярдыгын бекемдөөгө багытталган 
талаптардан деп билсек болот. Мында мыкты даярдыгы бар жана 
тартиптүү ыкчам аскер кошууну, мамлекеттин аскердик жөндөмүн 
арттыруучу жана ага көп ийгиликтер менен олжолорду алып келүүчү 
күч боло тургандыгына ишарат берилип жаткандыгын көрөбүз. Демек, 
аскер колунун жөндөмдүүлүгүн аныктай турган: бул анын көптүгү эмес 
сапаты, мыкты курал-жарагы, жакшы кол башчысы жана кошундун 
темирдей бекем тартиби саналган.

Аскер башчынын башкы милдеттеринин бири жоого каршы 
күжүрмөн даярдык көрүү болгон. Аскер башчы бардык жүрүштө 
аскерлерди баштап жүргөн. Ал баатырларды тандап, душмандын 
колун, чоо-жайын билип алардан сак болуу үчүн алга карап чалгын 
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тобун жиберген. Душман тууралуу билүү, керектүү маалыматтарды 
жыйноо бул адаттагыдай эле алдын-ала жүргүзүлгөн аскердик 
амал болуп, аны менен аскердик күзөтчү топ дайындаган (бул аскер 
тилинде секрет деп аталган [7 216.]) жана жашыруун кароолдукка 
киши коюлган. 

Бул кабарларга салыштырмалуу кыргыздардын согуш өнөрүнүн 
орто кылымдардагы карахан түрктөрү менен генетикалык 
жакындыгы бар экендигин баамдасак болот. Жоону тосор алдындагы 
кыргыздардын күжүрмөн даярдыгы тууралуу Белек Солтоноев 
мындай маалыматтарды келтирет: жоонун аз көбүн билмек үчүн 
качырткы (качырткы воен. уст. разведка) [6, 362] салып, аз-көбүн билип 
согушкан, жоо абыдан күчөгөн чагы болсо, айылды чың-бек жерге 
кондуруп, айылдан алыс жерден жол тоскон кайгуулу деген болгон. 
Айыл арасынан жол чалып турган жесекчи болгон. Эр азаматын 
бөлүп, айылдан тышкары ыңгайлуу жерге коюп, жоонуу күтүп турган. 
Бул кишилерди жасоол деген. Жоодон качаарда ар кайсы жерге көп 
от жагып коюп туруп качкан. Ал отту, эр оту деген [6, 13-15]. 

Кайгуул терминин тарыхый мааниси К.Юдахиндин сөздүгүндө 
– дозор (конный); разведка (военная) деп берилген (карып калган 
бээден кайгуулга минер aт туубас; кароол карап, жер кѳргѳн, кайгуулга 
чыгып жол салган; алдына салып чалгынды, артынан коюп кайгуулду. 
Сөздүктө жесек – застава, сторожевой отряд деп берилсе, жесекчи 
– разведчик (чалгынчы ал эми жасоол – исполнитель поручений 
при должностном лице (буйрукту аткаруучу), деген мааниде туура 
берилген [8, 318. 251. 238]. Адатта жесек малды жана айылды күнү-
түнү жоодон сакташ үчүн кароолдо туруп кайтарган жана чалгынчылык 
кызматты аткарган [1, 71]. Кыргыздар жоого аттанаарда эң алдына 
чалгын кетип, андан кийин колдун коопсуздугун камсыз кылып жол 
салуучу кайгуул жөнөтүлгөн.

Мындан тышкары поэмада колго дайындуу көрүнүп турсун үчүн 
туу башчынын турган жерин так аныктап, аскер кошунунун ыңгайлуу 
жерге жайгаштыруу керектиги айтылган. Айрым фольклордук 
маалыматтарга караганда кыргыздарда туу колдун баарына көрүнүп 
турсун үчүн бийик жерге тигилген, сайылган же орнотулган. Адатта 
тууну атчан жоокер кармап турган, туу кармоочу (желекчи) талап 
боюнча өзүнүн кароолун буйруксуз таштап кетпес үчүн анын атынын 
алдыңкы буттары тушалып коюлган [8, 171].

Урушка даярдануунун жүрүшүндө жоого тилди алдырбоо, 
тескерисинче алар колунун санын жана даярдыгын билүү үчүн 
душмандан тил алуу чоң жардам бере тургандыгы белгиленген. 
Жоонун күчүн жана сырын билиш үчүн тил кармап же тутуп келүү 
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чабуул баштоодон мурда жасала турган өтө маанилүү иш болгон. 
Согуштук мындай амал кѳчмѳндѳрдѳ анын ичинде кыргыздарда дагы 
сакталган. Кыргыздардын аскер ишинде тил же тил сура деп аталган. 
Мисалы, «тилди кармап алалы, тилден тилди сурайлы» – пойма языка 
и получим от него сведения; «тил тарт» – тайно разведать, разузунать; 
«тил тартмакка келгенмин, тилимди ал, мергеним» – прибыл я сюда, 
чтобы разведать, послушай меня, охотник мой; «ушу келген кошундан 
тил чыгарбай кырды эле» – он уничтожил всех, чтоб не дать языка 
(который бы мог разгласить) [8, 735]. Демек, душмандын сырын ачып 
бере турган тилди кармап келүү, орто кылымдарда эле маанилүү 
аскердик амалдарга жаткан.

Аскердик дипломатия поэмада маанилүү чаралардын бири 
катары каралган. Анда душмандын колу сенден күчтүү экенин сезсең 
шашылуунун кереги жоктугу, андан көрө элчи жиберип жарашып алган 
оңураак болору айтылган. Бара турган элчи көрсөтмө боюнча жөн 
барбай сөзүн даярдап амал менен тил таба билүүсү, ашык сөзгө жол 
бербеши дурус деп белгиленген. Бизге белгилүү болгондой кѳчмѳн 
элдер жарашуу максатында бири-бирине ак үйлүүгө берүү, аманат 
алуу сыяктуу дипломатиялык мамилелерди жүргүзүп тынчтыкты 
жөнгө салып турушкан.

Жоо менен беттешүүгө кирердин алдында ураан чакырып колду 
жетектөө, чабуулду көп созбой баштоо, күчтү топтоп чагылгандай 
жоого тез тийүү керектиги айтылган. Колду күжүрмөн даярдыка 
келтирип катарга тизүүдө: алдына жаачандарды койгон, андан кийин 
үлгү болсун үчүн мыктыларды койгон, алдына да жана артына да 
эрлер турган, колдун калган бөлүктөрү салтуу түрдө оң жана сол 
канатка (флангага) бөлүнгөн. 

Борбордук Азиянын көчмөндөрүндө дуальдык (кош бирикмелик) 
негиздеги аскердик уюмдашуу түзүлүшү байыркы жана орто 
кылымдарда кеңири таралган[5, 136-147]. Кыргыздарда дагы 
жакынкы мезгилдерге чейин колду кураганда эки канатка бөлүштүрүү 
принциптери сакталган. Канат хан 1916-жылкы көтөрүлүштө Токмокту 
алууга түшкөндө жалпы кошуунду дал ушундай эки канатка бөлгөн. 
Кошуун кезегинде өз ичинен араанга отряддарга бөлүнүп оң араан, 
сол араан, орто араанга [8, 63] ажыраган.

Согушта колдонуучу тактика амалдардын бири: эки тарап төш 
тирешип чабышууга бет алганда адегенде буктурмадан жебе 
жаадырылган. Адатта көбүнчө буктурмадан атчан жоокерлер чабуул 
койуп кол салуусу керек эле. Мында: кыязы каптап келе жаткан жоого 
карата буктурмадан жаа тартуу эске алынган. Андан кийин бетме-
бет келгенде жакындан найза сунуп качыруу, айбалта, кылыч менен 
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таамай чабуу керектиги көрсөтүлгөн. Албетте жоо менен беттешкенде 
жогоруда белгилегендей аянбастан согушуу талап кылынган. Ийгилик 
сен тарапта болуп жоо качууга кадам койсо анын артынан сая түш, 
бирок жеңилген жоо өлүм тонун кийгенге тете болгондуктан аларды 
кууганга азгырылба, кайрылган жоодон сокку алып калышың ыктымал, 
андан көрө колдун күчүн кетирбей кайра кайт деген көрсөтмө берилген. 
Кайтып келип эрдик көрсөткөндөргө олжо берип ыразычылыгын ал, 
набыттарды ардак менен көмдүр жана балдарына арбын олжо бер 
дегендей кеңеш берилген.

Соңунда Акдилмишдин Эликке собол таштаганында, кылыч 
менен элди багынткандай калем менен бийликке жол сала турганын, 
калемсиз бийлик болбой тургандыгын, кылыч убактылуу көрүнүш 
болуп күч бийлиги көпкө чыдап түтпөй тургандыгын, ага караганда 
калем илим-билим таратып шаарларды багынтсаң келечекте 
жыргалчылыкка жол ачасың деген ой менен жыйынтыктаган.

«Кутадгу биликтеги» бул маалыматтар карахандар доорундагы 
аскер башчыга таандык күжүрмөн сапаттарды жана орто 
кылымдардагы согуш өнөрү менен тактикасына байланышкан 
баалуу кабарларды камтыган. Бирок, негизи эле Кыргызстандын орто 
кылымдардагы көчмөндөрүнүн жана мамлекеттик бирикмелеринин 
жоокер өнөрү, согуш иши, жалпы эле согуштук доктринасы туралуу 
маселелер, кыргыз тарыхнаамасында изилденбеген маселе боюнча 
калууда. Бул аталган маселеге тиешелүү маалыматтардын аздыгынан 
эмес, аны издеп таап чыгуунун, аскердик иштин ар кыл жагдайларын 
калыбына келтирүүнүн жана аны иликтеп чыгуунун алгылыктуу усул 
– жол-жоболорун дурустап өздөштүрбөгөндөн болуп жаткандыгын 
эске алуубуз керек. Биз ушуга байланыштуу, ошол эле доордо жашап 
ѳткѳн Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө бизди кызыктырган айрым 
маалыматтарга көңүл бурсак.

Сөздүктө чокуш – аскерлердин катарын түздөөчү, согуш алдындагы 
тартипти сактоочу башчы деп берилген [4, I. 641]. Сөздүн уңгусу 
чок термини менен байланышкан жана кыргыз тилиндеги сакталып 
калган тарыхый маанисинде ал жогорудагыдай эле башчы дегенди 
түшүндүргөн. К. Юдахиндин сөздүгүндө терминдин мындай тарыхый 
мааниси берилген. 1. чок ист. шишечка (томпок, Т. А.) на шапке 
китайского или калмыцкого начальника, чиновника; (в эпосе) кара чок 
калмыки, кызыл чок китайцы; 2. кызыл чок ист. конный вестовой при 
канцелярии или должностным лице местной админстрации; илгерки 
болуштардын кызыл чогундай жүрөт. 3. перен. (в эпосе) китайский 
или калмыцкий начальник, чиновник; калмак, кытай чоктору [8, 864].

Терминдин тарыхый ѳтмѳ мааниси бир аз өзгөрүлгөнү менен негизги 
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уңгу чок терминине байланышып – чокуш (X к.) кол башчы; кызыл чок, 
кара чок (XVIII к.) башчы же бийлик кызматкери; колониялык доордо 
кызыл чок (XIX к.) волосттук башкаруучунун (болуштун) алдындагы 
чабарман же кабарчы маанисинде түшүндүрүлүп калган. Демек 
архаизмге айланып колдонуудан калган кыргыздын эски сөзүндө чок 
же чокуш башчы дегенди түшүндүргөн деп билсек болот. Терминди 
текшере келгенде ал кийинчерээк антропонимге – кишинин сейрек 
коюлуучу ысымына (мисалы, Чокуш, Чокушев) айланып кеткен.

Махмуд Кашгаринин сөздүгүнөн аскердик-согуштук ѳнѳргѳ жана 
жарак-жабдыктарга тиешеси бар бир катар сөздөрдү жана терминдер 
учурайт. Мисалы: басыг – түн ичинде кол салуу. Айтышат: ол аны 
басыгында тутты – ал аны түнкү кол салууда тутту (кармады); 
бусуг – буктурма; башак – октун учуна кийгизгич, найзанын учу; 
түвек – камыштан жасалган түтүкчө, дарактан да жасалат. Аны 
менен канаттуларды атат. Ошондой эле найза маанисинде, бул 
чыгылча; черик аскер катары; тулум – курал, жарак; кылыч камчы 
– кылыч салынуучу камчы (кын сыяктуу); тугруу – кылыч, бычак 
жана канжардын сабы; кесмек – жайык темир октун (жебенин) учуна 
кийгизгич; калкаан – калкан, дагы башка түрү калкан курмаан – саадак: 
Өгүз, кыпчак тилдеринде. Айтышат– кииш курмаан – кын (зоот) менен 
саадак. Бул сөз куур маан кур байлан – деген сѳздѳн келип чыгат; 
булгач – бүүлүк. Душман каптап кирген кездеги башаламандык, 
ызы-чуу; туграг – согуш, же жарышка аскерлери берилүүчү хандын 
аттары, бардык нерсеге бүткөн соң аттарды кайрып алат; тутгак 
душмандын алдыңкы бөлүмүнө түн ортосунда чабуул жасап, басып 
алуучу аскер бөлүгү; кабгак – капкак, саадакты жапкан капкак; кувлук 
– ылайдан жасалаган ок, кургак жана нымдуу абалында ата берсе 
болот (күбала, күбале – ылайдан тоголок жасалып кыш ордуна дубал 
тургузганга колдонулган) [8, 458], бечкем – жибектин боосундай, же 
жырткыч жапайы буканын куйругундай болгон белги. Салгылашуу 
күнү баатырлар байлап алышат; окка йелим йапчунды – Окко желим 
жабыштырды (жүн, канаттын талын); су йумурланды – Аскер чогулду, 
топтолду. Огуз тилинде; ер йаркыланды – Эр жарактанып соот кийди 
(йарыкланур, йарыкланмак); туз – саадакка байланган оромо кайыш, 
кур; киш – саадак, огуздар жана алардын агалары кыпчактар бул 
сөздү билишпейт; сай йарык – соот; куба йарык – темир зоот; торы 
калкан – калкан, соот душмандан коргонуу үчүн колдонулган курал-
жарак, кийим; теке – теке мүйүзүнөн жаа жасалат; чыргуй – шыргый 
жебенин башынын калың, жоон капталы; каргой – бийик жерде, 
же тоонун үстүнө турузулган чырак коюлган кароол мунара, анын 
үстүнө от жагып душмандардын келип калганын кабарлайт, ага карап 
адамдар даярдык көрүшөт; темүрчи кылыч токыды – Темирчи кылыч, 
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бычак (ж.б.) сокту; ол ок йелимледи – Ал октун учун желимдеди 
(жабыштырды):[4, I. 645, 656, 677, 691, 727,731 751, 763, 767, 793, 
797, 805, 811,823, 829- бб.; 3, ІІ. 459. 3, III. 151,155, 163, 179, 181, 237, 
329, 335, 337, 351, 355, 367,405, 509, 653].

Сөздүктөгү бул терминдер карахан түрктөрүнүн тилинде болсо да 
түшүнүктүү эле берилгендиктен алардын айрымдарынын мааниси 
жана жасалуу ыкмалары бизди кызыктырбай койбойт. Мисалы, түвек 
чигилдердин тилинде найза маанисин туюндурары белгиленген. Бул 
терминдин кыргыз тилиндеги өтмө мааниси найзанын түпөгү менен 
байланышкан. Түпөк жылкынын жалынан же топоздун куйругунан 
жасалып найзанын учу менен сабынын ортосуна байланган. Кыргызча-
орусча сөздүктө Түпөк 1. пучок конского волоса; 2. ист. бунчук (кисть 
из конско волоса или хвоста яка, привязывающаяся к древку копья) [8, 
787] деп мааниси так берилген. Фольклордо кызыл түпөк сыр найза, 
түпөгү жок найза, түпөктүү найза деп айтылат.

Сөздүктөгү бизди кызыктырган терминдердин бири бул булгач. 
Дивандагы анын маанисин – бүүлүк (бүлүк), душман каптап кирген 
кездеги башаламандык, ызы-чуу деп берген. Ушуга байланыштуу 
кыргыздардын ичкилик уруулар тобунун түпкү атасы катары XVI 
к. жазылган «Маджму ат-таварихте» [3, 395-397] жана санжыра 
маалыматтарында Салус-бек Бугачинин (Салвас бий булгачынын) 
эскерилиши кызыгууну туудурат. Аталган жазма булак боюнча 
ичкилик уруулук тобу булгачы деп аталган. Терминдин келип 
чыгышын моңголдордун булаагачин уруусу менен байланыштырган 
пикирлер да болгон. Бирок бул маселеге жакындан көңүл бурган А. 
Мокеев булгачи этнониминин мааниси байыркы түрк тилиндеги булга 
– козутуу (мутить), өтмө маанисинде баш аламандыкты баштоочулар 
деген маанини бере тургандыгын жана ал XVI к. автор Мухаммед 
Хайдардын кыргыздарга берген мүнөздөмѳсүнө дал келе тургандыгын 
белгилеген [5, 110-112]. Демек Моголстандын саясий тарыхында 
чечүүчү роль ойногон кыргыздардын бир бөлүгүнүн булгачы аталып 
калышынын тарыхый негизи бар экендигин ушундан баамдасак болот.

Келтирилген маалыматтар карахандар каганатын байырлаган 
уруулардын аскердик-согуштук өнөрүнүн айрым жактарын билүүгө 
мүмкүнчүлүк түзөт. Бул албетте жетишсиз, бирок келтирилген 
малыматтар келечекте орто кылымдардагы аскердик-согуш өнөрдүн 
маселелерин археологиялык табылгалар менен жазма даректердеги 
кабарларды менен салыштырып иликтеп чыгууну талап кылат. 
Анткени кралып жаткан маселе кыргыз тарыхнаамасында дагы эле 
аз изилденген проблема боюнча калууда.
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ТЮРКИ, МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР, КИТАЙ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ МОЩИ 

И ВОЕННОЙ СИЛЫ
Рыскулов Т. М.*

Summary

Comparative Analysis of Turkic’s, Islamic World, Chinese 
Geopolitical Power and Military Power

The article describes the experience of a new historical understanding 
of the past, the role and significance of the Talas (Atlakh) battle in the 
historical destinies of the peoples of Central Asia has been revised. It 
is indicated that the Talas battle did not solve the problems of medieval 
geopolitics for a thousand years in relation to the Central Asian region.

Keywords: Turks, Arabs, China, geopolitical power, military power, 
kaganate, mutual influence.

Битва на реке Талас у города Атлах детально описана, 
проанализирована многими видным учеными востоковедами. 
Количество войск, диспозиция, противостояние и сражение. Это 
общеизвестно! В данной статье мы хотели дать новую интерпритацию 
роли и значение Талаской битвы в истории народов Центральной 
Азии. Во первых историческая роль и значение Талаской битвы для 
народов Центральной Азии сильно преувеличена.

Борьба за гегемонию в Центральной Азии тюркских народов, дала 
арабам и китайцам уникальный шанс, встретиться на поле боя? 
Инцидент который более не повторился до 19 века. Наоборот, вплоть 
до 16 века, терреториальная целостность, независимость государств 
мира, зависела от тех или других тюркских государств. Которые 
постоянно враждовали, и оспаривали власть в между собой. 

Так в VI в Аварский каганат правит в Европе. Первому тюркскому 
каганату, платят дань три империи средневековья Китай, Иран, 
Византия. Вследствие, вышеуказаного ни Китай, ни арабский мир в 
целом, не могли бросить военный вызов Тюркам.

Да, вообще в мировой истории периода древности и средневековья 
нет битвы которая бы на тысячу лет решила вопросы противостояния, 
столкновения между цивилизациями? 

* Доц., к. и. н., БГУ им. К. Карасаева, Бишкек, Кыргызстан.
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Во-вторых у императоров Поднебесной всегда была 
геополитическая мечта завоевание западных земель, Таласская 
битва, только одна из многочисленных битв, в череде мирных и не 
мирных взаимоотношений.

Достаточно вспомнить многочисленные гунно-китайские войны, 
которые - практически всегда, за небольшим исключением, 
оканчивались поражением китайских армий.

Многочисленные пехотные подразделение Китая терпят 
поражения.

В известной работе книге «Хунны в Китае» Л.Н. Гумилева есть 
стратагемная концепция которая вобрала в себя все многоцветье 
отношенй между двумя народами. Вот она «Свободу народов 
Великой степи отстояли только хунны. Они сражались в соотношение 
1:20, против них были двинуты не только армии, но и дипломатия, и 
экономика, и обольщение культуры (3.3) 

После разгрома армии Китая, против гуннов двинута дипломатия, 
так китайский разведчик и дипломат Чжан Цянь заключает 
антигуннский союз с усунями. 

И тогда древняя оседлая цивилизация стала применять изощренные 
методы дипломатии, кредо которой звучало следующим образом: 
«руками варваров уничтожать варваров». Это и стравливание 
престоло-наследников, и организация прокитайской партии у соседей 
гуннов и усуней, а затем использовании рисовой водки для спаивания 
гуннов, которую отпускали щедро и без меры. Кроме этих весьма 
действенных мер, Китай был вынужден перенять стратегию, тактику 
и вооружение гуннов, ибо вооружение, стратегические и тактические 
приемы войны китайской армии не соответствовали веяниям времени. 

Император Китая издал указ о создании кавалерии подобной 
кочевнической, и горько шутил что, одежда кочевников, которая 
станет формой китайской армии, вызовет смех в Поднебесной. «В IV 
веке до н.э. оседлое населения Китая вынуждено было заимствовать 
вместе с конницей и варварскую одежду, в частности штаны и сапоги». 
«Таким образом, Китай получил от «народов степи», как дар, тяжелую 
кавалерию. Монголо-тюрки заставили китайцев создать новый род 
войск». (7.19) В цитируемом тексте говорится о гунно-китайских 
отношениях, поэтому слово монголы здесь неуместно. 

Следующий этап тюрко-китайской войны и взаимоотношения.

И так в 693 – 706 гг. армия Капагана шесть раз форсировала 
Хуанхэ и глубоко проникала на территорию Северного Китая. 
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Китайские войска не смогли оказать эффективного противодействия 
тюркам. Императрица выплачивала Капагану огромные контрибуции 
и посылала дары, которые, скорее, были плохо замаскированной 
данью. В 696 – 697 гг. Капаган подчинил киданей, приостановив тем 
самым продвижение китайских армий на северо-восток, в предгорья 
Хингана, и обезопасив восточный фланг каганата. Северная и 
западная границы государства Капагана проходили в 699 – 708 гг. 
по Танну-Ола, Алтаю и Тарбагатаю. В 706-707 гг., подчинив племя 
байырку, тюрки заняли земли от верховья Керулена до Байкала. В 709 
– 710 гг. тюркское войско заняло Туву и, перевалив Саяны, нанесло 
тяжёлое поражение енисейским кыргызам. 

Война с Китаем 720 – 721 гг. была последней войной каганата 
с империей. Китайский император Сюаньцзун щедро платил за 
установившийся мир на северной границе. Только в 727 г. император 
послал “ в дар” Бильге-кагану 100 тыс. кип шёлка в ответ на 
символическую “дань” – тридцать коней.

«При наследовавших Бильге сыновьях Инань-кагане (734-739) 
и Тенгри-кагане (740-741) начался распад каганата. Все меньше с 
центральной властью считались удельные правители из каганского 
рода Ашина. Малолетний Тенгри-каган был убит своим дядей, 
Кутулгом-ябгу, захватившим каганский престол. Началась война 
с племенными союзами уйгуров, басмылов и карлуков, в которой 
погибли Кутлугом-ябгу и его наследники. В 745г. Второй Тюркский 
каганат окончил свое существование». (4.153) 

В конце VII в. Вождь тюргешских племен Западного Тянь-Шаня, 
Учэлиг, изгнал из Семиречья ставленника танского двора Хосрова 
Бери-шада и установил свою власть на территории от Чача 
(Ташкента) до Джунгарии. В г. Невакете на р. Чу и в г. Кюнгюте на 
р. Или были учереждены «большая» и «малая» каганские ставки, 
страна разделена на 20 округов во главе с каганскими управителями 
(тутуками), каждый из которых был в состоянии вставить 5-7 тыс. 
воинов. 

Сулук Чабыш-чор-каган (715-738) все годы своего правления 
вел борьбу на два фронта. Из Восточного Туркестана ему угрожали 
претенденты на престол из рода западнотюркских каганов, 
поддерживаемые китайскими войсками. 

На западе тюргешам угрожали арабские армии, не раз 
переходившие Сырдарью в 714-715гг. Это заставило Сулука 
включиться в борьбу с арабами, которые вели войну с стремившиеся 
сохранить независимость государствами Центральной Азии. В 720-
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721гг. полководец Сулука, Кули-чор, вел успешные боевые действия 
против арабов в Согде. В 728-729 гг. Сулук поддержал антиарабское 
восстание жителей Самарканда и Бухары и изгнал арабов из Согда. 

Гибель Сулука и недолгое правление его сына, Кут-чор-кагана 
(738-739), положили начало двадцатилетней борьбе за власть между 
знатью «желтых» и «черных» племен, на которые делился тюргешский 
племенной союз. Междоусобица привела к вторжению в Семиречье 
войск танского наместника в Куче, который в 748 г. захватил один 
из крупнейших городов Семиречья, Суяб. Однако в 751 г. китайские 
войска были разбиты арабами и карлуками близ р. Талас и бежали 
из семиречья. Власть в государстве захватили ханы «черных» 
тюргешей (Йыпар Кутлуг-каган, 749-753), однако междоусобицы не 
прекратились. 

Отметим, накануне Талаской битвы геополитическая ситуация в 
Центральной Азии складывалась следующим образом в 744-745 гг. 
объединенные силы уйгуров, басмылов и карлуков, сокрушили Второй 
тюркский каганат. В 746-747гг. уйгуры нанесли военное поражение 
своим союзникам и подчинили басмылов. Карлуки по большой части 
бежали в Семиречье и Джунгарию, где впоследствии (766г.) они 
заняли первенствующее положение среди западнотюркских племен. 

Образовавшийся Уйгурский каганат стал важной политической 
силой в Центральной Азии. В 50-60-х годах VIII в. конница 
уйгуров сыграла решающую роль в разгроме мятежных китайских 
военачальников Ань Лушаня и Ши Сы-Мина, поднявших восстание 
против танского императора Сюаньцзуна. Однако это восстание 
стало началом конца Танской империи. 

«Со второй половины VIII в. наблюдается закат военно-
политического могущества Танской державы. На западе она теряет 
свои позиции в длительной борьбе с тибетцами, уйгурами, а позже 
кыргызами и тангутами; на севере, где еще к концу VII в.был утрачен 
контроль на Кореей, ее теснят племена киданей, на юге – усилившееся 
государство Наньчжао». (4. 161) 

Таковы были в общих чертах взаимоотношения народов 
Центральной Азии и Китая в средневековье. Исходя из вышесказанного 
вряд ли Китай мог угрожать безопасности и территориальной 
целостности тюркских государств Евразии. 

Хотелось бы отметить и такой исторический факт относящейся 
к Таласской битве, как её догматированность. Здесь почему то не 
используется опыт нового исторического прочтения прошлого? 
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Несмотря на то что, с конца ХХ - начала ХХI в. в мировой 
исторической науке произошел кардинальный пересмотр многих 
исторических догм, теорий, а также великих исторических событий 
прошлого. В том числе знаменитая битва при Пуатье, разгром арабов 
К. Мартеллом, которую, кордовские арабы даже не заметили? И в 
современных учебниках по «Истории средних веков, утверждается 
что такого разгрома арабов при Пуатье не было? в арабских хрониках 
она не отмечена. Аналогичные факты пересмотра великих битв 
средневековья мы находим и в «Истории России». Так например, 
знаменитая Невская битва, где якобы Александр Невский разгромил 
армию шведского короля Биргера, при использование метода 
сравнительного анализа источников, русских и скандинавских, 
шведских, оказалась мифом. 

Оказывается об этой битве было упомянуто в русской хронике, 
только 50 лет спустя после битвы. В записи только одного монастыря, 
и одного монаха? В скандинавских хрониках этого времене нет 
упоминания о Невской битве, кроме того король Биргер в этот день 
подавлял восстание крестьян, своих поданных. «Как утверждают 
историки-скандинависты, шведского короля Эриксена на невском 
берегу тогда не было, у норвежцев были усобицы-король Хакон 
Хаконссон подовлял мятеж герцога Бардссона, и ему явно было не 
до походов на Русь»? (1.74) 

Данные эпохальные события мировой истории приведены в 
качестве примеров нового прочтение исторического наследия 
прошлого. Исходя из вышеприведенного, на наш взгляд значение, 
роль Таласской (Атлахской) битвы в истории Центральной Азии 
непомерно преувеличина. Если на терретории Центральной Азии, 
столкнулись две армии арабов и Китая, это не говорит о том, что 
именно они решали судьбы тюркских народов Центральной Азии 
на тысячелетие? Вообще в мировой истории нет битвы, которая бы 
решила судьбы народов на тысячу лет? Сражение произошло на 
окраине тюркского мира, и в ней приняли живое непосредственное 
участие не самые могущественные тюркские народы того времени 
карлуки и тюргеши. Без их участия исход сражение был бы иной? 

Могли ли арабы даже на подьеме своего могущества, быть 
конкурентами в мировой геополитики того времени, тюркам?

Разумеется нет. Ведь в 9 веке в Багдаде власть практически 
принадлежала тюркской военной элите!

Отметим что роль арабов в истории народов Центральной Азии, 
несет двойственный характер. Остановимся на одной из них, так как 
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вторая прогрессивная составляющая широко известна, и даже на 
бытовом уровне.

А ведь, арабы тоже были завоевателями и нанесли громадный 
экономический и культурный урон местному населению. 

На это прямо указывает известной средневековой ученый 
А.Беруни.

Беруни пишет: «И уничтожил Кутейба людей, которые хорошо знали 
хорезмийскую письменость, ведали их предания и обучали (наукам), 
существовавшим у хорезмийцев, и подверг их всяким терзаниям, и 
стали эти предания столь сокрытыми, что нельзя уже было узнать 
в точности, что (было с хорезмийцами даже) после возникновения 
ислама». (2.48)

Не говоря уже о уничтоженном и ограбленном население. 
Преувеличивая роль арабов, мы приписываем эпохальные 
достижения народов Центральной Азии им. А ведь тюрки уже в 9 веке 
стали величайшей военной-политической силой в мусульманском 
мире. Что отражено во многих арабских хрониках и зерцалах. Так 
напрмер в монографии «Мусульманский мир» Оксфорд 1977, это 
детально исследовано и раскрыто. 

Арабы хронисты не раз восклицали! «Хвала Аллаху взрастившему 
доблестные тюркские племена!

Отмечали львиноподобные качества тюрков, и что они свободны 
от противоестественных пороков.

Они утверждали, что тюрки волна за волной приходят в арабский 
- мусульманский мир спасая и очищая его. Повторимся спасая и 
очищая его!? Спасли от жадных крестоносцев и остановили тюркско-
монгольские армии Чингизидов. 

Звключении ни арабы ни Китай, в 7-16 веках не обладали военной 
силой, чтобы даже совместно противостоять набирающему силу 
тюркскому миру-цивилизации. Во первых в военном отношении 
тюркские государства того периода были сверхдержавами! Они имели 
немыслимую для того времени геополитическикую мощь, огромную 
территорию Евразии.

И как пишут немецкие и английские и др геополитики, кто тогда 
контролировал Хартленд, тот владел миром. Хаусхофер, Макиндер 
в своих работах прямо указывают Хартлендом владели кочевые 
народы!

«Хартленд (Сердцевину земли) Макиндер считал «Осевым 
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регионом истории». По его мнению в глубокой древности по этому 
пространству двигались армии завоевателей, оказавших решающее 
влияние на мировую политику. В качестве примера, показывались 
татаро-монголы, которые господствовали на всем пространстве»? (5. 
57)

Имеется ввиду империи гуннов в Азии и в Европе. Первый Тюркский 
каганат, Аварский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Империя 
Тамерлана. 

Востоковед с мировым именем Рене Груссе дает хронологию 
мировых событий созвучною нашей.

Он утверждает «То, что истино для Востока, также истино для 
Запада. Мы видели в европейских степях, являющихся продолжением 
азиатских, приход Гуннов Аттилы, Булгар. Аваров, Венгров, то есть 
Финно-Угров, испытавших влияние гуннской аристократии, Хазаров, 
Печенегов, Куманов, Чингиз-ханидов. Тоже самое наблюдалось 
на земле Ислама. Подобное пришествие степных орд, которые 
переодически насаждали своих ханов на троны Чангана, Лояна, 
Кайфына или Пекина, Самарканда, Исфагана или Тауриса, Конии 
или Константинополя, явилось одним из географических законов 
истории. «Отметим, что Тюрки или Монголы относятся к разумной, 
сбалансированной, практической расе».

Не испытывая ни малейшего чувства робости, они вступают на 
самые великие престолы. Вот он, великий хан Китая, шах Персии, 
император Индии, султан Рума. Кочевник ушел приспосабливаться. 
в Пекине он становиться китайцем, Исфахане или Рее – наполовину 
персом». (6. 7)

В заключение процитируем слова ведущего историка 
современности Франко Кардини. Он утверждает: «Великая стена, 
воздвигнутая в конце 3 века д.н.э, соединяет непрерывной линией 
пограничные укрепленные пункты. Но сдержать натиск кочевников, 
стена не помогла. (8. 39)
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ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУНДАГЫ КАРЛУКТАРДЫН 
РОЛУ

Кулова Э. К.*, Көкөев Т. К.**

Summary

The Role of The Karluks in The Battle of Talas

The article considers the influence of Karluks on the results of the 
battle of Talas Ethnonym Karluk and tribal unity and their relationship with 
Kyrgyz tribes.

Keywords: Karluks, Ethnonym, Talas, Kyrgyz

Дүйнөлүк тарыхый процесске таасирин тийгизген Талас 
салгылашуусу 751-ж. Талас өрөөнүндөгү Атлах шаарынын жанында 
болуп өткөн. Аталган салгылашуу ошол мезгилдеги саясий 
өзгөрүүлөргө өзүнүн таасирин тийгизип, тарыхта белгилүү орунду 
ээлери талашсыз. 

Талас салгылашуусунун натыйжасына өз таасирин тийгизген 
карлуктар жөнүндө кеп баштасак. Карлуктар алгач Танг-шу (VII к.) 
кытай жыл санагында кезигип, кололу “кар күрткүсү” деп берилген түрк 
урууларынын бири. Бул бутакка кирген ар бир уруунун өзүнүн каганы 
болгон жана анын жеке аскерлери болгон [4.17]. Ашинанын артынан 
ээрчиген – телес, кыргыз, уйгур, тогон жана башка уруулар бардык 
көчмөндөргө түшүнүктүү бир тилде сүйлөшкөн жана аскер тактикасы 
бирдей болгон. Карлуктар да мындан сырткары эмес болгон [4.17]. 

“Карлук бодун” (карлук эли) же “үч карлук” (карлуктардын үч уруусу) 
деген атты Монгол алтайынан Балхаш көлүнө чейинки, Тарбагатай 
кырка тоолорунан түштүккө жана түндүккө карай аймакты ээлеп 
жаткан көчмөн уруулардын күчтүү союзуна таркатышкан. Карлук 
бирикмесинин курамына булак, чигил, (же себек) жана ташлык деген 
үч ири уруу кирген [4.17].

Карлуктардын өз алдынчалыкка умтулушу алардын уйгурлар 
менен кагылышуусуна алып келген. 746-жылы өздөрүнүн мурдагы 
союздаштары тарабынан кысымга алынган карлуктар Жети -Сууга 
көчүп келишкен. Бул тууралуу Элтемиш Билге каганга арналган 

* Доц. т.и.к., ТалМу, Талас, Кыргызстан.
** Ага окутуучу, ТалМу, Талас, Кыргызстан.
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жазууларда кездешет. Анда ит жылында үч карлуктар чыккынчылыкты 
байкап калып, качышкан. Алар батышта он ок элинин жерине келишкен 
[5, 252]. Жети-Сууда саясий абал оор болгон. Түргөш кагандары 
бирдиктүү бийлигин жоготушкан. Өз ара бытыраган уруулар сырттан 
келген баскынчыларга реалдуу түрдө каршылык көрсөтө алышкан 
эмес. Түзүлгөн абалдан тан төбөлдөрү пайдаланып, “сары” жана 
“кара” түргөштөрдүн ортосундагы династиялык чатакка кийлигишкен. 
748-жылы тан аскерлери Суяб шаарын убактылуу басып алышып, 
талкалашкан. Кийинки жылы алар Чаштын башкаруучусун туткундап, 
чыккынчылык менен өлтүрүшкөн [5.252]. 

Арабдар тан империясынын Орто Азиядагы иштерге тайманбас 
кийлигишүүсүнө көңүл бурбай коё алган эмес. Артыкчылык үчүн 
талаш Талас дарыясынын жээгиндеги салгылашта чечилген. 
Жупуну араб жана кытай булактарынын негизинде окуя төмөндөгүчө 
реконструкцияланат. Талас салгылашуусунун жүрүшүнө көз чаптыра 
турган болсок тарых барактарында арабдар менен кытай аскерлери 
беттешкендиги баяндалат. Ошону менен катар бет алышкан эки армия 
тең дарыядан өтүүгө батынбай, туура төрт күн тирешип турушкан. 
Бешинчи күн дегенде карлуктар менен кыргыздар кытай армиясынын 
артынан сокку урат. Ошондо арабдар алардын бет маңдайынан 
чабуулга өтөт [2,82]. Натыйжада кытай аскерлери кыйрайт жана 
туткундалат. Аз гана аман калган аскерлери менен кытай генералы 
качып кутулган.

Гардизинин маалыматтарында негизинен карлуктар жашаган 
жерлер баяндалып, анда эки аймак көрсөтүлөт. Биринчиси- Ыссык-
Көлдүн тегереги, экинчиси Или өрөөнү. Аль-Муккадасиде чигилдердин 
бир бөлүгү Таразга жакын жерде деп берилет. Махмуд Кашгари өз 
эмгегинде чигилдердин үч тобун: биринчи тобу Таразга жакын, экинчи 
тобу Барскоон тарапта, үчүнчүсү Кашгарда болгондугун белгилейт. 
Огуздар бардык түрктөрдү чигилдер деп аташкан, алар Аму-Дарыясы 
жакта жашаган деп беришкен. Бирок бул маалымат туура эмес 
экендигин Махмуд Кашгари белгилеген. Алар чатырларда жашап, 
кийизден калпак кийишкен, күнгө, жылдыздарга табынган. Чигилдер 
үйүр-үйүр малдарга ээ болушкан [5,255].

Жогорудагы маалыматтарга ылайык, VIII-X кк. Кыргызстандын 
аймагында карлук бирикмесине негизги көчмөндөрдүн уч тобу кирген. 
Маанилүү ролду жергиликтүү абалкы он ок элинин курамына кирген 
уруулар да түзгөн. Саясий бийлик жабгу башчылык кылган карлуктарга 
тиешелүү болгон. Бирок карлуктардын саясий өзгөчөлүгүнө карабастан 
борборлоштурулган мамлекетти түзө алган эмес. Карлуктардын 
жабгусунун бийлигиноминалдуу түрдө болгон, факты түрүндө бийлик 
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феодалдык бытырандылык менен жүргүзулгөн. Карлуктардын бийлиги 
боюнча Манихейдеги “Эки негиздин ыйык китеби”кол жазмасынын 
колофонуна С. Г. Кляшторный карлук мамлекетинин мамлекеттик 
түзүлүшү жөнүндө олуттуу маалыматтарды берген. Чигилдин 
белгилүү башкаруучуларынын биринин наамына караганда, “Алтын 
Аргу-Таластын жана Чигил Балык, (Манихей) улуу түрктөрдүн өкулү 
чигил- арлан-эл тегрук”- деген наамды алып жургөн жана ал Карлук 
төбөлүнө көз карандысыз болгон. Ал өзүн Улуу Түрк салтын улантуучу 
деп жарыялаган [5, 255]. Тактап айтканда, бийлик феодалдык 
бытырандылыкка таандык болгондугун белгилөөгө болот.

VI кылымдын ортосунда Орто Азия түрк урууларынын олуттуу мас-
салык Тянь-Шанга көчүшү, Кыргызстандын этникалык тарыхындагы 
жаңы этаптын башталышын аныктаган. VI-VIII кылымдарда үч соци-
алдык жана саясий жактан тең эмес этникалык топтордун туруктуу 
катышы бар экенин көрсөтөт [5,414]:

1)  жакынкы тарыхы Борбордук Азия менен байланышкан түрк уруу-
лары;

2)  түрктөргө чейинки мал чарбасында автохтондук калк - сак жана 
усун урууларынын тукумдары;

3)  Согдий (Чыгыш Иран калкы) Борбордук Азиянын шаар борборло-
ру менен туруктуу байланышта болгон шаарлар жана отурукташ-
кан калктуу конуштар.

Этникалык Тянь-Шандын негизги мазмуну ушул үч этникалык 
компоненттин өз ара таасири болгон. Этникалык өз ара аракеттенүү 
процессинде негизги ролду түрк уруулары ээлешкен, алар артыкчы-
лыктуу абалы - бул уруулардын аристократиясы мамлекетте чыныгы 
бийликке ээ болгондугу.

В. В. Бартольд [1.], О. К. Караев [6.], З. Э. Эралиев [3.] өз 
эмгектеринде чигилдерди Караханид каганатын түзгөн уруу катары 
карашкан. Ошону менен катар чигилдерди азыркы кыргыздардын 
ата-бабалары деп эсептешкен. 

XIX к. бугу уруусунун чоң манабы Боромбай да казактын улуу 
окумуштуусу Ч. Валиханов менен жолукканда түпкү тегибиз чигилдер 
деп айткан. Санжырада бугу, сарыбагыш уруулары бир атадан – 
Сарыбагыштан (Кылжырдан) тараган деп айтылат. Бул айтылгандар 
тарых илимдеринин доктору З.Эралиевдин чигилдер кыргыз уруусу 
болгон деген пикирин ырастайт [2,114]. Чигилдер карлук бирикмесинде 
болгондуктан карлуктардын курамында кыргыздардын киргенин 
ырастоого болот. 
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Жыйынтыктап айтканда, көчмөн цивилизациясынын 
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кыргыз эли бирдиктүү мамлекет 
болбогондуктан кеңири аймакта көчүп, өз элинин өзгөчөлүгүн 
сактап келген байыркы эл экендиги талашсыз. Окумуштуулардын 
пикирлерине таянуу менен кыргыз эли жергиликтүү калк болгондугун 
жана Талас салгылашуусунун жүрүшүнө өз таасирин тийгизгендигин 
белгилеп кетүү абзел. 

Н. А. Аристов өз эмгегинде Усундарды кыргыз элинин ата-бабалары 
катары карап, далилдерди келтирген. Демек, кыргыз эли байыртадан 
эле көчмөн жашоо шартына ылайык жашоо жүргүзгөн автохтондуу эл 
экендигибизге археологиялык эстеликтер далил боло алат. 

Атлах салгылашуусунда карлуктар жана жергиликтүү түрк 
уруулары негизги чечүүчү ролду ойногондугу талашсыз. Талас 
салгылашуусу ошол учурдагы саясий абалдын өзгөрүшүнө, Тан 
империясынын Борбордук Азияда дээрлик он кылым өз таасирин 
жоготуп, жергиликтүү түрк урууларында ислам дининин таралышына 
жол ачкан салгылаш болгон.
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VI-IX К. БАШЫНДАГЫ ЖЕТИ-СУУ ЖАНА ТЕНИР-
ТООДОГУ ЭТНОСТУК ЖҮРҮМДӨРДҮН БАСКЫЧТАРЫ

Садырова З. Т.*

Summary

Stages of Ethnic Behavior in The Beginning VI-IX in Jeti-Suu and 
Tengir-Too

The article considers that the relocation from the middle of the VI. on the 
territory of Tengir-Too significant masses of the Central Asian Turkic tribes 
determined the beginning of a new stage in the ethnic history of Kyrgyzstan. 
In the VI-VIII centuries. there is a constant ratio of three socially and 
politically unequal ethnic massifs: 1) Turkic tribes, whose recent past was 
associated with Central Asia, 2) the pre-Türkic autochthonous livestock 
population — descendants of the Sak and Usun tribes, 3) the Sogdian 
(East Iranian) population of cities and settled settlements, maintained 
constant communication with the urban centers of Central Asia. The article 
also notes that these three ethnic components play the leading role in the 
process of ethnic interactions.

Keywords: Tengir-Too, Semirechie, ethnic processes, ethnocultural 
relations, Turkic peoples, runic texts.

VI к. ортосунда Теңир-Тоо аймагына Борборазиялык түрк 
урууларынын көчүп келиши менен Кыргызстандын этностук, 
этномаданий тарыхынын жаңы этабы башталды. (Айтмакчы, бул 
чөлкөмдө мурдатан байырлаган жергиликтүү түрк тилдүү этностордун 
арасында тиграхауда сактары, усундар, каңдылар, теңир-тоолук 
көөнө кыргыздар, жердешип калган хундар, ж.б. болгон).

VI-VIII кк. социалдык жана саясий жактан теңсиз үч этностук 
тутумдун тыгыз байланышы болгон: 1) Борбордук Азиядан көчүп 
келген түрк уруулары, 2) түрктөргө чейинки жергиликтүү сак, усун 
урууларынын тукумдары эсептелип, көчмөн мал чарбачылыгы 
менен алектенген уруулар, 3) Орто Азиянын шаарлары менен тыгыз 
байланышта болгон, шаар жана отурукташкан кыштактардын согду 
(чыгыширан) калкы. VI-VIII кк. Теңир-Тоонун негизги этникалык 
тарыхынын өзөгүн аймактагы ушул үч этникалык компоненттин өз ара 

* Доц., т.и.к., Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Бишкек, 
Кыргызстан.
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алакалары түзөт [8, с. 414]. Ал эми этникалык процесстердеги жана 
маданий этностук алакалардагы негизги ролду мамлекеттеги чыныгы 
бийликтин ээлери кайсы уруу болсо, ошол уруу ойногон.

Түрктөрдүн массалык көчүп келүүлөрүнүн мезгилинде, жарым 
көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан, негизинен тоолуу 
жерлерде жашаган сак-усун урууларынын тукумдары аймакта 
үстөмдүк кылып турушкан. IV-VIII кк. аталган калктар тарабынан 
калтырылган эстеликтерден, тактап айтканда өзгөчө катакомбалык 
көрүстөндөрдөн Теңир-Тоого хундардын келүүсүнөн баштап эле 
түрктөшө баштаган, буларды мал-чарбачылыгы менен алектенген 
уруулардын бирикмеси экенин байкоого болот. Саясий биримдүүлүктөн 
жана маданий бүтүндүктөн ажыраган Жети-Суунун жана Теңир-
Тоонун жергиликтүү элдери, Борбордук Азиядан көчүп келген күчтүү 
жана биримдиктүү урууларга жакшы жерлерин жана ажайып кооз 
жайыттарын тарттырып, ассимиляцияга дуушар болушкан. Ошентсе 
да түрктөр тарабынан жергиликтүү калкка болгон сүрүп чыгаруу жана 
ассимиляция процесстери, түрктөр үстөмдүк кылып турган эки жүз 
жыл аралыгында ишке аша алган жок. Ал археологиялык табылгалар 
менен тастыкталган.

Бул жүрүмдү түрктөр келгенге чейинки көрүстөндөр кандай болсо, 
алар келгенден кийин деле көорүстөндөрдүн окшоштугу менен байкаса 
болот. Алсак, II-IV кк. тиешелүү болгон жармакөрлөр (подбойные 
погребение) V-VIII кк. тиешелүү көрүстөндөрдө кезигет. Кыргызстанда 
кезиккен катакомбалык көрүстөндөр V-VIII кк. туура келет. Ферганадагы 
Учат катакомбалык көрүстөнү, табылган тыйындарга караганда 
VIII – IX к. башына туура келет. [14, с.132]. Жети-Сууга, Теңир-Тоого 
жана Ферганага тиешелүү салттык көрүстөндөр түрк доорунда деле 
формасын жоготкон эмес. 

Көчмөндөрдүн ич арасындагы этностук мамилелер археологиялык 
эстеликтерде байкалгандай маданий алакаларга алып келген. 
Алсак, Борбордук Теңир-Тоодо, Кетмен-Төбө өрөөнүндө жана 
Жети-Сууда катакомбалык жана жармакөр көрүстөндөрү табылган. 
Көрүстөндөрдөгү атты кошо көмүү салты, жергиликтүү калктын 
түрктөрдүн кээ бир каада-салттарын кабыл ала баштаганынан кабар 
берет. Археологиялык эстеликтерден көчмөндөрдөгү материалдык 
маданияттын бир түргө келүүсү (унификация) байкалат. Өзгөчө, курал-
жарактарда, ат-жабдыктарында жана кийим-кечектердин ар кандай 
элементтеринен байкалат. Курал-жарактардагы түрк үлгүлөрүнүн 
басымдуу болушу, этникалык бүтүндүктү эмес, жергиликтүү элдин 
каганаттын согуштук-административдик системасына тартылуусу эле 
[19, с.14].
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VI-VIII кк. жергиликтүү түрк тилдүү жана башка элдин келгин түрктөргө 
болгон маданий таасирин тастыктаган археологиялык материалдар 
аз. Жети-Сууда жана Теңир-Тоодо ат менен кошо көмүлгөн түрк 
көрүстөндөрүндө керамика буюмдары көбүрөөк кездешет, ал эми 
мындай көрүнүш борбордук азиялык көрүстөндөрдө жокко эсе. 

VI-VIII кк. көчмөн түрк урууларынын аймакка келиши менен 
Кыргызстандын аймагындагы калктын антропологиялык курамы ар 
түрдүү болуп калды. Табылган баш сөөктөрдүн моноголоид жана 
европеоид түспөлүнүн болушу, жергиликтүү европеоид уруулары 
менен көчүп келген элдердин ортосундагы интенсивдүү аралашуунун 
болгонун белгилейт. Ал эмес тоо аймактарында жашаган элдердин 
тышкы кебетелеринде монголоид түспөлүнүн көбүрөөк болгонун 
байкоого болот. Ал эми шаар тургундарынын кебетеси көбүрөөк 
европеоид түспөлүндө болушкан. Байкалгандай, Чүй өрөөнүндөгү 
ортокылымдагы шаарларынын согду жашоочулары түрктөр менен 
узак убакытка аралашкан эмес [8, с.416]. Түрк урууларынын расалык 
тиби бирдей эмес жана ал чындыгынды аз изилденгенин белгилеп 
коюубуз керек.

V–VIII кк. Борбордук Азиянын талаа кылкасында тилдик абал 
кадыресе өзгөргөн. Аймакка көчүп келген борбордук азиялык түрк 
тилдүү калктар менен жергиликтүү иран жана түрк тилдүү элдердин 
ортосундагы байланыштын натыйжасында, VIII к. Борбордук Азиянын 
түндүк бөлүгүндө жана Волга боюнда бир нече байыркы түрктүк 
тилдик группалар пайда болду. Алар:булгар-хазарлык, батыштүрктүк 
(огуздук) жана карлук группалары. Ал эми Кыргызстандын 
аймагында акыркы эки тилдик группа өкүм сүргөн. М.Е.Массон 
тарабынан Таласта табылган руникалык тексти бар тактайдагы 
жазуу чыгышевропалык тилинде жазылган [10,с.53]. Енисейдеги, 
Монголиядагы, Кыргызстандагы табылган руникалык эстеликтердин 
тили, бирдей тилдик группага тиешелүү болгондой жалпы белгилерге 
ээ. С.Е.Малов аларды “жалпы, стандарттык” деп атаган [15, с.7].

Кээ бир эстеликтерде байкалган диалектилик өзгөчөлүккө карабай, 
байыркытүрк руна жазмасынын тили, VII-X кк. Түрк каганатынын 
жана аны алмаштырган мамлекеттик түзүлүштөрдө тараган жалпы 
адабий тил бойдон калган. Каганаттын аймагында ар түрдүү түрк 
диалектисинде сүйлөгөн уруулар жашашкан. Араб жана перс 
булактарында белгилүү болгондой, VII-VIII кк. жетисуулук жана 
тохаристандык карлуктардын төбөлдөрү бирде “йабгу” бирде “жабгу” 
деп аталган. Бул жерде мындай аталыш карлук этносунун ар кандай 
уруулук курамынына тиешелүү диалектикалык өзгөчөлүк болсо керек 
[16, с.71].
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Түштүк Согд (Кашка-Дарыя аймагы) жана Тохаристан аймактарында 
да VI–VII кылымдарда согдулуктар менен катар эле жергиликтүү 
түрктөр да жашагандыгын өзбек тарыхчысы Ш.Камалуддинов 
тастыктайт [9].

Жети-Сууда түрк тили менен катар, V-VI кк. иран (көбүрөөк согду 
тили) тилдик группасы кеңири колдонулган. Батыш түрк каганаты түрк 
жана чыгыш иран тилдеринин аралашкан мейкиндигине айланган. 
Алсак, Муг тоосундагы согду документтеринде байыркы түрк 
лексикасы байкалат; В. А.Лившицтин баамында, жазмачылар түрк 
уңгулаш сөздөрүн жазууда түрк грамматикасын колдонушкан [13,с.78-
85]. Жети-Суунун шаарларында жана отурукташкан дыйканчылык 
алкактарында жашаган калктардын бир аз бөлүгү несториандык 
тарсалардын сириялык тилинде сүйлөшкөн.

VII-VIII кк. батыштүрктөрүнүн чыгыштүрктөрүнөн айырмаланган 
этнографиялык өзгөчө белгиси пайда болот. Таш балбалдарын 
жана Афрасиабдын дубалдарындагы жазууларды изилдөөнүн 
натыйжасында, аялдар чачын эки өрүм өргөн чыгыштүрктөрүнөн 
айырмаланып, батыштүрктөрдө чачтарын 4-7 (көбүнчө 8-9) салаа 
кылып өрүшкөн. Батыштүрктөрүнүн аймагында гана үч мүйүздүү баш 
кийим жана чепкен кийген аял таш балбалдары тараган [8, с.417].

Натыйжада, VI-VIII кк. көчмөн мал чарбачылык аймактарында, 
жалпы этнографиялык белгиге бириккен, материалдык маданияттын 
бирдиктүүлүгү байкалган ар кандай түрк жана түрк эмес урулардын 
маданиятынын жакындоо процесстери, маркумду көмүүдөгү ар түрдүү 
бирок, бири-бирине жуурулган элементтердин болушу байкалды. 
Демек, ушул мезгилден тарта жеке уруулук аталыштарын сактап 
калып, он уруунун аталышы бир ат менен “он ок эли” деген аталышка 
ээ болгон этностук жалпылык пайда боло баштады. Ошентсе да 
аталган мезгилде жергиликтүү мал чарбачылык менен алектенген 
жана борбордуказиядан көчүп келген уруулардын ортосундагы 
белгиленген этностук жүрүмдөр жай жүргөн.

V-VI кк. башталып, өзгөчө VII к. күчүнө кирген согду колонизациясы, 
Чүй, Талас өрөөнүндөгү шаар маданиятынын жогорулашы [17]. 
Теңир-Тоодогу жалпы эле отурукташып дыйканчылык менен кесип 
кылган калктын маданий деңгээлин алда канча көтөргөн. Буга чейин 
ири отурукташкан кыштактар Ферганада гана болгон. Жетисууга 
жер которуп келген ар түрдүү элдер отурукташкан маданиятты гана 
өнүктүрбөстөн, аймакка ар кандай диний системалардын киришине 
түрткү болушкан. Бул процесстер археологиялык табылгалар менен 
тастыкталган.
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Тараз, Невакет, Суябда табылган сириялык жазуулардын 
жана тиричилик предметтериндеги, көрүстөн кайрактарындагы, 
“иконкалардагы” христиан символикалары жана ошондой эле Чүй 
өрөөнүнүн чыгыш тарабындагы (Ак-Бешим) VII-VIII кк. таандык 
несториан чиркөөсүн казгандан кийин бул жерде христиан коомдорунун 
болгондугу белгилүү болду [18, с.62-66]. Сюань Цзан белгилегендей VII 
к. биринчи жарымында жетисуулук шаарлардагы калктын басымдуу 
бөлүгүн согдулуктар түзгөн. Мындай көрүнүш кийинки эки жүз жыл 
аралыгында уланып, археологиялык изилдөөлөр менен тастыкталган.

VI–VIII кк. башында Жети-Суудагы көчмөн түрктөрдүн жалпы 
отурукташуусуна экономикалык шарт акырындап түзүлө берген. 
Кагандардын ордосуна айланган Суяб, Невакет, Тараз өңдүү ири 
шаарларда түрк төбөлдөрү өзүлөрүнүн аскерлери менен жашап 
турушкан. Түрктөр менен согдулуктардын тилдик, маданий, 
экономикалык этностор аралык интеграциялык процесстери өтө жай 
жүргөн. Алсак, ушундай узак убакытта (100 жылдан ашык) Жети-
Суудагы шаарлар менен Согдудагы шаарлардын этностук жана 
этнографиялык айырмачылыктарын ал эмес Сюань Цандын (630 ж.) 
өзү дагы байкай алган эмес. Ал Боом капчыгайынан Тохаристанга 
чейинки аймакты бирдиктүү мамлекет деп санаган.

Кээ бир этномаданий өзгөрүүлөр VIII к. байкалат, жетисуулук өзгөчө 
согду төбөлдөрү түрк ысымдарын жана титулдарын кабыл алышкан 
[10, с. 126-135]. Ушул мезгилдерден баштап, Жетисуунун жана 
Согду төбөлдөрүнүн ортосундагы никелешүүлөр болгон. Түрктөрдүн 
Ашина династиясынын өкүлдөрү менен согдулук бийлик өкүлдөрүнүн 
ортосундагы династиялык никелердин болушу мурун эле маалым 
болгон. 

Түрк кагандары өзүлөрүнүн кыздарын Согдунун, Кашкардын, 
Кочонун (Турпан) жана башка аймактардын башкаруучуларына 
жубайлыкка беришкен. Бул никелешүүлөрдүн негизги шарты болуп, 
алардын түрктөрдүн маданиятынын кээ бир элементтерин кабыл 
алуусу эсептелген.

Бул жазуу булактарындагы маалыматтарды Согдуда жана Чыгыш 
Туркестанда табылган иконографиялык материалдар ырастап 
турат. Ырас, түрк жана согду төбөлдөрүнүн мындай байланыштары 
аймактагы этникалык процесстерге эч кандай таасир кыла алган 
эмес. Антропологиялык маалыматтардан жана иконографиялык 
материалдардан (Жети-Суунун шаарларында табылган согду 
терракоталары) байкалгандай, отурукташып дыйканчылык менен 
кесип кылган калктын арасында монголоид белгилери аз-маз гана 
билинген европеоид компонентинин басымдуу болушу байкалат. 
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Түрктөрдүн жергиликтүү калктын маданиятына, өзгөчө аскер, согуш 
иштерине болгон таасири ачык көрүнөт. VII-VIII кк. согдулуктардын 
курал-жарактары түрктөрдүн таасиринин натыйжасында өзгөргөн. 
Батыш Борбордук Азиядагы жана Чыгыш Теңир-Тоодогу отурукташкан 
элдерде колдонулуп кийилген курлардын, соот кийимдердин пайда 
болушу, анык түрктөрдүн таасиринен кабар берет [10, с. 12]. Түрктөрдүн 
таасиринин натыйжасында согдулуктар кабыл алган маркумду койуу 
салтындагы кээ бир элементтер байкалат.

Натыйжада, VI-VIII к. к. биринчи жарымындагы Жети-Суудагы 
жана Теңир-Тоодогу этностук процесстер, жергиликтүү элдерди 
түрктөштүрүүгө карата жалпы багыты болсо дагы ал жай темп менен 
жүргөн.

VIII к. ортосуна Теңир-Тоого жана Жети-Сууга борбордуказиялык 
түрк тилдүү көчмөн-карлуктардын жана карлук уруу союзуна кирген 
чигил жана ягмалардын (746-766 жж.) көчүп келүүсү, аймактагы 
социалдык-экономикалык жана маданий процесстердин багытын 
өзгөртпөстөн, түрк аристократиясынын башкаруу системасына 
алмашышына жана олуттуу этникалык бурулуштарга алып келди.

VIII-IX кк. мал чарбачылыгы менен кесип кылган, аз деңгээлде 
түрктөшкөн жергиликтүү калктар жайгашкан жерлерде жармакөрлүк 
жана катакомбалык көрүстөндөр маданияты жоголот. Бирок мындай 
маркумду коюуу салты Чүй өрөөнүндөгү шаардык чоң көрүстөндөрдө 
айкалышкан (синкреттик) маданий элементтерин байкоого болот. 
Себеби, түрктөргө чейинки жергиликтүү көчмөн калк жерлериннен, 
жайыттарынан ажырап, отурукташканга мажбур болушуп, 
согдулуктар негиздеген шаарларга отурукташып же өзүлөрүнүн 
кыштактарын түзүшкөн. Алсак, Кызыл-Суу (Краснореченская) шаар 
урандыларындагы чоң көрүстөндөрдөн түрктөргө тийешелү болгон, 
маркумду ат менен кошо жерге берүү маданиятын байкаса болот. Ал 
эми Ак-Суудагы (Беловодское) шаар урандыларында жармакөрлөр 
казылып, алардын ичинен бирөөндө ат кошо көмүлгөн көрүстөн 
табылган. Ак-Бешим шаар урандысынан жармакөр жана узун 
катакомбага окшош көрүстөн казылган. Бул VIII-IX кк. чейинки түрк 
дооруна чейинки көчмөндөргө жана түрктөрдүн өзүлөрүнө тиешелүү 
көрүстөндөр болуп эсептелет [12, с. 160-227].

VIII-IX кк. көчмөндөрдүн отурукташуу процесси кыштактардын 
аймактык өнүгүшүнүн тез өсүшүнө алып келген. Натыйжада, айыл-
кыштактарды тегерете курчаган “узун дубалдар” пайда болгон. 
Отурукташкан кыштактар Ысык-Көлдө, Борбордук Теңир-Тоонун 
тоолуу аймактарында, Чаткалда көбүрөөк пайда боло баштаган. Ал 
эмес көчмөндөрдүн отурукташуусунун деңгээлин мындан байкасак 
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болот. IX-X кк. шаарлардын тургундары болуп, карлук биримдигине 
кирген уруулар эсептелген. Бул процесстер жазма булактарындагы 
маалыматтар менен ырасталат. Алсак, Карлук “орто көлөмдөгү шаар”, 
Жикил “кичинекей шаар”, Ягма “кыштагы” ж.б. [4, с.81-84].

Шаарларга жайгашып отурукташкан мурунку көчмөндөр такыр 
башка экономикалык, этникалык жана маданий чөйрөгө дуушар 
болушту. Түрктөр менен согдулуктардын биргелешип жашашы 
этникалык процесстердин ыкчамдашына жана маданий алакаларга 
алып келбей койгон жок. VIII-X кк. жазма булактарда бул алакалардын 
белгилүү деңгээлде болушу жөнүндө маалыматтар өтө аз. 
Ошондуктан аталган мезгилдеги маданий алакалардын болгондугун 
археологиялык материалдардагы маалыматтарга таянып тыянак 
кыла алабыз. 

Ар кайсы мезгилге туура келген Чүй жана Талас өрөөндөрүндөгү 
шаар урандыларынан керамика идиштерине жана алардын 
сыныктарына жазылган согдулук тексттер табылган. Бул тексттер 
IX-XI кк. туура келет. Тексттердин окулушунан улам түрктөр деле 
согдулуктар сыяктуу шаар коомунун толук укуктуу мүчөлөрү 
болушканын байкоого болот. Жети-Сууда шаар түрктөрү дүйнөлүк 
диндерди өзгөчө манихей жана христиан динин тута башташкан [6, 
с. 53-55].

Ал эмес кээ бир түрк диниятчылары кээ бир диний коомдорду 
башкарганы жөнүндө маалыматтар бар. Алсак, Чүй өрөөнүндөгү 
Кызыл-Суу (Красная речка) шаар урандыларынан табылган жазууга 
карасак, Невакет шаарындагы христиан (же манихей) диний коомунун 
башкаруучусу атактуу түрк Йарук-тегин болгон. Тараздын жанынан 
табылган дагы бир жазууда Талас өрөөнүндөгү айылдын биринде 
христиандардын (же манихейлердин) жетекчиси (поп) түрк Ильтаг 
болгонун билебиз. Чүй өрөөнүндөгү Якалыг шаар урандысынан 
табылган керамиканын сыныгында диний коомдун согду епискобунун 
ысымы жазылган [6, с. 60].

Отурукташкан түрктөрдүн дүйнөлүк диндерди тутушу менен 
алардын маданий кулк-мүнөзү өзгөргөн. Түрктөр эми жоокер, малчы 
гана болбостон, диний кызматкер, кечил, жазгыч ал эмес котормочу 
дагы болгонго жетишти. Түрктөрдүн ич арасында диний маанайды 
көтөрүш үчүн, “Ики йылтыз ном” (“эки уңгунун ыйык китеби”) аттуу 
манихейлик эмгек түрк тилине которулган. Аталган эмгек Таразда IX 
к. ортосунда кайра жазылган. Бул иш чаралардын негизинде Жети-
Суунун шаар калкынын санынын өсүшү жана алардын жаңы маданий 
чөйрөгө ыкташып кетүүсүнөн кабар берет [11, с. 131]. Ал өз кезегинде 
жергиликтүү шаар маданиятына [3]. таасирин келтирген. Алсак, 
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жергиликтүү калкка түрк курал-жарактарынын, ат жабдыктарынын, 
кийим-кечектин кээ бир элементтеринин таралышын шарттаган. 

Кызыл-Суу шаар урандыларындагы оссуарийлерде согдулуктар 
узун чапанчан, белге кымча тартылган курлар, тизе чейинки бийик 
бут кийимдер сүрөттөлөт. Бул кийимдер, таш балбалдардагы кейипке 
караганда түрктөрдүкүнөн айырмаланбайт. Согдулуктар менен 
түрктөрдүн ортосундагы маданий алакалардын алкагы барган сайын 
кеңейген. Ошентсе да бул алакалардын материалдык маданияттагы 
изи көп байкалбагандай. Түрк-согду этномаданий алакалары жана 
алардын деңгээли диссертациянын кийинки бабында кеңири сөз 
болот.

Карлуктардын мезгилинде Жети-Суунун шаарларында, 
маалыматтарга таянсак, түрк жана согду тилинде сүйлөп, жазышкан. 
Түрк тилин жазыш үчүн, жазуунун эки системасын колдонушкан: 
согду курсив жазмасы жана көбүнчө байыркы түрк руна алфавити 
колдонулган. 

Тоолуу Памир аймагында да түрк жана иран тилдүү калктардын 
этностор аралык мамилелери байыртадан орун алган [1, 7]. Бул 
мамилелер Карахандар доорунда андан ары тереңдеген.

Демек, макалада сөз болуп жаткан түрктөштүрүү процессинин 
жүрүшү, бир чети, акырындап өнүккөн табигый көрүнүш болсо, экинчи 
жагы, кадимки эле баскынчылык саясаттын түз натыйжасындагы 
маданий ассимиляция болсо керек. 

Айрыкча Борбордук Азия аймагындагы түрктөшүүгө кабылган 
этностук топтор - теги бир, дээрлик бир тилде сүйлөгөн “он ок бодундун” 
өкүлдөрү болуу менен маданий, тилдик, диний алакалар негизинен 
этномаданий этиканы сактоонун алкагында ишке ашкан. Ошол эле 
учурда бир элдин маданиятынын экинчи бир элдин этномаданиятына 
тийгизген таасирлери доминанттык мүнөздө болуп калышы толук 
ыктымал. Мисалы, түрк маданиятына караганда, алардан кийин 
келген түргөштөр өздөрүнүн тилинин же маданиятынын таасирин 
бул аймакта орното алган эмес. Анткени, тектеш элдердин бири-
бирине болгон этномаданий таасирлери, т.а., бардыгы келип алардын 
кимисинин этносаясий таасири күчтүүрөөк жана туруктуураак 
болгондугунда. 

Мындайча айтканда, теги бир элдердин арасындагы этномаданий 
алакалар эч качан күч аркылуу ишке ашпайт. Демек, Түрк кагандыгынын 
мезгилиндеги андан аркы түрктөшүү жүрүмү атайылап жүргүзүлгөн 
саясат болгон эмес. Тескерисинче, ошол процесстердин негизинде 
алганда, бул мезгилди Борбордук Азиянын тектеш элдеринин 
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этномаданий ассимиляциясынын кезектеги баскычы болгон десек 
жаңылбайбыз. 

Натыйжада, бул аймактагы элдердин каада-салтындагы жана үрп-
адаттарындагы окшоштуктардын болушун, бир чети ал аймактарды 
жердеген элдердин ата-баба салтын сактап калуу менен бул доордогу 
этномаданий алакалардын “алтын доорунун” түздөн-түз орду бар 
экендигин танууга болбойт.

Бул маселенин өзү тарых окумуштууларынын арасында көп терең 
изилдене элек, бирок бүгүнкү күнгө дейре талаш туудуруп келе жаткан 
маселе, азыркы Борбордук Азияны жердеген элдердин этникалык-
тарыхый маданиятына түрктөшүү процессинин канчалык денгээлде 
таасири болгондугун аныктоо. 

Дегеле, Теңир–Тоонун аймагында түрктөштүрүү процесси болгонбу? 
деген суроо да коюлуп келүүдө. Эгерде, “түрк” деген сөз мурда “ак 
сөөк” деген мааниде колдонулуп келгендигин эске алсак, анда кайсы 
бир убактылуу үстөмдүк кылган бир уруунун маданиятынын негизинде 
жалпыга таралышы мүмкүн эмес. Ошондуктан, мындай этномаданий 
алакалар көбүнесе тектеш элдердин өз ара таасирлеринин мөмөсү 
болду. Түрк тилдүү калктардын бир бөлүгү байыртадан эле Борбордук 
Азияда жашаган жана айрымдары отурукташкан жана жарым көчмөн 
болгон. Аларга “түрк” саясий аталышы (политоним) кийинчерээк 
гана тагылган менен, түрк тилдүү калктар Борбордук Азиядагы көп 
этностуу калайыктын эзелтеден берки компоненти болушкан, дегенге 
толук негиз бар.

Жыйынтыктап айтканда, Борбордук Азиянын Теңир-Тоосунан 
өсүп чыгып, батышы Урал, Түндүк Кавказдан Байкалга, Түндүк 
Кытайдын батыш чектерине чейин созулуп жаткан Түрк каганатынын 
тарыхый натыйжасы катары, бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк глобалдашуу 
геосаясатынын орто кылымдардагы модели пайда болгонун 
белгилесек болот.

Биринчиден, VI-к. экинчи жарымынан баштап азыркы чыгыш 
менен батыштын көпүрөсү болгон Борбор Азиянын этникалык-саясий 
бүтүндүк катары негизделиши. Убагында Л.Н.Гумилев тарабынан 
сунушталып, бүгүнкү күндө Россиялык, Казахстандык окмуштуулар 
тарабынан көтөрүлүп, үгүттөлүп жаткан Евразиялык биримдик 
идеясынын башаты, ошол VI к. эле калыптанган [5].

Экинчиден, Түрк көчмөн-мамлекети ошол учурдагы алгачкы 
түрк тилдүү мамлекет болуп, аймактагы этносаясий мамилелердин 
андан ары тез, динамикалуу өнүгүшүнө шарт түзгөн. Дал 
ушул Түрк көчмөн мамлекетинин күчөшү - Енисейдеги алгачкы 
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кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чыңдалышын (атаандаш катары) 
стимулдаштырган, түрдүү уруулардын мамлекеттүүлүккө карай 
консолидациясынын күчөшүнө алып келген [17, с. 183-191].

Натыйжада, VI-XII кк. аралыгында чыгыштан батышты көздөй 
созулуп жаткан чоң Евразия чөлкөмүндө түрк тилдүү элдердин 
теңдешсиз этномаданий консолидациясы түптөлгөн.

VIII–X кк. Теңир-Тоонун мал чарбачылыгы менен алектенген 
калкы толугу менен түрктөшүп бүтүп, ал кийинки жаңы доорго б.а. 
Жети-Суунун отурукташып, дыйканчылык менен кесип кылган 
башка тилде сүйлөгөн калктын жергиликтүү калктарга андан ары 
жуурулушуу жүрүмү улантылган. Махмуд Кашгаринин лингвистикалык 
маалыматтарын анализдөө аркылуу бул жүрүм XI кылымда кыйла 
ийгиликтүү болгондугун, бирок түрк тилдеринде сүйлөй албаган же 
“бузуп сүйлөгөн” этностук топтор да байырлашкандыгын белгилей 
алабыз. Бул татаал жүрүм кийинки тарыхый доорлордо да улантылып 
келди. 

Колдонулган адабияттар

1. Абышкаев, А. Каратегинские киргизы в конце XIX– начале XX вв. 
– Фрунзе: “Илим”, 1965.

2. Байпаков, К. М. Древняя и средневековая урбанизация Казахста-
на (по материалам исследований Южно-Казахстанской комплекс-
ной археологической экспедиции).

Книга II. Урбанизация Казахстана в IX – начале XIII в. Ред. Б.Е. Куме-
ков. -Алматы: 2013.

3. Байпаков, К. М. Средневековые города Казахстана на Великом 
Шёлковом пути. Алматы. Гылым, 1998. 

4. Волин, С.Л. Сведения арабских источников IX-XVI вв. о долине 
реки Талас и смежных районах. // Новые материалы по древней и 
средневековой истории Казахстана. – Алма-Ата, 1960. -Т.8. – 81-
84 б.

5. Гумилев, Л.Н. Байыркы түрктөр[Текст] / Л.Н.Гумилев. – Бишкек: 
“Ариал- Принт”, 1999.

6. Джунушалиев, Дж. Дж. Кыргызы и Кыргызстан на трассе Великого 
Шелкового пути // Вестник КНУ им. Жусупа Баласагына. – Бишкек, 
2004. – Вып.4. –Серия1.- С. 53- 55.

7. Жумабаев, Б.М. Памир: Улуу державалардын ортосундагы геоса-



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 275

ясий күрөш. Бишкек: 2009.

8. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. – 
Фрунзе: Кыргызстан, 1984. – Т.1. – 414 б.

9. Камалуддинов, Ш. Историческая география Южного Согда и Тоха-
ристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. –Таш-
кент: 1996.

10. Кляшторный, С. Г. Древнетюркские рунические памятники как 
источник по истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – 53 б.

11. Кляшторный, С. Г. Древнетюркские рунические надписи на Цен-
тральном Тянь-Шане. // Известия МОН РК и НАН РК. Серия обще-
ственных наук. – СПб., 2001. – № 1. – 131 б.

12. Кызласов, Л. Р. Археологические исследования на городище 
Ак-Бешим в 1953-1954 гг. // Тр. КАЭЭ. – М., 1959.- Т. II. – 160-227 б.

13. Лившиц, В.А. Согдийцы в Семиречье: лингвистические и эпигра-
фические свидетельства // Красная речка и Бурана. – Фрунзе: 
Илим, 1989. – 78 – 85 б.

14. Литвинский, Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. – М.: 1972. 
– 132 б.

15. Малов, С. Е. Енисейская письменность тюрков:Тексты и перево-
ды. – М.,- Л.: 1952. –7 б.

16. Мокеев, А.М. Этнокультурные связи кыргызов с карлуками в IX-XI 
вв. // Источники по средневековой истории Кыргызстана и сопре-
дельных областей Средней и Центральной Азии. – Бишкек, 1991. 
–71 б.

17. Садырова, З. Т. Этнокультурные процессы в кочевом мире 
Центральной Азии. // “Алтай в Евроазийском пространстве: 
исторические традиии и перспективы межрегионального 
сотрудничества”. С.Аманжолов атындагы Чыгыш Казахстан 
мамлекеттик университети. – Усть-Каменогорск, 2008.- Б.183-191.

18. Сенигова, Т. Н. Вопросы идеологии и культов Семиречья (VI-VIII 
вв.). // Новое в археологии Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – 62-66 
б.

19. Солтобаев, О. А. Кыргызстандын орто кылымдагы курал-
жарактары VI-XIV кк. (типтери, хронологиясы, эволюциясы). Тарых 
илим.канд. дис. авторефераты: 07.00.06. – Бишкек, 2018. 23-б.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ276



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 277

ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ УЧУРУНДАГЫ 
КЫРГЫЗДАРДЫН АСКЕРДИК ӨНӨРҮ ЖАНА 

ЖООКЕРЧИЛИК МИЛДЕТТЕРИ
Кожобеков М. Ч.*

Summary

Kyrgyz Martial Arts and Military Duties During the Battle of Talas

When we talk about the military skills of the Kyrgyz, the issue of war 
comes to mind. Industries such as the military, weapons, and the military 
are primarily problems with the defense of the homeland. Second, it 
involves the fight against unexpected and established enemies. The 
military industry is directly connected with the history of the people and 
the outside world that surrounds it. Based on the centuries-old history 
of the Kyrgyz living in the midst of fierce enemies, their war strategy 
was formed and the ethnographic elements necessary for warfare were 
developed.

Кыргыздардын аскердик өнөрү туурасында сөз кылганда 
айласыз согуш маселеси эске түшөт. Аскер күтүү, курал жасоо 
жана жоокерчилик сыяктуу өнөр биринчи кезекте, мекенди коргоо 
көйгөйүнөн келип чыккан проблема. Экинчиден, ал күтүүсүз келген 
жана белгиленген душмандарга каршы согушуу маселесин камтыйт. 
Аскердик өнөр элдин тарыхы жана ал мамлекетти курчап турган 
тышкы дүйнө менен түздөн – түз байланышта болот. Кыргыздардын 
кырчылдашкан душмандар арасында жашап, кыл чайнашкан кылым 
карыткан тарыхына жараша, алардын согуш стратегиясы калыптанган 
жана жоокерчиликке керектүү этнографиялык элементтери иштелип 
чыккан. 

Адамзат тарыхынан алып караганда да, согуш темасы жашоонун 
негизги атрибуттарынын бири катары каралып келген. Кайсыдыр бир 
территорияны ээлөө, аны өздөштүрүү маселеси да мурдагы жана 
жаңы күчтөр менен болгон конфликтти жараткан. Таймашуу согуш 
тактикасына эле өзгөртүү киргизбестен, кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүнө 
түрткү берген. Усталар менен уздар жоокерлердин жоо кийимдеринен 
баштап, алардын курал–жарактары менен кошо ат жабдыктарына 
чейин керектүү жасалгаларды жасашкан. Ошондуктан согуш темасы, 
ал жалаң эле коргонуу же чапкын менен чектелбестен, өндүрүш 

* Доц., т.и.к, КТМУ, Бишкек, Кыргызстан.
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комплексин да камтыган. Жоокерди жоого даярдоо экономикага 
жагымдуу да, ошондой эле терс да таасир тийгизип турган. 

Экономикалык абалга ылайык өлкө тышкы саясат жүргүзгөн. 
Этнотерриториялык кызыкчылыкка жараша саясий союздаштар 
белгиленген жана дипломатиялык координаттар аныкталган. Ал үчүн 
мамлекеттин башкаруу аппараты согуш стратегиясын аныктай ала 
тургандай компетенцияга өсүп жетиши, өлкөнүн тарыхый келечегин 
белгилеген. 

Мамлекет башчылары аскер күтүп эле тим болбостон, армиянын 
материалдык–техникалык базасын камсыз кылып, ийгиликке жетише 
турган куралдарды жасатууга кам көрүшкөн. Мындан тышкары, согуш 
стратегиясы белгиленип, анын мерчемине ылайык жоокерчилик 
тактикасы аныкталган. Акыркы маселе, аскер даярдыгынан баштап, 
колдун бөлүштүрүлүшүнө чейинки комплекстүү камылганы камтыган. 
Аскер даярдыгы мекен коргой турган жоокердин өмүр баянынан 
башталып, анын колуна курал алып жоо беттей турган абалын 
чагылдырган маселе. Ал үчүн жалаң эле мамлекет эмес, мекенди 
коргоо бардык элдин милдети экендигин кабыл ала тургандай 
идеологиялык иш жүргүзүлүшү талап кылынган. Колго курал алып, 
мекенди коргоо зарылчылыгын жалпы калктын кабыл алышы да өлкө 
бейпилдиги үчүн жетишсиз маселе. «Кабыл алуу» «жогорку жактан» 
күчтөп таңууланышы мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо зарыл. 

Ал эми, Кыргыз каганатындагы «Элди (мамлекетти – М. К.) 
корго, ханга ак кызмат кыл» (Малов, 1952: 26) деген чакырыктарга 
караганда, мекенди коргоо проблемасы мамлекеттик деңгээлде 
жүргүзүлгөн саясатка айланган. Калк да аны үстүртөн таңууланган 
ураан катары эмес, өлкө бейпилдигин сактоо ал үй бүлөдөн баштап, 
мамлекет үчүн ыйык милдет катары кабыл алгандыгын байкайбыз. 
Кыргыз үй бүлөсүндө мекенди коргоо эрдик жана ал эр жасай турган 
иш катары көрсөтүлүшү көңүл бурбай койбойт. Жашы эресеге келген 
жаштар «эр» аталышып, колуна курал кармашып, мекенин коргоого 
бет алышкан. Кыргыз коомунда мекенди коргоо иши мамлекетке 
жана ханга ак дилден кызмат өтөө керек деген идеологиялык саясат 
деңгээлине жеткирилген. Идеологиялык үндөө жетишсиз болгон 
убакта мамлекет жазалоо укугун колдонгон. Ошондуктан өлкөсүн 
коргоодон качкандарды оор жаза күтүп турган.

Аскердик өнөрдүн пайда болушу туурасында илимде ар кандай 
көз караштар айтылып келет. Айрым окумуштуулардын пикирине 
караганда, аскер иши аңчылыктын уландысы эсептелинет. Арийне, 
аңчылык аскердик өнөрдүн башатында турушу мүмкүн деген көз 
карашка толугу менен кошулсак болот. Анткен менен аскердик 
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иштин андан аркы өнүгүшүнө чарбалык маданий типтин олутту роль 
ойногондугун тануу мүмкүн эмес. Чарбалык маданий тип жер шарты 
жана анны курчаган саясий экономикалык шартка ылайык калыптанат. 
Кыргыз коому да антропо-социо-маданий өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө 
ылайык калыптанган жана ал аскердик өнөргө таасир тийгизген. 
Кыргыз чарбасынын комплекстүү мүнөзү менен аскер ишинин 
ортосунда табихый жакындык байкалбай койбойт. Ал адегенде, 
аскердин уюшулушу менен жоокердик курал – жарактын жасалыш 
шаттары эсептелинет.

Аскердин куралышы кыргыз коомунун уюшулуш өзгөчөлүгүнө 
ылайык жүргүзүлгөндүгү байкалат. Кытай жазма булактарында 
башында кыргыздардын аскеринин саны 30 миң адамдан тураары 
кабарланат (МИКК, 2003: 15). Ошондой эле, Кыргыз мамлекетинин 
адегендеги калыптануу этабында өлкөнү, Цисиби, Цзюшабоби, Амиби 
аталган үч адам башкара тургандыгы айтылат (Кожобеков, 2013: 34-
35). 

Кытай булагында эсерилген эки маалыматтын хронологиялык 
айырмасына карабастан, алардын мазмунундук маанисинде 
жакындык байкалбай койбойт. Биринчиден ал, аскердин санын 
көрсөтсө; экинчиден – тең салмактуу башкаруу менен бөлүнүү 
системасынан кабар берет. Аскер санынын 30 миң адамдан тураары 
менен мамлекетти үч адам чогуу биргелешип башкарышат деген 
маалымат ортосундагы байланышты кенен талдоо зарыл. Кыргыз 
мамлекети башында саясий жана этникалык өзгөчөлүктөргө жараша 
триаддык негизде уюшулганы байкалат. Кытай булактарында 
«Бардык кыргыздардын ички бийлигин үч цючжандар (башкаруучулар 
же аксакалдар) аткарышат. Алардын ысымдары (же мансаптары) – 
Цисиби, Цзюйшабоби жана Амиби»,-деп аталган адамдар мамлекетин 
биригип башкарышкандыгы» кабарланат (Кычанов, 1991: 54).

«Тай-пин хуаньюй цзи» булагында болсо, «улуу аскер башчы Хэси-
бэй, андан кийинкиси (чин боюнча) Ацзюшэ-бибэй, андан кийинки 
Амии-бэй аталып, бул үч адам чогуу башкарыша тургандыгы» 
кабаланат. Кытай булагында Хэси-бэй улуу аскер башчы катары 
көрсөтүлөт. Демек, бул кезде Кыргыз мамлекетинин саясий жана 
аскердик уюшулушу үч канаттык негизде куралган. Хэси-бей бир 
эле убакта өкүмдар катары мамлекетти жетектеген жана улуу аскер 
башчынын функциясын аткарган. Хэси-бей өлкө борборунда орун 
алып, триаддык бөлүнүштө ал жер Борбор катары белгиленген. Ал 
эми, бийлик рангы боюнча андан төмөн турган Ацзюшэ-бибэй сол 
канатты, андан кийинки Амии-бэй болсо оң канатты башкарышкан. 
Алардын ар биринде 10 миңден аскер болгон. Тактап айтканда, 
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жогоруда белгиленген «кыргыздардын 30 миң аскери болгон» деген 
маалымат үч канаттык бөлүнүшкө туура келет. борборунда, калган 
кичи мансаптагылар сол жана оң канаты башкарышы толук ыктымал. 

Кыргыз мамлекетинин калыптаныш этаптарына ылайык, аскерди 
башкаруу системасы жана аскердин уюшулушу структурасы да 
өзгөрүп турган. Жазма булак маалыматында көрсөтүлгөндөй, 
Кыргыз мамлекетин башында үч адам чогуу башкарышып. Алардын 
бирине Жогорку аскер башчынын функциясы жүктөлгөн. Кыргыз 
мамлекетинин саясий жана административдик башкаруу системасы 
Шибоцюй Ачжандын тушунда түп тамырынан өзгөргөн. Мурдагы 
протобашкаруунун ордуна бир адамдын жеке бийлиги орногон. 
Бийликтин борборго топтолушу башкаруунун функционалдык 
ийкемдүүлүгүн арттырган. Аны менен бирге аскерди жетектөө, жоокер 
чыгарып кол куроо сыяктуу тармактарда кескин өзгөрүү жасалгандыгы 
байкалат. Шибоцюй Ачжань эльтеберлик титул алып, ал мамлекеттин 
ички жана тышкы саясатын аныктаган. Жогорку аскер башчы катары 
башка бир мамлекетке каршы согуш жарыялап, кол куроого буйрук 
чыгара алган. Шибоцюй Ачжандын реформатордук ишкердигинин 
натыйжасында кыргыз армиясынын саны өскөн.

Кытай жазма булагында көрсөтүлгөн кыргыз аскерлеринин саны 
70 миң чамалайт деген кабар, VII к. орто ченине тиешелүү болушу 
толук ыктымал. Кыргыз өлкөсүнүн бир өкүмдарга баш ийип, бирдиктүү 
мамлекетке айланышы анын саясий авторитетин жогорулатуу 
менен бирге согуштук потенциалын арттырган. Ал өз кезинде ички 
башкаруу системасынын жаңы саясий шартка ылайык өзгөрүшүнө 
кириптер кылган. Шибоцюй Ачжандын тушунда деле балким, Кыргыз 
мамлекети үч канатка бөлүнсө керек. Сол жана оң канаттар 20 
миң аскерден чыгарса, борборго 30 миң жоокер бөлүнүшү мүмкүн. 
Мындай структура Кыргыз мамлекетинин кийинки өнүгүү этаптарына 
мүнөздүү көрүнүш экендигин алдын – ал белгилей кетмекчибиз. 
Шибоцюй Ачжандын тушунда балким, аскер иши мамлекеттик 
саясат жеңгээлине көтөрүлүшү толук ыктымал. Анын 648-ж. Кытай 
мамлекетине расмий визит жасашы жана эки өлкө ортосунда 
жетишилген келишимге караганда, Кыргыз мамлекетине Ички Азияда 
жаңы сасий жана дипломатиялык миссия ыроолонгон. Ал өз кезинде 
Кыргыз мамлекетинин аскердик потенциалын чыңдоосуна түрткү 
берген. 

Кыргыз мамлекети ушул убактан тарта ички коопсуздукту бекемдөө 
машакатынан арылып, сырткы чегараны кеңейтүү саясатына өткөндүгү 
байкалат. Анын негизги себеби, көчмөн талаада пайда болгон 
саясий кырдаалга байланышкан. Биринчи кезекте, ал Чыгыш Түрк 
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каганатынын 630-ж. талкаланыш окуясына байланышса, экинчиден 
648-ж. сеяньтолор толугу менен кыйратылган. Ал эми, уйгурлар болсо 
Тан империясы менен мамилесин такташа албай ортозаар абалда 
турушкан. Мындай жагдайдан алганда кыргыздардын эгемендигине 
же ички саясатына таасир тийгитзе турган бир да күч калган эмес.

Арийне, көчмөн талаадагы абал кыргыздар үчүн жагымдуу жагдай 
жараткан. Алар экономикасысн чыңдап, аскердик потенциалын 
арттырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Экономиканын комплекстүү 
калыптанышы кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүнө түрткү берген. 
Стационардык абалда жашаган усталар кыргыз армиясы үчүн курал 
– жарактарды жасашкан. Согуштук атаанташуу күч алган сайын согуш 
куралдарынын жаңы түрлөрү чыгарылып, ашыкча өндүрүлгөндөрү ал 
түгүл жакынкы коңшуларга экспорттолуп турган. 

Кыргыз армиясынын өнүгүүсү Барс бек кагандын тушунда 
жүргүзүлгөндүгү байкалат. Барс бек каган Кыргыз өлкөсүн Борбордук 
Азиядагы атаанадаша ала турган мамлекеттердин катарына кошкон. 
Кыргыз мамлекети VII к. 80-жж. Борбордук Азияга өз үстөмдүгүн 
орнотууга аракет жасаган түрктөрдүн атаандаштары болуп калышкан 
(Крюков, Малявин, Софронов, 1984: 72). Экинчи Чыгыш түрк каганаты 
679-ж. тарта кайра жандана баштаган, ал эми булл убакта Кыргыз 
каганаттыгы калыптанып, Борбордук Азиядагы кубаттуу саясий 
этникалык топко айланган. Белгисиз мезгилди чагылдырган кытай 
жазма булагындагы кыргыздар «кубаттуу мамлекет болушкан, жеринин 
көлүмү тукюелердикине (түрктөргө - М. К.) тең келет» (Бичурин, 1950: 
354) деген маалымат ушул мезгилди чагылдырышы да мүмкүн. Жазма 
маалыматтын кийинки уландысында кыргыз жергесинин чыгышы – 
Гулиганга (курыкан – М. К.), түштүгү – Тибетке чейин, түштүк – батышы 
Гелолуга (карлуктарга - М. К.) чейин таркагандыгы кабарланат.

Кытай булагындагы кыргыз аскери боюнча жасалган кийинки 
тактоодо жоокерлердин саны артып, ал 80 миңге жеткендиги 
кабарланат. Кыргыз армиясынын саны 80 миңге жеткен кырдаал 
толугу менен Барс бек кагандын мезгилин чагылдыраары бышык. 
Биричиден, ал хронологиялык жактан алганда дагы аскер санынын 
артышы менен кыргыз мамлекеттин калыптаныш этаптары 
ортосундагы табыхый байланышты көрсөтөт. Кыргыз аскерлеринин 
саны мамлекеттин саясий өнүгүү этаптарына дал келгендигин биз, 
Улуу державалык мезгилдеги жоокерлердин саны 100 миң менен 
чектелген деген маалымат аркылуу билсек болот. Экинчиден, Барс 
бек кагандын мезгилинде Кыргыз мамлекетинин зоболосу артып, 
этникалык территориясы кеңейген. Тышкы чегараны коргоо жана 
саны арбыган душмандардан коргонуу жагынан алганда дагы 
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кыргыздардын аскер санын арбытышы жаңы пайда болгон геосаясий 
кырдаалга жооп берген.

Улуу державалык мезгилге чукул жазылган уйгур эстелигинде Кыргыз 
каганатынын аскер саны 200 жана 400 миңге жеткендиги кабарланат. 
Ал эми кыргыз каганынын уйгур ордосуна 100 миң жоокер менен кол 
салганын жана аскер башчы Абонун 70 миң жоокер шивэйлерге чейин 
чапкын жасаганын эске алсак, анда Кыргыз мамлекетинин кубат алуу 
чегиндеги аскери 100-150 миң чамалагандыгын боолжосок болот.

Кыргыздардын 840-жылкы Уйгур каганатын чапкан фактыга 
караганда, армияны Ажо өзү жетектеген. Ошол эле кезде, кыргыздар 
уйгурларга 100 миң аскер менен кол салды деген маалыматтын өзү 
да үч канаттык системанын дипропорциясын көрсөтөт. Үч канаттык 
уюшулуштагы аскер санынын оптималдуу бөлүнүшү балким, Кыргыз 
мамлекетин Цисиби, Цзюйшабоби жана Амибилер биргелешип 
жетектеп турган мезгилге мүнөздүү болсо керек. Андан кийинки 
маалыматтар топтомуна караганда, кыргыз аскеринин саны үчкө так 
бөлүнбөй калгандыгы байкалат. 

Мындай көрүнүш Улуу державалык мезгилге да мүнөздүү көрүнүш. 
Балким, ал үчилтик бөлүнүштөгү борбордун ролу көтөрүлгөндүгүн 
көрсөтүшү мүмкүн. Борбордун баркы артып, саясий мааниси 
жогорулаган сайын аны коргоо жана церемониалдык жөрөлгөлөрдүн 
жасалышы сыяктуу актылар үчүн кошумча аскер контингенти талап 
кылынса керек. Мындан улам, Кыргыз каганатынын уйгурларга 
жасаган жортуулундагы армиянын бөлүнүшү үчкө айрылып: борборго 
– 40 миң, сол канатка – 30 миң, оң канатка – 30 миң жоокер бөлүнгөн 
окшойт. Кыргыз армиясын Ажонун өзү жетектеши мыйзам ченемдүү 
көрүнүш жана ал Кыргыз каганатынын саясий уюшулушу менен 
аскердик стратегиясына жооп берген. Ажонун уйгур каганына «Сенин 
жашооң бүттү. Мен жакында алтын ордоңду ээлеп, анын маңдайына 
аргымагым байлап, туумду саям. Эгерде мени менен таймашууга 
чамаң келсе анда тез кел, анте албайт экенсиң анда тез кеткин» 
(Бичурин, 1950: 355-356) деп жазган каттын мазмунуна караганда, 
кыргыз каганы Цзун-ин Хюн-ву Чен-мин Хан мамлекеттин ички жана 
тышкы саясатын жеке өзү аныктаган. 

Ошондой эле, ал Башкы аскер башчынын функциясын аткарган.
Кайсы өлкөгө согуш жарыялоо, ага керектүү колдун куралышы, 
жортуулдун стратегиялык өңүтү менен тактикалык жактан ишке 
ашырылыш маселеси Ажо тарабынан белгиленген. Ал эми анын 
ийгиликтүү жыйынтыкталыш жагдайы, ал өлкө армиясынын 
даярдыгына байланышкан. Кыргыз мамлекетинин нечен кылымдарды 
камтыган жылдыздуу өнүгүү тарыхына караганда, өлкө жетекчилиги 
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аскер ишине да олуттуу маани берген. Өз мамлекетиңди коргой 
албасаң, анын коопсуздук маселесин башка өлкөлөр кам көрөт деген 
аксиоманы кыргыз жетекчилери жеткиликтүү өздөштүргөнү байкалат. 
Кыргыз жетекчилери иштеп чыккан ийкемдүү идеологияга ылайык 
өлкөдө мамлекет түшүнүгү пайда болгон. 

Кыргыздар мамлекетти эль термини менен белгилешкен. 
Мамлекет менен өлкө башчысынын статусу теңир тарабынан 
ыроолонгондуктан, калк алардын чакырыгын табыхый нерсе катары 
кабыл алган. Ошондуктан мекенди коргоо жана жоого аттануу 
туурасындагы жардыкка каршы чыгып, анын туура же жалганы 
талданган эмес. Мамлекеттин башында үчилтик негизинде бөлүнүшү 
кийин сакталып, ал тутукка бөлүнгөн. Кыргыз мамлекетиндеги 
башкаруу системасынын иштелип чыгышына байланыштуу, өлкө 
саясий – административдик жактан үч тутуктук негизинде куралган. 
Тутуктук кызматка олутту таасирге эгедер жергиликтүү уруу башчысы 
дайындалса керек. Кыргыз каганатындагы калыптанган мамлекеттик 
салтка караганда, жергиликтүү бийлик эгелерин дайындоо өлкө 
башчысынын функциясы эсептелген. Тутуктар административдик, 
коомдук жана чарбалык иштерден тышкаары мекенди коргош үчүн 
аскер даярдап керектүү убакта кол курап, өкүмдардын чакырыгына 
ылайык жоого бет алууга даяр турушкан. Кыргыз өскөсүндө тутук 
термини жогрку башкаруучунун титулу катары кабыл алынган. 
Мисалы, Уюк Тарлак эстелигиндеги эпитафия баатырынын ысмы Эл 
Туган, ал эми титулу болсо «тутук» болгон. 

Түрк тилдүү этностор өздөштүрүп алган «тутук» титулу байыркы 
кытайлыктардын ду ду (tuotuok) термининен пайда болгон. Х. Эчединин 
пикири боюнча аталган кытай титулун түрктөр 558 - жылга чейин 
өздөрүнүн башкаруу бийлик титулатурасына өздөштүрүп алышкан. 
Ал эми кыргыз жазууларында болсо, ал тутк жана толук түрүндө тутук 
деп жазылат. Кыргыздар аталган титулду Tuotuok түрүндө түрк тилдүү 
калктардан да кабыл алышы мүмкүн. Бирок тутук титулунун таралыш 
ареалына караганда, ал көчмөн талаага кеңири жайылган термин 
экендигин белгилей кетиш абзел.Тутуктук өз кезинде жергиликтүү 
бектерге таянган. 

Кыргыз каганаты алты бектикке бөлүнгөн. Кытай булактарында 
ал, алты цзайсяндык катарында белгиленип, алар алты «дэнди» 
башкарышкан. Кыргыз эстелигинде болсо ал, «алты бак будунка 
баг aptim» - «алты бектик будунга бек болчумун» деп көрсөтүлөт. 
ген саптарга айрыкча үндөшүп кетет. Кыргыз руникалык жазууларын 
талдоо аркылуу тутук титулу Кыргыз каганатындагы жогорку бийлик 
мансабы болгондугун биле алабыз. Кежилиг-хобу эстелигинин 
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каарманы Көмүл Өге, өзүнүн бийлик шатычасына көтөрүлүү жолун 
мындайча байндайт: «Отуз жашымда мамлекетиме өге болдум. Кырк 
жашымда мамлекетимде тутук болуп, элимди башкардым».

Кыргыз өскөсүнүн административдик бөлүнүшү туурасында 
маалымат чыгыш авторлорунун эмгектеирнде да камтылган. Кытай 
жазма булагында кыргыздардын жогорку бийлик ээлери үчөө экендиги 
кабарланат. Е. И. Кычанов болсо аларды тутуктук деп үч чөлкөмдүк 
административдик бөлүнүш катары белгилейт.

Айтылган маалыматтарга караганда Кыргыз каганаты «алты 
бектик» системадан куралып, ал өз кезинде үч тутуктукка бириккен. 
Үчилтик система Борбордук Азиядагы көчмөн мамлекеттердин 
башкаруу салтына ылайыкташкан согуштук - административдик 
талапты көздөгөн. Көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашаган 
калктар үчүн үчилтик система тарых сыноосунан өткөн жана башкаруу 
бийликти ийкемдүү координациялоого жол ачкан бирикме болгон. 
Кыргыз руникалык жазууларын толдоо жыйынтыгы да негизинен 
айтылган көз карашты бекемдейт. Төртүнчү Чакул эстелигинин 
каарманы мамлекеттин «кызыл желек тутугу» экендигин жана «теңири 
мамлекетине, өзүнүн бектерине көңүлү тойбой кеткендигине өкүнүч» 
кылат.

Айтылган маалыматтан биз «алты бектик» жергиликтүү 
уруучулук принципте куралса, ал эми үч тутуктук система согуштук - 
административдик оң, сол жана борбордук уюмдашуудан жыйынтыгы 
экендигин белгилээр элек.

Кыргыз өлкөсүнүн административдик башкаруу системасынын 
акыры келип согуштук функцияны аткарыш милдетин көтөрөөрү 
кытай авторлорунун төмөнкү белгилөөсү айгинелейт: «Төбөлдөр 
алты катмарга бөлүнүшөт, алар: министрлер, жогорку начальниктер, 
башкаруучулар, иш алып баруучулар, башчылар жана дагандар. 
Министрден жетөө, жогорку начальниктерден үчөө, башкаруучулар 
он. Алардын бардыгы аскерди башкарышат.

Кыргыз мамлекетинин ийгиликтүү өнүгүшү үчүн экономикалык 
көрсөткүч же дипломатиялык саясаттан тышкаары, өлкөнү коргоо 
милдети маанилүү роль ойногон. Кытай булагынын маалыматына 
караганда, кыргыз өлкөсүндө «эгер, согушка аттанса, анда баардык 
калк жана бүткүл баш ийген уруулар чогуу чыгышкан». Ошондуктан 
мекенди коргоо ар бир атуулдун ыйык милдети эсептелген. Аскер 
ишине эресеге жеткен уландардан баштап, колуна курал кармай ала 
турган эркектер тартылышкан. Мындан улам Кыргыз мамлекетинин 
аскеринин саны – 30 миң, 70 миң, 80 миң, 100 миң, ал түгүл 200 жана 
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400 миң жоокерге жетет деген маалыматтарга ынанса болот. Балким, 
мында 100 миңге чейинки сан аскер бөлүктөрү туурасында маалымат 
камтыса, ал эми 200 миңден жогорку сан болсо, ал аскер менен бирге 
чакырылган кошуундан кабар бериши мүмкүн. Анткени, кыргыздардын 
аскеринин саны 200 жана 400 миң жоокерге жетет деген маалымат, 
уйгурлардын Кыргыз мамлекетине кол салган мезгилди чагылдырат. 
Уйгурлардын чапкынын 758-жылы башынан кечирген кыргыз калкы 
кийинки жортуулга түп көтөрүлө чыгышып, жоонун мизин кайтарышкан. 
Ошондуктан Кара Балгасун жазуусундагы акыркы маалымат реалдуу 
кырдаалды чагылдырган жана ага толук ынанууга негиз бар.

Каганаттагы ар бир улан жашы жана күчү жеткен маалда «жоокер 
– эр» деп аталган. Экинчи Алтын-Көл эстелигинин кааарманы – 
«энем он ай көтөрдү. Бала болуп төрөлгөм. Бара-бара мен жоокер-эр 
болдум» (Малов, 1952: 57) деп баяндайт.

Жашы жетип, өлкөсүн коргоого аттанган жигиттин мамлекетке 
кошкон салымы, анын эрдик көрсөткөнүнө жараша бааланып, ар бир 
атуул жана катардагы жоокер же тегин болобу ал «эр» аталышына 
жете алган.

Кежилиг-Хобу эстелигинин каарманы: «Менин улан атым Шубуш, 
кийинки (балким эр аты-М.К.) атым Кумул уге» болгондугун кабарлайт.
Ал беш жашында атасыз, он тогуз жашында энесиз жетим калган. 
Кийин эр жетип, отуз жашка чыкканда өге аталган мамлекеттик бийлик 
кызматына, ал эми кырк жашка келгенде мамлекеттеги эң жогорку 
кызмат - тутуктукка көтөрүлүп, өз элин башкарган (Малов, 1952: 81-
82).

Демек, «эр атына» ээ болгон жигит, Каганаттагы аскердик 
-административдик иштерге тартылып, ал байлык жана коомдо 
ээлеген тектик насилине жараша мансаптык кызмат аталышын 
өзүнүн жеке ысымына кошууга мүмкүнчүлүк алган. Кыргыздар 
калтырган руникалык эстеликтердин маалыматтары кабарлагандай, 
өлкө атуулдары Мекендин «эр жоокери» болушуп, кагандын биринчи 
чакырыгы боюнча шайма-шай аскердик милдетти өтөшүп, аскердин 
катарына келип кошулушкан.

Эрдин коомдогу орду анын мансабы жана даражасы аркылуу 
аныкталып, эпитафиялык жазууларда титул эрдин ысымы менен 
чогуу жазылгандыктан, ал энчилүү аталыш катары каармандын аты 
менен кошо эскерилген. Кыргыз эстеликтеринде адегенде, баатырдын 
өз ысмы, анын мансабы жана уруулук тамгасы чегерилип, кээде 
туугандык байланыш да кошо келтирилет. Кыргыздын Уюк-Тарлак 
эстелигининин карманынын айтымында: «(1) Силер менен менин 



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ286

элим, менин аялдарым (kyнчуйyм), менин балдарым, менин будунум, 
менин алтымыш жашымда силерден айрылдым. (2) Менин атым Эль 
Туган-тутук. Мен өзүмдүн Taңpi alimka башкаруучу элем. Мен өзүмдүн 
алты бак, будунка bag artiм» (Малов, 1952: 11).

Жогоруда айтылгандай, эрдин даңазасы артыш үчүн, анын байлыгы 
менен туугандарынын мамлекетте ээлеген орду жана байлыгы олутту 
роль ойногон. Чакулдагы бешинчи эстеликтин ээси Түз бай Күч Барс 
күлүг, өзүнүн «атактуу кайнатасынын жардамы менен байыгандыгын» 
(Малов, 1952: 39) жазган. Ал эми, Ачурдагы эстелик ээсинин «тамга 
басылган малы сансыз, акчасы сан жеткиз кара сачын таг болгондугу» 
баяндалат. Ошондон уламбы, айтор кыргыз коомчулугундагы 
туруктуу менчик – боз үй, турак-жай жана жүгүрмө менчиктин түрү 
эсептелген – мал, жана акча айрыкча бөлүнүп белгиленет. Кыргыздын 
Тэле эстеликтериндеги эр «табун жылкыларды, эр атагымды өз 
мамлекетимден таптым. Мамлекетимде менин akiшiм (шахталарым-
М.К.), менин төрт миң жылкым калды» (Малов, 1952: 83) деп өкүнөт.

Кыргыз каганатынын Улуу державалык мезгили кыргыз калкынын 
саясий жана географиялык жактан экиге бөлүнүшүнө алып келген. 
Мурдагы аскердик уюшулуш ыдырап, бирдиктүү саясий – идеогогия 
жоголгон. Анын натыйжасында кыргыздар жакынкы атаандаштары 
катары тарых аненасы чыккан кара – кытайлар менен наймандарга 
туруштук Бер алган эмес. Туруктуу аскердик система бузулуп, 
жергиликтүү бийлик ээлеринин сепараттык кыймылы күч алган. Чыгыш 
авторлору мындай кубулушту дароо баамдашып, «ал башка аталыш 
алып жүрсө да, алардын ар бир падышасынын титулу – инал, ал эми 
ал аймактагы баркталган жана атагы чыккан уруу аталышы – Иди» 
экендигин белгилешкен. Монгол мезгилин чагылдырган жазма булакта 
«Кыргыз жана Кэм –Кэмжиут бири – бирине туштуаш областтар» 
жана «алар экөө биригип бир ээликти курушат» деп кабарланат. 
Монгол мезгилинде кыргыз коомунда кагандык бийлик мурдагы 
саясий жана согуштук маанисин жоготуп, сакралдык функциясын гана 
сактап калса керек. Чыгыш авторлорунун маалымдоосуна караганда, 
«алардын падышасы бар. Алар ага баш ийишет жана ал алардын 
муктаждыгынан кабары бар. Жашы кырктан ашбаган эч ким ага жакын 
бара албайт» тургандыгы белгиленет.

Жазма булак маалыматтарына ылайык, монгол мезгилиндеги 
административдик жана аскердик бийлик толугу менен иналдардын 
колунда топтолгон. Аларга жергиликтүү бийлик башчылары багдар 
баш ийишкен.
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ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУНДАГЫ КАРЛУКТАРДЫН 
ОРДУ

Шайлооева А.*, Курумбаева Г.**

Summary

The Place of the Karluks in The Battle of Talas

The article is dedicated to the Battle of Atlakh in 751 on the banks of 
the Talas River. The article focuses on the spread of Islam in Central Asia 
as well as the Qarluq tribes, who played a key role in the Arab victory in 
the Battle of Atlakh. It is known that after this event, the political influence 
of the Qarluq tribes on the Seven Rivers has increased significantly, they 
gained enormous power and were able to establish their own khanate. 
The battle over the Talas River between the two great powers, the Pang 
dynasty and the Arab caliphate is of great historical significance.

The defeat of the Chinese military contributed to the spread of Muslim 
culture in Central Asia. According to the famous historian Vasilii Bartold, 
Central Asia in particular was a decision maker on whether the Chinese 
civilization would dominate the Seven Rivers or the Arab caliphate.

Keywords: Islam, Central Asia, Qarluq tribes, Muslim culture, Arab 
caliphate.

751-жылы азыркы Кыргызстандын аймагындагы Талас дарыясы-
нын жээгиндеги Атлах салгылашуусу болуп өткөн. Атлах Талас об-
ластындагы азыркы аталышы Кара-Буура району. Борбордук Азияда 
ислам дининин жайылуусу кылычтын мизи менен эмес, өз эрки менен 
кабыл алынгандыгы белгилуу. Атлах салгылашуусуна кыргыз, түргөш, 
карлук, уруулар жигердүү катышкан. Араб халифатынын борбордук 
Азияга ислам дининин жайылтуу жараяны тез убакытта эле ишке аш-
кан жок. Согушта Араб халифатынын жеңишине чоң салымын кошкон 
“карлук” уруулары жөнүндө жазган белгилүү тарыхчылардын эмгекте-
ри менен тааныштык. Карлук каганаты согуштан кийин эбегейсиз зор 
күчкө ээ болуп, өз каганатын түзө алды.

746-ж. Карлуктар уйгур каганатынын кысымы астында Жети-Сууга 
көчүп келишкен. Ал жөнүндө биринчи жолу Терхин эстелигинде мын-
дай деп жазылган: “Ит жылында карлуктар чыккынчылыкка барып, 
батыштагы он ок элинин өлкөсүнө келишти».

* Студент. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек, Кыргызстан.
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Бул убакта Жети-Сууда саясий абал татаал эле. Түргөш (он ок) 
каганы бийликтин чыныгы ээси болгон эмес. Сары жана кара түр-
гөштөрдүн династиялык өз ара күрөшү абдан күчөгөн. Бул абалдан 
пайдаланып, кытай аскерлери 748-ж. Суяб шаарын ээлешкен. Бор-
бордук Азиядагы араб колу батышты карай жылышына кайдыгерлик 
мамиле кылган эмес. 751-ж. Бул эки атаандаштардын аскерлери Та-
лас суусунун боюнда беттешкен. Карлуктардын кытай аскерлеринин 
артынан капысынан кол салуусунун натыйжасында, алар көп жоготуу-
ларга учурап, өлкөсүнө качып кетүүгө аргасыз болушкан. Бул окуядан 
кийин карлук урууларынын Жети-Сууга саясий таасири күчөй башта-
ган. Бирок, бул аймакта толук үстөмдүктү орнотуу үчүн алдыда узакка 
созулган күрөштөр башталган.

751-ж. Карлук, кыргыз жана чиктердин уйгур каганатына каршы 
союзу түзүлгөн. Бирок, алардын жол башчылары чечкиндүү аракет 
жасашкан эмес. Ушундан пайдаланып уйгурлардын Элтимиш Билге 
каганы тездик менен чиктерге каршы аттанып, аларды жеңип, кыргы-
здардын “тез көчмөн аскерлерин» артка чегиндирип, Иртыштан өтүп, 
Болучу деген жерде карлук аскерлерин талкалаган. Бирок, уйгур ка-
ганатына көз каранды болууну каалабаган карлуктар, акырындык ме-
нен Жети-Суу жана Борбордук Теңир-Тоого көчүп келип саны, күчү 
жагынан басымдуулук кылып,

 766-жылы Түргөш кагантын кулаткан. Ошентип, Борбордук Азия-
нын чыгыш бөлүгүндө Карлук каганаты түзүлгөн.

Жети-Сууда эки муунга – тохсийлер жана азийлерге (бул ата-
лыштын окулушу орхон жазууларында эскерилген аз элдери менен 
азийлер окшош болушу мүмкүн) бөлүнгон түргөштөр гана калган. VII 
кылымдын экинчи жарымында Жети-Суудагы үстөмдүк карлук элине 
өткөн, бул учурда алардын негизги копчулук болугу Алтайдан кетиш-
кен.(Карлуктар алдыңкы бутагы жүз жылдыктын башында эле Аму-Да-
рыянын жээктерине жеткен). 766-ж. Карлуктар Суябды ээлешкен жана 
борборун ушул жерге көчүрүшкөн; алардын падышасы Джагду титуту-
лун алып жүргөн, ал орхон жазууларында көп кездешкен Ягбу титулу 
менен бир экендигин талашсыз. Ошентип, түрк каганаты кулагандан 
кийин да Жети-Суу түрк элдеринин колунда калган жана арабдар да, 
кытайлар да басып алышкан эмес. Кытайлардын Батыш Түркстандын 
иштерине кийлигишүүсү 751-ж. Араб кол башчысы Зиядин Салихтен 
жеңилгенден кийин токтогон. Арабдар VII кылымдын аягында карлук-
тарды Ферганадан сүрүп чыгуу менен чектелген; түндүк-чыгышта му-
сулман баскынчылары, биздин билишибизче, эч качан Таластан ары 
барышкан эмес.

Түргөштөр өздөрүнүн сары жана кара урууларынын ортосундагы 



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 291

ички күрөштөрдөн алсырап, акыры Фергана менен Кашкарда бирик-
кен күчү тарабынан талкаланып калат. Мына ушулардын баары Кы-
тайга Жети-Сууну басып алуу аракетин күчөтүүгө мүмкүндүк берип, 
натыйжада 751-жылы арабдар Талас суусунда түрк урууларынын кар-
шылыгына эмес, Гао-Сянь-Чжи кол башчылык кылган кытй аскерлер. 
менен кагылышат. Талас суусундагы салгылаш, В.Бартольддун пики-
ри боюнча, Орто азияда атап айтканда, Жети-Сууда кытай цивили-
зациясы үстөмдүк кылабы же араб цивилизациясы үстөмдүк кылабы 
деген суроону чечкен. Салгылашта Зиад ибн Салихтин кол башчылы-
гы астында арабдар жеңип чыгат, бирок алар Жети-Сууга өз бий-
лигин тараткан эмес. Күчүн топтоп алган түрк уруулары чет жерлик 
баскынчыларга каршы көтөрүлүп чыгып, 766-ж. карлуктар Жети-Суу-
нун бүткүл түрк урууларын өз бийлиги астына топтойт. Жети-Сууда 
арабдар өзүлөрү үстөмдүк кылбаганы менен, алардын маданияты 
чукул мезгилдин ичинде эле Орто Азияда кеңири тарап, көпкө узабай 
Жети-Сууга да жетет. Ал бул жерде биринчи кезекте шаарлар аркылуу 
көчмөндөргө да кирип барат.3

Түндүктөгү жана түштүктөгү саясий проблемаларды чечүү менен 
алек болуп жатып, империялык өкмөт түштүккө көңүл бура албай кал-
ган эле. Ал жакта, Юньнанда 738-жылдан бери Наньчжао хандыгы 
пайда болот. 748-жылдан баштап Кытайга көз каранды эмес абалда 
турушкан. 751-жылы Сиэр көлүнүн жанында бүт дээрлик кырылып

салынат. Наньчжонун ханы Голофон согуштун жүрүшү башкача ба-
гыт алып кетишинен чочулап, жардам сурап Тибетке кайрылат.арка-
сында Кытайдын жаңы армиясы Кытайды союз түзүлүп карлуктардын 
колдоосунун аркасында Кытайдын жаңы армиясы 754-жылы таш-тал-
кан болуп жеңилген.4

Карлуктар кытай аскерлерин кыйратууда маанилүү роль ойношкон, 
Жети-Сууда өзүлөрүнүн абалын бекемдешти. Бирок карлук төбөл-
дөрүнө саясий үстөмдүк кылуу үчүн дагы узак убакытка күрөш жүр-
гүзүүгө туура келген. Карлук жабгулары талааларга ээлик кылуу үчүн 
Уйгур кагандыгы менен күрөшүүнү өзүлөрүнүн башкы милдети ката-
ры эсептешкен. 751-жылы алар уйгурларга каршы коалицияны түзө 
алышкан ага карлуктардан тышкары түрктөр, кыргыздар жана чик 
уруулары киришкен. Союздаштарын макулдашып, чечкиндүү аракет 
кылышкан эмес. 5766-ж. Уйгурларга багынгылары келбеген карлуктар 
Жети-Суу жанан Жунгарияда көчүп конуп жүрүшкөн. Карлуктардын 
салт батыш түрктөрдүкүнө окшош болуп, тилинен айырма болгон. 
Карлуктардын Жети-Суу жана Тянь-Шаньга журт которуп келиши са-
ясий жактан оор болгон. Кытай аскерлеринин атлах салгылашуусун-
да жеңилиши карлуктардын Жети-Сууда позициясы бекемдей алды. 
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Түргөштөр менен биригип, уйгур каганатына каршы аскердик күч 
дайындашкан. Жети-Сууда карлуктар менен огуздардын айыгышкан 
тирешүүсү болуп, жыйынтыгында огуздардын туруштук бере албай 
Жети-Суу жана Тянь-Шаньды бошоткон көпчүлүгү Алай аймагына ке-
тишкен. Ошентип Жети-Суу жана Тянь-Шаньды караштуу үчүн созул-
ган 20 жылдык жортул жеңиш карлуктардын жеңиши менен аяктаган.

Согушта жеңилген Кытай генералы Гао Сяньчжи Беши деген тоону 
көздөй качкан. Ошол мезгилдеги эки улуу держава болгон тан дина-
стиясы менен араб халитанынын ортосунда болуп өткөн согуш чоң 
тарыхый мааниге ээ. Араб халифатынын жеңиши борбордук азия эл-
деринин тагдырын чечти. Карлуктардын Ферганага болгон активдүү 
жүрүшү жана анын борбору Качан шаарын ээлеп алышы арабдарды 
чоочуланткан.7

VIII кылымдын ортосунда карлуктар Батыш Алтайды мекендеш-
кен. Чыгыш-Түрк каганаты менен коңшу болгондуктан анын күчүнөн 
сестенип, баш ийип турушкан.

Уйгурлар менен биригип ар убак Чыгыш-Түрк каганатына кар-
шы чыгышкан. Бир канча мезгил уйгурлардан көз карандысыздыкка 
болушкан.

VII кылымдын 40-жылдарында коңшу мамлекеттер менен алака 
кылып турган ябгуларды башкарып турган. 50-жылдардын ортосунда 
карлуктар күчтөнө баштаган. 766-жылы Иле, Чүй жана Талас өрөөн-
дөрүнө ээлик кылган. Кийин Талас жана Суяб шаарларын басып ал-
ганда, ордосун Чу дарыясынын жээгинде жайгашкан Суяб (Токмок 
шаарына жакын) шаарына которгон.

766-жылдан 940-жылдар аралыгында карлуктардын мамлекети 
Жети-Сууда болгон.

Карлуктардын учурунда Кыргызстандын түндүк аймагында бир 
канча түрк уруулары жашаган. Ал эми Чуй жана Талас өрөөнүндө түр-
гөштөргө баш ийген жергиликтүү уруулар калган. Бул аймакта колун-
да саясий бийлиги бар карлуктар да көчүп келишкен. Алар жергилик-
түү башка уруулардай эле мал чарбасы менен алектенген. Көпчүлүк 
бөлүгү көчмөн турмуш образында жашашкан. Тарыхый булактарда 
карлуктардын арасында жер иштетүү болгондугу айтылат.

Белгисиз автор тарабынан жазылган “Худуд ал-Алам» (Дүйнөнүн 
чек аралары” деген китепте карлуктардын гүлдөгөн мамлекети бол-
гон. Ал эми жарандары автордун белгилөөсүндө маданияттуу болуп, 
шаар жана айылдары болгон делет.

VIII-IX кылымдарда Талас өрөөнүн аймагында алты элдик пункт 
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болгон. Атлах, Хамукат, Шельджи, Сусы, Куль, Текабкет. Археологи-
ялык изилдөөлөрдүн натыйжасында карлук кагантынан кийин ондо-
гон көчмөн элдер көбөйгөн. Көсилер элдердин арасынан белгилүү 
бир тобу түстүү жана кымбат баалуу темир (алтын, күмүш, жез) казуу 
менен алектенген. Иштетилген кийинки издеп Талас жана Кыргыз 
Ала-Тоосунда байкалат.8

Карлуктардын каганатынын массасын түзгөн үч ири уруулар: бу-
лак, чигиль жана ташлык. Карлуктардын арабдар менен болгон тыкыр 
байланышы Кытайдын Орто Азиянын иштерине кийлигишүүсүнө мүм-
күнчүлүк берген жок. 750-751жылдары уйгурлардын туваны басып 
алып, карлуктар менен союз түзгөн кыргыздардан коргонуу максатын-
да атайын чеп курушкан. Сунган токойундагы жеңилүүдөн соң кыргыз 
аскерлери борбор азиядагы бийликти алуу үчүн күрөшкөн. Бирок уй-
гулар аларды талкалап койгон. Ошентип кыргыздар уйгур кагандыгы 
таанып феодалдык титул менен бирге уйгур кагандыгына дагы төлөп 
турган. 758-жылы уйгур кагандыгы кыргыз кагандыгын басып алган. 
796-жылы кыргыздар көтөрүлүп, бирок жеңүүчү ызасын тарткан.9

4 күн эки тарап аларды бөлүп турган дарыяны кечпей чабуул-
га өтүшкөн эмес. 5-күнү карлуктардын атчандары күтүүсүздөн со-
юздашы болгон кытайдын тылына саткындык сокку урган. Арабдар 
чар тарабынан кол салган. Эки тараптан соккуга туш болгон кытай 
армиясы Талас дарыясын жээктей кууш капчыгай менен качууга маж-
бур болду. Орто кылым тарыхчысы Ибн ал-Асиранын маалыматы бо-
юнча Атлах салгылашуусунда кытай армиясы оор жоготууга учурап 
50 аскер набыт болуп, 20 миңи туткунга түшкөн. Кытай аскерлеринин 
жеңилүүсү борбордук азияда мусулман маданиятынын жайылуусуна 
шарт түзгөн.

Карлуктар кытай менен арабдардын кагылышуусунда манилүү 
роль ойногон. Бирок карлуктардын саясий лидер катары калыпта-
нышы үчүн дагы көп жылдык күрөшүүсү керек эле. Карлук өкмөтү же-
рин кеңейтүү үчүг уйгур каганатын басуу эң

маанилүү болгон. 751-жылы антиуйгур коалициянын түзүү мүм-
күнчүлүгүнө ээ болушат. Карлуктар менен кошо түрктөр, кыргыздар, 
жана чиктер союздаш болушкан. Бирок союздаштарынын биргелеш-
кен аракет үчүн конкреттүү пландар болгон эмес. Муну билип калган 
уйгур каганы Элет-Миш Билге аларды өз өзүнчө талкалаган. Карлук-
тар Иртыштын жээгинде жеңилүүгө дуушар болгон. Бир жылдан соң 
күч топтогон Карлуктар түргөш жана басмылдар менен Уйгур кагана-
тынын борбору Отукен шаарына чейин кирип барган. Мындан кийин 
дагы бир канча ирээт уйгурларга кол салып бирок, чоң жоготуу менен 
чегинген.10
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Жыйынтыктап айтканда, биздин илимий изилдөөнүн максаты со-
гуш болуп өткөн жердеги табылган согуштук курал жарактарды дагы 
да тереңден изилдеп, аймакты көрүнүктүү археологтор менен бирге 
изилдеп атлах салгылашуусу боюнча дагы да жаңы маалыматтарды 
жыйноо. Анткени дыйканчылык чарбада ушул убакка чейин табылган 
табылгалар тереңден изилденген эмес. Уйгурлар ошол жердеги Кы-
ргыз урууларынан сестенип турган. Биз келечектеги тарыхчы катары 
тарых илимине өзүбүздүн божомолдообузду киргизүүнү демилгелеп 
жатабыз. Биздин божомолдо атлах салгылашуусунда Карлук, Араб, 
Кытайдын гана ортосунда болбостон, бул согушка кыргыздар дагы 
катышкан. Буга далил катары ошол кездеги карлуктар менен кыргы-
здардын союзун айтсак болот. Карлуктардын башкы атаандашы бол-
гон кыргыздар байыртадан эле Орто Азияны мекендешкен.

Ошондуктан аталган согушта кыргыздар дагы катышкан десе бо-
лот. Жыйынтыктап айтканда «көчмөн» уруулары жашаган атлах сал-
гылашуусу орун алган келечектеги ачылчу илимий ачылыштардын 
чордону болгон Кара буура районунда илимий экспедициялык иштер-
дин жүргүзүлүшүн сунуштайм.
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ТАЛАС (АТЛАХ) САЛГЫЛАШУУСУ ТҮРКИЯЛЫК 
ТАРЫХЧЫЛАРДЫН

ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
Каратаев О.К.*, Жаныбекова К.**

Summary

Reflection of the Talas (Atlah) battle in the studies of Turkish 
historians

 The article examines the history of the Talas (Atlakh) battle, one of the 
most important military-political events of the early Middle Ages, as well 
as the results and level of research by Turkish scientists on this issue. 
This article studies the clash of two civilizations, two cultural centers, 
and assesses the relationship of these cultures. In addition, the author 
examines the military and political situation after the fall of the Second 
Eastern Turkic Kaganate, also the position of the Turgesh Kaganate in 
Central Asia,. The military and political position of the Turkic-speaking 
eyhnic groups such as the unification of the Uch Karluks and other tribes 
is analyzed.

Keywords: Talas, Tang dynasty, Arabs, Karluks, Islam, Sassanian 
Iran, Turks, Kyrgyz, Uighurs.

Бүгүнкү Түштүк Сибирь, Монголия, Чыгыш Түркстан, Орто Азия 
жана Казакстандын эзелки жана орто кылымдар тарыхы Түркия 
тарыхнаамасында дурус денгээлде иликтенип келе жатат. Байыркы 
хунну (сюнну), Көк түрктөр, уйгурлар, Кыргыз каганаты, сельжуктар, 
караханийлер ж.б. мамлекеттердин саясий тарыхы, маданияттарын 
Түркия чыгыштаануучулары, тарыхчылары жана түркологдорунун 
бир нече мууну талыкпастан изилдеп келишүүдө. Бул өлкөнүн 
изилдөөчүлөрүнүн аталган маселелер боюнча иликтөөлөрүнүн туу 
чокусу XX к. ортолугу – XXI к. баш чендерине тура келерин белгилөө 
зарыл. Талас салгылашуусу жана анын жыйынтыктары да түрк 
тарыхчыларынын көз жаздымында калган эмес. Түрк тарыхчылары 
түрктөр жана түргөштөрдүн Бухара ээлиги, андан соңку Омеййаддар 
(661-749 жж.), Аббасийлер (749-1258 жж.) сулалелери менен 
алакалары, исламдын жана ислам маданиятынын түрктөргө тийгизген 
таасирине өзгөчө көңүл бөлүшөрү белгилүү.

* Проф., т.и.д., Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети, Бишкек, Кыргызстан.
** Доц., т.и.к., Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети, Бишкек, Кыргызстан.
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VIII к. карата Азия чөлкөмүндө ири саясий-аскердик өзгөрүүлөр 
болуп жаткан эле. Орто Азияга сасанийлик Иранды баш ийдирген 
арабдар ислам динин таратуу менен бирге аймакты (Маверунннахр) 
каратып алуу максаттарын ишке ашыра башташкан. Чындыгында, ал 
тарыхый доордо Орто Азияда (Түргөш кагандыгын эске албаганда) 
араб экспанциясына каршы тура алган олуттуу согуштук-саясий 
күчтөр жок болучу. 744-ж. II Чыгыш Түрк каганаты ич ара карама-
каршылыктардан жана кытайлардын түздөн-түз кийлигишүүсү 
астында кулагандан соң, Тан династиясынын (618-906 жж.) аскерлери 
чыгыш түрктөрүн биротоло баш ийдирүүгө аракет жасап, бүгүнкү 
Чыгыш Түркстанга,Афганистандын түндүк аймактарын, андан Орто 
Азиянын чөлкөмдөрүн басып алууга аракет жасай баштаган.

Тан династиясынын императорунун атайын жабдылган 
экспедициялык талаа армияларын оболу Кашкар, Хотен, Куча 
шаарларын каратып, андан соң Орто Азиянын чектерине басып 
киришкен. Андан соң, кытайлар 748-ж. ич ара согуштардан алсыраган 
түргөштөрдөн Суяб шаарын тартып алышкан эле. Көп узабай, теги 
корейлерден болгон кытай аскерлерин кол башчысы Гао Сянь-чжи 
Шашты (азыркы Ташкент шаары) басып алып, чөлкөмгө аскердик-
саясий көзөмөл орноткон. Кээ бир такталган маалыматтар боюнча 
аскер башчы Гао Сянь-чжи Шаштын теги түрктөрдөн болгон акимин 
өлүм жазасына тартып, чоң саясий ката кетиргендиги айтылат (Keleş 
Bahattin, 2016: 87). Дао ошол тарыхый доордо араб-мусулмандан 
негиздеген Омеййаддар династиясынын мамлекети (661-749 жж.) 
кулап, анын ордуна Аббасийлер (749-1258 жж.) сулалеси бийликке 
келген эле. Абу Муслим Абд ар-р-Рахман Аббасийлер мамлекетинин 
Орто Азиядагы өкүлү эле жана шийиттердин (шиялар) агымынын 
таралуусуна чоң роль ойногон (караңыз: Большаков, 1980: 135-138). 

Дал ушул шартта Орто Азиядагы аскер өкүлү Абу Муслим 
йемендик аскер башчысы Зияд ибн Салихтин колун башка кошуундар 
менен толуктап, кытайларга каршы аттандырган. Белгилүү болгондой 
эле, бул согуштук беттешүүнү сүрөттөп жазган булактар өтө аз. Бул 
тарыхый окуялар кыскача үзүндүлөр катары аль-Мутаххара ибн 
Тахира ал-Макдисинин (966-ж. жазган) «Китаб бад ал-халк ва-т-
тарих» аттуу эмгегинде, XIII к. жашап өткөн Изз ад-дина Ибн аль-
Асир ал-Жазаринин (555-630/1160–1233 жж.) «Китаб ал-камил фи-т-
та’рих» (“Толукталган тарыхтар жыйнагы”) аттуу эмгегинде эскерилет. 
Талас салгылашуусу боюнча кытай булактарындагы маалыматтар 
америкалык окумуштуу К. Бэквит тарабынан иликтенгени маалым. 

Тарыхта Талас (Атлах) салгылашуусу деген ат менен кирген 
тарыхый окуя жогоруда белгилегеп өткөндөй түрк тарыхчыларынын 
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да көз жаздымында калган эмес. Асыресе, түрк илим адамдары 
исламдын таралуусундагы Талас (Атлах) салгылашуусунун тарыхый 
ордуна өзгөчө басым жасашат. Бул жеңишти Орто Азия жана ага 
чектеш аймактарга исламдын жана мусулман маданиятынын 
биротоло таралуусунун доору катары карашат. Түрк тарыхчылары 
мусулман арабдардын Орто Азияга (түрк тарыхчыларында – Түркстан) 
басып кирүүсүн үч этапка бөлүп карашат: 1-этабы, 642-705 жж. Халиф 
Өмөр тарабынан Хорасанга башкаруучу катары дайындалган Ахнеф 
бин Кайыстан – 705-ж. Кутейба ибн Муслимдин Хорасанга аким 
болушуна чейинки доор (Keleş Bahattin, 2016: 83). 2-этабы: Кутейба 
ибн Муслимди Ирактын бийлөөчүсү Хаджаж ибн Юсуф (Багдад 
халифи) 704-ж. борбору Мерв (азыркы Мары) шаары болгон Хорасан 
аймагынын башчысы (наместниги) кылып дайындаган. Кутейба аймак 
калкы ислам динин кабыл алуусу үчүн зомбулук аскердик аракеттерге 
барган. Фарсылар менен Аму-Дарыясынынын оң жээгиндеги 
түрктөрдүн көп жылдык ич-ара кагылышууларнан жана алсырашынан 
пайдаланып, ибн Кутейба 705-ж. Балхты (азыркы Афганистандагы 
Мазари-Шариф шаары), 706-709 жж. Бухара шаары жана аймагын, 
710-712 жж. Самарканд жана Хорезмди, 712-ж. Фергананын батыш 
аймактарын басып алган. 

Арийне, 713-жылдагы Кашкарды каратуу аракети майнапсыз 
болгон. Ал Кашкар, Хотен ж.б. шаарларды да басып алууга аракет 
жасап, аларды курчоого алган. Кутейба ибн Муслим 715-ж. каршылаша 
баштаган Омеййаддардын халифинин жактоочулары тарабынан 
Ферганада кутумда өлтүрүлгөн (Урстанбеков, Чороев, 1990: 86; Aktan, 
2003: 257). 3-этап: 712-750 жж. Бул доор Йезит бин ел-Мухеллебдин 
(712-ж.) башкарган мезгили жана Наср бин Сеййарга чейин уланганы 
маалым. Андан кийинчерээк Түргөш каганы Курсулдун Наср бин 
Сеййар тарабынан өлтүрүлүшү (738-ж.), Омеййаддардын (661-749 
жж.) династиясынын кулашы жана Багдадда Аббасилердин (749-1258 
жж.) 750-ж. бийликке келүүсү менен аяктайт (Keleş Bahattin, 2016: 84; 
Yazıcı, 2005: 36; Kitapçı, 2000: 48). 

Орто кылымдардагы араб авторлорунун эмгектеринде жана башка 
жазма булактарда да негизинен Багдаддагы бийликтин алмашуусуна 
көбүрөөк көңүл орун берилген, Орто Азиядагы болгон башка саясий-
согуштук окуялар үскүл-кескил гана эскерилип калган. Чындыгында 
эле, ислам дүйнөсүн бир кыйла мезгилдер бою башкарган мусулман 
династиясы кулап, анын ордуна келген Аббасийлердин сулалесине 
жана саяий тарыхына араб-фарси тилдүү авторлор көнүлүн көбүрөөк 
бурган сыяктуудай байкалат. 

Түрк тарыхчыларынын белгилөөлөрүндө 745-ж. уйгурлардын, 
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кыргыздардын жана басмылдардын соккусу астында II Чыгыш Түрк 
Каганаты кулап, арабдардын негизги душманы болгон көк түрктөр 
тарыхый аренадан кетүүгө аргасыз болушкан. Ириде, Орто Азия 
чөлкөмүндө арабдардын негизги согуштук-саясий атаандашы Түргөш 
кагандыгы калган эле. Белгиленгендей Талас салгылашуусу боюнча 
мусулман булактарында маалыматтар сейрек. Бул тарыхый окуя 
тууралу маалыматтарды эң алгачкы кабарды Ибн Тайфур (893-ж. 
өлгөн) берген. Ал Абу Муслимдин Зияд бин Салихти аскерлери менен 
Чин (Кытай) тарапка жибергендигин жазган (Dursun Yıldız, 1980: 33). 

Мукаддаси жана Ибн и-Есир кытайлар менен болгон согуштук 
беттешүүнү жана анын жыйынтыктарын детальдаштырып бере 
алышкан эмес, тагыраак айтканда, маанилүү согуштук-тарыхый 
окуяны үстүртөдөн гана сүрөттөп беришкен. Классикалык ислам 
тарыхчыларынан болгон аль-Табери жана Йакубинин чыгармаларында 
Таластагы салгылашуу, себептери жана анын жыйынтыктары тууралу 
айтылбайт (Yazıcı, 2002: 37).

Багдадда Аббасилер бийликке келген учурда Түркстанда (түрктөр 
Орто Азияны ушундайча аташат) кырдаал оор бойдон калган. Тан 
Кытайы Чыгыш Түркстандагы Куча, Аксу ж.б. шаарларды айланасы 
менен кошо каратып алган. Кытайларга каршы турган ири күчтөрдүн 
бири Түргөш мамлекети эле. Мындан сырткары, 744-ж. Экинчи Түрк 
каганаты кулагандан кийин уйгурлар жана кыргыздар тарабынан 
кысымга алынган карлуктар Жети-Суу тарапка көчө башташкан. Ич-
ара чабышып жаткан түргөштөр (кара жана сары түргөштөр болуп 
бөлүнүшкөн) карлуктарга аскердик жарытылуу каршылык көрсөтө 
алышкан эмес (Zekeriya Candarbek, 2002: 91). 

Бул доордогу Кытайдын Тан сулалесин император Хиуан-тсанг 
(Hiuan-tsang, 713-755 жж.) аттуу император башкарган. 748-ж. 
кытайлар Кучаны, андан соң Чыгыш Түркстанды толук каратып 
алышкан (Turan, 1978: 215). Тохаристан ябгусу кытайлардан Гилгит 
жана Читралдагы анчалык ири эмес мамлекеттерге каршы согушуу 
үчүн аскердик жардам сурап кайрылган. Тан императору жардам 
иретинде Кучанын аскер губернатору болгон Као Сийен Чжини (Kao 
Sien-thce) аскерлери менен кошо жиберет (Burhanadin, 2019: 71). 
Кытай жазма булактарында Тибетте жасалган аскердик жүрүштө 
эрдигин көрсөткөн Као Сийен Чжи (Kao Sien-thce) Орто Азияга 
жөнөтөт. 748-ж. Као Сийен Чжи Токмок шаарын курчап алып, басып 
алгандан соң шаарды өрттөп жиберген эле (Burhanadin, 2019: 71).

Түрк тарыхчылары Шаш (Ташкент) чөлкөмүнүн акиминин тагдыры 
тууралу төмөнкүлөрдү жазышат: 750-ж. кытай аскер башчысы атайын 
тапшырма алгандан соң, аскерин Шаш (Ташкент) тарапка багыттап 
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жөнөйт. Түзүлгөн согуштук-саясий кырдаалда Шаш башкаруучусу 
кытайларга вассал болууга макулдугун берет. Жооп иретинде 
кытайлар Шаш акимине “адилеттүү башкаруучу”, “алга жылууну 
камсыз кылган башкаруучу, журт атасы” - деген наамдарды ыйгарышат 
(караңыз: Rouh, 1999: 190-191). Полководец Као Сийен Чжи Шаштын 
(Ташкент) акими болгон Багатур Тудунду Тан мамлекетинеөз 
ээлигинин (вассалдык ээлик) чек араларын коргоо укугун алуу үчүн 
Чаньянга (Тан династиясынын борбор шаары) жиберет. Багатур Тудун 
Чаньянда императордун жарлыгы менен өлүм жазасына тартылган 
эле (Yazıcı, 2002: 36). 

Багатур Тудундун уулу атасынын өлтүрүлгөндүгүнөн кабардар 
болгондон кийин кытайлардын Шаштагы жасаган кылмыштарына 
даттанып, жардам сурап карлуктарга кайрылат. Изилдөөчүлөрдүн 
белгилөөсүндө шаштыктар (Ташкент) күчтөрдүн тең салмактуу 
эместигин байкашып, Хорасандагы Аббасилердин губернатору Абу 
Муслимге кайрылууну туура көрүшкөн. Анын үстүнө карлуктарга 
өз учурунда кытайлар колдоо көрсөткөндүктөн, карлуктар анчейин 
ишеним туудурткан эмес. Мындан сырткары, Шаш шаарынын 
өкүлдөрү ж. б. Абу Муслимге кытайлардан Куча, Карашар, Хотен жана 
Кашкар шаарларын бошотууга, андан соң ээлик кылууга чакырышкан 
петицияны жиберишкен болучу (Yıldız, 1976: 36). 

Ибн и-Асирдин жазган маалыматтарына караганда кытайлардын 
Шаш чөлкөмүнө келүүсүнө жана аймакты басып алуусуна Фергана 
Ихшиди себепчи болгон экен. Шаш ээлиги менен болгон согуштарда 
Фергана Ихшиди кытайларды жардамга чакырган (İbni’l-Esir, 1965.с.V: 
449). Дагы бир көңүл болчү маселе, өз учурунда же 712-ж. Кутейбадан 
Кучага качып баш калкалаган Фергана Ихшиди Тан императорунан 
жардам сурап кайрылган. Андан соң, VIII к. биринчи чейрегинен тартып 
Фергана, Бухара түрктөрү арабдарга каршы күрөштө кытайлардан 
көмөк алып турууга дайыма аракет жасашкан. Бирок, этиет саясат 
жүргүзгөн кытайлар жардам берүүдөн дайыма баш тартып турушкан 
(Yıldız, 1976: 33-35).

751-жылы Шаш падышасынын (мелик) уулунун өтүнүчү менен 
аббасийлердин Хорасан велиси (акими) Абу Муслим Зияд бин 
Салехтин жетекчилиги астында аскерлерин жиберет (İbnü’l-Esîr. c. 
V, s. 449). Асыресе, аббасийлер да кытайлар менен туз согушутк 
кагылышууларга барууну каалашкан эмес. Зияд бин Салехтин 
аскерлери чек араны бекемдөө үчүн гана жиберилген, кытайларды 
Ортло Сыр-Дарыядан түштүккө өткөрбөш үчүн жасалган аракеттер 
эле. Араб жана кытай жазма булактары согуштук беттешүү жана 
анын жыйынтыктары, айкашта курман болгондордун, колго түшкөн 
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туткундардын сандары ар кыл цифраларда берилет. Кытайлар 
арабдарды баскынчылар деп аташса, өз кезегинде мусулман 
булактары кытайларды капилеттен кол салган баскынчылар катары 
сүрөттөшөт.

Кытай жазма булактары билдиргендей, Шаш мелиги арабдардан 
куралдуу жардам алгандыгынан кабардар болгон кытай аскер 
башчысы Као Сийен Чжи өзүнүн кол алдындагы жана вассал 
ээликтерден жыйналган 30 000 колу менен 700 ли (406 км.) жол 
басып Таласка жетип келет (Yıldız, 1976: 36). Согуштук беттешүү 
тууралу маалымат берген тарыхчы Мукаддеси боюнча Абу Муслим 
Зияд бин Салехке Мавараннахрды башкарууга укук берген. Зияд бин 
Салех Тараздын жанындагы Атлахка жакындап келгенде чыгыштан 
кытайлардын 100 000 колу алдынан чыккан. Абаасилердин Тараздагы 
аскер башчысы Сайид бин Хумейд шаарды коргомок үчүн аракеттерди 
жүргүзө баштайт. Бул коркунучтан кабардар болгон Абу Муслим 
аймактан аскер жыйнап Саидке көмөккө жиберген (Mukaddesi, 1906: 
75). Түрк тарыхчыларынын пикирлери боюнча Мукаддасинин берген 
маалыматтары Атлахтагы согуштук кагылышууда Зияд бин Салехке 
караганда Сайид бин Хумейддин аткарган иши жогору турган деген 
коз караш ортого чыгат. 

751-ж. июль (теммус айы, Хижранын 133-жылы) айында1 
Талас өрөөнүндөгү (вади) Атлах деген жерде мусулмандар менен 
кытайлардын ортосунда өз учурунун өтө ири куралдуу кагылышуусу 
болуп өткөн (İbnü’l-Esîr. c. V, s. 449). Беш күнгө созулган согуштун 
жыйынтыгында 50000 кытай өлтүрүлүп, 20000 туткунга түшкөн. 
Мукаддесинин берген маалыматы боюнча кытайлардан 45000 
аскер өлүп, 25000 жоокери туткунга түшкөн (Mukaddesi, 1906: 75). 
В.В.Бартольд кытай жазма булактарындагы маалыматтарга таянып, 
Као Сийен Чжинин кытай аскерлеринин 30000 болгондугу¸50000 
кытайдын курман болгондугу чындыкка коошпорун белгилеген 
(Barthold V, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 211).

Кытай жазма булактары жана алардагы маалыматтарга таянган 
чыгыштаануучулар карлуктардын эң оболу кытайлар менен 
союздаштык ымалада болуп, айкаш учурунда арабдар тарапка өтүп 
качышып, куралдарын кытайларга каршы бургандарын жазышат 
(Barthold V, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 212). Башка бир 
тарыхчылар карлуктардын бул тарыхый окуялардын башында эле 
карлуктардын Абу Муслим тарапта болгондуктарын белгилешкен. 
В.Бартольд Шаштын мелигинин уулу жардамга Ысык-Көл аймагында 
турушкан карлуктарды жардамга чакыргандыгы тууралу пикирин 

1  Barthold, V., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, s. 211.
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айткандына түрк илимпоздору токтолушат (Barthold V, Moğol İstilasına 
Kadar Türkistan, s. 211). 

Түрк тарыхчыларынын пикиринде Батыш Түркстанда жашаган 
карлуктар бул саясий окуялардан сыртта калышмак эмес. Карлуктар 
Орто Сыр-Дарыя чөлкөмүндөгү түрктөр менен татаал учурда бирге 
болууну эңсешкен дешет түрк тарыхчылары. Болжолу, саны көп 
күчтүү кытай армиясын көргөн карлуктар оболу союздаштык ымалага 
барышкан, андан соң аймакка келген арабдардын түрктөрдүн 
аскерлерин көрүшкөн, саясий кырдаалды таразалашып арабдар 
менен түрктөрдүн бирикке аскерлерине кошулуп кетишкен деген 
пикирге түрк тарыхчылары токтолушат.

Аталган тарыхый окуяларды изилдеген түрк тарыхчылары 
751-ж. кийин Мавераннахр аймагында ислам дүйнөсү менен 
кытайлардын ортосундагы согуштук-саясий атаандашууларга чек 
коюлган. Мавераннхр же Орто Азия чөлкөмү ислам дини жана 
маданиятынын чөйрөсүнө кирип калган. Арабдар мамлекеттик жана 
башка кызматтарды жазуу иштеринде Египеттен алынып келинген 
парпирустарды, терилерди пайдаланышкандыгы белгилүү. 
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Арабдар 751-ж. кийин Самаркандда кытайлар негиздеген 
кагаз өндүрүшүн көрүшүп, аталган кытай технологиясын жайылта 
башташкан. Бул деген өз учурундагы илим-билимдин, соода-сатык 
иштеринин, маданияттын алмашууларын чагылдырган. Кытайлар өз 
учурунда Шашка (Ташкентке) 22 ирет элчилигин жөнөтүшкөн. 751-ж. 
Атлах (Талас) окуяларынан соң, кытайлар менен мусулмандардын 
(араб ж.б. ислам динин кабыл алгандар) ортосундагы байланыштар 
жүрө берген.

744-ж. Борбордук Азияда күчтүү мамлекетти негиздеген уйгурлар 
(744-840 жж.) Тан династиясынын Орто Азияга, Чыгыш Түркстанга 
карата экспанциясына да тоскоолдук берген. Тан империясында 
756-762 жж. мамлекетти Су-Тыунг башкарып калат. Ошол учурда 
империяда Анлушаньдын көтөрүлүшү чыыкан. Көтөрүлүшчүлөр 
мамлекеттин кубатын алсыратып коюшкан эле. Ошондо император 
Мавераннахрдагы арабдарда аскердик жардам сураган. 

Анын үстүнө уйгурлардын үстөккө-босток чабуулдары да 
мамлекеттик аскердик жана акча каражаттарын башка жакка бурууга 
аргасыз кылган. Мавереннахрдагы арабдар оболу 4000, андан соң 
10 000 кишиден турган аскердиу бөлүктөрдү кытайларга жардам 
иретинде жиберген. Ошол эле учурда Тан императору мусулмандарга 
мамлекеттин чегине отурукташып жашоого уруксат берген (Rouh 
Jean-Paul, 1976: 192). 

776-ж. Түргөштөрдүн мамлекети кулагандан соң, Ортолук Сыр-
Дарыянын аймагында эки мамлекет пайда болгон. Алардын бири – 
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Карлуктардын өлкөсү, экинчиси жүз жыл жашаган Огуз же огуздардын 
мамлекети калыптанган. Кытайлар менен Орто Азия калктарынын 
соода-экономикалык, маданий алакалары улана берген. 
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КЫТАЙ ЖАЗМА БУЛАГЫ«ТАҢ ХУЙ ЙАОДАГЫ»1 
КЫРГЫЗДАРГА БАЙЛАНЫШТУУ ЖАЗЫЛМАЛАР ЖАНА 

АЛАРДЫН ЧЭЧМЕЛЕРИ
Турсун кызы Ж.*

Аnnotation

Nformation on the Kyrgyz in the Chinese Written Source Entitled 
“Tang Hui Yao” and its Interpretation

The paper is devoted to translate from the medieval Chinese 
language into Kyrgyz some parts on the Kyrgyz history from the book 
entitled “Tang Huiyao”, i.e. “Institutional history of the Tang dynasty”. This 
source is a collection of information about the positions and institutions of 
government in the Tang Dynasty (618-907). The source is a collection of 
data on the system of the governing institutions during the Tang dynasty 
(618-907). It consists of 100 juan and was written during the Northern 
Song period (960-1126) by Wang Pu (922-982), courtesy name Qiwu, 
who had been counsellor-in-chief under the Later Zhou dynasty (951-
960). The translation is followed by the commentaries of the translator 
on the names of the ethnic groups, personalities, places and job titles in 
Central, Inner and East Asia in the medieval Chinese text.

Keywords: Kyrgyz, uighur, china, history, ethnic name, inner asia, 
siberia, diplomacy, ethnic relations, translation, tang huiyao, tang 
dynasty, kyrgyz kaghan.

《唐會要》卷一〇〇《結骨國》

結骨在迴紇西北三千里，勝兵八萬，口數十萬。南阻貪漫山，有水從
迴紇北流，踰山經其國。人並依水而居。身悉長大，皙面綠睛朱髮，有黑
髮以為不祥。人皆勁勇，鄰國憚之。其俗大與突厥同，而婚姻無財聘。性
多淫泆，與外人通者不忌。其婿死喪，刀剺其面。火葬，收其骨，踰年而
葬。以木為室，覆以木皮。天每雨鐵，收而用之，以為刀劍，甚銛利。若
獵獸，皆乘木馬，升降山磴，追赴若飛。

其北有騮馬國，鄰北海，畜騮馬而不乘，但取其酪充飧而已。貌類結
骨，而不敦鄰好，交相侵伐。

* Кытай коомдук илимдер академиясы, Кытай Эл Республикасы.
1 (Суңдоорундан) Ван пу王溥: «Таң хуй йау», Шаңхай байркы китептер басмаканасы, 

2006-жыл, 2119-бет.［宋］王薄:《唐會要》，上海古籍出版社，2006年，第2119－2121
頁。«Таң хуй йау» Таң доору кезиндеки ар-бир түзүмдөрдүн байсалдуу өнүгү менен 
өзгөрүшүн эскертүү тарых китептердин бири болот, 961жылы жазылып бүтгөн. Текстеки 
кишилер менен уруу-улуттардын аттары, топонимдер жана мансаптарды азыркы заман 
кытай тил фонатикалык жазуусу менен кыргызчага которулган.
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貞觀六年，遣王義宏將命鎮撫。二十二年，結骨國君長遂身自入朝，
云：“臣已一心歸國，望得國家官職，執笏而還”。遂授左屯衛大將軍、
堅昆都督。

開元中，安西都護蓋嘉運撰《西域記》云：“堅昆國人皆赤髮綠睛，
其有黑髮黑睛者，則李陵之後，故其人稱是都尉苗裔，亦有由然。今有改
稱紇扢斯者，亦是北夷舊號。臣按國史敘鐵勒種類云：‘伊吾以西，焉耆
以北，旁白山則有契弊、烏護、紇骨子。’其契弊即契苾也。烏護則烏紇
也，後為迴鶻。其紇骨即紇扢斯也。由是而言，蓋鐵勒之種，嘗以稱迴鶻
矣。其轉為黠戛斯者，蓋夷音有緩急，即傳譯語不同。其或稱戛戛斯者，
語急而然耳。訪於譯史，云‘黠戛是黃頭赤面義’，蓋迴鶻乎（呼）之如
此。今使者稱自有此名，未知孰是。”

會昌三年，其國遣使注吾合索等七人來朝，兼獻馬二匹。以其久不修
貢，且莫詳更改之名，中旨訪求，唯賈耽所撰四夷述，具載黠戛斯之號，
然後知耽之通習荒情，洽而不誤。

先是，迴鶻背恩德，侵劫諸部落，又擅入靈州。以為天亡不可容也，乃
命河東等道遣兵討之。正月，命河東兵大破迴鶻於殺胡山，就帳中奉太和
公主歸於我軍，可汗亦與數十騎踰山遁走，黠戛斯乘其破亡，遂有其國。

二月，遣使注吾合索等七人來朝，並獻名馬，且憑大唐威德，求冊命
焉。四年，上命太僕卿、兼御史中丞趙蕃持節宣慰。五年五月敕：“我
國家光宅四海，君臨八荒，聲教所覃，冊命咸被。況乎族稱宗姓，地接
封疆，爰申建立之恩，用廣懷來之道，有加常典，得不敬承。黠戛斯國王
生窮陰之鄉，稟沍朔之氣，少卿之後，冑裔且異於蕃夷，大漠之中，英傑
自雄於種落。日者居於絕徼，隔以強鄰，空馳向化之心，莫通事大之禮。
旋能奮其武勇，清彼朔陲，萬里歸誠，重譯而至，時既當於無外，義必在
於固存。是用特降徽章，載明深懇，加其美號，錫以冊書，貽厥後昆，遂
（就，进）荒（远方）有北。舉茲盛典，彰示遠戎（西方民族），祗服寵
光，永孚恩化，可冊為宗英雄武誠明可汗。命右散騎常侍、兼御史中丞李
栻持節充冊使，仍命有司擇日備禮冊命。”六年九月敕：“去歲先帝冊立
黠戛斯為可汗，雖有成命，旋屬朝廷變故，未果遵行。今欲遣使，且展封
告之儀，續行先帝之意，又慮深僻小國，不足與之抗衡，迴鶻向殘，不合
遽建置。事新體大，須歸至當，必詢於眾，方免有疑，宜令中書、門下五
品以上，御史臺、尚書省四品以上，集議聞奏。”大中元年，遂命鴻臚
卿、御史中丞李業持節，再冊命焉。

«Таң хуй йао» 100—тому Жэгу結骨[1] мамлекети

Жэгулар結骨Хуйхэлардын迴紇[2]батыщ түндүк жагынан үч мин 
чакырым алыс аймакта жайгащкан, сексен мин аскер топтощгон. 
Бир нече жүз мин жан саны бар. Алардын мамлекети тущтук аймагы 
Тан-ман тоосуна貪漫山[3] чейин чектещет. Хуйхэлардын түндүк 
жагынан агып кирген суусу тоо аралап (Жэгунун) тереториясынан 
өтөт. Эли сууну[4] бойлоп жащащат. Бойлору узун , өңдорү ак жуумал, 
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көздөрү көк, чачтары кызыл, кара чачдууларды чоочун көрүщөт. 
Адамдары жандуу жана кыйын келищет, конщу мамлекеттер[5] 
алардан чочунущат. Алардын салттары көбүнчө Түрүктөргө окщойт, 
үйлөнүщсө калың салынбайт. харектирлери эркин, бащка эл менен 
уйлонүүнү чектещпейт. Эри өлгөн аялдар бетериин кесип ыйлащат. 
Өлүктү өрттөп, сөгүн чогултуп , жылы тошкондо көргө коюущат. Жыгач 
менен үй жасап, үстүн жыгачтын кабыктары менен жабыщат. Ар жолу 
асмандан темир жааганда, чогултуп колдонущат , ощол темирлер 
менен жасалган бычак-кылычтар өтө курч болот. Эгерде аңчылыкка 
чыгыщса, баардыгы жыгач ат[6] колдонущат, белес кырлардан ащып 
түщүп, учкандай кубалащат. 

[1] Жэгу結骨：Таң доорундагы Кыргыздардын（Qïrqïz, 
кirghiz，кyrgyz） атaлышынын кытай тил жазуусу боюнча 
аталыщынын бир түрү. Бул эки тамганын ошол кездеки окулушу：
結ket;骨ku«t.

[2] Хуйхэ迴紇：Уйгурдардын (Uyğur, Uighur) атaлышынын кытай 
тил жазуусу боюнча аталыщынын бир түрү.

[3] Тан-ман тоосу貪漫山：бир айтуу боюнча бүгүкү Таңну ула 
тоосу；андан тышкары, бүгүкү Саян тоо кыркалары деп айтылат；дагы 
бир айтуу боюнча бүгүнкү Монгул Эл Республикасынын батыщ 
түндүктөкү Кыбудо деген аймактагы Таңну вулийаң тоосунун тущтук-
чыгыщ чокусу дещет. 

[4] Бул жердеки суу бүгүнкү Абакан дария менен Кем дарияга 
каратып айтылган.

[5] Конщу мамлекеттер: Жэгу мамлекети Бома駁馬(ала жылкы деген 
маниси болот)，Дубо都播，Дахан大漢，Жү鞠деген мамлекеттер 
менен конщу.

[6] жыгач ат: муз карда колдонучу транспорт куралы (чана ) .

Алардын түдүк жагында Люма騮馬[7] деген мамлекет бар, (бул 
мамлекет) Түндүк деңизге北海[8]туташат. Люмалыктар жылкыларын 
багышат, бирок унаа арабаларга колдонуп алыщпайт, сүтүн гана азык-
тамакка колдонущат. Өң-чырайлары Кыргыздарга окшоп кетищет, 
бирок коңшу-көлөңү менен татуулашбай, өз ара чабышып турушат.

[7] Бул жерде Люма騮馬 Боманын駁馬ката жазылышы.
[8] Түндүк дениз北海：Бүгүнкүн Байкал.

(Таң тайзуң唐太宗падышанын) джын гуан貞觀6- жылында(632) , 
(Таң падышалыгы Жэгу элдерди өзүнө жакындатуу максаты менен) 
буйрук түшүрүп Ваң й хуңду王義宏(Жэгу мамлекетке) жөнөтөт. 
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Жыйырма экинчи жылында (648) Жэгу мамлекеттин жетекчиси өзү 
ордобузга келип падышага: “мен чын ниетим менен мамлекетиңизге 
кайрылып келдим, мамлекетиңизден мансап жана жарлыкты алып 
кетким бар” деп айткан экен. (Таң падышасы) андан кийин ага сол 
туруктуу коргонуу саңгуну(генералы) 左屯衛大將軍, Кыргыз дудусу堅
昆都督[9]намын тастыктаган.

[9] Дуду都督：жерлик аскерий жана администралык башчысы.

(Таң щуанзуң唐玄宗падыщанын) кай йуан開元жылдардын(721-742) 
ортосунда, Анщи духу安西都護[10] Гай жиайун蓋嘉運жазган «Щи йу 
жи》西域記(Батыщ аймактар боюнча эстелиги) деген китебинде: 
“Женкун[11]堅昆 мамлекеттиктер кызыл чач, көк көз келишет. 
Алардын арасындагы кара чачтуу, кара көздүүлөр Ли лиңдын李陵
[12] жылдызынан болот, ошондуктан, алар (өзүн) дувыйдын都尉[13] 
урпактарбыз дешет, анын жүйөсү бар.” Бүгүнкү күндөрдө Хыгысга紇
扢斯[14] өзгөртүп айтылган ат алышы деле (бул) түндүктөкү элдердин 
мурдагы аты болот. Мен мамлекеттин тарыгы [15] боюнча Телылардын
鐵勒[16]түрлөрүн төмөнкүдөй айтылышы менен (жаздым) : ‘Й унун伊
吾[17] батыш жагынан Йанчинин焉耆[18] түндүк жагына чейин, Бай шан 
тоосун бойлоп 白山[19], Чиби契弊,Уху烏護 менен Хыгуздар紇骨子[20]

жайгашып турушат’. Ал эми Чиби契弊бул Чиби契苾болот, Уху烏護Ухы
烏紇 , кийнки Хуйхулар болот迴鶻[21]. Хыгу紇骨[22]Хыгыс紇扢斯болот. 
Бул абалга караганда, балким Телы鐵勒 уруларын мурда Хуйху деп 
да ат алыщып калгандай. Ал эми Шяжас (Шяагас)黠戛斯[23] деген ат 
алышы, балким оз эки айтуу үнүсүнүн акырын-тездик себебинден, 
демек колдонгон котормо тилинден баркысы бар. (Бул элдерди) 
Жажас(Гагас)戛戛斯[24]деп да ат аллышы, ылдам айтылышынан 
болгондур. Котормочу менен көрүшкөндө, ‘Шяжа(Шяга)黠戛деген 
(сөз) сары баш, кызыл жүз деген маниси бар “дейт, балким Хуйхулар 
аларды ошондой аттап коющкандыр . Азыркы элчиси бул ат алыщ 
өздөн чыккан дейт, кимисинин айтканы дурус экендигин билгели 
болбойт” .

[10] Анщи духу安西都護：Тан Тайзуң джын гуандын14- жылында(640) 
Таң падышалыгы Гао чаң高昌(Кожо) мамлекетин(бүгүнкү турпан 
район жеринде) жок кылып, ордуна щиджоу西州өлкө койуп, батыщ 
чөлкөмдөкү саясий-аскерий башкаруу борборун Анщи духуфуну安西
都護府деп атап курган. 658 жылы бул борборду Чюцыга 龜茲(бүгүнкү 
щинжаң күчар щаары. Борбордун бащчысы Анщи духу деп аталат.

[11] Женкун堅昆：Хан доорунан Таң дооруна чейин Кытай жазма 
булагындакы Кыргыздардын атaлышынын кытай тил жазуусу боюнча 
окулущунун бир түрү. Бул эки тамганын ошол кезиндеки окулушу：
堅kiin/kien; 昆kuun /ku«n



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 309

[12]Ли лиң李陵（б.э.ч.134 - б.э.ч.74-жыл）：Батыш Хан西漢 
доорунун генералы. 

[13] Дувый都尉：бул жерде Ли лиңге карата айтылган. Батыш Хан 
падышасы Вуди武帝Ли лиңге атчандарды башкаруучу аскерий кызмат 
騎都尉мансапты берген. 

[14] Хыгыс紇扢斯：Таң падышалык Кай йуан жылдарындакы 
кыргыздардын атaлышынын кытай тил жазуусу боюнча окулущунун 
бир түрү. 

[15] Мамлекеттин тарыгы：Таң доору жылнааманын бир түрү, ар 
күнү болгон иштерди өзү кандай болсо ошондой жазылган эскерүү.

[16] Телы鐵勒：Суй-Таң сулалеси кезинде Моңгулядан каспйан 
деңизге чейн жайгашган 40дан ашкан уруулардын жалпы ат алышы.

[17] Й у 伊吾：Бүгүнкү Щинжаң Кумул щарынын тегереги.
[18] Йан чи焉耆：Бүгүнкү Щинжаң Кара щаардын батыщ-тущтук 

жагында 1-2 километр жери.
[19] Бай шан тоосу白山：Бүгүнкү Щинжаң Жуңгария менен Тарим 

ойдун арасындагы Теңир тоо тизмектери.
[20] Хыгуз紇骨子：Кыргыздардын атaлышынын кытай тил жазуусу 

боюнча окулущунун бир түрү. 
[21] Хуйху迴鶻：788 жылдан кийн Уйгурлардын атaлышынын кытай 

тил жазуусу боюнча окулущу.
[22] Хыгу 紇骨：Хыгуз менен бирдей.
[23] Шяжас黠戛斯：Кыргыздардын атaлышынын кытай тил жазуусу 

боюнча окулущунун бир түрү. Бул үч тамганын ошол кезиндеки 
окулушу：黠úÄEt; 戛kÄE;斯si£ . 

[24] Жажасы戛戛斯：Кыргыздардын атaлышынын кытай тил жазуусу 
боюнча окулущунун бир түрү. 

(Таң вузуң падыша武宗) хуйчжаңдын會昌 3- жылы (843), ал 
мамлекеттен элчи тобу болуп Жувухысо注吾合索[25] катарлуу жети киши 
ордого келищген, кощумча эки аргымакты тартуулащат. (Шяжастар) 
узундан бери салык катары белек тартуулоо салтын жургузбөгөндуктөн 
жана атактары өзгөрүлүп жазылганын билбегендиктен, падыщанын 
буйругу менен аныктоо ищтери жургузулгөн, жалаң гана Жадан賈耽
[26] жазган «Сы й шу四夷述» (Чар тарап уруу-улут жөнүндө баяндоо) 
[27] деген китебинде Шяжастардын ат алыщы толук жазылып чыккан 
екен, андан соң Жадандын чет аймактардын абалын жакшы да терең 
белгенин, анын эстеликтери катасыз түрдө жазылып чыкгандыгын 
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билгел болот.
[25] Жувухысо注吾合索：Дагы Жувухы су注吾合素 деп жазылат.
[26]Жадан賈耽（730－805жж.）：Таң доору Дайзуң代宗 менен 

Дызуң德宗кезинде узун убакыттан бери жерлик жана борбордук 
мансаптуу милдетин аткарган, дагы 13 жылдык башкы вазир болгон.

[27] Сы й шу四夷述：Жа дандын бул китеби 801 жылы жазылган, 
китептин толук аты «Байыркыдан азырга чейнки өлкөлөрдөкү уруу-
улуттар жөнүндө баяндоо古今郡國縣道四夷述».

Алдында, Хуйхулар жакщылыкды унутущуп, ар кайсы уруу-
тайпаларга кол салып, анын үстүндө өз билишинче Лиң джоу靈州
өлкөбүзгө[28] киришти. (Таң патышалыгы) буларды теңир кечирбестик 
деп карап, Хыдуң河東[29] катарлуу жергилик бащкармачылыктарга 
аскерлерди (Хуйхуларга) чабул жүргүзүугө буйрук түшүрөт. Биринч 
айда, Хыдоң жерлик аскерлер буйрук боюнча Хуйхуларды Шаху 
тоосунда殺胡山[30] кыйратат да каныке Тайхыны[31]太和公主 чатыр 
үйунөн биздин кощунга кайтарып келищкен. (Хуйхулардын Өгө ханы) 
канча ондогон атчандар менен тоо аща качкан, Шяжасдар алардын 
жоюулушунан камталанып, андан ары мамлекетине ээ болущат.

[28] Лиң джоу靈州：бүгүнкү Ниңша寧夏Хуй автоном райондун 
джоңвй中衛 менен джоңниң中寧наялрдын түндүк жерлери болот. 

[29] Хыдоңдау河東道：өлкөгө караштуу жерлери бүгүнкү Хуаңхы
黃河 дариянын чыгыш жагы менен Тай хаң тоосунун 太行山батыш 
жагысынын аралыгындагы жерлер, негизинен бүгүнкү Шанщи山西 
провинциясынын бүткүл жерлери жана Хы бей河北 провинциясынын 
батыш-түндүк жерлери камтылат. 

[30] Шаху тоосу殺胡山：дагы Кара тоо деп ат алат，бүгүнкү Ички 
Моңгулия Баутоу包頭 шаарынын батыш-түндүк жерлеринде.

[31] Каныке Тайхы太和公主：Таң шянзуң падышанын憲宗 (806-
819жж.тактыда отурган) кызы, Таң музуң падышанын穆宗(820-824жж. 
тактыда отурган) карындашы болот.Чжаңчиндын長慶1- жылы（821
）Хуйхулардын 登羅羽錄沒密施句主毗伽崇德可汗каганы менен 
үйлөнгөн. Таң Вынзуң падышанын 文宗кайчжын開成5-жылы Шяжастар 
Хуйху каганатты кыйраткандан кийин, каныке Тайхы Шяжастардын 
колуна түшгөн. (Шяжастардын ханы) аны Таң падышалык чегара 
коргосуна алпарып коюуга 10 таркан жөнөткөн. Сапарда түшдүк 
жакка качып жаткан Хуйхулардын Өгө 烏介тегин (кийин хан болгон) 
жана анын аскерлерине туш келип, таркандар кырылып, каныке 
Тайхы Хуйхулардын колуна түшүп, аларга барымта киши人質 болуп 
калган.(Таң Вузун) Хуйчаңдын會昌 3- жылы (843) биринчи-айында 
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Таң падышалык аскерлери Хуйхуларга күтбеген жерде сокку уруп, 
Өгө хан качып кеткенден кийн каныке Тайхы куткарылат.

(Ошол жылдын) экинчи айында, (Шяжастын ханы) Жувухысо 
катарлуу жети элчини ордого жөнөтот да эки аргымакты белекке 
тартуулашат, ошондой эле, улуу Таңдын аброй кучуно сыйынып, 
элчилер титулдук наамын сурашды. 4- жылы(844), падыша буйрук 
түшүрүп тайпучин太僕卿[32]жана кощумча йушижоңчжын御史中
丞[33] милдетин аткарган Джауфанды趙蕃тастыктоо катын алып 
(Шяжастарга) жарлык жариялоо жана (Шяжастардан) абал суращ үчүн 
элчилике даярданды. (Хуйчжаң)5-жылдын(845) бешинчи айында(Узуң 
падышанын武宗) жарлыгында мындай айтылган：“Биздин мамлекет 
дүйнөгө таанылган, кадыр-баркы алыс-жакынга белгилүү, таасирибиз 
жеткен жерлерге (падышанын) титул ыйгаруу буйругу да бардыгына 
жеткен. Анын үстүндө (Шяжастар) биз менен тектеш-урукташ 
деп жатса, жерлери биздики менен туташ турса, биз алардын 
каганын Түндүк тараптын аймак каганы деп титул ыйгарганыбызды 
жакшылыгыбыз үчүн болсо да, ушунча кең пейил принцибибизге, 
жол-жосунубузга карап болсо да алар (Шяжастар) итаатмандык 
менен баш иет деп ишенем. Шяжасдардын ханы ызгаар жерде өсүп 
чоңойгон, аяз түндүктө жашайт, ал Шаучиндын少卿[34] урпактарынан, 
башка таандык элдерге окщощпбойт,чөл таалада, мыкты- даңкысы 
менен башка уруулардын арасында кудыреттүу болуп, батырдыгын 
көрсөттү. Мурда (Шяжастар) алыскы чет аймактарда жашап, кубаттуу 
коңшулары жагынан бөгөттөлүп, Таң сулалесине баш ийүү ойлору 
болсо да, Таң ордосуна тартуу-салык тапшырган эмес. Ал эми азыр 
кудреттүүлүгү менен түндүк чөлкөмдүн жолун ачып, алыстан чын 
көңүлү менен бизге тартып, көп котормочу аркылуу келип жатыщат, 
бул кезде четтик (сырттык) деп бөлбөй, салт боюнча (бул мамлени) 
сактап бекемдетуу керек. Ошого атайн жылуу манай менен, терең 
ак ниетин эскертүү катары жазып көрсөтүщ керек да, аларга жакщы 
титулдук наам кошуп, (падышанын) жарлык жарялоо катын сый менен 
берищ керек, урпактары да улап алыс түндүк жерлерге ээ болуп жүрө 
беришет. Бул аземдин салтанаттуу өткөзүлүщү, алысдакы(батышж 
ерлердеки) элдерге ачык билдирүүгө, аларга камкордугубуз менен 
салтанатыбызды итаатмандык менен кабыл алдырып, (биздин) 
жакшылыгыбызга жана агартуубузга түбөлүктүү багыныңкы кылабыз , 
(шяжастардын ханына) ‘тектүү оён ашкан баатыр ай-кол каганы’деген 
титулдук наам ыйгарсак болот. Oң санжичаңшы右散騎常侍[35]менен 
йушичжуңчын御史中丞болгон Лиши李栻жарялоо кат менен титулдук 
наамды ыйгарууго элчи болсун, тийштүү мекеме убакытты бекитип, 
белектерди даярдап жардык жарялоо ищтерин аткарышка буйрук 
түщүрүщ зарыл”. (Хуйчжаң) 6- жылдын (846) тогузунчу айында 



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ312

(Щуанзуң宣宗падышанын) жарлыгында мындай айтылган：“ 
былтыр дүйнөгө кощтощкон падышабыз Шяжастарга титулдук 
наамды ыйгарууга буйрук түшүргөнү менен, көп өтпөй ордообузда 
кырсык[36] болгондуктан, аткарылбай калды. Эми элчи жөнөтүп, 
титулдук наамды ыйгаруу аземин өткөрүп, (аларга) жарыялап, 
көзү өткөн падышабыздын ой-максатын улантыш оюм бар эле, бир 
туруп алыстакы кичүү мамлекет менен тең таймашунун кереги жок, 
эми Хуйхулар жоюлуп калайын деп калды, дароо жаңыдан кайра 
түптөщкө ынгайсыздай сезип жатам, бул жаңылык чон ищ, калыстык 
менен каращ керек, сөзсүз көпчүлүк менен акылдащуу керек, ошондо 
гана түщүнбөстүктөрдөн алыс болобуз, ал үчүн чжуңшу中書[37]жана 
мынща門下[38] мекемелердин бешинчи даражадан жогоркулар жана 
йушытай御史臺[39] менен щаңшушын尚書省[40] мекемелердин төртүнчү 
даражадан жогоркуларга буйрук түшүрүгө ылайык, алар кеңещсин 
да, ой-пикирлерин мага маалым кылыщсын ” . (Щуанзуң) Дачжуң大中
1-жылы(847) хуңлучин鴻臚卿[41] жана йушичжуңчжын御史中丞болгон 
Лийены李業буйрук менен жарлык катты алып, кайрадан титулдук 
наамды ыйгарууга Шяжастарга жөнөттү [42]

[32] Тайпучин太僕卿：Мамлекеттин араба, ат жана чарба жөнүндөкү 
декирет менен тийишелүү иштерге ээ болгон 3-даражадакы орун 
басар атка минер. 

[33] Йушижоңчжын御史中丞：Мамлекеттин кылмыш иштер боюнча 
мыйзам жана кылмыш жазасыга ээ болгон 5-даражадакы атка минер.

[34] Шаучин少卿：Батыш Хан доору кезиндеки генерал Ли лиң 20 
жашга киренде берилген аты.Бл жерде Ли лиңди каратып айтылган. 

[35] Санжичаңшы散騎常侍：Борбордук органында күтүү, насаат 
айтуу менен кеңеш-жоопка ээ болгон 3-даражадакы орун басар атка 
минер. 

[36] Ордодоку кырсык朝廷變故 ： Хуйчжаң 6-жылдын (846) 3-айында 
вузоң падыша каза болуп, “Шяжастардын ханына титулдук наам 
ыйгаруу салты аткаруучу элчиси мамлекеттик өлүм-житим иштер 
болгондуктан жолго чыга албады ” ..

[37] Жуңшу(шын)中書(省)：Падышанын (мамлекеттин) буйругу 
менен саясат белгилөөнү ишдеп чыгарган борбордук орган. 

[38] Мынща(шын)門下(省)：Падышанын буйругун текшерип талкоо 
жургузуп, так келбеген буйруктарды түзөтүү ищтерин алып баруучу 
борбордук орган.

[39] Йушитай御史臺：Мамлекеттин кылмыш иштери боюнча жаза 
мыйзам , тартип эрежелердин өкүмөт буйруктарга жооптуу жана атка 
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минерлерди тартипке салуу борбордук орган. 
[40] Шаңшушын尚書省：Мамлекеттин атка минерлерине ээ болот да 

падышанын буйругун аткарууга ээ болгон борбордук орган. Албетте, 
мамлекеттин саясаты жуңшушында түзүлүп падышанын буйругу 
болуп кагазга түшөт, шаңшушын буйруктарды аткарууга ээ болот.

[41] Хуңлучин鴻臚卿：Мейман-конокторго жана өлүм-житим каадага 
ээ болгон 3-даражадакы атка минер. Чар тарапдагы уруу-улуттардын 
бащчылары ордого келгенде анын даражасы менен ордун ажыратып 
тосуп алганга ээ болгон атка минер. Чар тарапдагы уруу-улуттардын 
башчи кишилеринин урпактары ата-бабаларынын ордун мураскерлик 
кылуу ишдери болуп калса, алар бащчы болущка болот же болбостугун 
толук түшөндүрүп шаңшушынга尚書省 кабар жеткизет. Эгерде, чар 
тарапдагы уруу-улуттардын башчы кишилерине титулдук наам 
ыйгаруу иштер болуп калса, падышанын буйругу менен ошолордун 
мамлекетине элчи болуп барат. 

[42] (Щуанзуң падыша) Дачжуңдын大中1-жылы（847）Таң 
падышалыгынан Шяжастардын ханына “ашкан баатыр ай-кол каганы” 
деген титулдук наамы ыйгарылды.

(Ред.: Макаладагы текстте кытайлык кыргыздардын тилинин 
заманбап диалектилик өзгөчөлүгү толук сакталды).
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ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУНУН (АТЛАХ) ТАРЫХЫЙ 
ЖАЗМА БУЛАКТАРДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

Абдиева Ж. К.*

Summary

Reflection of the Talas (Atlakh) Battle in Historical Written 
Sources

The article provides an overview of the political situation, important 
historical events that took place in Central Asia at that time, with reference 
to historical sources describing the Battle of Talas.

This victory was of great importance for the Turkic tribes in Central 
Asia. For thousands of years, the Chinese could not pursue a policy of 
aggressive invasion of Central Asia. This historical event influenced the 
formation and development of neighboring Turkic-speaking peoples.

Central Asia was integrated into the Muslim culture, linking it with 
the achievements of ancient culture and world civilization. Also, trade, 
economic and cultural ties between the Chinese and the peoples of 
Central Asia continued.

Key words: sources of history, culture, world civilization, Battle of 
Atlakh, Turkic tribes

751-жылы Талас өрөөнүндөгү Талас суусунун боюнда Атлах (Жоон-
Дөбө) шаарынын жанында болуп өткөн тарыхка терең из калтырган 
Талас салгылашуу боюнча окумуштуулар тарыхый булактарга 
негизденип, илимий-иликтөөлөрүн жазып келет.

Болуп өткөн тарыхый окуялар, тарыхый көрүнүштөргө катышкан 
замандаштары ошол учурдагы тарыхый окуянын майда-барат 
жактарын эске алышып, айрым учурларда негизги маанилүү бөлүгү 
көз жаздымда калып каалары ачык-айкындык. Андан сон гана ал 
болуп өткөн тарыхый окуянын тарыхтагы ордуна, маани-мазмунуна 
өз баасы бериле баштайт. 

Ушундай 751-жылы болуп өткөн ири тарыхый окуя Талас (Атлах) 
салгылашуусуна карата советтик жана орус окумуштуусу, тарых 
илимдеринин доктору, профессор, арабтаануучу Олег Георгиевич 
Большаков “Страны и народы Востока” деген эмгегиндеги “К 
истории Таласской битвы (751г.)” деген бөлүмүндө мындай оюн 

* Доц., т.и.к. ТалМУ, Талас, Кыргызстан.
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айтат: “Кытайдын Тан империясынын Орто Азиянын иштерине 
кийлигишүүсүнүн токтолушу IX-X – кк. VIII кылымдын 50-жылдарында 
Абу Муслимдин жетекчилиги менен Аббасиддердин бийлигин 
Мавераннахрда орнотуу үчүн жүрүп жаткан маанилүү саясий 
көрүнүштөрдү жазган Ат-Табаринин “Тарыхында” да 751-жылдагы 
кытай-араб салгылашуусу боюнча сөз козгобогондугун баса көрсөтөт 
[О.Г. Большаков “Страны и народы Востока” // СНВ. Вып. XXII. М.: 
1980. С. 132-135]. Демек, Кытайдын Тан империясынын Борбордук 
Азиянын иштерине кийлигишпөөсүнүн баскынчылык саясатынын 
токтолушу Талас (Атлах) салгылашуусу менен байланыштуу болуп 
каралган эмес. Аббасиддердин бийлигинин орношу, ислам дининин 
бул кеңири чөлкөмдө орун алышы да белгилүү тарыхый окуя Талас 
салгылашуусунун кийинки натыйжа экендиги эске алынбагандыгын 
окумуштуу О.Г. Большаковдун жазганынан баамдай алабыз.

VIII – кылымда Борбордук Азия саясий бийлик же диний гегемония, 
соода жолдору үчүн күрөшүп жаткан ар кандай уруулук жана 
аймактык мамлекеттердин, державалардын дайыма өзгөрүп турган 
чордону болгон. Ал доор көптөгөн согуштар, туруксуз дипломатиялык 
мамилелер, алдоолор, саткынчылык, чыккынчылыктар менен 
мүнөздөлгөн.

VII – кылымда (618-907жж.) Кытайда бийликке Тан династиясынын 
келиши менен гүлдөгөн доор башталган. Кытай аймактарды каратып 
күчтүү болуу менен бирге ошол убактагы дүйнөдөгү меймандос 
держава да болгон. Кытай жерине Персия, Арабтардан элчилер 
келип турган жана Батыш Азия өлкөлөрү менен жакшы мамиледе 
болгон. Өзүнүн өлкөсүн таштоого аргасыз болгон диний ишмерлер, 
философтор Кытайга келишип, императордун колдоосуна ээ 
болушкан. Корея, Япония, Индиянын буддисттери Кытайдагы ыйык 
жерлерге сыйынышкан жана өз ара тыгыз байланышта болушкан.

Тан доорунда Кытай императору башка жактан келип орун алган 
элдердин искусство, адабият, поэзия, театр искусствосун, музыкалык 
чыгармаларды колдоого алуу менен бирге кытай элинин башка элдер 
менен бирдикте чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү өсүп-өнүккөн.

Тан доорунда Мамлекетти башкаруу, укуктук система түзүлгөн 
жана ири жер ээликтерин дыйкандарга бекитип берүү иштин 
ийгилигин арттырган,. Бирок ошону менен бирге өлкөнүн батыш чек 
арасы стабилдүү жана тынч эмес болгон. 

Кытай империясынын түндүк батыш чек араларында олуттуу 
коркунучту Түрк державасы түзгөн. Алар Орто Азия өлкөлөрүнө, 
Алдыңкы Азия, Түндүк Батыш Индияга баруучу соода жолдорун 
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ээлеп, көзөмөлдөп турган. 

Кытай империясы коңшу өлкөлөрдү бири-бирине кагыштыруу, ич 
ара кагылышууларын пайдалануу саясатын жүргүзүү менен VII –
кылымдын 50-жылдары Түрк каганатын толук кулаткан.

742-жылы Монголия талааларында саясий гегемондуулук үч 
түрк уруусуна өтөт: уйгурлар, карлуктар, басмылдар. Басмылдарды 
карлуктар менен уйгурлар талкалап, 744-жылы Борбордук Азияда 
Уйгур кагандыгы түзүлөт. Уйгур уруусунун башчысы улуу каган, карлук 
уруусунун башчысы карлук “жабгусу”деген титулду алып, Уйгур 
кагандыгына көз каранды болуп калат. Мындай абал карлуктарды 
ынандырган эмес, карлуктардын өз алдынчылыкка багыт алып, Уйгур 
каганатынан бөлүнгөн. Уйгурлардын кысымынан карлуктар 746-ж. 
Жети-Сууга көчүп кетишет.

VIII – кылымдын ортосунда Жети-Сууда түрк мураскорлугу үчүн 
жаңы карама-каршылык башталат. Карлук жабгусу өз бийлигин 
Тянь-Шанга жана Кашгар, Ферганага чейин созот. Ал эми Кытай 
императору өз кызыкчылыгы үчүн карлуктарды өз колдоосуна алат, 
карлуктар Жетисууга өз бийлигин орнотот, ал эми Кытай империясы 
Сыр-Дарыяны көздөй жылган. Чач шаарынын башкаруучусу менен 
болгон кагылышууда да карлуктарга жардам берет. 748-жылы Кытай 
экспедициясынын корпусу батыш түрк каганатынын борбору болгон 
Суябды каратып алат, 749-жылы Чачты басып алып, анын башчысын 
Кытайга жөнөтөт, ал башчы Кытайда өлтүрүлөт.

Кытай империясы басып алган ээликтеринде өз бийлигин 
бекемдөөнү аракет кылып жатты. Бирок ошол учурда бул регионго 
батыштан арабдардын экспансиясы да күч алып келе жаткан.

VII – кылымда Арабия жарым аралында араб урууларынын 
башын бириктирип, Мухаммед пайгамбардын жетекчилиги менен 
бирдиктүү араб мамлекети түзүлгөн. Биригүүнүн идеологиялык 
негизи жаңы дин - ислам болгон. Оммаяд халифатынын (661-750-жж.) 
мезгилинде Түндүк Африканы, Византия жана Персия ээликтерин, 
Жакынкы Чыгыш, Орто Азия, Кавказ, Испания аймактарын басып 
алган. Франциянын территориясына кирип 732-жылы Пуатьедеги 
салгылыашта Карл Мартеллдин рыцарлары тарабынан талкаланган 
[4].

715-жылы араб полководеци Кутейба халифаттын алдына 
ортоазиялык шаарлар Хорезм, Бухара, Самаркандды багындырган. 
720-жылы Инд өрөөнүнө ээ болгон. Бирок, Борбордук Азиядагы 
түрк элдерине таандык болгон майда шаарлар, мамлекеттер, 
аймактык хандыктар арабдардын колун чыгышка кетирбей майтарып 
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турган. Арабтардын чыгыш чек арасын кеңейтүүгө болгон планын 
Кыргызстандын түндүгү, Казакстандын түштүгүндө түзүлгөн Түргөш 
кагандыгы бууп турган. Арабтар менен согушууда түргөштөр зор 
жеңиштерге жетишкен. 730-жылы Хорасандын эмири Джунайд ибн 
Абд ар-Рахман катуу кагылыштагы көптөгөн жоготуулардан кийин 
алардын бийлигинин алдында Самара менен Бухара калган. 

733-жылы азык-түлүктүн базасы болгон Хорасан аймагынан 
айрылып калуу аларды ачарчылыкка дуушар кылган. Согуш 
токтолбостон түргөштөр тарабынан инициативага алынып уланып 
турган. Бирок 738-жылы Сулук Кагандын өлүмү Түргөштөрдүн 
«кара» жана «сары» урууларынын ортосунда бийлик үчүн узакка 
созулган күрөштүн башталышына, шылтоо болгон. Бул ички чыр-
чатак мамлекетти алсыраткан. Учурдан пайдаланып, VIII кылымдын 
орто ченинде кагандыктагы бийликти карлук уруулары тартып алган. 
Мына ушундай учурда Хорасандын жаңы башкаруучусу Набр ибн 
Сайяр Мавереннахарда арабтардын бийлигин орнотот. Ошентип, 
бул регионго өз таасирин таратууга аракет кылган кытай менен 
болгон кагылышуудан арабтар кача алмак эмес. Демек, баамдап 
турганыбыздай, эки чоң державанын көздөгөн максаты Орто Азиядагы 
Талас суусунун боюнда кездешкен. 

Орто Азия элдеринин тагдырына гана эмес, жалпы адамзат 
тарыхында из калтырган 751-жылдагы бул максаттардын 
кагылышуусу жөнүндөгү кабар Ибн ал-Асирдин Китаб ал-камил фи-
т-тарихи аттуу көлөмдүү хроникасында чагылдырылган. Ибн ал-
Асирдин Китаб ал-камил фи-т-тарихи аттуу көлөмдүү хроникасынын 5 
томунун 344-бетинде мындай деп жазылган: Ушул жылы Фергананын 
ихшиди менен Шаштын падышасы чатакташып калышты. Ихшид 
Син падышасынан жардам сурады, ал болсо, ага 100.000 миң аскер 
берди. Шаштын падышасын курчап алышты жана ал акырында Син 
падышасынан ырайым сурады, падыша ага жана анын жакындарына 
тийген жок. Бул кабар Абу Муслимге жетип, ал алар менен согушуу 
үчун Зийад ибн Салихти жөнөттү. Алар Тараз дарыясында беттешип, 
мусулмандар аларды жеңишти, 50 миңин кырып, 20.00 минге 
жакынын колго түшүрүштү, калгандары Синге качышты. Салгылашуу 
33-жылдын зу-л-хиджжа айында (751-жылдын июль айы) болуп 
өттү [3]. Бул тарыхый булактан Талас салгылашуусунун (Атлах) 
башталышына түрткү болгон окуя Фергана ихшиди менен Шаштын 
падышасынын чатакташуусу деп айта алабыз.

Талас салгылашуусу боюнча маалыматты В.В. Бартольд жазган. 
Ал Кытайдын Тан-Шу жана XIII – кылымда жазылган Ибн ал-Асирдин 
тарыхый эмгегине таянган. Гао Сянь-чжинин өмүр баяны Кытайдын 
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Тан-Шу тарыхый жазмасында сакталган. Гао Сянь-чжи Фергананын 
башкаруучусу тарабынан Ши падышасына каршы жардам сурап 
чакырылат. Ши падышасы өлтүрүлгөндөн кийин анын баласы 
арабтардан жардам сурап кайрылган. Гао Сянь-чжи 30000 миң 
аскери менен 700 ли аралыкты жылып, алар Тараздын жанында 
беттешет. Салгылашуунун 5-күнү Гао Сянь-чжинин армиясына 
каршы арт жактан карлуктар сокку урат. Эки жактан болгон чабуул 
кытайларды алсыратып, алар качууга мажбур болушат. Гао Сянь-
чжини анын жан сакчысы жол бошотуп кыйындык менен качырып 
кеткен [4]. Ал эми Ибн ал-Асирде башкача баяндалат. Фергананын 
ихшиди Шаштын падышасына каршы аттануу үчүн жардам сурайт. 
Шашты багынтат, муну уккан Абу Муслим кытайларга каршы Зийад 
ибн Салихти жөнөтөт. Салгылашуу 133-жылы зул-л- хиджжа айында 
Талас суусунун боюнда болот. Кытайлар 50.000 аскерин жоготуп, 
20.000 миңи туткунга түшөт[3]. 

В.В. Бартольдго дагы эки эскерүү белгилүү болгон бул 
салгылашуу боюнча. Биринчиси ас-Са^алибинин маалыматы боюнча 
Самаркандда кагаз өндүрүү ишин кытайлык колго түшкөн усталар 
тарабынан жазалганы. Экинчиси Багдаддын биринчи тарыхчысы 
жазган (перстень, яхонт – баалуу таш) кытай зергерлери тарабынан 
жазалган баалуу яхонт-шакегин (перстень) Зийад ибн Салих Абу 
Муслимге жөнөткөн. Ар-Рашид жаа атуу учурунда жоготконго чнйин 
шакек халифтен халифке мураска калтырылып өтүп тургандыгы 
жазылган. Талас салгылашуусу боюнча жогоруда айтылгандай 3 
булак болгон деп жазат окумуштуу В.В. Бартольд [4].

Кытайлардын Батыш Түркестандын иштерине кийлигишпөөсү 751- 
жылы араб кол башчысы Зияд б. Салихтен жеңилгенден кийин токтогон. 
Арабдар VIII кылымдын аягында карлуктарды Ферганадан сүрүп 
чыгаруу менен чектелген, түндүк чыгышта, мусулман баскынчылары 
Таластан ары барышкан эмес. Мусулмандардын куралдуу күчтөрүнүн 
ийгиликтерине караганда, соода жүргүзүүлөрдүн натыйжасында 
мусулман маданиятынын тынчтык жолу менен таралышы түрктөрдүн 
тагдырына алда канча зор таасирин тийгизген деп жазылган В. В. 
Бартольддун эмгегинде[2].

Корутундулап айта келгенибизде, 751-жылдагы арабдардын 
жеңиши Орто Азиядагы түрк уруулары үчүн чоң мааниге ээ болгон 
десек жаңылышпайбыз деп айткым келет:

•	 Жети-Сууну кытайлар да, арабдар да басып алышкан эмес, түрк 
империясы кулагандан кийин, Жети-Суу түрк элдеринин колунда 
калган. 
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•	 түрк элдеринин өз алдынча мамлекет катары калыптануусуна 
шарт түзүлгөн.

•	 салгылашуудан кийин ислам динин бул аймакка тоскоолдуксуз 
тынчтык жолу менен таралуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

•	 коңшулаш жашаган түрк тилдүү элдердин да калыптануусуна, 
өсүп-өнүгүүсүнө таасирин берген.

Ал эми дүйнөлүк маданиятта 751-жылдагы болуп өткөн 
тарыхый окуя кандай өз изин калтырды:

•	 Борбордук Азияда жашаган элдер байыркы маданияттын жана 
дүйнөлүк цивилизациянын жетишкендиктери менен байланышты-
рган мусулман маданиятына кошулган.

•	 Салгылашуудан кийинки дүйнөлүк маданиятка берилген баалуу 
белек - Самарканд шаарында туткунга түшкөн кытай туткундар 
(усталар) тарабынан кагаз өндүрүшүн баштаган. Катуу сакталган 
сыр Борбордук Азиядан дүйнөгө тараган.

•	 Бул мезгилдерде Борбордук Азия элдеринин дүйнөгө белгилүү ар 
тараптуу тарыхый инсандары калыптанышкан. Алар төмөнкүлөр: 
Авиценна (Ибн-Сина), Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-
Рушд, Абу-Райхан Беруни, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын 
жана башкалар.

Ошону менен бирге эле кытайлар менен Орто Азия калктарынын 
соода-экономикалык, маданий мамилелери улана берген. 
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АТЛАХ САЛГЫЛАШУУСУНУН ИНТЕРНЕТ 
БУЛАКТАРЫНДА ИЗИЛДЕНИШИ

Анарбекова В. Э.*, Айталиева Т.**, Ташбаева Н.**

Annotation

Researchers of The Battle of Atlas in Internet Sources

We decided to turn to the works of researchers of the Battle of Atlas 
in Internet sources. After all, on the Internet, covering the whole world, 
you can find all the materials within the reach of information technologies. 
When considering this issue, we will focus on the transparency of materials 
published in Internet sources at the Battle of Atlah. We will identify whether 
critical feedback from readers is received, the degree of reliability or, 
conversely, duplication of data in the work of researchers in it. Statistical 
comparisons were made, ratings (comments) received by readers of 
the article and feedback provided to it, followed by analysis of historical 
comparisons.

Key words: Internet sources, Battle of Atlah, Arabian, Chinese, Kyrgyz, 
Karakhanids, Talas river, readers

Атлах салгылашуусу – 751-жылдагы Тан династиясы жана Араб 
халифатынын аскерлеринин согуштук беттешүүсү. 748-жылы Тан ди-
настиясынын аскерлери Суяб шаарын жана Шашты (Ташкен оазиси) 
басып алган. Арабдар Таразды ээлешкен, бирок кытайлардын курчоо-
сунда калган. Араб аскер башчысы Саил ибн Хумейд Абу-Муслимден 
жардам сураган. Ушундай эле сураныч менен Шаштын кытайлар та-
рабынан өлтүрүлгөн шаар башчысынын уулу да кайрылган. Абу-Мус-
лим Таразга Зияд ибн Салихтин башчылыгы алдында аскерлерин жи-
берген. Алардын алдынан Суябдан Чао Сянджи башкарган жүз миң-
дей Тан аскерлери тосуп чыккан. Алар Талас суусуна жакын Атлах 
шаарынын жанында беттешкен. Бир нече күндүк кармашуудан кийин 
Тан аскерлеринин ооругунан (тыл) карлуктар, согуш майданынан – 
арабдар сокку берген. Тан аскерлери чоң жоготууларга учураган.

Араб тарыхчысы Ибн Ал-Асирдин маалыматы боюнча Атлахта кы-
тайлардын 50 миңи өлтүрүлүп, 20 миңи туткунга алынган. Талкалан-
ган аскерлердин калганы Талас дарыясын бойлой тоого качкан. Тут-
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*** К.Ш.Токтомаматов ат. Эл аралык университети, Жалал-Абад, Кыргызстан.
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кундардын көпчүлүгү Самаркан жана Иракка айдалган, деп берилет 
2015-жылдын 11-июнундагы соңку жолу оңдолгон Wikipedia маалы-
маттарында. Ал эми бул маалыматтын берилүүсү тагыраак айтканда 
түп нускасы 2006-жылы жарыяланган[1].

Демек, бул тарыхый салгылашуу жергиликтүү калктардын арабдар 
тарабында согушкандыгынын гана күбөсү болбостон, Кытайдын то-
лугу менен артка чегинишинин жана Азиянын Тан империясынан көз 
карандысыздыгын бекемдеген. 

Ал эми белгилүү тарыхчы Ташманбет Кененсариевдин изил-
дөөлөрүндө Талас салгылашуусун төмөндөгүдөй таризде изилде-
ген. “Талас салгылашуусу жана анын мааниси” илимий макаласы 
2011-жылдын 10-майында жарыяланып, 14600 окурманды өзүнө 
тарта алган. Анда: Араб халифатынын Орто Азиядагы саясий-эко-
номикалык, өзгөчө диний таасиринин жылдан-жылга күч алып бара 
жатышы жана мусулман аскеринин ийгиликтүү чабуулдары Тан импе-
риясына (Кытай) геосаясаттык олуттуу коркунучту пайда кылган. Бай 
жана өнүккөн регион эсептелген Тураниянын кайсыл бир бөлүгүн ээ-
леп алуу - Тан императорлорунун мурунтан келе жаткан максаты эле. 
Бул максатты ишке ашырууга 552-жылдан баштап түзүлгөн күчтүү 
Түрк каганаты, андан кийинки Чыгыш жана Батыш түрк каганаттары, 
Экинчи Чыгыш-Түрк (көк түрк) каганаты, Жети-Суудагы Төргөш кага-
наты жол беришкен эмес. VIII кылымдын ортосундагы Орто Азиядагы 
жана Жети-Суудагы эл аралык кырдаал, Төргөш кагандыгынын алсы-
рап, карлук уруу бирикмеси менен атаандашып жатышы Тан импери-
ясынын алдына Түркстанга жортуул уюштурууга эң оңтойлуу кырдаал 
түзүп берген. Анын үстүнө Орто Азиянын басымдуу бөлүгүн ээлеген 
арабдар бул мезгилде Жети-Суунун чегине келип калган болучу. Бул 
кырдаалда Тан империясы, анын биринчи министри Ли-Линь-Фу ко-
рей элинин тукумунан чыккан Тань империясынын таланттуу гене-
ралы, Батыш аймактын (Западный край) башчысы (наместниги) Гао 
Сяньчжи баштаган чоң аскерди Жети-Сууга карай жортуулга аттанды-
рды. Кытай армиясы көп тоскоолдуктарга учурабай 748-жылы Суяб-
ды талкалап, кийинки жылы Чачты (Ташкентти) ээлеп, анын башка-
руучусу Мохэдуну туткундап, өлтүшкөн. Ал эми 751-жылы болсо Тан 
армиясынын айрым отряддары Талас өрөөнүнө чейин басып кирген. 
Тан бул жерлерде шаарларды, кыштактарды тоноп, элге оор салык 
салуу менен бирге өздөрү менен кошо түрктөрдүн ак сөөк уругу жана 
падышалык улуу дөөлөтү аталган ашина түрктөрүнүн урпагы Ашина 
Сянды марионет каган катары ала келишкен эле.

Ал мезгилде арабдар Мавереннахрдагы көтөрүлүштөрдү негизи-
нен талкалап бүткөн эле. Ошондуктан, Араб Халифаты чыгыштан 
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каптап келе жаткан Тан империясынын экспансиясына каршы турууну 
чечти. Анын үстүнө Тараз (азыркы Шымкент) шаарында кытайлардын 
авангарды менен согушуп жаткан арабдардын азганакай отрядынын 
башчысы Саид ибн-Хумейд, ошондой эле Чачтын Тан аскерлери та-
рабынан өлтүрүлгөн башчысынын уулу Хорасандын акими Абу Мус-
лимден жардам сурап, расмий кайрылышкан болучу. Натыйжада Абу 
Муслим өзүнүн кол алдындагы йемен арабдарынан чыккан таланттуу 
аскер башчылардын бири, Зияд ибн-Салихтин башчылыгында ири 
кошуунду Таласка жиберген. Арабдардын армиясынын курамында 
ислам динине кирген Мавереннагрда, Чачта, айрыкча Ферганада тур-
ган түрктөрдүн башында Үтөмбек, Туранташ сыяктуу аскер башчыла-
ры бар чакан отряды да кошо келген.

Бул кырдаал Гао Сяньчжини Таласка карай кайрадан аттанууга 
мажбур кылып, анын 100 миң солдаттан турган армиясы Суябдан Чүй 
өрөөнүнүн түздүктөрү аркылуу Таласка жөнөп кеткен. Кытай армия-
сынын курамында Тан империясына вассал болуп эсептелген түрк 
отряддары, кучалыктар, кашкарлыктар жана азыраак ферганалыктар 
да болгон. Алардын саны 30 миңдей болгон делинет булактарда.

Ошентип, 751-жылдын июль айында Талас суусунун боюндагы Ат-
лах шаарынын жанында эки зор армиянын тарыхый салгылашуусу 
болуп өткөн. Булактарга караганда Талас суусунун эки жээгинде эки 
цивилизациянын кызыкчылыгын көздөгөн эки зор армия бири-бири-
не даай алышпай 4 күн турушкан делет. Салгылашуунун тагдырын 
бешинчи күнү кытайлардын тылынан капыстан сокку урган карлуктар 
чечти. Жети-Суунун түндүк чектеринде жашап жаткан карлук уруула-
рынын башчысы Жабгу кытай баскынчыларына каршы күрөштөрдө 
азырынча алсыз болуп, ошондуктан алар арабдарга жардам берүүгө 
кам уруп жатышкан эле. Карлуктар кытайлардын тылында Талас сал-
гылашуусунун башталышына чейин эле жашыруун чоң кошуун топтоп 
коюшкан болучу.

Кытай аскеринин тылынан сокку урууда чигилдерден чыккан Ябгу 
өзү баштап согушка кирген. Капыстан урулган соккудан кытай арми-
ясы солк этип, бирок кытай кол башчылары баш командачы гене-
рал Гао Сяньчжи, экинчи генерал Чжан Лао башаламан түшүп кача 
баштаган солдаттарды карлуктарга каршы кайрадан катарга тургу-
за алды. Бирок, ошол мезгилде Талас суусунан араб аскерлери өтө 
баштап, кытайлардын фронт жагынан чабуулга кирди. Гао Сяньчжи 
өзү да кармашка аралашууга мажбур болгон. Арабдардын ири аскер 
башчыларынын бири ибн-Саббахты, арабдар тарабында согушкан 
Туранташты өлтүрүүгө жетишкени менен кытай аскерлеринин тагды-
ры чечилип калган болучу.
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Натыйжада Тан империясынын армиясынын таш-талканы чыгып, 
алардан 50 миң жоокер каза таап, 20 миңи колго түшкөн. Гао Сяньчжи 
бир аз гана отряды менен качып кетүүгө үлгүрдү. Кытай армиясынын 
ири генералдарынын бири Чжан Лао туткунга түшүп, төргөштөрдүн 
баатыры Байташ Тегин курман болгон. Тарыхый маалыматтарга ка-
раганда чачыла качкан кытай жоокерлеринин азыраак гана бөлүгү 
Ысык-Көл ойдуңунан ары өтүп, Кучага (Аньси) жете алган, көбү то-
о-таштын арасында өлгөн делет. Кыргыз элиндеги “кытай, кытай кы-
рылгыр, кырк дөбөгө жыйылгыр” деген тарыхый макал мүмкүн ошол 
окуяны чагылдырып тургандыр – дейт Кененсариев.

751-жылы болгон Талас салгылашуусунун тарыхый мааниси зор. 
Анткени, анын натыйжалары Борбордук Азияда жашаган түрк элде-
ринин кийинки кылымдардагы тагдырында алардын этно-маданий 
өнүгүүсүнүн багыттарын биротоло аныктап, ислам цивилизациясы-
нын нугуна бура алган. Талас салгылашуусунун тарыхый маанисин 
бир нече белгилерге бөлсө болот

Биринчиден, салгылашуунун жыйынтыгы Тан (Кытай) империя-
сынын Кыргызстандын аймактарына болгон саясий экспансиясын 
жана “Күн чыгыш” өлкөсүнүн Борбор-Азиянын ички иштерине кийли-
гишүүсүн миң жылга чейин токтоткон.

Экинчиден, Араб Халифатынын да аскерий жортуулдары токтоп, 
ушул окуядан кийинки жылдары түрк элдерин ислам динине киргизүү 
жараяны негизинен тынчтык-миссионердик жолго багыт алган. Кыр-
гыз элинин “мусулманчылыкты тажиктер менен сарттар (өзбектер) 
кылычтын мизи менен, ал эми кыргыздар өз макулдугу менен алган” 
деген ылакап сөздүн кайсыл бир деңгээлде чындыгы бар экендигин 
кийинки кылымдардагы окуялар ырастап турат.

Үчүнчүдөн, бул окуя бүтүндөй Орто Азия элдеринин кийинки таг-
дырына Ислам цивилизациясынын андан ары өнүгүшүнө жол ачып 
берди. Эми, 120-130 жыл мурун калыптана баштаган араб цивили-
зациясынын өнүгүшү саясий-согуштук мүнөздөн социалдык-маданий 
жана руханий багытка трансформациялана баштады. Чынында эле 
Хорасанды, Мавереннагрды, Фергананы жана Чачты каратуу неги-
зинен араб жоокерлери тарабынан шаарларды, айыл-кыштактарды 
талап-тоноо, жергиликтүү тургундарды кулдукка алуу, каратылган 
аймактарга чоң суммадагы алык-салыктарды салуу, администра-
тивдик-аскерий түзүмдөрдү уюштуруу менен коштолсо, эми Кыргы-
зстандын жана Казакстандын аймактары Араб халифатына админи-
стративдик бирдик катары кирбестен, ислам динине өтүүчү субьект 
катары гана эсептелип калган. Ошону менен бирге араб цивилиза-
циясынын руханий баалуулуктары жаңы кыртышка сиңип, андан ары 



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 325

өнүгүүгө багыт алган [2].

Агайдын ушул эле маалыматтары “Талас салгылашуусу жана анын 
мааниси” деген аталышта толуктоолор менен 2011-жылдын 3-майын-
да тарыхый булактар менен далилдүү салыштырылып эскертүүлөр 
менен берилген. Мында 104712 окурман окуп чыкканын көрүүгө бо-
лот. Тагыраагы автор кайсыл булактардан алгандыгына шилтеме 
берет: 1 Тан империясынын Батыш аймагы азыркы Синцзянь про-
винциясынын чөлкөмдөрүн камтып, анын борбору Куча шаары (кы-
тайча Аньди, Ань-дзи) болуп эсептелген; 2 Караңыз: Военная исто-
рия Китая. www.free-time.ru/razdels/fight/chinhis.html; 3 Караңыз: http://
hoi2.ru/forum/99-2589-1#; 4 Караңыз: http://hoi2.ru/forum/99-2589-1#; 5 
Осмонов О.Д. История Кыргызстана (С древнейших времен до на-
ших дней): Учебник для вузов..-Б.,2005.-110-б; 6 Булардын башында 
кара-төргөштөрдүн эр жүрөк баатыры Байташ Тегин турган эле; 751 
июль - Битва у реки Таллас. Караңыз: http://hoi2.ru/forum/99-2589-1#; 8 
Орто кылымдардагы чоң шаарлардын бири болгон Атлах калаасынын 
чалдыбары (шаар калдыктары) Талас облусунун Манас районунун 
чегиндеги Жоон-Төбө деген жерде жайгашкан. Караңыз: Бернштам 
А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии.//Материалы и ис-
следования по истории киргиз и Киргизстана.-Вып 4.-Фрунзе, 1941.-
68-б; 9 Таласская битва./ М. Хасан, О. Шаршеналиев, А. Газиев.— Б.: 
«Шам», 2005; 10 VIII кылымдын орто чендеринде Алтайдан көчүп ке-
лишкен булак, чигиль (джекиль) жана ташлык деген уруулар жалпы-
сынан “аралаш уруулар” же карлуктар деп аталып, алар тез аранын 
ичинде Жети-Суудан, Ысык-Көл ойдуңунан мурунку Төргөш каганаты-
нын таянычы болгон огуз урууларын Сыр-Дарыянын төмөнкү агымда-
рына карай сүрүп, Теңир-Тоону, Фергана өрөөнүн, Кашкарга чейинки 
аймактарды ээлеп алган болучу. Алардын башчысы “Ябгу” (покрови-
тель) деп аталган; 11 Таласская битва./ М. Хасан, О. Шаршеналиев, 
А. Газиев. — Б.: «Шам», 2005; 12 Караңыз: Большаков О.Г. К истории 
Таласской битвы (751 г.).-Страны и народы Востока.-Вып.22.-Кн.2.-М., 
1980.-132-136-бб. Таластагы салгылашууда өлгөн жана колго түшкөн 
кытай аскерлеринин саны жөнүндөгү жогорку маалыматтар XIII 
кылымда жашап өткөн араб тарыхчысы Ибн ал-Асирдин “ал-Камил 
фи-т-тарих” (Полный свод истории) деген китебинде да берилген. 
Караңыз: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Athir/ath1.phtml?id=531; 13 
Артыкбаев Ж.О. История Казахстана.-Астана, 2004.-159-б. Ошондой 
эле караңыз: Таласская битва и ее значение в жизни Центральной 
Азии. http://new.elim.kz/article/331; 14 Тарыхый булактарда “...ошентип 
батыш аймактарда, Памир жана Тянь-Шань тоолорунда кытай тааси-
ри токтоду” деп жазылат. Караңыз: Военная история Китая.www.free-
time.ru/razdels/fight/ chinhis.html. Чынында эле 751-жылдан кийинки 
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Кыргызстандын тарыхында кытайлар 1000 жылдан ашуун Теңир-Тоо-
го келген эмес; 15 Большаков О.Г. К истории Таласской битвы. «Стра-
ны и народы Востока», 1980, вып.22.кн.2; 16 Тарыхта Талас салгыла-
шуусунан кийинки жылдары Мавереннагрдагы жергиликтүү калктар-
дын айрым бир козголоңдорунан башка Сыр-Дарыянын оң жээгинен 
баштап түндүккө карай созулган аймактарда, ошонун ичинде Кыргыз-
стандын чөлкөмдөрүндө да, араб армиясы менен ири кагылышуулар 
жөнүндө эч кандай фактылар учурабайт[1].

Демек, окурмандардын сын пикирлеринин негизинде Кыргызстан 
тарыхындагы 751-жылы болгон Талас же Атлах салгылашуусу деп 
аталып жүргөн тарыхый окуя кызыгууну туудурган тарыхый маалымат 
экендиги талашсыз. 

Эми жогорудагы тарыхый маалыматтын окурмандар тарабынан 
кызуу талкууга алынгандыгынан мисал келтирсек: 2014-жылдын 
8-июнундагы Кыргызшаа деген окурман Талас салгылашуусу жөнүн-
дөгү маалыматты кыргыз тилинде илгендигиң үчүн рахмат айтып, 
өзүнүн пикирин калтырган. Албетте, бул салгылаштын тарыхий ма-
аниси өтө зор, Орто Азиянын эле эмес, жалпы эле дүинөлүк тарыхта 
чоң бурулуш жасаган окуя экенин моюнга алам. Кытай цивилизация-
сы менен араб цивилизациясынын дал ушул биздин аймактарда ти-
решүүсү, жана ошол окуядан кийин кытайлардын батышка, арабдар-
дын чыгышты көздөгөн экспансиясы токтогону- тарыхий чындык. Би-
рок, ошону менен исламга таянган согуш аракеттери токтогон эмес 
да. Айрыкча Моголистан империясынын доорунда. Билдирүүңдүн 
башында «исламдын кыргыздарга таралуусу» деп белгилеп кетип-
сиң, 751-жылдары кыргыздар бул согушка аралашкан-аралашпаганы 
белгисиз. Балким ал учурда Орто Азияда эмес, тээ Алтай-Енисей ай-
мактарында жашашкандыр? 711-жылы Барсбек-каган түрк каганаты-
нын аскери менен согушуп Саян тоолорунда өлгөнүн эсепке алалы.

Кыргыздарга исламдын аралаша башташын мен орто кылымдар-
га, т.а. 15-кылымдан 17-кылымга чейинки убакытка туура көрөт элем. 
Анда деле жарым-жартылай гана өтүшкөн. Исламдын кыргызга же-
миштүү жана ийгиликтүү (тынчтык жолу менен) сиңе башташы неги-
зинен кокондук кожо-шайык ж.б. миссионерлердин аракеттери менен 
камсыз болгон деп эсептейм – дейт.

Жооп: - Кыргыздардын арасына таралуусу дегенден максат, дал 
ошол согуштан кийин болгонун эле айткым келген. Ал эми 751-жылы 
Кыргыздардын кайсыл жерде жашаганы тууралуу так маалыматым 
жок, бирок Караханийлер убагында Кыргыздардын жашагандыгы 
анык. Деги эле башка бир темада да жазып кеттим эле, ал жерде бал-
ким дата көрсөтүлбөй калгандыр. Селчук мамлекети менен Византия 
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императорлугунун ортосунда болгон согушта Караханийлерден (ал 
эми Караханий мамлекетинин 942-1212 жж. жашагандыгын да эстен 
чыгарбоо керек...) 30 миң Кыргыз жардамга келген жана жеңишти кам-
сыздоодо негизги ролду ойногон. Бул согуштарда дин негизги фак-
торлордун бири болгондугун эске алсак, анда Кыргыз жоокерлеринин 
мусулман мамлекетке жардамга келүүсүн алардын да мусулман бол-
гондугу менен түшүндүрмө берилсе (ал гана эмес, согушка катышкан 
Кыргыздар «каапырларды өлтүргүлө» деген ураанды да айтышкан 
экен, мусулмандар гана «каапыр» (арапчасы «каафир» ) деген тер-
минди колдонушат. ..), тарыхый-илимий чындыкка жакын болоор беле. 
Бул боюнча Асыкбек Оморовдун «XI кылым. Византия империясында-
гы согуш. Кыргыз баатырлары» аттуу макаласынан окуй аласың (Көк 
асаба гезити, 25.05.2010 жана 08.06.2010 сандары). Бул, жогорудагы 
«кокон хандыгынын кожо-шайыктардан» мурда эле тынчтык жолу ме-
нен таралгандыгын тактайт... Ошол Кыргыз жоокерлеринин урматына 
султан Орхон Гази тарабынан 1331-жылы күмбөз тургузулган. Бул күм-
бөз азыркыга чейин Туркиянын Изник шаарына жакын жерде сакталып 
калган. Демек, Кыргыздардын жок эле дегенде 9-кылымда мусулман 
болгондугун айтууга толук негиз бар. Бул жогоруда сен айтып өткөн 15-
17 кылымдарда аралаша баштаган деген гипотезаны жокко чыгарат 
(бул гипотезанын аргументтерин да айта кетсең жакшы болоор эле).

Ошондо эле 2020-жылдын 25-декабрында Бишкек шаарынын бел-
гисиз тургуну эркек киши: Талас тууралуу. “Талас салгылашуусу” де-
ген ат менен дагы бир салгылашуу тарыхт белгилүү. Бул беттеш б.з.ч. 
36-жылда болгон. Баягы эле жаны тынбаган кытайлар бул ирет 40 
миң аскери менен хунну шанүйү Чжичжинин 3000 аскерин талкалап-
тыр. Саны жагынан 13 эсе (!) көптүк кылган аскерге каршы чыккан 
хуннулардын эрдиги таң калдырат – деген маалыма калтырган.

“Тарыхты өзгөрткөн Талас салгылашуусу” деген аталышта Дастан 
Разак уулунун дагы макаласына токтосок: Адамзат тарыхында көптө-
гөн согуштар болуп өткөн. Бирок айрым согуштар бүтүндөй тарыхты 
өзгөртүп салган. Алардын бири 751-жылдын июль айында кытайлар 
менен арабдар ортосундагы болуп өткөн Талас же болбосо биздин 
тарыхый китептерде айтылган Атлах салгылашуусу.

Бул согуштун жыйынтыгы Борбор Азия тарыхында чоң бурулуш 
жасаган. Анткени арабдар Борбор Азияны каратып алуулары дээрлик 
100 жылга жакын созулуп, Улуу Кытай дубалына чейинки аралыкты 
басып алуу планы бар болчу. Бирок Борбор Азиядагы түрк элдерине 
таандык болгон майда шаарлар, мамлекеттер, княздыктар, бектиктер 
жана аймактык хандыктар арабдардын колун чыгышка кетирбей май-
тарып турган.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ328

Арабдардын кандуу экспанциясы, максатынан тайган жортуулда-
ры түрк элдерин ого бетер каршылык көргөзүүгө аргасыз кылган. Араб 
Халифаттыгына Омаяддар династиясы бийликке келгенде алгачкы 
жылдардагыдай болуп ислам динин жайбастан, тоноочулук, байлык, 
бийлик, басып алуу саясатына өтүшкөн эле. Ал гана турсун арабдар 
өздөрүнүн ичинде да уруучулук касташуу жахилият (исламга чейинки 
сабатсыз мезгил) доорундагыдай болуп баштаган.

Ал эми басып алган фарс, иран, түрк элдерине экинчи сорттогу 
мамиле жасашкан. Арабдардын чыгыш чек арасын кеңейтүүгө бол-
гон планын 700-жылдардын башында азыркы Кыргызстандын түндү-
гү, Казакстандын түштүгүндө курулган Түргөш кагандыгы бузган. Чы-
гышта болсо илгертен Кытай күчтүү жоо эле.

Арабдар Фергананы 712-715-жылдары басып алганда жергиликтүү 
түрк башкаруучулар Чыгыш Түркстандагы Кытай губернаторлоруна 
баш калкалап, жардам сурап качышкан. Ошентип Борбор Азия омей-
яддар (арабдар) менен Тан империясынын (кытайлар) геосаясий ти-
решүүсүнө айланган аймак болуп калган.

740-жылдары Түргөш кагандыгынын алсырап калгандыгына 
байланыштуу жана арабдардын улам чыгышка карай жылуусунан 
747-48-жылдары Куча провинциясынын (Чыгыш Түркстан) губер-
натору Гао Сяньчжи Кытай армиясына кол башчылык кылуу менен 
Борбор Азияга басып кирет. Анын армиясында көп сандаган түрк тил-
дүү элдер да болгон. Ысык-Көл, Чүй, Таласты кыйратып-талкалап 
караткан кытайлар Ташкент башкаруучусу Багатур Тудунду (Мохэ-
дун) өлтүрүшү түрктөрдүн арабдарга кайрылуусуна мажбур кылган. 
Бул учурда арабдардын омейяд династиясы абасиддер тарабынан 
сүрүлүп чыгарылып, араб халифаттыгында бийлик алмашкан эле. 

Ошентип Абасиддер бийликке келгенине бир жыл болбой жатып 
чоң душман менен каршылашуу алдыда турган. Арабдар кытайларга 
каршы Хорасан губернатору Абу Муслим жана йемендик кол башчы 
Зияд ибн Саликти жөнөткөн. Эки чоң армия 751-жылы июль айында 
азыркы Талас облусу менен Казакстандын Тараз шаарына жакын чек 
арада, ошол учурдагы Атлах шаарынын жанындагы Талас дарыясы-
нын боюнда бет келишет.

Эки ири армия бири-бирине даап чабул койо алышпай бир канча 
күн турушат. Кытай армиясынын катарындагы карлуктар же болбо-
со түрк тилдүү элдер Кытайлардын арка тарабынан чабуулга өтүп, 
арабдардын да алды тарабынан сокку урусуна шарт түзүшкөн. Ошен-
тип 70 миңдик Кытай армиясынын көпчүлүгү өлүп, 20 миңи арабдарга 
колго түшүп, аз гана санда качууга үлгүрүшкөн. 
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Бирок бул согуш тууралуу ислам тарыхчылары: Ибн Тайфур, 
Аль-Макдиси, Ибн Аль Асир, ат-Табари, Йакуби, Белазурилер аз гана 
сүйлөм менен эскеришкен. Ошентсе да бул согуштун тарыхты өзгөрт-
көн бир нече себептери бар эле. Алар төмөндөгүдөй:

1. Арабдардын Омейяддар династиясы бийликте турганда жаңылыш 
саясатынан улам көп жылдар бою арабдар менен түрк элдери 
бири-бирине душман болуп келген. Талас согушу эки душман элди 
бириктирип, достоштурган жана чөлкөмдө тынчтык орногон. Түрк 
элдери да Араб халифаттыгына кызматтарга алынып, түрктөрдүн 
ислам динин кабыл алуусун тездеткен. Ошентип бул согуш Борбор 
Азия элдеринин исламга кирүүсүнө өбөлгө болгон. Эгер согушта 
кытайлар жеңип алганда, анда Борбор Азия калкы балким, будда 
динине киришмек. 

2. Кытайлар көп жылдар боюу Борбор Азияны, түрк элдеринин 
конуштарын басып алуу саясатын жүргүзүп келген. Кытайлардын 
Талас согушундагы жеңилүүсү Борбор Азияга болгон сапарын миң 
жылга кечеңдеткен. Бул согуштан кийин Кытайлар Борбор Азияга 
1758-жылы гана келишкен.

3. Бул согуш менен бир гана кытайлар эмес, арабдар да Борбор 
Азиядагы каратып алуу саясатын токтоткон. Мурда каратылып 
алынган айрым жерлер түрктөргө өткөрүлүп берилген. Натыйжада 
жыгылган Түргөш кагандыгынын ордуна Карлуктар мамлекети 
курулган. Бул мамлекет өзү каалаган динде, ишеничте калган. 
Исламды кабыл алдыруу мурдагыдай күч-зодук менен болбой, 
үйрөтүү, үлгү болуу жолу менен жүргөн. 

4. Талас согушунун бир гана саясий жактан эмес, маданий жактан 
да чоң мааниси бар. Анткени бул мезгилге чейин бир гана 
Кытайда кездеме жана кара куурайдан кагаз чыгарылган. Ал эми 
башка өлкөлөр кагаз үчүн папирусту колдонушкан. Аны өндүрүү 
кымбат жана зыяндуу эле. Арабдардын колуна түшкөн кытайлар 
мусулмандарга биринчи жолу арзан кагазды өндүрүүнү үйрөтүшүп, 
ал биринчи жолу Самарканд шаарында өндүрүлгөн. Мындан кийин 
Европа жана башка өлкөлөр мусулмандардан кагазды жасоону 
үйрөнүшкөн. Арзан кагаздын көп өндүрүлүп чыгышы менен 
мусулман дүйнөсүндө көп китеп жазылып, илим-билим дүркүрөп 
өнүгүп-өскөн [4].

Демек, бул маалыматтарды автор ар кандай булактардан чогултуп, 
даярдаган. Бирок, кайсыл тарыхый булактардан алынгандыгы жөнүндө 
конкреттүү шилтемелер берилген эмес. Мындан улам бардыгына 
жетиштүү болгон интернет булактарындагы маалыматтарды окууга, 
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талкууга алса болоорун унутпоо менен айрыкча тарыхый материалдар 
конкретүү шилтемелер менен берилсе, окурмандар бир эле мезгилде 
тарыхый булактар жана тарыхнааме менен дагы кабардар болоор 
эле. Биз анализ жасаган орто кылымдардагы Борбордук Азиянын 
тарыхында чоң бурулуш жасаган “Атлах салгылашуусу” тарыхчы 
Ташманбет Кененсариевдин “Талас салгылашуусу жана анын 
мааниси” деген аталыштагы илимий макаласы жалпы окурмандардын 
жүрөгүнөн орун тапкандыгы интернет булактары аркылуу ырасталууда.

Колдонулган адабияттар:
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ В ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДА АТЛАХ

Камышев, А.*

Summary

The Consequences of One Mistake in the Localization of the City 
of Atlakh

Archaeologists and historians in the twentieth century linked the loca-
tion of the medieval city of Atlakh, near which the famous Talas (Atlakh) 
battle between the Arab and Chinese armies took place in 751, with the 
settlement of Jun-Tobe, located in the Manas district of the Talas region of 
Kyrgyzstan. For unknown reasons, the site was not included in the list of 
archaeological sites protected by the state. An accidental error in the arti-
cle by the Russian Turkologist S. G. Klyashtorny misinformed the scientific 
world about the localization of the Atlakh.

Keywords: Atlakh, the battle of Talas, the settlement of John Tobe, 
runic monuments.

Городище Джоон-Тобе, отождествляемое со средневековым горо-
дом Атлах, находится на территории Кыргызстана на границе с Казах-
станом в 15 километрах южнее городища Тараз. Географ Х в. ал-Мак-
диси сообщал: «Атлах – большой город равный по площади главному 
городу (Таразу), вокруг него стена, имеется сборная мечеть в медине, 
а рынки в рабаде» (Волин, 1960. С. 83). Средневековый город Атлах 
известен тем, что в 751 г. вблизи него произошла битва между араб-
скими и китайскими армиями, исход которой в пользу первых реши-
ли тюркские племена карлуков. Таласская (Атлахская) битва вошла 
в десятку крупнейших и значимых битв в истории человечества. 
Некоторые моменты Атлахской битвы известны из хроники «Таншу», 
повествующей о знаменитом полководце Гао Сяньчжи, приведшим на 
битву китайский корпус (Большаков, 1980. С. 132). В научном мире 
интерес к оценке грандиозного события, предопределившего ход 
исторического развития в Центральной Азии, не затухает до сих пор. 

Советскими учеными А.Н. Бернштамом и П.Н. Кожемяко Атлах 
локализован на городище Джоон-тобе, расположенном на северной 
окраине села Кенеш Манасского района Таласской области. На карте 

* К. и. н., независимый исследователь, Бишкек, Кыргызстан.
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50-х годов прошлого века и на схемах, опубликованных учеными, хо-
рошо просматриваются внешние крепостные стены городища длиной 
около 3 км, а также центральные развалины с цитаделью общими 
размерами 140 х 250 м и примыкающий к ним торткуль размерами 
290х230 м. (Бернштам, 1997. С. 118 и Кожемяко, 1963. С. 172-173). К 
сожалению, археологический памятник не входит в список охраняе-
мых государством исторических объектов и крепостные стены тортку-
ля высотой около трех метров были снесены.

В 1987 году на городище был найден фрагмент каменной зер-
нотерки с рунической надписью, которую российский тюрколог С.Г. 
Кляшторный прочитал как «Атлах» от тюркского слова atlay «место 
переправы» (Кляшторный, 2001. С. 88). Этот факт дал основание ка-
захстанскому академику К.М. Байпакову поддержать локализацию 
Атлаха на городище Джоон-Тобе (Байпаков, 2013. С. 42).

К сожалению, в опубликованную С.Г. Кляшторным статью с рас-
шифровкой надписи на каменной зернотерке вкралась досадная 
ошибка. Привожу первый абзац целиком. 

«В 1987 г. К.М. Байпаков передал мне фотоснимки и рисунок фраг-
мента каменной зернотерки с выбитой на верхней плоскости руниче-
ской надписью. Этот осколок был обнаружен на городище Джуванто-
бе, (транскрипция С.Г. Кляшторного) расположенного в 15 км к западу 
от городища древнего Тараза, на берегу р. Талас. В конце 1930-х 
годов Джувантобе было обследовано А.Н. Бернштамом, который и 
отожествлял это городище с раннесредневековым городом Атлах».

В сведениях о месте находки зернотерки С.Г. Кляшторным неточно 
указано направление городища Атлах относительно Тараза, вместо 
15 км на юг написано 15 км на запад. Для специалистов, ориенти-
рующихся на местности, это опечатка очевидна. Атлах, как место 
переправы через полноводную по тем временам реку Талас, стоит 
на его берегу, а не в пятнадцати километрах от неё. Кроме того, С.Г. 
Кляшторный делает ссылку на археологические исследования А.Н. 
Бернштама первого из ученых, кто почти столетие назад локализо-
вал Атлах на месте городища Джоон-Тобе. Однако случайные ошиб-
ки в работе крупных ученых имеют печальное свойство широкого 
распространения без критического их осмысления. Так статья С.Г. 
Кляшторного без исправлений перепечатана в научных трудах Наци-
ональной Академии наук Кыргызской Республики (Источниковедение 
Кыргызстана, 2004. С. 167). Ссылаясь на статью именитого ученого 
некоторые современные исследователи, не задумываясь, перенесли 
городище Атлах на запад от Тараза на десяток километров от реки 
Талас и, соответственно, городище Джоон-Тюбе локализовали на 
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территории Казахстана. Впрочем, предпосылок для такой ошибки до-
статочно. Вокруг крупного торгового средневекового городища Тараз 
существовало двенадцать городов-спутников, а название «джоон-то-
бе» в переводе с тюркского «толстый холм» достаточно распростра-
ненное для городищ Таласской долины. Так в соседнем Кара-Буурин-
ском районе Таласской области имеется городище Джуван-Тобе (XI-
XII вв.), внесенное в список охраняемых государством, и его так же 
стали отождествлять с Атлахом (Горячева, Перегудова, 1995. С. 112).

В современном Интернете информация распространяется мгно-
венно по всему миру, статьи ученых копируются без анализа прочи-
танного материала и потому на опечатку российского тюрколога ссы-
лаются во многих публикациях. К тому же до сих пор наша страна 
никак не закрепила на местности расположение города Атлах и фак-
тическое поле сражения, что дало основание предпринимателям от 
туризма в соседнем Казахстане подобрать подходящее место сраже-
ния на своей территории в 30 км. от Атлаха. 

Считаю, что установление стелы на поле Атлахской битвы в Ма-
насском районе Таласской области Кыргызстана положит конец науч-
ным инсинуациям.
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ТАЛАССТАГЫ (751-Ж.) ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРДЫН 
КАГЫЛЫШУУСУ, БОРБОРДУК АЗИЯ ЭЛДЕРИ ҮЧҮН 
ТАРЫХТЫН БАГЫТЫН ӨЗГӨРТКӨН ОКУЯ КАТАРЫ

Торогельдиева Б.*

Summary

Collision of Civilizations in Talas (751) as a Turning Event for the 
Peoples of Central Asia

The article reveals the historical and political significance of the 
Talas battle, which determined the struggle of two civilizations: Chinese-
Confucian and Arab-Muslim.

It has shown that the Battle of Talas determined the vector of 
development of Central Asia and introduced the peoples of Central Asia to 
the rich culture and science of the Islamic Middle Ages.

Keywords: Battle of Talas, Central Asia, Tang Empire, Abassid 
Caliphate, Sino-Confucian civilization and Arab- Islamic civilization.

Адамзаттын тарыхында ар кандай цивилизациялардын кагылышуусу 
болгон согуштар аз болгон эмес. ХХ кылымда америкалык саясат 
таануучу Сэмюэл П. Хантингтон «Цивилизациялардын кагылышы» 
аттуу китебинде келечектеги согуштар өлкөлөр ортосунда эмес, 
маданияттар жана цивилизациялардын ортосунда жүргүзүлөт деп 
ырастаган. Ошону менен, цивилизациялардын кагылышы Хантингтон 
үчүн тарыхтын өнүгүшү болуп эсептелинет деген1. Бирок илгерки 
замандарда эле аскердик кагылышуулар маданияттарды жана 
цивилизацияларды өзгөртүшкөн. Мисалы, 451 жылдагы Каталон 
талааларындагы салгылашууга (адабияттарда “Улуттар салгылашуу” 
деген ат дагы көп кездешет) Волгадан Атлантика океанынын жээгине 
чейин жашаган көптөгөн элдер бул согуш окуяга катышкан. Бул 
салгылашуу Аттиланын Батыш Европага аскердик чабуулун токтоткон. 
Мындай тарихий мисалдар бир топ.

Талас салгылашуусу Борбор Азия дүйнөсү үчүн бурулуш учур 
десе болот. Бул окуя тарыхый өнүгүүнүн багытын өзгөртүп, Тан 
императордук үйүнүн Борбордук Азиядагы бийлигинин аягына алып 

* Проф., док., КРнын Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы, Бишкек, 
Кыргызстан. 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Издание на русском языке AST Publishers, 2014.
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келген. Бул согуш ошол доордогу эң күчтүү цивилизациялардын 
кагылышуусу менен мүнөздөлөт: кытай менен араб цивилизациясы. 
Бул цивилизациялар ошол доордун эң күчтүү мамлекеттери болгон.

Батыштан Аббасид халифаты жүз жылдан ашуун мезгилден 
бери өзүнүн супер мамлекетин тынымсыз кеңейтип келе жаткан. 
Халифаттын аскерлери VIII кылымдын башында Иранды багындырып, 
Борбордук Азия аймагына басып киришкен. Ошол эле учурда, Тан 
империясынын аскерлери чыгыштан Борбордук Азиянын аймагына 
карай илгерилеп бара жатышкан. Кытай түндүктөгү талаа тургундарын 
жана түштүктүн бийик тоолуу аймактарын багындырып, же ага аракет 
кылып, көз караштарын батышка бурушкан. Ошол эле учурда, эки 
күчтүү мамлекеттер ошол кездеги Ойкуменага таасирин кеңейтүүнү 
көздөшкөн десек аша чапкандык болбойт. Бул күчтөр эртеби-
кечпи кагылышууга аргасыз болушкан. Жолугушуучу жер Индия же 
Афганистандын тоолору болушу деле мүмкүн эле, бирок тагдырдын 
буйругу менен алар азыркы Кыргызстандын Талас өрөөнүнүн 
аймагындагы кичинекей Талас дарыясынын боюнда жолугушкан. 
Балким, Тан империясын азыркы Кыргызстан менен Казакстандын 
аймагы аркылуу өткөн Талас дарыясынын бассейниндеги түшүмдүү 
жерлер кызыктыргандыр. Тан империсы айыл чарба үчүн жемиштүү 
болгон жерлерди басып алууга көп аракет жазаган.

VIII кылымдын биринчи жарымында Тан империясы Улуу Жибек 
Жолу аркылуу батышка өз таасирин акырындык менен таасирин 
жайылта бащтайт. Кашкар, Хотан жана Куча оазистери кошулуп, 
жада калса Жунгар хандары да алыскы Кытай императорунун 
күчүн тааныган. Бул мезгилде Сары деңизден Жер Ортолук деңизге 
чейин элдердин элүү жыл бою үрөй учурган күчтүү Түрк Каганаты 
чачырандыга дуушар болгон. Тан империянын аскерлери Фергана 
өрөөнүнө да кирип кетишет, 749-жылы жеңишке жеткен кытайлык 
кол башчы (корей тектүү) Гао Сянь-Чжи Шашты (азыркы Ташкент) 
басып алат, бирок бул шаарды арабдар мурунтан эле алардын 
бийлигинде деп эсептешкен. А.А.Доманиндин айтымында2, бул 
жерде Гао Сянь-чжи чоң саясий ката кетирген. Ал Шаштын түрк 
башкаруучусун өлүм жазасына тартылышына буйруйт, бул чечим 
Борбор Азия башкаруучуларынын өтө терс реакциясын жаратат, алар 
буга чейин арабдарды өзүлөрү үчүн кооптуу күч деп эсептешкен. 
Натыйжада, Омейяд халифасынын губернатору Абу Муслим Зияд ибн 
Салихтин жетекчилиги астында Йемен арабдарынын күчтүү отрядын 
кытайлыктар менен салгылашууга жөнөткөндө, ага согдийлер жана 
түрк аскерлери кошулат. Гао Сянь-чжи, «батыштын варварларын» 

2  Доманин А.А. Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории. М. 2011.
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жеңип чыгам деген ишенимде, буга ашыкча тоскоолдук кылбайт. 
751-жылы жайында анын отуз миң кишиден турган аскери Талас 
дарыясынын өрөөнүнө жөнөп кетет. Көп өтпөй эле, Зияд ибн Салихтин 
бириккен аскерлери түштүк-батыштан Аттлах шаарына жакындап 
барышат.

Талас салгылашуусу начар изилдегендиктен, бул эпикалык 
согуш кагылышуунун сүрөттөлүшү бир-бирине карама-каршы келе 
тургандыгына көңүл буруу керек. Айрым маалыматтарга караганда, 
төрт күн бою Кытай менен Араб аскерлери аскер куралын колдонууга 
батынган жок, бирок бешинчи күнү, кытайлар күтүлбөгөн жерден Тан 
империясынын армиясынын курамына кирген жана арабдар тарабына 
өтүп кеткен карлук атчан аскерлери тарабынан сокку урулган. Кытай 
аскери качууга мажбур болушкан. Гао Гао Сянь-чжи керемет жолу 
менен кутулуп кетет. Арабдар 20 миңге чейин туткундарды жана бай 
олжо алып кетишти деп жазышат.

Башка булактарга карасак, бири-бирине карама-каршы келген 
жана тең укуктуу армиялар үч күн бою салгылашкан, бирок алардын 
эч кимиси салгылашуусун өз пайдасына бура алган эмес. Бирок 
төртүнчү күнү ырайымсыз кармаш кайрадан башталганда, карлуктар 
кытайлардын “далысына бычак сайышкан”. Ошол эле учурда 
Зияд ибн Салихтин Йемен арабдарынын күчтүү отряды чабуулга 
өтүшкөн, эки оттун ортосунда калган кытай армиясынын курамы 
талкаланган. Натыйжада, 20 миңден ашуун кытай аскерлери туткунга 
түшүшкөн, Гао Сян-чжи өзүнүн гана жан сакчыларынын отряды менен 
карлуктарды күч менен ашып өтүп, Кытайдын Жунгариясына кетүүгө 
үлгүргөн. Экинчи версия, жеткиликтүү кыйыр маалыматтарды эске 
алуу менен, көбүрөөк артыкчылыктуу көрүнөт. Ошентип, бул согуш 
окуясында арабдар да өтө олуттуу жоготууларга дуушар болушкан 
- он миңге чейин адам. Бирок тез жана толук жеңүү жеңүүчүлөр үчүн 
чоң жоготууларды билдирбейт. Ошентип, сыягы, салгылашуу согуш 
абдан катуу мүнөздө болгон, карлуктардын колдоосу гана натыйжасын 
арабдардын пайдасына чечкен 3.

Бирок салгылашуу кандай жүрбөсүн, анын жыйынтыгы кытайлар 
үчүн айдан ачык кайгылуу болду. Чындыгында, Талас салгылашы 
Тан империясынын батышка карай кеңейишинин жыйынтыгын 
чыгарып, кененирээк мааниде, алардын дүйнөлүк империя түзүү 
мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган десек болот. Бирок бул салгылашууда 
бир топ жоготууларга учураган арабдар дагы чыгышка кетүүгө батына 
алышкан жок.

3  Доманин А. А. Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории. М., 2011.
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Талас салгылашуунун жыйынтыгы бул Борбордук Азияда кийинки 
кылымдар бою кайсы маданият жана кайсы цивилизация үстөмдүк 
кылат деген суроо чечилди десек болот. Конфуцийчи-кытайлык 
же мусулмандык-арабдык диллема экинчисинин пайдасына жол 
ачкан. Салгылашуунун жыйынтыгына жергиликтүү элдердин - ислам 
дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн тарабында турган батыш түрктөрүнүн жана 
карлуктардын тандоосу чоң таасирин тийгизген. Бирок, анда Абасс 
халифаты бул жеңиштин жемиштеринен пайдалана алган жок, 
анткени алардын өлкөсүндө татаал ички саясий кырдаал түзүлгөн 
жана алардын Түргөш каганатынын жерлерине убактысы болгон эмес. 
Ошого карабастан, арабдардын жеңиши Борбордук Азияда мусулман 
маданиятынын жайылышына күчтүү таасир эткен деп айтуу керек. 
Ушул мезгилден баштап ислам түрк элдерине жайыла баштаган. 
Таластагы салгылашуу жана Абу Муслимдин «чыгыш саясаты» 
Борбордук Азиядагы саясий элитанын исламдашуусунун, мусулман 
цивилизациясынын маданий баалуулуктарын таанытуунун чечүүчү 
фактору катары тарыхка кирди десек болот. Тан империясы жөнүндө 
айта турган болсок, Талас дарыясындагы жеңилүүдөн кийин, алар 
Батышка өз чек араларын илгерилетүү идеясынан баш тартышкан.

Талас согушунун натыйжасында карлуктар өз алдынча мамлекет 
түзүп, уйгурлар Чыгыш Түркстанда өз мамлекетин калыбына 
келтиришкен. Жеништин маанилүү кесепеттеринин бири Самарканд 
шаарында кагаз өндүрүшүнүн башталышы болгон, анткени кытайлык 
туткундарда арасында жибек кагаздарын жасоонун сырларын билген 
усталар болгон. Ошол учурга чейин катуу ишеним менен сакталып 
келген бул сырларда Борбордук Азияга жеткен.

Сегизинчи кылымда Борбор Азия соода укуктары, саясий бийлик 
же диний гегемония үчүн күрөшүп жаткан ар кандай уруулук жана 
регионалдык державалардын дайыма өзгөрүп турган мозаикасы 
болгон. Ал доор көптөгөн согуштар, туруксуз союздаштыктар, 
алдамчылыктар жана чыккынчылыктар менен мүнөздөлгөн.

Ошол учурда, азыркы Кыргызстандын Талас дарыясынын жээгинде 
болгон өзгөчө бир согуш араб жана кытайлардын Борбордук Азиядагы 
илгерилөөсүн токтотоорун жана буддисттик / конфуциялык Азиянын 
менен мусулман Азиянын ортосундагы чек араны орноторун эч ким 
биле алган эмес. Согушкан тараптардын бири да бул салгылашуу 
Кытайдан Батыш дүйнөсүнө негизги кагаз жасоо сыр өнөрүн өткөрүп 
берүүдө маанилүү ролду ойной тургандыгын көрө алышкан эмес. 
Кагаз жасоо технологиясы дүйнөлүк тарыхты түбөлүккө өзгөртө алган. 
Арабдарга экинчи тараптан кандайдыр бир каршылыктын жоктугунан 
Аббасиддердин таасири акырындык менен бүткүл Борбордук Азия 
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элдерине жайылышына мүмкүндүк берилген.

Кийинки 250 жылдын ичинде Борбордук Азиянын мурунку будда, 
инди, зороастрия жана несториан христиан урууларынын көпчүлүгү 
ислам динин кабыл алышкан4.

Борбордук Азия байыркы маданияттын жана дүйнөлүк 
цивилизациянын жетишкендиктери менен байланыштырган мусулман 
маданиятына кошулган. Белгилүү болгондой, мусулмандар байыркы 
илимпоздордун - гректердин, римдиктердин, жөөттөрдүн, фарстардын, 
кытайлардын көрүнүктүү илимий эмгектерин которуу жана сактоо 
үчүн бир топ күч-аракеттерди жумшашкан. Байыркы дүйнөнүн жана 
орто кылымдагы илимдин жана маданиятын жетишкендери, сыягы, 
мусульман маданиятынын тигинде эриген десе болот.

Дүйнөлүк маданий процессте орто кылымдагы Чыгыш 
маданияты өзгөчө роль ойнойт. Немис изилдөөчү Адам Мец бул 
мезгилди «Мусулмандардын Ренессанс доору» деп атаган5. Араб 
маданиятынын жаралышы Абассид халифатынын пайда болушу 
менен тыгыз байланыштуу. VII-VIII кылымдарда Абассидтер маданий 
жактан арабдарга караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкен элдерди 
багындырышкан: перстерди, сириялыктарды, коптторду, жөөттөрдү, 
Түндүк Африканын этникалык топторду. Белгилей кетүүчү нерсе, 
өзүнөн араб элементинин тышкары, араб-мусулман маданияты 
жогорудагы басып алган элдердин маданияттарын өзүнө сиңирип 
алган. Ошону менен арабдар эллиндик-рим маданиятынын бай 
мурасын өздөштүрүп, иштеп чыгышкан. Басымдуу пикирге каршы, 
заманбап илимий изилдөөлөр Европа маданияты байыркы 
грек цивилизациясынын түздөн-түз мураскери эмес экендигин 
далилдөөдө. Гректердин илими жана философиясы европалыктарга 
мусулман ойчулдары аркылуу жеткен. Мурдагыдай эле Европа 
маданиятынын жетишкендиктери деп эсептелген нерселердин 
көпчүлүгү мусулман цивилизациясынын жетишкендиктерине таандык. 
Атүгүл «гумандуулук», «адамзаттык» (арабча адамиийат) термини 
биринчи жолу мусулман Чыгышында пайда болгон. Анын автору улуу 
фарс акыны Саади болгон (XIIIв.)6.

VII кылымдын ортосунан бери көптөгөн котормолор грек жана 

4 Арабы сражались с китайцами в 751 году в битве на реке Талас.//https://
w w w . g r e e l a n e . c o m / r u / % D 0 % B 3 % D 1 % 8 3 % D 0 % B C % D 0 % B 0 % D 0 % B -
D%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/the-battle-of-ta-
las-195186, 24 Oct, 2019

5 Мец А. Мусульманский Ренессанс.М., 1996.
6 Торогельдиева Б.М. Мусульманский Ренессанс и культура Караханидского Каганата// 

Manas Universitesi Sosyal bilimler Dergisi, Biškek, 2001, p. 145 – 155.
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сирия тилдеринен араб тилине которулган. Философия, математика, 
астрономия боюнча эмгектер которулган, сандарды индиялыктардан 
алышкан, бирок Европада болсо цифраларды арабдардыкы деп 
коюшкан. Илим борборлору Багдад, Басра, Куфа, Харрон шаарлары 
болгон. Багдаддагы Илимдер үйү кандайдыр бир академияны, 
китепкананы, обсерваторияны бириктирген институт болгон. 
Белгилүү болгондой, биздин жердешибиз Махмуд Кашкари Багдад, 
Кашкар, Бухара жана мусулман дүйнөсүнүн башка шаарларында 
билим алган. X кылымда жогорку мусулман мектебинин орто жана 
жогорку тиби түзүлгөн - медресе (мадресе). Эллиндик жана индиялык 
мурастардын негизинде арабдар математиканы, географияны жана 
астрономияны өнүктүрүшкөн. Илгертен бери Чыгышта чоң мааниге ээ 
болгон медицинада чоң ийгиликтерге жетишет. Арабдардын көркөм 
маданият жаатындагы жетишкендиктери олуттуу. Араб адабиятынын 
гүлдөп өнүгүшү жана каллиграфиянын өркүндөтүлүшү кол менен 
жазылган көптөгөн чыгармалардын пайда болушуна шарт түзгөн. 
Жогоруда айтылгандай, VIII кылымдын аягында Кытайдан Борбордук 
Азия аркылуу кагаз жасоо технологиясы Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнө 
келген. Бардык мусулман маданиятынын өлкөлөрүндө көптөгөн 
жеке жана коомдук китепканалар негизделген, алар көлөмү боюнча 
ошол кездеги Европанын монастырдык китепканаларынан бир топ 
ашып кеткен. Адам Мец ошол доордун рухун жана билимге болгон 
умтулуусун чагылдырып тоөмөндөгөнү белгилейт: « Ар бир аздыр 
бир маанилүү мечиттердин китепканасы бар болчу, анткени алардын 
китептерин мечиттерге мураска калтырган адаттары болгон ...»7.

Орто кылымдагы мусулман дүйнөсү жогорку деңгээлде өнүккөн 
маданиятты түзүп жана дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүү эталону 
болгон. Арабдар Борбордук Азия элдеринин маданиятын байытып, 
аларды мусулман маданиятынын жетишкендиктери менен 
тааныштырышкан. Бул мезгилде Борбордук Азия элдеринин өкүлдөрү 
болгон титандар-генийлер калыптанышкан. Алар төмөнкүлөр: 
Авиценна (Ибн-Сина), ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Рушд, Абу Райхан 
Беруни, Махмуд Кашкари Барскани, Жусуп Баласагын жана башкалар.

Ошентип, Талас салгылашуусу Борбордук Азия элдеринин 
өнүгүүнүн векторун аныктап, алардын келечегиндеги жана 
өнүгүшүндөгү бурулуш жана чечүүчү фактор болуп калды. Борбордук 
Азия элдери ислам цивилизациясынын жолун тандап, орто кылымдагы 
мусулман бай маданиятына жана илимине кошулушкан.

7 Мец А. Мусульманский Ренессанс.М., 1996.



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 341

Колдонулган адабияттардын тизмеси:

1. Арабы сражались с китайцами в 751 году в битве на реке Талас.// 
(электронный ресурс) доступ сайта: эhttps://www.greelane.com/ru /
the-battle-of-talas-195186 24 Oct, 2019.

2. Доманин А.А. Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход 
истории. М., 2011.

3. Торогельдиева Б.М. Мусульманский Ренессанс и культура 
Караханидского Каганата// Manas Universitesi Sosyal bilimler Dergisi, 
Biškek, 2001, p. 145 – 155.

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Издание на 
русском языке AST Publishers, 2014.

5. Хасан М., Шаршеналиев О., Газиев А. Таласская битва / Отв. 
ред. акад. В. М. Плоских. -Бишкек: Шам, 2005.



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ342



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 343

Ислам дининин жайылышы жана тарбиялык 
баалуулуктары

Усубалиева А. С.*, Бекмуратова Д. З.**

Summary

Dissemination of Islamic Religion and its Values

This article is written about the spread of Islam and its educational 
values. The world view, the education of the peoples of Central Asia and 
the influence of Islamic culture were analyzed. With the advent of Islam, 
moral norms were also spread, and religion had a great influence on the 
life, history and socio-philosophical formation of the Kyrgyz people. But 
at the same time, they still maintain their faith, customs, traditions and 
religious beliefs. With the advent of religion, schools and madrasahs began 
to open. Muslim universities receive education not only for clergy, but also 
for philosophers, poets, writers, scientists, doctors, etc., specialists have 
graduated. Norms of human behavior in society and moral, educational 
values are considered.

Key words: religion, education, culture, history, value.

Азыркы мезгилде дүйнөлүк деңгээлдеги ислам дини өзүнүн тез 
жана динамикалуу жайылуусу менен ага болгон кызыгууну тереңдетип 
келет. Бул ислам дининде адамдын руханий баалуулуктары, коомдогу 
жүрүм-турумдары боюнча каралат. Ошол себептен ислам динин ар 
тараптан кароо, анын баалуулуктарын аныктап, изилдөө актуалдуу 
маселе десек болот.

Кыргызстан Чыгыш менен Батышты бириктирген Улуу Жибек 
жолунун боюнда жайгашкандыктан, цивилизациялардын, диндердин 
таймаштары болуп турган. Акырында ислам дининин, араб ислам 
цивилизациясынын орношуна алып келген. 

Кыргызстандын аймагында ислам дининин таралышынын алгачкы 
этабы VII-X кк. таандык деп тарыхчы, окмуштуу Т. Кененсариев 
өз эмгегинде белгилейт.[9]. Демек, тарыхта болуп өткөн, тарыхый 
мааниси зор Атлах салгылашы ислам дининин таралышына түздөн-
түз таасирин тийгизген. Атлах салгылашынын натыйжасында 
Кыргызстанда ислам маданияты орноду десек да болот. 

* Доц., т.и.к., ТалМУ, Талас, Кыргызстан.
** Окутуучу, КОБББ, Талас, Кыргызстан.
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711-жылы арабдардын Орто Азия элдерин мусулмандаштыруу 
максаты менен болгон басып алуулары башталган. VIII кылымдын би-
ринчи жарымында араб баскынчылыгына каршы Төргөш кагандыгы-
нын ханы Чабыш-Чор Сулуктун (715–738) жетекчилигинде күрөштөр 
жүргөн. Бул күрөш бирде жеңүү, бирде жеңилүү менен коштолуп, 
арабдар акырындап VIII кылымдын ортосунда Талас өрөөнүнө чей-
ин келишкен. Хорасандын акими Муслим ибн-Кутейба Орто Азияга 
ислам динин күч менен киргизүү максатында жортуул уюштурган. Ал 
процесс 751-жылы Талас өрөөнүндөгү азыркы Манас районунун По-
кровка айылына жакын жерде болгон араб кол башчысы Зияд ибн-Са-
лихтин аскерлери менен Тан империясынын генералы Гао Сяньчжи-
нин 100 миң кошуунунун ортосундагы геосаясаттык чоң салгылашууга 
чейин созулган. 

Бул салгылашууда арабдардын жеңиши Кыргызстандын аймакта-
рындагы элдердин кийинки миң жылдык тагдырынын келечегин анык-
тай алган. Андан кийин ислам дининин таралуусу көп учурда тынчтык 
жолу, даваатчылык менен улана баштаганын белгилейт Т.Д. Атанта-
ева [4:22-б ]. 

Орто кылымдагы кыргыздардын, анын ичинде енисейлик 
кыргыздардын ишенимдери жана VIII кылымдан XX кылымга 
чейинки ислам дининин Кыргызстандын аймактарында таралышы, 
калыптанышы жөнүндөгү маалыматтарды жана тарыхый 
материалдарды С.М. Абрамзон [1], В.В.Бартольд [5], А.Бернштам [6], 
Н.А. Аристов [3], Л.Н Гумилев [7] жана башка окумуштуулар изилдеп, 
эмгектерин калтырып кеткен.

Бул жерде Кыргызстандагы ислам дининин алгачкы таралышын-
да Сафед Булан деген азыркы Жалал-Абад областына караштуу 
аймактын исламды жайылтуудагы ролун айта кетүү зарыл. Кийинки 
кылымдарда Сафед-Булан Кыргызстандагы исламдын таралуу та-
рыхындагы Фергана өрөөнүндөгү маанилүү чекит болуп калган. Бул 
мазар IX кылымда көп жерге белгилүү ыйык жайга айланып, ага орто 
кылымдарда сандаган зыяратчылар келишип, дин таратуучу сопулар, 
абройлуу мамлекеттик ишмерлер көмүлүп турган. 

Бул салгылашуунун тарыхый өнүгүү багытында - Борбордук Азия-
дагы Тан императордун бийлигинин аякташы жана Ислам цивилиза-
циясы биздин жерде пайда болду. VII-VIII кылымдарда Тан Кытай Орто 
Азияда саясий жана маданий таасирге ээ болгон. Атап айтканда, алар-
ды азыркы Казакстан менен Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөн Та-
лас дарыясынын түшүмдүү түздүктөр кызыктырган. Тан императору 
айыл чарба үчүн жемиштүү болгон жерлерди өнүктүрүүгө көп аракет 
кылган. Кытайлар аскердик экспансиясынын жаңы гана өнүгүү доорун-
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да болушкан жана алар биринчи кезекте басып киришкен, арабдардын 
аракеттери чабуулдун чагылышы гана болгон.

Атлах салгылашы жана андагы улуу жеңиш Орто Азия элдеринин 
кийинки тарыхында эбегейсиз чоң роль ойногонун, көптөгөн карама-
каршылыктардын түйүнүн чечип, тууган элдердин биримдигинин 
айкын мисалы болуп кызмат кылганын билебиз. Арабдар дагы Талас 
өрөөнүндө туруштук бере албай, Шашка (Ташкент) чегинишкен. 
Талас согушу Борбордук Азияны исламдаштыруунун чечүүчү фактору 
катары тарыхта калды. Ошентип, салгылашуунун кесепеттеринин 
натыйжасында:

- арабдардын чыгышка жылышына чек коюлган;

- ислам түрк элдерине жайыла баштады;

- Карлуктар көз карандысыз мамлекет түзүшкөн;

- Тан империясы кулай баштаган жана батышка тараган 
кытайлыктар дээрлик 1000 жылга чейин токтоп калган;

- уйгурлар Чыгыш Түркстандагы өз мамлекетин калыбына 
келтиришти;

- Борбордук Азия өзүнүн көз карандысыздыгын коргогон. Кытай 
баскынчыларынан кутулуп, биздин жерлер ушул күнгө чейин 
эркиндигин сактап келишет. 

Арабдар жашаган аймактарда ислам дини VII кылымда пайда 
болуп, дүйнөгө тездик менен тарагай баштаган. Ислам эң жаш 
жана таасирдүү цивилизация катары дүйнө тарыхына кирген. VIII-
IX кылымда ислам цивилизациясынын натыйжасында дүйнөлүк 
билим, илим, маданият, медицина ж.б. тармактар өнүгө баштаган. 
Арамей, Борбордук Азия элдеринин, иудейлердин, эллинисттик-
рим маданиятын өздөштүрүү менен араб эли көркөм адабиятта 
филология, тарых, география, математика, астрономия, медицина, 
логика, философия, архитектура, орнаменттик искусстводо жана 
көркөм кол өнөрчүлүгүндө зор ийгиликтерге жетишкен. 

Ислам архитектурасы XI-XII кк. жогорку деңгээлде гүлдөп өнүккөн. 
Алсак, Бурана, Өзгөн, Тахт-Ас-Сулайман, Шахфазил күмбөздөрүн 
айта алабыз. Демек, XI-XII кк. карата ислам дининин таасири орноп 
калган десек болот. 

Араб өлкөлөрүндө ислам дининин пайда болушу менен мектептер 
жана медреселер ачыла баштаган. Мектептер башталгыч билим 
берүүчү окуу жайлары болсо, медреселер бул орто, айрым өлкөлөрдө 
жогорку билим берүүчү конфессионалдык мусулман окуу жайы катары 
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молдолорду, уламаларды, казыларды, имамдарды, мударистерди 
даярдаган. Ал жерлерде окуп билим алгандардын ичинен диний 
кызматкерлер гана эмес, философтор, акындар, жазуучулар, 
илимпоздор, дарыгерлер ж.б. адистер чыккан. VII-XI кылымдарда 
Каирде Аль-Азхар, Меккеде Кааба, Багдадда Багдад медреселери 
мусулман ааламында өзгөчө атакка жеткен. Ал эми X кылымда Бухара 
шаарында негизделген медресенин өтө бай китепканасы болгондугу 
тарыхта белгилүү [11:3-б.,72-б.]. 

IX-X кк. кайрадан арабдардын басып алуусуна байланыштуу 
Кыргызстандын аймагына согдийлердин көчүп келүүсү күчөйт. 
Чыгыш Түркстандан уйгурлар көчүп келе башташат. Ушул мезгилде 
көчмөндөрдүн көбү отурукташа башташат. Отрукташкан айылдар 
жана шаарлар пайда боло баштайт. IX кылымдын аягында саманийдер 
Таластан Тараз шаарына чейинки аймакка жортуул жасаган. Тараз 
шаарында мечит ачылган. Саманий башкаруучулары өздөрүнүн 
бийлигин чыңдоо үчүн басып алган жерлерине ислам динин орното 
баштаган. [8:21-23-бб.].

Кыргыз элинде патриархалдык-феодалдык мамилелердин 
сакталышы ислам дининин толук жайылышына тоскоолдук жараткан. 
Исламдын кыргыздардын арасына бир кыйла ургаалдуу түрдө 
жайылышы болжол менен XVII кылымдын экинчи жарымына- XVIII 
кылымга дал келет деп эсептөөгө болот. Бул процесс сыягы, кыргыз 
жерлерин Кокон хандыгы тарабынан басып алынышынан баштап бир 
кыйла активдүү жүргөн. [1:187-б.]

Ислам дини жаштарды ислам шариаттары аркылуу тарбиялоого 
өзгөчө көңүл бурган. Натыйжада Борбордук Азиянын социалдык-
экономикалык абалы өнүгүп, илимдин өнүгүшүнө шарт түзгөн. 
Тарбиялоонун социалдык- философиялык консепциясы өнүккөн. 
Тарбиялоонун гуманисттик багыттагы консепциясында А. Навои, 
Г.Низами, Ж.Баласагун сымал акындардын чыгармалары жарык 
көргөн. Ислам дини мамлекетти шариат жолу менен башкарууга, 
өлкөнүн жашоо-урмушуна, коомдук, үй-бүлөлүк, адамдардын 
ортосундагы мамилелерге, балдарды тарбиялоого таасирин 
тийгизген. Бул баалуулуктар мектеп, медреселер ж.б. ислам окуу 
жайлары аркылуу ишке ашкан. 

Борбордук Азия аймактарында ислам дининин жайылышы 
бирдей болгон эмес. Ар кандай тарыхый шарттар, ар түрдүү 
жолдор: мажбурлоо, агартуучулук, ислам динине өткөндөргө жакшы 
шарттарды түзүп берүү менен коштолгон. Арабдар басып алган айрым 
аймактарда уруулук мамилелер үстөмдүк кылса, айрым аймактарда 
феодалдык мамилелер өнүгө баштаган. 
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1582-жылы анонимдүү түрк жазмасында кыргыздар байыркы 
бутпарасттык ишенимдердин күчтүү таасири астында жашаган 
“каапыр эмес, мусулман да эмес” деп сүрөттөгөн. [10:38-б.] 

Исламдаштыруу отурукташкан калктын арасында бир топ 
ийгиликтүү жүргөн, ал эми көчмөндөр арасында тарыхый абалга 
ылайык исламдашуу процесси башкачараак формада өткөн. Бул 
жерде исламдын негизи өнүгө алган эмес, болгону тышкы формасы 
гана кабыл алынып, ислам “тиричилик” же “элдик” мүнөздө болгон, 
анткени мусулманчылыктын күнүмдүк культтук формаларын жана 
салттарын колдонуу менен гана чектелген. [2:98-б.]

Көчмөн элдин арасында ислам дини туруктуу болгон эмес. Себеби, 
ислам динин жайылтууда чоң ролду ойногон мечит, медреселерди 
куруу көчмөн элдин арасында кыйынга турган. Мындан сырткары, 
уруулук түзүлүштө жашаган көчмөн элде туруктуу мамлекеттүүлүктүн 
жоктугу өз ролун ойногон. Шариаттын мыйзамдары көчмөн элдин 
турмушуна, каада-салтына, аң-сезимине, ой жүгүртүүсүнө сүңгүп 
кире алган эмес. 

Ислам дини көчмөн элдердин жашоо-урмушуна кардиналдуу 
өзгөрүүлөрдү киргизе алган эмес. Көчмөн эл өздөрүнүн дүйнө 
таанымдары менен жашашкан. Ислам дини Борбордук Азия 
элдеринин эзелки диний ишенимдерин биротоло сүрүп чыгара алган 
эмес жана алар менен катар элдин жашоо-турмушунда жашап келген. 

Көчмөн элдерди исламдаштырууда ислам дининин суфилик агымы 
чоң роль ойногон. Анткени ислам динине чейинки диний ишенимдер 
менен суфилик ислам түшүнүктөрүнүн ийкемдүү дал келүүсү 
болгон. Борбордук Азия өлкөлөрү ислам дүйнөсүнө өзүнө таандык 
өзгөчөлүктөрү менен кирген.

Ислам дини тараган чөлкөмдөрдүн маданиятында да зор өзгөрүүлөр 
болгон. Ислам дини менен бирге араб-мусулман маданияты келген. 

Ислам дининин жайылышы менен адеп-ахлактык нормалар да 
жайылтылган. М.А. Усмановдун пикири боюнча: “Ислам коомдо 
көптөгөн позитивдүү, керектүү нормаларды жашоого киргизип, 
адамдардын жашоосунда моралдык-нравалык нормалардын 
үлгүсү катары кабыл алынган” [12]. Ислам дини кыргыз элинин 
жашоо-турмушуна, тарыхына, социалдык-философиялык жактан 
калыптанышына чоң таасирин тийгизген. 

Орто кылымдарда жашап кеткен ойчул-философ окумуштуулар 
Ж. Баласагун, М. Кашгари жана башка окумуштуулар өздөрүнүн 
эмгектеринде диний-нравалык маселелерди чагылдырышкан. Ислам 
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дининин адамды тарбиялоодогу ролун жакшы түшүнүшкөн.

Ислам дин катары эле жайылбастан, жалпы адамзатка керектүү 
руханий баалуулуктарды, нравалык жана тарбиялык баалуулуктарды 
да алып келди десек болот. 
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TÜRKİSTAN’DA KILIÇ İLE SON VERİLEN ÇİN 
HEGEMONYASININ KALEM İLE GERİ DÖNÜŞÜ: TÜRK 
CUMHURİYETLERİNDE KONFÜÇYÜS ENSTİTÜLERİ
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Summary

The return of Chinese Hegemony in Turkistan through Pen which 
was ended with Sword: Confucius Institutes in Turkic Republics

China’s strategy for controlling Turkestan goes back thousands of 
years as a state policy. The most important turning point in this strategy is 
the Talas War in 751. In this war, the efforts of the Chinese to extend their 
hegemony over the lands of Turkestan ended up to Fergana, Transoxiana, 
Harezm and Khorasan with the sword of the Abbasid armies.

After 1270 years of this historic war, China’s interest in Turkestan (Central 
Asia), its influence and the extent of its activity today has increased. This 
is due to the rapid growth of China’s economy and the increasing need 
for raw materials, markets and energy as a result of overcrowding. There 
is cooperation with the Turkic Republics of China in many fields such as 
economic, political, cultural and security. Although countries in the region 
value economic relations, the concerns of the people and governments of 
the region about China’s “Real Agenda” persist. The Chinese government 
wants to reverse this sceptical view and wants to create a new image 
using soft power. Focusing on ancient Chinese culture as a tool of soft 
power, China is trying to create a positive image and gain a reputation 
through the Confucius Institutes.

This study aims to address the concept of the soft power of China 
in the Turkic republics of Asia and in Afghanistan and Tajikistan, where 
the Turkish-speaking population is dense, through Confucius Institutes. 
In this context, the activities of the Confucius Institutes are examined 
in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan and 
Afghanistan.

The study is a qualitative study based on document review. The data 
obtained from the study were analyzed by the descriptive analysis method.

Keywords: Talas War, Turkestan, Central Asia, Soft power, Confucius 
Institutes

* Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Türkiye.
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Giriş

Türkistan’da uzun yıllar nüfuz sahibi olan Sovyetler Birliği’nin 1991’de 
dağılmasından sonra bölgede yeni güç merkezi olmayı hedefleyen Çin, 
Batı Türkistan (Orta Asya) coğrafyasında ekonomi, güvenlik, eğitim, kültür 
gibi alanlarda çalışmalarına hız vermiştir. Özellikle ekonomi alanında 
attığı dev adımlarla küresel bir güç olmayı başaran Çin, güvenlik, enerji, 
hammadde ihtiyacı ve hızla büyüyen nüfusundan kaynaklanan sorunlarının 
çözümü için Türkistan’a büyük önem vermektedir. 751’de Talas Savaşında 
sökülüp atılmasına rağmen aradan geçen 1270 yılda Türkistan üzerindeki 
emellerinden vazgeçmemiş olan Çin’in 2013 yılında jeostratejik çıkarları 
açısından gündeme getirdiği “Bir Kuşak Bir Yol” projesiyle Türkistan 
bölgesi bu ülke için çok daha önemli hale gelmiştir. 

Batı Türkistan’da 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını 
kazanan Türk Cumhuriyetleri, tarihi ipek yolu ekonomik kuşağı güzergâhında 
bulunmaları, zengin enerji kaynakları ile verimli tarım arazilerine sahip 
olmalarından ötürü Çin yönetiminin dikkatini bu bölgeye yoğunlaşmasına 
sebep olmuştur. Zira devasa nüfusuyla Çin, yüksek ekonomik büyüme 
sürecinde enerji gereksinimi her geçen gün artmaktadır ayrıca ülke üretim 
fazlasından dolayı pazar sorunu yaşamaktadır. Öte yandan ülkenin genel 
imajı açısından bölgedeki başka güçlere, özellikle Rusya’ya göre daha 
düşük bir itibara sahip olan Çin, bölge ülkelerinde kültürel olarak kendini 
tanıtmak ve bölgedeki yumuşak gücünü arttırmaya çalışmaktadır. Son 
dönemde Çin’in bölgedeki ekonomik varlığını arttırması, Çin Komünist 
Partisi yetkililerinin Batı Türkistan ile ilgili beyanları1, Çin menşeli 
işletmelerin istihdam politikaları2 ve çevreye verdiği tahribatlar, Türkistan’ın 
doğusunda yaşananlar, Çin’in Türk Cumhuriyetlerini borç tuzağına çektiği 
iddiaları ve Çin hükümetinin bölgede arazi kiralama talebinde bulunması 
Çin imajını olumsuz etkilemektedir. Buna koşut olarak Türkistan’da siyasal 
ve ekonomik nüfuz alanını genişletme hedefindeki Çin’in Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan’a yönelik 
kültürel çalışmaları son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. 

Çin’in Batı Türkistan’daki (Orta Asya) yumuşak gücünün etkisi, Çin 
dilinin ve kültürünün yayılmasıyla başladı. Bu süreç ekonomi politik 
etkenlerin hızlandırıcı etkisiyle birlikte yavaş yavaş Türkistan gençlerini, Çin 
değerlerine ilgi duymalarına yönelterek devam etmektedir. Kerimbaev ve 
arkadaşlarına göre Orta Asya’da Çince öğretiminin iki farklı vektörü vardır. 
Bunlardan biri yerel yükseköğretim kurumları ve özel dil merkezleridir. 

1 Çin Ulusal Savunma Üniversitesi Siyasal Komiseri Korgeneral Liu Yazhou’nun tabiriyle “Orta 
Asya, Tanrının modern Çinlilere hediye ettiği pastanın en kalın parçasıdır.” (Ekrem, 2011: 67).

2 Türk Cumhuriyetlerindeki ulaşım, enerji, lojistik ihalelerini alan Çin firmaları gerekli iş gücünü 
yerel halktan ziyade Çin’den getirdikleri Çinli işçilerden tedarik ettikleri iddiaları Kırgızistan 
başta olmak üzere bölgede sıklıkla itiraz konusu olmaktadır.
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İkincisi, Konfüçyüs Enstitüleri ve Konfüçyüs sınıflarıdır (Kerimbaev, 
Mukhametkhanuly, Turgenbay, Nabizhankyzy, 2020). Bu çalışmada 
da Konfüçyüs Enstitüleri üzerinden Çin’in yumuşak güç enstrümanları 
üzerinde durulacaktır. Zira yumuşak güç araçlarının hem daha ekonomik 
olması ve hem de ülkelerin politikalarını etkilemede daha etkili olması, 
Çin için de heyecan verici olmuştur (Birgül ve Yılmaz, 2020: 1143). Çünkü 
yumuşak gücün birincil amacı ulusal çıkarlarda etkili olabilmektir. Bu 
yüzden Çin’in bölgedeki ülke imajını düzeltmek amacıyla kültürel açıdan 
gösterdiği çabalar içinde Konfüçyüs Enstitüleri önemli bir yere sahiptir. 
2004 yılından itibaren bu enstitülerin Türkistan’daki etkinlikleri özellikle 
Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’da her geçen gün artmaktadır.

Türkistan’a Çin İlgisi

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla birlikte tarihi Türkistan 
bölgesine Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran, Türkiye, Hindistan 
gibi devletler ekonomik, jeopolitik ve kültürel sebeplerden dolayı ilgi 
duymuşlardır. Rusya Federasyonu ise 1990’larda geçmişte önce Çarlık 
Rusya sonra da Sovyet ülkelerinde yaklaşık 150 yıl hegemonik üstünlük 
sağlamış olduğu Batı Türkistan’a kendi içinde yaşadığı ekonomik ve 
politik sorunlardan dolayı yeterince ilgi gösterememiştir. Bu durum yeni 
bağımsızlıklarını elde eden söz konusu ülkelerin diğer aktörlerle iletişim 
ve etkileşime girerek, kendi ulusal hedeflerini ortaya koymalarına ve bu 
hedeflere ulaşmak adına bahsedilen bölgesel güçlerle yapmış oldukları 
anlaşmalarla bir denge siyaseti gütmelerine sebebiyet vermiştir. Bölgeyle 
ilgilenen birçok devlet olmasına rağmen, 1990’lı yıllarla beraber en aktif 
güç olarak Çin öne çıkmıştır. Çin, bağımsızlıklarını yeni kazanan bu beş 
devleti ilk tanıyan ve onlarla diplomatik ilişkiler kuran devletlerden biri 
olması bakımından da önemlidir.

İlk dönemde yani 2000’li yıllara kadar Çin’in bölgedeki temel hedefi 
güvenlik olmuştur. Özellikle bölge ülkeleriyle yaşadığı sınır problemlerini 
aşan3 Çin, daha sonra ekonomik kaygılarla bu bölgeye eğilmiş, hemen 
hemen bu beş ülkenin hepsinin en büyük ticaret ortaklarından (Birgül ve 
Yılmaz, 2020: 1142) birisi olmuştur. 

Çin’in bölgeye ilgilisi ekonomik yatırımlarla sınırlı kalmamıştır. Zira 
maddi üretim araçlarını ellerinde tutan sınıf/grupların aynı zamanda 
zihinsel üretim araçlarını da kontrolünde tutmayı (Ayhan, 2018: 84) 
istemeleri doğaldır. Bu kaide uluslararası ilişkilerde devletlerarası rekabet 
ortamında da geçerlidir.

3 Çin menşeli firmaların Kazakistan ve Tacikistan başta olmak üzere Türkistan’dan toprak satın 
alma taleplerinden ötürü sınır (toprak) sorunun çözülmediğini ifade edilmektedir. Örneğin 
Kazakistan’da 2016 ve 2018’de Çin’e toprak satıldığı ya da uzun süreli kiralamalar yapıldığı 
iddiaları ile protesto gösterileri yapılmıştı.
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Konfüçyüs Enstitülerinin Ortaya Çıkışı

Demokratik değerlerinin, dış politikalarının ve kültürel zenginliklerinin 
yansımalarını küresel ölçekte kendilerini cazip ve çekici kılmak için 
Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin kurdukları Alliance Française 
(1883), British Council (1934), Goethe Enstitüsü (1951) gibi kurumlar 
Avrupalı devletlerin en büyük yumuşak güç kaynakları haline gelmiştir. 
Benzer şekilde yönetimde sosyalist, ekonomide liberal görünen Çin’in 
küresel güç olma yolundaki araçlarından biri Avrupa ülkelerinde 1883’e 
kadar geçmişleri olan uluslararası kültür enstitülerinin Çin modeli olan 
Konfüçyüs Enstitüleridir. Batı Avrupa ülkelerinin aksine sivil toplumun 
gelişmediği Çin, uluslararası alandaki projeleri ve küresel şirketleriyle bu 
açığı kapatamadığı için en önemli yumuşak güç unsurlarından biri olarak 
Konfüçyüs Enstitülerini açmıştır. Uluslararası Çince Dil Konsey Ofisi 
tarafından başlatılan Konfüçyüs Enstitüsü programları hem Çin’de hem 
de uluslararası alanda Konfüçyüs Enstitüsü Genel Merkez Bürosu yani 
“Hanban” adıyla bilinmektedir (Starr, 2009: 70). 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in ekonomik gelişmişliğin 
ardından gelinen noktada kültürel alanda da etki alanını güçlü kılmak için 
2004 yılında Konfüçyüs Enstitüleriyle başlatmış olduğu kültürel girişim, 
Alliance Française, British Council, Goethe Enstitüsü, Dante Alighieri 
Vakfı gibi tecrübeli Avrupa kurumlarından örgütlenme bakımından farklıdır. 
Kavas’a göre (2020) Avrupalılar kültürel diplomasi faaliyetleri amacıyla 
kurmuş oldukları enstitülerinin faaliyet gösterdikleri bir ülkede herhangi 
bir üniversitenin bünyesinde olmasını istememişlerdir. Bunun nedeniyse, 
enstitülerinin nerede olursa olsun kendi bünyelerinde bağımsız kalmasını 
istemeleridir. Dolayısıyla Avrupa ülkelerine ait uluslararası kültür enstitüleri, 
devlet veya özel üniversite gibi bir yüksek eğitim kurumu ağı içinde yer 
almayarak, faaliyet gösterdikleri ülkedeki düzenin bir bileşeni olmamaya 
özen göstermektedirler. 

Konfüçyüs Enstitülerinin faaliyetleriyle ilgili olarak ise Kavas (2020) bu 
kurumların Çince öğrettiklerini fakat komünizm gibi geçmişte kalmış bir 
ideoloji aşılamadıklarını ifade etmektedir. Dahası, ders veren öğretmenler 
kalıplaşmış belli düşünceleri öğretmeye de zorlanmadıklarından, bu konuda 
olabildiğince esnek davranabilmektedirler (Kavas, 2020). Dolayısıyla 
Konfüçyüs Enstitülerinin tamamı, bünyesinde bulundukları üniversitelerle 
belli şartlarda anlaşmaktadır. British Council, Alliance Française, Goethe 
Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü gibi uluslararası 
kültürel diplomasi kurumlarından farklı olarak faaliyet gösterdikleri 
ülkedeki üniversiteler bünyesine dahil olarak faaliyet gösteren Konfüçyüs 
Enstitüleri, Çin ile diğer ülkeler arasında bilim alanındaki işbirliklerini teşvik 
etmektedir (Yıldırım, 2020: 149). Çin’deki bir üniversiteyle de faaliyet 
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gösterilecek ülkedeki üniversiteleri eşleştirip ortak hareket ediyorlar. Bu 
ağa Hanban’da eklenince üçlü bir etkileşim ağı oluşuyor (Kavas, 2020). 
Ancak uluslararası alandaki eleştirilerin etkisiyle yakın zaman içerisinde 
(2020 yılında) Hanban devre dışı bırakılmış, onun yerine fonlama işlerinde 
destek olması için özel vakıf ihdas edilmiştir.

Çin, farklı ülkelerdeki ekonomik yayılmacılığına kıyasla daha geç 
başladığı küresel ölçekteki kültürel diplomasi faaliyetlerinin en önemli 
adımını, Çarlık Rusya ve SSCB döneminde Batı Türkistan’ın (Merkezi 
Asya) kültür merkezi olarak bilinen Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
2004’ün Haziran ayında ilk Konfüçyüs Enstitüsünü açarak atmıştır. Bazı 
kaynaklar bu girişimi “deneme” olarak kabul etmektedir. Zira bilfiil eğitim 
faaliyetlerine Çin’in sınır komşusu Güney Kore’nin başkenti Seul’de aynı 
yılın 21 Kasım’ında (2004) başlamış (Kavas, 2020) olan ve hemen hemen 
dünyadaki bütün ülkelerde faaliyetlerine devam eden Konfüçyüs Enstitüleri, 
Çin dili (Mandarin) ve kültürünü dünyaya tanıtma görevini üstlenmektedir.

Kırgızistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Çin ile sınır komşusu olan Kırgızistan’da Konfüçyüs Enstitüleri ve 
Konfüçyüs sınıfları 2007 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 
Kırgızistan’da 4 Konfüçyüs Enstitüsünün yanı sıra (2019 yılı ortası 
itibariyle) 214 Konfüçyüs sınıfı da bulunmaktadır.

Yıl

1
Yusuf Balasagun Kırgız Devlet Üniversitesi 
Konfüçyüs Enstitüsü (Bişkek)

2007

2
Hüseyin Karasayev Bişkek Beşeri Bilimler 
Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü

2008

3 Oş Devlet Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü 2013

4 Celalabad Devlet Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü 2016

Aizat Shailoobek kyzy’na göre (2021), kültürel ve dilsel olarak 
birbirlerinden uzak olan Kırgızistan ve Çin’in son dönemde ekonomik 
entegrasyonu artmaktadır. Bunda Çin’in Bir Yol Bir Kuşak (Belt and Road 
Initiative- BRI) projesi etkili olduğu açıktır. Çin’in faaliyetleri sadece ekonomik 
alanda sınırlı kalmayıp kültürel alanda da Konfüçyüs Enstitüleri vasıtasıyla 

4  https://www.globaltimes.cn/content/1154828.shtml , E. 16.03.2021.
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Kırgızistan genelinde giderek yaygınlaşmakta, Enstitünün Kırgızistan’daki 
şubelerinin ve sınıflarının çalışmaları Kırgız gençleri arasında Çin’in 
olumlu imajının oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Çin hükümeti, 
öğrencilere Çin’de eğitim görmeleri için (karşılıksız) burslar sağlamaktadır. 
Kırgız gençlerinin uluslararası saygınlığı olan üniversitelerde eğitim alma 
ve daha iyi şartlarda iş sahibi olma istekleri Çin diline (Mandarin dili) ve 
kültürüne aşina olmalarında motive edici rol oynamaktadır5

Bişkek’teki AGIT (OSCE) Akademisi araştırmacısı Niva Yau (2021) 
Çin’in Kırgızistan’daki yumuşak güç gündeminin gelecek nesil üzerinde 
kumar olduğunu iddia etmektedir. Bu yaklaşımını ise Bişkek’teki Çin 
büyükelçiliğinin çalışmalarını yakından takip eden Çinli işadamı Wang Tong-
Chuang’un “Kırgızistan’daki her ilkokula bir Çince öğretmeni yerleştirme 
planı var” demesine ve 2019 yazından bu yana Kırgızistan’daki Konfüçyüs 
Enstitüleri, ülkenin en ücra köşelerine, güneybatı Batken bölgesine bile 
Çinli öğretmenler göndermelerine bağlamaktadır.6

Liu Xin’a (2019) göre ise Kırgızistan’da her geçen gün daha fazla insan, 
Çin’in hızlı ekonomik gelişimiyle ilgilendikleri ve bir Çinli şirkette iş bulmak 
istedikleri için Çince öğreniyor. Çince öğrenme eğilimi, Kırgızistan’daki 
insanlara Sincan Uygur Özerk bölgesi dâhil Çin’in politikalarını daha iyi 
anlama fırsatları getiriyor. Konfüçyüs Enstitüleri ve sınıfları güçlü Çin-
Kırgızistan bağları ikili alışverişin güçlenmesine yardımcı oluyor.7

Özbekistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Batı Türkistan’ın merkezi konumunda olan Özbekistan’da Çin hükümeti 
tarafından deneme amaçlı olarak 2004 yılında ilk Konfüçyüs Enstitüsü 
açılmıştır. Özbekistan’da resmi olarak faaliyet ise 2005 yılında Taşkent Devlet 
Şarkiyat Enstitüsü bünyesindeki Konfüçyüs Enstitüyle başlamıştır. Daha 
sonra ise ülkenin tarihi şehri Emir Timur’un başkenti Semerkant’a açılmıştır. 

Yıl

1
Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Enstitüsü 
Konfüçyüs Enstitüsü

2005

2
Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü Konfüçyüs 
Enstitüsü8

2014

5 https://globalvoices.org/2021/09/14/chinese-soft-power-in-kyrgyzstan-grows-through-culture-and-
language/ , E. 23.11.2021

6 https://www.opendemocracy.net/en/odr/china-central-asia-soft-power-language/ , 
E. 23.11.2021

7 https://www.globaltimes.cn/content/1154828.shtml, E. 16.03.2021.
8  https://samdchti.uz/institut/konfutsiy-institutiga-xush-kelibsiz , E.21.03.2021



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 355

2018 yılında Taşkent’te Devlet Tarım Üniversitesi bünyesinde de 
Konfüçyüs Enstitüsü açılması konusunda Çinli yetkililer ile anlaşma 
sağlanmıştır. Ancak bu anlaşma henüz uygulama aşamasına geçmemiştir. 
Bunun sebebinin “üniversite çatısı altında başka ülke tarafından finanse 
edilen bir kurumun faaliyet göstermesinin pek hoş olmadığı” kaygısından 
kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Özbekistan böyle bir kaygıya 
sahip olsa da Alliance Française, Dante Alighieri Vakfı, British Council, 
Goethe Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü ya da Yunus Emre Enstitüsü gibi 
uluslararası kültür enstitülerinin hepsi kaynak ülkelerinin hükümetleri 
tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak fonlanmaktadır. Akçay’a (2020) 
göre Çin yönetimi zaten bunu inkâr etmemektedir. Fakat enstitülere yönelik 
tek itiraz propaganda yapması değildir (Akçay, 15.09. 2020).

Kazakistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Kazakistan’da Konfüçyüs Enstitülerinin kurulması Özbekistan’dakinden 
daha geç başlamışsa da, süreç çok daha hızlı ve daha kapsamlı olmuştur. 5 
Aralık 2007 tarihinde Nursultan’da L.N Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi’nde 
ilk Konfüçyüs Enstitüsü kurulmuştur. Açılış töreninde Kazakistan Cumhuriyeti 
Eğitim Bakanı Zhanseit Tuimebayev ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kazakistan 
Büyükelçisi Zhang Xun açılış konuşmaları yapmıştır.

Yıl

1
L. N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Konfüçyüs 
Enstitüsü (Nursultan)

2007

2
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Konfüçyüs 
Enstitüsü (Almatı)

2009

3
K. Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi Konfüçyüs 
Enstitüsü (Aktöbe)

2011

4
Karaganda Teknik Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü9 
(Karagandi)

2012

5
Ablay Han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri 
Üniversitesi (Almatı)

2017

Sonraki dönemde başkent Nursultan (Astana) dışında ülkenin ilk 
başkenti Almatı ile önemli şehirleri Karagandi ve Aktöbe’deki üniversiteler 
bünyesinde de Konfüçyüs Enstitüleri kurulmuştur. Günümüzde 
Kazakistan’daki 5 Konfüçyüs Enstitüsünün yanı sıra Konfüçyüs sınıfları 
da faaliyet göstermektedir.

9  https://www.kstu.kz/confucius-institute-of-kstu/?lang=en , E.21.02.2021
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Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan, ülkenin en kalabalık şehri Almatı’dır. 
Dolayısıyla bu şehirlerde Konfüçyüs Enstitüsü kurma seçimi şaşırtıcı 
değildir. Aktöbe ve Karagandi şehirlerinde ise büyük petrol ve kömür 
rezervlerine ev sahipliği yapıyor ve bu şehirlerde Çinli işletmeler faaliyet 
gösteriyor. Bu şehirlerde de Konfüçyüs Enstitülerinin açılmasını etkilemiş 
olması kültürel diplomasinin arkasındaki ekonomi politik gerçekliği ortaya 
koyuyor. Ekstrom’a (2021) göre Kazak öğrenciler Konfüçyüs Enstitülerinde 
dil eğitimi alıyor ama Çin kültürünü tanıtan diğer kurslara devam etmiyorlar 
Nihayetinde Konfüçyüs Enstitüleri Kazakistan’da iş fırsatlarına ulaşmak 
için gerekli olduğu için Çince öğreterek beyinleri kazanmış olabilir ancak 
kalpleri kazanamamışlardır.10

Türkmenistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Türkistan’da Konfüçyüs Enstitüsü açılmayan tek ülke 
Türkmenistan’dır. Çin Devlet eski Başkanı Hu Jintao, 2008 yılında Aşkabat 
ziyareti sırasında bir Konfüçyüs Enstitüsü kurulmasını önermiştir ancak 
Türkmenistan’da henüz Konfüçyüs Enstitüsü faaliyete geçmemiştir.

Tacikistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Tacikistan’da Konfüçyüs Enstitülerinin kurulması Şangay İşbirliği 
Örgütü çerçeve anlaşmasına uygun olarak başlatılmıştır. Tacikistan’da iki 
Konfüçyüs Enstitüsünün yanı Konfüçyüs sınıfları da faaliyet göstermektedir.

Yıl
1 Tacik Ulusal Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü 2009
2 Tacik Madencilik ve Metalürji Enstitüsü Konfüçyüs Enstitüsü 2015

Türkistan’da Çin yayılımı, Konfüçyüs Enstitüleri gibi eğitim kurumları, 
akademik değişim programları, madencilik başta olmak üzere ekonomik 
yatırımlar, evlilikler yoluyla sosyolojinin değişimi, tarımsal alanların kontrol 
altına alınması konularındaki adımları ile sınırlı kalmamıştır. Çin, bu 
coğrafyadaki askeri kapasitesini de özellikle Tacikistan’da geliştirmektedir. 

Çinli firmaların Tacikistan madenleri işletmeye başlamaları ile birlikte 
Konfüçyüs Enstitülerinin açılması aynı zamanlara rastlamaktadır. Bu 
durumda alt yapının üst yapıyı belirlediğine dair klasik Marksist görüş 
ile uygunluğu göstermektedir. Alt yapıya ait olan ekonomik koşullar yani 
Tacikistan dağlarının zengin madenlerinin işlenmesi üst yapının enstrümanı 
konumundaki kültürün öğesi olan uluslararası kültür enstitülerinin 
açılmasının önünü açmıştır.

10 https://moderndiplomacy.eu/2021/09/15/the-effectiveness-of-confucius-institutes-in-promoting-
chinese-soft-power-in-kazakhstan/ , E.23.11.2021.
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Afganistan’da Konfüçyüs Enstitüleri

Afganistan’ın kuzey bölgeleri tarihi Horasan ya da Güney Türkistan 
olarak adlandırılan topraklar üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla 
Türkistan’dan bahsedildiğinde bu coğrafyanın güneyinin ayrı tutulmasının 
uygun olmayacağı düşünülmektedir. Afganistan coğrafyasında Çarlık 
Rusya’sının ve Britanya İmparatorluğu’nun 19. yüzyıllarda sürekli olarak 
etki alanı oluşturmak için mücadele etmiştir. Bu mücadele Büyük Oyun 
(Great Game, Gölgelerin Dansı) olarak uluslararası literatüre girmiştir. 20. 
yüzyılın başında (1919) Britanya İmparatorluğuna bağımsızlığını kabul 
ettiren Afganlar yine bu yüzyılın sonunda SSCB’nin işgal girişimiyle, 21. 
yüzyılın başında ise ABD’nin işgal girişimleri ile mücadele etmek zorunda 
kalmıştır.

21. yüzyılda ekonomik alanda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olan Çin’i Afganistan’ın komşu ülkeleri arasındadır. Asya’nın kalbi olarak 
ifade edilen Afganistan’ın kısa da olsa Çin ile sınırı bulunması jeostratejik 
açıdan önemini artırmaktadır. Özellikle tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 
konumuyla günümüzde Çin’in “Bir Yol Bir Kuşak Projesi”nin geçtiği alanlara 
yakınlığından ötürü Afganistan’ın önemi artmaktadır. Ayrıca Afganistan’ın 
bakır ve lityum gibi madem yatakları Çin’in teknoloji endüstrisinin iştahını 
kabartmaktadır.

Yıl
1 Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü 2009

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Konfüçyüs Enstitülerinin açılması 2008 
yılında kararlaştırılmıştır. 2009 yılından beri Kabil Üniversitesi bünyesindeki 
Konfüçyüs Enstitüsü 10 yıldan fazladır aktif olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir. Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsünün şubeleri 
niteliğindeki Konfüçyüs sınıfları ise 2016 yılında İbni Sina Üniversitesi 
ve Katib Üniversitelerinde de açılmıştır. Benzer bir birimin de Nangarhar 
Üniversitesi’nde kurulması gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra Afganistan 
Dışişleri Bakanlığının kamu diplomasisi birimi de Kabil Üniversitesi 
Konfüçyüs Enstitüsü ile eğitim ve kültür alanında işbirliği yapmıştır.

Çin Eğitim Diplomasisinde Konfüçyüs Enstitüleri

Jon Yuan Jiang’a (2021) göre Çin’in Orta Asya’daki eğitim diploma-
sisinin amacının bölge ülkelerindeki geleceğin seçkinlerinin Çince bilen 
Çin kültürüne aşina kişiler olmasıdır. Çinli araştırmacı Orta Asya’daki (Batı 
Türkistan) bazı elitlerin çocuklarını Moskova, St. Petersburg yerine Pe-
kin’e göndermeye başladıklarını, Çin’in Orta Asya’daki eğitim diplomasi-
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si faaliyetlerinin uzun dönemli ve stratejik olduğunu söylüyor. Ona göre 
Çin’in Rusya’dan sonra pek çok Orta Asyalı öğrenci için giderek daha 
popüler bir yer haline geldi. Çin’de eğitim almış Kazak ve Tacik öğrenci-
ler, kariyerleri ilerledikçe, kaynak açısından zengin Orta Asya ülkelerinde 
Çin’in yumuşak gücünün yeni bir unsurunu oluşturacaklar. Bunda Çin üni-
versitelerinin küresel sıralamalardaki artan prestiji, değişimin arkasındaki 
bir diğer önemli nedendir. Rus yönetiminin beş Rus üniversitesinin dünya 
çapındaki üniversiteler sıralamasında ilk 100’e girmesini öngörme planı 
başarısız olurken, altı Çin üniversitesi bu hedefe ulaşmıştır. Ayrıca Rusla-
rın eski imparatorluk tebaalarına yönelik küçümseyici tutumlarının da Orta 
Asyalı öğrencileri Çince öğrenmeye ve Çin’de kariyer yapmaya yönelttiğini 
söyleniyor11. 

Konfüçyüs Enstitüleri uluslararası alanda Çince dil eğitimi verme, 
kültürel alışveriş ve akademik araştırma yapma amacıyla Çin Komünist 
Partisi tarafından kurulmuş olan bir kültürel diplomasi kurumudur. Düşünce 
ve kavrayışa derin bir biçimde nüfuz eden ve insan doğasının temel bir 
bölümünü oluşturan dil (İnal, 2012: 57) eğitiminin yanı sıra Konfüçyüs 
Enstitüleri faaliyet gösterdikleri ülkedeki dil seviye sınavları HSK12 ve 
YCT13 ve Çin dili köprüsü sınavları (Chinese Bridge) için gerekli alt yapıyı 
sağlamaktadır. Enstitüler bulundukları ülkeler ile Çin üniversiteleri arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı (akademisyenler14) değişim programlarını 
desteklemektedir (Exnerova, 2018: 127).

Dünya çapındaki önemli üniversitelerde faaliyete başlayan Konfüçyüs 
Enstitüleri bulundukları şehirlerde sadece üniversite öğrencileri için değil 
aynı zamanda yerel halktan isteyenlerin de Çince ve Çin kültürünün 
öğelerini öğrenme ihtiyacını karşılamaktadır. Çince eğitim alanında 
faaliyette bulundukları ülkedeki ev sahibi üniversitenin öğrencileri için 
başlangıç, orta ve ileri düzeyde seçmeli Çince dersleri vermektedirler. 
Enstitüler dil eğitiminin yanı sıra faaliyet gösterdikleri üniversite personelleri 
için Çin Dili ve Kültürü kursu, başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar olan 
hafta sonu Çince dil eğitimi, tai chi (meditasyon) kursu, kaligrafi (Çin yazı 
sanatı) kursu, Çin yemeği, Kung Fu, Çin tıbbı, Çin dansları, Çin müziği 
kursları düzenlenmektedir.

Kültür alışveriş alanında Enstitüler düzenleyici veya destekleyici olarak 
diğer kurumlar ile Çin Spring Festivali kutlaması, Çinli yazarlar ile ev 

11 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-education-diplomacy-central-asia , E. 
24.11.2021

12 Yüksek Düzeyli Seviye Sınavı
13 Genç Kuşağa Hitap Eden Düşük Seviyeli Sınav
14 Chomsky kültürel hegemonyanın kurulmasında aydınların etkin rol oynadığını belirtmektedir, 

hegemonyayı beyin yıkama olarak nitelendirmektedir (Klaehn, 2002: 172, Alıntı Ayhan, 2018: 
65). 
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sahibi ülkenin yazarları forumu, resim sergileri, Çin kaligrafi sergisi, Çin 
film haftası, Çin müziği konseri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Konfüçyüs Enstitüleri dünya genelindeki faaliyetlerine benzer şekilde 
Çin ile Batı Türkistan arasındaki bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi 
yolunda çaba göstererek, Çin’in Türkistan’daki kültürel faaliyetlerinin 
organizasyonunda önemli rol oynamaktadır. Örneğin15,

•	 17 Şubat 2012 tarihinde L.N.Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Kon-
füçyüs Enstitüsü Kazakistan’ın bağımsızlığının dönümü kutlamaları ve 
Çin-Kazakistan diplomatik ilişkilerin tesisinin 20. yıl dönümü kutlamala-
rı kapsamında, Çince Sanat Oyunları ve Resim Sergisini düzenlemiştir. 

•	 3 Ekim 2012 tarihinde Taşkent Konfüçyüs Enstitüsü Özbekistan’ın ba-
ğımsızlığının yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çince hat ve resim 
sergisini açmıştır.

•	 2013 yılında Yusuf Balasagun Kırgız Devlet Üniversitesi Konfüçyüs 
Enstitüsü Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi’nde Çin kitap sergisini dü-
zenlemiştir. 

•	 24-25 Haziran 2016 tarihinde Tacik Devlet Üniversitesi Konfüçyüs Ens-
titüsü Tacikistan’ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü kutlamaları kapsa-
mında, Uluslararası Çin Savaş Sanatları Festivalini gerçekleştirmiştir 
(eurasian-research.org , E.21.03.2021).

Uluslararası Alanda Konfüçyüs Enstitülerine Eleştiriler

Çin’in Türkistan üzerindeki emperyal emellerini Çinli politikacılar 
açıktan dillendirmekten çekinmemektedirler. Örneğin Çin Ulusal Savunma 
Üniversitesi Siyasal Komiseri Korgeneral Liu Yazhou, “Orta Asya, Tanrının 
modern Çinlilere hediye ettiği pastanın en kalın parçasıdır” (Ekrem, 2011: 
67) ifadesini kullanmıştır. Çinlilerin bu düşüncelerinin kişiye özel olarak 
kalmadığı ve Çin medyasında da açık şekilde dillendirildiği için Nisan 
2020’de Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Pekin’e nota vermiştir16. Notanın 
nedeni ise Çin medyasının Kazakistan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü 
ile ilgili yayınlarıdır. Bu yayınlarda Kazakistan’ın hiçbir zaman devlet 
olmadığı hatta bağımsız Kazakistan topraklarının Çin’e ait olduğu yönünde 
iddialar bulunmaktadır. Bu yayınlar Çinlilerin ülke içinde Kazakistan’dan 
toprak talebi olduğu konusunun tartışıldığı anlamına gelmektedir.

Konfüçyüs Enstitüleriyle ilgili olarak “casusluk” ve “Çin propagandası” 
iddiaları son dönemde fazlaca gündeme geldiği için ABD ve birçok batılı 

15 https://eurasian-research.org/publication/cinin-orta-asyadaki-ulke-imaji-kultur-acisindan/?lang=tr E. 
19.03.2021

16 https://rus.azattyq.org/a/kazakstan-and-china-note-of-protest/30553220.html , E. 20.03.2021
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ülkede Enstitüler hedef haline gelmiştir (Akçay, 2020). Örneğin ABD’de 
dönemin Dışişleri Bakanı Pompeo17, 13 Ağustos 2020’de yaptığı sosyal 
medya paylaşımında Konfüçyüs Enstitülerinin Çin tarafından fonlandığını 
ve Çin Komünist Partisi’nin küresel propaganda aracı olduğunu ifade 
ederek, Enstitüleri Çin devletinin yabancı misyonu olarak tanımlamıştır. 
Yaklaşık bir ay sonra 6 Eylül 2020’de enstitüler ile ilgili sosyal ağlar 
üzerinden yeniden açıklama yapan Pompeo18, Konfüçyüs Enstitülerinin 
kültür merkezi olmadığını aksine Çin Komünist Partisi’nin propaganda 
kolu olduğunu söylemiş ve Amerikan üniversitelerinde dezenformasyon 
görevi gördüğünü vurgulamıştır. Pompeo, bir başka açıklamasında ise 
Çin’in, bu ülkenin 40 yıldan uzun süredir ABD toplumuna özgürce ve açık 
biçimde erişimi olduğunu söylemiş ancak Çin’i aynı erişimi kendi ülkesine 
gelen yabancılara vermediği konusunda eleştirmiştir. Akçay’a (2020) göre 
Pompeo bu konuda haklı olabilir çünkü Çin gerçekten de kendi ülkesinde 
çok ketum davranmaktadır. Çin’in kurumları başka ülkelerde rahatça 
faaliyet gösterirken kendi sınırlarında Çin bu rahatsızlığı yabancı ülkelere 
tanımamaktadır. Konfüçyüs Enstitülerinin Çin propagandası yaptığına 
ilişkin eleştiriler konusunda ise yine Akçay’a (2020) göre Çin’e haksız 
eleştiri yapılmaktır. Çünkü uluslararası kültür enstitülerinin amacı zaten 
ülkenin kültürünü tanıtmak ve dilini yaygınlaştırmaktır. Çin yönetimi de bunu 
inkâr etmemektedir. 2002-2012 yılları arasında Politbüro Daimi Komitesi 
üyesi Li Changchun Konfüçyüs Enstitülerini Çin’in yurtdışı propaganda 
aygıtının önemli bir enstrümanı olarak tanımlayarak bunu açıkça deklare 
etmektedir. 

Tüm eleştirilere rağmen Konfüçyüs Enstitülerinin faaliyet göstermiş 
oldukları ülkelerde üniversiteler bünyesinde olmaları, her enstitünün bir 
Çinli bir de faaliyet gösterilen ülke vatandaşı olan iki eş yönetici tarafından 
idare edilmeleri, faaliyetlerini açık bir şekilde yapmaları gibi sebeplerden 
ötürü daha çok imaj ve kültürel diplomasi faaliyetlerine odaklandıkları 
görülmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkistan (Orta Asya) ile ilgilenen birçok devlet olmasına rağmen, 1990’lı 
yıllarla beraber en aktif güç Çin olmuştur (Birgül ve Yılmaz, 2020: 1142). Çin 
yönetimi özellikle Rusya ile rekabetini, Türkistan halklarının habitusunda 
yer alan olumsuz Çin imajı, Çin’in geleneksel dış politikasındaki dengeler 
gibi sebeplerden dolayı Çin, yumuşak güç unsurlarına daha fazla ağırlık 
veren bir yöntem ve bölge ülkeleriyle ekonomik iş birliğini öne çıkararak 
sürdürmektedir. Bu bağlamda, Çin için önemli bir yumuşak güç unsuru 

17  https://twitter.com/secpompeo/status/1293948627073859590 E. 21.03.2021.
18  https://twitter.com/SecPompeo/status/1302625283145633798 E. 21.03.2021
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olan Konfüçyüs Enstitülerinin faaliyetleri Türkistan’da Çin’in kültürel 
hegemonyasının kurulmasında önemli yere sahiptir.

Dünya genelinde Çin’in ekonomik genişlemesine koşut olarak 
sürdürdüğü kültürel yayılmacılığa karşı eleştirilerin arttığı bir dönemde 
Çin’in Türkistan’daki varlığı Rusya’ya karşı denge unsuru olmak gibi 
siyasi durumu doğurmuştur. Aynı zamanda bu ülkelerin Çin’in sunduğu 
ekonomik imkânlardan yararlanarak Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan’ın kendi ekonomik sorunlarını 
çözmeye çabaladıkları da görülmektedir. Ancak orta ve uzun vadede 
Kızıl Ejder’in daha kazançlı çıkacağı düşünülmektedir. Bu durumun tıpkı 
Türkistan’ın doğusu gibi batısındaki ülkelerin egemenliklerini tehlikeye 
sokabilecek bir dönemin habercisi olduğu yönünde iddiaların yayılması 
için zemin hazırlığı görülmektedir.

Konfüçyüs Enstitülerinin sayısının Batı Türkistan nüfusuna kıyasla 
dünyanın diğer bölgelerine göre fazla olması19, uluslararası ilişkilerdeki 
mütekabiliyet esası eksikliği ile Çin’de herhangi bir Türkistan ülkesinin 
kültür enstitüleri veya dil öğrenimi bağlamında faaliyetinin bulunmaması, 
Türkistan’dan Çin’e her geçen gün artan beyin göçü, Türkistan’ın 
doğusundaki Uygur Türklerinin sıkıntıları gibi faktörler Çin’in Batı ve Güney 
Türkistan politikalarında tereddüt yaratmaktadır.

Tang hanedanının komutanlarının 751 Talas Savaşında ordularıyla 
birlikte Türkistan’da Budizm’i ve Çin kültürünü Türkler arasında yaymak 
için getirdikleri misyonerler 1270 yıl önce elleri boş şekilde yurtlarına 
dönmüşlerdi. Geçmişte şaşalı orduları ile başaramadığını Çin, 
günümüzde eğitim bursları, dolgun maaşlı şirketleri, kariyer imkânı sunan 
üniversiteleriyle başarabilecek duruma gelmiştir. Bu imkanlara ulaşmanın 
ilk adımı olan Çin diline Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Tacik gençlerinin 
duydukları gereksinim Çin’in kültürel diplomasi faaliyetleri için uygun 
zemini sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak Çin’e karşı Batı ve Güney 
Türkistan’da bir cazibe ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda ekonomi 
politik sebepler göz ardı edilerek Çin’in Türkistan’daki kültürel hegemonya 
kurma faaliyetleri tam olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla Türkistan gençlerinin 
hayallerinin önünü önce kendi ülke yöneticileri açmalıdır.

19  Orta Asya ülkelerindeki Konfüçyüs Enstitülerinin ve Konfüçyüs sınıfların ülkelerin nüfuslarına 
oranı ele alındığında elde edilen rakam dünya ortalamasının üzerindedir. Örneğin nüfusu 85 
milyona yakın Türkiye’de 4 Konfüçyüs Enstitüsü varken bu rakam yaklaşık 7 milyon nüfuslu 
Kırgızistan’da 4 iken yaklaşık 19 milyon nüfuslu Kazakistan’da 5’dir.
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ОРТО АЗИЯДА ДИНДЕРДИН КАГЫЛЫШЫ ЖАНА 
ИСЛАМДЫН ЖЕҢИШИ

Д. Разак уулу*

Summary

The Conflict of Religions and the Victory of Islam in Central Asia

The Central Asian region that known as Turkistan in the history, has been 
the geography where many nations and religions intersect and clashes. 
Every power that conquered the region tried to spread their own belief and 
religion. Apart from that, some religious men came to Turkestan to spread 
their beliefs through missionaries. The last of these religions was Islam, 
which came from the Arabian Peninsula. However, because of the wrong 
policy of the Umayyads, the people of the region and the Arabs fought 
for years. As time passed, Islam overcame all religions in the region and 
gained victory. From VIII-XI. Centuries the Arabs who struggled to spread 
Islamic religion and control the geopolitics of Turkestan could overcome 
on its enemies. The victory of Arabs in the battle of Talas became the 
beginning of the victory of Islam in Central Asia.

In this study, the religions that came to Central Asia and the spread of 
Islam in it, the acceptance of Islam by the Turkish people, and the effect of 
the Talas war on the spread of Islam will be explained.

Keywords: Central Asia, religions, the spread of Islam, Turks, Arabs, 
Chinese, Talas war.

Орто Азия тогуз жолдун томунда жайгашкандыгы үчүн чыгыш 
менен батышты, түштүк менен түндүктү байланыштырган негизги 
стратегиялык аймак болгон. Бул чөлкөмгө ээ болгон кайсыл бир күч 
негизги соода жолун көзөмөлдөө, андан түшкөн киреше менен өнүгүп-
өскөн. Себеби тарыхтагы эң маанилүү делген Улуу Жибек Жолу, 
Индия Бахарат жолу бул аймактан өткөн. Аны менен бирге аймак 
жашоого ыйңгайлуу болуп, берекелүү жерлери дыйканчылык кылууга 
да мал багууга да, шаар курууга да ылайыктуу эле. Ошондуктан күчкө 
ээ боло калган бүт мамлекеттер, империялар Орто Азияны ээлеп 
алууга шашкан. Басып алуу менен бирге өздөрүнүн тутунган динин, 
ишенимдерин да аймакка ала келишкен. 

Аймакта жашаган жергиликтүү калк ар кандай тотемдерге, 
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фетишизм, анемизим сыяктуу ишенимдерде болсо кийинчерээк түндүк 
жана түндүк-чыгыштан келген шаманизмге киришкен. Киийнчерээк 
көк теңиричилик деген ишенимде болушкан. Ал эми биздин заманга 
чейинки мезгилде согуштук жортул менен келген перстер өздөрүнүн 
ишенимдерин ала келишсе, Александр Македондук Орто Азияны 
өзүнө караткандан кийин, аймакка курулган Бактирия мамлекети 
убагында гректик диндер кирген. Ошол эле убакта түштүктөн келген 
күчтөр, миссионерлердин жардамы менен индиялык диндер Орто 
Азияда бир канча мезгил жашаган. 

Биздин замандын башталышы менен аймакка жаңы диндер кире 
баштаган. Чыгыштан жана түштүктөн кирген буддизм дини аймакта 
10 кылымдан ашуун жашаган. Ошондой эле Жакынкы Чыгыштан 
зорастризм, манихеизм, христиан (несториан), ислам диндери Орто 
Азияга келген. Айрымдары кайсыл бир мамлекеттин күчү менен 
келсе, айрым диндер соодагерлердин, миссионелер аркылуу тараган. 

Айрыкча VIII-X кылымдарда Орто Азияда бир канча диндин бир 
доордо, бир аймакта тарап, гүлдөп турган. Бул аймактагы диндердин 
кагылышы, бирисинин жеңип чыгышы керек эле. Бул жеңип чыккан 
дин акыры ислам дини болду. Бир доордо бирок акыркылардан болуп 
аймакка кирген ислам дини туура эмес жеткирилип, жергиликтүү калк 
300 жылдан ашуун толук кабыл албай турду. 

751-жылдагы Талас салгылашуусунда мусулман арабдар менен 
орто азиялык түрктөрдүн биригип кытайларды чөлкөмдөн кууп чыгышы 
менен ислам дининин аймактагы алгачкы жеңиши башталган. 

Орто Азияга диндердин келиши

Буддизм. Чыгыш жана түштүктөн келген дүйнөлүк диндердин 
бири болгон буддизм Борбор Азияда узак убакыт өмүр сүргөн дин 
болуп саналат. Буддизм Ички Азиядагы Хун өлкөсүндө, (б.з.ч. II б.з. 
V кк) Орто жана Түштүк Азияга чейин созулган Кушан мамлекетинде 
(I-V кк), Хундардан тарап, Чыгыш Түркстан, Ооганстан, Орто Азия 
аймактарына чейин мамлекет курган Хун өлкөлөрүндө да буддизм 
сиволдору, ритуалдар көп болгон. Ошондой эле Улуу Түрк Кагандыгы 
жана Батыш Түрк Кагандыгынын кагандарынын жубайлары кытайлык 
буддисттер эле. Алгачкы Улуу Түрк Кагандыгыны кагандары да 
буддизм менен байланышта болуп, өлкөсүнө будда айкелдерин 
тургузуп, Кытай бийлигинин кысымынан качкан будда монахтарын 
коргоого алган. (Roux, 2007, 163) Батыш Түрк Кагандыгы VII-VIII 
кыдымдарда буддизмдин коргоочулары саналган. 

Азыркы Өзбекстанда монастырлар курдурган. Бухара шаары 
будlизмдин борборуна айланган. Ал тургай Бухара сөзү да 
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буддалардын монастр деген сөзүнөн келип чыккан. Батыш Түрк 
Кагандыгынын ордуна курулган Түргөш кагандыгы Орто Азияда 
буддизмдин жайылышына колдоо көрсөткөн. Бир жагынан буддист 
өлкө болгон Тибет менен Түргөштөрдүн союз болушу будисттердин 
ээн эркин жайылышына себепчи болгон. Түргөштөрдөн кийин чыгыш 
Орто Азияда бийликти колго алган Карлуктар 930-жылдарга чейин 
будда дининде калышкан. 

Бернштам жана Масон ж.б. тарыхчы, архологдордун изилдөөлөрүндө 
Чүй өрөөнүндө табылган археологиялык табылгаларда, буюмдарда 
көптөгөн буддизм ритуалдары, эстеликтери, айкелдери, иконналрды, 
белгилерди табышкан. Красная речкада табылган буюмдарда 9-10 
кылымдардагы будда искусствосуна таандык сүрөттөр, иконалар, 
айкелдер табылган. (Бернштам, 2004, 611) Чүй өрөөнүнө будда 
рахиптер, кечилдер Чыгыш Түркстандан келишкен. Себеби Ички 
Азияда жашаган уйгурлар 630-жылдардан баштап буддизмден 
таасирлене башташкан. 

Уйгурлар Ички Азияда өз мамлекетин кургандан кийин 
778-779-жылдары буддизм өлкөгө кеңири тарала баштаган. Бирок 
Уйгурлар расмий дин катары манихеизмди кабыл алгандан кийин 
буддизм дини аны менен кошо жашоосун уланткан. Уйгурлар 
840-жылдардан кийин кыргыздардан жеңилип, Турфан, Чыгыш 
Түркстан, Кансу тарапка качууга аргасыз болушкан. Алар келген 
жерлеринде манихеизм динин таштап будда жана христиан динин 
кабыл алышкан. (Barthold, 2017, 45) Уйгурллардын Чыгыш Түркстанда 
курган бектиктери (княздыктары) буддизм динин XIV кылымга чейин 
жашатышты. 

Зорастризм. Зорастризм ирандыктардын эски дини. Орто Азиянын 
Иранга жакын жайгашуусу жана мезгил мезгили менен ар кандай эки 
чөлкөмдүн мамилелерде болушу, ирандык соодагерлердин Орто 
Азияга агылышы, Орто Азиядагы иран тилдүү элдердин да жашашы 
чөлкөмдө зорастризм динин жайылышына себеп болгон. Улуу Түрк 
Кагандыгынын чек карасы Хорасанга чейин созулушу, өлкөнүн ичине 
зорастризм динин да киргизген. Ирандагы Сасанилер мезгилинде 
Орто Азияда таасирини күчөтүшү менен зорастризм да жайылган. 
Сасанилер мезгилиндеги диний күрөштөрдөн улам зорастризм 
жана манихеизм Орто Азияга багыт алган. Улуу Түрк Кагандыгынын 
мезгилинде зорастризм Самарканд, Бухара, Балх, Герат сыяктуу 
маанилүү шаарлар зорасттардын башпаанек кылган борборлоруна 
айланган. (Ögel, 1984, 190) 

Манихеизм. Манихеизм III кылымдарда Вавилондо пайда болуп 
Иран андан кийин Мавераннахр, Орто Азия жана Ыраакы Чыгышка 
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чейин тараган. Ирандан кийин Мавераннахда жайылган манихеизм 
Арал көлү, Сыр-Дарыя алабында жашаган печенектер арасында 
богомолизм деген ат менен жашоосун уланткан. (Ögel, 1971, 353) 
Тохаристан жабгусунун Кытайга жөнөткөн Тануча аттуу астроном 
окмуштуусу, кечил Ыраакы Чыгышка манихезим динин алып барган. 
Аны менен бирге Согдулук соодагерлер Кытайга бул динди алып 
барышкан. Уйгурлардын каганы Бөгү Тибеттиктердин Кытайга кол 
салуусуна жардам берүү үчүн Кытайга барып, 762-жылы манихеизм 
менен таанышкан. Жортуулдан кайтарда ордосу Карабаласагынга 
мани кечилдерин ала келип, 763-жылы Уйгур Кагандыгынын расмий 
дини деп жарыялаган.(Barthold, 2017, 38) Бирок Уйгур Кагандыгыны 
840-жылы кыргыздар тарабынан жыгылышы менен манихеизм 
дини да күчүн жоготкон. Чыгыш Түркстанга качкан уйгурлар будда 
динине өтүп кетишкен. Ошого карабастан манихеизм дини Орто 
Азияда жашоосун уланткан. Орто Азияда исламдын кенен жайылган 
мезгилинде да Ташкент, Самарканд, Тункент сыяктуу чоң шаарларда 
манихезм болгон. Уйгур тилинде жазылган манихеизм текстери 
бүгүнкү күнгө чейин жете келди.

Христиан дини (Несториан). Христиан динин несториан мазхабы 
Рим империясы тарабынан жабылгандан кийин багытын чыгышка 
бурган. Иран, Орто Азияга чейин келген христиан миссионерлери 
бул динди жайышкан. Бирок Орто Азиядан Кытайга кеткен несториан 
дини соода жолу менен кайра Орто Азияга кайткан. Орто Азиянын 
Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашышы бир канча дин менен 
кездешүүгө түрткү болгон.(Güngör, 2002, 275) 

Кашкардагы түрк өкүмдарларынын христиан болгондугун 
ырастаган маалыматтар табылган. Орто Азиянын түндүк-чыгыш 
тарабында жашаган Наймандар несторианды расмий дин катары 
колдонгон. Ал тургай Найман ханзаадасы Күчлүк мусулмандардын 
башкы дущманы болгон. VII-VIII кылымдарда Орто Азияда табылган 
христианчылыкка тиешелүү бүт эстеликтер Карлуктарга тиешелүү 
болгон. Уйгурларда буддизм, манихеизм жана шаманизм менен 
бирге несториан христиандыгы да мамлекттик диндердин арасында 
эле. Турфандагы уйгурлар арасында христиан динин тутунгандар 
болгон. Ошондой эле көптөгөн несторианга тиешелүү сирия, түркчө, 
уйгурча текстер табылган. Христианчылыкка тиешелүү фреска, мазар 
таштары, бойолгон жана бышырылган ылайдан тургузулган Иса жана 
Мариям иконалары табылган. (Бернштам, 2004)

Гардизи чигилдер Ысык-Көл айланаснда жашашкан жана көпчүлүк 
бөлүгү христиан, бир бөлүгү бутпарас болгон деп жазат. Масондун 
тапкан маалыматтарында Талас, Тараз аймактарында христиан 
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чиркөөлөрү болгон. Аны Саманид аскер башчысы Нух ибни Асад 
893-94-жылдары келип, мечитке айландырган. 

Орто Азияга Исламдын келиши. Азрети пайгамбар жана алгачкы 
төрт халифтин мезгилинде ислам динин жайылтуу башкача ыкмада 
жүргөн. Анда капырлар менен согушуу, жеңип алган элдерди, каратып 
алган аймактарда динди туура түшүндүрүү, жеткирүү, жайылтуу, 
башка элдерге жакшы жагынан үлгү болуу ж.б. Бирок кийин 660-жылы 
Омеййа династиясынын бийликке келиши менен ислам динин жайуу 
максатынан тайган. Анткени бул династиянын бийликке кандуу жол 
менен келген, анын үстүнө илгертен арабдар арасындагы уруулук 
бөлүнүүчүлүк, кастык кайрадан күч алган. Айрыкча пайгамбар 
ислам динин танытып, жайып жатканда Меккенин жана маанилүү 
стратегиялык аймактардын кожойундары болгон Омеййалар, динди 
кабыл алышпай, пайгамбар жана аны ээрчигендер менен айосуз 
согуш жарыялашкан.(Çaylak, 2018, 40) Пайгамбардын жана андан 
кийинки халифтердин (Аз. Осмондон башка) хашими урууларынын 
дайындалышы, омеййалардын хашимилерге болгон кастыгын ого 
бетер арттырган. 

Халиф Алинин өлтүрүлүшүнөн кийин Омеййа династиясы (661-
744) халифаттыкты колго алган. Омеййалардын да кандуу жол менен 
бийликке келиши кайрадан башка араб урууларынан өздөрүн жогору 
көрүшүп, мамлекеттик кызматтарда омеййалаштыруу башталган. Бул 
убактан баштап 670-жылдардан 740-жыдарга чейин созулган арабдар 
менен Орто Азиялык түрктөрдүн ортосунда 70 жылга созулган согуш, 
кагылышуу, чатышуу мезгили башталган. Бул 70 жылдык убакытта та-
лап-тонолгон Орто Азиялык түрк шаарлары, мыкаачылык менен өл-
түрүлгөн, кул жана күң болуп сатылган түрктөрдүн тагдырын, кандуу 
жана караңгы тарыхты көрөбүз. (Göksu, 2015, 56) Бул жерде суроо 
туулат эмне үчүн түрктөр, орто азиялыктар мусулман арабдарга кар-
шылык көргөзүштү? Ошол эле мезгилдерде, андан бир аз мурдаа-
рак Ортоңку Чыгыштан, Түштүк Азиядан, Кытайдан келген диндерди 
эч согушсуз эле кабыл алышпады беле? Эмнеге ислам динин кабыл 
алууда мынчалык каршылык көргөзүштү деген суроолор туулат. 

Жогоруда белгилеп кеткендей Орто Азия чыгыштан батышка, 
түштүктөн түндүккө кеткен негизги стратегиялык соода жолунда жай-
гашкандыктан чыгыштын да түштүктүн да, батыштын да түндүктүн да 
диндери, ишнимдери аталган чөлкөмгө таркаган. Индиялык, гректик 
диндер бир аз эртерээк тараганы менен манихеизм, буддизм, христи-
ан, заростризм, ислам диндери Орто Азияга бир доордо келишкен. Эч 
бир диндер согуш жолу менен кирген эмес. Бирок Орто Азия эли ис-
ламды кабыл алууда арабдар менен согуш 100 жылдардай уланган. 



TALAS SAVAŞI VE TARİHİ ÖNEMİ370

Орто Азияны да ичине камтыган Батыш Түрк Кагандыгы 658-жылы 
ички чыр-чатактардан жана Кытайлардын кол салууларынан улам 
жыгылган эле. Чыгыш Түрк Каганы Кытайдын карамагына (630-981) 
кирип калган. 

Бул себептен борбордук бир күчкө жана тайана албаган бири-би-
ринен көз карандысыз шаар мамлекеттер, бектиктер. княздыктар аба-
лындагы коргоосуз калган түрктөрдүн шаарлары арабдар үчүн кол-
дон чыгргыс мүмкүнчүлүк эле. Орто Азиялык түрктөр бул убактарда 
бир гана көчмөнчүлүк менен гана эмес, соода, товар алмашуу, алтын, 
күмүш, темир, жез сыяктуу кен казып алып иштетүү иштери менен 
алек болушкан. Самарканд, Бухара, Пайкент, Хорезм, Ташкент сыяк-
туу өнүккөн шаарлар болгон. 

Арабдар алгачкы жолу аз. Умар мезгилинде 642-жылы Нихавенд 
согушунда Сасани империясын талкалап, Орто Азиядагы түрк өл-
көлөрүнө чек арасына таянган. Араб армиясынын кол башчысы Ах-
неф ибн Кайс Сасани кисары (император) III. Йездигердди кубалап 
Хорасанга кирген. Хорасан шаарларын багындырып, Аму-Дарыяга 
жеткен. Бирок аз. Умар Ахнеф ибн Кайсга Аму-Дарыянын ары жагына 
өтүшкө уруксат берген эмес. Ошентип арабдар Орто Азия чек арала-
рына чейин жетип токтошуп, дээрлик 30 жылдай жылышкан эмес. Ка-
чан гана ички чыр-чатактар басылып, бийликти Омеййалар толук кол-
го алгандан кийин фатх (каратып алуу) саясатын улантышкан.(Yazıcı, 
2012, 3) Омеййалар мезгили түрк элдеринин, орто азиялыктардын 
ислам динин кабыл алуунун эң маанилүү баскычтарынын бири бо-
луп саналат. Бирок Омеййалардын жаңлыш саясатынан улам түрктөр 
менен арабдардын ортосундагы 100 жылдык кандуу салгылашуулар, 
эсепсиз согуштар болуп өткөн. 

Омеййалар жаңы динди башка коом, башка элдерге оңгой жол ме-
нен тааныштыруунун ордуна бир гана түрктөргө эмес, исламды ка-
был алган баардык араб эместерге жаман мамиле жасашкан. Омей-
йа уруусу хашими уруусу менен каршы болгондугу үчүн ислам динин 
Меккенин алынышынан кийин кабыл алышкан. Алардын арасында 
уруучулук пайгамбар жана алгачкы эки халиф мезгилинде токтогону 
менен 3-халиф аз. Осмон омеййалардан чыгышы менен кайрадан 
уруучулук күчөгөн. Омеййалардын башында турган Абу Суфян өлгөн-
дөн кийин уруунун башчылыгына отурган уулу Муавийе, 661-жылы 
халифат бийлигин колго алган. Алар Ахли Байт жана хашимилер баш 
болгон Омеййа бийлигин тааныбаган бүтүн мусулмандарга, ал гана 
турсун Омеййа уруусунан болбогон бүтүн арабдарга каршы каттуу кы-
сым көргөзүп, адилетсиз мамиле жасашкан. Бул саясат кийинчерээк 
исламды кабыл алган баардык ирандык жана түрктөр үчүн уланган. 
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Ошондуктан Омеййа фатхтары ислам динин жайуу эмес, бир арабчы-
лык аракетине айланып кеткен. (Göksu, 2015, 568)

 Каратып алган жерлерде массалык кыргын салып, талап-тоноп, 
аймактагы элдерге ар түрдүү зулумдуктарды көргөзүшкөн. Ислам ди-
нин кабыл алгандар да экинчи класстагы адам санашып, кул катары 
көрүшкөн. Мусулманчылыкка өткөн башка улуттарга “мевали” деген 
ат берилген. Бирок мевалилер араб мусулмандар менен кошо басуу-
га, араб менен кошо намаз кылууга батына алган эмес. Арабдар та-
мак жеп жатканда мевалилер туруп турушкан. Араб эместер арабдар 
үчүн кул болуп жаралган деген сөз тараган. Мевалилер кайырдинде-
гилер (мусулман эмес) үчүн берилген укуктар менен бирдей болуп, 
мусулман болсо дагы кайырдиндегилер төлөгөн салыкты төлөшкөн. 

Арабдар бул саясатты Хорасан жана Мавераннахрда да улант-
тышкан. Бир канча убакыт токтоп калган каратып алууларды Муавийа 
кайра баштаткан. Басра валиси болуп дайындалган Зияд ибн Абухи 
Хорасанда каратып алуу жортуулдарын баштаган. 10 жыл ичинде То-
харистан, Синд, Герат, Тус, Буст аймактарына 50 миң үй-бүлөнү Ба-
срадан алып келип жайгаштырган. Хорасанды (Чыгыш Иран) каратып 
алыкандан кийин ал жерди Орто Азияны басып алуу үчүн аскердик 
база катары колдонгон. 673-жылы Убайдилах ибн Зияд кол башчылы-
гнда 24 миң араб армиясы Бухара шаарын курчаган. (Yıldız, 2000, 35)

Ал убакта Орто Азияда ар шаар өз алдынча башкарылып, саясий 
бытырандылык болуп турган. Бухараны Кабач хатун деген ханыша 
башкарган. Арабдар Бухара шаарын курчап алганда ал башка түрк 
бектиктеринен жардам сурап кайрылган. Бирок жардам келбегени 
үчүн арабдар шаарды талап, олжо алып кайтып кетишкен. Ошол эле 
жылы аз. Осмондун уулу Сайид кол башчылыгында бир армия Буха-
рага аттанат. Кабач хатун алар менен келишим түзүүгө аргасыз бо-
луп көптөгөн, байлык, адамдарын кул катары берген. Мындан кийин 
арабдар Орто Азия шаарларына олжо үчүн, талап-тоноо үчүн согуш 
ача беришкен. Каршылык көргөзгөндөр айосуз жазаланып, мыкаачы-
лык менен өлтүрүлгөн. Аскерлер олжо алыш үчүн шаар-кыштактарды 
каалагандай талап тоношкон. 

Омеййалар ислам динин жайууну унутуп калып, олжо артынан 
түшүшкөн. Бул саясат Хорасанга вали (аким) болуп келген Кутейба 
ибн Муслимге (705-715) чейин уланган. Арабдар Орто Азияга кирип 
шаарларды талап-тоноп, байлыктарды алып кайтып кете беришсе, 
Кутейба кайрадан Бухара, Пайкент ж.б. кол салып баарын кандуу жол 
менен каратып алып, бирок кайтып кеткен эмес. Шаарлар баштан аяк 
талап-тонолуп, шаардагы таштан жасалган зораст жана будда айкел-
дери талкаланып, алтындан жасалгандары олжо катары алынган. Ал 
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жерлерге Басрадан араб үй-бүлөөлөрүн көчүрүп келген. Кутейба ал 
жердегилерге башка диндерди карманууга тыюу салган. Үйлөрүндө 
бекинип өз диндерин тутууну улантпашы үчүн, ар бир үйгө бирден 
араб же бирден араб үй-бүлөөнү жайгаштырган. 

Ислам эрежелери жашоого талап койулуп, сүннөт болбогондорго 
оор жазалар берилген, көп жерге мечит, намазкана курдуртуп, жума 
намазы баардык шаардагылар үчүн милдеттүү кылган. Бирок зордук 
менен эч ким динди кабыл алган эмес. Кутейба андан кийин Хорезм, 
Самарканд, Хожент, Фергананы каратып, Кашкарга чейин жеткен. 
(Kitapçı, 1994, 149)

Бирок Кутейба халифат борборунда бийлик алмашкандан кийин 
өз аскерлери тарабынан өлтүрүлгөн. Бул убакта Орто Азияда Түргөш 
Кагандыгы курулуп, өз күчүн топтогон. Түргөштөрдүн негизги душма-
ны Омеййа арабдар болуп, башчылары буддист Тибет мамлекети ме-
нен дос болушкан. 

Бул убакта Түргөш Кагандыгында буддизм, христиандык, теңир-
чилик, шаманизм, зорстризм сыяктуу диндерди тутунгандар болгон. 
Түргөш каганы Чабышчор Сулук Самаркандга арабдарга каршы ат-
танып, арабдарды сүрүп чыккан. Чабышчор Сулук кайтып кеткенде, 
кайра Самаркандга кирген арабдар ал жерге жайгаштырылган түрк 
аскерлерин кубалап, Хожентте жетип келишип, баарын өлтүрүшкөн. 
Мындан кийин Түргөштөр менен арабдар ортосунда кайрадан чоң 
душмандык башталган. 

Түргөштөр менен арабдадын ортосундагы көп согуштарда арабдар 
жеңилүүгө учурап, Мавераннахрдан кол жууп кала жаздашкан. Бул 
арада омеййалар мусулмандыкты кабыл алган орто азиялактарга 
каржы жактан жардам берип, жизе салыгын азайтып, жумшак саясат 
жүргүзө башташкан. Түргөштөрдү жеңе албай койгон Омеййалар ка-
ган Чабышчор Сулукка исламды кабыл алуу боюнча кат жазышкан. 
Бирок каган элдин каршылыгынан улам аны кабыл алган эмес. 

Чабышчор Сулук менен Омеййалар ортосундагы согуш 20 жылдан 
ашык убакытка созулган. (Бартольд, 1997, 85) Качан гана акыркы со-
гуштарда Чабышчор Сулук жеңилип калып, калктын нааразылыгынан 
улам кайрадан түргөштөрдү топтой алган эмес. 740-жылдары Фер-
гана, Самарканд, Ташкент араб армиясына өткөн. Түрктөрдүн кайра 
кайтып келгендерине салык алынбай, калктын өз ыктыяры менен му-
сулман болууга түрткү боло башташат.(Pantanti, 1972)

Аббасиддердин бийликке келиши жана ага орто азиялыктар-
дын таасири
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Арабдар арасындагы уруучулук кастык халифат болуп бир борбор-
го бириккенде да токтогон эмес. Дал ошол бөлүүнүчүлүктөн омеййа-
лар менен хашимилер бийлик талашууга өтүшүп, аз. Али каза тапкан. 
Жогоруда да белгилегендей Омеййалар халифаттыкты колго алган-
дан кийин башка урууларга, айрыкча башкы душманы хашимилерге, 
пайгамбардын урук-туугандарына каттуу каршы болушкан. Бийликти 
алдырган хашимилер мындан кийин кайра бийликти алуу үчүн акы-
рындан күрөштү башташкан. 680-жж Аз. Пайгамбардын небереси Ху-
сейиндин Омеййалар тарабынан кандуу жол менен өлтүрүлүшү ха-
шимилердин омеййаларга болгон жек көрүү, душмандыгын күчөткөн. 

Омеййалар бир гана басып алган жерлеринде эмес, арабдар жа-
шаган аймактарда да адилетсиз бийлик жүргүзүшкөндүктөн өлкө олку 
солку боло баштаган. Мындан пайдаланган хашими уруусунан абба-
сиддер эң көп зыян көргөн орто азиялыктарды, ирандыктарды бий-
ликке каршы тукура баштаган. 740-жылдардын жарымынан тарта өл-
көнүн бир канча жери абассиддерге өткөн. Ирандыктар, орто азиялак-
тар алгачкы көтөрүлүшүн баштап, омеййа бийлигин кулата баштаган. 
Мунун себеби да омеййалардын аталган элдерге туура эмес саяса-
ты болгон. 746-47-жж Мавераннахр, Хорасан, Иранда Омейалардын 
бийлиги толук кулаган. 

Хорасан жана Мавераннахрдын акыркы Омеййа валиси болгон 
Наср ибн Саййар Аббасид көтөрүлүшчүлөрүнүн каршысында калган. 
Аббасиддердин Орто Азиядагы кол башчысы Абу Муслимге туруштук 
бере албай, борборго качты. Өзү перс улутунан болгон Абу Муслим 
Хорасанда көтөрүлүштү жетектеп, жергиликтүү элди Омеййа бийли-
гине каршы үндөп, алардын адилетсиз, заалимдигине кошо күрөшүү-
гө чакырды. 

Ушундай жол менен жергиликтүү калктын колдоосун алган Аб-
басиддер 750-жылы халифаттыкты толук колго алышты. Омейалар 
мезгили Орто Азияга келген учуру дин таратуу эмес, басып алуу, та-
лап-тоноо, адам өлтүрүү, кул кылуу, олжо, байлык артынан чуркоо 
менен коштолгон. Орто Азияга ислам кылыч менен, мажбурлоо жолу 
менен таратылган деген түшүнүк ушундан келип чыккан. 

Чынында алар ислам динин таанытышмак тургай, өздөрүнүн эң 
бир терс жактарын көргөзүшкөн. Натыйжада, орто азиялыктарда, түрк 
элдеринде арабдарга болгон кастык, душмандык мусулмандарга, ис-
ламга болгон жек көрүү, кастыкка айланган. (Göksu, 2015, 561) 

Бул убакта 5 жылдай ирандыктар жана орто азиялыктарды жетек-
теген Абу Муслим өлкөдөгү эң күчтүү фигура болуп чыга келип, Аб-
басиддердин аймактагы эң ишенимдүү адамы болуп калган. Жаңы 
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бийликтин орто азиялык түрк элдерине, ирандыктарга жакшы мамиле 
кылышы, алардын мамлекеттик жумуштарда иштеген саны көбөйгөн.

Талас салгылашуусу

Аббасиддер бийликке толук отурукташа электе чыгыш жакта күчтүү 
жоо каптап келе жаткан. Илгертен Орто Азияга көз арткан кытайлар, 
Тан империясы убагында күчтөнүп, Чыгыш Түркстан, Тибет аймак-
тарын өзүө каратып, Орто Азияга чейин кирип келген. Анын үстүнө 
Арабдар Фергананы 712-715-жылдары басып алганда жергиликтүү 
түрк башкаруучулар Чыгыш Түркстандагы Кытай губернаторлоруна 
баш калкалап, жардам сурап качышкан. Бир жагынан Орто Азиядагы 
бытырандылыктан пайдаланган кытайлар 748-жылы Чүйгө басып ки-
рип, Талас, Ташкентке чейин өзүнө караткан. Ташкент башкаруучусу 
Багатур Тудунду (Мохэдун) менен достук келишим түзгөн. 

Бирок Багатур Тудундун кытайларга кылган кыйанаттыгы кайра-
дан Куча губернатору Гао Сяньчжинин аскерлери менен 750-жылы 
Ташкентке бастырып кирип, башкаруучусун туткундап, көптөгөн адам 
өлтүрүп, шаарды талап-тоноп кеткен. Колго түшкөн Багатур Тудунду 
Кытайга жиберип, ал жакта өлтүрүлгөн. (Lin, 1972, 415) 

 Буга ачууланган Багатур Тудундун уулу арабдардан жардам сурап 
кайрылган. Арабдарда абассиддер жаңы эле бийликти колго алыш-
кан эле. Кытайлардын Орто Азияга чейин кирип келиши кийинчерээк 
Жакынкы Чыгышка чейин жетиши мүмкүн дегенди билдирген. Түр-
ктөрдүн арабдарга кайрылышы дароо орундалган. Аббасиддер бул 
жоону токтотуу үчүн өлкөдөгү эң мыкты делген Йемендик араб кол 
башчы Зияд ибн Салихти жана ирандык кол башчы, Хорасан губеран-
тору Абу Муслимди армиянын башына койгон. (Кененсариев, 2011) 

Кытайлар менен арабдар 751-жылы жай айында Талас суусунун 
боюнда кездешкен. Кытайлардын да да арабдардын армиясынын 
катарында түрк тилдүү элдер болгон. Согушта Кытай армиясында-
гы карлуктар, арабдар менен жашыруун келишим түзүп, кытайларды 
артынан сокку урган. Алдынан арабдар сокку уруп, эки жактын орто-
сунда калган кытайлар туш тарапка качып, көбү өлүп, бир канча миң 
колго түшкөн. Бирок бул согуштан кийин арабдар кайтып кеткен. Эгер 
алар кааласа бүткүл Орто Азияны, Чыгыш Түркстанды каратып алуу 
мүмкүнчүлгү бар эле. 

Бирок арабдардын омеййалар мезгилиндеги туура эмес саяса-
ты, араб эместерди адам катары көрбөгөнү, ирандык кол башчы Абу 
Муслимдин жүрөгүндө так калтырган. Аймакты алакандай билген Абу 
Муслим эски кекетеринен улам артка кайткан. Мындан кийин арабдар 
менен түрктөрдүн, ирандыктардын ортосунда согуш болгон эмес. Аб-



ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ МААНИСИ 375

басиддер омейалар жүргүзгөн зордук-зомбулук, талап-тоноочулукту 
токтотуп, жакшы мамиле кылууга өткөн, мамлекеттик жумуштарга, ар-
мияга Орто Азиядан адамдарды алып кете баштаган. (Yazıcı, 2012, 42) 

Айрыкча түрк элдерине жакшы мамиледе болуп, ислам динин ка-
был алуусуна түрткү болгон. Бирок өтө каттуу кек калып калган орто 
азиялыктар ислам динин 200-300 жылдай кабыл алган эмес. Маве-
раннахр, Ташкент, Фергана аймагын өздөрүнүн ээлгигинде калты-
рганы менен, Чүй, Талас, Тараз, Чымкент жана анын түндүк жагын 
карлуктарга калтырган. Карлуктар арабдар менен биримдик түзгөнү 
менен өздөрү исламга кирген эмес. Алар буддизм, христиандык жана 
шамандык ишенимдерде кала беришкен. 

Жыйынтыктап айтканда, Орто Азия тогуз жолдун томунда жай-
гашып ар тараптан келген баардык диндерге кучак ачкан жана дин-
дердин кагылышына айланган. Кайсыл гана дин келбесин орто ази-
ялыктар, айрыкча түрк тилдүү элдер баарына киришкен. Акырында 
гана ислам дини баарын жеңип чыгып аймактагы негизги дин болуп 
калган. 

Бирок 751-жылдагы Талас согушунан кийин орто азиялык, түрк 
тилдүү элдер ислам динине дароо кирген деген теория, ошол эле со-
веттик мезгилде пайда болгон “орто азиялыктар ислам динин кылыч 
жолу менен, мажбурлоо жолу менен кабыл алган” деген теория да 
туура эмес экендигин белгилеп койушубуз керек. Анын себеби орто 
азиялыктар менен арабдар согушуп жаткан мезгилде омеййалар дин-
ди таратыш үчүн эмес, басып алуу, олжо алуу, кул кылуу, талап тоноо 
кылышып, динден такыр алыста калышкан. Омеййалардын кылган-
дары менен исламды такыр жакындатып болбойт. Арабдар менен 
орто азиялыктардын согушу Аббасиддер бийликке келгенден кийин 
гана токтогон. Анын үстүнө Талас салгылашуусундагы түрктөр менен 
араб мусулмандардын биригип кытайларды жеңиши эки элди бирик-
тирип, тынчтык жана достук мамилелердин түзүлүшүнө жол ачкан. 
Ошентсе да орто азиялыктар, айрыкча түрк элдери мурдагы калган 
кара тактан улам 300 жылдай башка динде кала беришкен. Абассид-
дер бийликке келигенден кийин Орто Азиядагы ээликтерин кеңейткен 
эмес. Анын ээликтери Мавераннахр менен чектелген. Мвераннахрда-
гы айрым гана элдер ислам динине кирбесе, көпчүлүгү башка динди 
кабыл алып же мурдагы ишенимдеринде кала беришкен. 

Мисалы мусулман авторлорунун жазгандарына карагнда 751-жыл-
дагы согуштан бир канча жылдан кийин да Түркстан шаарларында 
христиан чиркөөлөрү болгон. Жети-Суу аймагында чигил уруулары 
христиан (несториан) дининде болушкан. Карлуктар арабдар менен 
бирге кытайларды жеңгени менен аббасиддер мезгилинде буддизм 
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жана манихеизм, несториан диндеринде кала беришкен. Археолог 
Бернштамдын казуу изилдөөлөрүндө VI-X кылылмдар арасында 
Түркстанда аймакка келген бүт диндердин элементтерин тапкан. Бул 
деген Орто Азия 751-жылдан кийин дароо исламды кабыл ала койгон 
эмес экендигин далилдеп турат. 

Аббасиддер мамлекеттик жумуштарга түрктөрдү алып, армиясына 
түрк аскерлерди ала баштаганда, бүтүн мусулмандарга тең укуктуу-
лукту бергенде, түрк өкүмдарларына, өлкөлөрүнө мурдагыдай согуш 
жолу менен эмес, исламга чакырырк жолу менен кат жаза баштаган-
дан кийин гана түрк элдери акырындан ислам динине кире баштаган. 
Багдатка барып аскер кызматын өтөп, жогоруку даражага жеткен түр-
ктөр Егепетте Толуниддер (868-905), Ихшидилер (935-969), Азербай-
жан аймагында курулган Сажаиддер (890-929) аттуу ислам өлклөрүн 
курушкан. 

Көп өтпөй Орто Азияда халифаттыктан бөлүнүп чыккан Саманид-
дер ислам динин тутунган өлкө болгондуктан, эл да бачым исламдаша 
баштаган. Андан кийин X кылымддын экинчи жарымынан кийин гана 
Карахандар мамлекети, Газневиддер мамлекети ислам динин кабыл 
алышып, эл да бул динге жапырт өткөн. Андан кийин түрк элдери кур-
ган: Селжуктар, Хорезмшахтар, Мамлюктар, Амир Темир мамлекети, 
Осмон империясы ислам динин жайган негизги мамлекттер болгон. 
Исламга киргенден кийин Орто Азиядан Аль Бируни, Аль- Фараби, 
Имам Бухари, Аль-Хорезми, Фергани, Ибни Сина, Махмуд Кашгари, 
Жусуп Баласагын, Ахмед Ясави ж.б. көптөгөн окмууштуулар өсүп чы-
ккан. Ошентип ислам дини Орто Азияда өзүнүн жеңишин орноткон. 
Анданн кийин аймакка Кидандар, Наймандар, Монголдор, Калмакт-
тар, Жуңгарлар, Кытайлар, Орустар басып кирсе да ислам дини орто 
азия элинин өзүнүн негизги дини боюнча кала берди. 
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ТАЛАССКАЯ БИТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нуржанов А. А.*

Summary

The Battle of Talas: The Historical Choice of Civilization

In the history of all civilizations, there are key points of their 
development, moments at which their fate was decided, their cultural and 
military-political appearance was formed. Often, iconic battles were such 
moments. Among those not only for the history of Kazakhstan, but also 
for the Steppe civilization and world culture as a whole, was the Talas 
battle. In addition to its historical significance and meaning, it is valuable 
because it can become a kind of example on geopolitics, the history of 
religions and military affairs. As a result, the Turkic peoples joined the 
Arab culture, and through it to the world one, becoming its integral part. 
Islamic culture gave rise to a process in the region, later called the “Muslim 
Renaissance”, stimulating the development of urban culture, architecture, 
scientific knowledge, marking the “Golden Age” in Central Asia.

Key words: Talas battle, civilization, Atlah, karkuks, turgeshi, arabs, 
urban culture, Maverannakhr, Taraz

В истории всех цивилизаций существуют ключевые точки их 
развития, моменты, в которые решалась их судьба, формировался 
облик их культурный и военно-политический облик. Зачастую 
такими моментами становились знаковые битвы. К числу таковых 
не только для истории Казахстана, но для Степной цивилизации и 
мировой культуры в целом стала Таласская битва. Думается, кроме 
ее исторического значения и смысла, она ценна тем, что может 
стать своеобразным учебникам по геополитике, истории религий и 
военному делу.

В историческом плане она любопытна тем, что не была 
канонизирована современниками, посчитавшими ее вполне рядовым 
событием в бесконечном ряду военных столкновений той эпохи. 
Со временем же за ней стало признаваться все более и более 
значительное влияние не только на судьбы Китая и Средней Азии, но 
и на развитие всего мира.

* К.и.н., Институт археологии им. А. Х. Маргулана, Алматы, Казахстан.
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Таласская долина, или северное Притяньшанье составляет юго-
западную область Жетысу. С юга ограничено Таласским и Кыргызским 
хребтами, на севере-песками Мойнкум и равниной Бетпак-Дала, 
на западе-ответвлением хребта Каратау, на востоке Шу-Илейскими 
горами. Река Талас берет начало на южных склонах Таласского 
Алатау и вступают в широкую долину, разделяясь на рукава. Длина 
Таласской впадины около 70 км, ширина 30-35 км, продолжительность 
безморозного периода составляет 140-160 дней, почвы-светло и темно-
каштановые сероземы, что позволяет заниматься хлебопашествам, 
садоводством и виноградарством, разведением технических культур, 
развивать животноводство. Необъятные просторы Таласской 
долины с глубокой древности привлекали к себе человека, который 
оставил здесь самые разнообразные археологические памятники, 
раскрывающие историю племен и народов, населявших долину 
со ІІ тыс. до н.э. Археологические изучения дали возможность 
вскрыть наиболее древние страницы ее истории, не запечатленные 
в письменных источниках. Письменные источники сообщают 
сравнительно поздние данные об ее истории, и несомненно, что 
жизнь в ней началась задолго до древнейших о Таласской долине.

Сообщения Чжан-Сянья 138-126 гг. и 115-104 гг. легли в основу 
описания стран Средней Азии в древнейшем китайском историческом 
сочинении Ши-Цзи. Соответствующая глава явилась исходной и 
для позднейших историков. В 27 году н.э. китайский историк Баньгу 
составляет «Историю старшей династии Хан (202 г. до н.э.-8 г. н.э.) 
под названием Цянь-Хань Шу. В этой истории впервые упоминается 
р. Талас. «Здесь указывается, что его лагерь (гунского шаньюя 
Чжи-чжи) состоящий из палаток (юрт?), был расположен в городке 
севернее поселения, обнесенным валом, по- китайски «чэн» (слово 
обозначающее «город») на реке Да-Луй в нескольких ли от снеговых 
гор. «Река Да-Луй и есть древнейшая китайская транскрипция 
известного названия реки «Талас» [1, с.47].

Ставка Чжи-чжи шаньюя, находилась вблизи средневекового 
города Тараз, на территории государства Кангюй, а отсюда следует, 
что р. Талас входила во владения кангюйцев, хотя здесь и были их 
окраинные восточные владения.

В середине VI в. н.э. политическую арену в Центральной Азии 
вступает новое государственное образование – Тюркский каганат. 
Тюрки занимают сначала территорию от Алтая до Сырдарьи, 
заключают союз с Ираном и громят государство эфталитов, затем 
продвигаются до Причерноморья. Обладая огромными богатствами, 
полученными в качестве дани от Китая и во время войн, они были 
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заинтересованы в активном развитии торговли на Великом Шелковом 
пути, поддерживая согдийских купцов.

В 742 году политическая гегемония на территории Великой 
степи перешла к союзу трех тюркских племен – карлуков, уйгуров 
и басмылов. Басмылы на короткое время возвысились, и их вождь 
стал каганом, но в 744 году уйгуры и карлуки разбили басмылов. 
В результате этих событий в Центральной Азии возникло новое 
государство – Уйгурский каганат (744–840 годы). Глава уйгурских 
племен стал верховным каганом, а вождь карлуков получил титул 
правого (западного) ябгу. Тем не менее такое положение карлуков 
явно не устраивало. Стремление к самостоятельности привело их к 
тому, что в 746 году («в год собаки») они откололись от Уйгурского 
каганата. В результате в середине VIII века в Семиречье развернулся 
новый виток борьбы за тюркское наследство. Ябгу – вождь карлуков 
– простер свою номинальную власть на весь Тянь-Шань до Кашгара 
и Ферганы.

Китайские императоры стремились использовать эту 
нестабильность степи в своих интересах и приняли неугомонных 
карлуков под свое покровительство. С помощью Китая карлуки 
подчинили своей власти Семиречье, а имперская армия продвинулась 
на рубеж Сырдарьи. В 747 году Гао Сяньчжи совершил поход на 
Болюй (Тибет), а на следующий год помог карлукам в их конфликте с 
правителем Чача (Ташкента). В 748 году китайский экспедиционный 
корпус захватил и разрушил столицу западнотюркских каганов Суяб, 
а в 749-м захватил Чач и отослал его правителя в Китай, где тот был 
казнен.

Казалось, ничто уже не может помешать китайской империи 
утвердить свое полное влияние в этом регионе, но тут на арене 
борьбы проявилась новая сила – мощная волна экспансии арабов.

Арабские племена, еще с третьего тысячелетия до нашей эры 
обитавшие на Аравийском полуострове, в VII веке были объединены 
пророком Мухаммедом в единое государство, идеологической основой 
объединения которого стала новая религия – ислам. Поначалу сам 
Мухаммед был в нем духовным, военным предводителем и судьей. 
Затем ближайшие родственники и сподвижники Мухаммеда постепенно 
консолидировались в привилегированную группу, получившую 
исключительное право на власть. Из ее рядов после смерти пророка 
стали выбирать новых единоличных вождей мусульман – халифов 
(заместителей пророка). Первые четыре из них, так называемые 
праведные халифы, искоренили всякое недовольство исламом в 
стране и завершили политическое объединение Аравии.
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Наибольшего могущества арабское государство достигло в 
период правления Омейядов (661–750 годы) Сломив к этому времени 
сопротивление берберов, они завоевали Северную Африку, затем в 
VII – первой половине VIII века арабами были завоеваны огромные 
территории из бывших византийских и персидских владений, включая 
Ближний Восток, Среднюю Азию, Закавказье, Северную Африку и 
Испанию. Арабское войско вступило и на территорию Франции, но 
было разбито рыцарями Карла Мартелла в битве при Пуатье в 732 
году. На востоке же арабский полководец Кутейба к 715 году подчинил 
халифату крупнейшие среднеазиатские города Хорезм, Бухару и 
Самарканд, а в 720-е годы овладел долиной Инда.

И вот сын казненного правителя Чача (Ташкента) обратился 
за помощью к арабам. К этому времени всеми действиями арабов 
в Средней Азии распоряжался Абу Муслим, возглавлявший 
антиомейядское движение и, собственно, приведший к власти в 
халифате новую династию – Аббасидов. Как раз незадолго до этого 
арабский отряд Салиха ибн Хумейда взял Тараз, но был осажден в 
нем китайской армией и тоже обратился за помощью к наместнику 
Аббасидов в Хорасане Абу Муслиму. Просьбы о помощи сына 
казненного владетеля Чача и опасения за судьбу своего отряда в 
Таразе заставили Абу Муслима отправить на выручку осажденным 
отряд под командованием Зияда ибн Салиха.

В VІІІ в. в долине Таласа происходили столкновения между 
тюркскими правителями, арабами и войсками китайского императора. 
К 751 году войска халифата завоевали территории Ирана, Ирака, 
Сирии, Палестины.. Несмотря на сопротивление Западно-Тюркского 
каганата, им удалось захватить его южную часть и включить в состав 
халифата. С проникновением арабов в регионе постепенно начал 
распространяться ислам.

Активные военные действия проводимые тюрками в Жетысу 
затрудняли подчинение этих областей арабам, что и было отмечено 
выдающимся ученым-востоковедом В.В. Бартольдом: «Арабские 
завоеватели доходили долины Таласа, но не присоединили ее к своим 
владениям». Произведенное еще А.Н. Бернштамом «исследование 
Таласской долины и междуречье Талас-Шу показало, что город Тараз 
приобрел в это время исключительное значение и явился форпостом 
мусульманской культуры Семиречья [2. с.14]».

К моменту сражения с обеих сторон собралось по 20—30 тысяч 
воинов, которые и выстроились на предстоящем поле битвы. 
Сражение продолжалось целых пять дней. На пятый день в тыл 
китайцам неожиданно ударили силы карлуков. В разгар битвы 
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карлуки, позабыв о внутренних противоречиях с тюргешами и другими 
родами, вступили в бой против древнего врага степняков. Китайская 
армия дрогнула и обратилась в бегство. Конвой Гао Сяньчжи с трудом 
проложил полководцу дорогу среди охваченных паникой воинов. [3. 
с.82].

Таласская битва в энциклопедии аль-Макдиси, написанной в 966 
г. содержит следующее описание битвы: «Он (Абу-Муслим) послал 
Зияда ибн Салиха, и тот завоевал округа Мавераннахра пока не достиг 
Тараза и Атлаха. Тогда обеспокоились китайцы, их пришло больше 
сто тысяч и осадили они Са›иду б. Хумайда в медине Тараза. (В это 
время) Абу Муслим стоял в своем лагере в Самарканде и послал на 
помощь Са›иду б. Хумайду рабочих и ополчение добровольцев тот 
несколько раз вступал с ними (китацами) в сражение, из них было 
убито 45000, взято в плен 25000, остальные бежали, мусульмане 
завладели их лагерем» [4, с.132-136].

Атлахская битва и великая победа в ней сыграли огромную 
роль в последующей истории народов Средней Азии и Казахстана, 
развязали узел многочисленных противоречий, получили наглядный 
пример единства единокровных народов. Кроме того, именно эта 
битва привела к тому, что китайская экспансия было прервана, и с этой 
стороны на многие столетия была предотвращена угроза нашествий.

Битва на реке Талас (Атлахская битва) — сражение, произошедшее 
в июле 751 года на реке Талас (предположительно в приграничных 
районах современных Казахстана и Кыргызстана) между войсками 
Аббасидской империи и Карлукского каганата с одной стороны, 
и армией танского Китая за контроль над Средней Азией. «Атлук» 
(Атлах) – название города недалеко от Тараза [5]. Здесь развернулась 
грандиозное сражение между аббасидским военоначальником 
Зиядом ибн Салихом и китайским полководцем Гао Сянь-чжи. Битва 
продалжалась пять дней. В решительный момент в тылу китайцев 
восстали карлуки к перешли на сторону арабов. Китайское войско 
было наголову разбито Результатом битвы стала победа Аббасидов 
с карлуками, что положило начало распространению ислама в 
Центральной Азии, а также арабскому влиянию на участках Великого 
Шелкового пути в регионе.

Битва положила конец продвижению на запад границ Танской 
империи. В то же время китайским военачальникам удалось 
нанести значительный ущерб арабским силам, что приостановило 
их продвижение на восток, в Семиречье, на земли Тюргешского 
каганата. Разразившееся через несколько лет после битвы восстание 
Ань Лушаня подорвало мощь танского Китая и заставило императора 
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отозвать свои пограничные гарнизоны на восток.

В. В. Бартольду были известны ещё два упоминания Таласской 
битвы. Одно из них — неоднократно цитировавшееся сообщение ас-
Са‛алиби о том, что производство бумаги в Самарканде наладили 
китайцы, взятые в плен Зийадом б. Салихом [6, с. 28]. Другое 
— рассказ первого историка Багдада Ибн Тайфура о перстне с 
яхонтом, посланном Зийадом б. Салихом Абу Муслиму «из Китая» 
и подаренном затем ас-Саффаху; он переходил по наследству от 
халифа к халифу, пока не был потерян ар-Рашидом при стрельбе из 
лука [4, с. 8-9]. Этими тремя арабскими источниками до сих пор и 
ограничивались наши сведения о Таласской битве[4].

Огромную роль эта битва сыграла и в последующей истории 
народов Средней Азии. С одной стороны, фактически навсегда был 
положен конец посягательствам Китая на восточную и центральную 
части Средней Азии, которые он стремился поставить под свой 
контроль в течение почти тысячелетия, а с другой – она означала 
окончательный политический и административный контроль в этом 
регионе арабских халифов и торжество мусульманской религии 
[7, с. 53-63]. Тюркские народы приобщились к арабской культуре, 
а через нее и к мировой, став ее составной частью. Исламская 
культура породила в регионе процесс, впоследствии названный 
Мусульманским Ренессансом, стимулировав развитие городской 
культуры, архитектуры, научного знания, ознаменовав «Золотой век» 
в Центральной Азии, что отмечалось еще Бернштамом [8].

Карлуки создали свое независимое государство. К 766 году они 
закончили покорение Семиречья, Таласа, долины реки Чу и дошли 
до Западного Тянь-Шаня. К X веку карлукские племена расселились 
на обширной территории Казахстана – от Джунгарского Алатау до 
среднего течения Сырдарьи, между озерами Балхаш и Иссык-Куль, 
в долинах рек Или, Чу, Талас, в отрогах Тянь-Шаня, в Исфиджабской 
области вплоть до средневекового города Отрар. Однако из-
за постоянных войн с арабами и другими кочевыми племенами 
карлукское государство в 940 году пало под натиском Кашгара, а в 960 
году карлуки становятся частью исламского мира на государственном 
уровне[9, 10].

Как и любое знаковое историческое событие, Таласская битва за 
прошедшие века обросла множеством легенд, преданий, эпических 
сказаний. Но одна известно точно: среди китайских военнопленных 
оказались специалисты по производству бумаги и шелка. До середины 
VIII это были два наиболее бережно хранимых китайцами секрета, 
теперь же они раскрылись и постепенно через арабов стали известны 
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и в Европе. Значение открытия технологии изготовления бумаги для 
мировой культуры, пожалуй, трудно переоценить. То же самое можно 
с уверенностью сказать и об Таласской битве, навсегда изменивший 
культурный ландшафт Центральной Азии и территории Казахстана.
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TÜRKİYE’DE “TALAS” YER ADI*

İsakov A.**, Murzakulova G.***, Nurmatov M.****

Summary

Toponymy of “Talas” in Turkey

According to the information gathered within the framework of the 
project called “Kyrgyz Traces in Turkey”, there are 9 places (district, village, 
avenue, boulevard, street) named “Talas” in Turkey. The toponomy “Talas” 
is present in 8 provinces of Turkey. It is possible to say that The Battle of 
Talas and the place name “Talas” in Kyrgyzstan played an important role 
in the use of the word “Talas” as a place name in Turkey.

Keywords: Talas, Turkey, Kyrgyzstan, Toponomy, The Battle of Talas.

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Kırgızlarla doğrudan ilgili yer 
adları az değil. Bu konuya “Anadolu’da Kırgız İzleri” adlı bildiride kısaca 
değinmiştik.1 Bu bildirimiz Türkiye’deki “Talas” yer adı hakkındadır.

Kırgız yer adlarının Türkiye’de kullanılması ile ilgili çeşitli yorumlar 
mevcut. Türk boyları, onun içinde Kırgız boyları ortaçağlardan itibaren 
Türkistan’dan günümüz Türkiye topraklarına gelerek yerleşmeye 
başladılar. Onların Türkistan’daki, Tanrı Dağları bölgesindeki yer adlarını 
Anadolu’ya kendileriyle birlikte getirdiklerini söyleyebiliriz.

Bildirimizin esas konusu olan “Talas” adının anlamı hakkında Türkçe 
bazı bilgiler söz konusudur. Hüseyin Hüsnü’nün bildirdiğine göre, 
Türkiye’nin Kayseri ilinde sert rüzgara “talaz” diyorlar.2 Yakutlar temiz, 
güzel bozkıra, dinlenmeye müsait yerlere “talas” diyorlarmış.3 Belirtmek 
gerekir ki, Türkiye’de “Talas” soyadını alanlar çoktur.

Biz “Türkiye’de Kırgız İzleri” projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 

* Bu bildiri “Türkiye’de Kırgız İzleri” projesi çerçevesinde hazırlanmıştır.
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1 Абдрасул Исаков, Гүлдана Мурзакулова. Анадолуда кыргыз издери (Жер аттары) // 

Энесайлык данакер этнограф. Хакас элинин чыгаан этнографы, тарых илимдеринин 
доктору, профессор Виктор Яковлевич (Астай) Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине 
арналган жыйнак. Мурас фонду. Бишкек 2016. 170-173-б.

2 Hüseyin Hüsnü, Kayseri Sözlüğü, Kayseri: Yenimatbaa, 1934, s. 83.
3 Kazım Özdoğan, Kayseri Tarihi, c. I, Kayseri: Erciyes Matbaası, 1948, s. 66.
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topraklarında mevcut “Talas” yer adlarını önce haritamap.com internet 
sitesinden tespit ettik. Söz konusu haritada “Talas” adını taşıyan yerlerin 
koordinatları net olarak verilmiştir. Daha sonra yollara revan olarak 
“Talas” adını taşıyan yerlere gidip fotoğraf çektik, yerel halk temsilcileriyle 
görüşmeler yaptık.

Türkiye’de “Talas” Adını Taşıyan Yerler

Türkiye’de “Talas” adını taşıyan yerler şunlardır:

1) TALAS İLÇESİ (Kayseri)

Talas İlçesi, Kayseri İlinin merkezinde bulunuyor. Talas, Kayseri’nin 
büyük ilçelerinden biridir. İlçe 38.686020 enlem ve 35.577911 boylamda 
yer almaktadır. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1311 metredir. 
Talas GPS koordinatları 38° 41´ 9.6720” ve 35° 34´ 40.4796”

Kayserili araştırmacı Ali Tuzcu kendi kitabında, “M.Ö. 360 yılından 
sonra yazılan seyahatname, coğrafya eserleri ve Hristiyan diniyle ilgili 
kitaplarda Talas ‘Mutalaska, Mutalaski’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu 
kelimenin Hitit dilinden geçtiği tahmin ediliyor.” demektedir.4 “Mutalaska”, 
Latincede “kutsal savaş” anlamına geldiğini bildiren görüşler mevcut.5

10. asırda Oğuz boyları Kırgızistan’ın Talas, Çüy bölgelerinde 
yaşıyorlardı.6 Sulçuklular devrinde Oğuz-Türkmen boyları Kayseri 
bölgesine yerleşmeye başladılar.7 Ali Tuzcu’ya göre, bu bölgeye gelen 
Türk boyları “Mutalaska”yı “Talas” şeklinde kullanmaya başladılar.8

Osmanlı devrinde “Talas” büyük bir köy ismiyken, 1926 yılından 
itibaren “nahiye” adı olarak biliniyor. 4 Temmuz 1987 tarihinde Talas İlçesi 
kurulmuştur. Günümüzde Talas İlçesi’nde 165 bin 127 kişi yaşıyor.9 Talas 
İlçesi, Kırgızistan’ın Talas İli ile kardeş şehir anlaşması imzalamıştır.10

4 Ali Tuzcu, Talas (1850-1950). Zaman, Mekan, İnsan Manzaraları, Kayseri: Talas Belediyesi 
Kültür Yayınları 3, 2008, s. 11.

5 “Talas Tarihi”, Talas Belediyesi, https://www.talas.bel.tr/tr/talas/talas-tarihi, (Erişim Tarihi: 
10.04.2021).

6 Омуркул Караев. Народы Центральной Азии и государство Караханидов // Историко-
культурные связи народов Центральной Азии. Улан-уде 1983. С. 92-93.

7 Ahmet Akşit, “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Nüfus ve Etnik Durumu”, I. Kayseri 
ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11- 12 Nisan 1996), Kayseri: Erciyes Üniversitesi 
Matbaası, 1997, s. 7.

8 Ali Tuzcu, Talas (1850-1950). Zaman, Mekan, İnsan Manzaraları, Kayseri: Talas Belediyesi 
Kültür Yayınları 3, 2008, s. 11.

9 “Talas Nüfusu-Kayseri”, Nufusu.com, https://www.nufusu.com/ilce/talas_kayseri-nufusu, 
(Erişim Tarihi: 10.04.2021).

10 “Kardeş Belediyeler”, Talas Belediyesi, https://www.talas.bel.tr/tr/kurumsal/kardes-
belediyeler, (Erişim Tarihi: 10.04.2021).
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Türkiye’nin Talas İlçesi’nde yaşayan bazı aileler 1934 yılında soyadı 
kanunu çıktığında “Talas” soyadını aldılar. Örneğin, 1909 yılında Talas 
İlçesinde dünyaya gelen şair, eğitimci İsmail Hakkı “Talas” soyadını 
almıştır. İsmail Hakkı “Talas” adlı basımevi kurararak çok sayıda kitap 
neşretmiştir.11

2) TALAS KÖYÜ (Manisa)

Talas Köyü, Manisa İli Demirci İlçesi’ne bağlıdır. Köy, 38.848843 enlem 
ve 28.488190 boylamda yer almaktadır. Talas Köyü’nün posta kodu 45900. 
Talas Köyü GPS koordinatları 38° 50´ 55.8348” ve 28° 29´ 17.4840”. Köy 
il merkezinden 140 km, ilçe merkezinden 37 km uzaklıkta bulunuyor. 
Wikipedia’daki bilgilere göre, 2007 yılında köyde 152 kişi yaşıyordu.12

İçişleri Bakanlığı’nın 1968 ve 1981 yıllarına ait kayıtlarında Talas, 
Manisa’nın Demirci İlçesi’ne bağlı köy olarak gözükmektedir.13 Bölgede 
yaşayan Yörükler yerleşik hayata geçmeye başladığında köye “Talas” 
adı verilmiştir. Köyde düğünler üç gün (Cuma-Pazar) sürüyor. Köylüler 
geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

3) TALAS CADDESİ (Erzincan)

Talas Caddesi, Türkiye’nin Erzincan İli Üzümlü İlçesi’ne bağlıdır. Talas 
Caddesi 39.697655 enlem ve 39.689960 boylamda yer almaktadır. Talas 
Caddesi’nin posta kodu 24160. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 
1303 metredir. Talas Caddesi GPS koordinatları 39 41´ 51.5580” ve 39 
41´ 23.8560”.

Adı cadde olmasına karşılık Talas Caddesi çok büyük değildir. Cadde 
yeni yerleşim bölgesinde bulunuyor. Cadde kenarında oyun alanı mevcuttur. 
Sokağın bir kısmı boş. Cadde ismini gösteren tabela bulunmamaktadır.

4) TALAS CADDESİ (Konya)

Talas Caddesi, Türkiye’nin Konya İli Cihanbeyli İlçesi’ne bağlı 
Bahçelievler mahallesinde bulunmaktadır. Cadde 38.663494 enlem ve 
32.913612 boylamda yer almaktadır. Talas Caddesi’nin posta kodu 42850. 
Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 967 metredir. Talas Caddesi GPS 
koordinatları 38 39´ 48.5784” ve 32° 54´ 49.0032”.

Caddenin yarısında evler bulunmakta, yarısı ise boştur. Yokuş çıkan 

11 Esengül Sağlam Can, “İsmail Hakkı Talas (d. 1909 ö. 27 Ağustos 1978)”, Türk Edebiyatı 
İsimler Sözlüğü, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/talas-ismail-hakki, (Erişim Tarihi: 
11.04.2021). 

12 “Talas, Demirci”, Vikipedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Talas,_Demirci, (Erişim Tarihi: 
05.04.2021).

13 Köylerimiz. 1 Mart 1968 gününe kadar, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1968, s. 499; 
Köylerimiz 1981, Ankara 1982, s. 508.
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caddenin sonunda Vedat Kora İlkokulu bulunmaktadır. Sokak başında 
“Talas” tabelası mevcuttur. Sokak sakinlerinin bildirdiğine göre, Talas 
Caddesi 30 yıldır mevcuttur. Belirtmek gerekir ki, 1954 yılında Kırgızistanlı 
Özgen ailesi Türkiye’ye gelerek Cihanbeyli’ye yerleşmiştir.14

5) TALAS BULVARI (Kayseri)

Talas Bulvarı, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi’nde 
bulunuyor. Bulvar 38.701958 enlem ve 35.518578 boylamda yer almaktadır. 
Talas Bulvarı’nın posta kodu 38030. Talas Bulvarı GPS koordinatları 38° 
42´ 7.0488” ve 35° 31´ 6.8808”. Şehrin en büyük bulvarlarından biridir. 
Bulvardan tramvay geçmektedir.

6) TALAS SOKAĞI (Balıkesir)

Talas Sokağı Balıkesir İli Sıngırlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Burası kısa bir sokaktır. Sokakta on civarında 2-3 katlı 
evler bulunmaktadır. Sokakta tabela mevcut değildir.

7) TALAS SOKAĞI (İstanbul)

Talas Sokağı İstanbul İli Tuzla İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 
bulunuyor. Sokak 40.833370 enlem ve 29.363089 boylamda yer almaktadır. 
Talas Sokağı’nın posta kodu 34950. Talas Sokağı GPS koordinatları 40° 
50´ 0.1320” ve 29° 21´ 47.1204”.

Talas, uzun bir sokak olup yokuş aşağı inmektedir. Sokak başında 
Mimar Sinan Cami ve Sağlık Ocağı mevcuttur. Sokakta çok katlı 90 ev 
bulunmaktadır.

8) TALAS SOKAĞI (Samsun)

Proje çerçevesinde haritamap’tan bulduğumuz Samsun’daki Talas 
Sokağı’na gittiğimizde, sokağın tamamen ortadan kaldırılıp, oraya yeni site 
yapıldığını gördük. Yerel ahali eskiden burada Talas Sokağı’nın olduğunu 
teyit ettiler.

Talas Sokağı Samsun İli Canik İlçesi merkezinde bulunuyormuş. 
Sokak 41.265404 enlem ve 36.345066 boylamda yer almaktaydı. Talas 
Sokağı’nın posta kodu 55080 idi. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 
13 metredir. Talas Sokağı GPS koordinatları 41° 15´ 55.4544” ve 36° 20´ 
42.2376”.

9) TALAS SOKAĞI (Yozgat)

Talas Sokağı Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde 
bulunuyor. Sokak 39.188759 enlem ve 35.254593 boylamda yer almaktadır. 

14 Тажыгүл Кунтуз. Кыргыздар жана Түркияга көч // 1-Эл аралык байыртадан бүгүнкүгө 
чейинки кыргыз-түрк мамилелери симпозиуму докладдары. Бурса 2017. 396-397-б.
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Talas Sokağı’nın posta kodu 66400. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 
1078 metredir. Talas Sokağı GPS koordinatları 39° 11´ 19.5324” ve 35° 
15´ 16.5348”.

Sokakta 1-2 katlı evler mevcuttur. Sokak başında tabela bulunmaktadır. 
Burası uzun bir sokaktır.

Sonuç

“Talas” kelimesinin anlamı konusunda Türkiye’de çeşitli görüşler söz 
konusudur. Belirtilmesi gerek ki, Türkiye’de bilim adamları arasında 
“Talas”ın Kırgızistan’daki Talas’tan esinlenmiş olabileceğine dair görüş 
hakimdir. Genel olarak Türkiyeliler 751 yılında meydana gelen Talas 
Savaşı’nı yeterli derecede biliyorlar ve Kırgızistan’ın Talas bölgesi hakkında 
bilgi sahibiler. Bundan ötürü Türkiye’de “Talas” kelimesinin yer adı olarak 
kullanılmasında Talas Savaşı ve Kırgızistan’daki “Talas” yer adının önemli 
rol oynadığını söyleyebiliriz.

Tespit ettiğimiz kadarıyla günümüzde Türkiye’de “Talas” adını taşıyan 
9 yer (ilçe, köy, cadde, bulvar ve sokak) adı bulunmaktadır. “Talas” yer 
adı Türkiye’nin 8 ilinde mevcut. Türkiye’nin güneyi haricindeki bölgelerde 
“Talas” adını görmek mümkündür.
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Resimler15

İznik şehrinde Kırgızistan’ın Talas İli’nin yönünü ve uzaklığını gösteren tabela

Yozgat İli’nde bulunan Talas Sokağı’nın tabelası

15 ∗ Fotoğraf Adilet Abishev tarafından çekildi.
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Konya İli’nde bulunan Talas Caddesi’nin görünümü

İstanbul’da bulunan Talas Sokağı’nın tabelası
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ТАЛАС САЛГЫЛАШУУСУ ЖАНА БОРБОРДУК 
АЗИЯДАГЫ ЖАҢЫ ЦИВИЛИЗАЦИЯЛЫК БУРУЛУШ

Сыдыков К. Т.*

Summary

The Talas Battle and a New Civilization Turn in Central Asia 

The artlicle deals the historical significance and place of the Talas 
battle, which took place at one of historical place of Kirgyzstan in the Talas 
Valley, more precisely not far from the city of Atlah in the 7th century, on the 
banks of Talas River.

Талас салгылашуу кытай жана араб аскерлеринин ортосунда 
жүрүп, ага жергиликтүү түрк калкынын да катышуусу маанилүү ролду 
ойногон. Бул салгылашуу тууралуу дүйнөлүк окуу жайлардын тарых 
сабактарында окутулуусу-анын канчалык деңгээлде Борбордук Азия, 
анын ичинде Кыргызстан үчүн маанилүү экендигинен кабар берет. 
Бирок, тилекке каршы ал тууралуу маалыматты Кыргызстандын 
бардык эле атуулдары, жада калса ошол тарыхый окуя болгон жерде 
жашаган жергиликтүү тургундардын бардыгы биле бербейт. Биз, бул 
макалабызда мекенибизде болуп өткөн, көңүл бурбай коюуга мүмкүн 
болбогон маанилүү Талас салгылашуусу жана анын жергиликтүү 
элдердин маданиятына тийгизген таасири тууралуу маалыматты 
дагы бир ирет элдин назарына коюп, андан өзүбүзгө үлгү алууну 
туура көрдүк. 

Эзелден тарта биздин заманга чейин жана биздин заманыбыздын 
башталышынан бери акыркы доорлорго чейин, Борбордук Азия 
көптөгөн саясий жагынан кубаттуу өлкөлөрдүн көңүл борборуна 
айланып келгендиги талашсыз. Ар бир нерседе борбор - анын өзөгү, 
маңызы жана маанилүү орду болгону сыяктуу эле, гоеграфиялык 
жайгашуусу жагынан да, Борбордук Азия көптөгөн тарыхый 
окуялардын, саясий жана маданий бурулуштардын чордону болуп 
келгендигин тарых маалыматтары тастыктап турат. Бул аймакта 
кимдер жана кандай гана коомдор өтпөгөн. Алсак, айтылуу сак же 
скифтер[1, 15-бет], усундар[2, 159-бет], хунндар[1, 26-бет], Батыш 
Түрк[1, 32-бет], түргөш[1, 33-бет] жана башка элдер жашап, өнүгүүнүн 
туу чокусуна жетип, байырлап өткөн. Ал эми азыркы учурда ошол 
доорлордогу кылым карыткан эски калктардын бири болгон кыргыз 

* Студент, ТалМу, Талас, Кыргызстан.
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эли да, бабалардын мурасын сактап, дагы да бул аймактардын 
бир бөлүгүн ээлеп, байырлап отурат. Айтылуу тарыхтагы Атлах же 
Талас салгылашуусу да, дал ушул Кыргызстандын, анын ичинде кең 
Таластын жергесинде болуп өткөндүгү, ар бир мекенин жана анын 
тарыхын сүйгөн атуулду кайдыгер калтырбоосу керек. 

Талас салгылашуусу болуп ёткён Атлах шаары тууралуу тарыхый 
булактарга кайрылсак. Атлах шаары тууралуу маалымат араб 
тарыхчысы Аль Мутаххар бин Тахир аль Мукаддасийдин «Китабуль 
Бадъ ват Таарих» китебинде белгиленип өтүп, анда, Абу Муслим Зияд 
бин Салихти Бухарада чыккан көтөрүлүштү басуу үчүн жөнөткөндүгү 
тууралуу айтылып, анын Тараз жана Атлах шаарларына чейин 
келгендиги баяндалат. 

( و بعث زياد بن صالح فافتتح كور ما وراء النهر حتى بلغ طرازا و اطلخ) 

Мааниси: (Абу Муслим) Зияд бин Салихти жөнөтүп, ал 
Мавераннахрды басып алып Тараз менен Атлахка чейин жеткен[3, 
74-75-бет]. Бул жерде тарыхчы Аль Мукаддасийдин сөзүнөн Тараз 
менен Атлах шаарлары бири бирине жакын жайгашкан шаарлар 
экенине ишаарат кылгандыгын байкоого болот. 

Атлах шаары тууралуу дагы бир араб географ жана саякатчысы 
Шамс ад-Дин Абу Абдуллах Мухаммад ал-Мукаддаси (же аль-
Макдиси) өзүнүн «Ахсан ат-такасим фи марифат ал-акалим» аттуу 
китебинде Атлах шаарын келеркидей сүрөттөйт: 

الغالب على رستاقها  الرقعة عليها حصن و أكثرها بساتين و  القصبة فى  تقارب  و اطلخ مدينة عظيمة 
األعناب و الجامع فيه و األسواق بالربض 

Мааниси: «Атлах - бул чоң шаар, аянты жагынан негизги шаарга 
жакындашат. Айланасында дубалы бар. Анын көпчүлүгү бакчалар, 
ал эми жүзүмзарлар рустакта басымдуулук кылат. Чоң мечит шаарда, 
базарлар рабадда. «[4, 76-бет].

Ошондой эле Атлах шаары тууралуу маалымат аль Истахри жана 
Ибн Хаукалдын эмгектеринде да кездештирүүгө болот.

Ал эми советтик доордогу тарых окумуштууларынын эмгектерине 
келсек, Атлах шаарынын Талас облусунун Манас районунда 
жайгашкандыгы тууралуу топогорафиялык картасын А.М. Беленицкий, 
И.Б. Бентович жана О.Г. Большаковдун «Средневековый город 
Средней Азии» атуу китебинен келерки сүрөттө байкоого болот [5, 84-
бет].
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Ал эми А. Н. Бернштамдын божомолдоосу боюнча Атлах шаары 
азыркы Тараз шаарына чектеш Манас районуна караштуу Кеңеш 
жана Үч-Коргон айылдарындагы шаар урандылары айтылат. Бул 
боюнча А.Н. Бернштамдын келерки сөзүн келтире кетсек болот: 
«Атлах менен Хамукет Тараздын түштүгүндө, аны (Тараз) менен 
аталган капчыгайдын (Чоң Капка) ортосунда жайгашкан болуш керек. 
Менимче, алар Богословское айылынын жанындагы урандыларга 
туура келет, мүмкүн Солдатское айылынын жанындагы Үч-Коргон 
жана Джуван Тепе ( Атлах болушу мүмкүн)» [6, 43-бет]. Мында 
белгилеп кетчү бир жагдай, жогоруда аталган Джуван Тепе аталышы 
азыркы Кеңеш айылынын этегиндеги Атлах шаарынын урандысы деп 
божомолдонгон бийик дөбөгө карата айтылып келгенин жергиликтүү 
тургундар белгилешкен. 

Талас салгылашуусу болуп өткөн жер боюнча бүгүнкү күндө 
археологиялык казуу иштери жүргүзүлбөгөндүгүнө карабастан ал 
тууралуу тарых окумуштууларынын бир нече пикирлери бар. Биз 
«Байыркы Тараздын эстеликтери» мамлекеттик тарыхый-маданий 
корук-музейинин директору, белгилүү Жамбылдык тарыхчы Такен 
Молдакынов Казинформдун кабарчысына берген маегине токтолсок: 
-«Казак-кыргыз мамлекеттик чек арасы делимитациялангандан 
кийин, Талас дарыясынын жээгиндеги бул тилке Кыргызстанга 
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өткөн. Мамлекеттик чек ара боюнча Кыргыз Республикасы менен 
Казакстан Республикасынын ортосундагы келишимге 2001-жылы 
Астана шаарында кол коюлган. Быйыл Казакстан менен Кыргызстан 
980 чакырымдык мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана 
демаркациялоо боюнча демаркациялоо ишин аяктап жатышат. 
Кыргызстандын Манас районундагы Талас дарыясынын аймагындагы 
чек ара тилкеси, тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча, Талас 
дарыясынын бою боюнча такталды, натыйжада 751-жылы Талас 
салгылашуусу болгон жер Кыргызстанга өттү. Ал Казакстандын 
аймагында, Жамбыл облусуна караган мезгилде, тарыхый мааниси чоң 
болгондуктан, ал мыйзам менен корголгон». Бул объекттин паспорту 
жана каттоо картасы бизде сакталуу» [7] -деп жооп бергендиги Талас 
салгылашуусу азыркы Кыргыз Республикасына караштуу аймакта 
болгондугун дагы бир ирет такстыктайт. 

Талас салгылашуусунун алдында Жети-Суудагы саясий кырдаал да 
курчуп турган. Бул тууралуу тарыхый булактарда келеркидей маалымат 
берилет: «Түргөш кагандары чыныгы күчүн жоготту. Ынтымаксыз 
уруулар чет элдик баскынчыларга катуу каршылык көрсөтө алган жок. 
Муну Чыгыш Түркстандагы Тан губернаторлору колдонуп, «сары» 
жана «кара» түргөштөрдүн ортосундагы династиялык уруштарга 
кийлигишкен» [2, 252-бет]. А түгүл 748 -жылы Тан империясы Суяб 
шаарын убактылуу басып алып, талкалоого жетишкен[2, 252-бет]. 
Бирок абал ошол бойдон калган жок. Анткени, Тан империясынын 
Орто Азия иштерине мындай тайманбас кийлигишүүсүн арабдар 
байкабай коё алышкан жок. Натыйжада үстөмдүк талашы Талас 
суусунун жээгиндеги салгылашта чечилген[2, 253-бет]. 

Талас салгылашуусу тууралуу тарых булактарында аз да болсо 
окуянын себептерин жана натыйжасын камтыган маалыматтар бар. 
Алардын бири белгилүү араб тарыхчысы Ибн аль-Асирдин «Ал Камил 
фит Тарих» аттуу китеби. Ал китепте согуштун тек-жайы келеркидей 
сүрөттөлгөн: «Фергананын Ихшиди Шаш падышасына каршы Кытай 
императорунан жардам сурап, ал жүз миң аскер жиберген. Курчоодо 
калган Шаш падышасы багынып берүүгө аргасыз болгон. Ал Кытай 
императоруна жана анын тарапташтарына зыян жете тургандай 
каршылык көрсөтпөдү. Бул тууралуу кабар Абу Муслимге жетип, ал 
кытайларга каршы Зияд бин Салихти жөнөткөн. Алар Тараз (Талас) 
дарыясынын жанында беттешип, мусулмандар аларды жеңип, 
алардан 50 миңге жакынын өлтүрүп, 20 миңдейин туткунга түшүрдү. 
Калгандары кытайга качышты. Бул окуя 133-жылы Зуль Хижжа айында 
болгон .» [8, 449-бет]. (Төмөндө арабча тексти келтирилди)
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Ал эми бул салгылашуунун жүрүшү тууралуу кенерирээк жана 
нускалуу маалыматты тарых илимдеринин доктору, профессор 
Ташмамбет Кененсариевдин макаласынан келтирсек болот: 
«Ошентип, 751-жылдын июль айында Талас суусунун боюндагы 
Атлах шаарынын жанында эки зор армиянын тарыхый салгылашуусу 
болуп өткөн. Булактарга караганда Талас суусунун эки жээгинде 
эки цивилизациянын кызыкчылыгын көздөгөн эки зор армия бири-
бирине даай алышпай 4 күн турушкан делет. Салгылашуунун 
тагдырын бешинчи күнү кытайлардын тылынан капыстан сокку урган 
карлуктар чечти. Жети-Суунун түндүк чектеринде жашап жаткан 
карлук урууларынын башчысы Жабгу кытай баскынчыларына каршы 
күрөштөрдө азырынча алсыз болуп, ошондуктан алар арабдарга 
жардам берүүгө кам уруп жатышкан эле. Карлуктар кытайлардын 
тылында Талас салгылашуусунун башталышына чейин эле жашыруун 
чоң кошуун топтоп коюшкан болучу.

Кытай аскеринин тылынан сокку урууда чигилдерден чыккан Ябгу 
(Жабгу) өзү баштап согушка кирген. Капыстан урулган соккудан кытай 
армиясы солк этип, бирок кытай кол башчылары баш командачы 
генерал Гао Сяньчжи, экинчи генерал Чжан Лао башаламан түшүп 
кача баштаган солдаттарды карлуктарга каршы кайрадан катарга 
тургуза алды. Бирок, ошол мезгилде Талас суусунан араб аскерлери 
өтө баштап, кытайлардын фронт жагынан чабуулга кирди. Гао 
Сяньчжи өзү да кармашка аралашууга мажбур болгон. Натыйжада 
Тан империясынын армиясынын таш-талканы чыгып, алардан 50 миң 
жоокер каза таап, 20 миңи колго түшкөн. Гао Сяньчжи бир аз гана 
отряды менен качып кетүүгө үлгүрдү[9].

Бул окуя тууралуу Мутаххар бин Таахир аль Мукаддасийдин 
(аль Макдисий) «Китабул Бад ват Тарих» китебинде келеркидей 
сүрөттөлөт: 

966-жылы Саманиддердин вазиринин буйругу менен жазылган 
Мутаххар аль-Мукаддасинин энциклопедиясынын тарыхый 
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бөлүгүндө,751-жылдагы окуялардын төмөнкү сүрөттөмөсүн камтыйт: 
«Абу-л-Аббастын башкаруусунун үчүнчү жылында Абу Муслимди 
мыйзамсыз кан төгүү жана аша чапкан өлтүрүүсү менен айыптаган 
жеңилген аскерлердин калдыктарынан жана башка адамдардан 
турган 30 миң арабдар менен Шарик (Шурайк) бин Шейх аль-
Фахрийдин чыгуусу Бухаранын иши оорлоштурду. Абу Муслим аларга 
каршы аракеттенип, анын авангардынын башында Зияд бин Салих 
жана Абу Дауд Халид бин Ибрахим аль-Зухли турду. Ал (Абу Муслим) 
алар менен согушуп, Шарикти өлтүргөн жана Бухара менен Согдуну 
кайрадан басып алган жана душмандар кол салса, аларга чеп катары 
кызмат кылуусу үчүн Самаркандга дубал тургузууга буйрук берди. Ал 
(Абу Муслим) Зияд бин Салихти жөнөтүп жана ал Мавераннахрды 

басып алып Тараз менен Атлахка чейин жеткен. 

 Андан кийин  (و بعث زياد بن صالح فافتتح كور ما وراء النهر حتى بلغ طرازا و اطلخ )
кытайлар тынчсызданып, алардын жүз миңден ашыгы келип, Саид 
бин Хумейд Тараз шаарына коргонду. [Ушул убакта] Абу Муслим 
Самарканддагы лагеринде туруп, Саид бин Хумайдга жумушчуларды 
жана ыктыярдуу кошуундарды жөнөттү. Алар менен [кытайлар] бир 
нече жолу салгылашкан, алардын 45000и өлтүрүлгөн, 25000 туткунга 
түшүп, калгандары качып кетишти. Мусулмандар алардын конушун 
(лагерин) ээлеп алышты. [Абу Муслим] Бухарага кетти. «[3, 74-75-бет].

Бул жерден биз биринчи жолу Тараздагы араб гарнизонунун 
курчоосу жөнүндө билебиз, ага башка жерде айтылбаган Саид бин 
Хумейд командалык кылган окшойт. Кытайлардын үстүнөн болгон 
жеңиш дагы, Зияд бин Салихке эмес, ага (Саид бин Хумейдге) 
таандык болуп калып отурат. 

Бирок ушул негизде берилген маалыматты ишенимсиз деп 
эсептебеш керек: Ибн аль-Асир жана аль-Макдиси бир эле окуянын 
ар кандай эпизоддорун сүрөттөшөт[10, 133-бет].

Талас салгылашуусуна ошол мезгилдеги өнүгүү этабында бараткан 
эки чоң империя, Кытайдын Тан империясы жана Араб Аббасийлер 
халифаты негизиги себеп болгон. Эки дөөлөт тең ошол доордо 
саясий, экономика жана маданият жаатында өнүгүп, өз таасирлерин 
ээлик кылган аймактарга жайылтуу аракетинде эле.

Алсак, Тан империясынын доору (618-907) Кытайдын орто 
кылымдардагы өнүккөн доору болгон. Элдин ар түрдүү катмарларынын 
колдоосуна ээ болгон Ли Юандын саясаты өлкөнүн Тан бийлигинин 
алдында биригүүсүнө алып келген. Өзгөчө ири азиялык держава 
болгон Тан империясынын өнүгүүсүнүн жогорку чеги император Сюань 
Цзундун (713-755) башкаруу мезгилине дал келет. Бул мезгил мурдагы 
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мезгилдерден даярдалып келген кытай маданиятынын эң жогорку 
мезгили катары урпактардын эсинде калган. [11, 166,177, 182-беттер]. 
Тан империясынын тышкы саясаты тууралуу айта турган болсок, Тан 
династиясынын башкаруучулары мурункуларынан айырмаланып, 
Түрк кагандыгына карата саясатын кайрадан карап чыгышкан. Эгерде 
династиянын негиздөөчүсү аларга салык төлөп берген болсо, ал эми 
628-630-жылдары Ли Шиминдин тушунда Түрктөргө каршы чоң жүрүш 
кылган. Анын артынан Улуу Жибек жолун бойлой басып алуу сериясы 
башталган. 640-жылы Тан аскерлери Турфан ойдуңунда жайгашкан 
Гаочан мамлекетин талкалашкан. Андан кийин алар уйгурларга 
каршы узак мөөнөттүү согуш жүргүзүшкөн. 657-жылы алардын 
жардамы менен 679-жылы Чыгыш Каганат менен биримдикте Тан 
бийлиги Батыш Каганатка акыркы сокку урган.

Кытай гарнизондору Үрүмчүгө чейин байыркы Жибек Жолу 
бойлой жайгашкан. Келген кербендер менен бирге Борбор Азия 
мамлекеттеринен Кытайга жана Тан борборунан батышка чейин 
элчилер, саякатчылар, зыяратчылар келген. 648-жылы кыргыздардан 
элчиликтин миссиясы Кытайга келген. Кытайга Византия 
императорунун элчиликтери бир нече жолу келген араб халифтеринин 
элчилери да келишкен. [11, 179-бет]. 

Аббасийлер (Арабча العّباسّيون - ал-’Аббасийюн) - Аббас ибн Абд 
аль-Мутталибден тараган Араб халифтеринин (750-1258) экинчи 
(Омейяддардан кийин) династиясы., Мухаммед пайгамбардын агасы. 
750-жылы Аббасийлер келечектеги Кордова Эмиратынын аймагынан 
башка Омеяддарды кулатышкан.

Мусулман элдеринин аң-сезиминде Аббасийлер мусулман 
жамаатынын символу болуп саналат. Алардын астында Ислам эл 
аралык динге айланды, ал эми Араб халифаты болсо мусулман 
халифатына айланды. [12, 5-6-бет]. Аббасийлердин тушунда Араб 
халифаты жалпы мусулман империясына айланган жана Ислам дини 
эл аралык динге айланган. Аббасиддер бийликти беш кылымдан 
ашык сактап келишкен. [13, 7-бет]. IX кылымдын башында азыркы 
Азия өлкөлөрүнүн, Персиянын, Борбордук Азиянын түштүк бөлүгү 
жана Түндүк Африканын аймактары Аббасиддердин бийлиги астында 
болгон. Халифаттын саясий борбору Сириядан Иракка көчүп келген. 
762- халиф Абу Джафар аль-Мансур Тигр дарыясында жаңы борборду 
- Багдадды негиздеген, ал Араб империясынын ири маданий борбору 
жана Чыгыштын негизги шаарларынын бири болгон. Аббасиддер 
басып алуу саясатын активдүү жүргүзүшкөн эмес, бирок, алар Талас 
согушундагы жеңиштин аркасында Кытайдын экспансиясын токтото 
алышкан (751); Аббасиддер Араб-Византия чек арасында орун алган 
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жергиликтүү согуштарда да жеңишке жетишкен. [14, 12-бет].

5 күнгө созулган Талас салгылашуусундагы аскерлердин тирешүүсү 
чынында да мыкты аскер башчылардын аракетинен кабар берет 
эмеспи. Алсак, аталган салгылашууда кытай аскерин жетектеген 
Гао Сяньцзи (? –756) - Тан династиясынын кол башчысы, теги 
боюнча корей, Батыш Аймактын губернаторунун жардамчысы болгон 
(кытайлар Чыгыш Түркстан жана Орто Азияны ушинтип аташкан). 
Гаону көптөгөн кытай тарыхчылары өтө таланттуу аскер башчы 
деп эсептешкен. Аны Чыгыштын Улуу Александры деп аташкан. 
[15, 45-бет]. Ал эми Зияд ибн Салих (? -754) болсо - араб генералы 
мыкты тактик деп эсептелген. Ал Абу Муслимдин ишенимдүү шериги 
болгон. Талас согушундагы жеңиштен кийин, ал көптөгөн тарыхый 
натыйжаларга алып келген кытайлык туткундарды Самаркандга 
алып келген. Согуштан кийин дароо Бухара менен Самарканддын 
губернатору болуп дайындалган. [15, 48-бет].

Аталган салгылашуунун натыйжасынын Борбордук Азияга 
тийгизген таасирлерине токтоло кетсек, 

Биринчиден, салгылашуунун жыйынтыгы Тан (Кытай) 
империясынын Кыргызстандын аймактарына болгон саясий 
экспансиясын жана “Күн чыгыш” өлкөсүнүн Борбор-Азиянын ички 
иштерине кийлигишүүсүн миң жылга чейин токтоткон.

Экинчиден, Араб Халифатынын да аскерий жортуулдары токтоп, 
ушул окуядан кийинки жылдары түрк элдерин ислам динине киргизүү 
жараяны негизинен тынчтык-миссионердик жолго багыт алган. 

Үчүнчүдөн, бул окуя бүтүндөй Орто Азия элдеринин кийинки 
тагдырына Ислам цивилизациясынын андан ары өнүгүшүнө жол 
ачып берди. Эми, 120-130 жыл мурун калыптана баштаган араб 
цивилизациясынын өнүгүшү саясий-согуштук мүнөздөн социалдык-
маданий жана руханий багытка трансформациялана баштады.. [9].

Төртүнчүдөн, Орто Азия аймагынан тарта Энесайга чейин 
соода тармагы кеңейе баштаган. Бул тууралуу В.В. Бартольд өзүнүн 
лекциясында мындай деп жазат: Орто Азияда ислам орногондон 
кийин дароо эле мусулмандар белгилүү соода жолдорун колдоно 
башташты. Кытай тарыхынан биз VIII-кылымда эле мусулман 
кербендери Карлуктар өлкөсү аркылуу Жогорку Енисейге чейин 
кыргыздардын өлкөсүнө өткөндүгүн билебиз. [16, 30-бет].

Бешинчиден, кийинки кылымдарда Борбор Азияда кайсы маданият 
(Мусулман, араб маданиятыбы же Конфуций, кытай маданиятыбы) 
үстөмдүк кылаары чечилди.
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Алтынчыдан, согуштун маанилүү натыйжаларынан бири 
Самаркандда кагаз өндүрүшүнүн башталышы болгон, анткени 
туткундардын арасында ошол учурга чейин Кытайда эң ишенимдүү 
сакталып келген жибек кагаздарын жасоонун сырларын билген 
кытайлык усталар болгон. 

Жетинчиден, кагаз өндүрүшү Борбордук Азиядан араб дүйнөсүнө, 
андан ары Европага жеткен. Салгылашуу мезгилинде , бир нече 
кытай жумушчулары душмандардын колуна түшүп калышкан. 
Кылымдан кылымга созулуп келе жаткан кытай табышмагын алар 
берген. Көп өтпөй Багдадда кагаз өндүрүшү түптөлүп, бара-бара 
технология бүткүл араб дүйнөсүнүн менчигине айланды. Андан кийин 
кагаздан жасалган буюмдар Европага, ал жактан планетанын башка 
континенттерине чейин жетти. [17].

Талас салгылашуусу боюнча айтылып өткөн тарыхый окуяны 
иликтеп чыгып келеркидей ой-пикирлерди камтыган жыйынтыкты 
айта кетсек болот:

Физиканын мыйзамына ылайык, эки тоголок шар бири-бирине бир 
учурда кагылышса, экөөсү эки тарапка түртүлүп кайткандай эле, бул 
эки чоң империя да Талас жергесинде кагылышып, ар бири кайра артка 
чегингендей сезилет. Анткени, тарых өзү тастыктап тургандай, бул 
салгылашуудан кийин кытай империясы бул аймакка миң жылга чейин 
жологон эмес[2, 253-бет]. Ал эми Ислам динин жайылткан арабдардын 
Аббасийлер халифаты да бул аймактарга кайра курал алып келген 
эмес. Талас салгылашуусундагы арабдардын чечүүчү аракети 
Борбордук Азиядагы элдер жана өлкөлөр үчүн цивилизациялык жана 
маданий өнүгүүнүн жаңы дооруна өтүү мүмкүнчүлүгүн ачып, аларга 
Ислам аркылуу дүйнөдөгү эң чоң диний каада-салттардын бирине 
кошулуу мүмкүнчүлүгүн берди. [18, 166-бет]

 Бирок бул салгылашуудан кийинки Орто Азия, анын ичинде Талас 
аймагында жайгашкан түрк элдеринин кийинки тагдырынын кандай 
болуусу, дал ушул салгылашуунун натыйжасы айгинеледи. Тагыраак 
айтканда, Талас салгылашуусу Араб, Кытай, ошондой эле түрк 
элдеринин арасында негизинен геосаясий максатта болуп өтсө дагы, 
натыйжада анын таасири жергиликтүү калкка руханий жана маданий 
жаатта чоң таасирин тийгизген. 
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751-жылы Талас салгылашуусу болгон аймактын азыркы абалы
751’de Talas Savaşı’nın Meydana Geldiği Alanın Günümüzdeki Hali


