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Құмық түріктері ұлт ретінде Х-ХІ ғасырларда қалыптасқан халықтардың 

бірі.Негізгі өмір сүру ареалы –Ресей Федерациясының Дағыстан өлкесі, яғни Теpек және 

Уллучaй өзендері арасындағыХасавюрт, Бабаюрт, Қызылюрт, Буйнақ, Дербент, Қайтағ, 

Қаякет, Қарабудағкент деген сегіз аудан.Сондай-ақ Ичкерия, Солтүстік Осетия мен 

Ставрополь өлкесінде де құмық қоныстары табылады. Өте шағын диаспора ретінде Иран, 

Сирия, Түркия мемлекеттерінде және Қазақстанда да өмір сүреді [1]. 2009 жылы 

жүргізілген санақ мәліметтері бойынша, құмық халқының жалпы саны шамамен 505.000 

адамды құрайды, оның 503 060-ы Ресейтерриториясында, 1 113-іУкраиния, Белоруссия, 

Латвия секілді елдерде өмір сүреді [2].Ал Қазақстандағы қырық жылдық санақ 

қорытындыларында құмықтар санының динамикалық көрсеткіші келесідей көрініс 

табады: 1970 жылы -554 адам, 1979 жылы -873адам, 1989 жылы -1701 адам, 1999 жылы 

643 адам, 2009 жылы 481 адам [3]. 

Дағыстан халықтарының этногенезі және этникалық тарихы мәселелерінде әлі де 

шешімін таппаған сұрақтар көп. Әсіресе құмықтардың шығу тарихы туралы зерттеулерде 

күрмеуі шешілмеген мәселелер жетерлік. Сондықтан да зерттеушілер пікірі екі топта 

сараланады: бірі құмықтарды ерте кезде ауып келгендер десе (С.М. Броневский, 

И.Клапрот, А.Вембери), екінші таптағы ғалымдар түріктік элементтерді бойына сіңірген 

тұрғылықты халық ретінде қарастырады (В.В. Бартольд, С.А. Токарев). Олардың кейбірі 

ғұн-бұлғар және хазар тайпаларымен, ал басқалары қыпшақтармен араласуының 

нәтижесінде пайда болған деп топшылайды [4, 3]. Әрине, бұл болжамдардың барлығы 

нақты дәлелдер мен дәйектемелерді талап етеді. Сондықтан да құмықтардың тегін шумер, 

сақ, ғұн, хазар, қыпшақтардан іздеген К.С. Кадыраджиев [5], М. Аджиев [6], А. Кандауров 

сияқты зерттеушілер өз дәлелдемелерін ұсынды. Аталмыш халықтың этногенезі 

мәселелері Я.А.  Федоров[7], А.В. Гадло [8] и Г.С.  Федоров-Гусейнов [4] сынды 

ғалымдардың еңбектерімен салмақтана түседі. Жалпы зерттеулер қорытындысы 
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құмықтардың Дағыстанды ежелден мекендеп келе жатқандығын дәлелдейді. Құмық 

атауының этимологиясы да даулы. Зерттеушілердің көбі ІХ ғасырдағы Қимақтардан мұра 

болып қалған атау деп біледі. 

Құмықтар антропологиялық ерекшелігі бойынша, Каспий маңы халықтарымен 

бірге (әзербайжандар, Кавказ күрдтерді, цахурлар, таттар) үлкен европеид нәсілінің 

құрамындағы балқан-кавказ нәсілінің кавкасион тобына жатады. Кейде каспийлік түр 

ерекшелігімен Жерорта теңізі нәсілі немесе үнді-ауған нәсілі ретінде қарастырылады [9, 

118]. 

Құмық тілі, Н.А. Баскаковтың жіктемесі бойынша, қарашай-балқар, ноғай 

тілдерімен қатар, түрік тілінің Батыс Ғұн бұтағынан өрбитін «Қыпшақ» тобына жатады 

[10, 18-19]. Құмықтар Дағыстандағы қазіргі алты әдеби тілдің бірі болып табылатын өз 

ана тілдерінде сөйлейді. Құмық тілі мынадай бес диалектіден тұрады: хасавюрт, бұйнақ, 

қайтақ, таулы және тер. Қазіргі құмық әдеби тілі хасавюрт және бұйнақ диалектілерінің 

негізінде қалыптасқан [11, 320]. Тер диалектісі Шешенстан, Ингушетия және Осетия 

Республикаларында қолданылса, қайтақ диалектісі ешбіріне ұқсамайтындығымен 

ерекшеленеді.Ресейде 2010 жылы жүргізілген санақ нәтижелері бойынша 426 212 адам 

құмық тілінде сөйлейді екен [12].Құмық тілі Дағыстан Республикасының 

Конституциясына сәйкес, 1994 жылы орыс және Дағыстандағы басқа тілдермен қатар, 

мемлекеттік тіл болып танылды.  

1928 жылға дейін құмықтар араб жазуын, 1928-38 жылдары – латын графикасына 

негізделген әліпбиді қолданса, 1938 жылдан бастап кириллица әріптерімен жазып келеді. 

Құмық әліпбиінде 38 әріп, оның ішінде 6 қосымша әріп бар:  гъ (ғ/ ʁ), къ (қ/ q), нъ (ң/ ŋ), оь 

(ө/ ɞ), уь (ү/ ɤ), ж (дж/ ʒ). 8 дауысты дыбыс: а, е, ы (ә), и, о, оь, у, уь және тек кірме 

сөздерде қолданылатын дауысты ә (æ) дыбысы, 23 дауыссыз дыбысы бар. 

Құмық тілінің фонетикалық ерекшеліктерін дауысты және дауыссыз дыбыстарға 

арналған келесі кестелерден көруге болады: 

№1. Дауысты дыбыстар кестесі 
Жасалу жолы Қатар 

Алдыңғы Артқы 

Езулік Еріндік Езулік Еріндік 

Үстіңгі и уь ы у 

Төменгі е оь а о 

 

№2. Дауыссыз дыбыстар кестесі 
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Құмық тілінің қалыптасу тарихы, қатысты халықтың этностық шығу тарихының 

нақтыланбағанындай, ХІІІ ғасырға сәйкес деп есептелінеді. А.Н.Самойлович, 

Н.К.Дмитриев секілді ғалымдар құмық тілін моңғол шапқыншылығына дейін қалыптасқан 

қыпшақ тілдерінің бірі деп санайды [11, 320]. Құмық тілі Алтын Орда тұсында және бұл 

мемлекет ыдырағаннан кейін де ұлысаралық қызмет атқарған. Құмық тілі XVII ғасырдан 

бастап Ресей әкімшілігі арасындағы ресми тілге айналып, халықаралық қарым-қатынас 

тілі дәрежесіне көтеріледі. Көп ұлттан құралған Дағыстанда қарым-қатынас құралы 

ретінде құмық тілі қолданылған, дәлірек айтсақ, ХІХ ғасырдың басына дейін 

Дағыстанның солтүстігіндегі лингва-франка тілі болып табылған [13].  

Құмық тілі диалектологиясының негізін салушы белгілі түркітанушы ғалым 

Н.К.Дмитриев құмық тілінің көптеген мәселелерін зерттесе [14],  И.А.Керимов [15] пен 

Н.X.Ольмесов [16] есімді ғалымдар да құмық тіл білімінің ғылым ретінде дамуына 

өлшеусіз үлес қосты. 

Қазақтар мен құмықтардың этникалық байланыстары туралы ерте ғасырдан бастап 

сөз етуге болады. Бір қызығы, құмықтардың өздері армян ескерткіштерінде «қазақ» 

атауымен де аталған көрінеді [17, 93]. Мұнда «қазақ» сөзі этнос атауы емес, сол этностың 

жауынгерлік сипатын таныту үшін айтылса керек. Екі туыс ұлттың арасындағы бізге 

белгілі болған этнонимдік, соционимдік және топонимикалық параллелизмдерді 

санамалай өтейік: қазақтың орта жүзі құрамында кездесетін арғын руына ұқсас 

Шешенстан құмықтарының жерінде Аргун деген өзен бар; құмық тілінде сөйлейтін 

ноғайларда алаш, конгурат, уйгур, маджар, найман, уйсун, ас және кипчак деген ру 

атаулары кездеседі.[18, 93]. Сондай-ақ қыпшақтар кезеңінен жалғасып келе жатқан 

байланысын куәландыратын қазіргі құмық жеріндегі Манас елді-мекенін, Бекенез өзенін, 

Қарқар жотасынайтуға болады. Дәл осы атаулар Шығыс Қазақстанда да Манас қыстауы, 

Бақанас өзені және Қарқар тауы болып кездеседі [19, 125]. Түріктердің көне 

тайпаларының бірі болған Қаңлы атауына сәйкес келетін құмықтардың Бұйнақ ауданында 

1970 жылдарға дейін Қаңғалы деген екі шаруа қожалығы болыпты. 

Тарихи шындықтың әдеби шындыққа ұласатын заңдылығына сәйкес, қазақ-құмық 

фольклорлық параллельдер де кездеседі. Құмық ауыз әдебиетінің Эр-Таргу батыры қазақ 

эпосындағы «Ер-Тарғынды» еске түсірсе [20], Кёсе деген әзіл әңгімелердің бас кейіпкері 

қазақтың атақты Алдар Көсесінің құмықша нұсқасы екені белгілі [21]. Құмықтарда да 

ортақ түрік әдебиетінің үлгілері ретінде «Къыркъ кыз» аңызы бар. Құмықтардың 

эпикалық жырларының циклі «Канна казак йырлар», яғни «Қазақтардың қысқа жырлары» 

деп аталынады[18]. Құмық классикалық әдебиетінің негізін салушы тұлғаның есімі Йырчи 

Казак деген атпен белгілі. Мұндай этнонимдік және 

топонимикалықпараллелизмдеркездейсоқ орын алып отырған жоқ. Демек, бұл – екі 

ұлттың туыстық байланыстарының тарихтағы іздерінің көрінісі. 

Қазақ-құмық этникалық байланыстары туралы сөз болғанда, Алаштың ірі қоғам 

және мемлекет қайраткері, тарихшы, ағартушы, қазақтың тұңғыш темір жол инженері, 28 

жасында II Мемлекеттік Думаға депутат болып сайланған, Түркістан Мұхтариятының 

премьер-министрі болған Мұхамеджан Тынышбаев туралы айтпасқа болмас. Себебі М. 

Тынышбаевқұмық генералы Али Шейх-Алидың қызы Аминаға үйленіп, кейін өзі 

тұтқынға түскенде балаларының қауіпсіздігі үшін олардың тегін әйелінің тегіне 

жаздырады [18]. Құмық этнографиясының негізін қалаушылардыңбірі саналатын Девлет-

Мурза Шейх-Али (Шихалиев) сол Алаш арысының ұрпағы [22]. 

Каспий теңізінің екі жағында қоныстанған туыс қазақ-құмық этносаралық 

байланыстары дағыстандықтардың жаппай қазақ жеріне қоныстанумен тағы да тығыз 

орныға түсті. Саяси қуғын салдарынан дағыстандықтар ХІХ ғасырдың соңынан бастап 

Қазақстанға жер қоныстана бастады. 1944 жылы құмықтар да жаппай депортациялануды 

бастан кешіп, бір бөлігі қазақ жеріне қоныстандырылды. Олардың жат жерге бейімделіп 

кетуі оңай болмады. Деседе қазақ халқының қонақжайлылығының және олармен діни 

сенімдері мен тұрмыс-тіршілігінің ұқсастықтарыныңарқасында құмық түріктері жаңа 



119 
 

қонысқа тез бейімделді. Олар қазіргі күнге дейін барлық салада еңбек етіп, тұрғылықты 

тұрғындармен емін-еркін араласып, қоян-қолтық өмір сүріп келеді. Қазақстандағы бірінші 

Дағыстан мәдени орталығы 1996 жылы Алматы қаласында ашылды. Қазір ондай 

орталықтардың саны бесеу. Атырау қаласында «Салам» Дағыстан ұлттық-мәдени 

орталығы, Қарағанды қаласында «Дағыстан ұлттық-мәдени орталығы» атты қоғамдық 

бірлестіктер жұмыс істейді. Құмықтар осындай орталықтар мен қоғамдық бірлестіктердің 

ұйытқысымен түрлі мәдени шаралар ұйымдастырып, өздерінің ұлттық құндылықтарын 

дамытуға мүмкіндіктерін арттырып отыр. Құмықтардың да Қазақстанда өмір сүріп жатқан 

басқа да ұлт өкілдері секілді барлық құқықтары қорғалған. 

Қазақстандағы құмықтардың нақты санын кесіп айту қиын. Жоғарыда айып 

өткеніміздей ресми тіркелгендерінің сандық көрсеткіші – 481-ді құрайды екен,2013 жылы 

507 адамға жетті деген бейресми мәлімет бар.  

Қазақстандағы қазақ-құмық этносаралық байланыс тақырыбын тарқату үшін 

«Пост-кеңестік Қазақстандағы түрік тілдері мен мəдениетінің ықпалдастығы» атты 

халықаралық жобаның жетекші-профессорлары И.А.Невская мен С.Ж.Тажібаевалардың 

2014 жылы жасаған аудио жəне бейнежазбалары мен бұқаралық ақпарат құралдарында 

жарияланған кейбір қатысты материалдарды негізге аламыз. Қазақстандағы құмық 

ұлтының өкілдері, бейнежазбалардың кейіпкерлері Жамбыл облысының Мерке ауданында 

тұратын ерлі-зайыптылар. Олардың əке-шешелері Құмықтың Құтан деген жерінде 

көрші болыпты. Діндар болғандары себепті халық жауы деген айыптаумен 1935 жылы 

бірі – қазақ жеріне, ал екіншісі – қырғыз жеріне жер аударылады [23]. Құмықтар ислам 

дінінің сунит ағымының Шафи масхабын ұстанады. 

Қазақстанға келген құмық отбасы қырғыз жеріне кеткен құмық отбасының қызына 

құда түсіп, екі жасты үйлендіреді. Олардың қазір төрт қызы мен бір ұлы бар. Баяндамада 

қазақ жеріндегі құмықтар туралы мəліметтерді осы отбасының айтуы бойынша 

ұсынатын боламыз. 

Құмық Отбасыларында жастарды ата-аналары таңдап үйлендіреді. Қыз алып қашу 

салты да кездеседі. Құда түсу дәстүрінің ерекшелігі – күйеу жақтан қыз сұрап баратын 

саушылар бір емес, бірнеше рет баруы тиіс. Қалыңмал беріледі. Бұл құмықша «къалым» 

деп аталынады. Қызды да жасауымен ұзатады. Қыз жасауын «қызның үй дүнясы» (qәznәŋ 

ɤj dɤnjasәnә) дейді [24]. Ал Дағыстандағы құмық тілінде бұл сөз сеп (къызгъа берилеген 

мал опуракъ) деп айтылады екен [25]. Бір қызығы, қазақ тілінің оңтүстік диалектісінде де 

қыз жасауы «сеп» деп айтылады. 

Бала дүниеге келгенде жетінші күні қой сойылып, еті жеті көршіге таратылып, 

қалған еті үйде асылып «хақлық» беріледі. Сәбиге ат қойылып, құлағына азан 

шақырылады. Аттары көбіне ислам дінінің әсерімен араб есімдері болып келеді. Мысалы: 

Мукусым, Рүкият, Мәдинә, Мүстафа, Мұхәммәд, Хажи т.б. Соңғы уақыттары орыс 

есімдерінің әсері де көрінеді: Лена, Эмма, Клара, Зоя, Эльвира, Роза, Марат, Эльмира, 

Зарема, Ренат т.б. Бала бесікке салынады. Бірақ әлди орнына «назумы» немесе «зикро» 

айтылады. Бұл екеуі де Алла мен пайғамбарларына мадақ жыры іспетті. Құмық бесіктері 

қазақ бесіктерінен жасауымен ерекшеленеді [26].  

Сүндет тойы тойланады. Алайда құмықтардың барлық тойларында ешқандай 

музыка мен ән-би деген сауықшыл салттар болмайды. Тойға жиналған жұрт ер, әйел бөлек 

отырып зикро айтады, яғни Алланы зікір етеді. 

Қазақстандық құмықтар мал және егін шаруашылығымен айналысады. Төрт 

түліктен көбіне жылқы мен қой асырайды. Негізінен құмықтар басқа да шафи масхабын 

ұстанушылар секілді ат етін жемейді. Бірақ Қазақстандағы құмық өкілдері қазақ сияқты 

соғымға жылқы сояды. Сәйкесінше көкпар ойынына да әуесқой болып, жастайынан асық 

та ойнайды. Құмық күресін «сунна» деп атайды. Ал Дағыстанда бұл спорт түрі «тутуш» 

деп аталынады екен.  
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Қазақстандағы құмықтар жылқы баққанымен, қымыз жасауды білмейді. Айранды 

«куверде» (күбі) пісіп, ұзақ шайқатып, майын алады.Ұлттық тағамдары ретінде «мант 

жапрақ», «хинкали» мен «күрзенің» орны ерекше. 

Әйелдерінің жұмыс күндері таңғы дұғамен басталады [27]. Күнделікті айтатын 

дұғаларынан ислам тарихынан жақсы хабардар екендіктері байқалады. Балалары орыс 

мектептеріне барады. Қазақстандағы басқа да ұлттар секілді құмықтардың да ұлтаралық 

тілі орыс тілі саналады. Сондықтан да күнделікті тұрмыстық тілдерінде орыс тілінен 

енген кірме сөздер көптеп кездеседі. Сәйкесінше дыбыстық ұқсастықтары жақын қазақ 

тілінің әсері де жақсы байқалады. 

Сонымен, қорыта айтар болсақ, ойымызды төмендегідей саралап айтуымызға 

болады. 

- құмықтар мен қазақтар гендік әрі тілдік ерекшеліктерімен өте жақын туыс ұлт 

болып табылады және олардың өзара байланыстарының тамыры тереңде жатыр; 

- қазақ пен құмық арасында кездесетін параллелизмдер екі ұлттың этногенезінің 

сабақтас екендігін түсіндіреді. 

- Қазақстандағы құмықтарда жергілікті қазақ және орыс ұлттарының тілдік, 

тұрмыстық және мәдени әсерлері байқалады; 

- құмықтар Қазақстан кеңістігінде өзіндік тілдік ерекшеліктері мен салт-

дәстүрлерін, мәдениетін, дінін сақтап келуде; 

- Қазақстандағы басқа да ұлттарға қарағанда құмықтар дінді берік ұстап, 

шариғат заңдарын сай өмір салтына талпынады. 
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ТИТУЛЫ ЗНАТИ В ЭПОХУ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ КАГАНАТОВ 

 

Жунусов Б.С. - Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана 

 

Фиксация древнетюркских титулов в письменных источниках и их системный 

анализ являются одними из актуальных проблем не только истории Тюркского каганата, 

но и всех тюркских народов. 

Наибольшую ценность в качестве источников древнетюркских титулов 

представляют надписи на памятниках, найденных в долине реки Орхон в Монголии. 

Кроме того, они очень важны тем, что несут сведения о политической истории 

древнетюркских государств. Особое место среди орхонских письменных памятников 

занимают три эпитафии с надписями Кюль-тегина, Бильге-кагана и Тоньюкука. Эти 

надписи являются одними из самых ранних известных образцов тюркской письменности. 

Датируются 720-м (Тоньюкук), 732-м (Кюль-тегин) и 735-м (Бильге-каган) годами. 

Написанные поэтическим языком тексты дают нам бесценные знания о происхождении 

тюрков, «золотом веке» их истории, о тяжелых временах пребывания под подданством 

Китайской империи и героическом освобождении народа, благодаря силе и воле 

вышеназванных личностей. 

В текстах орхонских памятников особымпластом представлена древнетюркская 

титулатура, которая имела довольно оригинальную иерархическую модель. На вершине 

этойиерархии восседалкаган – верховный правитель каганата. Первым народом, 

использовавшим этот титул, были жуань-жуане –  раннемонгольский союз племен, 

который господствовал в степях северного Китая в промежутке между 

исчезновениемхуннув IV веке и подъёмом Тюркского каганата в VI веке. Впоследствии 

титул стал строго ассоциироваться с правителями из тюркского династийного рода 

Ашина. 

Принятие правителем титула каган означало не только политический акт, но и 

претензию на обладание особой сакральностью. В этом смысле показательным выглядит 

гордое послание: «Порожденный Тенгри, рожденый по милости Тенгри, я, Тюрк 

Бильге-каган, нынче сел на престол»[1].  

Самый поверхностный анализ текстов позволяет увидеть в этих элементах 

своеобразные маркеры каганской власти. Членение государств номадов, известное с эпохи 

ранних кочевников, на центр и периферию (обычно состоящую из двух крыльев) 

породило своеобразную модель универсальной власти правителя: через ставку — центр 

его страны проходила некая мировая ось. От местопребывания повелителя по "четырем 

сторонам света" распространялась его власть.«Сев на престол, столь мощную власть 

установил народам, живущим по четырем углам (по четырем сторонам света)». 

http://кумыкский-язык.рф/slovar/slovar.php

