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В Библиотеке Первого Президента обсудили вопросы 

взаимодействия в тюркском мире 

 

 

 
 

 

Духовная столица тюркского мира – Туркестан – сегодня стала темой 

международной онлайн-конференции. В Библиотеке Первого Президента 

обсуждали новые возможности для взаимодействия. На исторический статус 

Туркестана буквально в конце марта обратил внимание президент Токаев – 

на саммите тюркоязычных государств. Тогда он призвал тюркский мир к 

модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Елбасының Түркістан саммитіндегі бастамалары 

Ыстамбұлда рәсімделеді 

 

 
 

Елбасының Түркістан саммитіндегі мақұлданған бастамалары енді 

Ыстамбұлда рәсімделеді. Бұл туралы «Түркістан – түркі әлемінің рухани 

астанасы» атты халықаралық бейнеконференциясында белгілі болды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«TÜRKİSTAN – TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİ» 

KONFERANSI DÜZENLENDİ 

 

 
 

TÜRKSOY’un katılımıyla “Türkistan – Türk Dünyasının Manevi Başkenti” 

Uluslararası Çevrimiçi Konferansı düzenlendi. 

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Kütüphanesi,  Kazakistan 

Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı  organizasyonunda ve Uluslararası Türk 

Kültürü Teşkilatı’nın yanı sıra Türk Dünyası uluslararası kuruluşları ile Türk 

Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluş ve üniversitelerin 

temsilcilerinin katılımıyla “Türkistan – Türk Dünyası’nın Manevi Başkenti” 

Uluslararası Çevrimiçi Konferansı düzenlendi. 

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Kütüphanesi Müdürü Bakıtjan 

Temirbolat’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa, Türkistan Eyaleti Valisi 

Ömirzak Şökeev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Rayımkulova, 

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nurışev, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Konseyi Genel Sekreteri 

Baghdad Amreyev, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Üyesi,  milletvekili, 

Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı Ord. Prof. Dr. Nizami Ceferov, Uluslararası 

Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. 

Darhan Kıdırali, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı,  

Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Rektörü Dr. Janar 

Temirbekova, “Elbaşı Akademisi” Vakfı Genel Müdürü Murat Jumanbay, Alman 

Arkeoloji Enstitüsü Sorumlu Üyesi, arkeolog Dr. Zаynolla Samaşev, Mirza 



Ulugbek Özbekistan Milli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Felsefe ve 

Manevi Değerler Bölümü Başkanı, Rusya Federasyonu Temel Bilimler Akademisi 

Üyesi Prof. Dr. Niginahon Şermuhamedova, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı 

Felsefe, Siyaset ve İlahiyat Enstitüsü Siyaset Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 

Aydar Amrebayev, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç.Dr. Jaksılık Sabitov birer konuşma yaptı. 

 

 
 

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı konferansta 

yaptığı konuşmasında, TÜRKSOY’un 2017 yılında Türkistan’ı “Türk Dünyası 

Kültür Başkenti” ilan ettiğini ve bu Kültür Başkenti unvanının kadim ata yurdumuz 

Türkistan için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, 2017 yılı ve 

sonraki dönemde TÜRKSOY tarafından Türkistan’da yapılan faaliyetler ve öne 

çıkan çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi. 

31 Mart 2021 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 

Türkistan Gayriresmi Zirvesi’nde alınan kararla Türkistan şehrinin “Türk 

Dünyası’nın Manevi Başkenti” olarak tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Çakıcı, “Bu yıl Nevruz’da Türkistan Medya Forumuna katılmak üzere, 

gözümüzün bebeği bu şehirdeki gelişmeleri, katettiği yolu ve eriştiği noktayı bizzat 

müşahede etme fırsatı buldum. Sayın Nazarbayev’in tespitinin ne kadar isabetli 

olduğunu gördüm. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkistan, Kazakistan 

ve bütün Türk dünyasının ebediyen kalbi olmaya devam edecektir. Kazakistan 

Cumhuriyeti ve Türkistan Valiliği tarafından kadim dokusu muhafaza edilerek 

yeniden inşa edilen şehir, tarihî ve modern güzellikleriyle, ulaşım olanaklarının 

artması ve çeşitlenmesiyle; kültür, spor ve gençlik merkezleriyle, eğitim 

kurumlarıyla, kütüphaneleriyle, hızla gelişiyor ve Türk Dünyası’nın manevi 

başkenti olmayı ziyadesiyle hak ediyor.” diye konuştu. 



Konferans katılımcıları, Ahmet Yesevi’nin yaşadığı Türkistan’ın tarihi ve 

manevi önemi, kültürel ve mimari mirası, Türk Dünyası ve Kazakistan’ın 

gelişimindeki rolü, son yıllarda yapılan ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar 

hakkında bilgi verdiler.   
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Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. 

Darhan Kıdırali, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı,  

Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Rektörü Dr. Janar 

Temirbekova, “Elbaşı Akademisi” Vakfı Genel Müdürü Murat Jumanbay, Alman 



Arkeoloji Enstitüsü Sorumlu Üyesi, arkeolog Dr. Zаynolla Samaşev, Mirza 

Ulugbek Özbekistan Milli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Felsefe ve 

Manevi Değerler Bölümü Başkanı, Rusya Federasyonu Temel Bilimler Akademisi 

Üyesi Prof. Dr. Niginahon Şermuhamedova, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı 

Felsefe, Siyaset ve İlahiyat Enstitüsü Siyaset Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 

Aydar Amrebayev, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç.Dr. Jaksılık Sabitov birer konuşma yaptı. 

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı konferansta 

yaptığı konuşmasında, TÜRKSOY’un 2017 yılında Türkistan’ı “Türk Dünyası 

Kültür Başkenti” ilan ettiğini ve bu Kültür Başkenti unvanının kadim ata yurdumuz 

Türkistan için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, 2017 yılı ve 

sonraki dönemde TÜRKSOY tarafından Türkistan’da yapılan faaliyetler ve öne 

çıkan çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi. 

31 Mart 2021 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 

Türkistan Gayriresmi Zirvesi’nde alınan kararla Türkistan şehrinin “Türk 

Dünyası’nın Manevi Başkenti” olarak tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Çakıcı, “Bu yıl Nevruz’da Türkistan Medya Forumuna katılmak üzere, 

gözümüzün bebeği bu şehirdeki gelişmeleri, katettiği yolu ve eriştiği noktayı bizzat 

müşahede etme fırsatı buldum. Sayın Nazarbayev’in tespitinin ne kadar isabetli 

olduğunu gördüm. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkistan, Kazakistan 

ve bütün Türk dünyasının ebediyen kalbi olmaya devam edecektir. Kazakistan 

Cumhuriyeti ve Türkistan Valiliği tarafından kadim dokusu muhafaza edilerek 

yeniden inşa edilen şehir, tarihî ve modern güzellikleriyle, ulaşım olanaklarının 

artması ve çeşitlenmesiyle; kültür, spor ve gençlik merkezleriyle, eğitim 

kurumlarıyla, kütüphaneleriyle, hızla gelişiyor ve Türk Dünyası’nın manevi 

başkenti olmayı ziyadesiyle hak ediyor.” diye konuştu. 

Konferans katılımcıları, Ahmet Yesevi’nin yaşadığı Türkistan’ın tarihi ve 

manevi önemi, kültürel ve mimari mirası, Türk Dünyası ve Kazakistan’ın 

gelişimindeki rolü, son yıllarda yapılan ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar 

hakkında bilgi verdiler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті. 

Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 

және Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырды. 

Отандық, шетелдік қайраткерлер мен ғалымдар 2021 жылғы 31 

наурызда өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми 

саммитінің тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылады. 

Іс-шараны ашқан конференция модераторы, Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат Түркі кеңесінің бейресми саммиті түркі 

елдерінің әріптестігін дамытудың жаңа кезеңіне алып келуі мүмкін маңызды 

мәлімдемелер мен келісімге толы мазмұнды жиын болғанын атап өтті. 

–  Түркі өркениеті өзін-өзі толық қамтамасыз ете алады. Мәдени 

бірегейлік пен ортақ құндылықтар негізінде ол одан әрі дамудың барлық 

мүмкіндіктеріне ие. Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаев түркі әлемін ХХІ 

ғасырдың аса маңызды экономикалық, мәдени және гуманитарлық 



өңірлерінің біріне айналдыруды көздейтінімізді саммитте атап өтті. 

Мәдениет саласындағы жетістіктердің қандай да бір экономикалық пайдамен 

өлшенбейтіні көпшілікке мәлім. Алайда бұл жетістіктер экономиканың 

жақындасуына өз септігін тигізетіні рас. Еуропа, Азия, Африка және Латын 

Америкасындағы интеграциялық бірлестіктер мәдени және құндылық 

ортақтығында дамып келеді. Түрлі елдер мен өңірлерді мекен еткен 175 

миллион түркінің тағдыры мықты мәдени бірегейлігінің арқасында тарих 

толқынында адаспай, жаһандану заманында алға қадам басуға мүмкіндік 

алды. ТҮРІКПА, ТҮРІКСОЙ, Түркі академиясы мен Халықаралық түркі 

мәдениеті мен мұрасы қорының қажырлы еңбегі Түркі кеңесін беделді 

ұйымға айналдырса, «түркі әлемі» ұғымы көпшілік мойындаған халықаралық 

дискурсқа айналды, – деді Б.Темірболат. 

 

 
 

– 2000 жылы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістан қаласының 1500 

жылдығына арналған ғылыми конференцияда: «Түркістанды облыс орталығы 

жасаймыз. Бұл той – Түркістанды орталыққа айналдырудың басы», деген еді. 

Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

Түркістанды түлету, Түркі халықтарына ортақ рухани орталық дәрежесіне 



лайықты ету – Елбасының арманы әрі мақсаты болатын. Сол арман бүгінде 

ақиқатқа айналып отыр, – деді Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев. 

 
– Бүгін біз түркі халықтарының тартылыс орны болып табылатын 

Түркістанның саяси, рухани және мәдени қайта жаңғыруының тарихи сәтіне 

куә болып отырмыз. Ұлы Жібек жолының қиылысында тұрған қала арқылы 

Қытайдан Орталық Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдеріне керуендер 

өткен. Сондықтан да оның географиялық орны қаланың саяси, сауда-

экономикалық орталығына айналуына өз ықпалын тигізген. Түркістан 

мұсылман әлемінің қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи 

шешімдер қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы 

болған. Қаланы қайта жаңғыртуға Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сіңірген еңбегі мол. 

Ол 2018 жылғы 19 маусымда орталығы Түркістан қаласы болатын Түркістан 

облысын құру шешімін қабылдады. Тарихи шешімнің арқасында ғасырлық 

тарихы, көптеген тарихи-мәдени, туристік және діни ескерткіштері бар 

ежелгі қала жаңа келбетке ие болып, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді 

тартуда, – деді Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. 

ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Шахрат Нұрышев 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммит 

қорытындыларына тоқталып, кеңес құрамындағы мемлекет басшыларының 

салиқалы саясаты түркі интеграциясын жаңа деңгейге көтеріп, «түркі 

ренесансына» мұрындық болғанын атап өтті. 

– Ортақ тамыры, тарихи, мәдени және ұлттық құндылықтары бар түркі 

мемлекеттерінің өсіп келе жатқан беделі мен экономикалық қуаты 

халықаралық және өңірлік ауқымда ынтымақтастықты барған сайын 



тартымды ете түсуде. Энергетикалық ресурстардың болуы және қолайлы 

географиялық орналасуы, біздің елдерді жаһандық экономиканың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде айқындауда, – деді ол. 

 

 
 

– Түркі әлемін біріктіруге күш жұмылдырып, қадамды сеніммен бірге 

басуымыз тиіс. Саммитке қабылданған шешімдер түркі әлемімен қатар өзге 

өңірлер үшін де маңызды. Біз рухани мәдениетімізді жаңғыртуға, түркі 

әлемін нығайтуға бағыт алып келеміз. Осы жолда біраз еңбегін сіңірген, 

Түркістанға жаңа мәртебе беру идеясын ұсынған түркі әлемінің ақсақалы, 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан 

Назарбаевқа ризашылығымды білдіргім келеді. Түркістанның гүлденуі мен 

ортақ құндылықтардың дамуы түркі әлемінің бірегейлігін нығайтары анық, – 

деді Түркия Республикасы Президентінің кеңесшісі Ялчин Топчу. 

– Түркістан – түркі әлемінің бесігі, рухани астанасы. Бұл сөзімді түркі 

тілдес халықтардың толық қолдайтынын саммиттің өзі дәледейді. Оның 

барысында қабылданған декларация бұл ақиқатты ресми бекітті. Себебі 

Түркістан көптеген жүз жылдықтар бойы тарихи, экономикалық, мәдени, 

рухани маңызды рөл атқарған, – деді Түркітілдес мемлекеттер 

ынтымақтастығы кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев. 

Әзербайжан Республикасы Ұлттық Мәжілісінің депутаты, 

Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы Низами Джафаров 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің түркі 

әлеміндегі өзекті мәдени, экономикалық, саяси мәселелерді қозғағанын тілге 

тиек етті. 

– Түркі мемлекеттері басшыларының шешімімен ресми халықаралық 

деңгей мен озық форматта ұйымдастырылған кездесулер түркі 

халықтарының мүддесін толықтай қамтитынына ризамыз, – деді ол. 



– Түркістанның мәртебесін айқындап, әлеуетініне серпін берген, түгел 

түркінің төріне айналдырып, тамырластығы пен бауырластығын бекемдей 

түскен Саммиттегі басты оқиға ретінде «Түркістан декларациясы» 

қабылданып, «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» болып 

жарияланды. Бұл ретте, «Түркістан декларациясы» Қазақстанның түркі 

әлеміндегі көшбасшылық ұстанымдарын бекітудің тағы бір байсалды қадамы 

деп бағалауға болады, – деді Халықаралық түркі академиясының президенті 

Дархан Қыдырәлі. 

– Түркі әлемі бірлікті көп жылдар бойы көксеп келді. Көптеген түркі 

идеологтары, ойшылдары мен саясаткерлері тарыдай шашыраған түркі 

жұртын бірлікке шақырды. Соңғы жылдары түркі әлеміне ортақ мәселелер 

өзектілігінің артуы түркі бірлігі идеясының бірітіндеп нығайып келе 

жатқанын дәлелдейді. Біртұтастыққа бет бұрған түркі халықтарының ортақ 

та жарқын болашақ құруы үшін бүгінде мүмкіндігі де, әлеуеті де жеткілікті, – 

деді «Елбасы академиясы» бірлескен қорының жетекші директоры Мұрат 

Жұманбай. 

– 2018 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркістан үшін «Қазақ хандығының және күллі түркі әлемінің ғасырлар 

бойғы саяси және рухани өмірінің жүрегі» деген сөз айтқан болатын. Биыл 

мен наурызда өткен Түркістан медиа форумына қатысқанымда көзіміздің 

қарашығындай осынау шаһардың даму барысы мен жеткен жетістіктерін өз 

көзіммен көрдім. Құрметті Н. Назарбаевтың сөздерінің қаншылықты орынды 

екендігіне куә болдым. Түркістан – Қазақстанның ғана емес, күллі түркі 

жұртының мәңгілік жүрегі болып қала беретінін еркін және сенімді түрде 

айта аламын, – деді ТҮРІКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал 

Чакыджи. 

Конференция барысында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің ректоры Жанар Темірбекова, археолог Зейнолла 

Самашев, Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің 

«Философия және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі 

Нигинахон Шермухамедова, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 

дінтану институтының Саяси зерттеулер орталығы директоры Айдар 

Әмребаев, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті 

Жақсылық Сәбитов баяндама оқыды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Международная онлайн-конференция состоялась в Библиотеке Елбасы 

 

 
 

В Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-конференция 

"Туркестан – духовная столица Тюркского мира", сообщает Kazpravda.kz. 

Мероприятие организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерством культуры и спорта 

Республики Казахстан и Фондом Первого Президента РК - Елбасы 

Нурсултана Назарбаева. 

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта 

2021 года. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. 

Назарбаева. 

"Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 

Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 

и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 

прямо не измеряются какой-то экономической выгодой, но способствуют и 



сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса", – сказал Б.Темирболат. 

"В 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: "Мы сделаем Туркестан областным центром". В 

восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый смысл. 

Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 

Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью", – отметил в своей 

приветственной речи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 

"Мы становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов. 

Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных путей из 

Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. …Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира", – подчеркнула министр культуры 

и спорта Актоты Раимкулова. 

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 

мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень, и мы переживаем "тюркский ренесанс". 

 



"Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 

ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики", – сказал он. 

"Тюркский мир должен быть единым, мы должны вместе укреплять 

нашу веру и двигаться вперед. Решения, принятые на саммите, имеют 

большое значение не только для тюркского мира, но и для других регионов. 

Наш труд направлен на то, чтобы возродить духовную культуру, и мы будем 

стремиться к тому, чтобы тюркский мир был крепким. Аксакал тюркского 

мира, Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Нурсултан Назарбаев проделал очень много работы, и я хочу поблагодарить 

его за неустанный труд и его инициативу объявить Туркестан духовным 

центром тюркского мира. Благодаря развитию и процветанию Туркестана, 

наших общих ценностей, мы сможем укрепить идентичность всего 

тюркского мира", – прозвучало в речи советника Президента Турецкой 

Республики Ялчина Топчу. 

"Туркестан является колыбелью всего тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий", – сказал 

генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев. 

Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 

конференции отметил, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

тюркском мире. 

"Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов", – сказал он. 

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что "Туркестанскую декларацию" можно считать еще одним важным шагом в 

укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире. 

Управляющий директор Корпоративного фонда "Академия Елбасы" 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 

тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политики призывали к единению разрозненного тюркского народа. 



"В последние годы резко возросла актуальность общих для тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего", – подчеркнул он. 

"В 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение "в течение многих 

веков он является политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 

всего Тюркского мира". В этом году я участвовал в Международном 

медиафоруме и смог лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, 

которые произошли в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился 

в том, насколько были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с 

уверенностью сказать, Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и 

всего Тюркского мира", – отметил заместитель Генерального секретаря 

ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи. 

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті. 

Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 

және Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырды. 

Отандық, шетелдік қайраткерлер мен ғалымдар 2021 жылғы 31 

наурызда өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми 

саммитінің тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылады. 

Іс-шараны ашқан конференция модераторы, Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат Түркі кеңесінің бейресми саммиті түркі 

елдерінің әріптестігін дамытудың жаңа кезеңіне алып келуі мүмкін маңызды 

мәлімдемелер мен келісімге толы мазмұнды жиын болғанын атап өтті. 

–  Түркі өркениеті өзін-өзі толық қамтамасыз ете алады. Мәдени 

бірегейлік пен ортақ құндылықтар негізінде ол одан әрі дамудың барлық 

мүмкіндіктеріне ие. Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаев түркі әлемін ХХІ 

ғасырдың аса маңызды экономикалық, мәдени және гуманитарлық 

өңірлерінің біріне айналдыруды көздейтінімізді саммитте атап өтті. 

Мәдениет саласындағы жетістіктердің қандай да бір экономикалық пайдамен 

өлшенбейтіні көпшілікке мәлім. Алайда бұл жетістіктер экономиканың 



жақындасуына өз септігін тигізетіні рас. Еуропа, Азия, Африка және Латын 

Америкасындағы интеграциялық бірлестіктер мәдени және құндылық 

ортақтығында дамып келеді. Түрлі елдер мен өңірлерді мекен еткен 175 

миллион түркінің тағдыры мықты мәдени бірегейлігінің арқасында тарих 

толқынында адаспай, жаһандану заманында алға қадам басуға мүмкіндік 

алды. ТҮРІКПА, ТҮРІКСОЙ, Түркі академиясы мен Халықаралық түркі 

мәдениеті мен мұрасы қорының қажырлы еңбегі Түркі кеңесін беделді 

ұйымға айналдырса, «түркі әлемі» ұғымы көпшілік мойындаған халықаралық 

дискурсқа айналды, – деді Б.Темірболат. 

 

 
 

– 2000 жылы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістан қаласының 1500 

жылдығына арналған ғылыми конференцияда: «Түркістанды облыс орталығы 

жасаймыз. Бұл той – Түркістанды орталыққа айналдырудың басы», деген еді. 

Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

Түркістанды түлету, Түркі халықтарына ортақ рухани орталық дәрежесіне 

лайықты ету – Елбасының арманы әрі мақсаты болатын. Сол арман бүгінде 

ақиқатқа айналып отыр, – деді Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев. 

– Бүгін біз түркі халықтарының тартылыс орны болып табылатын 

Түркістанның саяси, рухани және мәдени қайта жаңғыруының тарихи сәтіне 



куә болып отырмыз. Ұлы Жібек жолының қиылысында тұрған қала арқылы 

Қытайдан Орталық Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдеріне керуендер 

өткен. Сондықтан да оның географиялық орны қаланың саяси, сауда-

экономикалық орталығына айналуына өз ықпалын тигізген. Түркістан 

мұсылман әлемінің қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи 

шешімдер қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы 

болған. Қаланы қайта жаңғыртуға Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сіңірген еңбегі мол. 

Ол 2018 жылғы 19 маусымда орталығы Түркістан қаласы болатын Түркістан 

облысын құру шешімін қабылдады. Тарихи шешімнің арқасында ғасырлық 

тарихы, көптеген тарихи-мәдени, туристік және діни ескерткіштері бар 

ежелгі қала жаңа келбетке ие болып, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді 

тартуда, – деді Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. 

ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Шахрат Нұрышев 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммит 

қорытындыларына тоқталып, кеңес құрамындағы мемлекет басшыларының 

салиқалы саясаты түркі интеграциясын жаңа деңгейге көтеріп, «түркі 

ренесансына» мұрындық болғанын атап өтті. 

– Ортақ тамыры, тарихи, мәдени және ұлттық құндылықтары бар түркі 

мемлекеттерінің өсіп келе жатқан беделі мен экономикалық қуаты 

халықаралық және өңірлік ауқымда ынтымақтастықты барған сайын 

тартымды ете түсуде. Энергетикалық ресурстардың болуы және қолайлы 

географиялық орналасуы, біздің елдерді жаһандық экономиканың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде айқындауда, – деді ол. 

– Түркі әлемін біріктіруге күш жұмылдырып, қадамды сеніммен бірге 

басуымыз тиіс. Саммитке қабылданған шешімдер түркі әлемімен қатар өзге 

өңірлер үшін де маңызды. Біз рухани мәдениетімізді жаңғыртуға, түркі 

әлемін нығайтуға бағыт алып келеміз. Осы жолда біраз еңбегін сіңірген, 

Түркістанға жаңа мәртебе беру идеясын ұсынған түркі әлемінің ақсақалы, 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан 

Назарбаевқа ризашылығымды білдіргім келеді. Түркістанның гүлденуі мен 

ортақ құндылықтардың дамуы түркі әлемінің бірегейлігін нығайтары анық, – 

деді Түркия Республикасы Президентінің кеңесшісі Ялчин Топчу. 

– Түркістан – түркі әлемінің бесігі, рухани астанасы. Бұл сөзімді түркі 

тілдес халықтардың толық қолдайтынын саммиттің өзі дәледейді. Оның 

барысында қабылданған декларация бұл ақиқатты ресми бекітті. Себебі 

Түркістан көптеген жүз жылдықтар бойы тарихи, экономикалық, мәдени, 

рухани маңызды рөл атқарған, – деді Түркітілдес мемлекеттер 

ынтымақтастығы кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев. 

Әзербайжан Республикасы Ұлттық Мәжілісінің депутаты, 

Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы Низами Джафаров 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің түркі 

әлеміндегі өзекті мәдени, экономикалық, саяси мәселелерді қозғағанын тілге 

тиек етті. 



– Түркі мемлекеттері басшыларының шешімімен ресми халықаралық 

деңгей мен озық форматта ұйымдастырылған кездесулер түркі 

халықтарының мүддесін толықтай қамтитынына ризамыз, – деді ол. 

– Түркістанның мәртебесін айқындап, әлеуетініне серпін берген, түгел 

түркінің төріне айналдырып, тамырластығы пен бауырластығын бекемдей 

түскен Саммиттегі басты оқиға ретінде «Түркістан декларациясы» 

қабылданып, «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» болып 

жарияланды. Бұл ретте, «Түркістан декларациясы» Қазақстанның түркі 

әлеміндегі көшбасшылық ұстанымдарын бекітудің тағы бір байсалды қадамы 

деп бағалауға болады, – деді Халықаралық түркі академиясының президенті 

Дархан Қыдырәлі. 

 

 
 

– Түркі әлемі бірлікті көп жылдар бойы көксеп келді. Көптеген түркі 

идеологтары, ойшылдары мен саясаткерлері тарыдай шашыраған түркі 

жұртын бірлікке шақырды. Соңғы жылдары түркі әлеміне ортақ мәселелер 

өзектілігінің артуы түркі бірлігі идеясының бірітіндеп нығайып келе 

жатқанын дәлелдейді. Біртұтастыққа бет бұрған түркі халықтарының ортақ 

та жарқын болашақ құруы үшін бүгінде мүмкіндігі де, әлеуеті де жеткілікті, – 

деді «Елбасы академиясы» бірлескен қорының жетекші директоры Мұрат 

Жұманбай. 

– 2018 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркістан үшін «Қазақ хандығының және күллі түркі әлемінің ғасырлар 

бойғы саяси және рухани өмірінің жүрегі» деген сөз айтқан болатын. Биыл 

мен наурызда өткен Түркістан медиа форумына қатысқанымда көзіміздің 

қарашығындай осынау шаһардың даму барысы мен жеткен жетістіктерін өз 

көзіммен көрдім. Құрметті Н. Назарбаевтың сөздерінің қаншылықты орынды 

екендігіне куә болдым. Түркістан – Қазақстанның ғана емес, күллі түркі 



жұртының мәңгілік жүрегі болып қала беретінін еркін және сенімді түрде 

айта аламын, – деді ТҮРІКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал 

Чакыджи. 

Конференция барысында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің ректоры Жанар Темірбекова, археолог Зейнолла 

Самашев, Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің 

«Философия және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі 

Нигинахон Шермухамедова, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 

дінтану институтының Саяси зерттеулер орталығы директоры Айдар 

Әмребаев, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті 

Жақсылық Сәбитов баяндама оқыды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тюркский ренессанс 

 

 
 

16 апреля в Библиотеке Елбасы состоялась международная 

онлайнконференция «Туркестан – духовная столица Тюркского мира». 

Мероприятие было организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерством культуры и спорта РК и 

Фондом Нурсултана Назарбаева.  

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева. 

– Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 

Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить Тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 

и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 



прямо не измеряются какойто экономической выгодой, но способствуют и 

сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «Тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса, – сказал Б. Темирболат. 

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в свою очередь 

отметил, что в 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: «Мы сделаем Туркестан областным центром».  

– В восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый 

смысл. Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 

Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью, – сказал Умирзак Шукеев.  

Как подчеркнула министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, «мы 

становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов».  

– Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных 

путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь, 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира, – заявила Актоты Раимкулова.  

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 

мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень и мы переживаем «тюркский ренессанс».  



– Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 

ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики, – сказал он.  

Советник Президента Турецкой Республики Ялчин Топчу указал на то, 

что Тюркский мир должен быть единым.  

– Решения, принятые на саммите, имеют большое значение не только 

для Тюркского мира, но и для других регионов. Наш труд направлен на то, 

чтобы возродить духовную культуру, и мы будем стремиться к тому, чтобы 

Тюркский мир был крепким. Аксакал Тюркского мира, Председатель Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев проделал 

очень много работы, и я хочу поблагодарить его за неустанный труд и его 

инициативу объявить Туркестан духовным центром Тюркского мира. 

Благодаря развитию и процветанию Туркестана, наших общих ценностей, мы 

сможем укрепить идентичность всего Тюркского мира, – сказал Ялчин 

Топчу.  

– Туркестан является колыбелью всего Тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий, – отметил 

генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев.  

Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 

конференции подчеркнул, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

Тюркском мире.  

– Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов, – сказал он.  

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что «Туркестанскую декларацию» можно считать еще одним важным шагом 

в укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире.  

Управляющий директор Корпоративного фонда «Академия Елбасы» 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 

Тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политикипризывали к единению разрозненного тюркского народа.  



– В последние годы резко возросла актуальность общих для Тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего, – сказал он.  

Как напомнил заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билаль 

Чакыджи, в 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение «в течение многих 

веков он являлся политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 

всего Тюркского мира».  

– В этом году я участвовал в Международном медиафоруме и смог 

лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, которые произошли 

в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился в том, насколько 

были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с уверенностью сказать, 

Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и всего Тюркского мира, – 

заявил Билаль Чакыджи.  

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философия и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-конференция 

«Туркестан – духовная столица Тюркского мира» 

 

 
 

Мероприятие организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Фондом Нурсултана Назарбаева, 

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. 

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта 

2021 года. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. 

Назарбаева. 

– Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 

Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 

и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 



прямо не измеряются какой-то экономической выгодой, но способствуют и 

сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса, – сказал Б.Темирболат. 

 

 
 

– В 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: «Мы сделаем Туркестан областным центром». В 

восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый смысл. 

Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 

Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью, – сказал в своей 

приветственной речи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 



– Мы становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов. 

Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных путей из 

Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. …Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира, – отметила министр культуры и 

спорта Актоты Раимкулова. 

 

 
 

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 

мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень, и мы переживаем «тюркский ренесанс». 

– Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 



ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики, – сказал он. 

 

 
 

– Тюркский мир должен быть единым, мы должны вместе укреплять 

нашу веру и двигаться вперед. Решения, принятые на саммите, имеют 

большое значение не только для тюркского мира, но и для других регионов. 

Наш труд направлен на то, чтобы возродить духовную культуру, и мы будем 

стремиться к тому, чтобы тюркский мир был крепким. Аксакал тюркского 

мира, Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Нурсултан Назарбаев проделал очень много работы, и я хочу поблагодарить 

его за неустанный труд и его инициативу объявить Туркестан духовным 

центром тюркского мира. Благодаря развитию и процветанию Туркестана, 

наших общих ценностей, мы сможем укрепить идентичность всего 

тюркского мира, – прозвучало в речи советника Президента Турецкой 

Республики Ялчина Топчу. 

– Туркестан является колыбелью всего тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий, – сказал 

генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев. 

Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 



конференции отметил, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

тюркском мире. 

– Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов, – сказал он. 

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что «Туркестанскую декларацию» можно считать еще одним важным шагом 

в укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире. 

 

 
 

Управляющий директор Корпоративного фонда «Академия Елбасы» 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 

тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политики призывали к единению разрозненного тюркского народа. 

– В последние годы резко возросла актуальность общих для тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего, – подчеркнул он. 

– В 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение «в течение многих 

веков он является политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 



всего Тюркского мира». В этом году я участвовал в Международном 

медиафоруме и смог лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, 

которые произошли в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился 

в том, насколько были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с 

уверенностью сказать, Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и 

всего Тюркского мира, – отметил заместитель Генерального секретаря 

ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи. 

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Түркі әлемі тұтастығы 

 

Кеше Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани 

астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы өтті. Іс-шараны 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев қоры ұйымдастырды. 

 

 
 

Жиында отандық және шетелдік қайраткерлер мен ғалымдар 2021 

жылғы 31 наурызда өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі 

бейресми саммитінің тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде 

талқылады. Іс-шараны конференция модераторы, Елбасы кітапханасының 

директоры Бақытжан Темірболат ашты. 

– Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев түркі әлемін ХХІ 

ғасырдың аса маңызды экономикалық, мәдени және гуманитарлық 

өңірлерінің біріне айналдыруды көздейтінімізді саммитте атап өтті. 

Мәдениет саласындағы жетістіктердің қандай да бір экономикалық пайдамен 

өлшенбейтіні көпшілікке мәлім. Алайда бұл жетістіктер экономиканың 

жақындасуына өз септігін тигізетіні рас. Еуропа, Азия, Африка және Латын 

Америкасындағы интеграциялық бірлестіктер мәдени және құндылық 

ортақтығында дамып келеді. Түрлі елдер мен өңірлерді мекен еткен 175 

миллион түркінің тағдыры мықты мәдени бірегейлігінің арқасында тарих 

толқынында адаспай, жаһандану заманында алға қадам басуға мүмкіндік 

алды, – деді Б.Темірболат. 



 
 

Онлайн-конференцияға Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұлова, Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев, Сыртқы істер 

министрінің орынбасары Шахрат Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Ялчин Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтас-

тығы кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев, т.б. қатысып, сөз сөйледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Түркістан - Қазақстанның ғана емес,  

күллі түркі жұртының мәңгілік жүрегі 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті. 

Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы, Нұрсұлтан Назарбаев қоры, Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырды. 

Отандық, шетелдік қайраткерлер мен ғалымдар 2021 жылғы 31 

наурызда өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми 

саммитінің тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылады. 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат Түркі 

кеңесінің бейресми саммиті түркі елдерінің әріптестігін дамытудың жаңа 

кезеңіне алып келуі мүмкін маңызды мәлімдемелер мен келісімге толы 

мазмұнды жиын болғанын атап өтті. 

Түркі өркениеті өзін-өзі толық қамтамасыз ете алады. Мәдени 

бірегейлік пен ортақ құндылықтар негізінде ол одан әрі дамудың барлық 

мүмкіндіктеріне ие. Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаев түркі әлемін ХХІ 

ғасырдың аса маңызды экономикалық, мәдени және гуманитарлық 

өңірлерінің біріне айналдыруды көздейтінімізді саммитте атап өтті. 

Мәдениет саласындағы жетістіктердің қандай да бір экономикалық пайдамен 



өлшенбейтіні көпшілікке мәлім. Алайда бұл жетістіктер экономиканың 

жақындасуына өз септігін тигізетіні рас – дейді ол. 

Еуропа, Азия, Африка және Латын Америкасындағы интеграциялық 

бірлестіктер мәдени және құндылық ортақтығында дамып келеді. 

Түрлі елдер мен өңірлерді мекен еткен 175 миллион түркінің тағдыры 

мықты мәдени бірегейлігінің арқасында тарих толқынында адаспай, 

жаһандану заманында алға қадам басуға мүмкіндік алды. ТҮРІКПА, 

ТҮРІКСОЙ, Түркі академиясы мен Халықаралық түркі мәдениеті мен 

мұрасы қорының қажырлы еңбегі Түркі кеңесін беделді ұйымға айналдырса, 

«түркі әлемі» ұғымы көпшілік мойындаған халықаралық дискурсқа айналды, 

- деді Б.Темірболат. 

Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Елбасының Түркістанға 

тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар аударуында үлкен мән жатқанын 

айтты.2000 жылы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістан қаласының 1500 

жылдығына арналған ғылыми конференцияда: «Түркістанды облыс орталығы 

жасаймыз. Бұл той – Түркістанды орталыққа айналдырудың басы», деген еді. 

Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

Түркістанды түлету, Түркі халықтарына ортақ рухани орталық дәрежесіне 

лайықты ету – Елбасының арманы әрі мақсаты болатын. Сол арман бүгінде 

ақиқатқа айналып отыр, - деді Өмірзақ Шөкеев. 

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова Түркістан 

мұсылман әлемінің қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи 

шешімдер қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы 

болғанын атап өтті. 

Бүгін біз түркі халықтарының тартылыс орны саналатын Түркістанның 

саяси, рухани және мәдени қайта жаңғыруының тарихи сәтіне куә болып 

отырмыз. Ұлы Жібек жолының қиылысында тұрған қала арқылы Қытайдан 

Орталық Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдеріне керуендер өткен. 

Сондықтан да оның географиялық орны қаланың саяси, сауда-экономикалық 

орталығына айналуына өз ықпалын тигізген. Түркістан мұсылман әлемінің 

қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи шешімдер 

қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы болған. 

Қаланы қайта жаңғыртуға Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сіңірген еңбегі мол. Ол 2018 

жылғы 19 маусымда орталығы Түркістан қаласы болатын Түркістан облысын 

құру шешімін қабылдады. Тарихи шешімнің арқасында ғасырлық тарихы, 

көптеген тарихи-мәдени, туристік және діни ескерткіштері бар ежелгі қала 

жаңа келбетке ие болып, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартуда, - деді 

Ақтоты Райымқұлова. 



ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Шахрат Нұрышев 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммит 

қорытындыларына тоқталып, кеңес құрамындағы мемлекет басшыларының 

салиқалы саясаты түркі интеграциясын жаңа деңгейге көтеріп, «түркі 

ренесансына» мұрындық болғанын атап өтті. 

Ортақ тамыры, тарихи, мәдени және ұлттық құндылықтары бар түркі 

мемлекеттерінің өсіп келе жатқан беделі мен экономикалық қуаты 

халықаралық және өңірлік ауқымда ынтымақтастықты барған сайын 

тартымды ете түсуде. Энергетикалық ресурстардың болуы және қолайлы 

географиялық орналасуы, біздің елдерді жаһандық экономиканың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде айқындауда, - деді ол. 

Түркия Республикасы Президентінің кеңесшісі Ялчин Топчу Түркі 

әлемін біріктіруге күш жұмылдырып, сенімді қадам жасау керектігін айтты. 

Саммитке қабылданған шешімдер түркі әлемімен қатар өзге өңірлер 

үшін де маңызды. Біз рухани мәдениетімізді жаңғыртуға, түркі әлемін 

нығайтуға бағыт алып келеміз. Осы жолда біраз еңбегін сіңірген, Түркістанға 

жаңа мәртебе беру идеясын ұсынған түркі әлемінің ақсақалы, Түркітілдес 

мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевқа 

ризашылығымды білдіргім келеді. Түркістанның гүлденуі мен ортақ 

құндылықтардың дамуы түркі әлемінің бірегейлігін нығайтары анық, - деді 

Ялчин Топчу. 

Әзербайжан Республикасы Ұлттық Мәжілісінің депутаты, 

Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы Низами Джафаров 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің түркі 

әлеміндегі өзекті мәдени, экономикалық, саяси мәселелерді қозғағанын тілге 

тиек етті. 

Түркі мемлекеттері басшыларының шешімімен ресми халықаралық 

деңгей мен озық форматта ұйымдастырылған кездесулер түркі 

халықтарының мүддесін толықтай қамтитынына ризамыз, - деді ол. 

ТҮРІКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал Чакыджи Түркістан - 

Қазақстанның ғана емес, күллі түркі жұртының мәңгілік жүрегі екенін айтты. 

2018 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркістан үшін «Қазақ хандығының және күллі түркі әлемінің ғасырлар 

бойғы саяси және рухани өмірінің жүрегі» деген сөз айтқан болатын. Биыл 

мен наурызда өткен Түркістан медиа форумына қатысқанымда көзіміздің 

қарашығындай осынау шаһардың даму барысы мен жеткен жетістіктерін өз 

көзіммен көрдім. Құрметті Н. Назарбаевтың сөздерінің қаншылықты орынды 

екендігіне куә болдым. Түркістан - Қазақстанның ғана емес, күллі түркі 

жұртының мәңгілік жүрегі болып қала беретінін еркін және сенімді түрде 

айта аламын, - деді Билал Чакыджи. 

Конференция барысында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің ректоры Жанар Темірбекова, археолог Зейнолла 

Самашев, Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің 

«Философия және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі 

Нигинахон Шермухамедова, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 



дінтану институтының Саяси зерттеулер орталығы директоры Айдар 

Әмребаев, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті 

Жақсылық Сәбитов баяндама оқыды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-конференция 

«Туркестан – духовная столица Тюркского мира» 

 

 
 

16 апреля в Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-

конференция «Туркестан – духовная столица Тюркского мира». 

Мероприятие организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерством культуры и спорта 

Республики Казахстан и Фондом Первого Президента РК - Елбасы 

Нурсултана Назарбаева. 

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта 

2021 года. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. 

Назарбаева. 

"Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 



Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 

и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 

прямо не измеряются какой-то экономической выгодой, но способствуют и 

сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса", – сказал Б.Темирболат. 

 

 
 

"В 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: "Мы сделаем Туркестан областным центром". В 

восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый смысл. 

Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 



Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью", – отметил в своей 

приветственной речи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 

"Мы становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов. 

Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных путей из 

Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. …Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира", – подчеркнула министр культуры 

и спорта Актоты Раимкулова. 

 

 
 

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 



мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень, и мы переживаем "тюркский ренесанс". 

"Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 

ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики", – сказал он. 

 

 
 

"Тюркский мир должен быть единым, мы должны вместе укреплять 

нашу веру и двигаться вперед. Решения, принятые на саммите, имеют 

большое значение не только для тюркского мира, но и для других регионов. 

Наш труд направлен на то, чтобы возродить духовную культуру, и мы будем 

стремиться к тому, чтобы тюркский мир был крепким. Аксакал тюркского 

мира, Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Нурсултан Назарбаев проделал очень много работы, и я хочу поблагодарить 

его за неустанный труд и его инициативу объявить Туркестан духовным 

центром тюркского мира. Благодаря развитию и процветанию Туркестана, 

наших общих ценностей, мы сможем укрепить идентичность всего 

тюркского мира", – прозвучало в речи советника Президента Турецкой 

Республики Ялчина Топчу. 

"Туркестан является колыбелью всего тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий", – сказал 



генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев. 

Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 

конференции отметил, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

тюркском мире. 

"Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов", – сказал он. 

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что "Туркестанскую декларацию" можно считать еще одним важным шагом в 

укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире. 

 

 
 

Управляющий директор Корпоративного фонда "Академия Елбасы" 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 

тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политики призывали к единению разрозненного тюркского народа. 

"В последние годы резко возросла актуальность общих для тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего", – подчеркнул он. 



"В 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение "в течение многих 

веков он является политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 

всего Тюркского мира". В этом году я участвовал в Международном 

медиафоруме и смог лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, 

которые произошли в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился 

в том, насколько были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с 

уверенностью сказать, Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и 

всего Тюркского мира", – отметил заместитель Генерального секретаря 

ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи. 

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Международная онлайн-конференция состоялась в Библиотеке Елбасы 

 

 
 

В Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-конференция 

"Туркестан – духовная столица Тюркского мира", сообщает Kazpravda.kz. 

Мероприятие организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерством культуры и спорта 

Республики Казахстан и Фондом Первого Президента РК - Елбасы 

Нурсултана Назарбаева. 

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта 

2021 года. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. 

Назарбаева. 

"Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 

Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 



и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 

прямо не измеряются какой-то экономической выгодой, но способствуют и 

сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса", – сказал Б.Темирболат. 

"В 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: "Мы сделаем Туркестан областным центром". В 

восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый смысл. 

Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 

Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью", – отметил в своей 

приветственной речи аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 

"Мы становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов. 

Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных путей из 

Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. …Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира", – подчеркнула министр культуры 

и спорта Актоты Раимкулова. 

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 

мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень, и мы переживаем "тюркский ренесанс". 



 

"Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 

ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики", – сказал он. 

"Тюркский мир должен быть единым, мы должны вместе укреплять 

нашу веру и двигаться вперед. Решения, принятые на саммите, имеют 

большое значение не только для тюркского мира, но и для других регионов. 

Наш труд направлен на то, чтобы возродить духовную культуру, и мы будем 

стремиться к тому, чтобы тюркский мир был крепким. Аксакал тюркского 

мира, Председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Нурсултан Назарбаев проделал очень много работы, и я хочу поблагодарить 

его за неустанный труд и его инициативу объявить Туркестан духовным 

центром тюркского мира. Благодаря развитию и процветанию Туркестана, 

наших общих ценностей, мы сможем укрепить идентичность всего 

тюркского мира", – прозвучало в речи советника Президента Турецкой 

Республики Ялчина Топчу. 

"Туркестан является колыбелью всего тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий", – сказал 

генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев. 

Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 

конференции отметил, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

тюркском мире. 

"Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов", – сказал он. 

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что "Туркестанскую декларацию" можно считать еще одним важным шагом в 

укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире. 

Управляющий директор Корпоративного фонда "Академия Елбасы" 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 



тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политики призывали к единению разрозненного тюркского народа. 

"В последние годы резко возросла актуальность общих для тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего", – подчеркнул он. 

"В 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение "в течение многих 

веков он является политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 

всего Тюркского мира". В этом году я участвовал в Международном 

медиафоруме и смог лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, 

которые произошли в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился 

в том, насколько были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с 

уверенностью сказать, Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и 

всего Тюркского мира", – отметил заместитель Генерального секретаря 

ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи. 

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Түркістан - Қазақстанның ғана емес,  

күллі түркі жұртының мәңгілік жүрегі 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

халықаралық онлайн-конференциясы өтті. 

Іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы, Нұрсұлтан Назарбаев қоры, Қазақстан Республикасының 

Мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырды. 

Отандық, шетелдік қайраткерлер мен ғалымдар 2021 жылғы 31 

наурызда өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми 

саммитінің тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылады. 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат Түркі 

кеңесінің бейресми саммиті түркі елдерінің әріптестігін дамытудың жаңа 

кезеңіне алып келуі мүмкін маңызды мәлімдемелер мен келісімге толы 

мазмұнды жиын болғанын атап өтті. 

Түркі өркениеті өзін-өзі толық қамтамасыз ете алады. Мәдени 

бірегейлік пен ортақ құндылықтар негізінде ол одан әрі дамудың барлық 

мүмкіндіктеріне ие. Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаев түркі әлемін ХХІ 

ғасырдың аса маңызды экономикалық, мәдени және гуманитарлық 

өңірлерінің біріне айналдыруды көздейтінімізді саммитте атап өтті. 

Мәдениет саласындағы жетістіктердің қандай да бір экономикалық пайдамен 



өлшенбейтіні көпшілікке мәлім. Алайда бұл жетістіктер экономиканың 

жақындасуына өз септігін тигізетіні рас – дейді ол. 

Еуропа, Азия, Африка және Латын Америкасындағы интеграциялық 

бірлестіктер мәдени және құндылық ортақтығында дамып келеді. 

Түрлі елдер мен өңірлерді мекен еткен 175 миллион түркінің тағдыры 

мықты мәдени бірегейлігінің арқасында тарих толқынында адаспай, 

жаһандану заманында алға қадам басуға мүмкіндік алды. ТҮРІКПА, 

ТҮРІКСОЙ, Түркі академиясы мен Халықаралық түркі мәдениеті мен 

мұрасы қорының қажырлы еңбегі Түркі кеңесін беделді ұйымға айналдырса, 

«түркі әлемі» ұғымы көпшілік мойындаған халықаралық дискурсқа айналды, 

- деді Б.Темірболат. 

Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Елбасының Түркістанға 

тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар аударуында үлкен мән жатқанын 

айтты.2000 жылы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Түркістан қаласының 1500 

жылдығына арналған ғылыми конференцияда: «Түркістанды облыс орталығы 

жасаймыз. Бұл той – Түркістанды орталыққа айналдырудың басы», деген еді. 

Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 

Түркістанды түлету, Түркі халықтарына ортақ рухани орталық дәрежесіне 

лайықты ету – Елбасының арманы әрі мақсаты болатын. Сол арман бүгінде 

ақиқатқа айналып отыр, - деді Өмірзақ Шөкеев. 

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова Түркістан 

мұсылман әлемінің қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи 

шешімдер қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы 

болғанын атап өтті. 

Бүгін біз түркі халықтарының тартылыс орны саналатын Түркістанның 

саяси, рухани және мәдени қайта жаңғыруының тарихи сәтіне куә болып 

отырмыз. Ұлы Жібек жолының қиылысында тұрған қала арқылы Қытайдан 

Орталық Азия, Таяу Шығыс және Еуропа елдеріне керуендер өткен. 

Сондықтан да оның географиялық орны қаланың саяси, сауда-экономикалық 

орталығына айналуына өз ықпалын тигізген. Түркістан мұсылман әлемінің 

қажылық ететін киелі жері ғана емес, маңызды тарихи шешімдер 

қабылданған қазақ хандарының ірі мемлекеттік резиденциясы болған. 

Қаланы қайта жаңғыртуға Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сіңірген еңбегі мол. Ол 2018 

жылғы 19 маусымда орталығы Түркістан қаласы болатын Түркістан облысын 

құру шешімін қабылдады. Тарихи шешімнің арқасында ғасырлық тарихы, 

көптеген тарихи-мәдени, туристік және діни ескерткіштері бар ежелгі қала 

жаңа келбетке ие болып, әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартуда, - деді 

Ақтоты Райымқұлова. 



ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары Шахрат Нұрышев 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми саммит 

қорытындыларына тоқталып, кеңес құрамындағы мемлекет басшыларының 

салиқалы саясаты түркі интеграциясын жаңа деңгейге көтеріп, «түркі 

ренесансына» мұрындық болғанын атап өтті. 

Ортақ тамыры, тарихи, мәдени және ұлттық құндылықтары бар түркі 

мемлекеттерінің өсіп келе жатқан беделі мен экономикалық қуаты 

халықаралық және өңірлік ауқымда ынтымақтастықты барған сайын 

тартымды ете түсуде. Энергетикалық ресурстардың болуы және қолайлы 

географиялық орналасуы, біздің елдерді жаһандық экономиканың маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде айқындауда, - деді ол. 

Түркия Республикасы Президентінің кеңесшісі Ялчин Топчу Түркі 

әлемін біріктіруге күш жұмылдырып, сенімді қадам жасау керектігін айтты. 

Саммитке қабылданған шешімдер түркі әлемімен қатар өзге өңірлер 

үшін де маңызды. Біз рухани мәдениетімізді жаңғыртуға, түркі әлемін 

нығайтуға бағыт алып келеміз. Осы жолда біраз еңбегін сіңірген, Түркістанға 

жаңа мәртебе беру идеясын ұсынған түркі әлемінің ақсақалы, Түркітілдес 

мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевқа 

ризашылығымды білдіргім келеді. Түркістанның гүлденуі мен ортақ 

құндылықтардың дамуы түркі әлемінің бірегейлігін нығайтары анық, - деді 

Ялчин Топчу. 

Әзербайжан Республикасы Ұлттық Мәжілісінің депутаты, 

Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы Низами Джафаров 

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің түркі 

әлеміндегі өзекті мәдени, экономикалық, саяси мәселелерді қозғағанын тілге 

тиек етті. 

Түркі мемлекеттері басшыларының шешімімен ресми халықаралық 

деңгей мен озық форматта ұйымдастырылған кездесулер түркі 

халықтарының мүддесін толықтай қамтитынына ризамыз, - деді ол. 

ТҮРІКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал Чакыджи Түркістан - 

Қазақстанның ғана емес, күллі түркі жұртының мәңгілік жүрегі екенін айтты. 

2018 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

Түркістан үшін «Қазақ хандығының және күллі түркі әлемінің ғасырлар 

бойғы саяси және рухани өмірінің жүрегі» деген сөз айтқан болатын. Биыл 

мен наурызда өткен Түркістан медиа форумына қатысқанымда көзіміздің 

қарашығындай осынау шаһардың даму барысы мен жеткен жетістіктерін өз 

көзіммен көрдім. Құрметті Н. Назарбаевтың сөздерінің қаншылықты орынды 

екендігіне куә болдым. Түркістан - Қазақстанның ғана емес, күллі түркі 

жұртының мәңгілік жүрегі болып қала беретінін еркін және сенімді түрде 

айта аламын, - деді Билал Чакыджи. 

Конференция барысында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінің ректоры Жанар Темірбекова, археолог Зейнолла 

Самашев, Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің 

«Философия және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі 

Нигинахон Шермухамедова, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 



дінтану институтының Саяси зерттеулер орталығы директоры Айдар 

Әмребаев, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті 

Жақсылық Сәбитов баяндама оқыды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» атты 

халықаралық бейнеконференция өтіп жатыр 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 

айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 



астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 

кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

 



 

Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В Библиотеке Елбасы состоялась международная онлайн-конференция 

«Туркестан – духовная столица Тюркского мира» 

 

 
 

16 апреля в Библиотеке Елбасы состоялась международная 

онлайнконференция «Туркестан – духовная столица Тюркского мира». 

Мероприятие было организовано Библиотекой Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерством культуры и спорта РК и 

Фондом Нурсултана Назарбаева.  

Казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые 

обсудили на экспертном уровне исторические итоги неформального саммита 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта. 

Открывая конференцию, ее модератор, директор Библиотеки Елбасы 

Бакытжан Темирболат отметил, что неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств получился содержательным и 

насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести 

партнерство тюркских стран на новый этап развития, особо подчеркнув в 

этом роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева. 

– Тюркская цивилизация самодостаточна и имеет все возможности и 

далее развиваться на базе культурной идентичности и общих ценностей. 

Президент Казахстана К.К. Токаев отметил на саммите, что наша цель – 

превратить Тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных 

и гуманитарных регионов XXI века. Как известно, в культуре достижения 



прямо не измеряются какойто экономической выгодой, но способствуют и 

сближению экономик. Интеграционные объединения в Европе, Азии, Африке 

и Латинской Америке развиваются на культурно-ценностной общности. 

Сильная культурная идентичность и помогла нам, судьбой расселенным по 

самым разным странам и регионам 175 миллионам тюрков, не потеряться в 

водовороте истории и развиваться в духе современной глобализации. 

Упорная работа ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии и 

Международного фонда тюркской культуры и наследия сделали Тюркский 

совет авторитетной организацией, а само понятие «Тюркский мир» стало 

общепризнанной частью международного дискурса, – сказал Б. Темирболат. 

 

 
 

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в свою очередь 

отметил, что в 2000 году на научной конференции, посвященной 1500-летию 

Туркестана, Елбасы сказал: «Мы сделаем Туркестан областным центром».  

– В восстановлении исторического статуса Туркестана заложен особый 

смысл. Потому что Туркестан – сакральная земля с многовековой историей, 

жизненная артерия Великого Шелкового пути, соединяющего Европу и 

Азию, священный город, бывший столицей Казахского ханства. Это место, 

где находится уникальный исторический памятник тюркских народов 

Средней Азии и Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. С самого 

начала обретения Независимости возрождение Туркестана, придание ему 

статуса общего духовного центра тюркских народов было мечтой и целью 

Елбасы. Эта мечта сегодня стала реальностью, – сказал Умирзак Шукеев.  



Как подчеркнула министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, «мы 

становимся свидетелями исторического момента возрождения 

политического, духовного и культурного центра всех тюркских народов».  

 

 
 

– Более двух тысячелетий, находясь на стыке основных караванных 

путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, Туркестан оставался местом 

колоссального притяжения и решения ключевых политических и 

экономических вопросов, местом великого паломничества для многих 

тюркских народов. Огромная роль в возрождении Туркестана принадлежит 

Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану 

Абишевичу Назарбаеву, который 19 июня 2018 года принял эпохальное 

решение об образовании Туркестанской области, центром которой стал 

исторический город Туркестан. С того момента город, соединивший Китай и 

Европу, Среднюю Азию и Великую степь через Великий Шелковый путь, 

начал отсчет новой истории. Благодаря этому историческому решению 

древнейший город с более 1500-летней историей, множеством историко-

культурных, туристских, религиозных памятников приобрел новый облик и 

привлекает туристов со всех концов мира, – заявила Актоты Раимкулова.  

В своем докладе заместитель министра иностранных дел РК Шахрат 

Нурышев остановился на итогах неформального саммита Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств, подчеркнув, что в результате 

мудрой политики руководителей данных стран тюркская интеграция 

поднялась на новый уровень и мы переживаем «тюркский ренессанс».  



– Растущий престиж и экономическая мощь тюркских государств, 

имеющих общие корни, исторические, культурные и национальные 

ценности, делают сотрудничество на международном и региональном 

уровнях все более привлекательным. Наличие энергоресурсов и выгодное 

географическое положение определяют наши страны как важную 

составляющую мировой экономики, – сказал он.  

 

 
 

Советник Президента Турецкой Республики Ялчин Топчу указал на то, 

что Тюркский мир должен быть единым.  

– Решения, принятые на саммите, имеют большое значение не только 

для Тюркского мира, но и для других регионов. Наш труд направлен на то, 

чтобы возродить духовную культуру, и мы будем стремиться к тому, чтобы 

Тюркский мир был крепким. Аксакал Тюркского мира, Председатель Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев проделал 

очень много работы, и я хочу поблагодарить его за неустанный труд и его 

инициативу объявить Туркестан духовным центром Тюркского мира. 

Благодаря развитию и процветанию Туркестана, наших общих ценностей, мы 

сможем укрепить идентичность всего Тюркского мира, – сказал Ялчин 

Топчу.  

– Туркестан является колыбелью всего Тюркского мира и его духовной 

столицей. Я думаю, что все тюркские народы с этим согласятся. Об этом 

свидетельствует прошедший саммит. Принятая на нем главами 

тюркоязычных государств декларация провозглашает это официально. И это 

не формальность, Туркестан играл особую историческую, экономическую, 

культурную и духовную роль в течение многих столетий, – отметил 

генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

Багдат Амреев.  



Депутат Национального собрания Азербайджанской Республики, 

председатель Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров в ходе 

конференции подчеркнул, что прошедший неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств поднял ряд важных культурных, 

экономических и политических событий, произошедших в последнее время в 

Тюркском мире.  

– Мы с большим удовлетворением отмечаем, что встречи на высшем 

уровне, решение о которых было принято главами тюркских государств, 

имеют официальный международный статус, высокий формат и 

представляют волю тюркских народов, – сказал он.  

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали 

подчеркнул роль саммита в определении статуса Туркестана, придании 

импульса его потенциалу и усилении его общетюркского значения, отметив, 

что «Туркестанскую декларацию» можно считать еще одним важным шагом 

в укреплении лидерства Казахстана в Тюркском мире.  

Управляющий директор Корпоративного фонда «Академия Елбасы» 

Мурат Жуманбай в своем докладе отметил, что на протяжении многих лет 

Тюркский мир жаждал единства, многие тюркские идеологи, мыслители и 

политикипризывали к единению разрозненного тюркского народа.  

– В последние годы резко возросла актуальность общих для Тюркского 

мира проблем. Это напрямую связано с постепенным укреплением идеи 

тюркского единства. Сегодня у тюркских стран достаточно возможностей и 

потенциала для построения общего светлого будущего, – сказал он.  

Как напомнил заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билаль 

Чакыджи, в 2018 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан 

Назарбаев, говоря о Туркестане, использовал выражение «в течение многих 

веков он являлся политическим и духовным сердцем Казахского ханства и 

всего Тюркского мира».  

– В этом году я участвовал в Международном медиафоруме и смог 

лично засвидетельствовать все прекрасные достижения, которые произошли 

в этом дорогом для всех нас городе. Я еще раз убедился в том, насколько 

были верны слова уважаемого Елбасы. Можно с уверенностью сказать, 

Туркестан навсегда останется сердцем Казахстана и всего Тюркского мира, – 

заявил Билаль Чакыджи.  

В ходе конференции свои доклады также представили ректор 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 

Ясави Жанар Темирбекова, археолог Зайнолла Самашев, заведующая 

кафедрой «Философия и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека Нигинахон Шермухамедова, директор 

Центра политических исследований Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК Айдар Амребаев, историк, доцент Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксылык Сабитов. 

 

 

 



 
 

Укреплять солидарность тюркского мира  

через развитие Туркестана призвал советник Президента Турции 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента Турецкой 

Республики Ялчин Топчу поблагодарил Первого Президента РК - Елбасы 

Нурсултана Назарбаева за вклад в укрепление сотрудничества между 

странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«31 марта состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств. Мы подняли там вопрос об единстве тюркских 

народов. Все тюркоязычные народы и тюркский мир должны совместно 

укреплять свое сотрудничество. Решения, принятые на саммите в 

Туркестане, имеют особое значение. Это очень важно не только для 

тюркоязычных государств, но и для других регионов», - сказал Ялчин Топчу 

на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица 

тюркского мира».  

Отметив важность единства тюркского мира на современном этапе, он 

особо подчеркнул заслуги Елбасы в процветании братских стран.  

«Мы хотим, чтобы тюркский мир стал единым, направляя наши усилия 

в единое русло. Почетный Председатель Тюркского совета Елбасы 

Нурсултан Назарбаев проделал большую работу по развитию тюркского 

сотрудничества. Поэтому хочу поблагодарить его за кропотливый труд. 



Старейшина тюркского мира уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев 

выступил с несколькими инициативами на неформальном саммите в 

Туркестане. Туркестан – духовная столица тюркского мира. Развивая город 

Туркестан, мы возрождаем наши общие ценности и укрепляем солидарность 

тюркского мира. Очень важна однородность всего тюркского мира. 

Благодаря самоотверженному труду, значимым инициативам Елбасы, 

возрождаются и возрождаются важнейшие ценности Великой степи», - 

заключил советник Президента Турции.  

Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит 

Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ 

была принята Туркестанская декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Умирзак Шукеев: Туркестан стал духовной столицей тюркского мира – 

это историческая справедливость 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная видеоконференция 

«Туркестан – духовная столица тюркского мира» проходит в Казахстане, 

передает корреспондент МИА «Казинформ». Аким Туркестанской области 

Умирзак Шукеев подчеркнул, что провозглашение города Туркестана 

столицей тюркского мира исторически справедливо.  

«Весна этого года началась с хороших новостей для области. Очень 

успешно завершился неформальный саммит Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств, который состоялся 31 марта на тему «Туркестан – 

духовная столица тюркского мира». Туркестан стал духовной столицей 

тюркского мира. В этой связи поздравляю всех с началом нового 

исторического периода Туркестана», - сказал аким области.  

У. Шукеев также рассказал о развитии региона в последние годы. По 

его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев 

Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника 

Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения 

Культобе.  

«Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать 

глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных 



объектов, таких как визит-центр, центр «Ұлы дала», музей «Ясауи», 

библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный 

туристический и гостевой университет», - заявил он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Актоты Раимкулова: в Туркестане покоятся 

останки 21 хана и 59 батыров 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – Личности, чьи останки покоятся в 

Туркестане, сыграли важную роль в становлении истории не только 

казахского народа, но и всего тюркского мира. Такое мнение высказала 

министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент 

МИА «Казинформ».  

«Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента 

политического, духовного и культурного возрождения Туркестана, который 

является священным местом для тюркских народов. Город стоит на 

пересечении Великого Шелкового пути, связывая Восток и Запад. Из Китая 

через Центральную Азию и Ближний Восток шли караваны в страны 

Центральной Европы. С XV века Туркестан был не только местом 

паломничества мусульманского мира, но и крупной государственной 

резиденцией казахских ханов, где принимались важные исторические 

решения», - сказала Актоты Раимкулова на международной 

видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».  

По ее словам, историческая часть города имеет сакральное значение.  

«Здесь, согласно научным данным, похоронены останки 21 хана, 8 

султанов, 23 биев, 59 батыров. Здесь находятся могилы ханов Жанибека, 



Жангира, Есима, Тауке, Абылая, Абулхаира, Казыбека би, Шона би, 

Торайгыра би, Богенбай батыра, а также других исторических личностей, 

известных в казахской истории. Эти личности сыграли ключевую роль в 

становлении истории не только казахского народа, но и всего тюркского 

мира во многих странах», - заключила министр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В последние годы тюркские государства  

преодолевают новые рубежи – Шахрат Нурышев 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра 

иностранных дел РК Шахрат Нурышев подчеркнул важность всестороннего 

сотрудничества тюркских государств, передает корреспондент МИА 

«Казинформ».  

«На Тюркском саммите главы государств выдвинули ряд новых 

инициатив, которые еще больше укрепят братские отношения в нашем 

регионе, такие как создание в Туркестанской области специальной 

экономической зоны тюркских стран, образовательного фонда «Великие 

тюрки» и Банка развития стран Тюркского совета, создание туристической 

карты тюркского мира, коридора Туран, объединяющего тюркский мир. Для 

некоторых было бы приемлемо, чтобы тюркский мир был раздроблен на 

международной сцене. Однако в последние годы тюркские государства и 

тюркские организации, объединившиеся в единое целое, преодолевают 

новые рубежи», - сказал Шахрат Нурышев на международной 

видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».  

Он также отметил, что казахстанская сторона прилагает все усилия к 

тому, чтобы тюркские организации осуществили серьезные и решительные 

шаги.  



«Казахстан уделяет особое внимание дальнейшему развитию 

всестороннего сотрудничества в рамках тюркского мира. Ведь Казахстан 

выступает за дальнейшее развитие тюркской интеграции. В настоящее время 

четыре из пяти тюркских организаций, направленных на развитие тюркского 

сотрудничества, созданы по инициативе Казахстана. Тремя из них достойно 

руководят граждане Казахстана на ротационной основе, прилагая все усилия 

для тюркской интеграции», - подчеркнул представитель МИД.  

В завершение вице-министр высоко оценил создание Тюркской 

промышленно-торговой палаты и распределительного комитета 

международных организаций тюркского сотрудничества, открытие 

представительства Тюркского совета в Европе – Будапеште.  

«В настоящее время мы готовы оказать максимальную поддержку 

проводимой работе по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного 

фонда», - резюмировал представитель ведомства. Напомним, 31 марта 2021 

года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята 

Туркестанская декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Философ: Туркестан – это место силы и 

колыбель доблести тюркского народа 

 

 
 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Центра политических 

исследований института философии, политологии и религиоведения 

Комитета науки МОН РК, кандидат философских наук Айдар Амребаев 

высказался о сакральном значении Туркестана, передает корреспондент 

МИА «Казинформ».  

«Сегодня город Туркестан мы связываем с именем великого мыслителя 

и духовного учителя Ходжа Ахмета Ясауи, который нашел в нем свое 

последнее физическое пристанище и покой, место духовного уединения и 

подвижничества – мавзолей, возведенный его потомками и последователями 

в ранг одного из центров мирового и тюркского культурного наследия, 

отражавшего мировоззрение наших предков и являющегося для них 

сакральным источником духовных сил и вдохновения, а для верующего – 

своеобразной знаковой стоянкой на пути в вечность», - сказал Айдар 

Амребаев на международной видеоконференции «Туркестан – духовная 

столица тюркского мира».  

Он назвал Туркестан колыбелью доблести тюркского народа  

«Очень важно нам – современникам – понимать значение этого города 

и деяния нашего знаменитого предка для раскрытия смысла и идеи 



«Туркестан – духовная столица тюркского мира». (…) Туркестан – это место 

силы и колыбель доблести тюркского народа. Любовь к родной земле и 

своему народу, гордость за его героическую, благородную историю и 

дерзновенные планы на будущее как нельзя лучше отражают сегодняшнее 

стремление тюркских народов к свободе, единству и обретению подлинного 

смысла и достойного места в современном мире», - заключил философ.  

Ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулована в ходе 

международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица 

тюркского мира» отметила, что историческая часть города имеет сакральное 

значение. Здесь, согласно научным данным, похоронены останки 21 хана, 8 

султанов, 23 биев, 59 батыров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Түркістан декларациясы» Қазақстанның Түркі әлеміндегі орнын бекіте 

түседі – Дархан Қыдырәлі 

 

 
 

Бүгін Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани 

астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы өтті. Жиында сөз алған 

Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі наурыз 

айында  «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» тақырыбында өткен 

Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммитіне 

тоқталып өтті, деп хабарлайды Egemen.kz. 

«Түркістанның мәртебесін айқындап, әлеуетініне серпін берген, түгел 

түркінің төріне айналдырып, тамырластығы мен бауырластығын бекемдей 

түскен Саммиттегі басты оқиға ретінде «Түркістан декларациясы» 

қабылданып, «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» болып 

жарияланды. Бұл ретте, «Түркістан декларациясы» Қазақстанның түркі 

әлеміндегі көшбасшылық ұстанымдарын бекітудің тағы бір байсалды қадамы 

деп бағалауға болады», деді Халықаралық Түркі академиясының президенті 

Дархан Қыдырәлі. 

Сондай-ақ Түркістанды рухани астанаға айналдыру идеясының 

бастауында түркі интеграциясының архитекторы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев тұрғанын тілге тиек етті. 

Айта кетейік, іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырды. 

 



 

 
 

УМИРЗАК ШУКЕЕВ ПРИЗВАЛ 

К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В РАЗВИТИИ ТУРКЕСТАНА 

 

 
 

В Библиотеке Елбасы проходит международная видеоконференция 

«Туркестан-духовная столица тюркского мира». В мероприятии принимают 

участие казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые. 

Выступая на конференции, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев 

отметил, что возродить Туркестан с момента обретения Независимости и 

сделать его духовным центром, общим для тюркских народов, было мечтой и 

целью Елбасы. 

«Важно, что Елбасы уделяет особое внимание восстановлению 

исторического статуса Туркестана. Туркестан - священный город с 

многовековой историей, расположенный вдоль Великого Шелкового пути, 

соединяющего Европу и Азию, столица Казахского ханства. Здесь 

расположен Мавзолей Х. А. Яссауи - уникальный исторический памятник 

тюркских народов в Центральной Азии и Казахстане. Таким образом, город 

Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь 

стал гигантской строительной площадкой и поднялся на новую ступень 

развития»,  - сказал Умирзак Шукеев. 

Аким Туркестанской области также подчеркнул  о 

восторжествовавшей исторической справедливости, и теперь Туркестан стал 



по праву духовной столицей тюркского мира. В этой связи глава региона 

поздравил всех с началом нового исторического периода Туркестана 

«31 марта успешно завершился неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств на тему «Туркестан – духовная 

столица Тюркского мира». Историческая справедливость восторжествовала, 

Туркестан стал духовной столицей тюркского мира», - сказал аким области. 

Также по его словам, согласно проекту Генерального плана города 

Туркестан, до конца года будет полностью реализован план по 

формированию «зеленого пояса» на площади около 8 тыс. га вокруг города. 

Все это позволит озеленить областной центр. 

«Все эти работы осуществляются под непосредственным контролем 

Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В настоящее время город 

Туркестан полностью готов к проведению международных мероприятий и 

важных политико-экономических встреч. Я призываю к проведению 

знаковых проектов с тюркоязычными странами в столице тюркского мира – 

Туркестане!», - сказал аким области. 

В тоже время, Умирзак Естаевич напомнил, что в 2017 году город 

Туркестан по решению Международной организации «ТЮРКСОЙ» был 

объявлен культурной столицей тюркских стран. После полного завершения 

пандемии, в дальнейшем совместно с ТЮРКСОЙ планируется проведение в 

духовной столице мероприятий международного уровня. 

«Туркестан – священный город, духовный центр, не только для 

казахского народа, но и для всех тюркских стран. Следовательно, и его 

история, и его духовное развитие должны стать ориентиром, мобилизующим 

братские страны на общую цель. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит 

широко узнать нераскрытые исторические тайны и глубокую историю 

Туркестана. Призываю всех принять активное участие в работе по развитию 

тюркского духовного города Туркестан во всех направлениях!», - сказал он.  

Отметим, Международная онлайн–конференция «Туркестан - духовная 

столица Тюркского мира», проходящая в Библиотеке Елбасы, организована 

Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 

Министерством культуры и спорта и Фондом Нурсултана Назарбаева. 

В ходе конференции на экспертном уровне обсуждаются исторические 

итоги неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств, состоявшегося 31 марта 2021 года. Мероприятие ведет директор 

Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

В конференции принимают участие казахстанские и зарубежные 

государственные деятели и ученые. В их числе аким Туркестанской области 

У. Шукеев, министр культуры и спорта РК А. Раимкулова, первый 

заместитель министра иностранных дел Ш. Нурышев, советник президента 

Турецкой Республики Я.Топчу, генеральный секретарь Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств Б. Амреев, депутат 

Национального собрания Азербайджанской Республики, председатель центра 

Ататюрка в Азербайджане Н. Джафаров, президент Международной 

Тюркской академии Д. Кыдырали, заместитель генерального секретаря 



ТЮРКСОЙ Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, заведующая кафедрой 

«Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека Н.Шермухамедова и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Түркістан декларациясы» Қазақстанның Түркі әлеміндегі орнын бекіте 

түседі – Дархан Қыдырәлі 

 

 
 

Бүгін Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани 

астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы өтті. Жиында сөз алған 

Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі наурыз 

айында  «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» тақырыбында өткен 

Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммитіне 

тоқталып өтті, деп хабарлайды Egemen.kz. 

«Түркістанның мәртебесін айқындап, әлеуетініне серпін берген, түгел 

түркінің төріне айналдырып, тамырластығы мен бауырластығын бекемдей 

түскен Саммиттегі басты оқиға ретінде «Түркістан декларациясы» 

қабылданып, «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» болып 

жарияланды. Бұл ретте, «Түркістан декларациясы» Қазақстанның түркі 

әлеміндегі көшбасшылық ұстанымдарын бекітудің тағы бір байсалды қадамы 

деп бағалауға болады», деді Халықаралық Түркі академиясының президенті 

Дархан Қыдырәлі. 

Сондай-ақ Түркістанды рухани астанаға айналдыру идеясының 

бастауында түркі интеграциясының архитекторы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев тұрғанын тілге тиек етті. 

Айта кетейік, іс-шараны Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырды. 

 

 



 
 

Өмірзақ Шөкеев Түркістанды дамытуға белсенді ат салысуға шақырды 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. 

Жиынға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері мен 

ғалымдар қатысып жатыр. Конференцияда сөз алған Түркістан облысының 

әкімі Өмірзақ Шөкеев Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды 

түлету, Түркі халықтарына ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – 

Елбасының арманы әрі мақсаты болғанын айтты. 

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» атты 

халықаралық бейнеконференция өтіп жатыр 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 

айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 



астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 

кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

 



 

Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 
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ӨМІРЗАҚ ШӨКЕЕВ ТҮРКІСТАНДЫ ДАМЫТУҒА БЕЛСЕНДІ 

АТСАЛЫСУҒА ШАҚЫРДЫ 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 

айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 

астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 



кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

 
 



Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБЛЫС ӘКІМІ ТҮРКІСТАНДЫ ДАМЫТУҒА БЕЛСЕНДІ 

АТСАЛЫСУҒА ШАҚЫРДЫ 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 

айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 

астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 



кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

 
 



Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 
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Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 



айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 

астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 

кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 



Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 
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астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 

кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 



Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 
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істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 

Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 



және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УМИРЗАК ШУКЕЕВ ПРИЗВАЛ 

К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В РАЗВИТИИ ТУРКЕСТАНА 

 

 
 

В Библиотеке Елбасы проходит международная видеоконференция 

«Туркестан-духовная столица тюркского мира». В мероприятии принимают 

участие казахстанские и зарубежные государственные деятели и ученые. 

Выступая на конференции, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев 

отметил, что возродить Туркестан с момента обретения Независимости и 

сделать его духовным центром, общим для тюркских народов, было мечтой и 

целью Елбасы. 

«Важно, что Елбасы уделяет особое внимание восстановлению 

исторического статуса Туркестана. Туркестан - священный город с 

многовековой историей, расположенный вдоль Великого Шелкового пути, 

соединяющего Европу и Азию, столица Казахского ханства. Здесь 

расположен Мавзолей Х. А. Яссауи - уникальный исторический памятник 

тюркских народов в Центральной Азии и Казахстане. Таким образом, город 

Туркестан, почитаемый тюркскими странами как духовный центр, теперь 

стал гигантской строительной площадкой и поднялся на новую ступень 

развития»,  - сказал Умирзак Шукеев. 

Аким Туркестанской области также подчеркнул  о 

восторжествовавшей исторической справедливости, и теперь Туркестан стал 



по праву духовной столицей тюркского мира. В этой связи глава региона 

поздравил всех с началом нового исторического периода Туркестана 

«31 марта успешно завершился неформальный саммит Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств на тему «Туркестан – духовная 

столица Тюркского мира». Историческая справедливость восторжествовала, 

Туркестан стал духовной столицей тюркского мира», - сказал аким области. 

Также по его словам, согласно проекту Генерального плана города 

Туркестан, до конца года будет полностью реализован план по 

формированию «зеленого пояса» на площади около 8 тыс. га вокруг города. 

Все это позволит озеленить областной центр. 

«Все эти работы осуществляются под непосредственным контролем 

Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В настоящее время город 

Туркестан полностью готов к проведению международных мероприятий и 

важных политико-экономических встреч. Я призываю к проведению 

знаковых проектов с тюркоязычными странами в столице тюркского мира – 

Туркестане!», - сказал аким области. 

В тоже время, Умирзак Естаевич напомнил, что в 2017 году город 

Туркестан по решению Международной организации «ТЮРКСОЙ» был 

объявлен культурной столицей тюркских стран. После полного завершения 

пандемии, в дальнейшем совместно с ТЮРКСОЙ планируется проведение в 

духовной столице мероприятий международного уровня. 

«Туркестан – священный город, духовный центр, не только для 

казахского народа, но и для всех тюркских стран. Следовательно, и его 

история, и его духовное развитие должны стать ориентиром, мобилизующим 

братские страны на общую цель. Уверен, что сегодняшняя встреча позволит 

широко узнать нераскрытые исторические тайны и глубокую историю 

Туркестана. Призываю всех принять активное участие в работе по развитию 

тюркского духовного города Туркестан во всех направлениях!», - сказал он.  

Отметим, Международная онлайн–конференция «Туркестан - духовная 

столица Тюркского мира», проходящая в Библиотеке Елбасы, организована 

Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 

Министерством культуры и спорта и Фондом Нурсултана Назарбаева. 

В ходе конференции на экспертном уровне обсуждаются исторические 

итоги неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств, состоявшегося 31 марта 2021 года. Мероприятие ведет директор 

Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. 

В конференции принимают участие казахстанские и зарубежные 

государственные деятели и ученые. В их числе аким Туркестанской области 

У. Шукеев, министр культуры и спорта РК А. Раимкулова, первый 

заместитель министра иностранных дел Ш. Нурышев, советник президента 

Турецкой Республики Я.Топчу, генеральный секретарь Совета 

сотрудничества тюркоязычных государств Б. Амреев, депутат 

Национального собрания Азербайджанской Республики, председатель центра 

Ататюрка в Азербайджане Н. Джафаров, президент Международной 

Тюркской академии Д. Кыдырали, заместитель генерального секретаря 



ТЮРКСОЙ Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, заведующая кафедрой 

«Философии и основы духовности» Национального университета 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека Н.Шермухамедова и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ӨМІРЗАҚ ШӨКЕЕВ ТҮРКІСТАНДЫ ДАМЫТУҒА БЕЛСЕНДІ 

АТСАЛЫСУҒА ШАҚЫРДЫ 

 

 
 

Елбасы кітапханасында «Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы 

атты» халықаралық бейнеконференция өтуде. Жиынға қазақстандық және 

шетелдік мемлекет қайраткерлері мен ғалымдар қатысып жатыр. 

Конференцияда сөз алған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 

Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Түркістанды түлету, Түркі халықтарына 

ортақ рухани орталық дәрежесіне лайықты ету – Елбасының арманы әрі 

мақсаты болғанын айтты.  

«Елбасының Түркістанға тарихи мәртебесін қайтару ісіне баса назар 

аударуында үлкен мән жатыр. Себебі, Түркістан – сан ғасырлық тарихы бар 

қасиетті мекен, Еуропа мен Азияны тоғыстырып жатқан Ұлы Жібек 

жолының күретамыры, Қазақ хандығының астанасы болған киелі қала. Түркі 

жұртының Орта Азия мен Қазақстандағы теңдесіз тарихи жәдігер Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесі орын тепкен жер. Осылайша түбі бір Түркі елдері 

рухани орталығы ретінде қастерлейтін Түркістан қаласы қазір алып құрылыс 

алаңына айналып, дамудың жаңа сатысына көтерілді», – деді Өмірзақ 

Шөкеев. 

Түркістан облысының әкімі Түркістан қаласының түркі әлемінің 

рухани астанасы болып жариялануын тарихи әділдік деп бағалайтынын 

айтып, барша қатысушыларды Түркістанның жаңа тарихи кезеңінің 

басталуымен құттықтады. «31 наурызда «Түркістан – түркі әлемінің рухани 

астанасы» тақырыбында өткен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық 



кеңесінің бейресми саммиті өте табысты аяқталды. Әрі тарихи әділдік орнап, 

Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы болып бекітілді», – деді облыс 

әкімі.  

Түркістан қаласы Бас жоспарының жобасына сәйкес, қала айналасынан 

8 мыңға жуық гектар аумаққа «Жасыл белдеу» құру жоспары жыл соңына 

дейін толық жүзеге асады. Бұл жазы ыстық Түркістанның жасыл желекке 

орануына сеп болмақ.  

«Бұл жұмыстардың барлығы тікелей Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың қадағалауымен жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Түркістан 

қаласы – халықаралық шаралар мен саяси-экономикалық маңызды 

басқосулар өткізуге толық дайын. Мен түркітілдес елдермен бірге өткізетін 

айтулы жобаларды күллі түркі жұртының астанасы – Түркістанда өткізуге 

шақырамын!», – деді облыс әкімі өз сөзінде.  

2017 жылы Түркістан қаласы «Түрксой» Халықаралық ұйымының 

ұйғарымымен «Түркі елдерінің мәдени астанасы» болып жарияланғанын атап 

өткен Өмірзақ Естайұлы пандемия толықтай аяқталған соң Түрксой 

ұйымымен бірлесіп, Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды рухани шаһарда 

өткізу туралы жоспарымен бөлісті. Сөз соңында Түркістан облысының әкімі 

Түркістанды барлық бағытта дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға 

шақырды.  

«Түркістан – қазақ жұртына ғана емес, күллі Түркі елдеріне ортақ 

қасиетті ұғым, рухани орталық. Демек, оның тарихы да, рухани дамуы да 

бауырлас елдерді ортақ мақсатқа жұмылдыратын бағдар болуы тиіс. Осы 

мақсатта өтіп жатқан бүгінгі жиынның Түркістанның ашылмаған тарихи 

құпиялары мен терең тарихын кеңінен тануға мүмкіндік береді деп сенемін. 

Баршаңызды Түркі жұртының рухани шаһары Түркістанды барлық бағытта 

дамыту жұмыстарына белсене атсалысуға шақырамын!», – деді Өмірзақ 

Шөкеев.  

Елбасы кітапханасында өтіп жатқан «Түркістан – Түркі әлемінің 

рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, Мәдениет және 

спорт министрлігі және Нұрсұлтан Назарбаев Қорының ұйытқы болуымен 

ұйымдастырылып отыр. Конференция барысында 2021 жылғы 31 наурызда 

өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі бейресми саммитінің 

тарихи қорытындыларын сараптамалық деңгейде талқылануда. Іс-шараны 

Елбасы кітапханасының директоры Бақытжан Темірболат жүргізуде.  

Конференцияға қазақстандық және шетелдік мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар қатысып отыр. Олардың қатарында Түркістан облысының 

әкімі Ө.Шөкеев, Мәдениет және спорт министрі А. Райымқұлова, Сыртқы 

істер министрінің бірінші орынбасары Ш. Нұрышев, Түркия Республикасы 

Президентінің кеңесшісі Я.Топчу, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 

кеңесінің Бас хатшысы Б.Әміреев, Әзербайжан Республикасы Ұлттық 

Мәжілісінің депутаты, Әзербайжандағы Ататүрік орталығының төрағасы 

Н.Джафаров, Халықаралық Түркі академиясының президенті Д. Қыдырәлі, 

ТҮРКСОЙ Бас хатшысының орынбасары Б. Чакыджи, археолог З.Самашев, 



Мирзо Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университетінің «Философия 

және руханият негіздері» кафедрасының меңгерушісі Н.Шермухамедова 

және басқалар бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» 

 халықаралық онлайн-конференциясы өтеді 

 

 
 

16 сәуір күні сағат 15.00-де Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі 

әлемінің рухани астанасы» халықаралық онлайн-конференциясы өтеді. 

Конференцияны сілтеме бойынша кіріп қарауға болады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 сәуірде елордада өтетін маңызды шаралар аңдатпасы 

 

 
 

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат 

агенттігі 16 сәуірде елордада өтетін маңызды шаралар аңдатпасын ұсынады. 

 

15.00-де Елбасы кітапханасында «Түркістан – Түркі әлемінің рухани 

астанасы» халықаралық онлайн конференциясы өтеді. Шараны ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі және 

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры ұйымдастырады. 

 


