
 
 

Құрметті НУ қауымдастығы, 
 

Назарбаев Университетінің қазақ тілі және түркітану кафедрасы сізді профессор Юлай 
Шамилоглумен онлайн-әңгімеге шақырады.     

 
Күні: жұма, 25 қыркүйек 
Уақыты: 17:00 (Нұр-Сұлтан уақыты) 
Zoom 
сілтемесі: https://us02web.zoom.us/j/84313931937?pwd=VXd4M0J1VGxIdG5nQ3VmUVpkZ
GFpdz09 
Кездесу коды: 843 1393 1937 
Кіру коды: 231193 

 
Қазақ және түркі тарихындағы пандемия, тілдегі көрінісі 

 (қазақ тілінде) 
  

Юлай Шамилоглу 
(Қазақ тілі және түркітану департаменті, 

Назарбаев Университеті) 
  

«Қазақ және түркі тарихы мен тіліндегі пандемиялар» 
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    2019 жылдың желтоқсанында басталған COVID-19 пандемиясы пандемиялардың Орталық 
Еуразияда ежелден келе жатқандығын еске салады. Пандемиялар қола дәуірінен бастап біздің 
ата-бабаларымыздың тарихына әсер еткен деген болжам бар. Түркітілді халықтардың 
тарихында алғашқы бактериялық бубондық оба пандемиясы VI-VIII ғасырларда, екінші 
пандемия XIV ғасырдан бастап бірнеше ғасырлар бойы жалғасқан, және үшінші заманауи 
пандемия XIX ғасырдың соңында басталды. Сондай-ақ вирусқа негізделген эпидемиялардың 
тарихы бойынша кейбір дәлелдер бар, бірақ ол бубондық оба пандемиясы сияқты кең 
таралмаған. Пандемия түркі мемлекеттерінің саяси тарихына әсер етіп, жазба тілдердің 
кенеттен жоғалуына және халықтың қоныс аударуына себеп болды. Аурулардың атауларын 
дәйектейтін деректер бар, бірақ біз кейде тыйым салынған “табу” сөздер ретінде 
қарастырылатын аурулар атауларын кездестіреміз. Сонымен қатар түркі халықтары вирустық 
ауруға қарсы егу, яғни вакцинация ұғымын бұрыннан біледі. ХХ ғасырдың басында Алаш 
кезеңіндегі қазақ жазушылары да бубондық оба туралы жазды. Аурулар  тарихы және оның 
қазақтар мен басқа түркітілді халықтарға әсері – болашақ зерттеулер үшін ауқымды тақырып 
болып табылады. 
  

_____________________________________ 
 

Dear NU Community, 
Department of Kazakh Language and Turkic Studies, Nazarbayev University invites you to an 

online public talk with Prof.  Uli Schamiloglu entitled "Pandemics in Kazakh and Turkic 
History and Language". 

 
Date: Friday, September 25  
Time: 17:00 (Nur-Sultan time) 
Zoom 
link : https://us02web.zoom.us/j/84313931937?pwd=VXd4M0J1VGxIdG5nQ3VmUVpkZGFpdz09
  
Meeting ID: 843 1393 1937 
Passcode: 231193 

 
Pandemics in Kazakh and Turkic History and Language 

(in Kazakh) 
  

Uli Schamiloglu 
(Department of Kazakh Language and Turkic Studies, 

Nazarbayev University) 
The COVID-19 pandemic beginning in December 2019 is an opportunity to remind ourselves that 
those pandemics have a long history in Central Eurasia. It has been proposed that pandemics have had 
an impact on the history of our ancestors going back to the Bronze Age. In the history of the Turkic-
speaking peoples the first bacteria-based pandemic of bubonic plague raged in the 6th-8th centuries, 
the second pandemic raged for several centuries beginning in the 14th century, and the third modern 
pandemic began in the late 19th century. There is also some evidence for the history of virus-based 
epidemics as well, but not as extensive as for pandemics of bubonic plague. Pandemics have impacted 
the political history of Turkic states, led to the sudden end of written languages, and resulted in 
migrations. There is evidence for the names of diseases, but sometimes we are also confronted with 
the problem of names of diseases being considered taboo words. At the same time Turkic peoples 
have known for a long time about the concept of inoculation against viral disease. In the early 20th 
century even Kazakh writers of the Alash period have written about bubonic plague. The study of the 

https://us02web.zoom.us/j/84313931937?pwd=VXd4M0J1VGxIdG5nQ3VmUVpkZGFpdz09
https://us02web.zoom.us/j/84313931937?pwd=VXd4M0J1VGxIdG5nQ3VmUVpkZGFpdz09


history of disease and its impact among the Kazakhs and other Turkic-speaking peoples is a rich topic 
for future research. 
  

_____________________________________ 
 

Уважаемое сообщество НУ, 
 

Кафедра казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета приглашает вас на 
онлайн беседу с профессором Юлай Шамилоглу "Пандемии в казахской и тюркской 

истории и языке" 
 
Дата: Пятница, 25 Сентября 
Время:17: 00 (Время Нур-Султана) 
Zoom 
ссылка: https://us02web.zoom.us/j/84313931937?pwd=VXd4M0J1VGxIdG5nQ3VmUVpkZG
Fpdz09 
Код встречи: 843 1393 1937 
Код доступа: 231193     
 

Пандемии в казахской и тюркской истории и языке 
(на казахском языке) 

  
Юлай Шамильоглу 

(Департамент казахского языка и тюркологии, 
Назарбаев Университет) 

  
    Пандемия COVID-19, начавшаяся в декабре 2019 года, — это возможность напомнить себе, 
что эти пандемии имеют давнюю историю в Центральной Евразии. Предпологается, что 
пандемии повлияли на историю наших предков, начиная с Бронзового века. В истории 
тюркоязычных народов первая бактериальная пандемия бубонной чумы бушевала в VI-VIII 
веках, вторая пандемия бушевала в течение нескольких столетий, начиная с XIV века, а третья 
современная пандемия началась в конце XIX века.  Есть также некоторые свидетельства 
истории вирусных эпидемий, но не столь обширные, как пандемии бубонной чумы. Пандемии 
повлияли на политическую историю тюркских государств, привели к внезапному 
исчезновению письменных языков и привели к миграции. Существуют доказательства 
названий болезней, но иногда мы также сталкиваемся с проблемой того, что названия болезней 
считаются табуированными словами. В то же время тюркские народы давно знали о концепции 
прививки от вирусных заболеваний. В начале ХХ века о бубонной чуме писали даже казахские 
писатели Алашского периода. Изучение истории болезни и ее воздействия у казахов и других 
тюркоязычных народов — обширная тема для будущих исследований. 
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