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«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды 
қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан да, ұстазға жүктелетін міндет 
өте ауыр»

Н.Ə. Назарбаев.
ҚР Білім жəне ғылым саласы қызметкерлерінің ІІІ құрылтайында 

сөйлеген сөзінен. 2004 ж. 12-қазан. 
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ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

Алғы сөз

Елімізде болып жатқан əр түрлі бағыттағы өзгерістер егеменді еліміз жаңа XXІ ға сыр-
дың табалдырығын аттап, білім беру жүйесін дамытуда біршама табыстарға қол жет кізу-
де. Адамның бойына жақсы адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, өнер-бі лім ді игеру 
– тəрбиеге, мəдениетке, өскен ортаға, үлгі-өнеге берер ұстазға байланысты. Жа ңа ғасыр 
бəсеке ғасыры болғандықтан, əсіресе болашағымыз бала тəрбиесімен айналысатын болашақ 
маманды жан-жақтылыққа қалыптастыру қо ғамның өзекті мə се лелерінің бірі болмақ.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əл-
еу   мет  тік эко номикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақ стан 
хал  қы  на жол  дауын да: «Педагогтар құрамының сапасын арттырудың ма ңы зы зор. Не  гіз гі 
педа гоги калық білім берудің стандарттарын, мектеп жəне жоғары оқу  орын дары оқы ту -
шы  лары  ның біліктілігін арттыруға қойылатын талаптарды кү шей ту қажет. Əр өңірде педа-
гог  тар дың біліктілігін арттыратын инте грацияланған ор та лықтар жұмыс істеуі тиіс», – деп 
атап   көр сет ті.

Жалпы мұғалім кадрларын кəсіби оқыту жүйесінде педагогикалық практика өте маңызды 
орын алады. Ол жоғары оқу орнындағы оқу-тəрбие үрдісінің басты бір бөлігі болып та-
былады да, болашақ мұғалімдердің теориялық дайындығы мен практикалық іс-əрекетін 
біріктіруін қамтамасыз етеді. Ұлттық құндылықтарға бағдарланған білім беру бағдарында 
педагог мамандығының рөлі ерекше. Осы мамандықты оқып білім алған адам бойынан өз 
елін жерін сүйетін, Отан үшін қызмет ететін тұлға қасиеті қам ты луы қа жет. Ол үшін ол тари-
хы мен тілін, ұлт философия сы  мен мəдениетін, ұлт  эка но ми касын, заң ды сый лап құрметтеп, 
мойынұсынатын, ақпа рат тық біліммен то лық  қам тыл ған маман болып қалыптасуы қажет.

Осы орайда интеллектуалды ұлт қалыптастыру ғылыми-зерттеу институты отба сы  тəр-
биесі, интеллектуалды тұлға қалыптастыруда, педагогтың интеллектуалды əле уе  тін қа лып-
тастыру бағытында жұмыс жасауда.

Институт алдағы уақытта оқу-тəрбие үрдісіне бірнеше пəндерді енгізуді көздей ке ле,   ғы-
лы ми педагогикалық негізін зерттеуді қолға алуда. Бұл пəндер:

− қазақ тарихы;
− интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы қазақ тілі мен əдебиет;
− интеллектуалды ұлт мəдениеті;
− қазақ философиясы;
− интеллектуалды ұлт негізіндегі орта жəне шағын бизнес;
Бұл ұсынылып отырған курстар болашақ ұстаздардың біліктілігін арттыру мақ сатында 

ұйымдастырылып отыр. Бұл пəндер халқымыздың өткен тарихындағы озық  идея лар ды ұлт-
тық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан қарап, бү гін гі ұрпақты жан-жақты 
дамыған тұлға ретінде қалыптастыруға негізделген. Атап  айтар болсақ, дəстүрлі ата-ана-
лар жиналыстары, ашық сабақтар, ойын-сауық кештер, ата-аналарға арналған сауалнама-
лар, дөңгелек стол, дебат тағыда басқа шаралар ұйымдастырғанда мысал келтіре отырып 
қолдануға болады. Мысалы, мақалалардан шешендердің нақыл сөздерін алып немесе сол 
ауылдың өзінде өлең жазатын ақын, ше шен адамдар болса кездесу ұйымдастыруға болады. 

Тəрбиенің түп қазығы үлгі берер ұстазда, «Ұстазға қарап шəкірт өсер» деп халқы мыз  ұс-
таз ға үл кен жүк  арт қан. Міне осы тұрғыдан аз да болса ұстаздар жүгін жеңіл дет сек деген 
ниеттеміз.

М.А.Нуриев
«Интеллектуалды ұлт қалыптастыру» ҒЗИ директоры, профессор
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ƏОЖ: 37. 378
С.Ж.Пірəлиев

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, п.ғ.д., профессор

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ – 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ 
КӨШУДЕГІ ЕҢ МАҢЫЗДЫ ШАРТТАРДЫҢ БІРІ

Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған кезінде болашағымыз - бүгінгі мектеп оқушысы-
ның  білімі мен тəрбиесі маңызды мəселе болып отыр. Ел тізгінін жан-жақты білімді ұрпақ 
ұс   тан   ған шақ та ғана өркениет алға дамымақ. Жас ұрпаққа білім беруде, оларды болашақ 
елі  міз   дің бо ла ша ғы етіп тəрбиелеу - əр ұстаздың, əрбір мектептің ең қасиетті міндеті. Со-
ны    мен   қа  тар  12 жыл  дық оқытуға көшуді жүзеге асыру, оның қажеттілігі мен тиімділігі, оқу  
бағ  дар  ла  ма ла ры жай лы сөз  қоз ғал ған. Мақалада осы мəселе төңірігінде автордың көзқара-
сы  ұсы нылып отыр.

Түйін сөздер: Білім, мектеп, педагог, кредиттік технология, білікті кадр,

Особенности воспитания и обучение школьников в современных условиях глобализации.  
Даль нейшее развитие цивилизации и проблемы образованной нации. Главным  усло ви ем 
повы ше  ния эффек тивности системы образования считается ее непрерывное самообнов-
ление.  В комплексе преобразований, которые необходимы сегодняшней школе, выделяют 
увеличе ние сро ков об щего среднего образования до 12 лет. Чтобы перейти на качественно 
новый  уро вень, дол жны так же произой ти изменения структуры, содержания, технологий, 
смысла и целей образования.В данной статье предлагается взгляды автора на эти вопросы.

Ключевые слова: Знание, школа, педагог, кредитная технология, компетентный кадр

Features of education and training for students in today's globalized world. Further development 
of civilization and formed the nation's problems. The main condition for increasing the effi ciency 
of the education system is its continuous self-renewal. In the complex transformations that are 
needed today's school, isolated increase in terms of general secondary education to 12 years. To 
go to a new level, must also be a change the structure, content, technology, meaning and purpose 
obrazovaniya. This article offers the author's views on these issues 

Keywords: Knowledge, school, teacher, credit technology, competent staff

12 жылдық білім беруге көшу – білім беру 
са  ласын дағы бəсекелестікке қол жеткізудегі 
жə не оны халық ара лық білім беру кеңістігіне 
шыға ру да ғы маңызды қадамдардың бipi бо лып   
табылады. Бұл жағдайда лайықты пе да          гог        ка  -
др   лар дая р  лау  аса  өзек ті мə се ле ге  ай нал    мақ.

Қазіргі таңда Білім жəне ғылым минис тр-
лі    гі    мен   пе да гоги калық жоғары оқу орындары  
12 жыл дық білім беруге көшудің сапасын 
қам  та ма сыз ету  үшін болашақ мұғалімдерді 
да я р лауды же тіл діру жөнін де нақ тылы ша-
ра лар  қа был дап  о тыр. Бəрі нен  бұ рын педа-
го  ги  калық кадрлар даярлайтын жоғары оқу 
орындары санының қысқарғанын, оның үсті-

не    педагогикалық жоғары оқу орындары на 
қойылатын талаптардың күшейгені белгілі.

Педагогикалық білім берудің мазмұны 
тү  бе  гей  лі  қай  та   қа  ра  лып,  тип тік  оқу  жос пар  -
лар ы  на сапалы мұғалім қалыптастыруға ба-
ғыт  тал ған пəн дер енгі зіліп  жа тыр. Олар, атап   
айт  қан да, «Кəсіптік қазақ (орыс) тілі», «Пси-
хо ло гия лық-педагогикалық кəсіпке кi  pic     пe »,   
«Пе да го ги ка», «Өзін-өзі тану», «Жас   ерек     -
ше лі  гі фи зио логиясы жəне мектеп  ги гие на  -
сы», «Пəндерді оқыту əдістемесі пəн де  рі.  
2012-2013 оқу жылында шетелдік жоғары 
оқу  орын дары мен  бірлесіп жасалған 28 бі лім  
бе ру  бағ дарла масы апробациядан өтіп,  оның  
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негізінде Кембридж, Гарвард, Иллинойс,  
Нью-Йорк жəне т.б. əлемдік же тек  ші уни вер -
си тет тердің аккредиттелген білім бағдарла-
маларының негізгі талап-ереже ле рі  алы н-
ды.  Сонымен қатар, Назарбаев  зияткерлік 
мектептері мен Назарбаев Университетінің 
іс - тəжірибелері ескерілген оқытудың зама-
на уи əдістемелері мен технологияларын 
енгізу де.  Бұл,  негізінен, ықшамдап оқыту, 
модель деу, рөлдік ойындар, топтық жоба, 
эссе,  кейс -студиялар, партфолио, далалық 
зерт    теу  лер  жəне тағы да басқа əдістер түрін-
де  болып келеді.

Халықаралық тəжірибелерді ескере  оты-
рып,    магис тра тура да  барлық педагогика лық   
мамандықтар бойынша жаңа білім бе ру бағ-
дар ламалары жасалды. Бұл бағдарламалар 
модульдік принциптер, яғни, Кəсіптік пəндер 
модулі (40%) жəне арнаулы пəндер модулі 
(60%) бойынша құрылды. Əр модуль мен əр 
пəн  үшін оқытудың жəне құзырлылықтың 
күті летін нəтижелері анықталып, бағалаудың 
дең гейлері жасалды.

Жоғары оқу орындарын педагогикалық 
маман дықтар бойынша бітірушілердің тəуел-
сіз кəсіптік жүйесін жасау арқылы мұғалімнің 
кə сіптік стандартын қалыптастыру белсенді 
түр де жүргізілуде. Осы жылдың аяғына де-
йін  10 кəсіп тік стандарт дайын болады деп 
күтілуде.

2012-2013 оқу жылында еліміздің 15 жо-
ға   ры оқу  орнын да көптілді мұғалім-маман  
даяр лау қолға алынды. Сонымен бір ге, көп-
тілді мамандар дайындау көлемі есе леп  арт-
тырылады.

2013-2014 оқу жылынан бастап Назарбаев  
Уни вер ситеті сарапшыларының қа ты суы-
мен  магистрлерді жаңа білім беру бағ дар-
ламалары бойынша даярлау қолға алынады.

Сондай-ақ, осы оқу жылынан бастап 
Назарбаев Университеті сарапшыларының 
қаты  суымен жасалған жаңа білім беру бағ-
дарламасы бойынша көптілді педагог  кадр-
лар ды даярлауға қадам жасағалы отырмыз.  
Сонда көптілді мұғалімдер даярлау маман-
дықтарының қатары да өседі деген ойдамыз.

Педагог құрамының сапалық деңгейін 

көте ру жөніндегі жұмыс жүйелі түрде жүр-
гі зілу де. 2012 жылдан бастап жоғары оқу 
орын дары оқытушыларының «кəсіптік 
білік ті лігін көтеру» жөнідегі бағдарлама 
жүзе ге асырылып келеді. 2012 жылы алғаш 
рет  300 оқытушы жоғары оқу орындары 
мен   Ұлыбритания, Жапония жəне Германия 
орталықтарында тəжірибеден өтті. Биылғы 
жы лы 1200 оқытушы кəсіптік біліктіліктерін 
көте ретін болады. Жалпы, жүзеге асырылып 
жатқан ic-шара лар 12 жылдық мектеп тер 
үшін жоға ры   деңгейдегі мұғалімдер даяр-
лауды  қам та ма сыз етеді. Еліміздегі білім 
сапасының артуы үшін білім беру реформа-
сы на 12 жылдық білім берудің өзектілігін 
айқындай түсетін толық тырулар енгізу қа-
жет. Бұл реформа білім  беру саласындағы 
мектептен басталып,  ЖОО мен сабақтаса 
жүйеленген түр де жүзе ге  асуы шарт.

Білім беру сапасының жаңа деңгейге 
көте рілуі осы жүйедегі реформаның нақ ты-
лығында жəне тереңділігінде. Ендеше толық, 
сапалы білім реформасын тереңдетуде, 
қалып  тас тыруда негізге алынатын бағыт-
бағ дар ларды ортаға салғымыз келеді.

1. Барлық білім стандарттарын саралап,  
интеграциялау қажет.Білім саласына бүгінгі 
күнде ұсынылып отырған 12 жылдық білім 
траекториясындағы орта білім беруде сағат 
жүктемелеріне қатты көңіл бөлу қажет. 
Бүгінгі таңда бастауыш сыныптардың оқу 
жүктемесі 29 сағатқа дейін жетіп отыр. Бұл  
де геніміз күніне 5-6 сағат партада отыру  ке-
рек деген сөз. Бұл бала денсаулығына зиян  
кел тіреді. Мұндай олқылыққа тап болуымыз-
дың негізгі себебі, ол жылда жаңа пəндер 
енгізіледі де, артық пəндер алынылып таста-
лынбауында. Мысалы, соңғы жылдары білім 
кестесіне ендірілген «Дүниетану», «Өзін-өзі 
тану», «Ағылшын» пəндері. Осы пəндер ен-
гені мен, оқу кестесінен мағыналас оқу пəн-
дері алынып тас талынбады. «Дүниетану» 
саба ғында ауа, су, топырақ тақырыптарына 4 
сағат бөлінсе, ал «Өзін өзі тануда» тура осы 
тақырыптарға 2 сағат бөлінген. Бұдан бірдей 
тақырыптардың екі бірдей пəнде қайталанып 
берілгенін байқаймыз. Жəне төменгі сынып 
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оқу шыларының танымы үшін ауыр соғатын 
та қырыптардың қажеті қанша. Сол себепті 
оқу  бағдарламаларындағы қайталаулар мен 
маз мұнына сай емес сағаттарды азайту үшін 
барлық пəндердің бағдарламаларын сарап-
тап, интеграциялау керек. 

2. Кредиттік технологияға мектептен  бас-
тап  кө шу керек. Қазақстан ТМД мемлекет-
тері нің ішіндегі Болон деклорациясына  қол 
қойған алғашқы мемлекеттердің бірі.  Көп-
деңгейлі жəне көпсатылы білім жүйесіне 
көшу  жəне 12 жылдық жалпы орта білімге 
көшу, кредиттік технологияға өту, өзін-өзі 
жə не халықаралық бағалауға негізделген бі-
лім сапасының механизмдері мен рəсімдері. 
Бұл білім беру мекемелерінің ақпараттануы, 
нормативтік-құқықтық жəне қаржыландыру 
ресурстарымен мемлекет тарапынан қам-
тама сыз етілуі, интернет жүйесімен еркін 
жұмыс істеу, сəйкесінше қашықтан оқыту 
ныса ны ның дамуы қажет.

Барлық білім беретін ұйымдардың ара-
сын  да тек  пəн аралық қана емес, жүйе ара лық  
та бай ла ныс болуы керек. Мектепте де əлі  
тек мұғалімнің айтқанына ғана құлақ ұрып  
тек  со ны ға на ай ту мен шектелетін жайт тар 
əлі де кездесуде. Ал, бүгінгі техника мен  ғы-
лым зымырап дамып жатқан заманда түй сігі 
те рең, өзіндік ой-пікірі қалыптасқан шəкірт 
мектептен қалыптасып шығады емес пе? 
Кредиттік жүйенің негізгі мақсаты өзіндік 
дайындық пен ізденіске баулитын тұлға 
қалыптастыру. Сондықтан, 1-сыныптан  ба-
стап кредиттік технология мектеп бағдарла-
ма сы на енетін болса, ЖОО-ы мен мектеп 
бағ дар ламасы арасында жүйеленген үрдіс 
қа    лып  тастыра аламыз. Сол себептен, осы 
үр діс  мек теп қабырғасынан қамтылуы керек 
деп  есептейміз.

3. Орта білім беру жүйесінде тəрбие жұ-
мы    сына жүйелілік қажет. Ол үшін, бірін ші -
ден,   бүгінгі таңда ата-ана баласының бар  
тəр  биесін мектепке жəне мектеп мұға лім-
дері не артып, өздері күйбең тіршілікке көп 
кө ңіл бө луде. Баласы бір жағдайға тап бол-
са, мектеп директоры, тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары мен сынып жетекшісі бірінші 

хабардар болып, тиісті орындарға солар 
бірін ші шақырылады. Мектеп қабырғасынан 
тыс уақытта бала тəрбиесіне ата-анасы өзі 
жауапты болуы шарт. Осы сынды мəселелер 
өз шешімін табуықажет. Екіншіден, мектепте 
берілетін тəрбие жұмыстарына үздіксіз болуы 
мен жүйелілік қажет. Мектеп қабырғасында 
бастауыш сынып бағдарламаларында ұлт-
жан дылық, үлкенге құрмет, кішіге ізет, 
ұстазды қадірлеу сынды тəрбие мəселелері 
жүйелілікпен дұрыс жолға қойылған. Баста-
уышты бітірген бала орта мектепке көшкен 
кезеңде білім беру бағдарламаларындағы 
тəрбие мəселесіндегі жүйеліліктің өзара 
байланысының нашарлығынан жоғарыда 
алған тəрбие құндылықтарынан ажырап  
қалып жатады. Сол себепті, аталмыш мəсе-
ле  лер білім бағдарламаларында нақты жүйе-
лілікпен берілуі міндет.

4. Мектеп мұғалімдері күнделікті таңғы 
сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс ор-
нын да отыруы тиіс. Себебі, мектептегі са-
бақ тан тыс уақытта ұстаздар оқушылардың 
ой- өрісін дамытатын ізденіс жұмыстарымен 
жə не оқушыларды музей, концерт, театр  сын-
ды  мəдени орындарға апарып жұмыстарын 
ұйым дастырумен, сонымен қатар өздерінің 
де білім,  біліктіліктерін дамытатын іс-əре-
кет термен айналысуы қажет.

5. Білім бағдарламалары, мемлекеттік 
стан  дарт  тар,  уни верситеттердің оқу-əдіс те-
ме лік ке шен де рі бар лық ха лыққа қолжетімді 
бо л уы тиіс.

Бүгінгі таңда аталмыш бағдарламаларды 
жүктеп алу арнайы кодпен кіруді талап етуде 
немесе ақша табудың көзіне айналуда. Мы-
салы,  республикамыздағы білім беру үдерісін 
еу ро палық стандартқа сəйкестендіріп жүзе-
ге асыруда белді оқу орнына айналып отыр-
ған  Назарбаев университетінің оқу-əдіс-
темелік кешендері мен дидактикалық оқу 
ма териал дары қарапайым халық түгілі, бі-
лім  беру ошақтарының оқытушылары мен 
студенттеріне қолжетімсіз.

6. Білім беру саласындағы қағазбастылық 
мə селесін ретке келтіру. Бұл қазіргі күн-
де  өзек ті мə селе ге айналып отыр. Қағаз-
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бастылықты жою қажеттігі күнде айтылып 
жат са да,  əлі күнге дейін өз шешімін таппай 
отырғаны белгілі.

7. Педагогикалық кадрлардың еуропалық 
деңгейде біліктілік алуы үшін, ЖОО-дағы 
педагогикалық мамандықтар бойынша білім 
берудің тұжырымдамасы мен стандарттарын 
түпкілікті қайта қарауымыз қажет. 12 жылдық 
білім беруге көшудегі мек теп     тегі білім сала-
сын модернизациялау мен қатар, сол мектепке 
білім беретін педагоги калық кадрларды даяр-
лау да – өзекті мəсе ле лер дің бірі. 

7.1 Республикамызда 12 жылдық білім бағ-
дарламасына көшу жоспарына байланысты  
білімді, білікті маман дайындау əрине жоғары 
оқу орына жүктеледі. Соған байланысты 12  
жыл дық білім беру бағдардаламасына сəй-
кес мектеп мұғалімдерін біліктілігін көтеру 
мақсатында педагогикалық ЖОО да 6 айлық 
арнайы оқу курстарын ұйымдастыру қажет. 
Соның нəтижесінде 12 жылдық мектепте 
са бақ  беруге рұқсат сертификатына ие болу 
бола алады.

7.2 Педагогикалық оқу орынын бітіру-
шілерге қосымша пəндерден сабақ беруі үшін  
арнайы сертификаттарға ие бола алатын дай 
мүмкіндік туғызуымыз керек. Мысалы,  ма-
ман тапшылығына жиі ұшырайтын елді ме-
кендердегі шағын комплектілі мектептердегі 
мұғалімдер қосымша курс арқылы сəйкес 
пəндерден сертификатқа ие бола алуы ке рек.  
Бұл – Республикамыздағы шағын ком плек-
тілі мектептердің мамандыққа деген тапшы-
лығын шешудегі бірден бір жолы.

8. Педагогикалық ЖОО-н мемлекеттік 
грант  ар қы лы бітіруші мамандарды маман 
тап шы лы ғы кездесетін елді мекендерге 3 
жыл ға  жұмыс істеуге жіберу керек.

Бүгінгі таңдағы «Дипломмен ауылға!» ат-
ты бітіруші мамандарға арналған бағдарлама 
өз  деңгейінде жұмыс жасап жатқан жоқ. Бі лім 
ордасында тегін білім алып, оқу степендия-
сына, үкімет тарапынан жасалынатын игі іс-
шараларға ие болып отырған маман кем де-
генде 3 жыл маман тапшылығына тап болып 
отырған білім ордаларында қызмет етуі қа-
жет. Осы арқылы «халық қалтасынан» тегін 

оқып,  білім алған оқу ақысын ел мүддесіне 
жұм сауға міндеттеуіміз қажет.

9. 12 жылдық білім беру бағдарында бүгін-
гі дайындалып жатқан педагог мамандарға 
қажетті білім беруде оқу кестесіндегі міндет-
ті жəне таңдамалы пəндерді бір жүйеге тү-
сі руі міз  керек. Ол үшін, ЖОО ұсынатын 
таң  да малы пəндердің мазмұны болашақ 
педагогтардың ой-өрісін дамытатын пəндер-
мен толықтыру. Кредиттік технология за ңы  
бо й ынша таңдамалы пəн міндетті пəн ді то-
лық тыру мақсатында енгізіледі. Бірақ, бұл 
күндері таңдамалы пəндер өз мазмұнына сай  
емес.  Се бебі, əр кафедра міндетті пəн дер ді 
то лық тыратын пəн дерден гөрі өз  ма ман да ры-
ның сағат санын көбейту мақсатында са ғат 
бөледі. Сондықтан, таңдамалы пəндер 1 жыл  
бұ рын дайындалып, Оқу-əдістемелік бір лес-
тікте (УМО-да) сараланып, бекітілуі керек.

10. ЖОО-дағы білікті кадрларды алмас-
ты ру мəселесін дұрыс жолға қою. Себебі, 
докторлық, кандидаттық жұмыс тар ды қор-
ғау  дағы ескі жүйе тоқтатылғалы бұл мəселе 
өте  өзек ті мəселеге айналып отыр. Себебі, 
бү гін гі таңда PhD докторантураға бөлініп 
отырған орын саны ғылыми білікті кад-
рларды даярлауда аздық етеді. Мысалы, 
биылғы жылы мемлекет тарапынан PhD 
докторантураға бөлінген грант саны – 100 
орын.  Оның 20-сы Абай атындағы ҚазҰПУ 
үле сінде. Бұл дегеніміз, 1000-нан аса оқы-
тушылар бар дейтін болсақ, кадрлар алмасу 
үшін  кем дегенде 25 жыл уақыт кетеді деген  
сөз. Сондықтан да, PhD докторантураға бө-
лі не тін орын санын көбейту қажет.

11. Педагог-мамандардың беделін көтеру 
мə селесі.

Ұрпақтың жұлдызын жағып, мəртебесін 
биіктететін де, тағлымын қалыптастырып, 
та ны мын кеңейтетін мұғалім беделі бүгінгі 
қо ғам да төмендеп кетті десек қателеспейміз. 
Мұ ға лімдердің беделін көтеру үшін мем ле-
кеттік қызметкер ретінде қабылдап, ең бек-
ақысы ор таша мемлекеттік жалақыдан жоға-
ры, жəне салық жеңілдіктеріне ие болуымен 
қа тар, медициналық сақтандырылуы тиіс. 
Кей ін жоғары зейнетақымен қамтамасыз еті-
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луі тиіс. Сондай-ақ, мұғалімдерге дербестік 
бе ру  мəселесі де жолға қойылуы қажет. Мə се-
лен, жұмысқа қабылдағанда мектеп директо-
ры  емес, мемлекет тарапынан алынуы. Мек-
теп  директоры жоғары жақтың келісімінсіз, 
өз  бетінше мұғалімдерді жұмыстан босата 
ал мауы керек. Бұл дегеніміз – мұғалімдік кə-
сіп абыройының жоғарылығы. Мұғалімдік 
кə сіп тің қиын да, жауапты жұмыс екенін 
кез  кел гені міз сөзсіз білеміз. Сондықтан, əр  
бес  жыл сайын бір жыл көлемінде шығар-
машылық демалыс беріліп отыруы қажет. 
Əри не, бұл мерзім аралығында оның орны 
мен  ең бек ақысы сақталануы тиіс.

Біз көтеріп отырған бұл мəселелер мем      -
ле  кет  та ра пынан қол дау табуы керек деп  
есеп  тей міз.  Се бе бі, эли талы қоғам қа лып-
тас тыру үшін ең алдымен, еліміздің жарқын 

бо ла шағы, жастарымызға берілетін білім 
мен   тəр  бие ні қолға алып, жөндеуіміз керек.  
Бі лім ді де,  білікті мамандар даярлайтын  пе-
да гог -ұс таздарымыздың мəртебесін көте ріп,  
қа жет ті жағдай жа сағанымыз абзал. Сол се-
беп ті, мұғалімдердің беделін көтеретін жə-
не  мем лекет тарапынан осы ұсыныстарды 
бе  кі  тіп, жүзеге асыратын АРНАЙЫ ЗАҢ 
қа  был дануы қажет. Қазіргі уақытта бұл заң-
ның    жо  басының мазмұны Абай атындағы 
ҚазҰПУ- да  ой ластырылып жатыр. Келешек-
те   Заң ның да яр нұсқасын ұсынатын боламыз.

Қорытындылай келе, 12 жылдық білім бе-
ру үрдісіне көшуде орта білім беру мен ЖОО 
арасындағы оқу-тəрбие іс-шаралары тығыз 
байланыста дамып, педагогикалық кад-
рларды даярлауда жоғарыда көрсетілген іс-
шаралар өз шешімін табады деген ойдамыз.

ҰЛТТЫҚ ТАҒЫЛЫМ

Мектепті сыйлағандықтан, мамандығын жан-тəнімен сүйгендіктен мұғалім ең алдымен 
өзінің интелектісін көтеруі керек, дүниеге деген көзқарастарын биіктетуі керек.

Ə.Тəжібаев.
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Мақалада қазақ тілінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ретіндегі өзек ті 
мəселелері сөз етіледі. Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі ғана емес, Қазақстан азамат-
тарының бірлігін нығайтатын басты фактор екені айтылады.
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В статье расматривается актуальные вопросы развития и роль казахского языка в каче-
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Ключевые слова: государственный язык, нация, единство, языковое воспитание, куль-
тура речи 

The article deals with current issues of development and the role of the Kazakh language as the 
state language of the Republic. The Kazakh language is the native language of the Kazakh people. 
Which is the major factor of the consolidation of all citizens of Kazakhstan 

Keywords: national language, nation, unity, language education, сulture of speech

Дүние жүзінде əрбір ұлттың, елдің өз ана 
тілі болатыны белгілі. Ана тілі – адамзатқа 
өзі нің жерінің жігерімен, халқының қанымен, 
анасының сүтімен даритын құбылыс. Ту ған  
тіл  бел гілі бір ұлттың бірігейлік пен өмір-
шеңдігінің негізі.

Қадыр Мырзалиев тіл туралы айтқан бір 
ойында: «Адамның жаны бар сияқты ұлттың 
да  жаны бар, оның тілі мен жаны табиғи ты-
ғыз байланысты. Тілінен айырылған халық 
мін дет ті түрде ұлттық қасиетінен айырыла-
ды»  [1], - деген. Нақты айтылған ой, себебі 
тіл  – тəр бие діңгегі, тіл – білім-ғылымды 
и ге ру көзі, тіл – ұлттың жаны, мемлекеттің 
ны шаны. Ана тілінің құдірет-күшімен ана  
сəбиі не оған деген мейірімін жеткізіп, жар-
қын болашағына жол сілтейді, адамдық асыл 
қа сиет тер ді дарытады. Ата ұлына ба ба лар-
дан   жет кен мол мұра екендігін, оған оны 
бола шақ қа жеткізу борыш екендігін байып-

тайды. Ел қорғайтын ер мінезді де, намыс 
пен  жі гер ді де ата-бабаға ана тілі арқылы 
сің дір еді. Жылдардан жылдарға ұласып жи-
нақ талған мол тəжірибе мен білім қоры да 
ұрпақ тан-ұрпаққа сол тілде жеткізіледі. Ана 
тілі міз арқылы салт-дəстүріміз қалыптасып, 
ұлт тық нышан ретінде өріле түседі. Ана ті лі  
арқылы ұлттық болмыс бітеді. Тілінен айыр-
ыл ған ұлт барлық құндылықтарынан ада  
болады десек те артық емес. Осы аталған-
дар дың барлығы тəрбие, білім, дəстүр ана 
тілі нің арнасынан бастау алғанда ғана біздің 
мемле кетіміздің тұғыры қатайып, ішкі бірлі-
гіміз нығая түспек.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақ-
стан ның болашағы – мемлекеттік тілде» [2] 
деп  атап көр сет ті. Себебі мемлекеттік тіл 
сол  ха лықты рухани тұтастыққа жетелейді.  
Қазақ стан – көпұлтты мемлекет. Əрине көп-
ұлт ты мем лекетте көптілділік мəселесі де 
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жоқ  емес.  Со нау 2005 жылғы Жолдауында ел 
Прези денті «Біз барша қазақстандықтарды 
бі рік тірудің басты факторларының бірі – 
елі міз дің мемлекеттік тілін, барлық қазақ-
тар дың ана тілін одан əрі дамытуға күш-
жіге ріміз ді жұмсауымыз керек» - деп айтқан 
бола тын. Ата заңын сыйлайтын əрбір азамат 
ұлты на, тегіне қарамай, қазақша үйренуге 
мін дет ті. Адамды мұратқа жеткізетін ана 
ті лі  мен ата дəстүрі. Бауыржан Момышұлы 
ба ба мыз айтқандай: «анамыздың ақ сүтімен 
бойымыз ға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл 
ата -бабамызды, тарихымызды ұмыту» [3]. 
Ұлы  Отан соғысының хас батыры, атақты 
қол бас шы, екі тілде бірдей жазған қаламы 
ұш  қыр жазу шы Бауыржан Момышұлы 1944  
жы лы нағыз соғыс майданында жүріп, ел  
бо лудың, бір лік пен жасампаздықтың не гі зі 
тіл екенін айта жүрген. Қуатты ағысы те рең-
де жатқан дария-дарын иесі, рухани ұс таз 
ретінде де қазақ тілін тоқсан толғаған пара-
сатты ойшыл қазақ ұлтының азаматы ретін де 
қа зақ тілі үшін күресуді өзіне борыш сана  ды. 
Сол үшін Орталық Комитетке хат та жаз ған: 
«Мен əскери адаммын, тіл мəселесі ту ра-
лы араласарлық жөнім жоқ сияқты, бі рақ  та  
айтылған мəселелер халқымыздың жауын-
герлік мінез-құлқын тəрбиелеу, салт-сана, ел 
на мысы, ер намысына, адамгершілік арына, 
жауын герлік мұра дəстүріне ерекше байла-
ныс ты болғандықтан, көріп, біліп, сезіп тұра 
айт па ғанымды өзіме үлкен ар, кешпес күнə 
деп  түсінгендігімнен жазып отырмын. «Таяқ 
ет тен, сөз сүйектен өтеді», «Ат жүйрігі айыра-
ды, тіл жүйрігі қайырады», «Сөз жүйесін 
таба ды, мал иесін табады», «Қиыстырып 
қала саң – отын жанар, қисындырып айтсаң 
– ха лық  нанар», «Зекетсіздің малы арам, 
тіл сіз дің дауы арам» дегендейін, қазақ ті-
лі  өзінің таза түрінде бірнеше ғасыр, біз дің  
заманымызға дейін, өткірлігімен бой бал-
қы тып, тамыр шымырлатып, жан-жүйеңді 
жан ды рып, құлақ құрышыңды қандырып, 
ұғы мыңа қонымды, жүрегіңе тиімді, көңіл 
кө теріп, керегінде жанға тиіп, ашындырып,  
өтін сыртқа шығарып, долдандырып қысыл-
таяң  қа тал жағдайда қайрап, егеп, «сөз тап-

қан ға қолқа жоқ» дегендейін – ерге, елге 
ме  дет болып, ер намысын, ел намысын, 
адам  гершілік арын, қан майданда, қырғын 
со  ғыс та қасиетті тудай жоғары көтеріп, текті 
се  зім оятып-туғызып, адам түгіл жағдайдың 
кө  мей і не құм құйып, аузын аштырмай, үнін 
шы  ғармай қоятын тіл болған емес пе  еді»  
– деп   ашынады. Бауыржан атамыз хал қы-
мыз   қан шама ғасырлар бойы неше ұлт пен 
со  ғысса да қа зақ тілінің еш уақытта өзі мен 
көр   шілес халықтың тілдерінен сорлы бо лып  
көрмегенін, өз сыбағасын ешкімге жегіз-
бегенін, тіл байлығы, тіл тазалығы – ұлт қа-
сие ті нің, оның салт-санасының негізгі өне -
ге,  на ғыз белгісі екендігін атап көрсетеді. 
Өйт   кені тіл – ұлт тың жан дүниесі. Расында 
қа   зақ халқының басында талай қиын нəубет, 
зұл  мат  тың, қай ғылы күндердің болғаны та-
рих  тан бел гі лі. Сондай ауыр сəттерде, сын  
сағат тарда атамекен қонысын тастап бос қан 
халық тың өзімен бірге алып жүрген бай лы ғы   
– ана  сүті мен  санасына дарыған ана ті лі ға  на.

Халқымыздың бірлігінің негізі тіл екенін 
Бауыржан Момышұлының бір ғана хатын 
мысалға келтіріп қана емес жүздеген мы-
салдардан көруімізге болады. Тілге берілген 
бағалардың басын сонау ХІ ғасырдың ұлы 
ойшылдарының бірі Ахмет Иүгінекидің есі-
мімен байланыстыратын «Тəрбие басы - тіл» 
де ген қанатты сөзден байқауымызға болады. 
Тəр биесіз берілген білім, адамзаттың қас 
жау ы – деген Əл Фарабидің тəрбиесінің өзі 
тіл ге келіп тіреледі. «Тіл – жұрттың жаны. 
Тілі нен айырылған жұрт – жойылған жұрт» 
(Ха лел Досмұхамедұлы), «Ана тілінен айыр-
ыл ған адам өз халқы жасаған мəдени мұра-
ның  бəрінен құралақан қалады» (Ғабит 
Мүсірепов), «Тіліңді жоғалту, су қараңғы 
көз  сіз  қалғаныңнан да өткен қасірет» (Жалау 
Мың баев), «Тіл – əр халықтың кешегі жүріп 
өт кен  жолын, бүгінге жалғасқан ғұмырының 
ертең ге апарар мүддесін бейнелеуші, яғ-
ни  бар  тарихының куəгері, деректі көзі» 
(С.Аманжолов), «Тіл – адамның адамдық 
бел  гі сі нің зоры, жұмсайтын қаруының бірі» 
(Ахмет Байтұрсынұлы), «Ұлттың тілі – сол 
ұлт тың жа ны, жан-дүниесі. Ол жүректі соқ-
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ты рып тұрған қан тамыры сияқты. Егерде 
қан  та мыры жабылып қалса, жүрек те соғуын 
тоқ та тады» (Мұхтар Əуезов), «Тіл - жұрттың 
жа ны. Өз тілін өзі білмеген ел – ел болмайды.  
Мəдениетке ұмтылған жұрттың алдымен 
тілі өзгермекші, тілі бұзылмақшы. Тілінен 
айырылған жұрт – жойылған жұрт. Тілімізді 
бұзбай ұстарту шарттарын қарастыру, жұрт 
əдебиетінен, көркем əдебиеттен үлгілер 
көр сетіп, өрнекті түрлерімен таныстыру»  
(Халел Досмұхамедұлы), «Ұлттық рухтың 
не гізі – ұлттық тіл. Тіл тек адамға ғана 
тəн,  аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді 
қадір леудің, əрбір сөздің мағынасын, мəнін 
ұғып, оны орынды пайдалана білудің мəні 
зор» (Мұстафа Шоқай), «Тіл – мəдени 
өркендеудің басты факторы. Тіл жоқ жерде 
халық, біріншіден, ұлттық бет-бейнесінен 
айырылып қалады, екіншіден, рухани, 
мəдени тозғындауға ұшырайды. Тілсіз, 
сөзсіз, ақыл мен ойды қозғай алмайсың. Ал 
ой-санасыз сөз жоқ. Яғни, сөйлей білмесе, 
адамның хайуаннан айырмасы аз» (Телжан 
Шонанұлы), «Əлем əдебиетіндегі əйгілі жүз 
кітапты емін-еркін бар бояуымен төгілтіп 
түсіретін тіл – қуатты тіл, қазақ тілі – сон-
дай тіл» (Нұрсұлтан Назарбаев) [2]. Міне 
кө ріп отырғанымыздай, тілдің құдіреті, 
оның адам өміріндегі рөлі, халық бірлігінің 
негізгі факторы екенін дəлелдейтін қанатты 
сөз дерді көне түркі ғұламаларынан бастап, 
алаш зиялыларының, қазіргі ғалымдардың 
пікірлерінен байқауымызға болады.

 Жоғарыда айтылған қанатты сөздер 
жайдан-жай туындамағаны белгілі. Себебі, 
халық арасында бір ауыз сөзбен күн кешіп, 
жалғыз уəжбен дау шешкен ділмарлардың 
аты ардақталып, төрелік істері үлгі-өнеге 
тұтылған. Мысалы, Абылай хан 1743 жы лы 
жоңғар басқыншыларының қолына түс кен 
кезде Қаз дауысты Қазыбек би Ресей үкі-
ме ті жолдаған секунд-майор Миллер экс-
педициясының құрамында елшілікке барған. 
Қалдан Серен қазақ еліне қадірі асқан бидің: 

«Біз, қазақ, мал баққан елміз, 
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз,
Басымыздан құт-береке қашпасын деп, 

Жеріміздің шетін жау баспасын деп, 
Найзаға үкі таққан елміз. 
Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 
Басымыздан сөз асырмаған елміз, 
Достықты сақтай білген елміз,
Дəм-тұзды ақтай білген елміз» [4], – деп  

тақ пақтай сөйлеп, тайсалмай талап қой-
ғанына разы болып, хан басына азаттық бер-
ген екен.

Сөз құдіреті билер сотының негізі болды 
де сек қателеспейміз. Замана талабына сай 
жаз ба ша ой қорыту сөз қадірін төмендетіп 
тұрға нымен, тарих екпіні күнделікті өмірі-
міз де, өнерімізде əлі де мағынасын жоғалт-
па ған. «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы 
Майқы би» де ген аталы сөздің өзі-ақ билер 
со тын дағы сөз құдіретінің, оның қоғамдағы 
ала тын орнын айрықша көрсетіп берді емес  
пе. «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйі ні 
бар» дегендей бабаларымыз жүйелі сөз ге 
бас иіп, сөзге тоқтаған. Қазақ билері негізі-
нен ақыл мен парасаттың кемеңгері болып 
қа на қоймай, қара сөзбен қазан қайнатар 
қасиет ие ленген данагөйлер еді. Билер - па-
ра сат ты ақыл иелері деген баға берген хал-
қымыз. Сол «парасатты» деген сөздің өзі 
қа зіргі «интеллектуалды» деген мағынаға 
сая ды. Қоғам өміріндегі адамгершілік, аза-
мат тық, сыйластық, достық тағы бас қа 
құндылықтардың мызғымастығын дəріп-
теген, оның негізін бір ауыз сөзбен жеткізе 
біл ген бабаларымыздың айтқан сөздері бү-
гін де естігенде жүрегіңді шымырлатпай 
қоймай ды.

Төле би бабамыздың:
Алтын да тас,
Тас та тас.
Алтын бірақ, басқа тас.
Алтынға алтын жолықса,
Алтынды алтын тастамас – деп сөз маржа-

нын алқа жіпке тізгендей айтқан пікірі ада-
ми қатынастың негізі, өмірдің ережесімен 
теңестіруге болатын ойды көрсетсе керек. 
Сөздің қадірін білген билер де шешендік 
өнерлерін дау шешу, билік айту барысын-
да кеңінен қолданған. Адам құқығын қор-
ғау жолында өткірлік пен өжеттіліктің үл-
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гі сін іс-əрекеттерімен көрсете білген. Би лік 
міндеттерін əділ жəне адал атқарып, еш-
бір əміршіл режимге бас иіп бағынбаған, 
тəуел сіз бола білген. Себебі, қазақ билері 
мем ле кет тарапынан сайланбаған немесе  
тағайын далмаған. Қазақ билері халық, қо-
ғам  өзі мойындаған билік өкілдері болған. 
Сон дық тан да олар ар заңын бəрінен де жо-
ғары қойған. Əділетті билер – ар соты дең-
гейі не көтерілген бірегей сот жүйесінің 
негі зін қалаушылар. Дау шешуге келгенде  
болыс тардан сескенуді білмеген, нағыз ха-
лық өкілдері болған. Сондықтан, билердің 
мем лекеттік сайлау жолымен іріктеген билік 
иелері нен анағұрлым биік тұрғаны бүгінгі 
сот жүйе сінің өкілдері үшін үлгі боларлық 
нақ ты сабақ алудың бір үлгісі.

Меркі өңірінде өмір сүрген өзі батыр, өзі  
би  Сыпатай батыр да көргендігімен, шешен-
дігімен ерекшеленген ардақты, əрі аруақты 
тұлға болған:

 Сөз келгенде сөйлетпейтін кім едің?
Дау туғанда билетпейтін кім едің?
Ел басқарар ақылың мен түрің жоқ,
Мəмбеталы деген əкім сен бе едің?
Айтқан сөзім жүйелі,
Жүрген жерім киелі
Сыпатайың мен едім – деген сөз тіркесі-

нен  өзін де қан шама күш жатқанын анық 
сезі несің. 

Заманына лайықты əр қоғамның тала-
бы болатындықтан, парақорлықты əшкере-
леу, сонымен қатар тазалықты, əділеттілікті 
дəріптеу тəсілдері де үнемі қатар жүреді. Бү-
гін гідей сыбайластық пен жең ұшынан жал-
ғастырушылыққа қарсы күрес ол кезеңдерде 
де болғанын дəлелі ретінде билердің бір-бірі-
не берген бағасына қарап болжай аламыз.  
Сол кездерде көтерілген мəселелердің ай-
тыл ған сөздің мəні мен мағынасы бүгінгі 
күн де де өзінің маңыздылыған жоғалтқан 
жоқ.  «Тура биде туған жоқ, туғанды биде 
иман  жоқ» деген сөз тіркесі қазіргі сот сала-
сының өкілдеріне де тиісті, өзгермейтін 
қағи да. Сөзіміздің дəлелі ретінде бір мысал  
келтіре кетейік. Сыпатай датқа өмірден өт-
кен де Сиқымбай би жоқтау айтқан деседі. Ел 

аузынан бізге жеткен сол жоқтаудың жұр-
нағының өзінен қаншама терең ойды көруге 
болады:

«Жанжал даудың түйінін,
Қазы боп əділ шешсе де,
Адамнан пəре алмаған.
Өлімнің құнын кешсе де,
Қара қылды қақ жарған.
Төле би мен Майқыдай,
Сыпатай бауырым өттің-ау
Тура жолдан тайқымай.
Андас өлсе Сыпатай білдірмеген,
Қоңыраттың нарындай қайран атам,
Дауысыңды сағындым, гүмбірлеген»
Сайын дала төрінде небір дана дүниеге 

ке    ліп,  өз өмірлерінде ақыл парасатымен хал-
қына сүйікті болып, өшпес із қалдырған. 
Ұлы сын ұлылап, данасын данам деп, көсемі 
мен ше шенін мойындап, қадірлеп, қасиеттей 
біл ген халық олардың өмір өзені суалған 
кез де өкінішін де, шерін де бір ауыз сөзбен 
біл діріп, қалың елге жеткізген.

Ұрпақ тəрбиелеу мəселесі де билердің 
кө ңі лі нен тыс қа лып қоймаған. Бөлтірік ше-
шеннің: «Алдыңдағы ағаңның етегін баспа, 
жолын қу, Артыңдағы ініңнің бетін қақпа, 
белін бу» деген, ел ішінде мақал болып 
кеткен сөз тіркесінің қаншалықты терең 
тəрбиелік мəні бар. 

Билік жолына түскен жастардың атақты 
билерден бата сұрау рəсімінің де тəрбиелік 
мəні зор. Ол рəсімге елдің ұлағатты билері-
нің үлкен мəн беруі соның айғағы. Ертеректе 
қырғыздың бір манабы əкесіне ас беріп, ат-
шаптырым жердегі елге хабар беріп, асқа ша-
қырыпты. Сол асқа Бөлтірік шешен де кел ген 
екен. Үлкен шаңырақта асқа бата сұра ғанда 
Бөлтірік шешен, «Құдайым бəле-жала дан 
сақтасын» деп қысқа қайырыпты. Бұл сөз-
ге көңілі толмаған манап, қазақтың атақ ты 
Бөлтірік шешенінің айтқаны осы ға на ма де-
ген екен. Сыртқа шыққан кезде бəй геге салу 
үшін суытылған, кісінеп тұрған үй ие сінің 
сəйгүлігіне көзі түскен шешен оның таң-
дайындағы қалын байқап қалыпты. 

Аламан бəйгеде бірінші келген сол ат ты 
Бөлтірік шешен менің құлын кезінде жоғал-
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ған малым деп, ешкім байқамаған ерекше 
бел гісі, таңдайындағы қалын айтып даула-
сып,  жеңіп алған екен. Бір-екі жыл өткен соң 
манапқа қайтарып, бұны істеген себебім бер-
ген батамды қабыл етпедің, бəле-жала аяқ 
астынан деген осы депті. Мінекей, аталы  сөз 
батаның өзінің астарында туыстық пен ауыз-
біршілікті сақтап тұратын сөз құдіретінің 
бар екенінің тағы бір мысалы. 

Əлімсақтан қазақ халқы сөз қадірін өз қа-
дірім деп теңей біліп, кеңшілдігімен жə не 
елдік санасымен, ірі кемеңгерлігі мен көсем-
дігімен сол сияқты əділ тіршілігін шешен-
діктерімен сөйлем, сөзге сыйғыза білген. 
Қа зақ даласының даналары мен билерінің та-
рихы да, тағдыры да, тəлімі мен тəрбиесі де,  
даналығы мен кең даладай көңілдері де сол  
шешендікпен айтылған дуалы сөздерінде жа-
тыр емес пе. Бітпес даулардың, бəтуəсіз шу-
лардың кесімдері де, шешімдері де би ата-
ларымыздың дуалы сөздері болған.

Қазақ халқы, «ат сүрінгенше» деп ақыл 
тап  қан, ұшқыр ойды қастарлей білген, ға-
сыр лар бойы сөз мұрасын қорғаштап, сөз 
асы лын жоғалтпай сақтап келген, адам мен 
қо ғам қа тынас тарындағы ардақтысы да, аяу-
лы сы  да аталы сөз болған халық.

Қазақ халқына аталы да дуалы сөздерін 
жет  кізе білген билер сөздері жөнінде 
Ахмет Байтұрсынұлы «Əділ билердің қо-
лын да  билік қазақтың неше түрлі дертін 
жазатын  жақсы дəрі еді» – деп дəл тауып 
ай тып тұ жырым жасаған. Билер жақсы мен 
жа  манды, жақын мен алысты, қымбат пен 
арзанды, қиын мен жеңілді əрдайым алға тар-
тады. Мал дауы мен жан дауы, ар дауы мен 
намыс дауы на əрдайым дұрыс шешімін бер-
ген. «Тіл мен түйгенді, тіспен шеше алмас» 
деген  ма қал осыдан қалса керек. Сараңдықты 
ажуа лайды, бата беріп, тілек қосады, азалы 
қа заны естіртіп, көңіл айтады, жұбатады, 
тоқ там айтады. «Сөз шынына тоқтайды, пы-
шақ қынына тоқтайды» – деп, ауытқып, бұ ра 
тартқан тұстары болса, билер бірін-бірі тоқ-
татып, əділетке шақырып тоқтау сала білген.

Билер озық ойлы шешен сөздерінің қуаты 
мен құдіреті, билер сотының риясыз əділдігі 

мен адами арлылығы, бекзаттылығы мен бе-
дел дігі, осы заманғы əлемдік өркениет үшін 
де  асыл үлгі болып саналады.

Тіл мəдениетіне барар жолдың бастауы – 
сөй лей  бі лу. Тіл адамзаттың бір-бірімен пі-
кірлесуін, түсінісуін қамтамасыз ете келіп, 
тіл дік қарым-қатынасты іс жүзіне асырады. 
Тіл дік қатынас – адамның ойлау, пайымдау,  
сөй леу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу əре ке-
ті не тікелей қатысты құбылыс.

Сөйлеу – адам санасының басты белгісі. 
Тіл,  сөйлеу ежелден бері жеке адамның, қо-
ғам   ның ой-санасын дамытып, жетілдіруде 
аса   ма ңызды рөл атқарады. Сөз ойлы да мə -
нер лі болуы тиіс. Əйтпесе, ол көздеген мақ -
са тына жете алмайды. Халқымыз мəнді 
сөй лейтіндерді «сөзі мірдің оғындай екен» 
деп дəріптейді. Ал Жүсіп Баласағұн «ақыл-
ойдың көркі – тіл, тілдің көркі - сөз» деп 
тауып айтқан [5]. Көне замандағы мəдениет 
ошақтарының бірі – шумерлердің тас та-
бақтарына былай деп жазылған екен: «...ау-
зы ңа  абай бол, көкейдегі ойды айтуға асық-
па, ойланбай сөйлесең, опық жейсің...», ал 
мек сика халықтарында «сөйлегенде сабыр 
сақ таған жөн, асығып-аптықпа, қызбаланба, 
дауы сыңды көтерме, сөзің орынды да ұрым-
тал  болсын» десе, үнді заңында «қандай бір 
қи  ын жағдайда да балағат сөзге тыйым  салы-
на ды, көкейге қонымды, көңілге ұнам ды сөз-
дер ғана айтылсын» делінген. Бұл адам ның  
сөйлеу тілінің адам өміріндегі маңызын, жө-
ні мен сөйлей білудің қажет екенін, сөздің құ-
ді ретін мойындаудан туған жауапкершілік [6].

Адамның тіл амалдарын пайдалану 
арқы лы пікірін, ойын білдіруін – сөйлеу 
деп атайды. Сөйлеу үшін жасалған тілдік 
амалдар ұзақ  уақыт бойы адамдардың пікір 
алысу тə жірибесі негізінде қалыптасты. 
Тілдік амалдар – сөз тудыру, сөйлем құ рау 
ережелері. Олар – көпшілікке ортақ, объек-
тивті катего рия лар. Соның нəтижесінде тіл 
– жұрт тың бəрі не бірдей түсінікті қатынас 
құ ра лы. Сөй леу дің əр коммуникативтік жағ-
дайына сəй кес ыңғайланған стилі болады. 

Тіл мəдениеті – тіл білімінің əдеби тілі-
нің нормасы мен оның дамуын, сөйлеу ті-
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лі  мен қарым-қатынасын зерттейді. Тіл 
мəде ни етінің тілдің басқа салаларынан айыр-
машылығы оның күнделікті өмірде тілдің 
қол дану, жазу, сөйлеу мəдениетімен жақсы 
қа  рым-қатынаста болуы. Тіл мəдениеті қам-
ти тын тілдік норманың 3 түрі бар: 1. Тілдік 
нор ма (лексика, сөз жасамдық, грамматика, 
ды быс талу нормасы). 2. Этика – сөз нор-
ма ла ры (сөйлеу этикасының ережелері). 3. 
Коммуникативті норма (сөйлеу қарым-қа-
ты     насының тиімділік қағидалары). Сөй леу 
мəдениеті орфоэпикалық нормаға негіз дел ген.

Əркім өзінің басындағы ойларын басқаға 
ай тып, түсіндіру үшін оған лайықты сөз та ба 
білуге тиісті. Егерде ондай сөз таба алма са, 
ол ой иесіне де шала, түсініксіз болып қала-
ды. Яғни, ойдың дамуы сөйлеудің дамуымен 
өте  тығыз байланысты. Адам өзінің сөйлеу 
мəде ниетін жетілдірмейінше, жоғары ақыл 
мəде ниетіне жете алмайды.

Сөйлеудің бұл сипаты – оның мəнерлілігі. 
Өза ра тілдескенде, лекция, баяндама жа са-
ғанда мəнерсіз сөйлеу – ол қаншама мазмұн-
ды ойға толы болса да, əсерсіз, жансыз бо-
лып шығады. Ауызша сөйлеудің эмоциялық 
реңкі интонациямен, мимикамен, ишаралар-
мен білдіріледі. Жазбаша сөйлеуде мұндай 
мүмкіндіктер жоқ. Сол себепті қағазға жазу-
шы адам өз сөздерін барынша қиыстырып, 
оларды өз орнына тауып қойып, ойын 
мəнерлі түрде жеткізе алады. Иə, сөйлей білу 
– өз ойыңды кемістіріп тұрып айтып бере 
білу, оның мазмұнын ғана баяндап қоймай, 
нəзік сырларын сол қалпында жеткізіп, 
тыңдаушының ет-жүрегін елжірете білу.

Ел алдында шебер, шешен сөйлеу көп 
ең  бек те ну, о қып, үйренуді талап етеді. Ше-
шен  адам дарда негізінен, сөз көркемдігі ой 
тас қынынан табиғи түрде туындап жа та -
ды. Көркемдік талғам мен шешендік тəсіл-
дерді дұрыс пайдалана білген адам ғана 
эсте тикалық əсер ету күшіне ие бола алады. 
Сонда шешендік өнерге көп сөйлеп, оны сы-
натып үйренуге болады ма, əлде оған жазып 
дайындалған дұрыс па? бұл орайда əйгілі ше-
шен, данагөй Цицерон былай дейді: «Қалам 
– көркем сөздің ең жақсы жаттықтырушысы. 

Басқалардан үйренуде ең өнеге тұтарлығына 
теңесуге ұмтылу керек. Өзің үлгі еткен ше-
шеннің жақсысының бəрін алуға тырыс. 
Оңайын, көзге түсіп тұрғанын ғана емес, ең  
маңыздысы – шынайы шеберлігіне жету. Ол  
елік теу болып кетпеуі керек. Мықтыға қан-
ша ұқсап тұрсаң да, көшірме түпнұсқадан 
ыл ғи да көш төмен болады. Халық алдында 
сөй леу үшін сөзіңнің өзіндік «бейнесі», өз 
мə нері болғаны абзал.

Егер өнердің басқа саласындағы аты мə-
лім шебер бір ісін кездейсоқ дағды-дағы-
сынан нашар орындап қалған болса, оны ол  
өзі  əдейі жа сады ма, не денсаулығына бай-
ланысты сөйтіп қалды, дей салады. Ал, егер  
ше шеннен сондай бір осалдық тапсыншы,  
оны тек ақымақтық деп санайды, ал ақымақ-
қа кешірім болмайды. Өйткені адам көңіл-
күй ге немесе іші ауырғанға байланысты 
ақы мақ болмайды».

Кейбір адамдардың ерсі мінездері 
бар: басқаның сөзіне құлақ қоймайтын, 
өзіне айтылған сөзді аяғына дейін тыңдай 
білмейтін, өзгелердің сөзіне ретсіз арала-
сып, əңгіменің шырқын бұзатын. Содан 
сөйлеп отырған адам кейде қақалып – ша-
шалып, тұтығып та қалады. Əрбір адам өз 
басындағы осы кемшіліктер мен күресе 
білсе, біздің сөйлеу мəдениетіміз де одан əрі 
дами түсер еді.

Жəне де кейбір адамдар диалогтық сөй-
леу дің талаптарын орындай бермейді. Содан 
көп  сөйлеп, бір сөзді сан мəрте қайталап, 
тың дау шысын жалықтырып та алады. Олар-
дың ішінде өзіне қойылған сұрауларға, қарсы 
пікірлерге жауап бермей, өз ойын тəптіштеп 
ай та беретіндері де кездеседі. Бұл да сөйлеу 
мəдениетіндегі əдепсіздік.

Ағылшын тілінде қазір «сен» деп сөйлесу 
іс  жүзінде жоқ. Оларда мұндай есімдіктің 
өзі  де ұмытылған. Ол ХҮІ ғасырдың өзінде 
қол даныстан қала бастап, ХҮІІІ ғасырдың 
ба сында оны сыпайы «сіз» деген есімдік ал-
мас тырған-ды. Тіл мамандарының түсін-
діруінше, көне замандағы «сен» сөзі тек 
шір кеу тілінде, көтеріңкі, лепті поэзияда ға-
на сақталған көрінеді. Сол себепті, оны «Уа, 
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сен!» деп аударған дұрыс дейді. Кейінгі кезде 
орыс тіліндегі «товарищ» деген қаратпа сөз 
де ерсі естіліп, қоғамдық орындарда  «муж-
чина», «женщина» деген қаратпа сөз дер 
күштеп орныға бастады. Алайда оны қа зақ 
тіліне аударып: «Еркек!», «Əйел!» деп айқай-
лар болсақ, ол өте ұятты. Сол себепті сөз  
мəдениетін түсінетін біздің бауырларымыз  
қоғам дық орындарда: «Апай»,  «Ағай», «Қа-
рын дас», «Інім» деген қаратпа сөздерді қол-
данып, ол транспортта, сауда орындарын да, 
театрда өзара қарым-қатынас тіліне сіңісіп 
кетті. Шіркін, сөз қадірін түсініп, сөйлеу 
мəде ниетін сақтай білсе, біздің қазақ тілінің 
маз мұны өте бай, сөздері өте сұлу, мейірім, 
иман дылыққа толы ғой.

Қорыта айтқанда, тіл – мəдениеттің бас ты  
серіппесі мен негізгі қорғаушы күші. Ұлт-
тық қауқар-əлеуеті жəне қуаты тіл мен ой-
дың қорғаушы күштерімен тепе-тең. Қоғам 
– тіл мен ой-пікірге қаншалықты бай бол са,  
соншалықты қабырғалы əрі қайратты бо лып 
саналады. Негізінен, тіл – адамның тір шілік 
пен өмірдегі оқиғаларға деген көз қарасын, 
біртұтас ағзаның жəне оның əр бөл шегінің 

ишарасы мен мəн-мағынасын қалып-
тастыратын ең маңызды факторы.

Тіл – сөйлеу мен ойды жеткізудің құралы 
болумен қатар, өткендегі олжаларды бүгінгі 
күнге, ал бүгінгі пайымдарымызды келешек-
ке жеткізу құралы болумен қатар, бүгінгі пай-
ымдарымызды келешекке жеткізу үрдісінде 
де өте маңызды дəнекерлік міндет атқарып 
келеді. Қабырғалы ел ата-бабадан мұра болып 
қалған жəне қазіргі уақытта жаңа бейнеге, 
жаңа кейіптерге айналып үлгерген біртұтас 
зерделі, аңсар-мұратты, ғылыми жетістіктер 
мен байлықтарды игере алатын құдіретті 
тіл арқылы ғана мəңгілік тұрақтылығын 
сақтай алады. Себебі, халық қай деңгейде 
тілдің бай қоры мен көркемділігін сақтап 
сөйлейтін болса, соғырлым өрелі ойлайды, 
қай деңгейде ойласа, сол аяда сөйлейді. Ел-
басымыз айтқандай, кешегі бабамызбен ғана 
емес, бүгінгі бағамызбен, ертеңгі шамамыз-
бен де мақтана алатын ұлт болуды ойлау-
ымыз керек [2], ол үшін ұлтты біріктіруші 
басты фактор – мемлекеттік тілімізді 
құрметтеп, дамыта білуіміз шарт.
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Бұл мақалада Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегі негізінде ин-
теллектуалды ұлт қалыптастырудағы ел тарихының рөлі қарастырылады. Еңбектің əр 
тарауындағы ұлт тарихының айшықты тұстарының жас ұрпаққа тəрбиелік мəні сараланған. 
Сонымен қатар, мақалада ұлттық тарих пен мəдениетті ұлттық рух тұрғысынан қарастыру 
мəселесінің маңызы талданған.

Түйінді сөздер: Ұлттық келбет, тарих толқыны, шежіре, салт-дəстүр, ұлттық сана, 
ұлттық тəрбие, жеті ата, тыйым-жора, ар-ұят.

В данной статье, рассматриваются роль истории казахского народа в формировании ин-
теллектуальной нации на основе книги Президента Н.А. Назарбаева «Тарих толқынында». 
В каждой главе книги рассматривается роль национальной истории в воспитании молодого 
поколения.

Ключевые слова: Национальное воспитание, национальное самосознание, идеология на-
циональной независимости, духовное наследие, честь, национальное своеобразие, духовные 
ценности.

This article discusses the role of the history of the Kazakh people in the intellectual formation 
of the nation based on the book by President NA Nazarbayev «Tarikh tolқynynda» Each chapter of 
the book examines the role of national history in the education of the young generation.

Keywords: National education, national samozoznanie, the ideology of national independence, 
and spiritual heritage, honor, national identity, spiritual values.

1999 жылы Қазақстан Республикасы  
Президенті Н.Ə. Назарбаевтың «Тарих  тол -
қы нында» [1] атты еңбегі жарық көр ді.  Ең-
бек те автордың Қазақстан мемле кеттілігінің 
не гіздері, тарихы туралы ой-тол ғамдары са-
раланған.

Еңбек өмірдің əр түрлі салаларын қамты-
ған сегіз тараудан тұрады. «Ұлттық келбетті 
ұлық  тайық» деп аталатын бірінші тарауда 
«....мен  өз тарапымнан саясаткер ретінде 
пай ым дағанымды ортаға салуды жөн көріп 

отырмын», – дей келе, Елбасы: «Біріншіден, 
ұлт тың стратегиялық мүддесі үшін ахуал-
дарды өрбітудің қандай сценарийі сай ке-
ле ді? Екіншіден, нақтылы тарихи үрдістің 
өзе гінде ілгері даму үшін тағы да қандай 
жол дар бар? Үшіншіден, қалаған жолдың 
жү зеге асуының нақтылы мүмкіндігі қан-
дай? ...Кез келген ахуалға орай қазақтың ұлт-
тық бір тектестігін əрі сақтай білуге, əрі да-
мытып  отыруға қалай қол жеткізуге болады? 
Рас, бұл мейлінше ауқымды міндет. Алайда, 
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мəселенің түйіні «тарих тегеурінінің қыс-
па ғындағы ұлт пен мемлекет туралы бо лып  
отырғанда, қойылар сұрақтың да шек-ше-
ка расын айқындап алу қажет. Себебі бұл  
мəселе жеңіл-желпі қарауды немесе қа те ле-
су ді көтермейді. Олай болса, қойылар сұрақ 
пен  жауапкершілік тепе-тең түсіп жатуы ке-
рек», – деп өзін толғандырып отырған мə се-
ле лер шеңберін айқындайды.

«Егер «ақиқаттың аясында» болғымыз 
кел се, онда өткені мен бүгіні туралы  тым  
жалпақшешейліктің де, тым тома ға тұйық-
тықтың да қажеті жоқ», – деген қа ғи  -
даға сүйене отырып, Н.Ə. Назарбаев қа зақ  
ұлтының отаршылдық пен кеңестік кезең-
дердегі тыныс-тіршілігіне қатысты мə се-
лелерге қатысты əртүрлі тетіктер мен  тарихи 
ахуалдарға қарамастан, қазақ этнос тығының 
тағдырын жан-жақты түсіну үшін отар-
шыл дық кезеңді біртұтас құбылыс ретінде 
баға лау керек деген тұжырым жасайды. 
Ал  тəуел сіздік кезеңі жайлы: «...ғасырлар 
бойы  мемлекеттігіміздің тарихқа кеткен есе-
сіне өтеу болған жеті жыл... құқықтық, эко-
номикалық жəне саяси жаңалықтарға қоса, 
ұлт  психологиясына түбегейлі өзгерістер 
енгі зіп, тарихтағы орнын танып-білу сезімін 
орнық тырды», – дейді.

«Қазақ мəдениеті біздің түркі бабалары-
мыз дың мəдениеті сияқты, қандай əсер-ық-
палды бастан кешірсе де томаға-тұйықтыққа 
берілмеген, ұдайы синкретті болып отырған. 
Содан да болар, рухани бастаулардың «ұлт-
тық алаңы» қашанда сан-сала мүмкіндіктерге 
жол  ашқан... Əскери технологиядан бастап  
тұрғын үйді жасақтау тəсіліне дейін, эко-
ло гия лық ортаны игеруден бастап үй түлі-
гін өсіруге дейін, металлургияның ғажай ып 
техно логиясынан бастап əдеби шығарма-
шылықтың ұлы туындыларына дейін – қазақ 
же рі евразиялық ауқымдағы мейлінше кесек 
мə дени жаңалықтардың мекені екенін тым 
бол маса жалпы дерек деңгейінде білмеу 
сауат сыздықтың ең бір сирек айғағы болса 
ке рек. Мұның бəрі де əртекті халықтармен 
жə не өркениеттермен əрі алуан түрлі, əрі 
ұзақ уа қыт бойы байланыс жасау арқылы ға-

на мүмкін болатын құндылықтар», – деп қа-
зақ халқының мəдениет аясын көрсетеді. 

Қазақтың «Менін» сақтауға негіз болатын 
этнопсихологиялық ерекшеліктерін (эт но-
мəдени сананың «тұмшаланған күйде бол-
са да сақталуы, өзге халықтармен ассими-
ляцияланбауы, төл мемлекеттілікке қол 
жет кі зе алғаны, этногенетикалық тұрғыдан 
жас  халық болып табылатындығы) атап өтіп,  
«қазақтың ұлттық тұтастануы үшін та бан 
тірейтін негізгі идеялық тұғырды» ай қын-
дайды: «Бұл – дербес мемлекеттікті сақтау 
жə не дамыту. Бұл – мемлекеттік тіл ретінде 
қа зақ тілін дамыту жəне нақтылы əрекетке 
ұлас тыру. Бұл – Қазақстанның аумақтық 
тұтас тығы». Елбасы сыни көзбен парықтай 
оты рып, «ең кереметі – тарихи өлшеммен 
қара ғанда, азаттықтың алынғаны күні кеше 
ға на болса, қалыптасқан сана ғасырлар тұң-
ғи ығы мен тамырласып жатыр», – деп, кеу-
де мізге мақтаныш сезімін ұялата отырып,  
– «азаттыққа, Қазақстан аумағының тұтас ты-
ғына, нақтылы экономикалық, əскери, ақпа-
раттық дербестікке қол жеткізу дегеніміз 
мей лінше күрделі жəне ұзақ уақытқа со-
зылатын, сондай-ақ ұлттың ерекше қажыр-
қайратын қажет ететін үрдіс екенін сезіну 
əр бір қазақ үшін əліппелік ақиқат болуға 
ти іс», – деп, Қазақстанның тəуелсіздігін, 
дер бестігін, егемендігін толық нығайтудың 
əлі  аяқталмаған процесс екендігін ес кер тіп, 
сабырлылыққа, шыдамдылыққа, төзім ді-
лікке, осы бағытта еңбек етуге шақырады. 

Қазақ этносының «Менінің» қалыптасуы 
мен тұрақталуы себептерін Елбасы былай 
талдайды: 1) қазақ этносы ғасырлар бойы қа-
лып тасқан, тегі мен тамыры тереңде, қа зақ-
тар атамекемінен кіндік үзбейді; 2) қазақтың 
мəдениеті мен өнері ұлттық сананың мəн-
маз мұнын кеңейтіп отырған; 3) қазақтар 
ұзақ  жыл дар бойы діни жəне этникалық бір-
тек тестігінен айнымаған.

«Ұлттық сананың көзге көріне бермейтін» 
қа сиеттерін: 

«...қазақ тілінің əдебиетшілдігі дегеніміз, 
түп теп келгенде, ойлаудың ұлттық ерекшелігі 
бо лып шығады... Ғасырлар бойы қазақтың 
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ұлт ретіндегі мəдени тұтастығына ең негізгі 
ұйыт қы болған – оның ғажайып тілі».

«Қазақ болмысының келесі бір ерекшелігі 
– оның тарихшылдығы. Қара халықтың та-
рихтан хабардарлығы мейлінше жоғары бол-
ған... тарихи білімнің мұндай жүйесі... тари-
хи-мəдени оқиғалардың ағыны ретінде бала 
кезінен сана-сезіміне сіңіп отырған».

«Сұхбаттасқан адамның жан-дүниесін та-
ну ға деген құлшыныс, оның ой-сезіміне де-
ген құлықтылық, əсіресе сырласының жүрек 
түк піріндегі мұң-сырға ортақтасуға бейім 
тұ ру – əрбір қазақтың қарапайым қарым-
қатынасынан бастап барша болмысына дей-
ін айқын көрініс тауып отырады. Бұл – бір 
қа си еті. Сонымен бірге, тек өзімдікі дұрыс 
деп  өндіршектейтін бірмойын да емес. Өзге-
нің талғам-танымы көңілге қонбай жатса  да 
түсіністікпен қарауға бейім. Өзгенің дүние-
танымын, құндылықтарды тануын сергек 
сезімталдықпен түсіну – қазақ болмысының 
ең бір аяулы қасиеті. Мұның өзі, қазіргідей 
қар қынды өмір ахуалына бейімделе білудің 
қа жеттілігі туындап отырған заманда ай-
рықша мəнді», – деп саралайды.

Қазақтің ділін қалыптастыруда ежелден  
келе жатқан рулық қатынастардың зор ма ңы -
зын Елбасы былай пайымдайды: «Ру дəс  тү рі 
адам санасында берік орныққан, се бе бі оның 
қауымдасқан ұжым арасында бас қа  ша тірлік 
құруына өмір салттың өзі дес бер меген. 
Күні бүгінге дейін рулық салт-дəс түр лер 
мен қалып-қағидалардың қайран қа ларлық 
тұрақтылықпен сақталып келе жат қаны да 
сондықтан»... Ру шежіресін білу – саха ра 
төсінде көшіп-қонған қазақтар үшін өмір лік 
қажеттілік... бұл бүкіл ұлттың əрбір мү шесі 
үшін моральдық-этикалық қағидаға айнал-
ған... жеті аталық ұстаным қазақ халқының 
этно биологиялық, этномəдени, жалпы ру-
хани  тұтастығын табиғи түрде қамтамасыз 
етіп отырған». 

Рулық қатынастар еңбекте былай талда-
нады: «Қазақ халқы үшін жеті аталық ұс-
та ным мен одан туындайтын рулық бай-
ла ныс институттарының қандай əсері 
бол ған?  Бірін ші ден, жеті аталық ұстанымға 

негізделген туыстық байланыс институт-
тары əрбір қазақтың ...білмекке деген ын-
тасын оятқан». «Бүгінгі таңда бүкіл əлем 
жаңа технологиялық желімен жалғасқан. Ал 
біз дің тарихымызда жеті аталық ұстаным, 
рулық байланыс институттары, белгілі 
дəрежеде сол желілік типтегі далалық био-
компьютерлердің рөлін атқарып, күн сайын 
өз жадын мыңдаған есе кеңейтіп отырған. 
...бұқаралық ауқымда ұлттың санасын байы-
тып, өзінің бай тарихы туралы нақты білімін 
орнықтырып отырған. Шындығында, жеті 
аталық ұстаным бойынша əркім өзінің 
ата-бабасын ғана біліп қоймаған, сонымен 
бірге олардың ұлағатты істерін, жолсапар-
ларын, мінез-құлықтарын, керек десеңіз, өз 
бабасы мен оның замандастарының бітім-
қасиеттеріне дейін білген». «Екіншіден, 
жеті аталық ұстаным əрбір қазақтың... 
руха ни тектілігін дəріптеп, ұлттың сенімін 
орнықтырып отырған. ...Менің жеті атама 
дейінгі жадымда сақталған бабаларымның 
ерліктері мен жеңілістері, бейнеттері мен 
жеңістері маған ұдайы дем беріп, өз жолымда 
кездескен кез келген қиындықты жеңетіндей 
сенімге жетелеп отырады. Міне, дəл осын-
дай идеология əрбір қазақтың жүрегіне 
жылу берген». «Жеті ата институты қазақ 
халқының өткеннен болашаққа деген сенімін 
мың сан ұрпақтар арқылы сабақтастырып 
отыратын тетік ретінде танылған». 
«Үшіншіден, жеті ата ұстанымдары, туыс-
тық байланыс институттары əрбір қазақ 
пен бүкіл халықтың бабалар рухы алдында 
іштей жауапкершілік сезімін оятып отырған. 
...бұл ұстанымның аясына қазақ өмірінің... 
моральдық кодексі де, салт-дəстүр мен тый-
ым-жораларының негізі де қамтылған». 
«Төртіншіден, жеті ата ұстанымы, туыстық 
байланыс институты əрбір қазақтың, 
бүкіл халықтың бойына еш мəжбүрлеусіз 
мейлінше тегеурінді рухан бірлік сезімін 
терең сіңіріп отырған. Бір қарағанда жеті ата 
ұстанымы қарапайым болып көрінгенімен, 
жанұялық-туыстық етенелікті тірек еткен 
этникалық тұтастықтың қуатты арқауы, тап-
жылмас темірқазығы болған. Күні бүгінге 
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дейін, сахараның жазылмаған заңы бойынша 
жеті атаға дейін бір-бірімен үйленуге рұқсат 
етпейтін қазақтан басқа жер бетінде бірде-
бір ел жоқ. Міне, қазақ халқының даналығы 
тудырған қуатты генетикалық тамыр қайда 
жатыр». «Ұзатылған қыз келін болып түскен 
жеріне өз елінің диалектісін, отбасының 
жы  лу  лығын, мейірбандығын, дəстүрін, əн-
ін,  биін, аңыз-əпсанасын, тігіншілік-то-
қымашылығын, қолөнерін, тамақ дайын дау 
тəсілдерін – былайша айтқанда, өзінің өс кен 
ортасының барша ерекшелігін өзі мен  бірге 
ала келген. Бүгінгі байтақ мекен ді қоныс 
ет кен біздің мемлекетіміздің салт -дəс түрі 
мен  тіліндегі тұтастықтың, диалектінің жоқ-
тығының сыр-себебі осында емес пе екен?!».

«...Жеті ата ұстанымы, рулық байланыс  
институттары əрбір қазақ пен бүкіл қазақ 
халқын шындыққа, тəңірге жəне рухани  
біртұтастыққа бірте-бірте ынтызар етіп, бір-
жолата айнымастай ұйыта білген. Мұндай 
ұста ным халықтың өзін-өзі шыңдау болмы-
сына Сана, Сезім, Ар-ұят жəне Махаббат  
сияқ ты мейлінше мəнді төрт қасиетті да-
рытқан. Халық Рухын тəн тоятынан жоғары 
қойғызатын тетіктер де осылар». «...əрбір 
қара пайым қазақ, рулық қарым-қатынас 
жүйесі нің арқасында, байтақ қазақ дала сын  
бір ғана қазақ халқының мекен-тұрағы ретін-
де ой көзімен шола алған. Сонымен бірге, 
өзін  сол байтақ əлемнің жеке тұлғасы ретінде 
сезі н іп-түйсінген. Ұлттық-мемлекеттік инс-
ти             тут   тарға жат жүйелер қазақтың жал пы-
ұлт тық тұтастығын дамытпаған, кері сінше 
ру лық бөлік институттарын ұлтты ыды ра-
та  тын тетік ретінде пайдаланған». «Қаз-
ақ   халқының этномəдени тұтастық ретін де 
сақ  талуы – тікелей рулардың этно ұжымдық 
жады ның арқасы».

«Қазіргі этнос ішіндегі дəстүрлі байла-
ныстың көмескіленуінің негізінде ең ал-
ды  мен тарихи себептер бар... сатылы  ту-
ыс  қандық аясынан шығу арқылы адам  
азат   тығы, оның өзіндік болмысы шек тел-
ген...    бұл... адам азаттығының өзі тек ру ая-
сын  дағы сатылы қалыпта ғана мүмкін бола -
ды деген сөз», – дей келе, Президент орыс  

патша империясының рулық байланыс тарды 
өз пайдасы үшін қолданғанын атап өте-
ді: 1822 жылғы «Сібір қазақтары тура лы»,  
1824 жылғы «Орынбор қазақтарын бас-
қа ру туралы» реформалар бір ғасырға со-
зыл ған көшпелі жұртшылықтың шабынды 
-жайылым жерлерін зорлықпен тартып 
алу ды бастаған оқиғалар болды. Бүгінгі ру-
шылдық көріністері – қазақ халқының этно-
генетикалық даму жолындағы өткен кезең-
дер дің жаңғырығы, деп атап көрсетіп, оны 
ха лықтың бірлігін қамтамасыз ету үшін пай-
далану міндетін алға тартады. 

«Қазақ халқының басым бөлігі, əсіресе 
жал пы əлеуметтік-саяси қалыптар мен құн-
ды лықтарды парықтауда, өкімет туралы 
жə  не оған ие болу мен оның игілігін көру 
жол дарын пайымдауда саяси мəдениетінің 
бір тектілігімен ерекшеленеді». Осы орай-
да  ұлттық мемлекеттілік; бірыңғай мем ле -
кеттік-саяси құрылым; республика аума-
ғы ның біртұтастығы; ел шекарасының 
мыз  ғымастығы; президенттік басқару үлгісі; 
қа  зақ тілінің мемлекеттік тіл болуы сияқты 
жал  пы əлеуметтік-саяси ерекшеліктеріне 
тоқ  тала келе, Елбасы: «Жатжұрттық басқын-
шылармен болған соғыстарда ауыр қырғынға 
ұшыраған, 30 жылдардағы этноцидтің қа-
һары на қасқайып қарсы тұрған, тоталитарлы  
ғасырды бастан кешсе де мойымаған ата-
бабаларымыз іс жүзінде қазақ ұлтының 
мүддесін қорғауға тиісті мемлекет құру мүм-
кіндігін ғасырлар бойы дайындады. Ен ді, 
бүгінгі таңда қазақ халқы келісті ғұмыр ке-
ше алатын мемлекет құру жолында өз ішін-
дегі ара-дара келіспеушіліктің салдары нан 
қарқынын тоқыратып алса, мұны еш нəр-
семен ақтауға болмайды», – деп, халықты 
бірлікке шақырады.

Қазақ тілі мəселесіне қатысты Президент 
мына тұжырымдарды келтіреді: біріншіден, 
қазақ тілі əлемдік тіл кеңістігінің бір көрінісі 
(орыс, украин, өзбек т.б. тілдер сияқты), 
екіншіден, ұлт болмысының бір көрінісі, 
«этни калық тұтастықтың түп негізі тіл бол-
са,  ондай тілсіз ұлттық тұтастықтың болуы 
мүм кін емес», үшіншіден, мемлекеттік тіл 
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мəр тебесіне ие болғандықтан қазақ тілі – 
елі міздің барлық жерінде қолданылатын тіл.  
Сонымен қатар «мəдениеттің екпіні» тер-
минін «дəстүрдің, талғамның, əдеттің т.б. 
са бақ тастығы» деп түсіндіреді. «Қаракөзді» 
біл меген, домбыра үніне ұйымаған, жусанды  
да ланың иісін аңсамаған қазақты қазақ деп  
айтудың өзі қиын-ау. Жалпыұлттық мə де ни  
құндылықтардың осынау тетігі, яғни «се-
зім құралы» əрқашан да, əр жерде де, əр  
халық болмысы мен əр ұрпақ бойында  да 
ұдайы сабақтасып отырады. Мұнсыз «ұлт-
тық даралық» та, ұлттың өзі де болмақ емес.  
«..ең  бір мəнді мəселелердің бірі ұлт тық 
дəстүр мен қазіргі институттарды шен дес-
тіре сақтай білу болып отыр». Абай, Шо-
қан, Құрманғазы, бұрынғы Фараби, Қаш-
ғари сияқты жұлдыздар шоғыры болмаса, 
«ға сыр соңында халықтың қандай рухани 
жə не білімдарлық биіктерге көтерілерін бір  
тəңір ғана білген болар еді». Бəлкім, «Қа зақ 
халқының ұлттық зерде-зейінінің алғыр лы-
ғын,  санасын ескерсек, рухани серпілісті 
мұ нан да ертерек бастаған болар еді», – деп, 
тұжы рымдайды.

Кітаптың екінші тарауы «Қазақ даласы  
– ұлы түркі елінің қара шаңырағы» деп 
ата лады. Бұл тарауда Қазақ даласының 
Андронов  мəдениетінен бергі тарихы қа-
зақ халқының ғана емес, жалпы Орталық 
Азия  ау мағындағы халықтардың тарихы мен  
қазіргі интеграцияның алғышарттары ре-
тінде көрсетілген.

«Ұлы дала ерекше рух пен дүниетанымды 
қалыптастырды. Түркі тектес халықтар 
мен талитетінің тұрақты сипатының бірі 
– олар дың ең қиын-қыстау кезеңдерінің 
өзін де де аман қалып, өмір сүру қабілетін 
жо  ғалтпайтындығы, өздерінің мəдени тұр-
ғыдан алғандағы ұқсастығын жоғалтпай, 
та за сақтап қала алатындығы», – дей келе, 
Ел басы бұл аймақты отарлау саясатының ба-
ры сы мен салдарлары талдайды: «Орталық 
Азия халықтарында тұтас бір дəуірді қам-
тыған оқиға кеңестік қоғамдық-саяси құ-
рылыстың орнауы болды. Орталық Азияда 
түркі тілде халықтардың сөз жүзінде ғана 

формалды түрде тəуелсіздік алуының нəти-
жесі əр түрлі мəнге ие болды. Мысалы, бір 
жағы нан, мəдениет, ғылым, білім дамып, осы 
заман ғы ұлт қалыптасса, екінші жағынан, 
ұлт тық мемлекетіміз түгелдей формалды 
сипат та болды, ұлт тілдері өздерінің көп те-
ген қолданылу аясынан (саясат, экономика, 
ғылым) айырылып қалды, ана тілін білетін 
адамдар саны күрт азайып кетті. Ұлттық 
сана-сезім тоталитарлық тəртіп таңған тап-
тық сана-сезімнің құрбандығына айналды, 
ха лықтардың жадын əртүрлі айла-шарғы 
қол дану арқылы өшіруді, сөйтіп барып идео-
логияландырылған ресми тарихқа ден қоюға 
бет бұрғызуды көксеумен болды. Орталық 
Азия ны мекендеген халықтар аумағындағы 
этнос тық менталитетті орасан зор мөлшерде 
бағыт талған көші-қон ұйымдастыру арқылы 
өзгер ту саясаты мемлекеттік деңгейде ау-
қымы кең көлемде жүргізілді».

Түркі əлемінің бірігу идеясына көлемді 
уа қыт шеңбері тұрғысынан қарасақ, тарих  
əр бір түркі халқының түркілердің мəдени 
əлемі нің бөлінбейтін құрамдас саласы  еке-
ні не көзімізді жеткізеді. Бірігудің арқа сын-
да Орталық Азия мемлекеттерінің эконо-
микалық, саяси рөлінің арта түсуі оңды 
өз геріс терді туғызуы мүмкін, дей келе, 
Елбасы: «Түркі халықтары жұмылған жұ-
ды рықтай болып біріккен кезде геосаяси  
өмірге тең құқықты субъект ретінде ықпал 
ете  алады, мəдени əлемдегі өзара қарым-қа-
тынастарда... өзгелермен терезесі тең тұлға 
ретінде бой көрсете алады. Бұл бағыттағы 
алғашқы игі қадам ортаазиялық одақтың 
құ рылуы болды. Оның шеңберінде біздің 
бəрі мізге ортақ мəдени ұқсастығымызды 
же те сезіну деңгейіміздің көтеріле түсетіні 
сөз сіз... Əрбір мəдениет өркениеттердің бір-
бірі мен жанасып, ортақ тіл тауып араласуы 
арқа сында ғана өзінің дербес тұтастығы мен 
ұқсастығына қайта қол жеткізе алады,  өзі-
нің бұрынғы бастауларына оралады. Өйт-
кені, мəдениеттер арасындағы байла ныс тар 
үрдісінде шын мəніндегі құнды қазына-
ларының көкейкесті қажеттілігі барған са-
йын  ай қындала түседі. Бұл бағытта едəуір 
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ал ға жылжуымызға Түркі халықтарының эн-
ци к лопедиясын жазудың ізгі ықпалы мол бо-
лар  еді. Сондай-ақ, Түркі халықтарының па-
теонын салудың, онда түркі халықтарынан 
шық қан ұлы қайраткерлерді жəне жалпы  түр-
кілік тарихқа тікелей қатысы бар маңыз ды 
оқиғаларды осы заманғы бейнелеу  өнерінің 
тілімен жалпақ дүниеге жария етудің пайдасы 
зор. Түркі проблемаларын оқытып-үйрететін 
Халықаралық орталық ашылса, тіпті, нұр 
үс ті не нұр болар еді», – деп, аймақтағы мем-
ле кеттердің интеграциялануының пайдалы, 
тиімді жақтарын көрсетеді.

Кітаптың «Мəдениет келешегі» деп ата-
ла тын үшінші тарауында Қазақстанда тұра-
тын ұлттар мен ұлыстардың мəдениеті 
мəсе ле  лері тілге тиек етілген. Еліміздің мəде-
ниетінің қалыптасуына өзге ұлт диаспора лар 
мəдениеті ықпал жасайтыны атап өтіп, олар-
дың өздерінің түпкі Отанымен байланыс  жа-
сауы – Қазақстан аумағындағы əрбір диас-
пораның кепілдік берілген құқығы болып 
та былатынына назар аударады.

«Біздің іс жүзіндегі саясатымыз осы тек-
тес байланыстарға ықпал ету арнасын да 
құ рылған», – дей келе, Президент əңгімені 
Қазақ стандағы мəдениетті өркендетудің ст-
р а   тегиялық бағыты жөнінде өрбітіп, мə де-
ни ет саясатын дамытудың екі жолын көр-
се  теді: «біріншісі – ұлттық мəдениет пен 
диа с  поралар мəдениеттерінің жиынтығын 
қа   лау, екіншісі – олардың мəдениетінің қа-
зақ мə дениетіне кірігіп, жалпы Қазақстан 
мəде ни етін қалыптастыру». Осы мəдени 
даму жол дарының екіншісін таңдаған жөн 
деп пайым дап, оны былай түсіндіреді: 
қалыптасып жат қан жалпы қазақстандық 
мəдениет ашық тық негізінде өзге де мə-
дениеттермен өза ра байланыста дамуы ти-
іс, яғни Қазақ стан диаспоралары өз «этно-
құрылым мəде ниетінің» бір бөлігі бо лып  
қа на қоймай, ең бас тысы, Қазақстан мə-
дениетінің өкілетті өкіл деріне айна луы 
тиіс. Себебі Қазақстан жерін де əлем нің ірі 
халықтарының өкілдері өмір  сүру де. «Со-
нымен бірге олар біздің ел дес тері міз, жер-
лестеріміз, ал азаматтық дең гейлестігіне кел-

сек, ең алдымен, бəрі де қазақстандықтар». 
Ұлттар мен ұлыстар туралы əңгімеден соң 

Елбасы шетелдегі қазақ диаспоралары мə-
се лесіне көшеді. Өз тарихи Отанына көшіп 
ке ліп жатқан қандастарымыздың жағдайы 
жөнінде: «Ал енді көптеген қазақтардың 
та ри хи Отанына оралуға деген талпынысы  
туралы сөз қозғасақ, олардың оралуы үшін 
бү гінде Германия мен Израиль өз отандас-
тарына жасап отырғаннан кем жағдай туғыз-
байтын да уақыт келетінін айтар едік».

Ұлтаралық жəне мəдениетаралық іс-қи-
мыл  дар саласындағы біздің іш кі  саяса ты мыз  
бірнеше жағдайға негізделеді: «Біріншіден, 
Қазақстанның этномəдени əртектілігі де ге-
ні міз біздің артықшылығымыз, бұл қатер лі 
тұзақ емес, өркендеуіміздің тұғыры. Екін ші-
ден, қазақ мəдениетінің елдегі барша этнос-
тар үшін ұшан-теңіз кіріктірушілік əлеуе-
ті сол қазақ мəдениетінің өзі ашық си патта 
болғанда ғана, оның құрылымдық бай лығы 
молығып, уақыт талабына қабілеті сай  кел-
генде ғана іске асады. Үшіншіден, Қазақ-
станның күллі ұлттық мəдениеттері бір-
бірі мен өзара байланысты əрі өзара тəуелді. 
Қазақ станның мəдени кеңістігі – алуан-алу-
ан этномəдениеттердің өзара байланысы мен 
өзара толығып отыруының кеңістігі». 

Бұдан əрі қарай Президент Қазақстандағы 
дін, діни ұйымдар мəселесіне тоқталып, 
кон фес сияаралық татулық туралы ой тол-
ғайды. «Мұндай жағдайда жалпы мəдени 
құн дылықтар аясынан тоғысар нүкте та бу 
мейлінше маңызды. Дамудың қазіргі саты-
сындағы мұндай біртұтастықтың негізі бар-
лық жұрттардың өкілдерін бірегей саяси жəне 
азаматтық қауымдастық ретінде Қазақстан 
Республикасымен біріктіру болуға тиіс. Со-
лай  бола да бастады», – дей келе, – Бүгінде 
та рих толқынындағы халықтардың бірлігіне 
қол жеткізуден артық маңызды міндет жоқ», 
– деп тұжырымдайды. 

Төртінші тарау «Алаш мұрасы жəне осы 
за ман» деп аталады. Бұл тарау ХХ ғасырдың 
ба сында Қазақстанның тəуелсіздігін арман-
дап,  қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін 
өздеріне жүктеген, тəуелсіздік жолында құр-
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бан  болған зиялы қауым өкілдерінің қоғам-
дық қайраткерлігіне арналған. «Олар өз 
қызметі нің басты мұраты қазақ халқының 
ұлт тық төлтумалығын сақтау, сонымен бірге 
оның  тарихи өткенін қалпына келтіріп, ұлт-
тық  са насын шыңдау ден санаған» (157). 
Бұл  орай да Президент өткен ғасырдың ба-
сын да қоғам өмірінде орын алған саяси  іс-
қимылдарды (қазақ зиялыларының Мем-
лекеттік Дума қатарына кіруі, «Қазақ» 
газе тінің, «Айқап» журналының шығуы 
жə не олардың тарихының дамуы, «Алаш» 
пар тиясының құрылуы, оның съездері, 1916  
жыл ғы ұлт-азаттық қозғалыс т.б.) сөз ге  ар-
қау етеді. «Ғасыр басында мемлекет мүд-
десін ойлаған ұлы қазақтардың жеке ба-
сының тағдыры да қасіретті болды. Алайда, 
ұлт тық жігер мен толысқан зерде сабағы 
ұмыт болған жоқ. Жүзжылдықтың алғашқы 
жартысындағы қазақ зиялыларының жеке 
басының қасіретімен қатар өрілген қызметі 
өзінің бірегей құбылыс ретіндегі тұжырымды 
деңгейімен ғана емес, азаматтық һəм адам-
гершілік деңгейімен де осы заманмен үн-
дес», – деп пайымдайды.

Бесінші тарау «Ұлттық бірегейлік тура-
лы»  деп аталады. «Дүниеде ұлттық біре гей-
ліктің онша көп тəсілі табыла қойған жоқ.  
Солардың бірі діни бірегейлік... Ол – халық-
тың құндылықтар жүйесіндегі ең басты тұ-
ғы ры», – деп бастап, Елбасы «əрине, қазіргі 
жағдайда көптеген объективті себептерге бай-
ланысты ұлтты бірегейлендірудің бұл тəсілі 
ауырлау. Бірегейлікті қалыптастырудың қо-
сым ша тəсілдерінің бірі – суперэтностық 
қау ым дастықтың өркениетті типімен етене 
бо лу», – деген тұжырым жасайды. 

«Қазір ислам бүгінгі əлемнің ең кең тараған 
діні. Онда да іргелі қағидаларды сақтай оты-
рып, күрделі реформалау үрдісі жүріп жатыр. 
Бұл ахуалдың ислам терең тарихи тамыр 
жайған елдердің ұлттық өркендеу үрдісінде 
зор рөлінің бар екенін бағаламасқа болмай-
ды», – деп атап өтіп, Қазақстан Конститу-
ция  сында артықшылықтардың бірі ретінде 
ай қын далған ождан бостандығы заңдылық 
ұста нымы ғана емес, дін институтының қо-

ғам өміріндегі маңызы мен рөлін мойындау 
бо лып табылады, дейді.

Сонымен қатар Елбасы бірегейлендірудің 
өзге де тəсілдеріне, атап айтқанда, нəсілдер 
арасындағы бірегейлендіруге тоқталып: «Біз 
бұл орайдағы бағдарымызды Қазақстанға 
сəй кес бұлтарыссыз айқындап алуымыз ке-
рек.  Өйткені, біздің жер моңғолдану үрдісіне 
де, үндіевропалану үрдісіне де ұрынды. Қа -
зақ стан аумағында, бері қойғанда жүз жыл-
дықтың өнбойында, белсенді буданда су 
үр ді сі болды, яғни, ұлтаралық неке ар қы-
лы тұрғындардың қан араласуы етек ал ды. 
Сондықтан Қазақстандағы ұлттық біре-
гейліктің нəсілдік өлшемі туралы сөз ету... 
орынсыз», – деп ой түйеді. Сонымен, «...
бір е гейлік мəселесін шешуге екі деңгейлі 
көз қарас керек екені аңғарылады». Бастапқы 
дең гей Қазақстан халқының этникалық 
қауым дастық ретінде емес, біртұтас азамат-
тық жəне саяси қауымдастық ретінде қалып-
тасуына байланысты. «Сондықтан Қазақстан 
ұл ты дегенді сөз ету əлі ертерек, оның себебі 
де  көп», – дейді Президент. Дəл қазір біздің 
аза мат тарымыздың жасанды бірлестігі ортақ 
құн дылықтармен біріктірілген тұтастыққа 
ұла суы қажет. Ұлттық-мемлекеттік идея жо-
ғарыдан нұсқау түсірмейді, керісінше, қо-
ғам ның нақты дамуынан туындап отырады. 
Ал  бұл ұлттық-мемлекеттік идея басты сая си  
құндылық ретінде – қай ұлтқа жататынына  
қа рамастан күллі қазақстандықтардың Ота-
ны  болып табылатын – бірыңғай, аумағы тұ-
тас, тəуелсіз Қазақстан төңірегінде қалып-
тасады. Қазақстанның бірлігі, тұтастығы 
мен  тəуелсіздігі бəсекелестік немесе дау -
жан жалдық сипаты жоқ, кез келген этни-
калық қауымдастықтың өкілдеріне ор тақ 
құндылық. Тарих адамдардың іс-қаре кет-
терін уақыт өткізіп барып таразылайды. 
Сон дықтан осынау қарапайым да айқын 
ұста нымдардың маңызы бірнеше ондаған 
жыл дардан кейін қазіргіден əлдеқайда ең-
сел ді де елеулі болады».

«Бүгін неге этникалық бірліктен гөрі аза-
мат тық жəне саяси бірлік жайында айтқан 
жөн?»  деген сұраққа Елбасы: Біріншіден, 
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қазіргі Қазақстанда этникалық əртүрлілік 
орын  алып отырған жағдайда таяудағы та-
ри хи мерзімде этникалық бірегейліктің 
қа лып тасуы туралы айтуға мүмкін емес; 
екін шіден, біз КСРО тəжірибесінен ассими-
ляциялаудың, барлық халықтарды бір тілге, 
бір идеологияға, бір мəдениетке кө шіру ге 
тырысушылықтың тарихи апатқа ұшырат-
қанын көрдік. Демократиялық мемлекетте 
ассимиляция табиғи эволюция жолымен 
жүреді; үшіншіден, қазақ халқы тəуел сіз 
даму тəжірибесін жинап, өзінің төл қазақ-
тық бірегей этникалық санасын қайта жан-
дан дыруы керек, – деп жауап береді. Қазақ-
станда тұратын өзге ұлт өкілдерінің ұлт тық 
салт-дəстүрлерін сақтауын мысалға кел-
ті ріп, Президент: «Қазақтың ұлттық са-
на -сезі мін дамыту, «қазақ» деп аталатын 
таң ғажайып əрі бай тарихи жəне мəдени 
байтаққа өз қатысының барын сезіну – міне, 
бұл этникалық ең басты артықшылық. Бұл 
ара да дипломатиялық түсініктемелерді 
жасыру дың да, ойдан шығарудың да қажеті 
жоқ.  Бұның өзі барынша қалыпты құбылыс», 
– деп  ой түйеді. Қазақстандықтарда бар бір-
тұтас саяси құндылықтарды бүкіл халықтың 
азаматтық санасындағы басты əрі басым те-
тікке айналдыруды бірінші міндет деп көр -
се теді. Ал «тарихи таяу болашақта жұрт-
тың  бə рін бір ғана қазақстандық ұлтқа 
ай нал дыру міндеті тұрған жоқ. Өйткені, бұл  
Қазақстан халқының этникалық, діни, мə-
дени алуандығына байланысты мүмкін де 
емес», – деп қадап айтады.

Тəуелсіздік жылдары орын алған түбе-
гейлі өзгерістер жəне ұлттық бірегейлікті 
дамытудың нəтижелері туралы Елбасы: «Бі-
ріншіден, қазақтар ғасырдың аяғында өзінің 
ту ған жерінде қайтадан басым көпшілік бол-
ды... Екіншіден, қазақ халқы бүгінде «əлеу-
мет тік құрылымның барлық сатысынан» 
көрі ніп отыр» (əр түрлі мамандықтарды мең-
геріп, əр түрлі оқу орындарында білім а лып, 
жаңа технологияға, ақпаратқа т.б. қол жет-
кіз ді). «Үшіншіден, бүкіл Қазақстан қазақ 
ұлты ның тарихи-генетикалық мекені екені 
құқық тық тұрғыдан конституциялық жəне 

ха лықаралық деңгейде толық негізделді», – 
деп  тұжырымдайды. 

Бұл орайда Президент ұлттық сана-сезімді 
қалып тастыру үшін этникалық мəдениет пен 
тіл ді қорғайтын əрі дамытатын білім беру 
жү йе сі мен бұқаралық ақпарат құралдары 
сияқ ты қоғамдық институттар жүйесіне ар-
қа сүйеудің зор маңызын атап өтеді. Сон-
дай-ақ, «ұлттық сана туралы айтқанда тəу-
ел сіз мемлекеттің барлық нышандарына  
мем лекет пен оның институттары сай келе-
тін мемлекеттік бірегейлікті алдымен қа-
рас тыруымыз керек. Əлемдік тəжірибеде 
жап пай қабылданған мемлекет мұраты қа-
лып тасып отыр. Тəуелсіз мемлекеттің мəр-
те бе сі туралы халықаралық нормалар бар.  
Ұйым дастырудың ортақ үлгісі ретінде ел  дер-
дің көпшілігінде демократиялық құқ ықтық 
үлгі қабылданған. Мемлекеттік біре гей лік 
мемлекеттік тұтастықты көздейді. Əлем дік 
тəжірибеде бар тұтастық типінен маман-
дар органикалық, геометриялық жə не  ор то-
пе диялық типтерді бөліп алады. Біріншісі 
– эт ностың табиғи өз бетімен өркендеуінің 
же місі. Екіншісі – этностардың бір мекенге 
кө шіп орналасуының нəтижесі. Үшіншісі – та-
рихи тұрғыдан байланысы аз, тек саяси  күш-
пен біріккен этностардың мекендік қос пасы.

Қазақстан – органикалық тұтастық. Қазақ 
ұлы сы, бір жағынан, тұрғылықты этнос  бо-
лып табылады. Бұл оның этногенезі мен 
тұрақ ты тарихи өмір сүріп келе жатқан ме-
ке ні. Екінші жағынан, əңгіме ХХ ға сыр 
терминдеріндегідей, əншейін ғана мем ле-
кет тік құрастыру хақында емес, сонымен  
бірге бұрын болған мемлекеттілігін қал-
пына келтіру жөнінде болып отыр... Сол 
себеп ті де, қазақтардың ғасырлар бойы 
өз  мемлекеттігін толық көлемінде өзінің 
ежел гі меке¬нінде қайта қалпына келтіруге 
тал пынуы, түптеп келгенде, мемлекеттің 
орга ни калық тұтастығы деген сөз... біз дің  
Отан  ды жəне оның жерін қорғауға де ген  
көзқарасымыз ата-бабалардан қалған, бұл  
сезім ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып ке-
леді... ұлттық бірегейліктің қуатты факто-
ры ретінде шекараны қорғау мəселесі осы 
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уақытқа дейін көкейкестілігін жойған жоқ», 
– де ген тұжырым жасайды.

Президент халық тарихының жасам паз-
дық сипатына назар аударып: «Мемле кет  құ-
рып, оны нығайту, қалалар салу, керу ен жол-
да рын тарту, ғылыми трактаттар  жа зу,  төл 
мəдениетін қалыптастыру – бəрі-бə рі жасам-
паз дыққа жатады», – дейді. Мемлекеттіктің 
бел  гі сі – ақсүйектердің басшылықта бо луы  
де ген ой¬ын тарихи оқиғалармен, ғалым-
дар дың сөзімен дəлелдей отырып, Елбасы  
мем лекет нысандарының (рəміздерінің) қа-
лыптасуының мемлекеттіктің тағы бір бел-
гі сі əрі тетігі болып табылатындығын атап 
өте ді: «Көшпелі қазақтарда əскери жарақ 
бол ған, ...бұйымдарының бірі жорық жалау-
лары – ту мен буыншақ болды. Жалаулар... 
екі  міндет атқарды, олар аса мəнді киелі ны-
сан болды жəне шеру мен шайқаста əскер-
лерді басқарудың тиімді құралы ретін де  қол-
данылды. Əрбір рудың, əр ұлыс сұлта ны ның, 
əлбетте əрбір ханның туы болды. Қалып тас-
қан дəстүр бойынша бір ханда тоғыз туға 
дей ін болуы керек екен. «Тоғыз тулы хан» 
де ген де көз алдыңа құдіретті билеуші кел-
ген.  Орта ғасыр авторларының дерегіне қара-
ғанда, алғашқы қазақ билеушілері «тоғыз ту-
лы хандар» болған. Тулар сырттай биліктің 
бел гісі болып қана қоймай, əскери даңқтың 
жə не əскербасы мен əскер абыройының 
ныса ны да болған».

Тарауды қорыта отырып, сөз соңын-
да Елбасы: «Біз қазақтың мəдени толқын-
дарға араласуының жемісті де өркениетті 
мүм кіндігін мойындаймыз. Қазақтың мəде-
ни болмысындағы евразиялық таби ға тын 
да, біздің ұлы ислам өркениетіне тартыл-
ғанымызды да, түркі əлемімен тарихи-мəдени 
бірлігімізді де жоққа шығаруға болмайды. 
Ал бұл бірегейленудің екінші түрі, мұның өзі 
айқын ұлттық төлтумалық жағдайында ғана 
жүзеге асуы мүмкін. Сондықтан да, бүгінде 
қазақ санасына ұялаған əлемдік ахуалдың 
қан шалықты маңыздылығына қарамастан, 
мə дени ықпалдастықтан тұратын терең та-
рихы мызға да қарамастан, ең басты «діл» ді-
ни де емес, өркениеттік те емес, ұлттық діл 

бо лу керек... Алайда, ұлттық сананы тұтас 
ал ған да этномəдениеттің шалқар өрісіне ғана 
саю ға болмайды, ұлттық əлеуметтік-мəдени 
жү йе сияқты берік тұғыры болмаса ұлт та 
қа лыптаспайды... Бүгінде қазақтың ұлттық 
санасындағы əлеуметтік-нормативтік жүйесі 
дамуының мəселе онша көңіл құлазытарлық 
емес. Өйткені, біз білім беру жүйесінен ба-
стап бұқаралық ақпараттың электронды 
құралдарына дейін, кең мағынада, қазақ 
мəдениетін қолдаудың байсалды тетіктерін 
жасап алдық», – деп сөзін түйіндейді. 

Кітаптың алтыншы тарауы «Тоталитарлық 
тəртіп пен ұлттық ұғымдар» деп аталады. 
Мұнда тоталитаризмнің жан-жақты анық-
тамасы беріліп, оның ұлттық санаға əсер-
ықпалы жайында сөз қозғалады. «Соңғы 
жылдары тоталитаризмнің тамашаларын бел-
гілі бір көсемдердің жеке бастарының ерек-
шелігімен түсіндіруге əуестенушілік сəнге 
ай налды... Бірақ... олардың түпкі негізінде 
кез  келген тоталитарлық доктринаның жан 
түр шіктіретін табиғи жəне тарихи кінараты 
– адамның жеке басы мен адамдар қауымын 
кез келген жоспар бойынша оңдауға да, жон-
дауға да береді дейтін түсінік жатады. Өзгені 
былай қойғанда, мыңдаған жылдар бойы 
жи нақталған қазынаны тас-талқан қылып 
қи ратып, «жасаймыз жаңа дүние» дейтін 
тота литаризмнің ең танымал гимнінің өзі-ақ 
осыған айқын дəлел», – деп түсіндіре келе, 
тота литаризм əсіресе ұлттық сана-сезім, 
ұлт тық болмыс үшін аса қатерлі болды деген  
тұжы рымды алға тартады. Тоталитаризм 
мен  дін нің ара қатынасын автор «бір-бірімен 
сыйыс пайтын ұғымдар» деп анықтап, мұны: 
«Мəсе ленің мəні – тоталитарлық жəне діни 
док три налардың қисындық (логикалық) жə не 
көзқарастық тұрғыдан сыйыспауында.  Өйт-
кені... тоталитаризмнің өзі де дін сияқты..., 
– деп тү сіндіре келе, – Кез келген діннің 
не гі зінде жатқан терең имандылық дəстүрі 
жа ғы нан, адамдардың, мəселен, ұлт сияқты 
ірі- ірі қауымдастығы шеңберіндегі адамның 
ақыл-ойы мен іс-қимылының белгілі дəре-
же де шектеулі екенін түсінуі жағынан алған-
да, діни доктринаның тоталитарлық док-
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три надан гөрі тиімді артықшылығы бар. 
Дін  құ дайға жүгінген жерде тоталитаризм 
бал тамен шапқылағандай дөрекі шешімдер 
ұсы нады; дін имандылық қағидадарына иек  
артқан тұстарда тоталитаризм топтық мүд-
делердің жалауын желкілдетеді, дін дəс-
түрді бетке ұстаған кездерде тоталитаризм 
дəс түрді зорлықпен жойып жатады», – деп, 
олар  дың терең айырмашылығын ашып көр-
сетеді. Тоталитаризм жүйесінің қазақтың 
бү кіл тарихын, əсіресе діни тарихын «өлтіре 
сын ға» алуы осы екі жүйе арасындағы қар-
сылықтың айқын көрінісі болған. Мəселен, 
«Тоталитаризм мұсылмандардың діни оқуын 
есепке алмағандығы себебінен ғана қазақтар 
сауат сыз халықтың қатарына жатқызылды... 
Бі рақ проблеманың аумағы бұдан əлдеқайда 
кең  жатыр. Халықтың бойындағы діни 
сезім ді аластай отырып, тоталитаризм осы-
мен қатарлас тағы бір мəселені шешуге – жа-
ңағы... «бос қуысқа» өзінің сірескен үлгі ле-
рін тықпалауға тырысты», – деген баға берді.

Осы ойды өрбіте келе, Президент  Қазақ-
стан Конституциясында бір идеологияның 
же ке-да ра үстемдігінен бас тартылғандығы, 
ұлт тық идеология мен идеологияның ара қа-
ты насы мəселелеріне тоқталады. «Ұлттық 
идея өзіміздің төл тарихымызды жаңаша ұғы-
ну негізінде ғана мүмкін болады... Сон дық-
тан ұлттық тарихты жиырма бірінші ғасыр-
дың өлшемдері шеңберінде ұғыну ұлттық 
идея ны тұжырымдаудың алғашқы қадамы 
бо лып табылады. Оған керісінше əрекет ету  
əсте мүмкін емес... Ұлттық идеяның тұ жы-
ры мы ұлттық тарихтың кеңістігінде жатыр», 
– деген қорытынды жасайды. 

Кітаптың «Орталық Азияның тəуелсіз 
мем лекеттері жəне тарих тағылымдары» 
деп  аталатын жетінші тарауында: «Орталық 
Аз ия халықтары өздерінің бытыраңқылығы 
сал дарынан бірден-бірге ауысып отырып, 
ай на ласындағы империялық мемлекеттердің 
– Қытай дың, Шыңғыс-хан империясының 
жə не ақыр соңында патшалық Ресейдің 
ықпалын да болды. Осындай жағдайлар 
келе шекте болуы мүмкін бе?! Ондай ықти-
мал дықты теріске шығаруға негіз жоқ. 

Осы ған байланысты Орталық Азиядағы ту-
ыс қан мемлекеттердің тарихына жəне дү-
ниежүзілік тəжірибеге жүгінейік. Сонан 
соң  осы аймақтың ықтимал даму үрдістерін 
ай қынырақ түсіну үшін жаңағыларды бола-
шақ пен салғастырып көрейік», – деп, Прези-
дент мынадай тағылымдарға назар аударады:  
1) Кеңес өкіметінің осы аймаққа қатысты 
сая са тына; 2) Европадағы мемлекеттік ұлт-
шыл дықты дамытудың тарихы мысалына; 
3) Араб  дүниесіндегі елдердің ең жаңа тари-
хы на. Осы тағылымдарды талдап, Ел ба сы:  
«Орталық Азия елдері күшті жəне тəуел сіз 
аймақ бола алады, өйткені соңғы 500 жыл-
дың ішінде тұңғыш рет біздің аймақ эконо-
ми ка жағынан дүниежүзілік экономика үшін 
маңыз ды аймақ болып отыр» – деп, өңірдегі 
мем лекеттердің экономикалық əлеуетінің 
та рихы мен бүгінгі жағдайын зерделей ке ле, 
тұрақтылықты сақтап қалудың негізгі мін-
дет тері мен тетіктерін ұсынады. 

Еңбектің соңғы, сегізінші тарауы «Тарих-
тың шеңберлері жəне ұлттық зерде» деп атала-
ды. Бұл тақырыпта «халық руханиятының 
бас тау ларын түсінуге» талпыныс таныты-
лып,  «біздің аумақтағы руханияттың алты 
мың  жылғы дамуы» қарастырылған: І кезең 
– ежел гі арийлер кезеңі (Оңтүстік аймақтағы 
Сын тасты жəне Арқайым қорым-кешендері – 
мате риалдық айғақтары); ІІ кезең – шамамен 
4-5  мың жыл бұрынғы арийлер тарихы мен 
ру хының орталығы біртіндеп солтүстіктен 
оң түстікке қарай ауыса бастаған кезеңі; ІІІ 
ке зең – 3-4 мың жыл бұрынғы заман, Шы-
ғыстағы Гоби далаларында арғы ғұн тай-
паларының қалың толқыны туа бастаған ке-
зең; ІҮ кезең – 1,5 мың жыл бұрынғы заман, 
ғұн  нə сілдері – түркілер – Ашина руының 
түр кілері – Ордос алабынан ауған жүнді (жу-
ан-жуан) тайпаларының ежелгі ақсүйек əу-
летінен тараған ұрпақтар заманы; Ү ке зең 
– 1300-1100 жылдар бұрынғы – түркі халық-
тарының рухани орталығы шығыста, Ор-
хон-Енисейде болған кезең; ҮІ кезең – 1100-
900 жылдар бұрынғы – Қазақстан ау ма ғына 
араб-ислам рухының тегеурінді тол қыны 
келе бастаған заман; ҮІІ кезең – ХІ ға сыр 
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– Түркістаннан тараған аса қуатты ру  хани 
сəулемен нұрланған кезең; ҮІІІ кезең –ХІІ-
ХІҮ ға сырлар – Шыңғыс хан жаулап ал ған 
заман; ІХ кезең –ХҮ-ХҮІІІ ғасырлар – ал-
ғаш Қа зақ хандығы құрылған кезең; Х кезең 
– ХҮІІ-ХІХ ғасырлар; ХІ кезең – ХХ ғасыр; 
«ХІІ ке зең – 1980 жылдардың ортасынан бас-
тал ды. Ол халық рухының бұрқ етіп, сыртқа 
лық суы мен сипатты болды. Мұның арты 
1986 жыл дың желтоқсаны еді. Бірақ онда 
рух тан гөрі саясат басым болды. Алтын шы  
империя гүрс етіп құлады... Біз келесі жетін-
ші империяның құзырында боламыз ба, əлде 
дер бес даму жолын жалғастырып, алыста 
қал ған бабаларымыздың ғасырлар бойғы 
арма нын жүзеге асырамыз ба? ...осы міндет 
біз дің алдымызға... бір ғана ұлы мүкіндік 

тү рінде емес, қатал қажеттілік түрінде де 
қойы лып отыр. Оны шешсек, біз тарихтың 
өзі міз ге шақталған мезгіліне сəйкес бола-
мыз,  тарихи болымсыздықтың бос қуысында 
бос қа қарманып жүрмейміз...», – деп ой түй-
еді [2].

Н.Ə. Назарбаевтың «Тарих толқынында» 
ат ты кітабы қазақстандықтарға, əсіресе жас 
ұрпақ қа қазақтың түбі терең тарихын, төл 
ділін, мəдениетін зерделеп берген баға жет-
пес еңбек болып табылады. Тарихи құжаттар 
мен фактілерді ой елегінен өткізе отырып, 
автор ұлттық тарих пен мəдениетті ұлттық 
рух тұрғысынан саралап, отандастарын қазақ 
халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлы 
рухын асқақтатуға, тарих тағылымдарын 
мəң гі жадында сақтауға шақырады. 

Əдебиеттер:
1 Назарбаев Н.Ə. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. – 296 б.
2 Қалымбайұлы Е. Қазақстан – ұлы дала өркениетінің қара шаңырағы // Айқын. – 2008. 

– 14-маусым. – 1-2-б.

«Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 
қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім»

Н.Ə. Назарбаев.
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Б±л маќалада ќазаќ μмірінде орын алѓан д‰ниетанымдыќ сандар туралы ќарастырылѓан. 
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В статье рассматриваются некоторые интересные факты изтеории чисел и их влияние на 
жизнь человека. Подробно описываются особенности чисел и их роль в жизни казаха.
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In article some interesting facts from the theory of numbers and their influence on human life 
are considered.Features of numbers and their role in life of the Kazakh are in detail described.

Keywords:outlook, secret of numbers,knowledge problem,sacred concept,nationality.

«¤зініњ тарихын ќадірлемейтін, μзініњ ±лт  -
тыќ бай лы ѓын баѓаламайтын халыќ та  бысты 
да бола алмайды, таѓдыры да сəт  ті бо ла ќой-
майды» [1], - деп елбасы Н±рс±лтан Əбіш±лы 
айтќандай, μткенімізге ‰њі лу, тарихымызѓа кμз 
салу арќылы хал ќымыздыњ д‰ниетанымына 
кμз ж‰гірту бо лып табылады. Халыќ 
д‰ниетанымыныњ бір кμрінісі – сандыќ ќ±пияда 
жатыр. Заман μзгергенмен халыќтыњ сенімі, 
ќ±пиялылыќќа ќ±ш тарлыќ сезімі μршімесе 
μшпейді. Б±л ќо ѓамда болѓан, бола береді де. 
Ендеше ха лыќ ойын т‰сініп, ата-бабадан келе 
жатќан ќа сиетті сандарѓа ‰њіліп, ќ±пиясын 
т‰сіне бі лу ќашанда μзекті мəселеніњ бірі 
болып ќал  маќ. Əр санныњ μзіндік ерекшелікке 
ие екен  дігін ескеретін болсаќ, əр санныњ адам 
μмі  рінде белгілі бір мањыз екенін жоќќа шы-
ѓара алмаспыз. Ќазаќ халќыныњ μмірінде т‰р-
лі мə нді ерекше сипат бере отырып, жиі ќол-

данылатын сандар тізбегі кμп. «3, 7, 9, 40» 
сан  дар тізбегін μзіміздіњ салт-дəст‰рімізден, 
ырым -тый ымдарымыздан, на ќыл сμздеріміз-
ден,  маќал-мəтелдерімізден аныќ  кμруге бо-
ла  ды. Бажайлап ќарайтын бол саќ, сандар тек  
ќа  на математика емес, таѓы басќа кμп те ген  
ѓылымдарда мањызы зор екендігін бай ќай-
мыз. Тіпті, осы ќарапайым 10 цифр бол маса, 
біз  телефон да соѓа алмаймыз. Жалпы та ным  
проблемасымен байланысты ескілікті на  ным-
сенім т‰рлерініњ тілдік кμ ріністері, əсі  ресе, 
сан атауларымен кел ген т±раќты сμз ора -
лымдарында μте кμп кездеседі. Байырѓы кез -
дерде халыќ əр алуан ќ±былысќа нəзік ба ќы-
лау жасай келіп, олардыњ ортаќ ќасиеттері мен  
сипаттарын санмен т‰йіп, санамалап ай тып 
отырѓан. 

Наным-сенімге ќатысты «киелі ±ѓымдар» 
негізінде пайда болѓан сандыќ ќ±былыстар 
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μз  алдына бір тμбе. Сан атауы сəбидіњ ана 
ќ±р саѓында болу уаќытымен байланысты 
ерек ше ќолданысќа ие болѓан. Осыѓан бай-
ланысты, «Он сегіз мыњ ѓаламды бір тарыныњ 
ќауызына сыйдырѓан» деп философиялыќ 
ой т‰йеді. Сол себепті де, адам – əлемнен 
де  к‰рделі дейміз. Себебі, ана ќ±рсаѓындаѓы 
то ѓыз ай адам ѓ±мырыныњ ењ ±заќ та жəне ењ  
к‰рделі кезењі болып табылады. Оныњ ±заќ-
тыѓын т‰сіну ‰шін, ±рыќтыњ жетіліп даму 
мер зімі жер бетіндегі тіршіліктіњ барлыќ 
саты ларын басып μтетіндіктен, мμлшермен 
500 миллион жылмен пара-пар екендігіне кμз 
жеткізу ќажет. Б±л айтылѓан ойдыњ мањы зы 
мен мəніне жету ‰шін, əуелі тіршілік ќ±пия-
ларына терењдеп ‰њілмей болмайды. ¤йт-
кені, адам ѓ±мырыныњ физиологиялыќ осы 
ке зењі, к‰ллі тіршілік атаулыныњ тылсымѓа 
то лы т‰йіні, тіпті аќыл т‰гіл, кμњіл кμзі же-
тіп болмаѓан ж±мбаќ сыры саќталѓан кμм-
бесі тəрізді. Егер де, ѓылыми дəлелдерге 
с‰йен сек, ана ќ±рсаѓында μсіп жатќан жан 
ие сі μзіне берілген тоѓыз айдыњ ішінде, та-
би ѓат шебердіњ ќ±діретімен «он сегіз мыњ 
ѓа ламныњ» сипаттарын т‰гелдей ќайталап 
шы ѓатындыѓы белгілі боп отыр. Былайша 
айт ќанда, бір клеткалыќ тіршіліктен бастап 
адам ѓа дейін жетілген, биологиялыќ т‰рлерді 
т‰ гелдей басып μтеді екен. Əрине, б±л к‰ллі 
та биѓат жаратылыстары ішіндегі к‰рмеуі 
ќи ын, аса к‰рделі ќ±былыс екені даусыз. 
М±н дай сипат тек шебердіњ ќ±діретімен ѓана 
жасалмаќ [2].

Сол сияќты, ќазаќтыњ ±лттыќ ±ѓымында 
жас саны м‰шелмен есептеледі. Халыќ 
даналыѓында осы ќаѓида шын мəнінде 
тап ќыр лыќ санаќ есебі екенін ѓылым да 
мой ындайды. Б±л тəсіл μткен жылдарды 
есептеуге де, адам жасын аныќтауѓа да μте 
ыњѓайлы əрі бірден-бір оњай есептік ж‰йе. 
Ќазаќ халќы адамныњ μміріне байланысты 
бі рін ші м‰шелді ананыњ ќ±рсаѓындаѓы мер-
зімді есептеп 13 деп алѓан да, ќалѓан μмі ріне 
12 жылды ќосып, 25,37,49,61,73,85 т.б  жас-
тарды адамныњ μміріндегі мањызды жыл-
дар деп есептеген. М‰шелдіњ 12 жылдан 
ќайырлуыныњ μзі адам μмірініњ елеулі кезењ-

іне сəйкес келеді. Мысалы: бір м‰шел (13) 
– балалыќ, екі м‰шел (25) – к‰ш-ќуаттыњ 
толысуы, ‰ш м‰шел (37) – жан-жаќты 
толысу, тμрт, бес м‰шел (49-61) – кемелдену, 
жəне одан əрі ќарттыќ дəуірге сəйкес келеді 
[3].

Адам баласы туѓаннан бастап, μсіп-жеті-
лу кезењінде ќатерлі жылдарды м‰шел жас 
деп атап, əр м‰шел адам μміріне ќауіпті жыл 
деп саналѓан. Соѓан орай, ырымдап, м‰ шел 
жасында жања киімін біреуге беріп, жара-
тушыдан саулыќ тілейді, «ќ±дайы» /садаќа/ 
жа сай ды. Б±л жасында əр адам саќтанып 
ж‰р е ді, алыс, ауыр сапарларѓа шыќпайды. 
Ауа  райыныњ ќолайсыз кезењдерінде абай-
лап ж‰реді. Ќазаќтардыњ м±ндай саќтануы 
негізсіз емес. ¤йткені, адам аѓзасында əр  
12 жылда ‰лкен μзгерістер болып т±ра ды. 
Ертедегі шыѓыстыќ ѓылым осыны аныќ-
таѓан. Алѓашќы м‰шел 13 жас – б±л адам-
ныњ балалыќ шаќтан ересектік шаќќа дейін-
гі кезењі. Ол кезде ер балалардыњ дауыстары 
μзгеріп, ќыз балалардыњ дене бітімі с‰йкімді 
бо ла бастайды. 13 жас кейбір нəзік балалар 
‰шін  ќауіпті, μйткені баланыњ бойындаѓы 
μз гер іс кезењі жəйімен μтсе ќауіп жоќ, ал  
к‰р т μзгерсе, кейбір балалар ж‰рек, ж‰й ке 
ауруларына ±шырауы м‰мкін деседі. Осын-
дай м‰шел есік ќаќќанда: «О, Ќ±дірет, мені 
осы  м‰шелден ќатерсіз μткізе гμр!» – деп 
Ал лаѓа жалбарынатын.

25 жас – жігіттіктіњ алѓашќы сатысы. Ол 
кез де ер жігіт бусанып, дене ќ±рылысы μсіп,  
жетіліп, к‰ші тасып т±ратын кез. Б±л м‰-
шелде де садаќа беріп, келесі м‰шелге дейін 
аман-есен болайын деп ниет етеді.

37 жас – адам μміріндегі ењ басты м‰шел. 
Б±л м‰ шел де адам жігітшіліктен мосќалдау 
кезењ ге μтіп, аќыл тоќтатып, д‰ниеге ќызыѓа 
да,  ќызѓана да ќарайтын кез.

49 жас – б±л адамныњ даналыќќа аяќ баса-
тын кезењі. Б±л м‰шелде кейбіреуі немере 
с‰й се де, кəрілікке мойын б±рмай, «маѓан 
кəрі лік келмесе екен, əлі де болса ќартаймай 
ой нап-к‰ліп ќалайыншы» дейтін кезі.

61 жас – адамныњ даналыѓы артып, μзінен 
туѓан балаѓа сын кμзбен ќарап, басќан ізін 
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ањ дып, жаман-жаќсысын ажыратып, μзі де 
тəрбиеге келетін кезењі.

73 жас – б±л кəріліктіњ мойынѓа мініп, 
ая ѓын т±сап, отырса т±руы, т±рса отыруы 
м±њ,  жатса ±йќы жоќ, адамныњ діњкесі ќ±-
рып, «айћай, жас кезім-ай» деп кμкірегі ќарс  
айырыла к‰рсініп, дμњбекшіп барып ±й ыќ-
тайтын кез.

85 жас – б±л м‰шелде адамныњ айдай ба-
сы ќатып, μзінен кейінгілермен бала ќ±сап 
±р сып, жеген тамаѓын жеген жоќпын деп, 
μкпе легіш болатын кез. Сол ‰шін де ел ара-
сын да «к‰лсењ кəріге к‰л», б±л жасќа жеткен 
де  бар, жетпеген де бар деседі.

Б±л кμрсеткіштерге ќатып ќалѓан ќаѓида 
ре тін де ќарауѓа болмайды. Медицина мен  
ѓылыми-техникалыќ μрістіњ дамуы демо-
графиялыќ жаѓдайдыњ жаќсаруына əкеледі. 
Сондыќтан да, ќоѓамныњ даму ќарќынына 
байланысты халыќтыњ да μмір с‰ру жаѓдайы 
мен демографиялыќ кμрсеткіштер де μзгеріп 
отыратынын ескеруіміз ќажет. 

Сондай-аќ, сандар адам баласыныњ ерте-
дегі μмірінде уаќыт μлшемі, кμлемдік μлшемі 
жаѓынан ерекше ќызмет атќарѓан. Мысалы, о 
баста беск‰ндік апта, бертін келе жеті к‰ндік 
апта болѓан. Əр санда μзіндік ие болатынын 
маќсаты мен маѓынасы болатынын сезе, т‰й сі-
не білген. Мəселен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  сан-
дарыныњ ќадір-ќасиетін былайша топ шылыѓан. 

Бір саныныњ киелігін бар санныњ бас тама-
сы, бар əлемніњ басы деп білген. Сол себепті 
де, он сегіз мыњ ѓаламныњ жаратылуы тегін 
емес.  Жаратушы бір Ие бар деп білген. Оны 
Жара тушы, Алла деп таныѓан. Соѓан орай, 
«Ал ла жалѓыз. Алладан басќа ешбір тəњір 
жоќ»  деген. Ал екі санын бірліктіњ жоѓалуына 
бай ланысты т±раќсыздыќ, тењсіздікпен жə-
не махаббатпен байланыстырѓан. Сол се-
бепті де, к‰ні-т‰ні дем алмайтын екеу: 1. 
Ай.  2. К‰н. Пейіш те кμрінбейтін: 1. К‰ндіз. 
2. Т‰н.  Пейіште болмайтын: 1. Ауру-сыр ќау. 
2. ¦йќы Екі нəрсемен дос болу: 1. Əйеліњ-
мен. 2. Бастыѓыњмен. Жаќсы дос пен жаман 
дос:  1. Мал-м‰лік. 2. ¦л-ќызы. Халыќ ќа-
ша   ды, біраќ ќ±тыла алмайды: 1. Нəпсі. 2. 
Шəку ат ( ж‰ріс ж‰ру) деп тізбектеп əкете 

бер ген. Ал, ќазаќ 3 санын ќасиетті сан деп 
есеп теген. Оныњ ќасиеттілігін алдыњѓы екі 
сан  ныњ ќосындысынан т±рады (1+2=3). ‡ш 
са ны μткенніњ, осы шаќтыњ, келешектіњ 
сим волымен байланыстырѓан. Б±л санныњ 
бай ламдарын былай т‰йіндеген:

‡ш кμз: Су анасы – б±лаќ, жол анасы – 
т±яќ, сμз анасы – ќ±лаќ

‡ш тоќтам: Аќыл – арќан, ой – μріс, адам 
– ќазыќ

‡ш ќасиет: μліде – аруаќ, малда – кие, 
аста – ќасиет

‡ш талѓам: мейірім – сауап, жаќсылыќтан 
шарапат, жамандыќтан кесепат

‡ш ж‰з: ¦лы ж‰з, Орта ж‰з, Кіші ж‰з
‡ш тəтті: жан тəтті, жар тəтті, мал тəтті
‡ш ќуат: аќыл, ж‰рек, тіл
‡ш ж±рт: μз ж±ртыњ – к‰ншіл, ќайын 

ж±ртыњ – міншіл, наѓашы ж±ртыњ – сыншыл
Енді осыларды таратып айтсаќ:

Ќайын ж±ртыњ ќолыњныњ ±зындыѓына 
ќа рай ды, 

Жаѓањныњ ќызылдыѓына ќарайды. 
Берсењ жаѓасыњ, 
Бермесењ дауѓа ќаласыњ
¤з ж±ртыњ – аѓайын, 
Бар болсањ кμре алмайды
Жоќ болсањ бμліп бере алмайды. 
Жаќсы болсањ к‰ндейді, 
Жаман болсањ ж‰ндейді. 
Наѓашы ж±ртыњ:
Жаќсылыѓыња с‰йінеді,
Жамандыѓыња к‰йінеді.
Əрќашан тілеуіњді тілейді,
Тілеуќорлыќ ниеті билейді деген.
‡ш із: бала, байлыќ, баќыт – білім
‡ш ѓайып: ќонаќ, несібе, ажал
‡ш алыс: жер мен кμк, жас пен кəрі, 

жаќсы мен жаманныњ арасы
‡ш арсыз: к‰лкі, ±йќы, тамаќ
‡ш байлыќ: денсаулыќ, аќ жаулыќ, он 

саулыќ
‡ш ќазына: Ер ќазынасы – ж‰рген із,
Ел ќазынасы – кμне сμз,
Тіл ќазынасы – ескі сμз
‡ш маќсат: Саудагер маќсаты – ±ту, жол 

м±раты – жету, дау м±раты – біту
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‡ш ‰міт: жазылам деп науќас ‰мітті, 
байи мын деп кедей ‰мітті, кетем деп ќыз 
‰мітті

‡ш ќадірлі: ырыс, баќ, дəулет
‡ш ќадірсіз: жастыќ, денсаулыќ, жаќсы 

жар
‡ш кемшілік: атыњ шабан болса – жал-

ѓанныњ азабы, алѓаныњ жаман болса – д‰ние-
ніњ тозаѓы, балањ жаман болса – кμрінгенніњ 
мазаѓы.

‡ш би: Тμле, Ќазыбек, Əйтеке билер.
Тμрт саны т±раќтылыќтыњ, беріктіліктіњ, 

əділ діктіњ символы ретінде баѓаланѓан. Се-
бебі, шаршы т‰рінде болѓандыќтан, əлемніњ 
4 б±ры шын, жылдыњ 4 мезгілін, табиѓаттыњ 
4 ќ±бы лысы от, жер, су, ауаны білдіреді. Сол 
се бепті де, 4 саныныњ ќадір-ќасиеттері тμ-
мен дегіше берілген:

Тμрт м‰лік: бас сандыќ, тіл кілт, ќол м‰-
лік, аяќ-табаќ

Тμрт халифа: Əбубəкір, Омар, Оспан, Əли
Тμрт періште: Жебірейіл, Əзірейіл, 

Мекейіл, Исрафил
Тμрт кітап: Тəрат, Зəбур, Інжіл, Ќ±ран
Тμрт пір: Жарлыныњ пірі – ќалтаќ ата,
¦рыныњ пірі – жалтаќ ата
Шебердіњ пірі – тепшен ата
Кəрініњ пірі – кекшіл ата
Тμрт т±лѓа: от, су, жел, жер
Тμрт ќ±была: Шыѓыс, батыс, оњт‰стік, 

солт‰стік
Тμрт маусым: кμктем, жаз, к‰з, ќыс
Тμрт тоќсан: ќыстоќсан, жазтоќсан, 

шілдетоќсан, к‰зтоќсан
Тμрт б±рыш: Шын-машын, Мысыр, Рим, 

Еуропа елдері
Тμрт т‰лік: Т‰йе пірі – Ойсылќара
Жылќы пірі – Ќамбар ата
Сиыр пірі – Зењгі баба
Ќой, ешкі пірі – Шопан, Шекшек ата
Тμрт к‰нə: Аллаѓа к‰мəн келтіру, наќаќтан 

ќан тμгу, ата-анаѓа тіл тигізу, μтірік куə болу. 
Тμрт т±рман:
1. Ер т±рманы. 2. М±кəммалы. 3. 

Жаужараѓы. 4. Бес ќаруы.
Тμрт пайѓамбар тірі:
1. Иса. 2. Ыдырыс. 3. Ќыдыр. 4. Ілияс. 

Ыдырыс пен Иса 4-ќат кμкте, олар періш-
те лермен бірге ќ±лшылыќ жасайды. Ќыдыр 
шμл дегендерге сусын береді. Ілияс су апа-
тына ±шыраѓандарѓа ќол ±шын береді. 

Тμрт нəрсені Адам Атаны жаратќанда 
жібереді:

1. ¤лім. 2. Лəпсі. 3. Ашу. 4. Нəпсі.
Тμрт асыл:
1. Иман. 2. Намаз. 3. Ілім. 4. Мейір-

Шапаѓат.
Тμрт ±ры:
1. Азѓырушы шайтан. 2. К‰пірлік. 3. 

Тəкаппарлыќ. 4. Мейірімсіздік.
Тμрт дария:
1. Ніл. 2. Фират. 3. Жейхун (Амудария) . 4. 

Сейхун (Сырдария).
Тμрт бейѓамсыздыќ:
1. ¤лімді ойлау. 2. Залым адаммен отырмау  

3. Онымен сμйлеспеу. 4. Аулаќ ж‰ру.
5 санына байланысты:
Бес парыз: Тањ намазы, бесін намазы, екін-

ді намазы, ашам намазы, жашиыќ намазы
Бес ќару: садаќ, мылтыќ, найза, ќылыш, 

ай балта
Бес борыш: Аллаѓа, пайѓамбарѓа байла-

ныс ты борыш, адамныњ μзіне байланысты 
бо рыш, мемлекет пен халыќќа борыш, ‰й-
іші  жаќындарына борыш, адамгершілік əле-
міне борыш

Бес жаратылыс: к‰н, ай, ж±лдыз, к‰ндіз, 
т‰н

Бес μсиет: топасќа сенбе, жауѓа иілме, 
əр ќа шан саќ ж‰р, аш ‰йге ќонба, жарлыдан 
сый  алма

Бес ќатер: от, жау, борыш, ауру, сμз
6 саны берекені, əсемдік пен ‰йлесімдікті 

біл діреді. Ертеде ќ±лѓа алты сμзді білсе бол-
ѓан екен. Олар: отыр, т±р, жат, ж‰р, атќар, 
де мал

Алты алаш: Ќазаќ, ќараќалпаќ, μзбек, 
т‰ркі мен, ќырѓыз, жайылма

Алты парыз: Адамдардыњ бір-біріне алты 
па рызы бар:

1. Бір-біріне сəлем беруге
2. Шаќырса баруѓа
3. Кењес с±раса аќыл ќосуѓа
4. С±раѓына жауап беруге
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5. Ауырып ќалса кμњіл с±рауѓа
6. Ќайтыс болса жерлеуге ќатысуѓа
Алты асќар:
1. Аќыл. 2. Білім. 3. Жомарттыќ. 4. Əділ-

дік. 5. Шыншылдыќ. 6. Кењ пейіл.
Алты тоймайтын нəрселер:
1. Кμз ќараудан тоймайды. 2. Еркек əйел-

ден лəззат алудан тоймайды. 3. От отынан той -
майды. 4. Ѓалым ѓылымнан тоймайды. 5. Бай  
мал ѓа тоймайды. 6. Адам μмірге той май ды.

Ќадым замандардан бері жер бетін ме кен-
деп келе жатќан халыќтардыњ кμпшілігі же ті 
санында сиќырлы к‰ш бар деп санаѓан. Оны 
кие т±тып, ќастерлеген небір ±лттар да бол-
ды. 7 саны μмірлік екі санныњ 3 пен 4-тіњ ќо-
сындысы деп ќарастырылды. 3 адам – əке,  
шеше, бала μмірдіњ негізін ќалайды. Ал 4 – 
б±л, жарыќ, жел, жањбыр, ылѓалдылыќ жер ді 
жеміс беруге дайындайды. 3 пен 4-тіњ ќосын-
дысы аяќталѓаныњ, тəмамдалѓанныњ, ќоры-
тындыныњ белгісі деп саналѓан. Сондыќтан, 
7 са ны ќасиетті сан, μйткені, адам баласы 
ќор шаѓан ортаны (жарыќты, дыбысты, иіс ті, 
дəмді) басындаѓы 7 «тесік» арќылы т‰й сін-
ген (2 кμз, 2 ќ±лаќ, 2 м±рынныњ екі тана уы, 
аузы ). М±сылмандарда Алланыњ ќа сиет ті 
орны жеті ќат аспан деп саналады. Жапон-
дарда 7 ќайырымды ќ±дай, адам μмірінде 7 
рет  сəттілік болады деп т‰йген. Соныњ бірі – 
ќа заќ халќы. Жеті саны – халыќ ±ѓымы бой-
ын ша ќасиетті сан. Жеті ата, жеті ќазына, 
же ті ѓашыќ, жеті к‰лше тарату, əлемніњ 
же ті кереметі, апта к‰нініњ саны жетеу, 
ѓа рыш əлеміндегі «жеті ќараќшы». Ата-
бабаларымыз əлі к‰нге дейін жеті санын 
ќастерлеп, бірќатар таным-т‰сінігі мен таби-
ѓат ќ±былыстарын, аспан денелерін жеті 
саны мен атап, ата зањдарына, салт-дəст‰ріне 
ар ќау етіп келеді.

Жеті ата. Б±л – ќазаќ халќыныњ дəст‰рлі 
салт -санасында адамныњ ата жаѓынан те гін 
таратудыњ наќты ж‰йесі. Əрбір ќазаќ бала-
сы μзінен бастап жеті атасыныњ аты-жμ-
нін білуге міндетті. М±ны əке-шешесі, ата- 
əжесі ‰йретіп, жаттатуѓа тиіс. «Жеті ата сын 
білмеген жетесіз» деп ќатты сынѓа ал ѓан. 
¤йткені, ќазаќта жеті атаѓа дейін ќыз алыс-

пайды, оѓан дейінгі ±рпаќ бір атаныњ баласы 
– ту ыс саналады. Ќазаќтар негізінен жеті 
ата  ны былайша таратады: 1. Бала. 2. Əке. 3. 
Ата. 4. ‡лкен ата. 5. Баба. 6. Т‰п ата. 7. Тек 
ата.

Жеті ж±т. 1. Ќ±рѓаќшылыќ. 2. Ж±т (мал 
ќы ры лу). 3. ¤рт. 4. Оба (ауру). 5. Соѓыс. 6. 
То пан  су. 7. Зілзала (жер сілкіну).

Жеті жоќ. 1. Жерде μлшеу жоќ. 2. Аспанда 
тіреуіш жоќ. 3. Таста тамыр жоќ. 4. Тасбаќада 
та  лаќ жоќ. 5. Аллаћта бауыр жоќ. 6. Аќќуда 
с‰т  жоќ. 7. Жылќыда μт жоќ.

Жеті ќазына. Ол жμнінде пікір талас кμп.  
Алай  да ќазаќтар ертеде жеті ќазынаѓа мына-
лар ды жатќызѓан: 1. Ер жігіт. 2. С±лу əйел. 
3. Ілім-білім. 4. Ж‰йрік ат. 5. Ќ±май тазы. 6. 
Ќы ран б‰ркіт. 7. Берен мылтыќ.

Жеті к‰н: д‰йсенбі, сейсенбі, сəрсенбі, 
бейсенбі, ж±ма, сенбі, жексенбі.

Жеті амал: тоќсанныњ кіруі, киіктіњ мата-
уы, м±здыњ ќатуы, айдын тоѓамы, ‰ркердіњ 
ба  туы, ќарашаныњ батуы, к‰нніњ тоќырауы

Жеті ата: əке, бала, немере, шμбере, шμп-
шек, немене, туажат.

Жеті ќ±былыс: к‰ншыѓыс, к‰нбатыс, т‰с-
тік,  терістік, аспан əлемі, жер орта, жер асты

Жеті жетім: Тыњдамаѓан сμз жетім,
Киюсіз тозѓан бμз жетім,
Иесіз ќалѓан жер жетім,
Басшысы жоќ ел жетім,
Аќќу-ќазсыз кμл жетім,
Жерінен айырылѓан ер жетім,
Замандасы ќалмаса – 
Бəрінен де сол жетім.
Жеті нəрсе ж‰йкені тоздырады:
1. Ењ жеген нан. 2. Зімəдан болѓан жан. 

3. Боя малы тəн. 4. Нашадан б±зылѓан ќан. 5. 
Те мекініњ т‰тіні. 6. Араќтыњ ж±тымы. 7. Аќ-
ша лы ойынныњ ±тымы.

Жан-ж‰йені жадырататын жеті жəйіт:
1. Əкімдердіњ шарапаты. 2. Ѓ±ламалардыњ 

ша  ри ѓаты. 3. Байлардыњ салауаты. 4. Кедей лер -
діњ ќанаѓаты. 5. ‡лкендердіњ ±лаѓаты. 6. Жас-
тардыњ инабаты. 7. Азаматтардыњ ар-±я ты.

Жегідей жеген жеті кесел:
1. Коррупция. 2. Мафия. 3. Параќорлыќ. 

4. Бю ро краттыќ. 5. Рэкетерлік.
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6. Мас к‰  немдік. 7. Жезμкшелік.
8 саныныњ ќ±пиясы əлемдегі мəњгілік ‰з-

дік сіз ќозѓалысты  білдіреді. 8 саны – мəњгілік 
символы ретінде танылѓан. Сондыќтан да, 
былайша пайымдаѓан:

Пейіш сегіз т‰рлі нəрседен т±рады:
1. Дəріслəм – ќызыл жаќ±ттан. 2. Дəріл 

ќа рар  – к‰ містен. 3. Жəннатіл наѓим – зам-
рут тан. 4. Жəннатіл ѓадин – лаѓылдан. 5. 
Жəн натіл мəѓуй – гаућардан. 6. Дəрін наќар – 
н±р дан. 7. Жəннатіл фердəуіс – з±баржаттан. 
8. Жəннатіл аѓла – алтыннан.

Сегіз адамѓа ж±маќ лайыќ:
1. Ораза ±стаѓандарѓа. 2. Жаман сμзден 

саќ  тан ѓандарѓа. 3. Ќ±ран оќыѓандарѓа. 4. Аш 
адам  ѓа тамаќ бергендерге. 5. Жас уаќытында 
на  маз оќыѓандарѓа. 6. Сиќырдан аулаќ бол-
ѓан  дарѓа. 7. ¤зіне жаќсылыќ болсын деген-
дер ге. 8. ¤згегеде жаќсылыќ болсын де ген-
дерге.

9 саны – қателіктер мен кемшіліктер бір-
лестігі. Қазақ халқы 9 санының қасиетін ана 
құр сағындағы нəрестенің тоғыз ай, тоғыз күн 
өсіп жетілуімен байланыстырады. Бұл сан 
адам ның ғұмырында пайда болып, жарық 
дү ниеге келетінге дейінгі уақыт өлшемі. 
9 өмір ге адамды əкеледі. Сонымен бірге, 9 
санын болмыстың шыңы деп санаған, салт-
дəстүрлері мен наным-сенімдерімізде тоғыз 
саны қасиетті болып есептелінген (тоғыз 
шелпек, тоғыз құмалақ, қалың малға үш 
тоғыз, т.б.).

Алла Тағаланың бұйрығын екі етпей 
орындайтын тоғыз періштелер:

1. Жəбірейіл – пайғамбарларға Аллаһ 
Тағаланың сөзін хабарлаушы. 2. Мекайіл – 
барлық адамға, мақұлыққа берілетін ырыстың 
уəкілі. 3. Əзірейіл – барлық адамның, жан-
жануарлардың жанын алатын Құдай уəкілі. 
4. Ысырайыл – ақырызаманға дейін сұлыны 
алып жүретін періште. 5. Дардайыл – ай, 
күн, жұлдыздардың уəкілі. 6. Ысмайыл – жер 
бетіндегі киелілердің жебеушісі. 7. Зұлқайыл 

– қиямет күнінде адамдарды алып баратын 
періште. 8. Ахрайыл – барлық дария, көл, 
өзен бұлақ сулардың періштесі. 9. Мəлік – 
же ті тозақтың уəкілі.

Тоғыз-құмалақ – қазақ ұлттық дəстүрлі 
ой ын дарының бірі, ақыл-ой ойыны.

Соңғы деректерге қарағанда, оның шығу 
та рихы 4 мың жылдық кезеңді қамтиды. Ал 
кей бір мамандардың айтуынша, оның пайда 
бол ған кезі бұдан да көп уақыт болуы əбден 
мүм кін. Тоғыз-құмалақ өткен ғасырларда қа-
зақ даласындағы ең кең тараған ойын бо ла-
тын. 

Он саны үйлесімділік пен рухани толы ғу-
дың бейнесі болып саналады. 10 саны ондық 
санау жүйесінің негізі болып қалыптасып, 
барлық əлем халықтарында қолданылады. 

Он түрлі жаман:
Тəуке хан «Не жаман?» деген сұраққа бір 

жауап берсе, үш жүздің билерінің бірі жауап 
бе рер деп, үш парақ қағазға бірден онға 
дей ін сандарды жазып, үш биге жіберіпті, 
«Сіз ден рұхсат болса, жауап береміз», - деп 
қағаз ды Қазыбек биге жіберіпті. 

Сонда Қазыбек би бірден мына төмен де-
гі дей жауап беріпті. 

1. Бірлігі кеткен ел жаман. 2. Егесіп өт-
кен  ер жаман. 3. Төсектен қашқан ер жа-
ман. 4. Шідірден шошыған ат жаман. 5. Бі-
лік  адамнан белгілі бала тумаған жаман. 6. 
Ай мағын билей алмаған адам жаман. 7. Же -
тем деген мақсатына жете алмаған жа ман.  
8. Серкесіз бастаған қой жаман. 9. Төс кей ге 
шыға алмаған кəрілік жаман. 10. 60-тан   ас-
қанда қыздай қосылған бəйбішеден айы рыл-
ған тіпті жаман.

Демек, бұлардан байқайтынымыз əр сан-
ның өзіндік құпиясы барлығы. Əрі со ған 
орай  халық арасында орын алған на ным-се-
німдердің тегіннен тегін еместігі. Қан дай 
на ным-сенім болса да астарында ғы лы ми 
түр де дəлелденген, немесе құпиясы тыл сым  
астарлы ақиқат жатқандығына көз жет кіземіз.
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Алѓы сμз

Ќазіргі халыќ шаруашылыѓына μз еркімен ењбектенетін, μз ењбегініњ мəнін т‰сінетін 
маќсатќа сəйкес, экономикалыќ шешім ќабылдай алатын экономикалыќ біліммен ќаруланѓан 
ќ±нтты, ыждаѓатты, шаруаќор жас мамандар ќажеттігі туындап отыр. Экономикалыќ білім 
негіздерін оќытудыњ басты маќсаты – білім алушылардыњ экономикалыќ мəдениетпен, 
ќоѓамныњ экономикалыќ даму зањдылыќтарымен таныстыру, іскерлікке тəрбиелеу, ењбек 
ете білуге, μндіруге, μзін жəне μзгелерді рухани материалдыќ ќ±ндылыќтармен ќамтамасыз 
ететін μз елініњ патриот азаматы болуѓа ќаруландыру. Б‰гінгі тањда шаѓын жəне орта 
бизнесті ±йымдастыру нарыќтыќ экономиканыњ негізі болып табылады жəне халыќтыњ 
басым бμлігін ж±мыспен ќамтамасыз етіп, μте ірі салалар мен жобаларды дамытуѓа 
ыќпал етеді. Сондыќтан, нарыќтыќ экономикаѓа байланысты тəрбие жəне білім беру ісін 
басќару, оны жетілдірудіњ жолдарын іздестіру жəне ±тымды ќолдану мектеп педагогикалыќ 
±жымдарыныњ тμл ісі деп білеміз. Біз ±сынып отырѓан шаѓын жəне орта бизнес бойынша 
маќалалар ±стаздар ќауымына сабаќтарын ж‰ргізуде ќосымша іш шаралар μткізуде 
материалдыќ ќор ретінде пайдалануларына болады.
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профессор,
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КƏСІПКЕРЛІК Т‡СІНІГІ ЖƏНЕ ОНЫЊ ЌАЃИДАЛАРЫ

Маќалада кəсіпкерлік т‰сінігіне жан-жаќты аныќтама берілген. Кəсіпкерліктіњ негізгі 
ќаѓидалары мен атќарылатын ќызметтері сипатталады.
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Данная  статья  дает  системное  представление об основах организации 
предпринимательской деятельности. Последовательно рассматриваются методы 
предпринимательской деятельности, среда и типы предпринимательских структур.
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Кəсіпкерліктің табиғатын түсіну үшін  
ең алдымен «кəсіпкерлік» сөзінің мағы на-
сын ашып түсініп алуымыз керек. Қан дай-
да болмасын оқулық немесе газет, жур нал 
беттерін ашып қарағанда «бизнес», «кəсіп-
кер» деген сөздердің қатар жүретінін бай-
қай мыз. Осы екі сөздің бірінен-бірі айыр ма-
шылығы бар ма? Олардың мағынасы не де? 
Бұл сұрақтарға жауапты біз осы екі тер мин-
нің анықтамаларынан ала аламыз. 

«Бизнес» - бұл «кəсіпкерлік» түсінігінен 
күр делірек түсінік. Бизнес сөзі ең алғаш рет  
ерте грек тілінде «askholia» деп аталып, со-
дан соң латын тілінде «neg+otium», одан 
ағыл шын тіліне «business» деген атауға ие  
болады. Бұл сөздердің барлығы «іс», «іс-
керлік», «бос уақыт жоқ» мағынаны біл-
дірген. Ал Ресей сөздіктерінде «бизнес» та-
быс əкелетін кəсіпкерлік қызмет деп түсін-
діреді. Бизнес бұрыннан қалыптасқан, тұты-
нушыларға танымал болған, тұрақты істің 
түрі.

«Кəсіпкерлік» сөзін сол сөздіктерде 
«кəсіп кердің қызметі» деп түсіндіреді. Жал-
пы «кəсіпкерлік» сөзіне өте көптеген атақ ты 
экономист ғалымдардың берген түсінік те-
мелері мен анықтамалары бар.

Олардың ішінде ең алғаш бұл сөзді түсін-
дірген Кантильон «Кəсіпкерлік деп өзінде 
тəу е келділік элементтері бар өндірістік 
шару а шылық қызметтің ерекше түрі».

Жан Батист Сэй «кəсіпкерлік қызмет – 
бұл  үш  клас сикалық өндіріс факторларының 
бірік тірілуі, яғни олар: жер, еңбек, капитал» 
[1].

А.Смит «нарықтық экономикадағы кəсіп-
керлік бұл, аяқ астынан пайда болатын, өз 
бе тін ше бастама алатын жəне өз бетімен рет-
телетін қызмет түрі дейді» [2].

Маршалл «Кəсіпкерлік қызмет бұл – төрт 
өн дірістік факторлардың бірігуі. Олар: жер, 
ең бек, капитал жəне ұйымдастырушылық» 
[3].

Хайек «кəсіпкерлік ең алдымен жеке ер-
кін  дікке байланысты, өйткені ол адамға өз 
қа бі летімен білімдерін, ақпараттарымен, 
та  быс  тарын өз бетінше пайдалануына мүм-

кіндік береді. Кəсіпкерліктің мəні бұл – қыз-
мет түрі емес, ол жаңа мүмкіншіліктерді із-
деу жəне зерттеу» [4].

Хизрич «Бұл қандайда-да бір құнға ие,  
жаңа нəрсені қалыптастыру процессі. Кəсіп-
кер бұл осының бəріне қажетті уақыт пен  
күшті жұмсайтын, сонымен қатар, осы-
ған байланысты барлық қаржылық, психо-
логиялық, əлеуметтік тəуекелділіктерді өз 
мойнына алу арқылы, нəтижесінде табысқа 
жететін жəне ол жетістігінен жан ляззатын 
ала білетін адам» [5].

Кэмппел «Кəсіпкердің төрт қызметі ар қы-
лы кəсіпкерлік терминінің мағынасын аша-
ды.

1 Кəсіпкер өзіне тауарды немесе 
қызметті өндірудің бірыңғай 
процессіне жер, капитал жəне еңбекті 
біріктіру бастамасын өзіне алатын».

2 Кəсіпкер бизнесті жүргізу 
процессінде негізгі шешімдерді 
қабылдау мəселесін өзіне алады.

3 Кəсіпкер бұл – новатор. Коммерциялық 
негізде жаңа өнімдерді, жаңа 
өндірістік технологияларды немесе 
бизнесті ұйымдастырудың жаңа 
формасын енгізуге талпынушы тұлға.

4 Кəсіпкер бұл тəуекелге бара алатын 
адам. 

Самуэльсон «Кəсіпкерлік новаторствамен, 
жаңалық енгізумен байланысты, ал кəсіпкер 
бұл - өзіндік ерекше ойлау қабілеті бар, батыл 
адам. Ол жаңа идеяларды тиімді енгізуді іске 
асырады» [6].

Друкер «Кəсіпкерлік бұл – барлық сала-
лар да, соның ішінде басқару саласында 
жаңа лықтарды енгізумен байланысты нақты 
қыз мет түрі» [7].

Барр «Кəсіпкерлікке тек қана творчес-
тволық, ізденушілік қасиеттер ғана емес со-
ны мен қатар, ұйымдастырушылық қасиет-
терде болуы керек».

Крупанин «Кəсіпкерлік азаматтардың өз 
бас тамасымен іске асыратын жəне пайда та-
буға бағытталатын өз бетінше қызметі» [8].

Семененко «Кəсіпкерлік экономикалық 
жəне құқықтық заңды еркіндікке, жеке 
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бастамаға негізделіп ұйымдастырылған өн-
ді рістік-коммерциялық қызмет».

Бусыгин «Кəсіпкерлік – бұл қалыптасқан 
экономикалық байланыстар жүйесінде ин-
но вациялық жолмен жасалатын жəне тəуе-
кел ділікке негізделген іскерлік, белсенділік 
фор масы. Мұндағы өндірісте жəне нарыққа 
тау ар лар шығаруда кəсіпкерлік пайда əкелуге 
бағыт талады».

Бұл анықтамалардың барлығындағы ұқ сас-
тықтары бар, оларды түйіндеп ай тар болсақ, 
кəсіпкерлік бұл өз бетінше, тəуе кел дерге бара 
отырып, іске асырылатын қыз мет жəне ол 
өзінің қолда бар мүлкін пай далану арқылы, 
жүйелі түрде пайда алуға бағыт тал ған қызмет 
түрі. Кəсіпкерлік қызмет өзін де қандайда бір 
белгісіздікті, сонымен қа тар тəуекелділікке 
бел бууды білдіреді дей ала мыз.

Сонымен, көріп отырғанымыздай, бизнес-
тің кəсіпкерліктен басты айырмашылығы 
ол тəуе келділікті айналып өтіп, көбінде 
олар ды азайтып жəне тұрақты түрдегі та-
бысты алуды көздейді. Бизнес ол бұ рын-
нан белгілі, тұрақты қалыптасқан іс тің 
түрі. Мысалы бизнес компьютерлік тех-
нологиялар саласындаға немесе мұнай-газ 
саласындағы бизнес болуы мүмкін. Бизнес 
осындай салалардағы дайын тұрған істің 
түрін пайдалану арқылы тұрақты түрде 
пайда алуды көздесе, ал кəсіпкерлік үлкен 
тəуекелділіктерге бара отырып «новаторлық» 
жаңа ойларын, «идеяларын» іске асырып, 
сол ісі арқылы табыс алуға негізделген. 
Мысалы қəзіргі күні бүкіл əлемге аты əйгілі, 
интернет желісіндегі «Фейсбук» əлеуметтік 
же лі сін ойлап тауып, оны іске қосып жə не 
сол арқылы мол табысқа кенелген жар қын 
«новатор» кəсіпкер ретінде Марк Цукерберг-
ті атауға болады. Ал осы дайын «Фейсбук» 
əлеу меттік желісінің көшірмесін жасап «В 
кон такте» деп атап, оны іске енгізіп, сол 
арқылы пайдаға кенелген Ресейлік Павел 
Дуров ты біз бизнесмен деп атауымызға 
бола ды.

Бизнестің айналым көлемі кəсіпкерлікке 
қара ғанда ауқымды, көлемді болады. Сон-
дық тан бизнес шағын жəне орта іспен 

айна лыс пайды. Оларды шағын жəне кəсіп-
керлерге қалдырады. Ал шағын жəне орта 
кəсіп керлер табыс алу үшін, ірі биз нес 
өкілдеріне қарағанда анағұрлым тəуекел дер-
ге барады. Тағыда нақты мысал келтірейік, 
кəсі би шаштараз өз ісін бастағысы келеді 
дей ік, оның осы істі бастаудың екі жолы 
бар.  Біріншісі, ол қандайда бір бөлмеде, 
өзі нікі немесе жалға алып, қажетті құрал-
жабдықтарын сатып алып жұмысын бас-
тай ды. Ал екінші жолы ол өзінен басқада 
ма мандарды, яғни маникюр, педикюр, бас-
қада шаштараздар мен осы салада ма ман-
данған қызметкерлерді қасына жалдап алып, 
оларды басқарып ісін бастайды. Бұл жол-
дардың екіншісінде əрине айтпасада шы-
ғындардың анағұрлым көп болатыны бел-
гілі. Осы мысалда біз бірінші вариантта 
адам жеке кəсіпкер екендігін көріп отырмыз, 
ал екін ші вариантта адам басқарушы, ұй-
ым дастырушы, жүйені құрастырушы, 
адамдардың еңбегін қолданып табысқа же-
ту ші бизнесмен ретінде көре аламыз.

Дегенмен де екі сөздің де бір ортақ мағы-
насы «іспен айналысу», сонымен қатар біз-
дің еліміздің заңнамасында «бизнес» сөзі 
жоқ,  тек қана «кəсіпкерлік» сөзі бар. Ал 
«биз  нес» сөзінің біздің əдебиеттерде пайда 
бо лып, қолданысқа енуі ол бізге шетел əде-
биеттерінің енуіне байланысты пайда болып 
отыр. Бізге дұрысы «кəсіпкерлік» жəне «кə-
сіпкер» терминдерін қолдану жəне біздің 
алды мызда шағын жəне орта кəсіпкерлікті 
те рең оқып, оның қыр-сырын түсініп алу 
мақ саты тұр. Бұдан біз осыдан əрі қарай тек 
осы  шағын жəне орта кəсіпкерлік қызметтері 
ту ралы сөз қозғайтын боламыз. 

Экономикамызды дамытудың қозғаушы 
кү ші ретінде кəсіпкерлерді, соның ішінде 
ша ғын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін 
атау ға болады. Өйткені нарықта жаңа тауар 
мен  қызмет түрлерін ойлап тауып, оларды 
өнді ріске шығарып, жаңа технологияларды 
іс ке қосатын осы кəсіпкерлер.

Кəсіпкер болу үшін адамның кейбір же ке 
басының қасиеттері соған сəйкес бо лу ы ке-
рек. Ол мол фантазия мен қыруар идеяларға 
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бай творчестволық адам болуы керек.
Кəсіпкерліктің негізгі қағидалары:
1. Тəуелсіздік негізінде өз қызметін еркін 

таңдау.
2. Кəсіпкерлік қызметке заңды тұлғалар 

мен аза маттардың мүлкі мен қаражаттарын 
тарту

3. Қолданыстағы заңнамаларды сақтай 
отырып  өз  бетінше қызметінің бағ дар ла-
ма  сын қалыптастыру, жабдықтау шы лар ды, 
тұтынушыларды таңдау жəне өнді ріс тік 
шығындарға байланысты бағаны қалып-
тастыру

4. Қызметкерлерді еркін таңдай алу
5. Заңмен шектеу қойылмаған немесе ти-

ым салынбаған материалды-техникалық, 
қар жы лық, еңбек, табиғи жəне басқада 
ресурс тарды тарту жəне пайдалану.

6. Заңмен қалыптастырылған төлемдерді 
өте ген нен кейін қалатын пайданы еркін 
бөліс тіру

7. Кəсіпкердің (заңды тұлға болса) өз бе-
тін ше сыртқы экономикалық қызметін іске 
асыру

8. Кез-келген кəсіпкердің оған тиесілі ва-
лю талық түсімдерін өз қалауынша пай да-
лан уы

9. Кəсіпкерліктің атқаратын қызметтері. 
Атақ ты экономист Шумпетер кəсіпкерліктің 
келе сідей қызметтерін атап көрсеткен: 

− Жаңа, əлі тұтынушыларға белгілі 
бол маған материалдық құндылықты жасау 
не ме се бұрыннан белгілі материалдық құн-
дылықты жаңа сапамен жасап шығару.

− Белгілі-бір өнеркəсіп саласында бұ-
рын-соңды қолданылмаған өндірістің жаңа 
тəсілін енгізу.

− Істі ұйымдастырудың жаңа тəсілін 
ен гі зу.

− Жаңа шикізаттар немесе жартылай 
фаб ри каттарды пайдалану.

− Өнімді өткізудің жаңа нарықтарын 
ба сып алу.

Ал қазіргі кəсіпкерліктің қызметтері: но-
ваторлық немесе жаңашылдық фунциясы. 
Бұл жаңа қызметтер мен жаңа тауарларды 
жасап шығару, тəжірибелік-конструкторлық 

өңдеулерді іске асыру, жаңа идеяларды іске 
асыру процессіне əсер ету.

Ұйымдастырушылық функциясы – бұл 
өн дірісті ұйымдастырудың жаңа формалары 
мен əдістерін, сонымен қатар еңбек ақы 
төлеу дің жаңа формаларын енгізу болып та-
бы ла ды.

Шаруашылық функциясы – бұл еңбек, 
мате риалдық, қаржылық, интеллектуалдық 
жə не ақпараттық ресурстарды ең тиімді 
жол мен пайдалану.

Əлеуметтік функциясы – бұл басты мақ-
сатқа сəйкес, сонымен қатар негізгі эко но-
ми калық заңдардың талаптарына сəйкес 
ке ле тін, қоғамға қажетті тауарлар мен қыз-
меттерді жасап шығару.

Жеке бастық функциясы – бұл кəсіпкердің 
жеке тұлға ретінде, алдына қойған мақсатына 
жету, өз жұмысынан қанағаттану арқылы 
кəсіп кердің тұлға ретінде қалыптасуы.

Кез-келген кəсіпкерлік істі бастамас бұ-
рын, кəсіпкердің қандайда бір идеясы немесе 
ойы болуы тиіс. Кəсіпорынның идеялары үш 
сұ раққа жауап беруі тиіс. Кім үшін жəне кім-
ге? Нені жəне қандай? Қалай?

Яғни бұл үш сұрақ экономикалық тео-
рияның алдына қойған маңызды сұрақ тары, 
ол өндіріс кім үшін немесе кімге арнал-
ғандығын анықтап алу  керек, яғни тұтыну-
шыларды анықтап алу; нені өндіреді немесе 
қандай өнім өндіруді сұрайды, яғни сол 
тұты нушыларға не қажеттігін анықтап алу 
ке рек; оларды қалай өндіреді, яғни өндірудің 
əдіс,  тəсілдерін анықтау керек деген сөз. Осы  
сұрақтардың жауаптары кəсіпорынның не-
месе кəсіпкердің мақсаттар жүйесі болады.

Сонымен қатар, тұтынушыларды 
шабыт  тан дару мақсаттарын үш топ қа 
топтастырамыз: стратегиялық, специфика-
лық жəне бір реттік. Əрқайсысына жеке тоқ-
та лып өтейік. 

Стратегиялық мақсаттарға:
   — Тұтынушылар санын ұлғайту;
   — Бір тұтынушының сатып алатын тауар 

санын ұлғайту;
   — Тауар айналымын маркетингтік жос-

парда көрсетілген көрсеткіштер деңгейіне 
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жет кізу;
   — Сатылым жоспарының көрсеткіштерін 

орын дау;
Спецификалық мақсаттарға:
   — Ең тиімді тауарлар сатылымын жыл-

дамдату;
   — Тауар айналымын жоғарылату;
   — Артық қорларлардан босатылу;
   — Маусымдық тауарлардың сатылу 

жиілігін тұрақтандыру;
   — Бəсекелестерге қарсы тұру;
   — Тұрып қалған тауарлар сатылымын тұ-

рақтандыру.
Бір реттік мақсаттарға:
   — Жыл сайын болатын мерекелерден та-

быс табу, мысалы жаңа жыл т.б.;
   — Жеке қалыптасқан бəр мүмкіндіктен 

та быс алу;
   — Жарнамалық компанияны жетілдіру.
Міне осы мақсаттарды ұстана отырып, 

кəсіпкерлік істі бастауға болады. Кез-келген 
кəсіпкерлік қызметті бастау үшін ең алдымен, 
кəсіпкерлікті қозғаушы күш жаңа ой, ұсыныс 
болу керек. Кəсіпкерлік ойларды іске асыру 
үшін, ұсыныс ойлар келесідей қасиеттерге ие 
болуы керек. Олар: субъектінің кəсіпкерлік 
қызметіне байланысты, белгілі-бір бағытта 
жинақталған ой пікір болуы тиіс; өзінің 
нақты өндірістік шарттарына сəйкес келетін 
жинақталған ой-пікірлердің ішінен ең 
перспективалы ұсынысты таңдау жасау мүм-
кіндік болуы; таңдап алынған ойды нақты 
экономикалық көрсеткіштеріне таңдау жа-
сау негізінде талдау жасау; кəсіпкерлік ой-
лар дың жинақталу көздері, яғни ол ойлар 
қай жерде пайда болады, кəсіпкерлік ойлар 
ең алғаш тауарлық нарықтан, одан кейін, 
ғылым жəне техниканың жетістіктерінен, 
қо ғам дық өндіріс процессіндегі география-
лық алшақтық жəне оның құрылымын тал-
дау арқылы, презентация, кездесулер, сим-
позиумдар, бəсекелестердің потенциалды 
ойларынан, экономикалық пəндерді оқу 
ар қылы алынған білімдер негізінде жəне 
сұ раныс заңдылықтарын білу негізінде, 
бұ рыннан өндіріліп отырған өнімдерді 
талдау арқылы. Кəсіпкерлік ой негізіне ке-

ле сілер жатады: белгілі-бір кəсіпті жетік 
білу; кəсіпкерлік қызметке əсер ететін 
сырт қы факторларды білу; өзінің өмірлік 
мақ сатын іске асыруға талпыну жəне қо-
ғамда өзін тұлға ретінде мойындатуға тал-
пыну; жеке меншік иесі болуға талпыну; 
өзі нің байлығын арттыруға талпынуы; 
өзі нің мүмкіншілігі шегінде жұмыс іс-
теу қажеттілігін мойындау; өз ісін қалып-
тастыру үшін қажетті ресурстарды алу жол-
дарын білу; болашақ кəсіпорынның ұйым-
дастырушылық-құқықтық нысанын таңдай 
білу; потенциалды тəуекелділіктерді білу 
жəне оларды басқара білу; бухгалтерлік жə-
не басқару есебінің негіздерін білу жəне оны 
кəсіпорында қолдана білу.

Кəсіпкердің ойына келген барлық ойлар-
дың ішінен ең тиімді ойды таңдай алу си-
паттары, яғни ол сипаттар бойынша кəсіпкер 
ойы ның тиімділігін анықтауға болады. Олар-
ды атап өтсек: ойдың тиімділігі, нарықты 
басып алу перспективасы, ойды іске асыру 
үшін қажетті уақыт, ойды іске асыру үшін 
қа жетті капитал мөлшері, ресурстардың қол  
жетімділігі мен бағасы, қажетті жұмыс кү-
шінің қол жетімділігі.

Əдетте кəсіпкерлік іс-əрекет келесідей 
жал пы схема бойынша өтеді: кəсіпкерлік ой-
дың тууы; одан соң ол ойдың бастапқы ма-
мандардың бағалауынан өтуі; нарықтық ақ-
парат жинақтау, яғни сұраныс пен ұсыныс, 
баға ны анықтау, олардың арасындағы ара қа-
тынасты анықтау; өндіріс шығындарын есеп-
теу; ойды іске асыру мүмкіндігінің тиімділігін 
анықтау; мамандардың бағалауы; нарықтық 
ақ па ратты алу, яғни мұндада сұраныс, ұсы-
ныс, бағаны анықтау. Кəсіпкерлік ой осы 
схе ма мен іске асырылады.

Жалпы осының ішіндегі нарықтағы ақпа-
ратты алудың негізгі көздеріне мыналар 
жа  та ды: жергілікті жарнамалық баспалар; 
жал пылама ақпаратты тарату құралдары, 
ол  телевидение, радио, газеттер, таныс кə-
сіп керлер, ғаламтор, арнайы баспалар, ар-
найы журналдар, нормативтік актілер, 
про  ос  пектілер т.б., арнайы əдебиеттер, 
мар  кетингтік зерттеу нəтижелері, кеңес 
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беруші мамандар, арнайы жасалған мəлі-
меттік базалар, мемлекеттік органдар, құры-
лымдардың ақпараттары.

Кəсіпкерлік қызметтің негізгі белгілері:
1. Қызметті пайда табу мақсатында жүзеге 

асыру.
2. Қызмет бойынша барлық тəуекелділікті 

өз жауапкершілігіне алу, яғни, ертеңгі күні 
қолында бар мүлкімен жауап беру.

3. Ең жақсы нəтижеге жету үшін өндірістің 
аралас факторларын пайдалану, қолда бар  
ресурстарының тиімді пайдалануға негіз-
делген процесс.

4. Қызметті жүйелі түрде үздіксіз жүргізіп 
отыру.

5. Тұтынушылардың сұранысына ие 
жаңа тауарларды, қызметтерді жасап қалып-
тастыру процессі.

Кəсіпкерлік процессі келесідей кезең дер-
ден тұрады:

1. Бизнестің мүмкіндіктерін анықтау 
жəне бағалау. Бұл кезеңде кəсіпкер бизнестің 
ұзақтылығын, бизнесті шығаратын нарық 
мүмкіндіктерін, бəсекелестеріне  талдау 
жүр  гізу, нарық жəне кəсіпорын үшін бизнес 
мүм кіндіктерінің құндылығын анықтау, биз-
нестің мүмкін болатындығын анықтаған 
жағ дайда тəуекелділікті жəне одан алатын 
пай дасының мөлшерін анықтау, кəсіпкердің 
же ке басының мүмкіндіктерін, яғни оның 
жал пы білімі жəне дағдыларын бизнеспен 

бай ланыстырып, салыстыру керек.
2. Бизнестің жоспарын жасау. Бұл кезең-

де бизнес жоспарды бөлімдерге бөліп құ-
рас  тыру жұмыстары жүзеге асырылады. 
Оның  бірінші бөлімі кіріспеден, бизнестің 
си паттамасынан жəне мазмұнынан бас та-
лады. Екінші тарауда кəсіпорынның сипат-
тамасына қысқаша түйіндеме беріледі. Мұн-
да сонымен қатар саланы талдау, өндіріс жос-
пары, маркетинг жоспары, қаржы жоспары, 
ұйымдастырушылық жоспарлар болады. 
Со ңын да қорытынды жəне есептеулер жа-
салады.

3. Қажетті ресурстарды анықтау. Бұл ке-
зеңде кəсіпкер ең алғаш қолда бар ресур-
старды анықтайды, содан соң қажетті ре-
сурстардың мөлшерін, оларды беретін 
жаб дықтаушыларды анықтайды жəне сол 
жаб дық таушылармен тіл табысу жолын қа-
растырады.

4. Кəсіпорынды басқару. Бұл кезеңде 
кəсіп кер ұйымды басқару стилін өңдеп жа-
сайды, қадағалау жүйесін енгізеді, ұйым-
дастырушылық процедураларды жасайды, 
үз діксіз түрде талдауды жасайды жəне 
табыс тылыққа əсер ететін факторларды 
анық тауы керек.

Міне осы кəсіпкерлік қызметтің бары сын-
да жасалатын негізгі жұмыстар болуы тиіс 
жəне бұл процесстерді тереңірек біз арнайы 
тарауда толығымен қарастыратын боламыз.
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Шағын немесе орта кəсіпкер болуды көз-
де ген кез-келген тұлға ең алдымен, өзі не 
лайықты кəсіпкерлікті ұйымдастыру ны-
са  ны  ның түрін таңдап алуы тиіс. Бұл мем-
лекетпен, тұтынушылар, жабдықтау шы-
лар жəне басқада тұлғалармен кəсіпкер 
ретін де қарым-қатынас жасауы үшін керек.
Же ке кəсіпкерлікті ұйымдастыру ныса-
нын екі топқа бөліп қарастырамыз, 
ол  да   ра кə сіп керлік жəне заңды тұлға.
ҚР  «Же  ке кəсіпкерлік туралы» 2007 жылғы 
12 қаң  тардағы № 224-III Заңына сəйкес 
«да  ра кəсіпкеролзаңды тұлғаны құрмай-
ақ,  жеке кəсіпкерлікті жүзеге асырушы жə -
не шағын кəсіпкерлік субъектілеріне ар-
нал ған шарттарға сай келетін Қазақстан 

Республикасының азаматы  немесе  оралман».
Заң ды тұлға – өз мүлкі бар жəне осы 
мүл    кі  мен өз мін дет темелері бой ынша 
жау   ап бере тін ұйым. Заң ды тұл ғаның 
же ке ба лан сы жə не мөрі болуы тиіс.

Дара кəсіпкерлікті кəсіпкер өз бетін ше,  
сондай-ақ басқада азаматтармен бірлес-
кен түрде жүзеге асыруы мүмкін [1].

Өзiндiк кəсiпкерлiктi бiр жеке тұлға, 
өзiне меншiк құқығымен тиесiлi мүлiк 
негiзiн де, сондай-ақ мүлiктi пайдалануға 
жə не оған билiк етуге жол беретiн өзге 
де құқық қа орай дербес жүзеге асырады. 

Бiрлескен кəсiпкерлiктi жеке тұлғалар 
(дара кəсiпкерлер) тобы өздерiне ортақ 
мен шiк құқығымен тиесiлi мүлiк негiзiнде, 
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сондай-ақ мүлiктi бiрлесiп пайдалануға 
жə не оған билiк етуге жол беретiн өз-
ге  де құқыққа орай жүзеге асырады.

Бірлескен кəсіпкерліктің нысандары:
1) ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен 

меншігі негізінде жүзеге асырылатын ерлі-
зайыптылардың кəсіпкерлігі;

2) шаруа (фермер) қожалығының ортақ  
бірлескен меншігі немесе жекешелендірілген 
тұрғын үйге ортақ бірлескен меншік негізінде 
жүзеге асырылатын отбасылық кəсіпкерлік;

3) жеке кəсіпкерлік ортақ үлестік меншік 
негізінде жүзеге асырылатын жай серіктестік 
болып табылады.

Ерлі-зайыптылардың кəсіпкерлігін жүзеге 
асырған кезде жұбайлардың бірі екінші жұ-
бай дың келісімімен іскерлік айналымда ерлі-
зайыптылардың атынан əрекет етеді, келісім 
да ра кəсіпкерді тіркеу кезінде рас талуы не-
ме се дара кəсіпкердің қызметі мемлекеттік 
тір кеусіз жүзеге асырылған жағдайларда 
жаз баша түрде көрсетіліп, нотариалдық 
жол мен куəландырылуы мүмкін.

Ерлі-зайыптылардың біреуінің іскерлік 
айна лымда ерлі-зайыптылар атынан əрекет 
етуі не екіншісінің келісімі болмаған кезде 
іскерлік айналымда əрекет ететін жұбай дара 
кəсіпкерлікті өзіндік кəсіпкерлік түрінде жү-
зеге асыратындығы көзделеді.

Жай серіктестік нысанын пайдаланатын 
дара кəсіпкерлік Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

Дара кəсіпкерлер өз міндеттемелері бой-
ын  ша, Қазақстан Республикасының заң-
дарына сəйкес өндіріп алынбайтын мүл ікті 
қос па ғанда, өздерінің барлық мүлкімен жа-
уапты болады.

Жеке тұлға өзіндік кəсіпкерлікті жүзеге 
асыр ған кезде өзіне меншік құқығымен  тие-
сілі барлық мүлкімен, соның ішінде ер лі-
зайыптылардың ортақ меншігіндегі үлесі-
мен жауапты болады.

Жеке тұлға жеке кəсіпкерлікті жүзеге асы-
ру үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін 
п ай даланған жағдайларда, оның борыштары 
бойын ша өндіріп алу ерлі-зайыптылардың 

ортақ мүлкіне де қолданыла алады.
Жұбайлардың жеке кəсіпкер болып 

табыл майтын əрқайсысының мүлкі өзіндік 
кəсіп керлікті жүзеге асыратын жұбайының 
біреуі нің борыштары бойынша өндіріп алу-
ды  қолдану нысанасы бола алмайды.

Ерлі-зайыптылар кəсіпкерлігін жүзеге 
асыр ған кезде ерлі-зайыптылардың кəсіп-
кер лік ті жүзеге асыруға байланысты борыш-
тары бойынша өндіріп алу олардың қайсы-
ның іскерлік айналымда əрекет ететініне 
қара мас тан, ерлі-зайыптылардың ортақ 
мүлкі не қолданыла алады [2].

Дара кəсіпкер өз қызметін жүзеге асы-
ру кезінде і скерлік құжаттаманың дербес 
бланкі ле рін, мөрді, мөртаңбаларды пайда-
лануға құқылы.

Жеке кəсіпкерлер мынадай құқықтарға 
ие:

1. заңмен тыйым салынбаған нəрсенің 
бар лығын жасауға;

2. тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) 
ар нап өз бағаларын белгілеп отыруға (бəсе-
келестікті шектеуме н байланысты болып 
келе тін тауарларды санамағанда);

3. Қазақстанның ішінде, сондай - ақ ше-
тел  де (сыртқы экономикалық қызмет) жұмыс 
істеп отыруға;

4. өз мүдделерін қорғау мен ұсыну үшін 
түр лі бірлестіктерге бірігіп отыруға;

5. жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккре-
дит телген бірлестіктері арқылы заң жоба-
ларын əзірлеу кезінде сарапшы болып оты-
руға (сарапшылық кеңестердің жұмысына 
қатысуға);

6. құқық қорғау, сот жəне өзге де мемлекет 
ор гандарына өз құқықтарын қорғау үшін 
арыз данып отыруға;

7. кəсіпкерліктің барлық мəселелері бой-
ын ша заңдардың орындалмауына немесе 
бұ зы луына ықпал ететін себептер мен жағ-
дайларды жою туралы өз ұсыныстарын енгі-
зіп  отыруға;

8. егер кəсіпкерлер жеңілдетілген салық-
тық декларация (салықтық есепке алудың тү-
рі) бойын ша жұмыс істеп отырса, онда олар 
жұмысқа қызметкерлерді алуға құқылы;
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Жеке кəсіпкерлік субъектілерін - заңды 
тұл  ға ларды мемлекеттік тіркеу (қайта тір-
кеу) Қа  зақстан Республикасының заң-
на  ма сына сəй кес жүзеге асырылады.

Заңды тұлға құрмай дара кəсіпкерлікті 
жү зе ге асыратын жеке тұлғаларды мем-
лекеттік тіркеу, тіркеу орнына келіп тіркелуі 
сипатында болады жəне дара кəсіпкер ретінде 
мем лекеттік тіркелу кезінде мəлімделген 
орна ласқан жері бойынша аумақтық салық 
ор ганында есепке қою болып табылады. Яғ-
ни, дара кəсіпкерлікпен айналысқысы келген 
тұл ға, өзінің тіркелген мекен-жайы бойынша 
салық комитетіне келіп тіркелуі тиіс. 

Айта кететіні бұл жерде келесідей та быс  
та батын жеке азаматтар мемлекеттік тір кеу-
ден өтуі міндетті емес:

1. төлем көздерінен салық салынатын 
табысы;

2. мүліктік табысы;
Ал мынадай жағдайларда жеке тұлға мін-

детті түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс:
1. Тұрақты түрде жалдамалы жұмыс-

шылардың еңбегін қолданушы;
2. Жеке тұлғаның жылдық табыс айна-

лымы жеке тұлғалар үшін белгіленген жи-
ын  тықты жылдық табыс көлемінен асып 
түс   се. Жиынтықтық жылдық табысының 
са   лық салынбайтын көлемі Қазақстан Рес-
пу б ликасының əрбір есептік жылға рес-
публикалық бюджетті бекіту туралы заңымен 
бекітілетін минималды айлық жалақысының 
12-мөлшердік көлеміне сəйкес.

Дара кəсіпкер ретінде тіркеуден өту үшін 
келесі құжаттарды салық комитетіне ұсыну 
керек:

1) Жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу ту-
ралы Куəлікті алуға өтініш (бекітілген ны-
санда салық комитетінен беріледі); 

2) 3х4 сурет (2 данада); 
3) Жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу 

үшін тө лемді бюджетке төлегенін растайтын 
құ жат (түбіртек);

4) Жеке куəлік көшірмесі;
5) Мекен-жайы көрсетілген құжат немесе 

қалалық тіркеу болмаған жағдайда кеңсені 
жал ға алу туралы келісім-шарт.

Тіркеуден өту үшін жеке тұлға ресми түрде 
төленетін алымды төлеуі тиіс. Оның мөлшері 
екі айлық есептік көрсеткіш құрайды. Алым 
жеке кəсіпкер ретінде құжаттарын тіркеуге 
ұсынған сəтке дейін төленеді.

Жиынды төлеу банк бөлімшелерінде, 
«Каз почта» АҚ жəне төлемді қабылдауды 
жү зеге асыратын басқа ұйымдарда жүзеге 
асырылады.

Тіркеу үшін төлемнен келесі тұлғалар бо-
са тылған:

1. Фермерлік шаруашылық;
2. I, II жəне III топ мүгедектері;
3. Қазақстан Республикасы азаматтығын 

алғанға дейінгі заңды тұлғаның құрылуынсыз 
кəсіпкерлік қызметпен айналысатын репа-
три ант тар (оралмандар).

Егерде жеке кəсіпкердің қызметі бары-
сында оның тіркеу кезінде берген мəліметтері 
өз герсе, онда оған міндетті түрде қайта тір-
кеуден өтуі керек жəне ол өзгеріс болған сəт-
тен бастап 10 жұмыс күннің ішінде мəлім-
деуі тиіс. 

Қайта тіркелуге міндетті болатын жағ дай-
лар келесілер:

1. Жеке кəсіпкердің аты-тегі өзгертілсе;
2. Жеке салық нөмірі (ИНН) өзгерген жағ-

дайда;
3. Жеке кəсіпкердің жеке басының куə лі-

гін айырбастаса;
4. Жеке кəспкердің қызметінің түрін ауыс-

тырса;
5. Жеке кəсіпкердің атауы өзгертілсе;
6. Жеке кəсіпкердің куəлігінің тозуы;
7. Жеке кəсіпкер куəлігінің жоғалуы жəне 

т.б.
Жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеуден 

өту  3 жұ мыс күнінде іске асырылады. Бұл 
про   цессті келесі схемада көрсетеміз.
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Сызба – жеке кəсіпкердің тіркеуден өту процессі

Егерде жеке кəсіпкер лицензиялануға ти-
іс ті қызмет түрімен айналысатын болса, он-
да оның ол іске лицензиясы болуы керек.

Сонымен қатар 21.06.2012ж. №19-V ҚР  
Заңына сəйкес сауда қызметімен жəне қыз-
мет көрсету саласында жұмыс істейтін жеке 
кəсіпкерлер мен басқада заңды тұлғалар 
мін детті түрде қызмет ету орнына төлем 
кар та сы мен есеп айырысу құралдарын ор-
на  ту ы тиіс.

Ал арнайы салық режимінде қызмет ете-
тін жеке кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар 
үшін бұл заң 01.01.2014 жылдан бастап өз 
кү шіне енеді.

ҚР-да заңды тұлғалар жауапкершілігі 
шек теулі серіктестік (ЖШС), қосымша 
жауап кершілікке ие серіктестік (ҚЖС), то-
лық серіктестік (ТС), коммандиттік серік-
тестік (КС), өндіріс кооперативі (ӨК), акцио-
нерлік қоғам (АҚ) нысандары түрінде құрала 
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алады. Бұл нысандардың ішінде шағын жəне 
ор та кəсіпкерлік саласында қызмет етуде 
қолданатын нысаны бұл ЖШС.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп 
бір немесе бірнеше тұлғаның құрған се рік -
тестігін айтамыз. Бұл тұлғалар ЖШС құ ру-
да əр қайсысы өз материалдық үлесін қосуы 
тиіс. Оны Жарғылық капитал деп атай ды. 
ЖШС-нің жарғылық капиталының мөл-
шері мен оған қатысушылардың қосқан 
үле сі құрылтай құжаттарында көрсетіледі. 
ЖШС-нің қатысушылары заңды тұлғаның 
мін деттемелері бойынша жауапкершілікте 
бол майды жəне ұйымның қызметі нəти-
жесінде пайда болған залалдардың тəуе ке-
лін əрқайсысы өздерінің қосқан үлесі мөл-
шерінде ғана жауап береді.

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектісі 
бо латын жауапкершілігі шектеулі серік тес-
тіктің жарғылық капиталы 100 теңгеден 
құра лады. Ал ірі кəсіпкерлік субъектісінің 
жарғы лық капиталдың алғашқы мөлшері 
құрыл тайшылардың салым сомасынан құра-
лып жəне оның мөлшері айлық есептік көр-
сет кішінің 100 еселік сомасынан кем бол-
мауы тиіс.

Сонымен қатар басқа заңды тұлғаның 
жал ғыз құрылтайшысы болып табылатын 
тұл ға басқа ЖШС-ң жалғыз құрытайшысы 
бо ла алмайды;

ЖШС ұйымдастыру нысанын басқада 
жоғарыда аталған шаруашылықты құру-
дың нысандарына өзгертуі мүмкін. ЖШС 
қызметі 22 сəуір 1998 жылғы «Жауап-
кершілігі шек теулі жəне қосымша жауап-
кершілікті серік тестіктер туралы» ҚР Заңы-
мен реттеледі.

Жеке кəсіпкерлікпен айналысатын заңды 
тұл ға ретінде мемлекеттік тіркеуден өту 
үшін  ке лесідей құжаттарды өткізуі тиіс:

1. Бекітілген нысандағы өтініш;
2. Мемлекеттік жəне орыс тіліндегі 

құрыл тай құжаттары 3 данадан жəне олар 
бауланған, нөмірленген болуы тиіс;

3. Заңды тұлғаның басшысы мен құрыл-
тайшыларының жеке басын куəлəн діретін 
куəліктерінің көшірмелері;

4. Заңды тұлғаның мекен-жайын растайтын 
құжат (тігіліп, нөмірленген жал герлік келісім-
шарты немесе ол пəтер бол са, пəтер иесінің 
өз мекен-жайына заңды тұл ғаны тіркеуге 
нотариалды бекітілген келі сі мі ). 

1. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
үшін бюджетке аударылатын алымның тө-
лен гендігін растайтын түбіртек немесе құж ат.

Ұйымның айналысатын қызметіне байла-
нысты заңмен бекітілген жағдайда басқада 
қо сымша құжаттар талап етілуі мүмкін.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу өті ніш -
ті берген күннен бастап үш күннен кешік-
тірмей тіркеуден өткізілуі тиіс.

Егерде құрылтайшылардың бірі қызметі 
тоқ татылған ұйымның қатысушысы болса 
он да мұндай ұйымның тіркелуі мүмкін бол-
майды.

«ҚР Азаматтық Кодексіне» сəйкес заңды 
тұл ға келесідей жағдайларда қайта тіркеуден 
өту ге міндетті:

1. жарғылық капиталы мөлшерінің азаюы 
жағдайында

2. ұйымның атауы өзгерген жағдайда
3. ұйымның мекен-жайы өзгерген жағ-

дайда
4. ұйымның қатысушылары құрамы 

өзгерген жағдайда.
Бұндай өзгерістер болған жағдайда заңды 

тұлға бір ай ішінде қайта тіркеуден өтуі тиіс. 
Қайта тіркеуден өту кезінде тіркеуші органға 
өткізілетін құжаттар тізімі келесідей:

 Жарғы, заңды тұлғаны тіркеу 
туралы куəлік немесе анықтама;

 Құрылтайшылар мен дирек-
тордың жеке куəліктерінің көшірмесі;

 Қатысушылар құрамы өзгер-
ген жағдайда жарғылық капиталды сату-
сатып алудың нотариалды расталған 
келісім-шарты.

 Заңды тұлғаның мекен-жайы 
өзгерсе жалгерлік келісім-шарты.
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Бұл мақалада жыраулар поэзиясының тұрмыстық-əлеуметтік маңызы философиялық 
тұрғыдан талданды. Рухтың əдіснамалық-теориялық негіздері ұлттық арнада сараланды. 
Бұл – жыраулар поэзиясы бойыша нақты мысалдармен дəлелденді. 

Түйінді сөздер: жырау, рух, жыраулық философия, толғау, дүниетаным.

В статье анализируется бытовое-социальное значение поэзии жырау с точки зрения 
философии. Методологические и теоретические основы духа рассматриваются в 
национальном направлении. Это обосновывается с конкретными примерами из поэзии 
жырау.

Ключевые слова: жырау (сказитель), философия жырау, стихотворение-размышление, 
мировоззрение.

The article analyzes the social signifi cance of domestic-bard poetry from the point of view 
of philosophy. Methodological and theoretical foundations of the spirit are discussed in national 
direction. This is justifi ed with real examples of poetry bard.

Keywords: zhyrau, spirit, philosophy zhyrau, poem-thinking, worldview.

ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы қазақ даласындағы 
дү  ние таным: хандық, билер, батырлар мен 
жы  раулар институты тарихи мəліметтер мен 
де ректер бойынша, түркі халықтарының 
же  келену (индивидуация) жəне тарамдалу 
(диф ференциация) үдерістерінің нəтижесі-
нен өз алдына қазақ хандығы құрылып, 
хал  қымыздың төл, ешкімге ортақ емес дү-
ние  танымның қалыптасуы мен даму кезеңі 

бо лып са налады. Бұл кезеңдегі саяси-əлеу-
мет тік билік пен əлеуметтік мəртебе – хан-
дар,  билер, батырлар дүниетанымын жəне 
өмір  лік ұстанымдарын əйгілеумен жалғасын 
тап  са, рухани-мəдени кеңістікте – эпостық 
дəс  түр, жыраулық поэтикалық философия, 
əдет-ғұрып пен салт-дəстүр, мақал-мə тел-
дер мен аңыз əңгімелердің т.б. терең өмір-
мəн  ді лік тұжырымдары тұтаса келе, қа зақ 
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дүниетанымының жалпы бағдарларын ай қын-
дай алады. Осыған сəйкес, бұлардың əр  қай-
сысы өзіндік ерекшеліктерімен ай ғақ та ла ды.

Елдік рухтың тағы бір айшықты көрі-
ні  сі болған жырау тек жыршы емес, шы -
ғар   ма шылық  ие сі, əлеу меттік наси хатшы, 
сая си идеолог, ақпараттарды тасу шы жан-
ды  ақпарат құралы, жүйесіз ақпа рат тар ды  
жүйе леп, оны өмірмəнділік мəсе ле ге кө те-
ріп, теорияны практикамен байла ныс ты-
рушы т.б. көп қызметті данагөй тұл ға. Тол-
ғауларының мазмұны мен айтылу мəне ріне 
қа рай жыраулық мектептің мынадай ерек ше-
лік терін көрсеткен жөн.

1. Жауынгерлік сарын. Олардың елдік 
рух пен түр кілік идеяны қалыптастырушы-
дамытушылық қызметі сайып келгенде, «со-
ғыс -елдік-намыс» идеологиясын құруға ке-
ліп  ті реледі. Түркі халықтарының бізге айқын 
та ри хы бойынша, бұндай жыраулық дəстүр 
Тоны көктің идеяларындағы көмескіленген 
үде рістері мен Қорқыт атаның толғауларынан 
бастау алады. Сондықтан, жалпы қазақ ұл-
да ры мен жауынгерлерін рухтандырушы, 
ша  быттандырушы, жігер беруші, намысын 
қай  раушы қызметін атқарған. 

2. Дүниеауи толғаныс. ХV ғасырдан бас-
тау алған руханилықтың негізгі идеялық 
көз  дері ретіндегі ой-толғам, парасатты дү-
ние  таным, əлеуметтік ғибраттану мен та-
ғы  лымдық-тəлімгерлік үлгілер, саяси-құ-
қық тық ережелердің жиынтығынан тұратын 
тү  бір лестік дүниетаным осы жыраулық 
дəс түрден анық байқалады. Оның негізгі 
ерек  шеліктері: табиғат əлемімен біте қай на-
судан туындайтын өзін оған ұқсату; ас тар-
лау, тұспалдау, ишаралау стильдерінің ұт қыр 
қолданылуы – ғұмырмəнділік пен ға рыш-
мəнділік тұстарды тудырды: адам өмі рінің 
мағынасы, тіршіліктің мəн-жайы, күн делікті 
тұрмыстың философиясы түрінде байып тал ған.  

3. Шындықпен бетпе-бет. Батылдық ұс та-
нымды өз өмірінің философиясына ай нал-
дырған жыраулар, егер толғау шындықты 
айт паса оның ешқандай да мағынасы жоқ  
деп біл ген. Жал пы қазақ қоғамында поэ зия 
тілімен шындықты айту көнеден қалып тас-

қан дəстүр. Ол тек ел-жұртқа немесе туыс-
қанға ғана емес, тіпті əлеуметтік мəртебесі 
жоға ры билер мен батырлардан бастап, хан-
дарға дейін ақындардың, жыраудардың қол-
данатын тəсілі. Мысалы, бергі тарихты ғана 
қоз ғасақ, Асан қайғының Жəнібек ханға айт-
қаны, Бұхар жыраудың Абылай ханға айт-
қаны, Махамбеттің Жəңгірханға айтқаны 
т.б.  барлығы қара сөзбен емес, поэтикалық 
толғау лармен ғана жеткізілгендігін ескерсек, 
ру хын өлеңмен өрнектеу, өлең арқылы ша-
быттану, өлең-жырдан қуат алған оның иесі 
(ақын-жырау) таза ақиқатты көңіл көзімен 
кө ре біліп, өз мақсатына жете алған. Ол да  
қазақ халқының поэзияны өздерінің тиім-
ді мақсаттарына пайдаланғандығы ға на 
емес, халқымыздағы толғаулардың бас ты  
қызметтерінің бірі болған десе де бо ла ды. 
Сондықтан, жырауық поэзияның зерік кен-
де көңіл көтеретін əн-думаннан гөрі, та за 
өмірмəнділік маңызды мəселелерді тол-
ғай тын сарындық жағы басым. Жырау тол-
ғауларының мазмұнының батылдығы мен 
өткір лігі, екінші бір қырынан алғанда, олар-
дың көпшілігінің жауға шапқан баһа дүр 
болуымен келіп шартталады. Яғни, поэзия-
ның халыққа-ханға əсер ету тетігін шебер 
пай даланған халық даналығы оны жай ғана 
жет кізуді емес, сол арқылы қоғам дамуын 
рет теп те отырған.

4. Қоғамдық өмірдің сақшылары. Қазір-
гі кездегі ақындар тек қана өнер иесі ре тін-
де түсініледі, өздерінде де сондай пікір  қа-
лыптасқан. Шындығында, ақынға үл кен 
жауапкершіліктер жүктелген. Қазақ қоға-
мын да ақын-жырау ұйқастырып сөйлеуге 
масаттанып, оны өнер деп өздерін-өздері 
асыра бағаламаған, сол замандағы олардың 
міндеттері мен мақсаттары, парыздары мен 
өмір лік ұстанымдары – қоғам шындығын ба-
тыл айту, кемшіліктер мен жетістіктерді көре 
білу, əлеуметтік қайшылықтарды сөз ар қылы 
реттеу, басшы мен би, батыр мен бай бол сын, 
өзінің ойын оларға анық жеткізу, кем ші лік  
жақтарын бетіне басу, сөйтіп əлеу меттік əді-
лет тілікке қол жеткізуге ұмтылу, қол жет кізе 
ал маған жағдайда да оған ты ры су  т.б. 
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5. Суырып салмалық. Сондықтан да олар 
ха  лық ара сында ерекше беделге ие бол -
ған, тіпті хан дар мен би лер, ғалымдар мен   
дін ие лері сияқты əлеуметтік жоғары топ  -
тар, зиялылар да оларға құрметпен қа ра ған. 
Ал ұйқастырып өлең шығару, яғ ни, ақын-
дық, қазақ қоғамында арнайы айна лы са-
тын кəсіп немесе үйрететін оқу емес, тек 
ой ды жеткізудің сыртқы пішіні ғана бол-
ған,  ойды əсерлі жеткізудің талант арқы лы 
қол данылатын тəсілі ретінде қызмет ет кен. 
Өлең  немесе жыр шығару арнайы ой ла-
нып -толғанып, оның қатесін қайтадан тү-
зеп  отыру арқылы емес, қарапайым қара сөз 
сөйлеп тұрған сияқты еш қиналмастан үз-
діксіз айта берумен шешімін тапқан, өлең 
сөздер жай ғана сарқырап аққан бұлақ сияқ-
ты өздігінен туындап шыға берген. Аяқ ас-
ты нан: жауға аттанып бара жатқанда, хан 
ба сын аларда, осы мəселені айтып жіберші 
деп  ел-жұрты қолқа салып күтіп отырғанда 
т.б.  қолма-қол шығарылған. Ал қиналып, 
ой  ланып-толғанатындар мүлде ақындықпен 
ай налыспаған. Сондықтан, олар өз тол ғау ла-
рын ұмытпай арнайы сақтаумен, қағазға жа-
зып қоюмен айналыспаған, жай ғана қажет 
ке зінде айтылған ой ретінде қала берген.

Əлемдегі кез-келген этностың бірегей-
ленуінің, өміршеңдігінің, тұтастығының 
сақ та луы ның, өзіндік болмысынан ажыра-
мауының түпнегізі, базисі – сол ұлттың 
рухы  ның қуаты мен əсер ету деңгейіне бай-
ланысты болып келеді. Рух: жалпы рух жəне 
оның ұлттық көрінісі болып екіге бөлінеді. 
Рух философия мен психологияда екі мағы-
нада қолданылады: біріншісі – сана, жан т.б., 
екіншісі – рухтану құбылысына жақын ке-
летін мазмұнды қамтиды. Ал «ұлттық рух» 
ұғы мында осы екінші мағына жамалған. 
Ұлт тық рух түсінігінің өзі табиғаты жөнінен 
ирра ционалды-рационалды болып келеді. 
Ол адам бойын да мəңгілік сақталатын, оның 
бол мысы мен тіршілігінің, «бар болуы ның» 
ішкі жағдайдағы қуаты. Сонымен қатар сол 
ха лықтың, этностың тұтасқан, бірік кен, 
сабақтасқан формасында анығырақ байқа-
лады жəне этностың өмір сүруінің - өмірлік 

күші, оны сақтауы мен болашағын құруының 
жал пылама үлгісі. «Күш» əрине бұл жерде 
физи калық емес, ішкі психологиялық рухани 
қуат.

Сонымен, ұлттық рух дегеніміз – белгілі 
бір этностың мүддесіне ғана құрылған, тұтас 
халықтың тылсым-астарлы, яғни, қастерлі 
тарихи-обьективті, белсенді-біріктіруші са-
на сезімінің барынша айқын көрінісі.

Ұлттық рух пен рухтану құбылыстары 
ма ғы налық жағынан алғанда синонимдес 
емес, ұлт тық рух ұлттық идеяның психо-
əлеуметтік құндылықтарының бөлігі. Деген-
мен, рухтану үдеріс ретінде ұлттық рухтан 
туын дайды, психофизиологиялық түрде 
«бөлі ніп шыққандай» болады немесе оның 
бел сен ділігінің көріністерінің бірі ретінде 
сақ талады. Ұлттық рух – құбылыс, ал рух-
тану – үдеріс, беталыс, демек, ұлттық рух 
рух танудың психологиялық қуатының түп-
негізі болса, рухтану ұлттық рухтың нəти же-
сі мен өмір сүретіндігінің шынайы келбеті.

Жүзеге асу құралдары мен айқындалау 
көрі нісі: ұлттық намыс пен жігер; ұлттық са-
на мен ұлттық сезімдік күш; ұлтжандылық 
се зім; тылсым қуат; топтасу мен бірігут.б. 
ар қы лы ұлттық рух өзін өзі аша түсіп, өз 
мə нін қайталап, ұғымдықтан əрекетке, абс-
трактіліктен нақтылыққа өтеді. 

Саяси-əлеуметтік мəні мен мақсаты: гео-
саяси кеңістікті сақтау; халықаралық дең-
гейдегі көшбасшылық; ұлт дербестігін 
қам  тамасыз ету; ұлт мүддесіне негізделген 
қо   ғам дағы жəне əлемдегі шынайылық пен  
əділет тілікті сақтау т.б. өмірмəнділік тə жіри-
белік ұстанымдар арқылы қоғамдық өмірге 
енеді.

Ол өзінің асқақтығы, өзге халықтарға үрей 
туғызушылығы, ерлігі арқылы – эстетикалық 
тұрпатты; əділеттілік, адамгершілік, намыс 
пен жігер бойынша іске асатындықтан – эти-
калық негізді; бірігушіліктің, топтасуды, 
қоғамдасуды басшылыққа алатындықтан – 
əлеуметтік тұғырлы; ел мүддесін қорғауды, 
халықаралық деңгейдегі беделді түсірмеуді 
қолдайтын болғандықтан – саяси бағдарлы; 
ашу-ыза, рухтану, жабырқау, аңсау арқылы 
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жү зеге асатындықтан – психологиялық ас-
тар  лы болып келеді. 

Асан Қайғы бабамыз ХҮ ғасырларда 
өмір сүрген, Еділ бойында туған поэ ти ка-
лық,  нақтырақ айтқанда, жыраулық фило-
софия ның алғы шебінде тұрған ойшыл. Оны 
Ш. Уəлихановтың «көшпенділер философы» 
деп атауы да тегін емес. Көпқырлы жəне 
көп жақты Асан ата философиясы – жалпы 
ұғым дық үлгіде, тарихи шындық аясында: 
əфса налық жəне шынайы бейнеге жіктеледі. 
Сезім дік жазықтықта бұның дүниетанымы: 
түңі  лушілік (пессимистік), бейтарап, шат-
тану  шылық (оптимистік) деңгейлерге ажы-
рай  ды. Философиялық сала деңгейінде: сая -
си-əлеуметтік онтологиясы, əлеуметтік фи-
ло  софиясы, футурологиясы, қазақы эти ка-
сы, сезімдік-парасатты логикасы болып ұш-
та сады. Мифтік бейнесі ол туралы аңыздар 
төңі регіне топтастырылады. Мəселен, баба-
мыз   дың «Жерұйықты іздеу» хақындағы əф-
са на  сының өзі саяси-əлеуметтік онтология 
ға  на емес, жалпы этикалық-эстетикалық-
фи ло  софиялық танымының түбірлестігін 
ай ғақ тап береді.

Бабамыздың түңілушілік (пессимистік) 
та нымы оның «Ақыр заман» жөніндегі тол-
ғауларымен дəйектеледі: «Əй, Жəнібек хан, 
ойласаң, Қилы-қилы заман болар. Суда жүр-
ген ақ шортан қарағай басын шалар, бал шық-
тан үй болар, Сиыр малы пұл болар, Шəй 
де ген ас болар, Шəй асынан бермесе, екі үй-
лі  жан бірімен-бірі қас болар». Сарын ның 
си паты – сарыуайымшылдық, бірақ фило-
софия лық-өмірмəнділік құндылығы – маңыз-
ды  əлеуметтік болжам екендігі жəне оның 
шын  дыққа сəйкес келуі. Қазір гіше ғы лыми 
тіл мен айтсақ, оның ұлт болашағын пай-
ым дау (этнофутурологиялық) болжамдары-
ның  мəдени-əлеуметтік-тұрмыстық-ғұмыр 
ке шу  шілік шындыққа жанасуы. Əзірге, мə-
лім  болған зерттеулер бойынша, ол «за ман» 
ұғы мын (əлеуметтік философияның кате-
гориясын) алғаш енгізуші.

Халқымызда, «заман» түсінігі шат-шады-
ман  (жаңа заман, қой үстіне бозторғай жұ-
мырт  қалаған заман), түңілушілік (зар заман, 

ақыр заман) жəне бейтарап (заман өзгерді) 
жа  зықтықта түсіндіріледі. «Заман дегеніміз – 
та ри  хи-əлеуметтік шындықтың сол дə уір де гі 
тұрмыстық-өмірмəнділік жалпы сипа ты ның 
көрінісі». Ал Асан Қайғының за ман ұғымы 
«ақыр заман формасында» сары уайым шыл-
дық сипатта. Бұл түсінік кейін нен зар за ман 
ақындарымен жалғасын тау ып (Заман ақыр 
болғанда), Абайға дейін сабақ тасып (Ақыр 
за ман жастары, қосылмас ешбір бас тары), 
Мағжан, Ғұмар Қараш сынды ақын дары-
мызбен тұжырымдалып отырды. Осын дай 
хал қымыздың дүниетанымындағы ақыр за-
ман деген түсініктің қазіргі діни танымдағы 
адам заттың сөзсіз құритындығы туралы 
апо  ка липсис, дүниенің қирайтындығы хақ-
ын  дағы катаклизм, тұңғиық үмітсіз құл-
ды рау емес, дəстүрлі өркениеттің қасі рет ті  
ақырының келіп жететіндігі мен ұлт тық құн-
дылықтардың орнын батыстық құн ды лық-
тар дың кейбір жағымсыз жақтары басып, 
тұр  мыс пен таным-түсініктің өзгеруінің ке-
лең сіз көріністерінің туындауы туралы.

Өткен мен сол дəуірдегі дүниетанымның 
жал  пы бейнесін терең меңгерген Асан қайғы 
– хал қының тыныс-тіршілігін байыпты тұр  -
ғы   дан таразылайды – келешекке үңі ле оты-
рып   – өз халқының болашағына күй зе ліс пен 
қа  рай ды. Жоғарыдағы, оның тол ғауына на-
зар сал сақ, болжау үлгілерінің бəрі бүгінгі 
шын  дық қа жанасады, ал «Шортан қа рағай 
ба  сын əлі шалған жоқ». Бүгінгі за ман дағы 
адам сенбес оқиғалар, логикамен тү сін ді-
ріл  мейтін құбылыстар, ғылыммен дə лел-
ден бейтін үдерістер т.б. ауытқу үрдістері 
рə  міздік түрде «қарағай басына шортанның 
шы   ғуы» болып табылады.

Ал бейтараптық дүниетанымы тек се зім -
дік  тұрғыдан алынған өлшем, ол, шын ды ғын-
да, дар хан дүниедегі даланың дана лық да ры-
ны мен дараланатын дарабоз даныш пан ның  
дуа лы жəне ғақлиятты ой кешу үрдіс те рі нің 
пара сатты нұсқалары. Оны кейде ба тыс  тық 
философия құрсауымен өлшеуге де кел мейді. 

«Таза мінсіз асыл тас, су түбінде жатады,
Таза мінсіз асыл сөз, ой түбінде жатады
Су түбінде жатқан тас, жел толқытса шы ға ды,
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Ой түбінде жатқан сөз, шер толқытса 
шығады»,    — деп [1,47б.] толғаған Асан қайғы-
ның осы жолдарынан, нақтырақ айт қан да, 
нені байқауымызға болады. Қа ра пай ым  логика 
бойынша, су түбінде жатпаған асыл  тас  тың, 
ой түбінде жатпаған асыл сөз дің «асылдық» 
дəрежесі төмендейді. Бұл жер дегі негізгі 
мəселе таста емес, əрине, ой да екендігі сөзсіз. 
Шердің толқытуы – ойдың ақиқаттылығының, 
тереңнен тол ған ыл ғандығының, шынайы-
табиғи түрде шы ғар ылғандығының, құрғақ 
ақылға жү гі ну емес екендігінің, сезімдік 
танымның қо сыл ғандығының нақты көрінісі 
жəне өлшемі бо лып табылады. 

Асан қайғы заманы қазақ халқының жеке 
хан дық болып бөлінген дəуірі болғандықтан, 
он дағы ұлттық рух келешекке алаңдау қа-
жет тігі туралы болып келеді. Ол саяси кө-
ре  гендікпен, ел бірлігімен, жауынгерлік 
рух пен ғана өзінің оңды нəтижесін бере 
ала тындығын толғаған ойшыл, елді «шер  
толқытпауын» тілейді. Асан Қайғы тол ғау-
ларында жауынгерлік рух та қалыс қал май-
ды: «Жолдасыңа жау тисе, жаныңды аяп  тұ-
рыспа». Шындығында да, отандық зерт теу-
шілер атап көрсетіп жүргендей, Асан қай-
ғының негізгі идеясы, бейбітшілік, саяси тұ-
рақ тылық, ел мен жер туралы толғаулар, түп-
теп келгенде ұлттық идея болып табылады 
[2,50-52бб.; 3,20б.].

Өз заманында талай əскери жорықтарға 
қа тынасып, отыға толмай жау қолында қаза 
бол ған Доспамбет жырау (ХҮІ ғ.) ұлттық 
рух  пен намысты қайрайтын, күрескерлік 
пен  ер лікті толғайтын жыршы болған. «Қо-
ға лы көлдер, қом сулар» деп аталатын жы-
рында: «Екі арыстап жау шапса, Оқ қыл-
қан дай шаншылса, Қан жусандай егілсе, 
Ақ қан судай төгілсе, Бетегелі Сарыарқаның 
бой ын да, Соғысып өлген өкінбес»,-деп қа-
зақ  ұл дарын  шабыттандырады. Себебі, 
Доспамбет құр теоретик емес, сол соғысты 
өз  ба сынан талай өткізгендіктен өмірлік тə-
жіри бе сі арқылы халықтың ой-санасына 
жет кізе баяндайды: «Тобыршығы биік жай 
са лып, дұспан аттым өкінбен...Туған айдай 
нұр ланып, Дулыға кидім өкінбен».

Жауға шауып, найза ұстаған əйгілі жы-
рау лардың бірі – Шалкиіз (1465-1560жж.) 
жау гершілік заманның сұранысынан туған 
ба тыр, əрі соғыста жауынгерлерге рух бе-
ру ші жырау болған. Оның толғаулары қа зақ 
ұлдарын батырлыққа, эпостық дəуір дəс түрі-
мен өлімге де бас тігуге, ешнəрседен тай-
сал мауға үндейді де, ұлттық рухтың намыс 
пен  тəуекелшілдік қағидаттарына сүйеніп өз  
ойларын дала еркіндігі мен асқақтығы ар қы-
лы батыл тұжырымдайды: «...Батыр болмақ 
сой дан-дүр, Жалаңаш барып жауға ти, Тəңірі 
өзі біледі, Ажалымыз қайдан-дүр!». Бұл тол-
ғаудың түпмағынасы «Қырық жыл қыр ғын 
болса да, ажалды өледі» деген халық ма қа-
лы на келіп түйіседі. Яғни, Ерлік жасқану 
мен  өлімнен қорықпайтын ержүректілікті 
қа жет етеді, өйткені, ажал келсе, жауға шап-
пай-ақ та бейбіт жағдайда адам о дүниеге ат-
та нып кетуі ықтимал, қаншама соғыстарға 
қаты наса да дін аман жүре беруі мүмкін, ол 
бір  Тəңірдің ғана қолында, сондықтан, ая-
нып  қалмау қажет деген қағида ұсынады. 
Жоң ғарлармен 33 жыл бойы соғысып, 77 рет 
жара ланып, Іле бойындағы соғыс алдында, 
17 рет жекпе-жекке шығып, оның бəрінде де 
жеңіске жеткен Райымбек[4,47б.] Шалкиіз 
жы рау дың осы толғауының нақты өмірлік 
мы салы іспетті.

Жауынгер жыраулардың бірі Ақтамберді 
(1675-1768жж.) ұлттық рух пен намысты оя-
ту да жаугершілік заманда ел мен жерді қор-
ғау үшін жан аямай соғысу қажеттігін, ер-
лер дің өлім мен өмір дің арасында үнемі ше-
кара лық жағдайда болуға тиістілігін наси-
хат тауда ол алдымен ұрпақтарына өзін үлгі 
қы лып көрсетеді: «Жауға шаптым ту байлап, 
Шеп ті бұздым айқайлап, Дұшпаннан көрген 
қор лықтан, Жалынды жүрек қан қайнап, Ел-
жұртты қорғайлап, Өлімге жүрміз бас бай-
лап» 

Жыраулардың ішінде аты ерекше танымал 
бол ған – Бұхар жырау Көкілташ медіресесін 
та мамдап, мұсылманша оқумен қатар ғы-
лым ның бірнеше салаларын игеріп, араб, 
пар сы, тəжік тілдерін терең меңгереді. Бұқар 
көш пелілер мəдениетінің рухани дүниесінен 



53

ҰЛТТЫҚ РУХ

терең нəр алғандығын көрсетіп, оны Шы-
ғыс мəдениетімен шебер толықтырып, білі-
мін мемлекеттік мəселелерді шешуде шың-
дайды. Көшпелі қазақ қоғамдық жағдайында 
сақталынып келе жатқан рулық қатынастар, 
əке үстемдігіндегі от басы, көшпелі мал ша-
руашылығының басқа да қатынастарын рет-
теп отыратын осы əдет-ғұрып құқығын тал-
қылау кезінде дін Ислам орталығы Бұқара 
қа ласынан келген қазы, «сіздер, қадірменді 
қа зақ халқы, əлмисақтан бері мұсылманбыз 
дей сіздер, заңға келгенде Құран-шариғаттың 
жолы мен жүрмейсіздер. Уəдені көпке сіл-
тейсіздер. Көк атсын дейсіздер. Ата-баба мо-
ла сына, əруаққа табынасыздар. Бұл шариғат 
жолынан кеткендік»,-дегенде, шариғатты 
Бұқараның қазысынан да жетік меңгерген 
Бұқар жырау «Алла аспанда емес, жерде 
де  емес, əр кімнің жүрегінде, сезімінде, жа-
дында. Ал заң сол сенімнен жоғары емес», 
- дейді. Мұсылманның шариғат заңы қазақ 
үшін жат емес, Құранда қанға-қан, кешуі 
бол са құн төле десе, қазақтың жолы да осы-
ны айтады. Қоғам ісі қазақтың жолымен, дін 
шаруасы шариғат жолымен жүрсін дейді деп 
өз ойын жалғастырады.

Бұқардың философиялық ойға толы 
тол ғау лары адамзаттың тілегін тілеп, тəу-
бе сіне түсіріп, əлемнің бейбітшілігін, бас  
амандығын тілеп, ғұмырмəнділік құнды-
лықтар иерархиясын жасап береді: «Бі рінші 
тілек тілеңіз, бір аллаға жазбасқа, Екінші 
тілек тілеңіз, шұғыл бір пасық залымның 
тілі не еріп азбасқа, Үшінші тілек тілеңіз, үш-
кілсіз көйлек кимеске, Төртінші тілек тілеңіз, 
төр де төсек тартып жатпасқа, ...Желкілдеген 
ту ке ліп, жер қайысқан қол келіп, сонан са-
сып тұрмасқа...». Жырауда жер қайысқан 
жау дың қалың қолы келіп қалғанда, одан 
са сып тұрған сорақы, тіпті аянышты хал-
дердің бірі екендігі айтылады. Бұл түптеп 
кел генде, үнемі кəсіби дайындалған əскер 
ұс тау идеясына келіп тіреледі. Сонымен 
қа тар Бұқар жырау қолданған ұлттық рух-
ты ұрпақтардың бойына сіңіруінің дидак-
тикалық ұтымды тəсілі – хандардың ерлігін 
жыр лау, шындық пен жеңіске шаттана білу, 

оған рухтану жəне қазақ батырларының есі-
мін атап көрсете отырып, олардың жан қия-
рлық елінсүйгіштік рухын мақтан ету, кү ші 
мен қайратын, ептілігі мен жігерін жыр-
лап, халқына үлгі ету. «Бөгембай өлімін 
Абылай ханға естірту» толғауында ерлік 
пен қаһар мандықты былайша жырлайды: 
«Қия дан қиқу төгілсе, Аттың басын тарт па-
ған, Қисапсыз жол көрінсе, Қорқып жау дан 
қайтпаған... Қарсыласқан асылдар, Қорға-
сындай балқыған, Батырың өтті Бөгембай!»

Жыраулардағы ұлттық рух үнемі жігер мен 
көз сіз ерлікті ғана емес, өмірлік мұраттарды 
да толғайды, мысалы жауап күттірмейтін 
са уал дар қою арқылы толғанылған жыр со-
ған жатқызылады. «Қайда?» сауалы ри то-
рикалық, екінші бір қырынан қырынан ал-
ғанда, жауабы өзінен-өзі түсінікті таза эс-
те тикалық сауал болып табылады. Ол да 
хал  қымыздың жыраулық дəстүрінде кеңінен 
орын алған, өткенді аңсаудан туған, келмеске 
кет кен өмірге деген сағынышты  білдіретін, 
қай та оралса екен деген қимастық сезімді 
тол ғайтын, өкініш пен көнбістіктің бірлігінен 
ту ған ішкі терең психологиялық күйзелістің 
амал сыздан айтылған түрін білдіреді де, 
орын далуы-орындалмауы екі ұшты терең 
өмір мəнділік мағыналы армандарға келіп то-
ғы сып жатады. 

Доспамбет жыраудың толғауында да осы 
«Қай да» аңсауы былайша қолданыс табады: 

Айналайын Ақ Жайық,
Ат салмай өтер күн қайда?
Еңсесі биік боз орда
Еңеке кірер күн қайда?
Қара бұлан терісін 
Етік қылар күн қайда? 
«Күн қайда» сөзінің осылайша жыр соңы-

на дейін жол тастап, кезектесіп қайталанып 
оты руы да аңсаудың сезімдік күшін белгілеу 
үшін қолданылған көркемдік тəсіл болып та-
бы лады. Ақтамберді жырауда бұл тəсіл «Ме  
екеміз» деген сауал арқылы өрбиді: «Күлдір-
күлдір кісінетіп, Күреңді мінер ме екеміз, 
Күдеріден бау тағып, Қамқамты киер ме  
екеміз?!»  Бұндай «рух аңсаушылығы» кейін-
нен ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулармен жал-
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ғасын тапқан. Мысалы, Махамбет ақынның 
поэ  зиясында да «қайда?» сауалымен аяқ та-
ла тын толғаулар бар жəне ол мазмұнына сəй-
кес «Ұлы арман» деп аталады:

Желп-желп еткен ала ту,
Жиырып алар күн қайда?!
Орама мылтық тарс ұрып,
Жауға аттанар күн қайда?!
Жыраулық дəстүрдегі рух философиясы 

Қа зақ хандығы тұсында ел бірлігін сақтауда, 
жауын герлік рухты оятуда, елінсүйгіштік се-
зімді оятуда, ұрпақтарды ерлік пен ба тыр-
лыққа баулуда, жерді сақтап қалып, жау дан 
кек алуда айтарлықтай қызмет ат қар ған терең 
мағыналы жігер тудыратын ту ын дылар. Со-

ны  мен қатар психологиялық ша быт тан ды ру,  
көзін жеткізу, санасына енгізу сол тол ғау лар-
дың əрбір сөзіне сіңірілгендіктен өзін дік бір 
сиқырлармен шартталған.

Жыраулардағы рух философиясы өз дə уі-
р ін де елдік пен ерлікті жырлаған айшықты 
дү ниетаным болған. Халқын жігерлендіруде, 
ұлт  тық сана-сезімін оятуда, намысын қай-
рау  да, жас ұрпақтарын тəрбиелеуде елеулі 
ро  ль атқарған поэтикалық сарындар ре тін -
де  ба ғаланған. Бұл үлгінің бүгінгі ұр пақ та-
ры мызға да берері мол дүние. Сондықтан, 
бү  гінгі күні де жыраулық мектепті қайта 
жан  дандырып, оны дамытуды арнайы жолға 
қою  ке зек күттірмейтін маңызды іс.
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ТҮРКІ-ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ДІНИ СЕНІМДЕРДІҢ 
ТҰРМЫСМƏНДІЛІК МАҒЫНАСЫ

Бұл мақалада түркі халықтарындағы алғашқы діни сенімнің негізгі қызметтеріне баса 
көңіл бөлінді. Сондай-ақ тəңіршілдік, зороастризм, шамандық сияқты тым көне сенімдерге 
феноменологиялық талдаулар жасалды. Олардың қоғамдық өмірде қандай қызмет 
атқарғандығы басты мəселе ретінде қарастырылды.

Түйінді сөздер: түркі халықтары, діни сенімдер, шаманизм, зороастризм, көк бөрі.

В статье особое внимание уделяется на основные функции первоначальной религиозных 
веровании тюркских народов. Также делается феноменологический анализ древним 
верованиям как тенгрианство, зороастризм и шаманизм. Их роль в общественной жизни 
рассматривается как главная проблема данной темы.

Ключевые слова: тюркские народы, религиозная вера, шаманизм, зороастризм, волк-
одиночка.

The article focuses on the basic functions of the initial religious beliefs of the Turkic peoples. 
There was also made phenomenological analysis of ancient beliefs as Tengrism, Zoroastrianism 
and Shamanism. Their role in society is seen as the main problem of the topic.

Keywords: Turkic peoples, religious belief, shamanism, Zoroastrianism, a lone wolf.

Адамзат баласы пайда болып, жер бетін де 
тіршілік ете бастағаннан-ақ, қазіргі бір құ-
дайға сенетін жəне арнайы кітабы бар жүйелі 
дін ге дейін де əр түрлі наным-сенімдерге ила-
нып, оны бірнеше мыңдаған жылдар бойы 
қол данып келген. Бұл діни сенімдер əлемнің 
бар лық халықтарына ортақ жəне бүгінгі 
күн ге дейін сарқыншақтары кездесетін бол-
ған мен, əрбір халықта немесе ұлтта олардың 
өзін дік бір айырмашылықтары болады. Бай-
ырғы түркі халықтарында да исламға дей-
ін гі кезеңде, əр түрлі діни сенімдер мен  
діндер өркендегендігі белгілі. Бұларда да  
басқа діндер сияқты халқымыздың бай ыр-
ғы дəстүрлері мен салттары жəне дүние ге 
көзқарас элементтері жинақталған. Сон-
дық  тан олар философиялық мəселе жəне 

ата-бабамыздың адам мен əлем туралы 
толғаныстары. Алғашқы діни сенімдер мен 
дін дердің қазақ даласында болғандығын 
оның бүгінгі күнге дейін келіп жеткен сар-
қыншақтары айғақтай алады. Олар ани-
мизм, тотемизм, магия, фетишизм сияқ ты 
элменттермен толықтырылатын тəңіршіл дік,  
зорастризм, шаманизм т.б. наным түр ле рі 
[1,17-46бб.].

Б.э.б. 1000 жылдарда Алтайдан Еуропаға 
дейінгі аймақты алып жатқан ғұндардың 
то  темі – «көк бөрі» болып есептелген. Ғұн-
дар өзінің шығу тегін туыстық жағынан осы  
бө рімен, қасқырмен байланыстырған. Сон-
дықтан бізге сол дəуірлерден келіп жет кен 
бөрі туралы аңыздардың бірнеше нұс қа ла ры 
бар. Соның бірі – ғұндардың арғы ата-ба ба-
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ларының шығу тегін былайша си пат тайды: 
Есте жоқ ескі заманда Алтай же рін де екі 
тайпа өзара соғысады. Жеңілген жақ тан бір 
ғана бесік жасындағы бала аман қа лады. 
Бірақ жау əскері оның екі аяғы мен екі  қо-
лын шауып тастап, айдалаға қалдырып ке те-
ді, оны жортуылдап жүрген бір қаншық қас-
қыр асырап алып, өзінің сүтімен асырап ер 
жет кізіпті-мыс. Сол жалғыз баладан та ра ған 
ұрпақтар ғұндардың ата-бабалары деп есеп-
тел ген. Осыдан бері түркі халқында, яғни, 
қа зақ тарда да қасқырды құрметтеу дəстүрі 
ұзақ  уа қыт сақталған. Кейіннен бөріге «Көк» 
тір ке сін жалғап, оны «Көк бөрі» деп құрмет 
тұт қан жəне оны қасқыр деп атауға тыйым са-
лып,  «бөрі», «итқұс», «құрт», «құртқа» деген 
жа на ма атаулармен берген. Ол түркі халқы 
жау ға  аттанғанда жол бастаушы да болыпты-
мыс,  сон дықтан көне түркі тайпаларының 
кей бірінің байрағында бөрінің басы бей не-
лен ген. Бұндай хайуанаттарға табынатын 
құ былысты ғылыми танымда зоолатария деп 
ата ған [2,80б.].

Осыдан түркі халықтарының тотемдік 
хай уаны неліктен бөрі болған деген са уал  
туындайды. Бөрі жалғыз жорытқан да ла 
түркісінің рəміздік бейнесі. Бөрінің ал ғыр-
лығығы, өміршеңдігі, төзімділігі, ба тыл ды-
ғы сияқты қасиеттерін түркі халқы өз дері-
нің мінез бейнелеріне, жаугершіл ру хы на 
көшірген жəне осы сапаларға елік те ген. 
Бұл мыңдаған жылдар бойы түркі ұл дары-
на үнемі сақтанудың, айлакерліктің, шы дам-
ды лықтың, қайтпас қайсарлықтың үлгісін 
жа сап берді. Өздерінде бөрінің қаны бар 
деп  сезіну оларға шабыт пен жігер беріп, 
рух тандырған. Сондықтан да жаугершілік 
заман  мен эпостық дəуірде бөрінің келбетін 
өз деріне көшірген түркі халқы оны психо-
логия лық тұрғыдан жігерлендіретін əскери 
өнер дің өзіндік рухани қаруы ретінде пай-
далан ған. Бүгінгі күнгі өзін-өзі құрбан ете-
тін психологиялық жағынан əлсіз, сəл-пəл  
қиын шылықтарға төзе алмайтын жастар 
үшін өзінің өмірлік игі мақсатына жетпей 
қой майтын тайсалмайтын рухы мықты аза-
мат қалыптастыруда да Көк бөрі тотемінің 

өзін дік орны да жоқ емес. 
Байырғы қазақтар табынатын табиғаттың 

же ке фетиштік элементтері – жер, су, жа-
пан  да ғы жалғыз терек, тау жəне т.б. Мұн-
дағы жер, су тəңіршілдік дінінің элемент-
тері. Осыған байланысты «су-жер» тірке сі -
нен «Субер» өзені, Шумер (Сумер) хал қы-
ның атауы туған деген болжамдар да бар.  
Қазақтар туған топырағын «Қара жер»  деп 
қастерлеген, ол кейде өліммен де бай ла ныс-
тырылып, үрей арқылы құрметтелетін ны-
сан ға айналдырылған. Бұл сенім түркі-қазақ 
дала сын, яғни, өз халқы мекен еткен жерін 
жау дан қорғап, қасиетті санап сақтап қалу 
үшін үлкен роль атқарған фетиш. Себебі, қа-
сиет ті нəрсені жауға таптатпай қорғап қалуға 
əр бір ел азаматы міндетті болған. 

Таудың тылсымдығы – Хан Тəңірі, Нұх  
пай ғамбардың кемесі тұрақтаған төбе, қа-
сиетті Қаратау сияқты құрметпен айтылатын 
ны шандар арқылы бізге белгілі болып отыр. 
Тау дың қол жетуі қиындау биік асқақтығы, 
адам ға қарағанда ұзақ өмір сүретіндігі, 
суық тығы өзінің ішкі қасиетін өзіне бүккен 
та биғат элементтері ретінде қастерленген. 
Сон дықтан тау адам қуат алатын, асқақтық 
пен биік рухтың үлгісін көрсетіп беретін 
мəңгілік үлгі болғандықтан да бағаланған. 
Ал терек жапандағы жалғыз ағаш ретінде 
түр кі халқында ата-бабаның рухымен кез де-
сетіндердің, оған сиынатындардың тұрақты 
ор ны ретінде тағайындалған. Терек əлемдік 
на ным-сенімде де маңызды орын алатын 
тыл сым құбылыс, көптеген халықтарға ор-
тақ түсінік. Сондықтан оның рəміздік бей-
несі əр түрлі түсіндіріледі: шамандық сенім-
де гі ағаш, түркілік аңыздағы самұрық құс 
ұя са латын алып бəйтерек, «аспан-жер-жер 
ас ты» үш құрылымды əлемнің үлгісі: оның 
та мыры – жер асты əлемі, діңгегі – жер бе-
ті,  бұтақтары мен жапырақтары – ғарыш 
əле мі. Астана қаласында тұрғызылған архи-
тектуралық нысан Бəйтерек осы əфсаналық 
ағаш тың көркемдік рəміздік бейнесі болып 
табы лады.

Сондай-ақ жалпы адамзаттық нанымдарға 
ор тақ күн ге, айға табыну дəстүрі де түркі 
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ха лық тарында болған. Сақтар дəуірінде əр-
бір күннің батуы қасірет, ал шығуы шат-
тық əкелген, өз өмірінің əрбір өтіп бара 
жат қан күнін есепке алған, ғұмырдың 
қыс қа лығына «əттеген-ай» деп налыған. 
Мал ды бауыздарда оның басы немесе ки-
із үйдің есігі көп жағдайда құбылаға қара-
тылған. Күнге табыну əлемдік сенімде Күн  
құдайы Митраға табыну (культі) деп ата-
лады. Мысалы, арыстанның басы сырт қы 
пішініндегі ұқсастықтар бойынша күн нің 
рə мізі болып есептелген. Ал түркі халық та-
рында Күн бүкіл тіршіліктің негізі – ғарыш-
тың көзі деп түсінілген. Осыдан «күннің 
кө зі» деген тіркес жəне Күн-сұлу, Күн-ім, 
Күні кей сияқты қыз есімдері де бүгінгі күн-
ге дейін халық жадында архетип ретінде 
сақта лып отыр. 

Ай – жалпыадамзаттықжəне түркілік 
сенім дегі құрмет тұту нысандарының бірі, 
кейін нен исламдық сенімде де қолданылған. 
Қа зақ халқында «Ескі айды есірке, жаңа ай-
ды жарылқа» деген нақыл сөз бар. Мұнда 
ілгері леу, даму қоғамдағы өркендеудің 
шарты  туралы пайымдаулар жатыр. Ескі ай 
өзі нің бар жамандығын бірге алып кетсін, 
жа ңа ай жақсылық əкелсін деген мəн ниет-
тел ген. Сондай-ақ айға қарап алақан жаю, 
оған жалбарыну, қолына шыққан сүйел жа-
ра ны оған көрсетіп, кетіруін өтіну сияқты 
дəс түр лер де кездескен. Ай шалқасынан туса 
мал ға жайлы, күн жылы болады деген сияқты 
түсінік тер бүгінгі күнге дейін сақталған. 
Б.э.б. 5000-б.э.б. 1000 жылдықтарда көптеген 
ха лықтарға тараған өгіз тотемі бойынша 
оның «мүйізі» де жарты ай тұрпатты болып 
ке леді. Мысалы, «Ай мүйізді Ескендір» де-
ген тіркес осыған байланысты туындаған. 
Бұ дан күн мен айға қатысты бірнеше тый-
ым салулар қалыптасқан: «Айға қарап дə рет 
сындырма!», «Айға қарап қолыңды шошайт-
па!», «Күнге талас ұйықтама!» т.б.

Қазақтардың анимистік түсінігі бойынша 
жан адам өл геннен кейін денеден бөлініп 
ұшып шы ғатын көзге көрінбейтін шағын бір 
нəр се ретінде елестетілген. Осыдан «шы-
бын жан» деген түсінік қалыптасқан. Мы -

салы, «шыбын жаны шырқырап» деген тір-
кес бүгінге дейін тілімізде қолданылады. 
Соны мен қатар ертеректе «ұйықтап жатқан 
адам ның жаны тəннен шығып, жер жүзін 
ке  зіп кетеді, түс – жанның осы сəттегі көр-
ген  білгендері» деп санап, ұйықтап жат қан  
адамды кенеттен оятпау керектігі ай ты-
лады, себебі, оның жаны өзінің тəніне қай-
тадан тез үлгеріп орала алмай қалуы мүм кін 
деп түсінген. Ұйқыдағы адамды, əсі ре се, 
нəрестені кенеттен-асығыс оятса, ол шо-
шынуы мүмкін екендігі бүгінгі күні де шын-
дық қа жанасатын құбылыс.

Анимистік сенімнің келесі бір маңызды 
тү рі жəне қазақ дүниетанымында бүгінгі 
күн ге дейін орын алатын көрінісі – аруаққа 
та быну. Қазір бұл құбылыс – тəңіршілдік не-
ме се шамандық сенімнің элементтері деп тү-
сіндіріледі. Ата-баба аруағы – кеңістік пен уа-
қыттан тыс байырғы тектеріміздің мəңгі жа-
сам паз рухының кейінгі ұрпақтарды желеп-
же беп отыратын айрықша түрі. Мысалы, ке-
ңістіктің, даланың қай жерінде болмасын, ке-
зін дегі айтулы ірі тұлға қай кезеңде өмірден 
өт кендігіне қарамастан, кейінгі өмір сүріп 
отырған адамдарға да ықпал ете алатын бо-
лып  есептелетіндігі, сөйтіп, құрмет тұту ны-
са нына айналатындығы оның кеңістіктен, 
уа қыт тан тəуелсіз екендігін білдіреді. Қа зақ 
халқында жауға шапқанда бұрынғы өмір-
ден өт кен батыр ата-бабаларының атын атап 
аруа ғын шақыру, кейінгі жер бетіндегі ұрпақ-
та рын осы «ата-баба рухы желеп-жебеп оты-
ра ды» деген ұғымнан туған. Күні бүгінге 
де йін аруаққа табыну дəстүрлерінің нақты 
шына йы көріністерінің бірі оның мəйітін аса 
құрмет теумен байланысып жатыр. Аруаққа 
табыну мыңдаған жылдардан бері қалып-
тас қан нақты жəне қасиетті сенім[3,45-
67бб.]. Қа зір гі ғылымда, кванттық физика 
мен квант тық психологияда өткен-бүгін-
болашақ бір-бірі мен тығыз байланысты жəне 
бір-бірі не тəуелді тұтас үйлесімділік екендігі дə-
лел денген. Ендеше, аруаққа табынудың ішкі сы-
ры əзірге əлі ашылмағандықтан тереңде жа тыр.

Магияның қазақтар арасында кең тара-
ған бір түрі – Мантика. Ол адам өмірінің өт-
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ке ні мен болашағы туралы көрмей-біл мей 
тұ рып айтатын «бал ашу» деген мағы наға 
келіп саяды. Оның пайда бол ға нына 40000 
жылдай уақыт болған деп бол жалданады 
[4,29б.]. Қазақ халқында құмалақ ашу, жа-
уы рынға қарап болашақты болжау сияқ ты 
құбылыстар осыған жатқызылады. Магия-
ның айқын көрінісі шаманизм немесе бақ-
сы лық деп аталатын сенімде орныққан. Бү-
гін гі академиялық емес ғылымдар да бұн-
дай адамдардың сана өзгерісіндегі қалып-
тарының ерекше қабілеттерін мойындаған.

Тəңіршілдік сенімі өте көне дəуірлерде қа-
зақ даласында жəне қазіргі Алтай аймағында 
пайда болды делінеді [5,5-76бб.]. Бірақ нақты 
қа шан пайда болғандығы беймəлім, бұны 
сақ тар мен ғұндардың мойындағандығы 
тарих тан белгілі болып отыр. Ғұндар б.э.б. 
бірінші мыңжылдықтарда Алтайды мекен-
деп, Қытаймен көрші тұрғандықтан, бұл 
се нім б.э.б. 5 ғасырлардағы көне Қытайда 
пай да болған конфуциандық дінге ұқсас. 
Мə селен, аспанға табыну, əдет-ғұрыпты 
сақ тау сияқты элементтер екі сенімнің де 
түп қазығы. Тəңіршілдер негізінен ас пан-
ға, көкке табынатын болғандықтан, не гіз-
гі құдайы – Тəңір, Көк Тəңірі деп ата ла-
ды. Тəңір сөзінің шығу тегін, яғни, эти мо-
логиясын түсіндірушілердің пікірлері əр 
түрлі: Тəңір – «таң нұры», «таң іңірі» де-
ген сөзден шыққан; «Денгир» деген Авеста 
кіта бындағы тұлғамен байланысты т.б. Бұл 
сенімі нің аңыздарында Тəңір əлемді жара-
ту шы жəне жүйесіз əлемдік, ғарыштық бей-
берекет сіздікті реттеуші қызмет атқарады. 
Тəңір шілдік шамамен б.э.б. мыңыншы жыл-
дар дан бастап пайда болғанмен, кейіннен 
шама низм, зорастризм, христиан, буддизм, 
ис лам сияқты діндермен араластырылған. 
Мы салы б.э. 5-7 ғасырларындағы көне түр-
кі  жазба ескерткіштерінде Тəңіршілдік сені-
мінің көріністері кездеседі. Ол мұра былай 
деп бас талады: «Жоғарыда көк тəңірі, тө-
менде қара жер жаралғанда, ортасында адам 
ба ласы пайда болған екен».

Тəңіршілдік сеніміндегі басты құдай лар-
дың бірі – Ұмай ана. Аңыз бойынша бас тап-

қы Тəңір екіге бөлінген. Біріншісі – ер адам-
дық сипатта, көктің құдайы – тəңірдің өзі 
бол са, екіншісі – əйелдік тұрпатты, жердің 
құ дайы – Ұмай ана. Осыдан «Жер-Ана» тү сі-
нігі қалыптасқан. Ал қосымша құдайлар, мə-
се лен, Алажол күндізгі жол көрсетуші болса, 
Қара жол түнгі жол сілтеуші, яғни, екеуі де 
із гілік құдайы болып есептеледі. Сонымен 
қа тар өлім құдайы Еркілік (кейде Ерлік деп 
те  айтылады) жер асты патшалығында өмір 
сү ріп, өлгендермен қарым-қатынаста болып, 
олар дың жанын шақыртып алушы қызмет 
атқа ратын зұлымдық құдайы. Жер астындағы 
өзен ге өткел ретінде ол аттың қылынан кө-
пір жасаған-мыс, ал өлген адамдар оның ар-
ғы бетіне, жарқын о дүниелік өмірге өтуге 
ұм тылған, өте алмаған өлген адамның рух-
тары осы көпірден құлап, қайтадан Ерлік 
хан ның жазалауына ұшыраған. «Қияметтің 
қыл  көпірі» деген түсінік осыдан қалған. Бұл 
аңыз дың желісі кейіннен иудаизм, ислам, 
хрис тиан сияқты əлемдік діндердің о дүние 
тура лы ілімдерінде жалғасын тапқан.

Тəңір кейбір аңыздарда өмірді бақы лау-
шы, кейбір түсініктерде əлемді жаратушы. 
Соны мен қатар жанды өңдеп, адам кейпіне 
келті ретін Кербалық, яғни, ірі көлемдегі ба-
лық туралы да аңыздар бар. Тянь-Шань тауы-
ның биік шыңының бірі – «Хан тəңірі» Тəңір-
дің өзі жəне одан кейінгі құдайлар мекен-
дейтін тау болып есептеледі. Тəңір адам ның 
қамқоршысы оларға тек жақсылық сый лап, 
желеп-жебеуші ретінде белгілі бол ған. Көк 
Тəңірі көбінесе жеке дара адам кейіпті бейнеде 
елестетілмейді, ол тұ тас көкті құрайды, яғни 
бүкіл аспанмен (ғарыш пен) теңеседі. Осыдан 
«аспан көк» қасиетті түс ре тінде сақталған.

Тəңіршілдік сенімінің тағы бір ерекшелігі 
– əдет-ғұрып пен салт-дəстүрді құрметтеу. 
Кейін нен, ол «Ата заңы» (конституция) сияқ-
ты бұлжымайтын қағидаларға айналған. Дəс-
түрді бұзған адам «ата-баба  аруағын қорлады» 
деген айыппен жазаланған. Əдет-ғұрып көп 
құ рылымды, терең мағыналы əлеуметтік 
тəр бие институты болып есептелген. Оның 
сая си, құқықтық, этикалық, эстетикалық, 
эко логиялық, мəдени жүйесі бар. Мысалы, 
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аңыз  бойын ша, Шыңғысхан тəңіршілдік 
се нім ді басшылыққа алып, өзенге, көлге 
кір жу ған адамды жазалап отыруы əдет-ғұ-
рыптың экологиялық саласын қамтиды.

Тəңіршілдік сенімі, кейіннен, əсіресе, ис-
лам дінінің элементімен араласып, одан бір-
шама қудалау да көрген. 7-8 ғасырларда пай да 
болған ислам діні ХХ ғасырға дейін Қазақ-
стан жеріне біртіндеп ене бастады. Со дан бері 
үздіксіз таралуда жəне əлі күнге дей ін таза 
күйінде түпкілікті қабылданбаған. Себебі, ол 
қазақ даласындағы өзінен бұ рынғы шаманизм, 
аруаққа табыну сияқты сенім дермен қатар 
тəңіршілдік дінімен де ара ласып-кірігіп кеткен. 
Осындай аралас се нім бүгінгі күнге дейін 
жалғасып келеді. Сон дықтан тəңіршілдіктің 
кейбір бөліктері қазір гі заманда саналы түрде 
болсын, бей са налы түрде болсын рухани 
мəдениет ай мағында қазақ халқында бүгінгі 
күнге дей ін сақталып отыр. Мысалы, ислам 
дінін де гі Алла тəңіршілдіктегі Тəңір ұғымы-
мен  бірігіп кеткен, екеуі синонимдес ма ғы на-
да қолданылады. Яғни, қазақтар ислам ен ген-
нен кейін Алланы Тəңір деп түсінген не ме се 
керісінше, ал бейсаналы, арғытекті (архетип-
ті) түрде тəңіршілдік сенімінің элемент-
тері қазіргі кезеңде өнерде, мəдениетте, ғы-
лымда, əдебиетте елес беріп отырады. Мы-
салы, «Тəңірберген» деген кісі есімі бая ғы 
замандағы жанұялы баласыз адамның тəңір-
ден жалынып ұрпақ сұрап, соның нəти-
жесінен туған нəрестеге қойылатын атау. Бұл 
есім қазір де бар. «Тəңірі асыраған тоқтыны 
бөрі жемейді», «Иттің иесі болса, бөрінің 
тəңі рі бар» деген сияқты нақыл сөздер осы 
тəңіршілдік сенімінің сарқыншақтары бо лып 
табылады немесе көк тəңірі атауымен бай-
ланысты «көк түсті» құрметтеу дəстүрі сақ-
талған. Бұл түс қою көк емес, аспан түс тес 
ашық көгілдір. Мысалы, қазіргі Қазақ станның 
жалауының түсі.

Байырғы Қазақ даласындағы діндердің 
бірі – Зорастризм. Бұл сенімнің пайда болуы 
ту ралы əр түрлі аңыздар бар. Соның бірі ол  
– б.э.б. 6-5 ғасырларда Еділ бойындағы дү-
ни еге келген Зоратустра пайғамбар негізін 
сал ған сенімдердің бірі деп саналады, кей де 

б.э.б. 1-2 мыңжылдықтарда, тіпті одан да əрі-
де қалыптасқан делінеді. Кейбір аңыздарда 
ол қазіргі Иран жерінде пайда болған дін. 
Зоратустра «түйелі адам» деген мағына біл-
діреді. Зоратустра пайғамбар атанғанмен, 
кейін гі діни кітаптарда оның есімі көрсетіле 
бер мейді. Бұл сенімнің негізгі ерекшеліктері, 
идея лық көздері «Авеста» кітабында жинақ-
талған. Қазақ даласындағы сақтардың зама-
нын да пайда болған бұл сенім кейіннен 
пар сы, и ран жеріне кең таралған немесе 
ке рі сінше иран жерінен солтүстікке қарай 
жайылған болуы да мүмкін. 

Зорастризм сенімінде басты екі құдай 
бар. Біріншісі, ізгілік құдайы – Ахура Маз-
да немесе Ормузд деп аталса, екіншісі, 
зұлым дық құдайы – Анхра Майнью немесе 
Ариман. Зұлымдық рухының жағында жал-
ғандық пен ашу ыза болса, ізгілік рухы ның 
жағында – шыншылдық, игілікті ой, да налық, 
би лік, денсаулық, мəңгілік сияқ ты рухтар 
жинақталған. Бұл сенімнің не гіз гі табыну 
нысаны – «от» болып та бы ла ды. Отқа табыну 
дəстүрлері кейінгі түр кі лік əдет-ғұрып пен салт-
дəстүрлерде кең  таралған. Мысалы, отанына 
адал бе ріл ген дікті білдіретін салт бойынша 
елдің əскер лері жəне өзге халықтардан келген 
елшілер адал дығын білдіру үшін жанып 
тұрған екі от тың ортасынан өткізілген. Бүгінгі 
күнге дей ін сақталған отпен немесе түтінмен 
«алас тау» дəстүрі де Зорастризмнің сар қын-
шағы. От зұлымдық рухтарды қуады деп 
түсінгендіктен осындай сенім ұзақ уа қыт  
бойы сақталған жəне əлемнің басқа да ха-
лықтарында жиі кездесетін құбылыс. Ізгілік 
пен зұлымдықтың қосарланған (дуалистік) 
сипаты осы екі құдайдың мəңгілік күресіне 
не гізделеді. Кей сəттерде Ахура Мазда жеңіске 
жетеді. Жалпы əлемдік ертегілердегі негізгі 
оқиға ізгілік пен зұлымдықтың күресінен жəне 
оның мазмұнының жақсылықпен аяқ та луынан 
тұрады. Бұл Зорастризмдегі екі рух тың күресу 
идеясынан көшірілген болса керек.

Бұл сенімнің тағы бір бүгінгі күнге де-
йін келіп жеткен дəстүрі – «Наурыз мере-
ке сі». Ол жаңа жылдың басталған күні жə-
не əлемнің қайта жаңаруының, қайтадан 
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тү леуі нің рə міздік көрінісі, күн мен түннің 
те ңе луіне негізделген ғарыштық қағида. Ал 
қа зақтарда жеті аспан денесі туралы пайым-
дау лар жинақталған. Осыған орай, наурыз 
кө же ге рəмізді-рəсімді түрде жеті түрлі та-
ғам қосылады.

Наурыз мерекесі түркілік немесе ислам-
дық емес, зорастризмнен келіп жеткен дəс түр 
болғандықтан, ол қазір түркі халық тарымен 
қатар парсы, Ауғанстан, Иран, Вен  грия сияқты 
мемлекеттерде де атап өті ле ді. Бүгінгі күні 
қазақ халқындағы келін тү су салтында оның 
үйге кірер сəтінде боса ғадағы жанып тұрған 
отқа май құю дəс түрі бар. Бұл – үйдің отын 
өшірмесін, өмі рін шарықтатсын, маздатсын 
деген сенім нен туған. Немесе отпен аластау 
сол жер дегі жын-шайтанды үркіту, қуу деп 
есеп теледі. Бұл қазір де магиялық сенім 
ретінде кейбір əлемдік салттарда сақталып 
отыр немесе халқымыздағы «күлді баспа», 
«от ты үрлеп өшірме» деген сияқты бүгінгі 
күн гі тыйым салулар да зорастризмның сар-
қын шақтары. Яғни, зорастризмнің қазіргі 
қа зақ жеріндегі жағдайы тəңіршілдіктің, 
ша манизмнің қалдықтарымен жəне ислам-
ның элементтерімен бірігіп кеткен бо лып 
шығады. Ал қазіргі кезеңдегі таза зорас-
тризмдік сенімнің біршама айқын үлгілері 
қазір гі Иран жеріндегі халықтарда əлі күнге 
дей ін сақталып отыр. 

Қазақ даласында кең жайылған сенім дер-
дің бірі – шаманизм. Шаманизм – алғашқы ді-
ни сенім элементі болып есептелетін байыр ғы 
алғашқы қауымдық құрылыс дəуірі нен бері 
жалғасып келе жатырған мифо ритуалдық 
күрделі сан-салалы түбірлестік жүйе. 
Шаманизмде жеке дара құдай бей не сі жоқ, 
ондағы негізгі өкіл – түптірек (протосубъект) 
жəне айқындаушы-атқарушы (субъ ект) 
бақсы болып табылады. Қазақ дала сын дағы 
шаманизмнің шығу тегі мен да муы шартты 
түрде мынадай кезеңдерге ажыра тылады: 
əлемдік шаманизмнің пайда бо луы; оның 
қазақ жеріне енуі, мүмкін керісінше, қазақ 
даласынан əлемге таралуы; шаманизмнің 
өркендеген (ренессанстық) дə уірі; бақсылық 
пен ислам дінінің жа рыс палы өмір сүруі; 

шаманизмнің қазақ са ха ра сын да ғы  жойылуы.
Осы күрделі шаманизм құбылысының 

құ рылымдық-функционалдық негіздері, яғ-
ни, тұтас сенімнің мазмұнындағы негізгі 
эле менттері жəне оның қандай қызмет атқа-
ратындығы мынадай жүйені қамтиды. Ша-
ма низм: əфсана мен орындалатын салт; се-
нім мен дін; ақиқат пен шынайылық; тыл-
сым құбылыс; халықтық медицина; бола-
шақты болжау туралы ілім т.б. Осы құры-
лым ға қатынасатындар: алдымен шаман, 
яғ ни бақсы мен оның өзге əлеміндегі серік-
тес-бəсекелестері жын, пері, аруақтар т.б. 
бо лып табылады [6,31б.]. Бақсы жай қара-
пай ым адам емес, оның мынадай негізгі 
ерек шеліктері бар: ақылмен танылмайтын 
тыл сым тұлға; қалыпты адамнан тыс, қа ра-
пайым халық үшін үрей туғызатан жəне өз-
гелер құрметтеушілік сезіммен қарайтын кі-
сі; көріпкел-дана адам; діни сенімнің нақ ты 
өкілі; материалдылық игіліктің жəне билік-
тің иесі болмағандықтан əлеуметтік тұр-
ғыда көпшілікке əйгіленбейтін қарапайым 
тұл ға; қоғамнан оқшауланған, əлеуметтік 
та лап тарды мойындай бермейтін, өз заң-
да ры мен жүретін жан иесі; өнер иесі, ем-
ші, гуманист, руханиланған адам; өзі не 
жəне өзге дүниеге сенімділіктің орталы ғы; 
өзге дүние өкілдерімен, əсіресе, жа ғым -
сыз бейнелермен күресетін жəне же ңіс-
ке жететін психологиялық тұлға; гип ноз-
ды, парапсихологияны т.б. иеленген пси-
хотехник; шамандық құндылықтар жүйесін 
жа сайтын, ата-бабаның аруақтарымен 
тіл десетін байланыстырушы буын т.б.  
Қазақ даласындағы шаманизмнің əлем  
халықтарындағы шаманизмнен айыр ма шы-
лықтары бар. Мəселен, қобыз, қамшы сияқты 
құралдарды қолдануы, өлең жырларында қа-
зақ  бақсыларының аттарының аталуы т.б.

Бақсы өзінің мақсаттарын іске асыру 
əре ке тінде, мəселен, ауруды емдеуде, тра-
нс жағдайында болатын зікір салу үдерісін 
бастан өткізеді. Ол шартты түрде мы на-
дай кезеңдерден өтеді: шаманның əлеу-
меттік-болмыстық қайшылыққа кез де суі 
(ауру адамды көру, аурудың таралу əділет-
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сіздігімен бетпе-бет келуі); рефлексиялық 
жағ дайға енуі (өзіне өзінің қайта оралуы, 
өзін-өзі ашуы, өзін-өзі қайта тануы); өзге, 
тыл сым болмысқа өтуі (сана мен адам бол-
мы сы құрсауын жеңу үшін арпалыс); өзге 
бол мыс тағы психологиялық-рухтық күрес 
(бұн да ауру жын-шайтан, албасты сияқты 
шы найы өмір сүретін зұлымдық құбылыс не-
ме се зұлымдық иесінің қалыпты дүниедегі 
адамға жасаған қиянаты деп түсінілген); 
пси хологиялық күрес майданында жеңіске 
же ту (зікір салу күшіне еніп, бақсы есі-
нен айрыла бастайды, өзінің жеңілісін, яғ-
ни, ауруды емдей алмайтындығын мойын-
дағысы келмейтін рухтандырушылық ашу-
ыза ақыры оңды нəтижемен аяқталады); 
түп кілікті мақсатты іске асыру (жауларына 
өш пенділік кейпінде аурудың себепкерін ол 
алас тап келмеске қуып жібереді); зікір салу-
дың аяқталуы (мықты жауларымен пси хо ло-
гия лық тұрғыдан күресіп, қуатын уақытша 
са рыққан бақсы əлсіреп құлайды); осы дү-
ние ге оралу (оның қалыпты жағдайына келуі 
үшін белгілі бір уақыт қажет, сондықтан ол 
бі раз мезгілдей есінен танып жатады).

Бүгінгі таңда елімізде бақсы деген атау-
лар емшілерге қолданылады, бірақ шаман-
дық тағы зікір салу оларда кездеспейді, 
деген мен, тылсым күш пен ақылмен ұғы-
ныл майтын беймəлім жағдайлар жоқ емес. 
Қазіргі ислам дініндегі бағыттардың көп-
ші лігі бақсылықты теріске шығарады, əйт-
се де, соңғы уақыттарда шаманның емдеу 
тə сіл дері мен психологиялық техникаларын 
медициналық психология жоққа шығар май-

ды, оның санасының қалпының өзгеру сəтін-
де гі əрекеттерін де кванттық психология жо-
ғары жетістік ретінде бағалайды.

Алғашқы діни сенім элементтері қай кезең-
де пайда болмасын оның көптеген жақтары 
қазіргі кезеңге дейін келіп жеткен. Мысалы, 
бөрі рухы 19-20 ғасырдың басындағы ақын-
жыраулардан анық байқалады жəне бүгінгі 
поэзияда да, өнерде де жиі көрініс беруде. 
Қасқырдың аяғын бала қорықпас үшін деген 
себеппен оның бесігіне байлап қою дəстүрі 
де бар. Бүгінгі күні тек бөрі ғана емес, 
киікті, аққуды, жыланды қастерлейтін көне 
сенімдер əлі күңгірттеу болса да жалғасып 
келеді. Күн мен айға табынудың дəстүрлері 
ұмыт бола бастаған, кей сəттерде ол ислам 
дінімен сыйыстырылған. Күнге табыну ба-
йыр ғы сенімнен еміс-еміс тамыр тартады, яғ-
ни архетип ретінде сақталған. Мысалы, туы-
мызда орналасқан күннің бейнесі. Ал магия-
ның жауырынға қарап болжау түрі ұмы тыла 
бас тап, құмалақ ашу дəстүрі əлі бар.

Алғашқы діни сенімдер тым көнеден келе 
жатқан тарихи-мəдени мұралар. Олар өз кезе-
гінде халықтық дүниетаным мен олардың рух-
ани сұраныстарын қанағаттандырды. Ал бү-
гінгі ғылыми таным олардың игілікті, пай далы, 
тиімді жақтарын өмірге қолданып, та биғат пен 
адам психикасындағы тылсым құ бы лыстарды 
түсіндіруге пайдалануға қарай бет бұрып 
келеді. Ендеше, негізгі мəселе, олар дың адамзат 
руханиятының дамуында қан шалықты маңызы 
болғандығына бай ла нысты жəне оны алдағы 
уақытта қандай ар на да пайдаланатындығымзға 
қатысты болып келеді.
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ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бұл мақалада орта ғасырдағы түркілік өрлеу кезеңіндегі ойшылдардың дүниетанымына 
жалпылама талдаулар жасалынды. Олардың идеяларының байыпты ойтолғамдары мен 
бүгінгі күнгі маңызы көрсетілді. Əл-Фараби, А.Яссауи, А.Иүгінеки сынды ойшылдардың 
философиялық көзқарастарының өмірлік жəне болмыстық мағыналары ашып көрсетілді.

Түйінді сөздер: ислам діні, мұсылмандық өрлеу, ойшылдар философиясы, интеллект, 
қазақ ойшылдары.

В статье делается обобщенный анализ в мировоззрение мыслителей периода в 
средневекового тюркского ренессанса. Показываются сегодняшнее значение и степенные 
мысли их идей. Раскрываются жизненные и бытовые значения философских взглядов таких 
мыслителей как Аль-Фараби, А.Яссауи, А.Игунеки. 

Ключевые слова: исламская религия, мусыльманский ренессанс, мыслители философии, 
интеллект, казахские мыслители.

The article makes general analysis to the world view of the thinkers of the medieval Turk 
renaissance period. There is shown today’s value and the power of thought of their ideas. Also 
article explains vital and domestic importance of philosophical views of thinkers such as al-Farabi, 
A.Yassaui, A.Iugneki.

Keywords:islam religion, muslim renaissance, thinkers of philosophy, intellect, kazakh 
intellectuals.

ҮІІ ғасырда араб жерінде пайда болған 
ислам діні кейіннен мұсылман мəдениетінің 
əлемге танымал болған өзіндік бағдарын 
қалыптастыруға игі ықпал етті. Ол тек 
дінді ғана таратып қойған жоқ, бірте-бірте 
ғылыми саланың өркендеуі мен жалпы 
философиялық білімдердің дамуына жəне 
оның энциклопедиялық сипатта құрылуына 
игі ықпал етті. Сондықтан ІХ ғасырлар 
мен ХІІ ғасырлар аралығындағы ислам діні 
негізінде қанат жайған рухани мəдениет 
дүниежүзіне əйгіленіп, бұл дəуір кейіннен 
орта ғасырдағы араб-мұсылмандық өрлеу 
(ренессанс) кезеңі деп аталды. Ал осыған 
тұспа-тұс келетін батыс Еуропадағы орта 

ғасыр христиандық схоластика шеңберінен 
шыға алмай тұралап қалды, «философия 
теологияның қызметшісі» аясынан шыға 
алмады.

Мұсылмандық өрлеу (ренессанс) тек араб 
халық тарын ғана емес, сол кездегі ислам 
діні таралған аймақты, орта азия мен шығыс 
еуро па жерлерін де шарпыды. Сондықтан 
бұл кезеңдегі философияны, жалпылай 
алғанда, «араб тіліндегі философия» немесе 
«араб философтары» деп те атайды жəне 
философия термині өз кезегінде «фалсафа» 
сөзімен алмастырылған.

Араб-мұсылмандық фалсафаны тарихи-
аймақтық ұстаным бойынша үш кезеңге бөліп 
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қарастыру көзделген: 1. Бағдат халифаты 
тұсындағы: əл-Кинди, «Таза ағайындар» 
т.б.; 2. Орта Азия халықтарындағы: əл-
Фараби, Ибн Сина, Омар Хайям, Аттар, əл-
Ғазали т.б.; 3. Мұсылмандық Испания: Ибн 
Бадж, Ибн Туфейль, Ибн Араби, Ибн Рушд 
т.б.[1,14б.]

Орта ғасырдағы араб-мұсылмандық өрлеу 
дəуірінің түркі жеріне ықпалы осы даладағы 
рухани кеңістіктегі ғылыми-танымдық 
саланың өркендеуімен ұштасады. Бірақ түркі 
халықтарында бұл кезеңге дейін де айшықты 
философиялық дүниетаным ерекшеліктері 
өзіндік төлтума бағдарымен өркендеген. 
Бұндай танымдық ойтолғам жалпы адам-
заттық жəне əлеуметтік оқиғалардың бəрі, 
алдымен, жаратылысқа тəуелді екендігін 
еске салып отырғандай ыңғай байқатады, 
адам мен əлемнің эволюциялық тұрғыдан 
біртұтастығын ниеттейді т.б. Ондағы əр бір 
на қыл сөз, мақал-мəтелдер де терең фило-
софиялық мағыналарды жамайды жəне 
қазіргі күнгі рухани туындылардың түп 
негізі болып саналады. Мəселен, «Қорада 
қой егіз тапса, далада бір түп жусан артық 
шығады» деген бүгінгі мақалдың арғы көне 
түркілік тегі «Қорада лақ туса, ойда от өнер» 
деп тұжырымдалған. 

ҮІІІ-ХІІ ғасырлардағы рухани өрлеу дəуі-
рінің бастамасында оғыз-қыпшақ ұлысының 
ойшылы – Қорқыт Ата жатыр. Қорқыт тек 
да нышпан ғана емес, қобызшы, жыршы, хан 
кеңесшісі, бақсы т.б. көпқызметті жəне тарихи 
тұлға, əрі аңыз кейіпкері. Сондықтан оның  
дүниетанымы натурфилософиялық, мифтік, 
діни, философиялық танымның түбірлестік 
бір лігін құрайды. Оның философиясының 
қайнар көздері 12 жырдан құралған «Қорқыт 
ата кітабы» мен оған енгізілген даналық 
сөздері, Қорқыт туралы аңыздар мен оның 
күйлері жəне шығу тарихының мазмұны 
болып табылады. «Қорқыт ата кітабындағы» 
жырлар əрбір кезеңдегі оқиғаларды 
тұтастындыратын түркі халықтарының жал-
пы тарихы [2] мен дүниетанымының жинақ-
талған рəміздік сипатты іспеттес. Ондағы 
əрбір жырының мазмұны терең рəміздік, 

бейнелік, тұспалдық мағынамен байыпты 
фи лософияны жырлайды. 

Қорқыт атадан кейін түркі халықтарының 
ру хани өрлеу үдерісі екі-үш ғасырда көп-
теген ойшылдар легін қалыптастырды. 
Мəсе лен, бүгінгі күнгі зерттеушілер бізге 
таны мал екінші ұстаз атанған əл-Фарабиден 
бас қа оның үстінде басқа да ғұлама «əл-
Фараби лер», яғни, Фарабтан шыққандардың 
болғандығын дəйектеп отыр, бір өкініштісі 
бұлардың жазба еңбектері сақталмаған. 
Сондықтан қазіргі тарихнамаларда, ғы лым 
тарихында тек жазба еңбектері сақтал ған-
дары ғана танымал болатындығы шын-
дық. Осы орайда, ІХ-ХІІ ғасырлардағы 
түр кі лік ойшылдар бүгінгі күнге келіп 
жет кен еңбектерімен қоса атап өтіледі: 
Жүсіп Баласағұнидің «Құтты білігі», 
Махмұд Қашқаридің «Түрік сөздігі», 
Қожа Ахмет Йассауидің «Даналық кітабы» 
мен «Пақырнамасы», Ахмет Иүгінекидің 
«Ақиқат сыйы» т.б.

Араб-мұсылмандық шығыс философия-
сы ның өкілі болғанмен, түркі жерінде, 
Отырар қаласында дүниеге келіп, балалық 
ша ғын осы щаһарда өткізген ойшылдардың 
бірі – Əбу Насыр Əл Фараби. Оның то-
лық есімі – Əбу Насыр Мұхаммед ибн 
Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ əл Фараби 
ат-Түрки (870-950жж.) болатын. Əлемге 
əйгі лі философ жан-жақты энциклопедист 
ғалым: дəрігер, физик, психолог, ма те ма-
тик, астороном, музыкант, ақын, т.б. бол-
ғандықтан, метафизикалық жəне он толо-
гиялық мəселелерді таразылауда да өзіндік 
төл тума идеяларын ұсынған. Сонымен қа-
тар əл-Фараби ілімінің бір қыры да кө не  
Грекиялық Аристотель мен Платон еңбек-
теріне түсіндірмелі (герменевтикалық) 
тал даулар жасаудан басталады жəне ке-
йін гі батыс еуропаға оның еңбектерін 
та ныс тырушылардың бірі ретінде де 
танымалдығымен ерекшеленеді. Ол əлем-
дік рухани кеңістікте Аристотельден кейін гі 
«екінші ұстаз» атанған (мүмкін, шын дығын-
да, бірінші болар). Əл-Фараби 200-дей ең-
бек жазғанмен, оның бізге келіп жет кені 
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70-тейі ғана: «Философиялық трак таттар», 
«Математикалық трактаттар», «Əлеу мет тік -
эти калық трактаттар», «Логикалық трак тат-
тар», «Музыканың ұлы кітабы», «Қайы рымды 
қала тұрғындарының көзқарастары» т.б.

Физикалық ілімдер саласында кеңістік, 
ма терия, қозғалыс жөнінде ұтымды пікір-
лерін ұсынумен қатар, тəжірибелер жасап, 
оны дəйектеуге құлшынған. Мəселен, 
вакуум ту ралы толғанысында, оны тəжірибе 
жүзінде тексеріп көріп, əлемде табиғи 
вакуумның болмайтындығын дəлелдейді. 
Осыдан ойшылдың бос кеңістіктің нақты 
физи калық көрінісі вакуум жөніндегі көз-
қарастарының да маңызды тұс екендігі 
аңға рылады. Вакуумды тəжірибелік-эмпи-
рикалық жолмен зерделеген əл-Фараби оның 
болмайтындығын ауа мен судың қатынасы 
арқылы байыптайды. 

Психологиялық көзқарастарында ақыл, 
ин теллект, қабылдау сияқты мəселелерді 
тара зы лап, танымның деңгейлерін ажы ра-
тып көрсетеді. Мəселен, интеллектіні бір не-
ше түрге ажыратып, əрқайсысының қыз мет-
терін көрсетуі де бүгінгі күнге дейін маңыз-
ды мəселелер болып табылып отыр.

Музыка саласында, дыбыстардың 
саздық өрнек телуі, ноталар мен музыкалық 
білімнің қазір гі теориялық деңгейлерін 
«Музыканың ұлы кі табы» атты еңбегінде 
алғаш рет баян дайды. Метафизикалық ба-
ғыт  та: онтологиялық, негізгі ұғымдық, əрі 
нақты, түпкі философиялық мəселе «бар» 
мен «жоқ» жөніндегі ойтолғамдар түзілісін; 
қозғалыс жəне оның түлерін; пішін (форма) 
мен материяның арақатынасын байыпты 
зерделеу бойынша «қалыптасу» мен 
«жаратылу» мəселелерін; орын мен кеңістік 
туралы толғаныстарын, жаратушының 
əлем  ді жарату актісіндегі сипатын т.б. зер-

делейді[3,47б.].
Осы аталған идеялар ойшылдың «Мəсе-

лелердің мəні» деген еңбегінде (трактаты) 
байыпты қарастырылған. Ол қажеттілік, 
мүм кіндік, өмір сүру мен əлемнің жара-
тылуы туралы логикалық пайымдаулар 
жасай отырып; «Біз барлық екі түрлі болады 

дейміз. Оның біріне өзі бар болғанымен, 
одан өмір сүру қажеттігі тумайтын заттар 
жатады. Заттардың бұл түрі «мүмкін бар» 
деп аталады. Бардың өзге түріне бар болады 
екен – əрқашан жəне қажетті өмір сүруі тиіс 
заттар жатады. Бұлар «қажетті бар» деп 
аталады. Егер біз «мүмкін бар» турасында 
«бəлкім ол жоқ шығар» деп пайым жасасақ, 
– онда ешқандай оғаштық жоқ. «Мүмкін 
бар» өмір сүруі үшін өзінің болмысында 
қандай да болмасын бір себепті қажет етеді. 
Осындай себеп пайда болғанда, ол «өзгенің 
арқасында қажеті барға» айналады», – деп 
«бар» мен «жоқты» байыптаған ойшыл, 
оның таза онтологиялық мəн екендігін 
ұсына келе, «мүмкін бар» мен «қажетті 
барды» ажыратып алады. Осы қақ жару 
(дихотомия) шартты түрде ұсынылып, ортақ 
«бар» ұғымынан таралып шыққанменен, ең 
түпкі мəселелерді қозғайды.

Əл-Фараби осы мəселені теологиялық 
пікірімен ұштастыра отырып, əрі қарай 
сабақтай түседі: «Оның мəселен, дене тəрізді 
болмыс сипаты жоқ. Сен оны бар дей алар 
едің, бірақ «бардың» анықтауышы «зат» – 
ал «зат» болса тағы дененің анықтауышы. 
Осылайша «қажетті бар» туралы «ол қажетті 
бар жəне бұл оның өмір сүру түрі» дегенді 
ғана айта аламыз. Бұдан қорытынды – 
қажетті бардың не тегі, не түрі, не дерегі, не 
дəлелі жоқ. Керісінше, оның өзі баршаның 
дəлелі бола алады. Ол тұрақты мəңгілік 
түрінде өз бетінше өмір сүреді, ешқашан 
мəңгіге жоғалмайды, өмірі əлеуетті емес. 
Бұдан оның болмауы мүмкін емес, ол өзінің 
бірқалыпты өшпейтін өмірі үшін ештеңеге 
мұқтаж емес жəне ол бір қалыптан екінші 
қалыпқа көшпейді деген тұжырым шығады. 
Оған не көлем, не орын, не уақыт таңуға 
болмайды. Ол дене емес. Оның болмысында 
өзінің өмір сүруі тəуелді болатындай бөтен 
ешнəрсе жоқ. Осы мағынасында да ол бір 
тұтас. Дəл осы іспетті оның болмысын, 
материя, түр, түс деген тəрізді түсініктермен 
сипаттауға болмайды»,-деп, оған – ақыл, 
данышпан, көркем, шебер, махаббат иесі т.б. 
қасиеттерді  таңады. 



65

ҰЛТТЫҚ ДІЛ

Демек, «қажетті бар» болмыстық болған-
мен, шартты түрде ешқандай болмыстық 
сапаны иемденбейді, таза абсолютті тəуелсіз, 
бар болуының өзі «өзі-үшін болудың» толық 
мəнін иемденген, əрі өмір сүрудің, болудың, 
барлықтың шынайы мəні мен мағынасын 
толықтай иеленген əлдебір жақ деп тұс пал-
данады. Осы белгісіз жақ Жаратушыға ай-
налып, онымен теңеседі, ол креативтік қуатқа 
ие, бүткіл дүниені бар қылуға қабілетті жəне 
оның болмысын бағындыруға ерікті т.б. 
қасиеттерді иемденеді. Яғни, əл-Фарабидің 
нұс қап отырғаны Жаратушының өзі, ол – 
Құдай болып табылады. Бұл дəстүрлі фило-
софиялық теологиялық ілім.

Ойшылдың идеялары теософиясын айғақ-
таумен жалғаса түседі: «Ол заттарға мəңгілік 
өмір береді, жоқ болуына тиым салады. Осы 
мəнінде ол барлық заттардың болмысының 
себебі болып табылады, бірақ бұл заттарды 
жоқтан бар еткенде оларға өз бетінше еркін 
өмір сүру мүмкіндігін қоса береді деген сөз 
емес». 

Əл-Фарабидің еңбектерінің көпшілігі 
біз ге жетпей жоғалып кеткендіктен, оның 
дүние танымын тұтастай ашу мүмкін емес, 
тек қана жеке-жеке идеялары мен тұжы-
рымдары ғана мəлім бола алады. Бүгінгі 
таң да да ислам дінінің осындай жан-жақты 
білім паздыққа ұмтылған келбетін қайта 
жаңғырту қажеттігін ниеттейді.

Ахмед Иүгінеки (12 ғасырдың соңы, 13 
ға сырдың басы, сонда) өмір сүрген тари-
хи кезең де мұсылмандық мəдениеттің 
түр кі лік ортада орныға бастауымен бай-
ланысты болғандықтан, ойшылдың жеке 
дүние ге көзқарасының қалыптасуына ис-
лам діні тікелей əсер етіп, теологиялық эти-
ка мен моральдік қағидалар оның шығар-
машылығынан айқын көрініс табады. 
Оның «Ақи қат сыйы» деп аталатын ең бе-
гі діни-философиялық шығарма шығыс-
тық ойлау дəстүрін, түркілік таным-түсі-
нікті тұтасынан жинақтайды [4]. Бұнда 
адамгершілік қағидаларын кеңінен наси-
хаттау мен үлгі-өнегелілік басты орынға 
шығарылып, ол онтологиялық, теологиялық 

тұрғыдан зерделенеді. Бұнда «Ақиқат» ілім 
«сый» ретінде табиғи жəне адамзаттың 
эволюциясының рухани өрлеуінің қажетті, 
əрі бірден-бірі ілімі деген идея ниеттеледі. 
Бұл адамның білімге деген ұмтылысының 
жоғарылығы мен адамгершіліктің үндес-
тірілуі арқылы толығады деген пікірлермен 
тұжырымдалды. Ал ақыл адам өмірінде ма-
ңыз ды жəне адами қасиеттің негізі екендігі 
дəйектеліп, ақылға сүйене отырып, өмір 
сүрудің шабыттылығын жырлайды, рацио-
налистік дəстүрді қолдайды. Бірақ ол 
батыстық рационализмнен елеулі айыр-
ма шылығы бар идея, бұнда даналық, 
парасаттылық, сезімділік пен адамгершілік 
мұ раттары қоса қамтылады, бұларды ажы-
рамас бірлікте қарастырады [5,56-104бб.].

Адам өміріндегі сөз бен тілдің маңыз-
дылығы жəне оны дұрыс пайдалану жөнінде 
толғай келіп, оны жалпы құндылықтар жүйе-
сімен топтастырады да, табиғи əлеуметтік 
заңдылық ретінде пайымдайды. Бұл құдіретті 
заңдылықты жоғарғы жаратушының Ақиқат 
сыйы ретінде қабылдауды ұсынады, сөйтіп 
өз ілімін асқақтандыра түседі.

А. Иүгінекидің іліміндегі қарама-қар сы -
лық тар туралы ілімдердің тоғысуы құдай-
лықтан бастау алып, күн мен түн жəне жарық 
пен қараңғының алмасуының табиғилық 
бол мы сы мен шартталады. Мəселен:

Құдайым (сен үшін) күн мен түнді жарат ты,  
Кезегімен алмасып, бірінен соң бірі өтіп 

жатады.
Күніңді кетіріп қараңғы түн етеді.
Түніңді кетіріп қайтадан жарық етеді,- 

деп тұжырымдайды. Бұнда құдайдың əлем  -
ді жоқтан жаратқандығы туралы (креа цио-
нистік) қағиданы негізге алумен қа тар, оның 
адамзат үшін табиғи болмыс бо лып табы ла-
тындығын, объективтілігін паш ете отырып, 
адам мен құдай арасындағы қатынастың 
ақиқат деңгейін көрсетеді. Бұнда біртұтас 
ғаламды, дүниені жасаушы, жаратушы бір 
құдірет күш бар екенін мойындап, оның ас-
қақтығын пайымдайды.

Алла тек жаратушы салқынқанды емес, 
əді леттілікті, парасаттылықты сақтаушы ай-
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рықшы күш жəне адамдарға ырыздық пен 
бақыт жəне игілік сыйлаушы ретінде көр-
сетіледі: «Алла өзін білімменен құт етеді, 
Қайырсыз надандықты жұт етеді. Білімді 
үйренбеген талай қауым, Құдайды қол дан 
жасап бұт етеді». Діни сауатсыздық пен 
на дандықты да əшкерелеген бұндай көз-
қарастар бүгінгі замандағы дүмше молдалық 
үшін де маңызды түйткіл.

Түркі халықтарындағы араб-мұсыл ман-
дық ренессанс ықпалымен қалыптасқан 
қа зақ даласындағы ойшылдардың көрнек-
тілерінің бірі – Қожа Ахмет Яссауидің 
(1093 кейбір деректерде 1103жж - 1166жж) 
маха б бат философиясы ғашықтық танымы 
бойынша теологиялық сипатты басшылыққа 
алады, жету жолы мен ұмтылуы бойынша – 
тəн дік құмарлықтар мен қажеттіліктерден 
ада болып, тек рухани даму жолына түсуді 
өмірлік тəжірибесінде іске асыруды жолға 
қоятын аскеттік тəсілді қолданады да, 
суфистік өмір кешу дағдысын уағыздайды. 
Себебі, адам өміріндегі ең басты мұрат 
мен тіршіліктің мəні, ең жоғарғы саты, 
абсолюттік деңгей – «құдайды сүю» болып 
табылады деген ұстанымды негізге алады. 
Ол ғашықтық тек құдайдың жек басы ғана 
емес, оның əрекеттері мен жаратушылығын 
мойындау арқылы, соның нəтижесіндегі 
əлем нің сан алуандығына сүйсіну жолын, 
əсем дігі мен асқақтығына масаттану сезімін 
жалпылама түрде байыптап, дəйектей түсе-
ді: «Он сегіз мың ғаламға қайран болған 
ғашық тар» деген тұжырым осының айғағы. 
Бұн да танылмайтын тылсымдықты тануға 
ұмтылыс құштарлығы өзіне ғашықтықты 
туғызған, ол он сегіз мың ғалам арқылы 
өзінің сан алуан шексіздігін жəне адам үшін 
ғажайып құрылғандығын жариялайды. Сон-
дық тан ойшыл өмірге құлшыныстың орта-
лы ғы ретінде осы махаббатты түпнегізге 
ай налдырады. Өз ойын «Ғашық сырын таба 
алмай, сарсаң болған ғашықтар», – деп тұ-
жы рымдаған ойшылда ғашықтықтың өзі 
оның ішкі сырын білуге ұмтылыс арқылы 
тыл сым бола бастайды, себебі, адам өзінің 
ға шықтығын саналы түрде түсіндіріп бере 

алмайды, ол сезім мен интуиция арқылы 
көм керіледі, сондықтан оның сыры сол 
ғашықтықтық құбылысының өзінде жатыр. 
Құ дай жəне ол жаратқан əлем дүниені 
көңіл көзімен терең түйсінген адам үшін 
бұрыннан-ақ «ғашықтық объектісі болып 
тағайындалған», сондықтан оны сүюге тиісті 
болу адам ғұмырындағы басты өмірмəнділік 
тірек болып табылады. Махаббаттың 
рахатқа бөленушілігі (экстазы) мен өзге 
əлемге тереңдеп ену – құдайға тоғысу мен 
нұрлануға жетелейтін ішкі психологиялық 
сана-сезім, ол сайып келгенде, əлемнің 
сырын ұғыну мен таным бола отырып, əуелі 
адамдағы сезімнің болуымен шартталады, 
одан кейін ол сезімнің құдайға бағытталауы 
арқылы жаратқан əлемді тұтастай қамтып, 
сүйсіну басталады. Осы сүйсіну деңгейі 
бүкіл дүниені танудың бастапқы нұсқасы 
мен са тысы деген ой ниеті жатыр. Бұл 
сүйсінудің өзі тек жай ғана тамсану емес, 
те рең психологиялық күй арқылы іске 
асатын жəне практикалық əрекеттермен 
көмкерілген əрекет болып табылады. Тұң-
ғиық жайбарақаттану мен сезімдік тұрмыс 
қалпын иеленудің құралы – əуелі Алланы 
тани жəне мойындай білу шарты болатын 
болса, осы тұста Ахмед Яссауидің махаббат 
философиясының ерекшілігі түпкілікті 
махаббат болып саналатын жоғары сезімдік 
деңгейді бастан өткізу[6,38-42бб.]. Басқа 
теологиялық көзқарастарда құдайды мойын-
дау рационалды дəйектеліп, оны құрметтеу 
керектігі айтылатын болса, суфистік таным-
да, əсіресе, Яссауи ілімінде оны сүйе білу-
дің шынайы мағынасы толғанылады, осы 
сүйіс пеншілік адамды жайбарақат күй ге тү-
сі ріп, алаңдаушылық пен өмірлік азаптар-
дан, қиыншылықтардан құтқарады. Сопы-
лық философияны зерделеушілер де оның 
та нымдық қызметін, ақиқатты ашу функ-
циясын айрықша бөліп көрсетеді.

Оның «Даналық кітабы» – ғұмыр ке-
шу  ден өзінше мəн-мағына тапқан, сүй-
іс пеншілікке ұмтылыс шабыттары мен 
іс сіздік енжарлығының «алтын ара лы-
ғын»  ұсынғандай болады, даналық пен 
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парасаттылықтың бастауларын нақ ты тұ-
жырымдайды. Оның махаббат филосо фия-
сында ер мен əйелдің тұрмыстық жұп тық 
сүйіспеншілігінен жоғарырақ, асқақ тап 
көтерілген өмірмəнділік ұғымдар тео логия-
лық формадағы онтологиялық деңгеймен 
тоғысады. Сөйтіп, ең жоғарғы деңгей 
«СҮЮ»  құ былысын асқақтандырады, оны 
түп кі рухани құндылықтың сезімдік-та-
нымдық дəрежесі ретінде орнықтырады. 
Бұл деңгейде махаббат өзінен-өзі тылсым, 
қасиетті, қастерлі игілікке өтеді. Ол адамның 
əлемде өзін-өзі ашуының, мəңгілік рухани 
жетілуінің нақты көрінісіне айналады. 
Бұның нəтижесі «Хақпен дидарласуға» 
ке ліп тоғысатын тұңғиық философияны 
туғыз ды. Сопылық дəстүрге енудің негізгі 
ке дергілерінің бірі – нəпсі мəселесі Қожа 
Ахмет Иассауида ішкі психологиялық 
ық пал арқылы күресетін екінші жақ, 
өзінің нəпсісі өзіне қарсы қойылады. Осы 
тұрғыдан алғанда, дүниенің сыры да, жара-
тушысы Алла да, оған сенім де, бұның қар-
сы азғырушысы нəпсі де адамның өз іш ін де, 
сондықтан жағымдыларын оятып, жағым-
сыздарын саналы түрде ығыстырудың бірлігі 
Хақ жолына жету деген тұжырым жатыр.

Түркілік өрлеу кезеңінің көрнекті ойшыл-
дарының бірі – Жүсіп Баласағұнидің (10 20  
ж ж.  дү   ние ге келген, қайтыс болғаны бел-
гісіз) «Құт ты білік» дастанында эти ка лық 
қағидалар кеңірек жəне əр тарапты (плю-
ралистік) таным тұрғысынан зерделенеді, 
оларды насихаттаудан гөрі таным таразысын 
кеңейту ұсынылады: өмір салтын таңдап 
алу үшін екі түрлі ғұмыр кешу дəстүрі са-
лыс тырылып қойылады. Қалыпты өмір ба-
ғы тын ұстанатын Өгдүлмиш пен аскетизм 
қа ғи даларының өз өміріне қолданушы, қо-
ғам нан оқшауланған Одғурмыштың ғұмыр 
кешуі үрдістерінің салыстырылып барып 
ұсы нылуында да, жалпы өмірдің мағынасы 
ту ралы мəселені қозғаудың ниеті жатыр. 
Одғурмыш: «Дүние сүйікті болғаны үшін 
бү кіл айыбы, Саған игілік болып көрінеді, 
ей, елден асқан қымбаттым»,-деп өзінің та-
қуа  лық дəстүрінің маңызын ұсынады да, 

«Өзің нің дүниені сүйгеніңнің белгісі бұл 
қан ша айыбын (көрсең де), көңілің игілікке 
са нап тұрады»,-деп адам танымындағы 
ал дамшылық пен сенімнің түпнегізінде 
ақиқат жатырмайтындығын, ол тек дүниеге 
елігу арқылы өзін-өзі алдау ғана болып 
табылатындығын пайымдайды жəне осы 
жал ған дүниенің арғы жағындағы абсолютті 
ақи қатты түйсіну қажеттігін дəйектейді: 
«Бұл дүниенің бақыты ізгі емес, Алладан 
алыстатады, дінді жұтатады».

Осы тұста Баласағұнның дүниета-
нымындағы негізгі ерекшелік ашылады, екі 
түр лі ізгілікті көзқарас ұстанушы жақтарды 
пікірталасқа түсіреді жəне осы екі бағыттың, 
шындығында да, қайсысын таңдау қажет 
деген өмірмəнділік сауал тастайды. Аскеттік 
ғұ мыр кешкен Одғурмыш: «Дүние жинау 
не үшін керек? Қайта тастап кеткен соң, Ей, 
өлетін (пенде), сен несіне алданасың, Өзің 
екі күндік қонақ бола отырып» десе, оған 
қа лыпты өмір сүрушінің өкілі Өгдүлмиштің 
жауабы:

«Дүние халқы мен мемлекеті кентін тас-
тап 

(О дүниенің) ауыр жүгін арқалап тауға ба-
рып тұрса

Барлық дүние бұзылып, бос қалар еді
Адам баласының баршасы ұрық шашпас 

еді»,-деп түйінделеді.
Одғүрмыш дүниесүйгіштік махаббаттың 

өт пелілігі мен жалғандығын, өткіншілікке 
сен ген мағынасыздықты, алдамшы тір ші-
ліктегі адасуды рухани өрлеудің соңғы ақи-
қаты құдайды сүюге қарама-қарсы қой ып, 
жағымсыз-мағынасыз деңгейге кө те ріп, 
өмірдің мəнін аскеттікпен шешсе, Өг дүл-
миш бұл бағдарды іштей бағалайды, ке-
ліседі, оның философиясын ұғынады, бі-
рақ нақты өмірлік тəжірибеде өзінің бас-
қаша қағидаларын ұсынады; ұрпақтар 
сабақтастығы да соншалықты маңызды 
екендігін алға тартады. Бұдан екі түрлі ма-
ха ббат пен өмір сүру бағыты құрылады; 
теологиялық жəне экзистенциалдық. 

Сондай-ақ ойшылдың бұл туындысында 
жалпы этикалық бағдарлар өсиетнама ре-
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тін де тұжырымдалады: «Біліп айтқан сөз – 
білікті саналар, Біліксіз сөз басыңды жеп, 
табалар. Көп сөйлеме, аз айт бірер түйірін, 
Бір сөзбен шеш тəмəм сөздің түйінін». Бұн-
да сөздің бастапқылығы мен ықпалының құ-
дыреттілігін, құндылығы мен нақтылығын, 
практикалық мағыналығы мен əсерлілігін 
таразылап, оны өмірмəнділік деңгейге шыға-
ратын ұстын тұжырымдалады. 

Бұл кезеңдегі ойшылдарың ішінде, 
кейіннен түркі даласына айтарлықтай ықпал 
етіп, қазақ сахарасында өзіндік мектебі жал-
ғасын тапқаны – А. Яссауи болды. Сопылық 
мектеп əсіресе, ХІХ ғасырда қазақ жерінде 
кең тарады, ол əулиелік жəне ағартушылық 

сияқты арналарға бөлінді. Қазіргі кезде 
оның жалпы философиясының тереңдігі 
мой ындалғанмен, бұндай өмір арнасымен 
тір шілік ету заманымызға сай келмейтін кө-
не дəстүр ретінде бағаланған.

Қорыта айтқанда, түркілік өрлеу дəуі рін-
дегі философия кейінгі ұлтымыздың дамуы-
на, руханияттық өрлеуіне айтарлықтай əсер 
ет  кен елеулі кезең болды. Ол кездегі руха-
ният тық деңгейдің биіктігі бүгінгі күні де 
ұр пақтарға сабақ аларлық үлгі болмақ. Сон-
дықтан, келесі кезекте, оның мұралары мен 
игі нəтижелерін қоғамдық өмірімізде қа лай 
қолдану керектігінің тетіктерін жасау ма-
ңыз ды іс болмақ.
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Түйінді сөздер: бірлік, ұлттық идея, ұлт бірлігі, жалпытүркілік, рухани құндылықтар.

В статье показывается уровни идеи Единства. Ее дружеские, родственные, семейные, 
родовые, национальные и общечеловеческие рамки предлагаются впервые. Это доказывается 
примерами из наследия казахской духовности. 

Ключевые слова: единство, национальная идея, единство наций, общетюрский, 
духовные ценности.

The paper shows the levels of the idea of Unity. Its friendship, kinship, family, tribal, national 
and common to all mankind frameworks are suggested for the fi rst time. This is demonstrated by 
examples from the heritage of the Kazakh spirituality.

Keywords: unity, national idea, unity of nations, common Turkic, spiritual values.

Қазақ дүнетанымында Бірлік тұрмыстық-
əлеу меттік, саяси-мəдени, этикалық-эсте-
ти калық негізде құрылатын кең ауқымды 
тү  сі нік. Оның осы салалар бойынша бі-
рін-бірі қамтитын өзіндік бір шеңберлер 
жүйе сі құрылған: тұлғаның толыққандығы, 
жанұялық үйлесімділік, ру бірлестіктері, ал-
ты алаштың тұтастығы, жалпыадамзаттық 
бір лік идея сы, адам мен табиғаттың үндес-
тігі, пенде мен құдайдың тоғысуы. 

Бірінші, тұлғаның сыртқы келбеті мен 
іш кі жан дүниесінің бірлігі, үйлесімділікке 
ке ліп саятын эстетикалық тоқтам. Халқы-
мыз адамның түр-тұрпаты, жүріс-тұрысы-
мен қатар мінез-бейнелерінің, рухани дең-
гейінің бір-біріне сай болуын маңызды 
сана ған. Əйелдердің сұлулығы да ішкі маз-
мұнымен: мінез-құлқымен, ерік-жігерімен, 
ақыл-ойымен толықтырылатын кешенді 

туын  ды деп түсінілген. Мəселен, қазақ са-
ха  ра сындағы поэтикалық мектептің көр-
нек   ті ойшылдарының бірі – Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы осы үйлесімділік пен үйле-
сім  сіздікті жарыспалы түрде бейнелейді: 
«Іші-сырты тең сұлу, Əйел емес үр (хор 
қы зы) деңіз» немесе «Іші-тысы тең жаман, 
Қап-қара батпақ лайлайды»[1,107б.].

Екінші саты – жанұялық-туыстық бірлікке 
келіп саяды. Бұнда да ер мен əйелдің өзін дік 
бір ішкі түсіністігі, бір-біріне деген махаб-
баты ның мəңгілігі, түптеп келгенде, олардың 
бір  лігін қамтасыз ете алатындығы негізге 
алын  ған. Шал ақын бұл жайтты былайша 
са лыс  тырып бейнелеп береді: «Жақсы қа тын 
алған ның тойы үйінде, Жаман қатын алған -
ның  соры үйінде». Жанұялық бірлік ке  ңейе 
ке ле, қандастардың-туысқандардың бауыр-
мал дылығына қарай ұласады. «Ағайын тату 
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бол са, ат көп болар, Абысын тату болса ас 
көп бо лар» деген мақал осының айғағы. 

Үшінші сатысы – рулық-қауымдық бірлес-
тік. Қазақ қоғамында бір атаның балалары 
мен оның кейінгі ұрпақтары өсіп-өркендеп, 
жұп тарын жазбай, бір рулы елге айналып, 
қыс та қыстауға, жазда жайлауға көшсе де 
бір ге жүрген. Рулық қауымдастық кеңейе ке-
ле, олар үлкен бір ауылға айналған, қоныс із-
деп, ауып көшкендері де сол аймақтан əріге 
көп ұзай қоймаған. Оның белгілері бүгінгі 
кү ні де сақталған. Осы жеті атаға дейін са-
бақ тасқан рулық тұтастықта бəрі бірін-бірі 
таны ғандығы өз алдына, той-садақаларда 
ара ласып-құраласып, біріне-бірі қажет ке-
зін  де жəрдем беріп, қуаныштары мен қай ғы-
ларын бірге бөлісіп, тату-тəтті ғұмыр кеш -
кен. Бұл тұтастық «У ішсең, руыңмен» де  ген 
нақыл сөз арқылы бейнеленген. Алты алаш-
қа жайылған үлкен мерекелерде, сол рудың 
палуандары, ақындары мен күйшілері де «ру 
намысы» үшін бəсекеге түскен.

Төртінші саты – тұтас қазақ қоғамының, 
үш жүз бен алты Алаштың тұтастығы ар-
қылы жүзеге асатын Ел бірлігі. Бұнда руға 
бөліну қалыс қалып, тұтас қазақ баласы 
ота ны мен жері үшін ел басына күн туған 
сəт терде біріге түседі. Демек, сыртқы жау-
лар үшін іштей ынтымақтастық пайда бо-
луы тиіс. Оларды біріктіретін тұтас ұлт-
тың тарихи тағдырының ортақтығы, бір 
эт нос болғандықтан туыстық-қандық бай-
ла ныстар, бірігіп өмір сүруге жетелейтін 
ұжым дық сана. Бұл бірлік ортаңғы буын 
бол ған мен, өткен тарихымызда да, қазіргі 
кез де де, келешекте де маңызды құбылыс 
бо лып саналатын сол ұлттың түпкі идеясы 
болып табылады.

Бесінші саты – жалпытүркілік идея. 
Ол ке зінде бір бұтақтан өрбіген, кейіннен 
əлем ге бытырап кеткен туыстас түркі тай-
паларының əрқайсысының өз алдына мемле-
кет немесе бірлестіктер құрып отырған 
қауым дарының тұтасуы, ынтамақтастық 
пен бір лікте болуы, саяси-экономикалық 
қаты настары мен əлеуметтік-мəдени сұх бат -
тастығын қамтамасыз етуі. Мысалы, түр кі-

шілдік идеясын толғағандардың бірі – ХХ 
ғасыр басындағы ақын Мағжан Жұмабаев 
бо латын: «Қосылып батыр түрік балалары, 
Тап татпа, жолын кесіп, тізгінге орал» не-
месе: «Бауырым, сен о жақта, мен бұ жақта, 
Қай ғыдан қан жұтамыз. Біздің атқа, лайық 
па құл боп тұру. Кел кетелік Алтайға, ата ми-
рас алтын таққа»[2,55б.].

Алтыншы саты – тұтас адамзат қоғамы-
ның бірлігі. Адамдардың биологиялық түр 
ре тінде ортақ қасиеттері бойынша ұжым-
дасуы. «Жер –адамзаттың ортақ үйі» немесе 
«алып кемесі» дегенге келіп саятын ішкі се-
зім оларды ерікті-еріксіз түрде біріктіреді. Бұл 
қазіргі экологиялық жағдайларда, жа һан дану 
үрдісінде, тұтас ақпараттық-эко номикалық 
кеңістіктің құрылуы жағдайында өзектілене 
түскен. Абайдың «Адамзаттың бə рін сүй 
бауырым деп»,-деген тұжырымы жалпы-
адамзаттық бірлік идеясына келіп то ғы сады.

Жетінші саты – адам мен табиғат немесе 
адам мен əлемнің тұтастығы идеясы. Кө не 
Антика дəуіріндегі стоиктер мектебі адам ды 
əлемнің шағын қайталанған үлгісі ық шам-
ғарыш деп түсінген. Қазіргі кездегі кванттық 
физика да тек адам мен табиғат қана емес, 
бар лық құбылыстардың бір-бірімен тығыз 
байланысты болатындығы, оның əрбір бөл-
ше гінің тұтас əлем туралы ақпараттарды 
бойы на сіңірген екендігі туралы академиялық 
емес ғылыми тұжырымдар ұсынып, оны 
дəйек теу үстінде. Қазақтардың он сегіз мың 
ға лам туралы түсініктері де олардың əрбір 
ша ғын бөліктерінің де бір-біріне тəуелді 
екен дігі туралы ойды меңзейді.

Қазақ халқындағы ұлт бірлігі – ұлттық 
идея ның негізгі саяси-əлеуметтік мəні. Хал-
қы мыздың тарихы мен қазіргі күнге дейін 
сақталуының, этностың бар болуының, бү-
гін гі біздің, яғни, əрбіреуіміздің өмір сүр іп, 
осы дүниеге қазақ болып келуіміздің алғы-
шарты да осы ұлт бірлігі идеясына тіке лей 
байланысты.

Түркі халықтарының ерекшелігі, əлемде 
бас қа халықтарда мүлде болмаған жағдайы 
– қай та-қайта тарих сахнасына шығып, бір-
неше рет империялар құруы, одан кейінгі 
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ХҮ ға сыр дағы қазақ хандығының құрылуы 
жə не оның бастапқыда халықаралық саяси 
сах нада айтарлықтай беделге ие болуы – 
Бір лік идеясына тікелей байланысты. Осы 
тұс та, «неге бастапқыда, ал кейіннен неге 
олай болмаған» деген түйткіл туындайды. 
ХҮІІІ ға сырлар шамасында ел ішіндегі 
мыз ғымастықтың іргесі шайқала бастады, 
хан дар мен батырлар арасында алауыздық 
туды, сондықтан алты алашқа ортақ тұрақты 
əскер болмады. Бұл үрдіс бірнеше жылдарға 
созылды жəне бүгінгі күні де сарқыншақтары 
байқалып отыр. Ауызбірліктің жоқтығы, 
хандыққа талас, руаралық тартыс, күншілдік 
сана саяси зияткерлерден бастап, қарапайым 
бұқара халықтың санасын жаулап алған 
жағымсыз жəне тұрақты мінез-құлыққа 
айналды. Оның тамыры да тереңде жатыр. 
«Қырық пышақ қыпшақ» деген сөз содан 
қалған жəне ол қоғамдық өмірдің барлық 
саласынан орын алады. Шыңғыс ханнан кейін 
оның əулеттерінің арасындағы таққа талас, 
қазақ хандығы тұсындағы билік үшін күрес, 
руға бөлініп өзара қырқысу, «ағайының 
бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң 
бере алмайды» деген нақыл сөздің тууына 
алып келген қарапайым халық арасындағы 
күншілдік, бүгінгі күні ұлғая түскен 
жанұядағы кикілжіңдер т.б. барлығы қазақ 
қоғамындағы зиялы қауымды алаңдатпай 
қоймады. Əсіресе, жоңғар шапқыншылығы 
мен орыс отаршылдығы тұсында оның 
зардаптары анық байқалды. Сондықтан, 
қазақ халқының осындай жағымсыз мінез 
бейнесіне байланысты руханиятымызда бір-
лікке шақыратын мақалдар мен мəтелдер, 
жыр лар мен өлең толғаулар, аңыз əңгімелер 
көп теп туа бастады.

Сырым батыр Нұралы ханға наразы бо-
лып жүргенде «Аз бен көпті, ақ пен қараны, 
нашар мен мықтыны теңгере алмадың», – деп 
өкпелепті. Нұралыға бір кез келгенде Сырым 
амандаспай жүре беріпті. Сонда Нұралы: 
«Батыр! Қайырылып сəлем бергің келмейді, 
тасып жүрсің-ау!»,-депті. Сонда Сырым: 
«Хан, тасып жүргенім жоқ, қазақ баласының 
басын қоса алмай сасып жүрмін» деген екен 

[3]. Бұл тек Сырым батырдың ханға өк-
пелегенде айта салған сөзі ғана емес, қазақ 
қоға мының тарихындағы шындық жəне ке-
рі тартпа əдет. Осыны кезінде жоңғарлар, 
хиуа лықтар, орыстар шебер пайдаланды, 
қа зақ тардың өздерін-өздеріне айдап салды, 
халқымыздың түпата тегін білуге тиістілігі, 
жеті атаға дейін қыз алыспайтындығы сияқ-
ты тұрақты тарихи жадысын рушылдық 
идео логиясына айналдырып жіберді. ХХ 
ға сыр дың басында қазақ халқының зия-
лы лары арасында да бірін-бірі «Кеңес үкі-
меті не мынау қарсы» деп ұстап беретін 
быты раңқылық сақталып қалды. Абайдың 
көре ген ділігі де осы тұста анық байқалады: 
«За ман ақыр жастары, Қосылмас ешбір бас-
тары, Біріне бірі қастыққа – Қойнына тыққан 
тас тары».

Тарихта еліміздің ішкі бірлігінің бұзы-
луы, бауырмалдық пен туысқандық шартта-
рының сақталмау жағдайларының бүгінгі 
кү ні де кездесіп отырғандығы жасырын 
емес. Оның үстіне қазақ халқының ділін дегі 
жағымсыз психологиялық қасиет – «күн шіл-
дік» те бүгінгі заманға дейін жалғасын тау ып 
отырған құбылыс. Оның да тарихи-əлеу меттік, 
генетикалық-психологиялық өзін дік себептері 
бар. Күншілдікті «қан арқылы қалыптасқан 
мінез-құлық бойын ша жалғасқан табиғи 
қасиет» деп түсін дірушілердің пікірлерін 
мысалға алсақ, бір неше себептерін ұсынуға 
болады: көп əй ел алушылықтың салдарынан 
олардың бір ша ңыраққа психологиялық 
тұрғыдан сый ыса алмай, ауызбірлікте 
болмауынан. Осы құ былыстың «бір əкелі, əр 
түрлі ана лы» ұрпақтарға беріліп, олардың да 
бір-бірі не ана мүддесін қорғауға ұмтылысы 
жөні нен қайшы келуі. Бұл – əсіресе, тари-
хы мыз көрсеткендей, хандық билікке тай та-
ластардан анық байқалады. Осыған бай ла-
нысты халқымызда «тоқалдан туған» деп ата-
латын əлеуметтік кемсітушілік орын ал ған. 
Билік басындағы бұндай талас-тартыс қара-
пайым бұқара халық санасында солай бо луы 
тиіс құбылыс ретінде қалыптасып «үл гі» ре-
тінде таралған. Психоəлеуметтік тұрғыдан 
бұл құбылыс: саяси күншілдік немесе күн-
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шілдік саясаты – билікке ұмтылыстың нəти-
же сі өзгені басты бəсекелес ретінде таңдап 
алып, оған қарсы айла-əрекет ұйымдастыру 
бо йынша; психологиялық күншілдік – адам-
ның  ішкі қызғаншақтық сезімінен туын дау ар-
қылы; əлеуметтік күншілдік – қоғам дағы қай-
шылықтардан туындаған кек алу шы лық са-
наның негізінде құрылған деп ажы ра ты ла ды. 

Бірақ түркі-қазақ халқының тұтас тарихы 
тек өзара саяси-əлеуметтік кикілжіңдерден 
тұрған деген түсінік тумауы тиіс. Себебі, ел 
бірлігі мен тұтастығын жырлаған идеологтар 
халқын үнемі ауызбіршілікке шақырып 
отыр ған. Мысалы, Ақтамберді жырау «Бала-
ларыма өсиет» деп аталған толғауында қазақ 
ұрпақтарының татулығы мен бірлікте болуы 
тиіс екендігін насихаттайды, оны өсиет ре-
тін де қалдырады: «Балаларыма өсиет: Қыз-
маңыздар кепиет, Бірлігіңнен айрылма, 
Бір лікте бар қасиет. Татулық болар береке, 
Қыл масын жұрт келеке, Араз болсаң алты 
ауыз»[4,67-68бб.]

Бүгінгі бірлік идеясында, ұлттық, жалпы-
түркілік, жалпыадамзаттық деңгейлердің 
бə рі де өзектілігін жоймаған түйткілді мəсе-
лелердің бірі. Қазіргі кезде, Қазақ Елі өркениет 
көшіне ілесіп, мəдени-рухани дамудың жаңа 
сатысына көтеріліп келе жатқан шақта, өз 
ұл-қыздарынан – тəуелсіздікті нығайтуды, 
еліміздің өркендеуіне жұмыла күш салуды, 
дүниежүзілік бəсекелестік алаңында өзінің 
ұлттық тұғырынан айнымауы үшін бірлесе 
қызмет етуді талап етіп отыр. Сондықтан, 
Абай сияқты қазақ қоғамының əлеуметтік 
сын шыларының айтқан пікірлері мен ескер-
тулерін жадымызға ұстап, алауыздық пен 
күншілдік сияқты керітартпа əдеттерімізден 
ары лып, болашаққа мүдделестер ретінде 
бір ге аттануымыз қажет. 

Тарих тегершігі адамзатқа сынақ жіберу 
не месе табиғи эволюцияға бейімделу та-
лап  тарын ұсыну, тіпті болмаса, өздері 
құ растырған беталыс аясында, өзін-өзі 
танудың жобасымен үнемі-үздіксіз ізденіс 
тағ дырын тағайындаған. Қазіргі кездегі 
əлем дік жаһандану үрдісі өз кезегінде: эконо-
микалық-саяси, мəдени-əлеуметтік, рухани-

психологиялық тұрғыдан қауымдасудың 
үлгі сін сабақтастырып келеді. Жаһандану 
құбылысы бүгінгі заманғы əрбір ұлт мен 
ұлыстардың, жалпыадамзаттың біріңғай 
өмір сү руді жалғастыруының өзекті мəсе-
лелерінен пайда болған, жалпы алғанда, 
гума нистік тұғырлы болып келетін əлемдік 
интеграциялық беталыс болып табылады. 
Осы тұста, ұлт мүддесі мен болашағы туралы 
пайымды пікір – соңғы жылдары қолға алы-
нып жүрген жалпытүркілік бірлік идеясы, 
демек, түркі халықтарының мəдени деңгейде 
өза ра ұйысуы мен ынтымақтастығының 
жал пы нұсқасы. Бұл біріншіден, жаһандану 
жағдайындағы түркі халықтарының рухани 
құндылықтарына сəйкес келмейтін əр түрлі 
жат психологиялық ықпал өрісі аясындағы 
идео логия лардан сақтану үшін қажетті бағ-
дар болып табылады. Шындығында, қазір гі 
адамзаттық идеологиялық кеңістік арна сын-
да, əрбір қауымдастық пен ықпалды күш тер 
өзінің насихаттық-психологиялық түсінік-
терін жалпыға таңуға ұмтылу үстінде. 
Мəсе лен, еуропаландыру, қытайландыру, 
америка ландыру тəрізді ықпалдармен қатар 
əр түр лі діндердің насихатшылдық əрекеті 
өріс тей түсуде. Осы орайда, қазақ халқы 
жə не басқа да түркі халықтары бұрынғы 
тари хи дəстүршілдік қағидасын жəне 
оны қазір гі заманға сай қайта жаңғырту 
идеясын қолдауды ұсынады. Себебі, əр түрлі 
болмыс-бітімімізге сəйкес келе бермейтін 
идеологиялардың ықпалынан алдымен, 
рухани лықты бетке ұстау арқылы сақтана 
алатын дығымыз тарихи тəжірибеде бінеше 
рет дə лелденген шара.

Екіншіден, түркілік рухани құн ды лық-
тар ды, өзара мəдени сұхбаттастықты қайта 
жаңғыртудың тарих алдында қажеттілігі ту-
ды, хронологиялық жағынан да мезгілі ке ліп 
жетті, бұл – тарих таразысының ақиқи шарты 
ретінде белгіленді. Кеңес үкіметі ыдыра-
ғаннан кейін түркі халықтарының егемендік 
алуы, түркия мемлекетінің түркілік идея 
аясын дағы мəдени ынтымақтастыққа ұмты-
лысы, ұмыт болып бара жатырған руханият-
тық деңгей т.б. оны қайта жаңғыртудың 
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уақыты келгендігін паш етіп отыр. Шынайы 
тарих ты тану, тарихи өзіндік сананың 
қалып тасып, дамуы бүгінгі күні рухани құн-
ды лықтарды қайта жаңғыртуды қалайды.

Үшіншіден, Түркі халықтарын тұтастай 
жə не оларды жекелей алғанда да, өзінің тұғыр-
лы мəртебесін əлемдік саяси-мəдени сахнада 
анықтайтын мезгілдің келіп жеткендігі де 
осы рухани құндылықтарды сараптап, қайта 
жаңғыртып, ешкімге ұқсамайтын төлтума 
ерекшеліктерімізді əйгілеудің бірден-бір 
себебі болып табылады. Бұндай заманауи 
талап – қазақ халқының жəне басқа да түр кі 
халықтарының əлемдегі орнының сал мақты 
түрде айғақталуы, дүниежүзілік халық ара-
лық кеңістікте өзіндік мəртебесінің ны-
ғаюына алып келеді.

Төртіншіден, тарихтағы түркілік бірлік 
ру хын еске алсақ, өткенге көз жүгіртсек, 
жер бе тінде түркі тектес халықтардың бір-
не ше империялар құруы, шындап келгенде, 
олардың тарихтың қозғаушы күші ретінде 
танымал болуы, əлемдік өркениетке айтар-
лықтай ықпал еткендігі т.б шынайы тарихи 
əділ бағасын алуы тиіс. Осы əділ бағаға ие 
болу түркі халықтарының рухын қайтадан 
жаңғыртып, өркендете түсуіне жетелейді. 
Бұл өз кезегінде, түркі халықтарының тари-
хи өзіндік санасының орнығуы мен өзіндік 
мақтанышына айналары сөзсіз. Жалпы-
түркілік идеясының іске асуы өз кезегінде 
мынадай нəтижелер бере алады: жаһандану 
жағдайында ұлттық құндылықтар мен 
түркі лік құндылықтарды сақтап қалудың 
іргелі тетігі; шынайы тарихымызды қайта 
қалпына келтіру мен дүниетанымымызды 
əйгілеудің негізі; тарихи туыстық қалпымыз 
рухани құндылықтарды қайта жаңыртудың 

түпнегіздік іргетасы; əлемдік саяси-мəде-
ни, рухани-экономикалық сахнада түр-
кі халықтарының өзіндік беделін əйгі леу-
дің қозғаушы күші; əлемге түркілік рухани 
құндылықтарды паш етудің жəне оң ды, 
тиімді, ұтымды тұстарын əлем халық та-
рына таратудың негізі; адамзаттың ру ха ни 
құлдырау «жоспарында» өзіндік «құт қару-
шы» ролін атқаруы тиіс екендігі жауап кер-
ші лігі жүктеледі.

Соңғы уақыттарда адамзат діни, нəсіл-
шілдік, ұлттық сияқты жікшілдіктен арылып, 
бірлесіп бейбіт өмір сүруден, ынтымақтастық 
арқылы ілгері қарай өрлеуден, ғаламдық 
мəселелермен барлық мемлекеттер бірлесіп 
күресуден, Жер мен ондағы тіршілік иелері-
нің тағдырын біріге отырып шешуден басқа 
жол жоқ екендігін ұғынып келеді. Сондықтан 
жалпыадамзаттық бірлік идеясы келешектегі 
адам болмысының мағынасын ашып беретін 
түпкілікті шешім болып табылады.

Дүниеден əркім жəне əрбір халық өзіндік 
үлесін алуға құқылы, беруге борышты жəне 
адамзат эволюциясы мен əлем заңдылығы 
осыған негізделген. Жер бетіндегі байлық 
пен игіліктің барлығы барша адамзатқа жəне 
басқа да тіршілік иелеріне арналған. Бұдан 
əлем мен адам бірлігі идеясы туындайды. 
Соңғы уақыттардағы экологиялық дағда-
рыстар жəне қоғам мен табиғат арасындағы 
қайшылықтар бұл идеяның қажеттілігін, 
заң ды екендігін, қашып құтыла алмайтын 
қағидат екендігін дəйектеп берді. Сондықтан, 
«жасыл экономика» барша мемлекеттер 
бірлесіп шешім қабылдап, тұтаса əрекет 
еткенде ғана өзінің оңды нəтижесін бе ре  
алады жəне адамзат болмысының ке ле ше-
гінің жарқын болуының кепіліне айналады.
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Балтабай Адамбаев! Қазақстанда көпке 
əйгілі, белгiлi есiм. Өйткенi ол кiсi Ұлы Отан 
соғысының ардагерi, ұлагатты ұстаз, көрнектi 
ғалым, жазушы, ақын. Мiне, осы салаларға 
азды-көптi қатысы бар азаматтардың бəрi 
Бакеңнің кiм екенiн жақсы бiледi.

Ал мен болсам Балтабай ағаның шəкірті-
мін. Мектепте дəрiсiн тыңдап, тəрбиесiн кө-
рiп өскен азаматпын. 1952 жылы ауылдағы 
7 жыл дық мектептi тамамдап, Жамбыл қала-
сындағы №38 қазақ орта мектебiнiң 8-шi 
классына оқуға түстiм. Ол кезде қалада бар 
болғаны екi ғана қазақ орта мектебi болатын. 
Бiрi қала орталығындағы Жамбыл атындағы 
мектеп-интернат, екiншiсi осы бiздiң те-
мiр  жол əкiмшiлiгiне қарайтын станция 
жанындағы мектеп.

Бiздiң бақытымызға қарай сол кезде осы 
мек тепте керемет мықты ұстаздар ұжымы 
са бақ бердi. Ол уакыт, əрине, мұғалімдерді 
пiр тұтатын мезгiл ғой. Бiрақ олардың өзi де 
қа дiрлеп-қастерлеуге тұратын ардақты аза-
маттар едi.

Б.Адамбаев бiзге қазақ тiлi жəне əдебиетi, 
логика, психология пəндерінен сабақ бердi. 
Со нымен қатар соңғы екi жыл бойы бiздің 

класс жетекшiміз болды, сондықтан басқа 
мұ ғалімдерден гөрi бiзге жақындау едi.

Балтабай ағамыздың ұстаздық қасиетi 
ерек ше болатын. Мiнез-құлқы, iс-əрекетi, 
кiсi лiк болмысы, жүрiс-тұрысы, дəріс бе-
ру тəсілі – бəрі-бəрі ұстаз болу үшiн жа-
ра тылған адам едi. Əлде шəкірттік көз бен 
қа  рағандықтан ба, немесе ерекше сила-
ғандықтан ба − ол кiсiнiң əрбiр басқан қада-
мының, айтқан сөзiнiң тəрбиелік мағынасы 
бар сияқты болып тұратын.

Кейiн ағамыз Алматыда ғылым Академия-
сында қызметте жүргенде, кездескен сайын 
ме нiң ол кiсiге айтатыным: «Аға, Сiздiң орны-
ңыз университет кафедрасында емес пе? Бо-
лашақ əдебиетшiлерге Сiздей ұстаз ауа дай 
қажет қой», − деушi едiм. Ол кiсi бiр кү лiп 
алып: «Мен мына ғылымның қызығына тү сiп 
кеттiм, тақырыбымның өте күрделi жə не керек 
мəселе екенiн өзiң бiлесiң. Дана хал қымыздың 
шешендiк өнерi туралы бар мате риалдарды 
жинақтап, зерттеп, жүйеге кел тiрiп, өзiне 
қайтарып берiп кетсем де ген арманым бар. 
Бұл да көп күш-жiгердi қа жет ететiн тiрлiк 
екен. Ал ұстаздық болса қаш пас, кейiнiрек 
көре жатармыз», − деп, жауап беретiн.
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Менiң бұл айтқаным ағамыздың ұстаздық 
қасиетiн əсiрелеу емес, шыны солай едi. Ең 
ал дымен Балтабай ағамыз нағыз əдебиетшi 
бо латын, бұл сала бойынша бiлiмi мен бiл-
гендерi тасып-төгiлiп жататын. Сабақ үстiнде 
оқу лық шеңберiнен əлдеқайда тыс шығып 
ке тетiн. Танысып жатқан жазушымыздың 
өзi бiлетiн қыр-сырларын өте тартымды, 
əде мi етiп əңгiмелейтiн. Ал талқыланған 
шығармалардың жазылу тарихы, сыншы лар-
дың берген бағасы, халықтың ой-пiкi рi, тiптi 
кейбiр кейiпкерлердiң өмiрдегi прототип терi 
туралы да айтып беретiн. Мектеп қабырға-
сында жүрiп, белгiлi романдар туралы сын 
тақырыбын алғаш осы Балтабай ағамыздың 
ау зынан еститiнбiз. Шығарманың өзiн ғана 
бi лiп қоймай, ол туралы ой пiкiрлердi бiлу 
бiз дi өте қызықтыратын.

Əдебиет сабағын жүргiзiп отырып, аға-
мыз тек əдеби шығармашылықпен шектелiп 
қал майтын. Кино, опера, балет, көркемсурет 
жө нiнде əртүрлi қызғылықты əңгiмелер ай-
ту шы едi. Опера меп балеттiң не екенiн бiл-
мейтiн бiздер ағамыздың əңгiмесiн аузы-
мызды ашып тұрып тыңдаушы едiк.

Бiр жолы класста «Жамбыл» кинофильмы 
ту ралы əңгiме қозғадық, оқушылардың бiра-
зы оны көрген болып шықты, сондықтан 
оны тал дауға қызыға араластық. Көбiмiз 
фильм дi мақтап жатырмыз, бəрiмiзге ұнаған 
сияқ ты. Ал Балтабай ағамыз фильмнiң жақ-
сы жақтарын айта келiп, бас рольде ойна-
ған Шəкен Аймановты қатты сынға ал ды. 
Жамбылдың ролi солғын шыққан, аты аңыз-
ға айналған, ХХ ғасырдын Гомерi атанған, 
атақ ты халық ақынының бейнесi бұлай 
бол мау керек. От пен жалын шарпыған қы-
лыш тай өткiр сөзi бар, аты бар əлемге əйгi-
лi ақынның образы ширақ, жинақты шы ғу 
керек едi. Фильмнiң осал жерi осы, − де дi 
ұстаз ағамыз. Балтабай ағамыздың осы сөзi 
бiздi шығармашылық əлемiне сын көз бен 
қарап, əр адамның өз ой-пiкiрi болу керек-
тiгiне жəне оны орынды айта бiлу өнерiне 
үйреттi.

Адамбаев − ұстаздың тағы бiр қасиеттi 
қы ры − ол шешендiгi, сөйлеу мəнерi. Аға-

мыз шешендiк өнердi бекер зерттемеген 
бол са керек. Ең алдымен ол кiсi тумысынан 
ше шен бе деп ойлаймын. Өйткенi бiздiң ел-
де шешен сөйлеуге (ораторлық өнерге) үйре-
тетiн арнайы мектеп болған жоқ, ондай са бақ 
та болмайтын. Бұл мəселе кейiнгi кезде ғана 
көтерiлiп жатыр. Сондықтан шешендiк өнер 
ағамыздың қанына бiткен қасиет болу ке рек. 
Ол кiсi сөйлегенде елдiң бəрi жым-жырт 
болатын, сөздерi өте тартымды əрi əсер лi 
шығатын. Сабақ кезi ме, одан тыс па сөй-
легенде мақал-мəтелдердi, нақыл сөз дердi 
көп келтiретiн. Бiз ол кiсiнi сыртынан «ма-
қал-мəтел жинағы» деп атаушы едiк. Айтыл-
ған мақалдар өте орынды жəне айтылмақ 
ой-пiкiрдi толықтырып, мəн-мағынасын аша 
тү сетiн. Өзiнiң осы əрекетiмен бiзге ма қал-
мəтелдердiң өмiрдегi орнын анықтап, маңы-
зын айтып түсiндiрiп кеткендей болды. Менiң 
өз басым осыдан кейiн мақал-мəтелдерге, 
на қыл сөздер мен афоризмдерге көп мəн 
беретiн болдым. Бiреудiң аузынан бiр жаңа 
ма қал естiсем, жазып алам. Тек қазақтың 
ға на емес, бүкiл дүние жүзi халықтарының 
мақал-мəтелдерiн жинап жүрудi əдетке ай-
нал дырдым. Мұзафар Əлiмбаев ағамыз бен 
Қадыр Мырза Əлiнiң жинақтаған ма қал-
мəтелдерi ғана емес, өздерi жанынан шыға-
ратын нақыл сөздерiн жiбермей қызығып 
оқып, газет журналдардан қиып алып, бөлек-
бөлек папкаларға салып жинап жүремiн. 
Мi не, жақ сыдан шарапат деген осы болар. 
Балтабай ағамыздың бiр ғана қырының бүкiл 
менің өмiрiме еткен əсерi осындай.

Б.Адамбаев ағамыздың ұстаздық қызме-
тiнiң өзіндік «құпиясы» болатын. Егер бе-
рiл ген тақырыпты дұрыс түсінсең, оны мең-
геруге жақсылап еңбек еткенiң көрiнiп тұр са, 
бiрақ айтқан жауабын мардымсыздау бол-
са да бағаны көтерiп қоятын. Мен бұл жақ-
сы бағаны сенiң жауабыңа емес, еткен ең-
бегiне, төккен терiне қойдым, келесi жолы 
дұ  рыс тау дайындалатыныңа сенемiн, − деп, 
өз «құпиясын» ашып та беретiн. Əрине, бұ дан 
кейiн бəріміз де алған жоғары бағаны ақтауға 
тырысатынбыз, тақырыпты жарыса оқып, 
бiрiмiздiң бiлетiнiмiздi бiрiмiзге айтып беремiз. 
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Мұндай əдiс педагогика ғылымында бар ма, 
əлде жоқ па, бiлмеймiн, ал оның бiзге əсерi өте 
керемет болатын. Əдебиет пəнін бүкiл класс 
болып үздiк оқуға тырысатынбыз. Бiрақ бұл 
зорлап оқыту емес, өз еркiңмен əде биетті сүйiп 
оқу болатын. Сондықтан да бо лар Балтабай 
ағамыздың шəкірттері iшi нен əдебиетті сүйетiн 
жастар көп шықты. Ағ а мыздың шəкірттерінің 
iшiнен бiраз жур налистер, ақын-жазушылар, 
əдебиет зерт теушi ғалымдар шықты. Олардың 
бə рін айтпай-ақ өзiммен бiрге оқыған клас-
стасым, аты бүкiл Қазақстанға əйгiлi, та-
лант  ты ақын Жарылқасын Амановты айт сам 
да жеткiлiктi. Ол өзiнiң қайталанбас ақын-
дық талантымен, шығармаларының фи ло-
софиялық ерекшелiгiмен, өлеңдерiнiң өмiрлiк 
мəні-маңызымен ақындық жанына нəр  
берген Балтабай ағамыздың ұстаздық еңбе гiн 
толығымен ақтады деп есептеймiн.

Ұстаз Адамбаевтың тағы бiр ынталандыру 
тəсілін айтқым келедi. Бұл тəсіл де педагогика 
теориясында қаралмаған, ағамыздың өзiнiң 
ойлап тапқан жаңалығы болу керек. Егер де 
үйге берген тапсырманы бəріміз (түгел класс 
болып) ойдағыдай орындасақ, жауабымыз 
жоғары бағаланып, сабақ ойдағыдай өтсе, 
сабақтың соңында ағамыз өте қызық де-
ген тақырыпқа əңгіме айтуды əдетке айнал-
дырды. Əңгіменiң тақырыбы əртүрлi – аға-
мыздың соғыста бастан кешiрген оқиғалары, 
əде биет, өнер, бiлiм, ғылым жəне т.б. сала-
лар. Қандай тақырыпты қозғамасын ұста-
зымыздың əңгiмесi қызықты, тартымды 
бола тын жəне ешуақытта қайталанбайтын. 
Бiз де мiмiздi iшке тартып, тым-тырыс оты-
рып тыңдайтынбыз.

Ал егерде үй тапсырмасын кейбiреулер 
орын дамай, сабақ нашар өтсе, онда ол күнi 
бiз ге мұндай əңгiме жоқ. Сондыктан түгел 
класс болып тырысатынбыз, ал əлгi бəрiмiздi 
əңгi месiз қалдырған «батырларды» ортаға 
алып мү йiздеп алатынбыз, олар ендi мұндай 
қы лыққа бара бермейтiн. Қазiр ойлап қа-
расақ, бұл оқудағы жоғары үлгерiмге де-
ген, сапалы бiлiмге деген ұжымдық ынта-
ландыруды, ұжымдық жауапкершiлiктi кө-
терудің ең жетiлдiрiлген əдiсi екен.

Кейiнгi кездерi бiз ұстаздық деген түсiнiктi 
сабақ беру сапасымен ғана өлшеп жүрмiз. 
Бұл жеткiлiксiз. Ұстаз өз шəкiрiтерiн тек 
дəрiс берiп қана тəрбиелемейдi. Тəрбие үшiн 
онын адами болмысының, кiсiлiк келбетiнiң, 
өмiр сүру қағидаларының, тiптi жүрiп тұ-
ру, киiну, сөйлеу мəнерiнiң маңызы зор. 
Балтабай ағамыз осы қасиетттердiң бəрiне 
көп көңiл бөлетiн ұстаз едi. Мүмкiн бұл ол 
кiсiнің əдебиет пен өнердi, эстетика мен эти-
каны терең түсiнiп қана қоймай, соған қо са 
үлкен психолог болғанынан шығар. Ұстаз-
дың қандай iс-əрекетi шəкiрттерiне қалай 
əсер ететiнiн өте жақсы бiлгенi ғой.

Осы туралы бiздiң − 1950 жылдарының 
бас ке зiн дегi мектеп оқушыларының ұс-
та  зымыз туралы есте қалғаны мынау. 
Б.Адамбаев мұнтаздай тап-таза киiнетiн, 
мiн деттi түрде костюм-шалбар, таза көйлек, 
мой нында жарысымды галстук. Үтiктеген 
шал барының қыры ешуақытта сынбайтын. 
Қал тасында жақсылап үтiктелiп бүктелген 
та за бет орамал. Кейде сол орамалды алып, 
маңдайының терiн сүртiп, жай ғана көз де рi не 
тигiзiп қойып қайтып қалтасына салып қоя-
тын. Əрине, бұл жерде осының бəрiн ретiне 
келтiрiп, ағамызды жарқыратып киiндiрген 
Жаңылхан жеңгемiздiң еңбегi ерекше болар. 
Дегенмен Бакең қандай киiм кимесiн өзiне 
өте жарасып тұратын. Бұған да бiлiктiлiк пен 
икемдiлiк керек шығар. Ағамыз класстың 
есi гiн ашып кiрiп келгенде, ол кiсiмен бiр-
ге жылылық, жарасымдылық, сұлулық, келi-
сiм дiлiк қоса кiретiн. Алдымызда жай қара-
пайым мектеп мұғалiмi емес, көрнектi өнер 
қайраткерi тұрғандай сезiнетiнбiз. Өйткенi 
Балтабай аға тек жарасымды киiнiп қана 
кой май, соған сəйкес өзiн де өте жарасымды 
ұс тайтын. Ұстаздың ұлылығы осында ғой 
деп бiлемiн. Өйткенi ол өзiн ғана емес, өз 
шəкірттерін сыйлай бiлгенi.

Осы тұста менiң көп ойланып қиналатын 
мəселем мынау − бүгінгі күнi дəрiсханаға 
қа лай болса солай, кiр қожалақ киiнiп кiре 
бере тiн ұстаздар шəкірттерінің есiнде кiм 
жə не қалай болып қалатынын ойлай ма екен? 
Бүгінгi заман қиын, сондықтан кешiрiмдi бо-
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лайық дейтiндер болар. Ал бұдан жарты ға-
сыр бұрын өмiр сүру деңгейi, тұрмыс жағ-
дайы бүгiнгiден оңай болған жоқ. Əңгiме 
ада мында, ұстаздың ұлылығында.

Бiз, сол кездегi Балтабай Адамбаевтың 
шə кiрттерi, ол кiсiден көп нəрсе үйрендiк. 
Мен не гiзiнен жоғары оқу орындарында 
жұмыс іс тедiм, студенттерге дəріс оқыдым. 
Сон да аудиторияға кiрер алдында өзiме 
Балтабай ағамыздың көзiмен бiр қарап ала-
тын мын. Бұл əдетiм əзiр де бар. Қазақта 
«бой тү зеу» деген сөз бар, ол бiреуге қарап 
өсу, елiк теу, оның жақсы жақтарын қабылдап 
бойы на сiңiру, соған ұқсау деген сөз. Менiң 
ұста зымнан қабылдап алған негiзгi қағидам 
мы нау: адам өзiнiң iшкi дүниесiмен сыртқы 
кел бетiнiң үндестiгiн таба бiлуi керек, сонда 
ға на ол өзiмен өзi болады, өмiрден өзiне 
лайықты орнын табады.

Өмiрдегi үндестiктiктi тану, табу деген 
маңызды жəне күрделi мəселе. Адамдардың 
бiразы осыны түсiнбей əлек: əлi келмейтiн 
iске араласады, қолынан келмейтiн қызметке 
жармасады, сəнді деп жараспайтын киiм 
кие дi, өзiнiң бар болмысын оның шын баға-
сынан асырып көрсетем деп шаршайды. Мұ-
ның бəрi табиғилықтың, үндестiктiң жоқ-
тығы. Ақыл тоқтатып, өз бойынан осы қа си-
еттердi тапса, каншама адам бақытты болар 
едi. Ол үшiн олардың Балтабай Адамбаевтай 
ұстазы болу керек.

Осы тұста оқырмандардың бiразы 
Б.Адамбаевтың образын тым əсiрелеп жiбер-
ген, бұл барлық ұстаздардың жинақталған 
жа ғымды бейнесi деп түсiнуi мүмкiн. Əрине 
нағыз ұстаздардың бəрі Адамбаевтай болу 
керек, сонда ғана олар ұстаз деген ұлағат-
ты ұғымға лайық. Бiрақ бұл жинақты об-
раз емес, Балтабай ағамыздың жеке өз бей-
несi. Ал бiздiң ой санамызда ол кiсiнiң тəр-
биелік iс-əрекеттерi, мiнез-құлықтары тас қа 
басқандай сақталып, тағдырымызда те рең 
iз қалдырған себебi, бiрiншiден, ол кiсi нiң 
ұстаздық тұлғасының құдіретi болса, екiн-
шiден, бiздiң көрiп бiлген жақсылықты бөлiп 
жар май түгелiмен сорғыштай сорып алатын 
балау садай балғын балалық шағымыз, 

бол масақ та ұқсап бағайық деген асқақ 
арманымыз.

Жалпы мен ұстаз жөнiнен өмiрде жолым 
бол ған адаммын. Талай асыл азаматтардың 
ақы лын тыңдап, жақсылығын көрiп, шапаға-
тына бөленген жанмын. Ғылыми жетек-
шi лерiмдi былай қойғанда, өмiр жолымда, 
қыз мет тұрғысында Д.Қонаев,  А.Асқаров. 
Т.Қатаев, К.Қазыбаев. Ө.Жəнібеков, 
Б.Төлепбаев, Қ.Тұрысов сияқты абзал аға-
ла рымның өлшеусіз көп жақсылығын көр-
дiм. Солардың ақылымен өсiп-жетiлдiм, бi-
раз биiк ке көтерiлдiм, халыққа қызмет ету дi 
үйрендiм. Ал осыған қажет адами қасиет-
терді Б.Адамбаев ағамыздан алдым. Мi не, 
өмiрiмнiң шындығы осындай. Мектеп қа-
бырғасында өткен оқиғаларға да, Балтабай 
ағамыз секiлдi мектеп мұғалімінің болмыс 
бiтi мiне де көбiрек көңiл бөлгенiмнiң се-
бе бi осында. Өкiнiшке орай дəл қазiр сол 
бiз оқыған мектептей мектеп, бiзге дə рiс 
берген ұстаздардай ұстаз жоқ па деп қор қам. 
Өйткенi оларға бұрынғыдай көңiл бөлiн-
бейдi. Мектептiң аузы-мұрнын компьютер 
мен жаңа техникаға қаншама толтырып тас-
тағанмен, оқушы тағдырын шешетiн, оның 
болашағын анықтайтын, адами қасиетттерiн 
қалыптастыратын күш − ол ұстаз.

Егер елiмiзге қазiр аралары сиреп бара 
жат  қан ғалымдар, қайраткерлер, ұлттық 
ин тел лигенция, ақын-жазушылар керек 
деп тап сақ (бұған күмəн болмау керек 
қой  де ймiн), онда бар көңiлiмiздi, мектеп 
ұжымдарындағы ұстаздарға бөлуiмiз керек, 
олар ға қажеттi барлық жағдай жасайық. 
Өйткенi ұлтымыздың тағдыры, жастардың 
бо ла шағы, елiмiздiң келешегi солардың 
қолында.

Балтабай Адамбаевтың ғылыми iзденiстерi 
сол кез үшiн тың тақырып болатын. Кеңес 
Ода ғы кезiнде шешендiк сөздер негiзiнен 
би лердiң сөзi деген сынаржақтық түсiнiк бар 
едi. Сондықтан бұл бағытқа шешiлiп ешкiм 
ба ра бермейтiн. Б.Адамбаев батылдық та-
ны тып қазақтың шешендiк өнерiн алғашқы 
зерт теген ғалымдардың бiрi. Мүмкiн осы iс-
пен айналысуға өзiнін бойындағы ақындық, 
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ше шендiк қасиеттерi де себеп болған шы-
ғар. Ағамыздың осы қырын танып ғұ ла ма 
ғалым, академик М.Əуезовтiң оны ғы лым-
ға шақыруы да тегiн емес сияқты. Та лант ты 
алыстан көретiн Мұқаң əдебиетке əлi бей-
малым осы саланы алып бару Б.Адамбаевтың 
қолынан келетiнiне сенген болу керек. Бакең 
ұлы ғалымның сенiмiн толығымен ақ тады. 
Əдебиеттану ғылымында жаңа бағыт ше-
шен дiк өнердi зерттеу саласы пайда бол-
ды. Оның басы-қасында тұрған бiздiң 
Балтабай ағамыз едi. Кейiн бұл кiсiнiң жо-
лын қуып, осы тақырыпта еңбек жазған 
бi раз ғалымдар шықты. Олар Нысанбек 
Төреқұлұлы («Билер сөзi, акылдың көзi», 
«Қазақтың 100 би-шешенi», «Даланың дара 
дiлмарлары» жəне т.б.), Серiк Негимов 
(«Ше шен дiк өнер», «Қазақтың сал-серiлерi» 
ж т.б.). Сонымен катар Төле би, Қазыбек 
би, Əй теке би, Бөлтiрiк Əлменұлы сияқты 
та рихи тұлғалардың шешендiк өнерiн зерт-
теген бiраз жеке шығармалар жарық көрдi. 
Осы тақырып туралы орыс тiлiнде шыққан 
ғылыми еңбектер де бар. Сонымен қазiргi 
кезде қазақтың шешендiк өнерiн зерттеп, 
жүйе леу əдебиеттану ғылымының үлкен 
бiр ке лелi саласына айналып отыр. Бұған 
«Мə дени мұра» стратегиялық ұлттық жо ба 
аясында жарық көрiп жатқан, əсiресе «Баба-
лар сөзi» жəне «Алтын қор» сериялары 
бойын ша басылып шыққан шығармалар да 
өз үле сiн қосуда. 

Осы бағытты дамытып, жетiлдiруге үл кен 
əсерiн тигiзiп отырған тағы бiр арна бар. Ол 
заманымыздың көрнектi ғалымы ака демик 
С.Зимановтың жетекшiлiгiмен шық қан он 
томдық «Қазақтың ата заңдары» де ген жинақ. 
Бұл көптомдық жинақта бел гi лi тұлғалардың,  
ойшылдардың, жиһангер лердің, əдебиет 
пен мəдениеттің өкілдерінің ғұмырнамасы, 
ел басқару, əдет-ғұрып заң дарын iске 
асыра отырып, ел бiрлiгiн сақ тау сияқты 
мəселелермен қатар олардың ше шендiк, билiк 
дəстүрлері кеңiнен тал қыланады. Атақты 
Майқы би, Төле би, Қазыбек би, Əйтеке бидiң 
шешендiк өнерi жан-жақты зерттелiп, олар 
туралы ғылыми ой-пiкiрлер айтылады.

Ал ендi мұның бəрі кейiн, Б.Адамбаев 
өмiр ден өткеннен соң жазылған шығарма-
лар, бiрақ осылардың өзегi болған 1950-шi 
жылдары ағамыз зерттеп бастаған, ерен ең-
бек сiңiрiп, артында қалдырған бай ғылыми 
мұрасы.

Ғалым Б.Адамбаев халықтың шешендiк 
өнерi мен мақал-мəтелдеріне  арнап 20-ға жу-
ық кiтап жазды. Оның жартысы ғана өзiнiң 
көзi тiрiсiнде жарық көрдi, қалғандары оның 
мұ рагері жəне дəріптеушісі аяулы жеңгемiз 
Жаңылхан Досымбеккызының қажырлы 
еңбе гiнiң арқасында басылып шықты.

Менде осы кiтаптарының барлығы бар. 
Бi ра зын өзi силап əкеп бердi, бiразын дү кен 
аралап жүрiп, өзiм тауып алдым. Ал кейiн-
гiлерiн басылып шыға салысымен Жаңылхан 
жеңгем менiң атыма арнайы жазып ұсынуды 
дəстүрге айналдырды. Ағаның маған алғаш 
өзi силаған кiтабы 1976 жылы «Мектеп» бас-
пасынан шыққан «Халық даналығы» деген 
ең бегi. Сол жылы мен Қазақстанныңжоғары 
бi лiм беру Министрлiгiне орынбасар болып 
та ғайындалдым. Балтабай ағам құттықтап 
ке лiп, жаңадан ғана шыққан осы кiтабын сиға 
тарт ты. Оның бiрiншi бетiне:«Ұстазынан 
оз ған шəкіртіме ризашылық ниетiммен 
Б.Адамбаев» деп жазыпты. Мен оны оқып, 
қат ты қысылдым.

- Аға, мен Сiзден озып кеткен ештеңем 
жоқ, мына отырған орын қызмет қана, бү-
гiн бар, ертең жоқ. Ал Сiздiң деңгейiңiзге 
же ту үшiн əлi талай тер тегуiм керек, − деп 
жатырмын.

- Жетуiң керек, оған толық мүмкiндiгiң 
бар. Қытайда мынандай мақал бар (айтатын 
сөзiн мақалмен негiздеп алу ағамыздың əдетi 
болатын): «Егер баласы əкесiнен озбаса, онда 
өмiрде екеуiнiң де жолы болмағаны». Бұл 
өте дана сөз, өйткенi əрбiр келесi ұрпақтың 
бұрынғыларға қарағанда мүмкiндiгi көбi-
рек болады. Бiздiң жастық шағымыз ашар-
шылық, соғыс деген зұлматтармен өттi. Со-
лар дан аман қалу, бiлiм алу үшiн көп күш-қай-
ратымызды жұмсадық. Құдайға шүкiр сендер 
олар дан амансыңдар. Бүгiнгi заманның жағ-
дайы жаман емес, сондықтан уақыттың мүм-
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кiндiгiн пайдаланып өсiп-жетiлiңдер. Мына 
қызметтiң буына мастанып, ғылымды тастап 
кетпе. Докторлық жұмыс жазып жүрмін деу-
ші едiң, сол үшін Америкаға да барып, бір 
жыл жұмыс істеп қайтыпсың, енді соны біті-
ріп, қорғап ал. Мен де сенен қалмауға ты-
рысайын, − деп ағам бiраз ақыл айтты сол 
жолы.

Балтабай ағам менiң өмiрiмдегi өзгерiс-
тердi жiбермей қадағалап отыратын. 1980 
жы лы докторлық жұмысымды Мəскеуден 
қор ғап келгенде алғашқылардың бiрi бо лып 
келiп құттықтады. Өзi қорғағандай қуан-
ды: «Əне, айтып едiм ғой, сендердiң мүм-
кiндiктерiң молырақ деп, мiне ағаңнан бұ-
рын доктор болдың, ендi мен сенi қуып же-
туiм керек», − деп қалжыңдады.

1983 жылы министр болып тағайын-
дал ғанда екiншi күнi келiп бетiмнен сүйiп, 
қо лымды алды. Тағы да қалжыңдап: «Ал, 
Көпжасар, алдыңа келе қалсақ уақтылы қа был-
дайсың ба, əлде ұмытып кетесiң бе?», − дедi.

Сiздей ұстаздың шəкірті болсам, онда өз-
ге ре қоймаспын, ал өзгерiп кетсем немесе 
Сiз дердi ұмытатын болсам, онда Сiздiң тəр-
бие ңіздің нашар болғаны да», − дедiм мен.

Тауып кеттің, көп мазалай бермеспiз, ке-
рек кезiнде ғана хабарласып тұрармыз, − 
дедi ағамыз.

Шынында, ағамыз орынсыз мазалаған 
емес, əр түрлi жиындарда, ғылыми мəжіліс-
терде, кейбiр кездесулерде жолығып сөйле-
сiп жүрдiк.

Атышулы желтоқсан оқиғасынан кейiн 
мен «ұлтшыл» атанып, қызметтен босадым. 
Қаз ССР-ы Ғылым Академиясының 
экономика институтында қызмет iстеп 
жүрген кезiм. Балтабай-аға менiң хал-
жағдайымды бiлуге ар найы iздеп келiптi. 
Бұл ендi ол кiсiнiң үлкен адам гершiлiгi 
ғой, өйткенi ол кезде менi ха лық жауына 
ұқсатып тамыр-танысымның кө бiсi жоламай 
қашып жүретiн. Қол ұшымды бе рiп, жəрдем 
көрсеткен азаматтарымның өзi кө шеде 
кездесе қалса көрмегендей болып бұры-
лып кететiн. Ал ағамның өзi арнайы iз деп 
келiп отыр. Сонда айтқаны: «Мен ға лым 

шəкіртімді министр шəкіртімнен кем көр-
меймiн. Ал желтоқсан болса, ол тек сенiң ға-
на басыңа түскен жай емес, бүкiл қазақтың 
қасi ретi ғой. Сондықтан бұған кеңірек қара. 
Уа қыт өтедi, бəрi орнына келедi. Əлi бiраз 
биiк тен көретiн болам өзіңді. Сонда осы 
əңгi мемдi есiңе аларсың».

Айтқаны келдi. Мен ақталып, Қазақстан 
жо ғары мектебiнiң қара шаңырағы – Қазақ 
мем лекеттік университетiне ректор болып 
тағайындалдым, бəрімізге қасиетті ұжымды 
он жылдан аса басқардым. Бiрақ өкiнiшке 
орай, Балтабай ағам мұны көре алмады, 
сонын алдында ғана өмірден озды. Ал айтқан 
сөздерi санамда əлi сайрап тұр.

Балтабай ағаның маған айтқан қытай 
мақалы əлi күнге дейiн есiмнен кетпейдi, 
əсiресе жастар тағдырын ойлағанда. Бүгiнгi 
ұрпақта барлығы бар, техниканың түрлi-
түрлi жаңалықтары, өркениеттiң бар əлемдегi 
жетiстiктерi қолдарында. Бiрақ жандарына 
рухани азық беретiн, ұлттық қасиеттердi 
қалыптастыратын, шəкіртім өзiмнен озсын 
деп тiлейтiн Б.Адамбаевтай ұстаздар жоқтың 
қасы. Сондықтан қазiргi кезде əкесiнен де, 
ұс тазынан да озатын шəкірт аз.

Б.Адамбаев қазақтың шешендiк сөздерiн, 
ма қал-мəтелдерін, нақыл сөздерiн жинап, 
жүйе леп  қана қойған жоқ, оларды ғылыми 
тұр ғыдан жан-жақты зерттеген ғалым. Ше-
шендiк өнердiң шығу тарихын, оның əр ел-
дер дегi ерекшелiгiн, қазақтың шешендiк өне-
рiнiң қалыптасу кезеңдерiн, оны дамытқан 
тұл ғалардың еңбегiн терең зерттеген, сөйтiп 
ғы лыми тұжырымдамалар жасаған азамат. 
Өкi нішке орай, осы бағытта жазылған дап-
дай ын докторлық диссертациясын қорғап 
үл гермедi. Бұл жұмысында көптеген ғы-
лы ми жаңалықтар, бұрын естiлмеген ой-
пiкiрлер бар едi. Ғалым Б.Адамбаевтың осы 
саладағы жаңа тұжырымдамаларын ғылыми 
айналымға қосу əдебиет мамандарының iсi 
болар. Ол үшiн ағамыздың шығармашылық 
өмiрi жас ғалымдардың (тек қана олар емес – 
белгiлi əрiптестерiнiң де) зерттеу объектiсiне 
айналса дұрыс болар едi. Б.Адамбаевтың 
əде би мұрасын түгелiмен Жаңылхан жең ге-
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мiздiң мойнына артып қоймай, оны зерттеп  
дəріптеуге өзi 30 жылдай қызмет атқарған 
М.О.Əуезов атындағы əдебиет жəне өнер 
институтының қызметкерлерiнiң араласқаны 
абзал.

Əттең мен əдебиет сүйетiн жан болғанмен 
кə сіби əдебиетшi емеспiн. Əр ғылымның 
өз ерекшелiктерi бар емес пе? Оның қыры 
мен сы рын меңгеру үшiн тағдырынды тү-
ге лi мен осы салаға таңуың керек. Əр нəр-
се нің басын бiр шатып, тиiп-қашып диле-
танттық жасағанды жаным сүймейдi. Əйт-
пе се Б.Адамбаевтың шығармашылық өмi рi 
менi оның ұстаздық қырынан кем қызық-
тырмайды. Уақытты кеңге салып бiр кез-
дескенiмiзде мен ағамызға ол кiсi ту ралы 
жинап жүрген материалдарымды көр-
сеттiм. Оның iшiнде баспасез бетiне шық-
қан көптеген материалдар, əсiресе «Жұл дыз» 
журналының 1983 жылғы 1, 3, 4, 9 сан да-
рында, 1984 жылғы 5-9 сандарында жə не 1986-
87 жылдардағы бiрнеше сан дарында басылған 
өзiнiң мақалалары бар едi. Оларды өз қолымен 
ұстап көрiп оты рып, маған: «Көпжасар, осы 
сен менiң ғы лы ми творчествомды зерттеп 
жүргенмен сау мы сың, мынандай материалдар 
экономист тұр мақ əдебиетшiлердiң  қолында 
жоқ қой», – де дi. 

- Жоқ, аға, мен əдебиетшi емеспiн ғой, бұл 
менiң Сiздiң əрi шəкiртiңiз, əрi оқырманыңыз 
ретiнде шығармашылығыңызға көрсеткен 
қы зы ғушылығым ғой, − деп жауап бердiм.

Балтабай ағамыз тек қана шешендiк өне-
рiмен шектелiп қалған ғалым емес, сонымен 
қатар белгiлi ақын, көрнектi жазушы. Əр 
жылдары шыққан «Сырларым», «Ақбөбек», 
«Аманат», «Тұлпардың ізімен» атты өлең жи-
нақтары ол кiсiнi терең сырлы, нəзік сезiмдi, 
жүрек тербейтiн жырлардың авторы екенiн 
көрсе өзi басынан кешiрген соғыс зардабын 
«Жауынгер жолы», «Нəубет» повестерi мен 
«Жауынгер» романында жазып қалдырды.

Б.Адамбаев ағамыздың өмiрдегi азаматтық 
позициясы айқын болатын. Қоғамда болып 
жат қан сан-алуан құбылыстарға өз бағасын 
берiп отыратын. Бiлiм мен ғылым жүйесiнде, 
əлеу меттiк салаларда кездесетiн кейбiр орын -

сыз жағдайларға өзiнiң өткiр ой-пiкiрiн тай-
салмай ашық айтушы едi. Басшыларға бас 
шұлғып, бағынышты жағдай танытқан емес. 
Ал өзiнен кейiнгiлерге əкелiк, ағалық қам-
қорлықпен, үлкен мейiрiмдiлiкпен қа рай тын.

Кейiнгi кездерi кездесу үстiнде өзiнiң қа-
зақ тiлi тағдырына алаңдайтынын көбiрек 
айту шы едi: «Тiл мəселесі сөз жүзiнен ас-
пай жатыр ғой, əңгiме көп, нəтиже жоқ. 
Билiк тегiлердiң ана тiлiне жаны ашымай 
ма деп қорқам. Ана тiлiн бiлмей өскен 
жастар бола шақта кiм болмақ? Елiнiң 
керегiне жарай ала  ма? Өз тiлiн силамаған 
адам өзгенi де жа рыта қоймас. Мен мұны 
тiл мен əдебиет ма маны ретiнде ғана 
емес, халқымның ұлы, қазақтың перзентi, 
ұлтының болашағына алаңдаған азамат 
ретiнде айтып отырмын», − дей тiн.

Бұл мұңлы сөз, өткiр ой-пiкiр 
ағамыздың қай раткер ретiнде қалыптасып, 
өрiсi кең, өре сi биiк ұлтжанды ұлы азамат 
екенiн дəлел дейтін көрiнiс. Осы əңгiменi 
есiтiп оты рып менiң ойлағаным: егер 
мен бiлетiн Б.Адамбаев, мен қадiрлеп 
қастерлейтiн ұста зым, мен пiр тұтатын 
абзал азамат осы болса, онда ол кiсiнiң 
рухани дүниеде, қоғами өмiр де осыншама 
заңғар биiкке көтерiлуi заң ды нəрсе. 
Бiз тəлім-тəрбие алған мектеп мұ ға лiмi 
Балтабай Адамбаевта үлкен азамат бо-
ла тын. Болашақта белгiлi ғалым, атақты 
жазу шы, көрнектi қайраткер, елiне əйгiлi 
азамат бо луға қажет барлық қасиет бар 
болатын.

Егер ағамыз өзiмнен озған шəкірттерім 
бар деп мақтанса, бiз осындай адамгершiлiгi 
асқан абзал азаматтан, ұлағатты ұстаздан, 
қазақтың ұлы перзентiнен дəрiс тыңдап, тəр-
бие алдық деп мақтанамыз. Ұстаз бен шə-
кірт арасындағы үндестiк, түсiнiстiк, өзара 
силастық, сүйiспеншiлiк осындай болатын 
шығар. Өмiрде осындай жағдайдың орын ал-
уы ұстаз бен шəкiрттің екеуiнің де бақыты. 
Та лай жастардың бағын ашып, болашағын 
бол жатқан Балтабай Адамбаев ағамыздың 
аруа ғына əрдайым бас иемiз.
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Жазушы – фантаст, драматург, дəрігер, 
Ме дицина жəне Педагогика ғылымдарының 
док торы, КСРО денсаулық сақтау ісінің үз-
ді гі, Зайсан ауданының құрметті азаматы, 
Махамбет сыйлығының иегері проффессор 
Совет- Хан Ғаббасов - қазақ  ғылымында ха-
лық педагогикасы мен ұлттық психология ғы-
лым дарының ғылыми негіздерін айқындап, 
тə лім-тəрбиелік мəнін ашуда елеулі еңбек 
сіңіріп келе жатқан ғалым.

Ғасырлар бойы қалыптасқан халық пе-
да гогикасы, халық тарихын, əдебін, мəде-
ние тін, салт-дəстүрлерін ұрпақ тəрбиесіне 
пай даланып келеді. Профессор халық педа-
гогикасындағы ұлттық тəрбие от басын құ-
руға дайындықтан басталатынын, ұрық 
тазалығын сақтаудағы қазақ халқының 
гене тикалық (жеті атаға дейін қыз алыспау) 
қағи даларының мəнін ашып көрсетіп, ша-
ңы рақ көтеру, туыстық қатынастардың дəс-
түр лік үрдістерін тəрбиеге пайдалану жол-
дарын «Ұрпақ тəрбиесінің жаңа ілімі» де ген 
ғылыми – педагогикалық еңбегінде жан-

жақ ты талдап көрсетті.Ұлы даланың ұлы ха-
лық тəрбиесіне əсер еткен табиғи тыл сым-
дарын ғалым «Дала үстінде тіршілік ет кен 
адамдарға тəн бір ғана ерекшелікке кө ңіл 
аударсақ, олардың күллі тіршілік тағ лым-
дары мен тəрбие тəлімдері табиғатпен үн-
десіп қана қоймай, негізгі биологиялық заң-
дылықтарды да бұлжытпай орындау – оларға 
тəн аса үлкен ұлағат» дейді ғалым. («1-кітап, 
2012ж. 13-бет) Сөйтіп тəрбиенің табиғатпен 
бай ланыстылығын да ашып айтады.

Қазақ халқының құда түсу (бел құда,бесік 
құ да, дос құда) үйлену тойындағы түрлі рə-
сім дер мен кəделер, рəміздер тəрбилік мəн-
дегі үрдістер екенін ғалым талдап дəлел-
дейді, ол үрдістердің қазіргі заманауи ерек-
шеліктерін талдай пайымдап,озық жəне то-
зық жақтарын атап көрсетеді.

Ғалым ата жұрт, қайын жұрт, нағашы 
жұрт рəсімдері мен кəделерін талдап, ел-
жұрт бо лудағы олардың алатын орнын, ұлт-
тық-тəрбиелік мəнін айқындайды. Қазақ 
хал қы ның қадір-қасиетін көрсететін ұлттық 
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тəрбиенің бұрынғы жəне қазіргі мəн-жайын 
тал дап көрсетеді.

Ұлт тағдыры ұрпақ тəрбиесінде екендігін 
жо ғары бағалап, ғалым-педагог жан тəр-
бие сі, тəн тəрбиесі, рұх тəрбиесі,жүрек тəр-
биесі, құрсақ тəрбиесі жөнінде ғылыми тал-
даулар жасады. Жан тəрбиесінде жанның 12 
ар насы: түйсік – ұят - сүю – зерде- табиғи 
қа білет – мінез – жігер жəне ішкі бес сезім 
(көкі рек көзі, телепатия, дəм, ішкі сезіну, 
иіс) сезімдерінің өзектестігін ғалым жан-
жақ ты талдап, оның психологиялық жəне 
тəр биелік мəнін ашып берді.

Ғалым – педагог бала тəрбиесін отбасын 
құ руға дайындық жəне ұрық тазалығы, ана 
құр сағындағы тəрбие (құрсақ тəрбиесі), 
нəресте кезеңі, балбөбек кезеңі, сəбилік ке-
зе ңі, балиғат кезеңі, кəмелеттік кезеңі деп 
же ті кезеңге бөледі. «Бала ана құрсағындағы 
төр тінші айынан бастап тəрбие күтеді» дейді 
ға лым. Бұл тəрбиені ғалым «жүрек тəрбиесі» 
деп атап, «Жүрек тəрбиесінің жүйесі адам 
бойындағы күллі имандылықпен, инабатты 
мінез-құлықпен, табиғи қабілеттің не гіз-
дерін жаратылыс заңдылықтарымен үн дес-
тіре дамыта қалыптастырып, жарық дүниеге 
іштен жетілдіріліп тудырады» дейді ғалым. 
(«Ұрпақ тəрбиесінің жаңа ілімі» 92-б. 2012 ж.)

Профессор адам тəрбиесін жан тəрбиесі 
жəне тəн тəрбиесі деп екі салаға бөледі де, 
түй сік, сүю, ұялу, жігер, мінез, жад, табиғи 
қа білет жəне ішкі бес сезім (көкірек көзі, те-
лепатия, дəм сезімі,іштей сезіну, иіс сезіну) 
– жан мен тəннің тəрбиелік негіздері деп 
көрсетеді. «Жүрек тəрбиесі,  негізінде ана 
құр сағында жетіліп, адамның жарық дүние-
дегі ғұмырын түгелдей қамтиды екен. Бұл 
жүйе арқылы адамдағы туа пайда болатын 
қа сиеттер мен тұқым қуалайтын генетикалық 
тыл сымдарға да ықпал етуге болады» (сон да 
123-бет) «Жалпы жүрек тəрбиесі деп отыр ға-
нымыз жанның 12 арнасын ояту мен ашудың 
тəсіл дері болып табылады» дейді ғалым.

Халық педагогикасы мен психо ло гия-
сының тəрбиелік бірінші негізі – халқы мыз-
дың генефондын көздің қарашығындай сақ-
тау, отбасын құруға саналы түрде дайындалу, 

ата-ана мен бала арасындағы сыйластық; 
екін ші негізі – адамның ана құрсағындағы 
то ғыз айлық ғұмыры кезіндегі тəрбие жүйесі; 
үшін ші негізі – бесік тəрбиесі; төртінші негізі 
– бал бөбек кезіндегі ұлттық тəрбие жүйесі; 
бесінші негізі – сəбилік кезең. «Баланың 
бола шақ ғұмырына қажетті адамшылық 
қуа  ты ның қайнар көзі осы кезеңде қалып-
та сады»,- дейді педагог, əрі психолог ға-
лым. Оған мысалдар мен дəлелді ғылыми 
түйін дер келтірді. Халық педагогикасы мен 
пси хологиясының алтыншы негізі – бала-
ның балиғат кезеңі екендігін ғалым ғы лы-
ми талдаулармен дəлелдеп, ұрпақты үзі-
ліссіз тəрбиелеудің кестесін жасап, бір тұ тас 
үзіліссіз қазақ мектебінің болашақ құ ры лы-
мы ның сызбасын ұсынды.

Халықтың ұлттық қасиеттерін, та-

ри  хын те рең білу – отансүйгіштік 
тəр бие нің негі зі болып табылады. 
Совет - Хан Ғаббасов халқымыздың қадір-
қасиетін, тек тік ерекшеліктерін талдап, 
оның ұлттық тəрбиедегі орнын айқындады. 
«Халқымыздың тегіндегі «теңдесі жоқ фено-
меннің» сыры мен сипатына көңіл аудар-
сақ, бүгінгі біздің жүзге, тайпаға, ру ға бө-
лініп жүргеніміз - өз асылына күйе жақ қан 
надандығымыз екен», - дейді, жаны жай саң 
қаламгер. «Ендеше, бұдан былай кез кел ген 
қазақ өз руы мен жеті атасын білуді – халқы-
ның тегін сақтау деп қана ұққандары жөн»...
деп, жеті ата атауының сызбасын ұсынды, 
сөйтіп ел болудың төрт құбыласын (жері, 
тілі, филогенетикалық жад, ділі, мұттағала 
(озарение), рух, имандылық, ар-ұят, таным 
мен талғам, мейірім, рахым) атап көрсетіп, 
ұс таз-ғалым ана тіліне қарсы кедергі кел-
тіріп отырған қазіргі кері саясатты қатты 
сы найды. «Біздің балабақшадағы 3-4 жас-
тағы сəбилерге «үш тіл үйретеміз» деу – 
сы пайылап айтқанда, қаскүнемдік бо лып 
табылады. Өйткені психикасы əлі қалып-
таспаған балаларға бірден ана тілінен бас қа 
тілдердің салмағын салу – ұрпақты еса лаң, 
яғни «шизо» жасауға ұмтылыс деп есептей-
міз» ( бұл да сонда 85-бет), – деп, психолог 
ғалым орынды ашынады.
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Еңбекқор ғалым бала тəрбиесінде оның 
тек тік қасиеттері ерекше орын алатынын 
басып айтады. «Ең əуелі халқымыздың 
терең де жатқан тегі мен болмысындағы 
мəйе гі мен негізі не екенін түсінгеніміз 
жөн. Сонда ғана саналы жанға сонау көне 
дə уір дегі Күлтегіннің тасында жазылған: 
«Биік те – Көк Тəңірі, төменде – қара жер 
жаралғанда...Түркі халықтарының ел-жұр-
ты қалыптасқан» (бұл да сонда 78-бет) де-
ген тəслімді мысалға келтіріп, қырық үш 
тай падан құрылған қазақ халқының тектік 
қасиет тері бір екендігін дəлелдеп, тəрбиеде сол 
тектік қасиеттерді сақтай білуді уағыз дайды.

Педагог – психолог ғалым «Халық педа-
гогикасы жоқ жерде, педагогика ғылымы да 
жоқ, педагог та жоқ» деген К.Д.Ушинскийдің 
педагогикалық тұжырымын мысалға кел-
ті ріп, ұлттық тəрбиенің басты құралы – қа-

зақ халық педагогикасы екендігін, қазақ тың 
халық педагогикасының ұлттық психоло-
гиямен тығыз байланыста екенін көрсетеді. 
«Шын мəнінде, кез келген философиялық 
ілімнің өзі осы халық педагогикасының бір 
бұтағы болып саналатынын ескерген жөн» 
дейді. (Бұл да сонда 25-бет)

Ұлт тағдыры – ұрпақ тəрбиесінде екендігін 
жан-жақты талдап, ғылыми дəлелдеулермен 
өрнектеген ғалым адамзаттың тарихына 
жан-жақты шолу жасап, тəрбиенің тарихи 
ке  зең деріне де ғылыми қорытындыларын 
кел тіреді. Ертедегі Күлтегіннен бастап, Абай 
да на мен Ыбырай Алтынсариннің тəлім-тəр-
биелік ойларын ортаға салады.

Еңселі ғалымның ересен еңбектері қа зақ-
тың халық педагогикасы мен ұлттық пси-
хология ғылымында өз сəулесімен жарқырай 
берері – қақ.

Ұстаз... жаратылысынан өзіне айтылғанның бəрін жете түсінген, көрген, естіген жəне 
аңғарған нəрселердің бəрін жадында жақсы сақтайтын, ешнəрсені ұмытпайтын... алғыр 
да аңғарымпаз ақыл иесі..., мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны 
асқақ жəне ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да əділ..., жұрттың 
бəріне... жақсылық пен ізгілік көрсетіп...қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, 

ержүрек болуы керек.

Əл-Фараби.
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In this article, get an answer to the questions «The past and future of mankind,» «The laws of 
nature and charm», «Error in the history of human beings»
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Бүгінге дейін айтылып келген, Адамзат өр-
ке нниеті – Қытайдан – Индиядан – Парсыдан 
– Египеттен – Грекиядан – тарапты-мыс дей-
тін, жаңылтпаш тəрізді жайдақ пікірлердің 
өтірік екені ашылып жатыр. Өйткені, қазіргі 
адам заттың азып-тозуын тоқтататын, тек 
«шын дық» қана емес, енді тіпті нағыз «ақи-
қаттың» өзі ғана қажет екенін, уақыт ты-
нысы талап етіп отыр. Халық даналығы 
ай та тын;- «Өтіріктің – құйрығы бір-ақ тұ-
там» - дейтін тұжырымның ғұмыры – ев ро-
па центризмнің кеудемсоқтығымен - сан ға-
сыр ға созылып, бұдан ары жалғастырудың 
соңы – жер бетіндегі - ақырзаман сипатта-
рын елес тетуде. Кешегі – «сунами», бүгінгі - 
əр түк  пір  лерде қылаң берген «топан судың» 
ба суы, емдеп алуға көнбейтін – «спид» пен 
«құс тұмауы» - тəрізді лаңдардан, адам зат 
қауымы ой түймесе болмайды. Сон да, осын-
шама сорақылықтардың пайда бо луы  ның 
себебі не? Адамзат тарихындағы қа те ліктің 
көзі қайсы? – дейтін заңды сауал дар  туын-

дайды. Міне, осы себептерді аш пай, болып 
жатқан салдарлардан құтылу қиын. Ен-
деше, «себептің көзі - қателік» екен?!.. Ол – 
«кімнің қателігі» - дегенде, – «Адам заттың 
өткен-кеткені» - көз алдыңа кел се, «ненің 
қателігі» - десек, сөзсіз - «Та биғат тыл-
сымдары мен заңдылықтары» - еске орала-
ды. Бі рақ, жоғарыдағы айтылған ақырзаман 
си паттары, тек жер бетінде ғана болып 
жат қандықтан, күллі табиғаттағы тұрақты 
заң ды лықтардың қаз-қалпында екенін бай-
қасақ, онда «қателікті» - тек «адамзат қауы-
мының өркенінен» - іздегеніміз жөн сияқты. 
Сон дықтан да, адамзат тарихындағы «шын-
дықты» - саралап, алдау мен арбауды қала-
майтын «ақиқатты» - ардақтауға тура келеді. 

Ендеше, біздің өркенниетіміздегі орта 
ға сырлардан бастау алған – жалған ба сым-
дық ты - күшпен иеленген «Европацентри зм 
методологиясын» - сын тезіне салып, оның 
ақи қаттығын тексеруге талпынамыз. Осы ған 
орай, кезінде 2005ж. жазылған – Европацен-
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тризм методологиясы – апат! - ат ты мақаламды 
ғылыми негіз ретінде кел тір мек пін.

Енді ғана басталып жатқан, мынау ХХІ- 
ші ғасырдың күрделі де күңгірт сыр - сый-
паттары мен бұрынғыдан да құйтырқылы 
европацентризмді – барынша нақтылап, тек 
ақи қатқа сүйеніп терең түсіну - əсіресе, хал-
қы ның саны аз, экономикасы əлсіз шағын 
мем лекеттерге ауадай қажет?! Себебі, им пе-
риялық мүдде мен европацентризм мето до-
логиясы, бұрынғы қай - кездегісінен де қабы-
са түсіп, өзара үндесудің не бір айлалы тəсіл-
дердің түрлерін (формаларын) ұсынуда... 
Бұл əдіс - амалдарды көкірегі ояу жандар 
жақ сы біледі. Бүгінгі таңдағы солардың ең 
жо талысы – Ғаламдану немесе ЖаҺандану 
– дей тін өркениетке көшуді жеделдетуде. 
Оның да сүйенетіні – Европацентризмнің 
қат пары қалың аярлықтары - екені белгілі 
бо лып отыр. Өйткені, «супердержавалар» – 
жа ңылтпаш ғылым ретінде - европацентризм 
мето дологиясынан асқан – тəсілдің де, айла-
ның да жоқ екенін терең түсінеді. Енде ше, 
«Европацентризм методологиясы» - дегені-
міз не ? – дейтін заңды сұрақ туындайды...

Иə-ə, бұл жайында, көптен айтылып келе 
жатқанымен, еш уақытта сараптай салалап 
тал данып та, оның құпия сырларын ашып, 
жүй елі түрде жазылғанда емес. Міне, осы 
сауалдың төңерегінде аз-кем ойлануды, ұлт-
тық қажеттілікке балаймын?!?.. Ең əуелі 
кез-кел ген – методологияның негізі – ғылым 
еке нін түсініп алғанымыз жөн. Ендеше, ев-
ро пацентризм методологиясы да – ғылым?! 
Бірақ, бұл қандай ғылым? - деп зерделей тү-
сіп зерттесек, оның «тылсымы мол, құ пия -
сы көп саясат пен жалғандықтарға құрыл-
ғанын» анық байқауға болады. Тіпті, бұған 
Сіз дер аса таңырқай да қоймауларыңыз 
мүм кін?!.. Өйткені, бəрімізде осы - жым сы-
ма саясатқа толы методологиямен құн дақ-
талып, неше ғасыр ұйқылы-ояу арбалып,  
сандалумен күн кешіп келгеніміз де анық. 
Тек, ой да жоқта келген - тəуелсіздік - дейтін 
тəт ті сөздің ырғағымен ғана, Европацен-
тризм ерекшеліктеріне – енді-енді ғана ой 
жі бе ріп жатқандаймыз. Міне, осы арада са-
на мызды оятып алды - артымызға қарасақ, 
біз дер ді бүгінге дейін бодандықпен қымтап 
кел ген – европацентризм методологиясы – 
бұ рын ғыдай емес, - Жанымызды да, Тə ні -
міз ді де - қызған темірдей қарып бара жат-

қанын сезіне бастадық. Сонда, оның жал пы 
си патынан, тайға таңба басқандай анық бай-
қалатыны – Империялық озбыр сая саттың, 
айлалы тəсілдерін жүйелейтін – ілім екені 
анық талып отыр. Мінеки, осы қағиданың 
бір неше - дəлелдерін - келтіріп көрелік ші?!..

І. Бірінші дəлел:
- Европацентризм методологиясын да ең 

əуе лі əлем тарихының ақиқаты мен тағы-
лымдық шындығы жоқ. Оның ең үлкен дəлелі 
ре тінде – адамзат тарихының бұрмалануын 
(фаль си фикациялануын) айтуға болады. 
Мысал үшін:

- Шығысында - Қытайға, Батысында – 
Рим  ге, түс тігінде – Египет пен Үндіге тең-
дес сіз əсерін тигізген Туран елінің тарихы 
қайда?..

- Немесе, бүкіл Қытай қорғанынан Қара-
теңіз бен Қап тауына дейін созылған Гун им-
пе риясының өркенниеті неге жасырылады?

- Біраз мезгіл кейінірек өмір сүрген 
А. Македонский марапатталады да, одан бұ-
рын он есе күшті қолбасшы болған Мөде-
хан жай ында еш тарихта айтылмауының се-
бебі неде?

- Тіпті, кеше ғана Европаға аса үлкен əсері 
болған Еділдің (Атилланың) тарихы неге жа-
сырылады;

- Европаның YІ-ші ғасырға дейін САҚ- ті-
лін де сөйлегені неге айтылмайды?

- Немесе, Шығыс европаның ІХ-Х-шы ға-
сырларда қыпшақ тілінде байланыс жаса ға-
нын (Кодекус куманикус) айтпаудың себебі 
неде?

- YІ-YІІІ ғасырларда бүкіл əлемді дүр сіл-
кін дірген Шығыс жəне Батыс Түрік қаға нат-
тары жайында да айтылмауы қалай?..

- Кешегі өткен – Шыңғысхан – Жошы 
- Батый – Ал тын Орда - шындықтары неге 
бұр ма ланып отыр? Мінеки, айта берсе, бұл 
тə різ ді тарихи əділетсіздік толып жатыр...

- Осының салдарынан, бүкіл адамзат та-
ри  хының ғылыми жүйелері мен негіздері 
бұзыл ды.

- Сақтар мен Гундар тарихының əдейі ай-
тылмауынан, бүкіл Түрік халықтарының кө не та-
рихы бұрмаланды. Осынау, ар ұя лар істердің бетін 
ашқан, тек Қазақ даласы нан табылған бірнеше 
археологиялық ғажай ып тар мен «Алтын адам» 
киімдеріндегі да на  лық өрнектер жəне Аркаим 
Сынтасты өркен ниеттері, Европацентризмнің 
əділетсіз де, жалған ғылым екенін дəлелдеді.
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- Мұндай фальсификациялардың салда ры-
нан, адамзат қауымы бүгінге дейін, əділетті 
де қайырымды қоғам құралмай отыр.

- Бұның ең үлкен зауалы мен залалы, 
адам зат қауымының тəрбиесіне қабағат ауыр 
зар даптарын тигізуде...

І-ші дəлелдің – ғылымдағы көрінісі.
Бұл жайында ғылымның айтары тым ерек-

ше?! Тіпті, оқырманнан шүйінші сұрағалы 
отыр мын. Ау-у, əлеумет шүйінші бер, шүй-
ін ші?!.. Күллі түрік тілдес халықтардың ұр-
пақ тары, тегіңнің тереңдігі мен қасиетіңнің 
мол ды ғы ғылыми дəлелденді десе бо-
лады. Осы - жуық арада, менің қолыма 
ғажайып бір ғы лыми кітап түсті. Авто-
ры – Нарымбаева Амангелді Қасымқызы, 
кітаптың аты – АРКАИМ – (очаг мировой 
ци ви лизации, созданный Прототюрками 
А, 2007ж., көлемі 30,0 б.т.,) - деп аталады. 
Амангелді Қасымқызы кітабының эпиргра-
мы етіп Мағжан Жұмабаевтың;

Тұранға жер жүзінде - Жер жеткен бе ?
Түрікке адамзатта - Ел жеткен бе ?
Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял,
Тұранның ерлеріне - Ер жеткен бе ?!

Тұранда – Түрік ойнаған ұқсап отқа,
Түріктен басқа - от боп – Жан туып па ?
Көп Түрік енші алысып тарасқан да,
Қазақта – Қарашаңырақ қалған жоқ па?., 

- деген, таңғажайып мүттағалаға ұқсас (озо-
рения) көрегендікпен жазылған өлеңін кел-
тіріпті. Бұл құдіретті дарын иелеріне ға на 
жаратушысының түсіретін аяны, міне осы-
лай болып келеді. Мағжан ақынның айт-
қан дарында еш көтерме де, артық айтқан 
ұғым да жоқ. Бүгінгі археология мен ант-
ра пология ғылымдарының тауып беріп 
отыр ған жаңалықтары, ақынның жоба лап  
айтқандарынан мыңдаған есе асып түс ке-
німен қоймай, бүкіл жер бетіндегі өркен-
ниеттің тал-бесігі Ұлы Дала екенін тапжылт-
пай дəлелдеп беріп отыр. Енді, қысқаша 
Амангелді Қасымқызының өзіне сөз беріп 
көрелік;

« - Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? 
Эти вопросы занимали человечество во все 
вре мена. Предположение о неких общих 
кор  нях на родов Запада и Востока, общем пу-
ти, пройденном пращурами, прежде чем они 
сложились в самостоятельные государства и 
нации, уже давно признано теорией, имею-

щей право, на существование. Однако прак-
ти ческих материалов до последнего времени 
бы ло недостаточно. Недавнее открытие че-
ля бинских археологов как раз и является од-
ним из вещественных подтверждений этих 
догадок.

АРКАИМ... (самым важным открытием 
ве ка, летом 1987 года). «Дикая степь», «ди-
кая Сибирь», и вдруг – очаг мировой цивили-
за ции! Уникальный памятник высочайшей 
куль туры, имеющей возраст 5000 лет! Это 
ли не чудо ?!..»

Осы нау таңдану мен қуанудың негізі, 
тек ар хеология мен этнография жəне антро-
по логияның ғылыми деректерінен ғана 
тұ ратын еңбекте, бүгінге дейін үстемдік 
етіп, мізбақпай отырған «Европацентри зм 
методологиясының» күл-паршасын шыға-
рып қана қоймай, ғасырдың емес, тіпті неше 
ықы лым дəуірлердің жаңалығын ашып, 
адам заттың өркенниетіне мүлдем жаңа ба-
ғыт ұсынып отыр. Бұл еңбекпен танысып 
шық қаннан кейін, бүкіл əлемді жайлаған 
жал ған тарихтың сырына қанып, осыншама 
өті рік пен аяарлық күллі адамзаттың рухына 
қия нат жасап отырғанын түсінуге болады. 
Кешегі Кеңес заманындағы Қазақ халқына – 
мəдениетің де, тарихың да, тəрбиең де – тек 
Октябрь төңкерісінен кейін басталды, - дейтін 
қатыкездікті, мұның қасында ойыншық десе 
болғандай. Егер адамзат өркенниетінің бесігі 
болған Ұлы Дала мен Тұран мəдениетін жа-
сыр мақ болған, Европацентризмнің алаяақ 
əре кетімен салыстырғанда, ол өтірік – мынау 
өті ріктің шалымынада келмейтіні анық. Сон-
дық тан, Кеңес кезеңдеріндегі Түркология 
ғы лымымен шұғылданған ғалымдардың ең-
бек теріне, тек сын көзімен ғана қарауды ес-
тен шығармаған жөн. Бұл – Ұлы Дала өркен-
ниетін зерттейтін келешек ұрпақтың есінде 
болуы қажет. Осы пікірдің мəні мен маңызын 
терең түсіну үшін, тағыда - «Аркаим» - атты 
еңбектен үзінді келтіріп көрелік;

« - Итак во всем: вся созданная кочевни-
ками культура присваивалась другими наро-
дами или приписывалась другим народам. 
Предметы роскоши умели создавать предки 
сарматов – скифы – уже в ХІ в. до н. э., на 
1000 лет раньше сарматов, что очагом ранней 
скифской культуры является регион Алтая, 
Семиречья, что именно оттуда технология 
изго товления этих предметов роскоши рас-



87

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

пространялась потом на Ближний Восток, 
Рим и Грецию, а не набород, как утверждала 
до сих пор традиционная (Евроцентристік) 
история.

Вот что скажет в 2002 году археолог, 
исследователь кургана Аржан-ІІ, Андрей 
Иконников - Галицкий о скифской культуре: 
«...Напомню, что древнегреческая культура в 
это время еще только зарождалась, о Риме не 
было и помину, и даже Китай едва-едва осва-
ивал письменность. А скифские цари, вожди 
кочевнических племенных союзов, сооружа-
ли погребальные памятники, сопоставимые 
по масштабам с египетскими пирамидами, 
и наполняли их богатствами, которые мож-
но сравнить с сокровищами Тутанхамона. 
Все это говорит о том, что в YІІІ – YІІ вв. 
до н.э. в Центральной Азии существовала 
мощная держава и расцветала замечательная 
культура...» (А. Иконников-Галицкий. В лу-
чах аржанского кургана. Центральная Азия. 
№ 35 – 2002. Кызыл. Республика Тува).

Новые данные науки наносят ощутимый 
удар по устоявшимся положеням и застав-
ляют иначе взглянуть на историю  и културу 
кочев ников, в том числе и на историю казахс-
кого народа.

Какие же это научные открытия?
Это, во-первых, рунические письмена, ко-

то рых находят по всей Великой Степи, неко-
то рые из которых ученнные относят ко ІІ-І 
тыс до н.э.

Во-вторых, это открытие в 1960 г. «Золо-
того кургана» №5 в долине Шиликти в Же-
тису, одного из древнейших сакских захоро-
нений, относящягося к VIII-VII вв до н.э.

В-третьих, это «І Золотой человек» - сак-
ский воин и серебряная чаша с надписью на 
дне из кургана Иссык, обнаруженные в 1970 
году.

В-четвертых, это второй «Золотой чело-
век»  - сарматский воин с булатным мечом в 
ру ках, обнаруженный на западе Казахстана, 
в Аты рауской области в 1999 году.

В-пятых, это царское захоронение, откры-
тое в 1998 году в Береле в Восточно-Казах-
станской области, где в искусственно соз-
дан ной вечной мерзлоте найдены колесни-
ца и останки 13 лошадей в полном золотом 
убранстве от макушки до хвоста. Эти захоро-
не ния ученые сравнивают с гробницей Ту-
танхамона.

В-шестых, это находка Аржан-І и Аржан-
ІІ, бо гатейшего погребения сакского царя и 
его суп руги, открытого в 1999 году в Туве, 
отно сящегося к ХІ-ІХ вв до н.э. и неопровер-
жи мо доказывающего направление движе-
ния  культур: с востока на запад, а не наобо-
рот.

В-седьмых, это находка ІІІ «Золотого че-
ло века», обнаруженного в 2002 году в до-
лине Шиликти у подножья Тарбагатая в За-
йсанском районе Восточно-Казахстанской 
области, относящегося к VIII в. до н.э. и д.р.

В-восьмых, это открытие сотен древних 
богатейших медных рудников эпохи энео-
лита и бронзы на территории Сары-Арки и 
в Каргалах, неподалеку от Оренбурга, кото-
рые показали, что именно в Древнем Туране 
впервые на земле человек освоил металлур-
гию, металлобработку, производство брон-
зы, железа и булата.

Этим сказанно все. Скифы, саки, сарматы 
– потомки аркаимцев и андроновцев. Имен-
но восточний регион Евразийских степей яв-
ляет ся колыбелью и скифской, и гуннской, и 
тюрк ской культур. Шиликтинский золотой 
кур ган №5 в Казахстане и курганы Аржан-І 
и Аржан-ІІ в Туве – древниешие из всех 
скифс ких курганов на всем пространстве 
Евразий. Датировка этих курганов ХІ-VII вв 
до н.э...»

Мінеки – Бірінші дəлелдің – ғылыми көрі-
ністерін түсінген сайын, таңғажайып сипат-
та ры менен тəнті еткен деректері рухыңды 
өсі  ріп, ата-бабаң адамзат өркениетін жасау-
шы жə не жер бетіне таратушы екеніне көзің-
ді жет кізеді. 

Евросентризмнің жалғандығы мен  аяр лы-
ғы нан жа ның шошынып, жағаң ды ұстауға 
мəжбүр етеді. Күллі адамзат тарихына еріксіз 
көз жіберіп ойлана қарасаң, ең ауыр да ап-
патты жағдай, адам тəрбиесінің азғындауын 
байқауға болады. Əсіресе, өтірік пен өсекке 
құ рылған  жасанды тарихтан адам баласы  
ру ха ни əлсіреп, тəрбиенің қабағат ауыр қате-
ліктерге ұшырап отырғанын аңғарамыз. Сон-
дықтанда, ақиқатқа құрылған адам тəрбие-
сінің жаңа іліміне бой алдырған жөн...

ІІ. Екінші дəлел:
Европацентризм методологиясының 

əсерімен, бү гін гі таңдағы қолданылып 
отыр ған бү кіл Пе да гогика мен Психология 
ғылымдарының Негіздері мен Жүйе лері 
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жалған бағыттарды басшылыққа ал ды. Мұн-
да да Империялық саясаттың ықпалы мен, 
адамзат тарихының даму жолдарын дəл си-
пат тайтын «Морган жүйесін» жəне гене-
тикадағы «Мендаль ілімін» əдейі терістеу 
арқы лы адам тəрбиесіне жалған тəсілдер 
ұсын ды. Мысал үшін:

- Мəселен, классикалық педагогиканың 
не гізін – философиядан - шығаруы; Бұл, 
тіп ті ақыл  ға сыймайтын қателік?! Өйткені, 
Морган ның классификациясы бойынша, 
адам зат қауымының дамуын үш кезеңге – Т 
а ғ ы л ы қ (төменгі, орта, жоғарғы сатылары 
бар, 180 мың жылға созылады) – Ж а б а й ы 
л ы қ (мұндада – төменгі-орта-жоғарғы саты-
лы,15 мың жыл) – М ə д е н и е т т і л і к (5 мың 
жыл, бүгінге дейін) – деп бөлінеді. Тек, Жа-
байы лық кезеңнің төменгі сатысында ғана, 
фи лософиялық ой түгіл, енді-енді шешен 
сөй леудің белгілері (К.Маркс) білінеді, Олай 
болса, классикалық педагогиканың негізі 
фило софия деу, шындық түгіл...қисынды 
өті ріке де ұқсамайды.

- Ғылыми педагогиканың негізі – білім 
бе ру, оқыту, тəрбиелеу – деуі, оның үстіне 
бү кіл Европалық ғалымдардың (Песта лоц-
ци, Дж.ЛОК, Макаренко) баланы туған нан 
бастап қана тəрбиеленеді дейтін түсі нік те-
рі де қате екені дəлелденіп отыр. Бала ана 
құр сағындағы 4-ші айынан бастап тəр бие 
күтетіні, ғылыми жаңалық ретінде мойын-
далған құбылыс. Олай болса, іште жатқан 
ба ланы – оқыту – білім беру – дегеннің кө-
кей ге қонбайтыны, ешқандай дəлелді қажет 
ет пей тіні түсінікті.

- Ежелден белгілі – Аристотель мен 
Əл-Фараби дің – ғылыми классификациясы 
бо йын ша, кез-келген Пəннің негіздері - өзінің 
іші нен шыққанда ғана – ол нағыз ғылыми пəн 
бо ла алады , - дейтін тұжырымын еске түсір-
сек, ғылыми педагогиканың негіз деп отыр-
ғандары – білім де, оқыту да – сырттан ке ліп 
тұрғанын ажырату қиын емес. Ендеше,  бүгін-
гі Педагогика мен Психологияның осын дай 
империялық саясатқа бағынған методо ло-
гиясынан, бүкіл адамзат қауымының тəр бие-
сін де қабағат үлкен қателіктер бар. Осының 
сал дарынан, бүкіл біздің өркенниетіміз 
бой ынша, адам баласының бойындағы үш 
жүйе сі – Т Ə Н – Ж А Н – Р У Х – тəрбиелері 
үн дестіктерін тапқан жоқ. Бүгінгі таңда, Тəн 
тəр биесінен басқа, Жан мен Рухтың тəр биесі 

түгіл, бұл екеуінің өзі - не екенін түсін бей ті-
німіз шындық. Міне – Европацентризм мето-
дологиясының – керағар əсерлерінің бір са-
ласы ғана, осындай жайсыздықтарға ие екен.

- Осыдан келіп, бұл кешегі империяларға, 
немесе, бүгінгі ЖаҺандану саясатына не 
үшін қажет болды? – дейтін заңды сұрақ ту-
ындайды. Қысқа қайырып айтсақ, Бір халық 
- өзі нің отарындағы ондаған халықтарды 
ер кін төстеп билеу үшін, қол астындағы ха-
лықтардың ұлттық жəне азаматтық санасын 
оятпауға тырысады екен. Сондықтан, им-
перия атаулы бодан халықтың – ұлттық  тари-
хын – халықтық педагогикасын – жойып жі-
беруге тырысса, - тілін – жер аттарын – дəс-
түрі мен салттарын - өшіруді өзекті мəселесі 
ретінде таниды. Мінеки, осынау санамалаған 
ұғымдардың теріс жүргізілуінен, ұлттық жəне 
азаматтық саналардың ашылмауынан, бүгігі 
маңдайымызға күйелі көсеудей ұрғылап 
жат қан шалақазақтар мен космополиттердің 
қасіретін түсінуімізге болады. Ал енді, осын-
шама ауыр керағарлықты түзетудің жолы бар 
ма?.. - Əрине, бар!?! Оны, «Халық педагоги-
касы мен психологиясының негіздері» атты 
ұрпақ тəрбиесінің - жаңа ілімінен - оқып та-
ны суларыңызды сұраймыз...

ІІ-ші дəлелдің – ғылымдағы көрінісі.
Алғаш рет жазылған Совет-Хан Ғаббасов-

тың «Халық педагогикасы мен психо ло-
гия сы ның негіздері» (А, 2005ж, көлемі 41 
б. т.,) атты тұңғыш ұсынылып отырған осы 
пəн нің – екі сатылы Методологиясы – же-
ті түрлі Негіздері – екі Жүйесі – бар еке-
ні дəлелденеді. Бұл адам тəрбиесінің бұ-
рын-соңды айтылмаған жаңа көзқарасы. 
Мə селен, адам тəрбиесінің Методологиясы 
- əуелі Биологиялық индивид – сонан кейін 
Са наны жетілдіру – сатыларынан тұратыны 
анық талып отыр. Ал, Биологиялық индивид 
са тысынан – Жүрек тəрбиесі жүйесі - қа лып-
тасса, екінші сатысы Сананы жетілдіруден 
– А қыл тəрбиесі - кемелденіп, осы екі 
Жүйе ден – Жеті Негіздері өркендерін ала-
ды. Ұр пақ тəр бие сінің бұлайша жіктелінуі 
Евро пацентристік методологияда жоқ. Мі-
не бұл, бүгінге дейін қолданылып келген  
адам тəр биесінің аса ауыр қателігі болатын. 
Осы еңбекте тұңғыш рет - Тəн тəрбие сі нің 
- біржақтылығын ашып қана қоймай, адам-
да ғы - Жан тəрбиесі - жайында мүлдем сөз 
бол майтындығын ең ағат та ауыр кемшілікке 
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ба лайды. Тіпті, Жан дегеннің өзіне мəн бер-
мейтіндіктен, оның нақты не екендігін біл-
мейтіндер көп. Адамда Жан тəрбиесі жүр-
гізіл мейтіндіктен, Тəннің он екі мүшесі 
тə різ ді, біз дəлелдеп берген Жанның он екі 
ар налары (түйсік, ұят, сүю, мінез, зерде, 
қабі лет, жігер жəне ішкі бес сезім) түгелдей 
жабы луға жақын. Қазіргі адамзаттың азып 
отыр ған басты себебі де осы?!

Осылайша, Жан мен Тəн тəрбиелерінің үн-
дес сіздігінен, тіпті анығырақ айтқанда, олар-
дың əрқайсысының - тəрбие тəсілдері - дұрыс 
жүргізілмеуінен, оның бойындағы Рухы да 
дұрыс жетіле алмай отырғанының мысалы  
көп. Адамзат қауымының құрамындағы ұлт 
пен ұлыстардың ғасырлар бойы қалып тас-
тырған  - Тəрбие тағылымдары (педагогика-
сы) – кө неден келе жатқан - адамзат тарихын 
- əдебін (этиксасы - талғамын (эстетикасы) 
- өнерін - өркенін - мəдениетін – этнографи-
ясын - əдебиетін - ділі мен дінін - болымысы 
мен дүниетанымдарын – барынша түсінікті 
де тартымды етіп беруге тырысады.

Жүрек тəрбиесі жүйесі - түйсік пен ішкі 
се зім дердің əсері арқылы, ана құрсағынтағы 
тəр бие негіздерін қалыптастырып, жоға ры-
дағы айтылған - жанның он екі арнасын - ашу-
ды қамтамасыз етеді. Осылайша, баланы ту-
ғаннан бастап тəрбиелеудің қателігін дəлел-
дей отырып, ана құрсағындағы тəрбиенің 
тең дессіз тереңдігін дəлелдейді. Осының 
арқа сында адамдағы ғайыпты аңғаратын 
– пара психологиялық құбылыстардың да 
ерекше жетілетінін ескертеді.

Ал, адам тəрбиесінің екінші жүйесі – Ақыл 
тəр биесі - нəрестенің қарашығын ұстап, Ақ 
пе Қараны ажыратып қана қоймай, оның ең 
алға шқы таңырқауы мен таңдануынан ояна-
тын сəби санансынан бастау алатынын түсіну 
қа жет. Осы екі Жүйеден жіктелетін - жеті 
түрлі Негіздердің сипаттарын, жаңа ілімге 
балап ұсынылып отырған ғылыми еңбектен 
оқып білулеріңізге болады. Мұндағы телегей 
теңіз ұғымдар мен түсініктерді бір мақалаға 
сыйдыру мүмкін емес.

ІІІ. Үшінші дəлел:
Европацентризм методологиясы – отар-

лан  ған халықтардың - мəдениеттерін де 
жоқ қа шы ға руға тырысқандығы, бүгінгі таң-
да айпарадай болып ашылып жатқанын өз-
де ріңіз жақсы білесіздер. Мысал үшін:

- Қазақ халқында «тарих та, мəдениет те 

жоқ» - дейтін, кешегі европацентризм ме-
то дологиясына сүйенген Кеңестік идео ло-
гияның қарабеттігін, даламыздан табылып  
жат қан археологиялық жаңалықтар тап- 
жылт пай дəлелдеумен қоса, бүкіл дүни ені 
таңқалдырып көздерін шырадай ашуда?!

- Байтақ даламыздың төрт құбыласынан 
да, Шы ғысында – Алтайдың мұзды тоңының 
ас тынан, əуелгі қалпында бұзылмай та был-
ған – Берелдегі Алтын Адам мен ер - тұр-
ман дары алтынданған, мүйізді Аттардың 
бү тін күйінде сақталуы, европацентризмнің 
кө мекейіне құм құйғандай болды.

- Тағы да сол Шығыстағы – Сауыр тауының 
етегіндегі Шілікті де табылған даналық өр-
нек терге толы зергерлік бұйымдардың мəні 
мен мазмұны, тіпті ерекше екенін айтсақ та 
же теді.

- Ал Алатау аңғарында табылған Алтын 
Адам – дү ниені дүр сілкіндіріп, қазір АҚШ 
– та жəне БҰҰ-ның ғимаратында жанынан 
өт кен жандарды тəнті етіп тұр. Жеріміздің 
Ба тысы мен Терістігіндегі енді-енді ашылып 
жат қан көне қалалардың берері бұлардан да 
қы зық болуы мүмкін.

- «Мəдениеттен жұрдай, тағылықтан бас-
қа тəлімі жоқ» - деп оқытатын Түркілердің 
Ру на əліпбиімен жазылған Үлкен жəне Кі -
ші Күлтегін, Тоныкөк, Білгі-қаған жазу-
ла ры ның ашылуы, европацентри зм мето-
до логиясының күл-паршасын баяғы да -ақ 
шы ғар ған еді. Бірақ, бетсіздіктің «беделі» 
əлі күш пен жүріп жатқаны белгілі. Оның 
үс тіне, бүгінгі таңдағы сол методологиямен 
ғалым атанған «көшірме сауаттылар» ұй қы-
сы нан оянып дұрыс бағытты табуға талапта-
ры мен дəттері жетер емес. Əйтседағы, бұ-
рын ғыдай емес, Империялардың жамбас 
асты на са лып тастаған шындық көздері – қа-
си ет  ті көне ілімдермен көріне бастағанын 
қуа  нышпен хабарлауға болады. Бірте-бірте 
жо  ғарыда келтірілген деректердің бəрі де 
өзі нің тарихи орындарын алатынына сен-
гі міз келеді. Əйтпеген жағдайда, адам зат 
қауымының тəрбиесі тəркіленіп, қоғам да ғы 
тəртіпсіздік пен əділетсіздік апат ты  жағ дай-
ларға жеткізері қақ. Бұдан құт қа ра тын,  тек 
ха лықтық тағылымға негізделген адам зат-
тық парасат пен сана ғана болмақ...

ІІІ – дəлелдің – ғылымдағы көрінісі. 
Адамзат мəдениетінің негіздерін іздегенде 

де, еріксіз Аркаим-Сынтасты өркенниетіне 
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орал май болмайды. Өйткені, жер бетінде 
пай да бол ған адам баласының өркенниеті, 
тіке лей Ұлы Да ладан бастау алатындығы 
ру хани да, зат тық деректермен дəлелденіп 
отыр. Сондықтан, А.Қ. Нарымбаеваның - 
Аркаим – атты еңбегінде айтылатын, адам-
зат мəдениетінің дамуы жайындағы ғылыми 
тұжырымдарға көңіл аударып көрелік;

«....Как видим, научные данные неопро-
вержимо доказывают ошибочность приня-
той в науке концепции по которой куро–
арак ская и майкопская северокавказские 
куль туры созданны продвигавшимися с юга 
из Ма ло Азии и Северной Месопатамии в 
Вос точную Европу древневосточными на-
родами. Как раз наоборот. Куро - аракская и 
майкопская северокавказские культуры соз-
даны при взаимодействии местного и про-
двигавшегося через Кавказ на Север Месо-
патамии степного населения.

Куро-аракская, майкопская и алазано-бе-
денская культуры – это результат распростра-
нения степной культуры в юго-западном на-
правлении, и они четко прочерчивают путь 
продвижения степняков с урало-казахстан-
ского региона через Кавказ. Если и созданы 
куро-аракская и майкопская культуры хур-
ритами, то они являлись степняками, выход-
цами из казахстанских степей, продвигав-
шимися через Кавказ в северную Месопата-
мию, как шумеры-прототюрки, расселявши-
еся в Двуречье через Средюю Азию.

Археологические свидетельства полно-
стью оп ровергают концепцию о продвиже-
нии ин доевропейцев на территорию Древне-
го Ка захстана не только с запада, со стороны 
Вос точной Европы и Кавказа, но и юга, со 
стороны Средней Азии.

Итак, главным очагом зарождения и фор-
мирования этой великой туранской культу-
ры, включая в себя не только открытия в об-
ласти материальной (доместикация всех ви-
дов домашних животных, открытие секрета 
металлобработки, секрета получения брон-
зы, изобретение керамики, колеса, боевых 
колесниц, монументальной архитектуры, 
гра дос троительства и т.д.), но и духовной 
(формирование религии, мифологии, созда-
ние письменности и т.д.), является Сары – 
Ар ка и «Страна городов».

Туранский народ, обладая уникальной ме-
таллургической базой, владея прочными ме-

таллообработки, мобильной экономической 
стратегией и властной структурами, спосо-
бен был не только сдерживать экспансию 
других народов, а сам совершать активные 
экспансионные движения и подчинять себе 
различные этноязыковые группы.

Таковой возможностью в это время не об-
ладал ни один другой народ! Поэтому откуда 
было взятся индоевропейцам в урало – ка-
зах станских степях в энеоолите, тем более в 
эпо ху ранней бронзы?! Нельзя смотреть на 
ис торию только через призму сегодняшних 
реа лий.

Степная культура, в науке ошибочное 
при ни маемая из индоевропейской или индо-
иранскую культуру, зародилась в Туране, и 
соз давали ее тысячелетиями только степня-
ки – прототурки.

А распростронялась эта степная культура 
во все остальные регионы Евразийского кон-
тинента не из Европы, не из Ирана и не из 
Ин дий, чтобы называться индоевропейской.

Нельзя, то что созданно одним народом, 
припысывать другому народу, лишая этим 
народ своей культуры и историй!

Ни в коем случае нельзя недоооценивать 
место Древнего Турана во всемирной исто-
рии, ибо именно здесь впервые произошла 
дифференциация общества, разложение пер-
вобытнообщинного строя и появились част-
ная собственность, классы, и государства.

Несправедливо и в дальнейшем умалчи-
вать о той великой роли тюркского народа во 
всемирной историй, которую он сыграл!

Прототюрки, тюрки, давшие важнейшие 
для че ловечества новшества и внесшие ве-
сомый вклад в мировую цивилизацию, впра-
ве, наконец, занять свое достойное место во 
всемирной историй!

Подведем итог: новейшие, интересней-
шие, порой сенсационные археологические 
открытия полностью опровергают продви-
жение индоевропейцев с запада на террито-
рию Южного Урала и Древнего Казахстана 
и доказывают автохтонное происхождение 
степной курганной культуры эпохи энеолита 
и ранней бронзы.

Туранская культура и туранский язык бе-
рут свое начало, по крайней мере, с верне-
го палеолита. Неизгладимый след в языках 
древ них и поздних народов оставил только 
туранский народ в процессе расселения по 
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всей Евразий. Этот сложный процесс фор-
мирования языков древних и поздних мо-
лодых народов на основе туранского языка 
блестяще показали в своих трудах – на осно-
ве мифологии Серикбол Кондыбай (Гипер-
борея: түс көрген заман шежіресі. А.2003; 
Казахская мифология А. 2005) и на основе 
лингвистики Амантай Айзахметов (Рожде-
ние тюркского мира. Тараз. 2004).

Түйін ой.
Адамзат тарихының дөңгелегін бүгінге 

де йін, теріс-қағыс жүргізіп қойған Ев ро цен-
тристік көзқарасты жөніне келтіріп, жоға-
рыдағы айтылған – үш түрлі дəлелді - əлемдік 
деңгейде талқылайтын да уақыт келуге тиісті. 
Табиғаттың тұрақты заңдылықтарыменен, 
Тір  ші ліктің тұрақты заңдылықтары бір-бірі-
мен үндестікте болғанда ғана, адам өміріне 
қатысты биологиялық жəне физиологиялық 
заң дылықтар да өзара сəйкестенбек. Осы-
дан ке ліп, бүкіл Табиғат пен Тіршіліктегі 

сырт қы жəне ішкі экология құбылыстары 
те пе-теңдік күйге ауысып, тіпті қоғамдағы 
те ріс қылықтар да қалыпты жағдайларға 
ауы суы қақ. Ендеше, адамзат қауымы мұ-
ны ескеруге тиісті. Шындықтың түрі – көп 
болғанмен, Ақиқаттың – арнасы біреу ға на 
еке нін түсінбей болмайды. Қашанда, ағат жа-
салған əрекеттер, міндетті түрде ұрпағыңның 
алдынан шығары анық. Сондықтан да, Ұлы 
Дала перезенттері тектік қасиеттеріңді та-
нып, ұрпағыңды еліктеу мен солықтаудан 
сақ тайтын - ІІ-ші дəлелде – айтылған адам 
тəр биесінің жаңа ілімі жайында, Ел болып 
ойланғанымыз жөн. Халық сайлаған – Пре-
зидент – Мəжіліс – Үкімет – саналы түр де, 
ақ-қарасын анықтар деген үміт бар. Мұн дай 
күрделі де, берері мол, ғылыми жаңа лық тар-
ды  ескермеу, аса ауыр күнə болса керек. Ен-
деше, ел басында жүрген азаматтардан пара-
сатты шешім күтеміз...
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С «ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ» В УСЛОВИЯХ 
ОБЫЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Бұл мақалада қарапайым оқу мекемелерінде девиантты мінез - құлықты оқушыларды 
оқыту жəне тəрбиелеу сұрақтары, олардың қатарларымен жəне оқытушылармен өз - ара 
қарым – қатынас ерекшеліктері қарастырылған. «Қиын балалармен» жұмыс бойынша 
оқытушыларға жəне ата аналарға кеңестер берілген.

Түйінді сөздер: мінез, қиын бала, ата-ана, тəрбие, оқыту

В данной статье расматриваются вопросы школьников с девиантным поведением 
учащихся в обычных учебных заведениях. Основные направления работы с учащимися 
девиантного поведения и их взаимоотношения с педагогами. Рекомендации для родителей 
и педагогов для целенаправленного воздействия на личность трудных детей и подростков.

Ключевые слова: характер, трудный ребенок, родители, воспитание, обучение.

In this article,questionsare risenpupilswith behavioral problemsof studentsin regularschools.
The main directions ofwork with studentsof deviantbehavior andtheir relationshipswith teachers.
Advice forparents and educatorstodeliberate action onthe identity oftroubled childrenand 
adolescents.

Keywords: nature, diffi cult child, parents, education, and training.

Проблемы, связанные с девиантным по ве -
дением, в последние годы обостряются. Это 
связано в первую очередь с социально-эконо-
мическими причинами, к которым относят 
ухудшающуюся экологическую обстановку, 
снижением уровня жизни основной массы 
на селения, ухудшению криминогенной обс-
тановки и т.д. Состояние окружающей сре ды, 
качество продуктов питания ведут к снижению 
числа здоровых матерей. Они, в свою очередь, 
часто оказываются неспо собными произвести 
на свет здоровое по том  ство.

По данным ООН в мире насчитывается 
при мерно 450 миллионов людей с нару шен-
ным психическим и физическим развитием. 
Это составляет 1/10 часть жителей нашей 
пла неты. По данным ВОЗ число таких жи-
те лей в мире достигает 13%. 3% детей рож-
дается с недостатками интеллекта и 10% де-

тей - с другими психическими и физическими 
недостатками.

Безусловно, являясь «трудными», эти де-
ти дезорганизуют учебно-воспитательный 
про цесс в образовательных учреждениях, 
и са ми становятся «группой риска».  Без 
спе циально организованной помощи,  на-
ру шения поведения приводят этих детей 
в анти социальную среду и влекут за собой 
криминальные последствия. Эта проблема 
- одна из актуальнейших в современном 
обществе. 

Каждый родитель, родной или приемный, 
хочет своему ребенку добра. И старается 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы ребенку было хорошо. Чтоб он или 
она выросли умными, добрыми и нашли свое 
место в жизни. «Место в жизни» обычно 
означает способность адаптироваться в об-
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ществе, т.е. получить образование, освоить 
ка кую-либо профессию, и уметь ладить с 
людь ми.

Но поскольку «набор знаний» и методы 
обу чения в обычном учебном заведении яв-
ля ются «стандартными», то дети с особыми 
пот ребностями, не умеющие быстро «впи-
саться» в систему общих правил, стал ки-
ваются с огромными трудностями в процессе 
обучения. Это дети, пережившие в самом 
начале своей жизни глобальную катастрофу 
– утрату семьи, отсутствие родительской 
любви и заботы, не имевшие необходимых 
условий для нормального развития и зачас-
тую подвергавшиеся дополнительным трав-
мам – жестокому обращению и насилию. Зная 
историю некоторых из них, удивляешься, как 
они вообще выжили в тех обстоятельствах, в 
которые попали.

Для подростка отношения с другими людь-
ми служат основой любой деятельности. 
Он нуждается в оценке, помощи и эмоцио-
нальной поддержке со стороны близких 
взрос лых и ровесников, чем бы он ни был 
занят. Так он учится и развивается.

Именно родительская позиция и пос лед-
ствия жестокого обращения являются ос-
нов ной причиной диспропорционального 
раз вития детей-«социальных сирот», а не 
«наследственность» и органические нару-
шения. 

Предубеждения в отношении таких де-
тей «все они бандиты или отсталые» – то-
же форма эмоционального насилия, резуль-
татом которого является социальное отвер-
же ние,  лишающее этих детей шансов на 
вос становление.

В силу особенностей подросткового 
мыш ления плохие события в жизни, час то 
предстают как наказание за что-то. Де ти, 
пережившие разлуку с родителями, вос при-
нимают себя как отвергнутых и отли чаю-
щихся от других в худшую сторону – потому 
что с другими такого не произошло, а «меня 
бро сили», «я – лишенный родительских 
прав!».  Низкая самооценка, чувство вины, 
ду шев ная боль и порождаемая ею агрессия – 

все это характерно для самочувствия и по ве-
дения подростков в трудной жизненной си-
туации. Они очень чувствительны к критике и 
несправедливости, обидчивы и конфликтны, 
иногда - мнительны. Сама по себе ситуация 
обучения, основанная на оценке результатов 
и неизбежном сравнении с успехами дру гих, 
для них – стресс. Потому что любая, да же 
мелкая неудача, подтверждает сущес твую-
щий у них глобальный тезис : «я –хуже дру-
гих, я – плохой (плохая)».

Такому ребенку требуется гораздо больше 
тер пения, поддержки и индивидуального 
вни мания со стороны педагогов, чем детям, 
ко торые изначально росли в стабильной се-
мей ной ситуации и были защищены лю бо-
вью и заботой родных родителей.

Но у педагогов, обремененных «особыми 
обс тоятельствами», зачастую просто не 
хва тает сил на дополнительное внимание 
к «трудному» ребенку. И вместо желания 
по мочь у учителя может возникнуть раз-
дражение и желание «вытеснить» такого 
ученика. Доказать, что ученик безнадежно 
плох, совсем не трудно: для этого учителю 
достаточно разговаривать с ним ледяным 
тоном, обращаться преимущественно по фа-
ми лии, отчитывать за каждую провинность, 
принципиально и строго оценивать все 
учеб ные результаты, сосредотачиваясь на 
недостатках, и обсуждать их в при сутс твии 
других. Очевидно, что желание пред при-
нимать не то что дополнительные, а да-
же минимальные усилия для достижения 
резуль татов в такой обстановке у подростка 
ис чезает. Неприязнь педагога передается 
соученикам - и начинается конфликт «одного 
со всеми».

В ответ на неприязнь подросток с не бла -
гополучным прошлым для начала спла чи-
вает ся с другими «отщепенцами» в группе. 
Об щие неприятности легче пережить вмес-
те, да и  на фоне друг друга они не так уж 
пло хи, кроме того, они воспринимают друг 
дру га не так как остальные. Непослушание, 
агрессия, правонарушения – вот обычный 
«арсе нал» средств, который используют 
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подростки, когда сталкиваются с негативным 
отношением. Если взрослые – педагоги, ро-
ди тели, психологи – объединяют в этот 
момент свои усилия для снятия нап ря жения, 
чтобы помочь ему вести себя ина че, а не 
просто бесконечно наказывать – тог да ес-
ть вероятность исправления даже тя же  лой 
ситуации. Педагогические усилия обра -
зовательного учреждения, поддержка под-
рост ка, терпение и понимание учителей 
поз во ляет «вытянуть» учебную ситуацию 
из кри зиса и укрепить отношения. Потому 
что ус пех в учебе социально значим, и 
помо гает ребенку поверить в свои силы, 
почув ствовать себя «на равных» с другими, 
боль ше доверять взрослым и надеяться 
на луч шее. Формирующая роль среды в 
раз ви тии и обучении очень высока. Под-
рос ток, помещенный в нормальную со-
циа ль ную среду, получает не только рав-
ные возможности в образовании, но и аль-
тернативный жизненный опыт: достойные 
при меры для подражания и шанс для пос-
трое ния позитивных межличностных отно-
ше ний.

«Неспособных детей не бывает». Неиз-
вестно, кому принадлежит это высказывание, 
но любой человек, работающий с детьми и 
любящий их, знает, что это действительно 
так. Поскольку у каждого ребенка есть ка кой 
-то свой талант, свои способности. И ес ть 
то, что может заблокировать их про яв  ление: 
отсутствие любящей семьи и жес то кое 
обращение. Отсутствие адекватной разви-
вающей среды, плохая забота о физическом 
здо ровье и недостаточность общения со 
взро с лыми приводит к отставанию в интел-
лектуальном развитии у детей из небла го-
полу ч ных семей.

Дети, растущие в отсутствии родительс-
кой любви, отстают в физическом и психи-
чес ком развитии, даже не имея органи чес ких 
нарушений. То есть движущая или сдер жи-
вающая сила развития любого ребенка – это 
лю бовь и поддержка близких и условия жиз-
ни, а не сами по себе врожденные спо соб-
нос ти. Опыт отвержения родителями раз-

рушает представления ребенка о том, что он 
– хороший (хорошая) и нужен на этом све те. 
Это пробивает своего рода «брешь» в жиз-
неспособности ребенка, через которую на-
чи  нают «утекать» жизненные силы ребенка. 
При чем разлука с родителями или их смер ть 
в равной степени воспринимаются им как от-
вержение, и для изменения этих убеждений 
тре буется специальная работа. Проблема 
слом ленности жизненной воли – это ско-
рее  проблема «духовного наследства», 
полу ченного ребенком от своих кровных 
роди те лей. Физиологическая зависимость 
при алко голизме и наркомании обычно 
но сит вторичный характер, первичными 
яв ля ются безволие и личностная несос-
тоя тельность, признаки которых – инфан-
тилизм и эгоцентризм, жизнь по принципу 
удовольствия, душевная апатия, стремление 
игнорировать проблемы вместо того, чтоб их 
ре шать, безответственность и потре би тель-
ство, отсутствие глубоких чувств. Те задачи, 
ко торые не были решены родителями, 
двойным грузом ложатся на плечи их ребенка: 
и как реальный результат несостоятельности 
роди телей, и как отсутствие внутреннего 
опыта и ресурса, когда приходит время 
учить ся тому, чему не смогли научиться  они. 
Имен но формирование волевых качеств у 
ребенка зачастую становится самой трудной 
задачей. Но это и есть самая трудная задача 
в про цессе  воспитания.

Наконец, для любого человека мери лом успе-
ха служат координаты его существо ва ния – семья, 
друзья, социальное окружение. Дос ти жения 
родителей часто служат «стар товой площадкой» 
для детей. Когда в семье поко лениями никто не 
получал высшего обра зования, ребенок, даже 
если не знает об этом на «сознательном уровне», 
испытывает силь ное внутреннее сопротивление 
в отно ше нии подобного «шага вверх». – «все 
на ши это не делали, и я не буду». Знание о ка-
ких-ли бо успешных предках из «кровного ро-
да», любовь и позитивные примеры близ  ко го 
социального окружения, личный опыт дос-
тижений могут помочь подростку «прыгнуть 
выше головы» в такой ситуации. 
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Трудные дети трудны в первую очередь для 
са  мих себя, и без помощи социального окру-
же ния им не преодолеть тех препятствий, с 
которыми они сталкиваются на пути к нор-
маль ной жизни. Интеграция трудных  детей 
в общ ество важна не только для них – она 
важ на и для самого общества. Если мы не 
бу дем воспитывать в наших детях и в себе 
са мих нормальные человеческие чувства - 
тер пи мость, понимание  и поддержку, со чу-
вствие, а будем относиться к детям с труд-
ной судьбой как к «источнику проблем» и 
от торгать их, то рано или поздно ситуация 
обер нется против нас. Потому что дети 
вырас тают и становятся взрослыми. И нам 
при дется общаться с ними, и нашим детям 
то же. Общаться с людьми, которые благодаря 
на ше му отношению узнали, что в жизни – 
«каж дый сам за себя», «вытесняй того, с кем 
тебе труд но», «моя хата с краю»…. Наверное, 
ни кому не хотелось бы жить в обществе, в 
ко то ром все люди придерживаются таких 
убеж дений. А значит, работу по борьбе со 
стерео типами и воспитанию терпимости на-
до на чинать с себя.
Несколько советов из опыта работы с 

трудными детьми.
- Необходимо выяснить жизненную исто-

рию ре бенка, хорошо знать источники его 
проб лем;

- Выявить степень эмоциональных проб-
лем ре бенка, уровень развития и степень 
отс тавания;

- Разработать систему коррекционно  - 
раз ви вающих занятий в соответствии с осо-
бы ми потребностями в образовании для дан-
ного ребенка – индивидуальных или груп-
повых.
Кроме создания развивающей среды и 

занятий, важно следующее:
- Отставание в развитии детей из небла-

го получных семей связано, прежде всего, с 
не достатком любви и вызванной этим трево-
гой, которая блокирует природную любоз-
нательность ребенка. Только после того, как 
ребе нок обретет стабильную привязанность 

и эмоциональную защиту, начнется поступа-
тельный процесс его развития.

«Каждый ребенок индивидуален, не нуж-
но срав нивать его с другими», кроме не дос-
тат ков есть еще и положительные качества. 
Толь ко эмоциональная поддержка и посте-
пен ное движение от одного маленького ус-
пеха к другому помогут преодолеть неу ве-
рен  ность ребенка в своих силах и боязнь 
потер петь неудачу.

«Терпение, получить все и сразу невоз-
можно. Быстро – не всегда значит «хорошо». 
Ни одному садовнику не придет в голову раз-
во р ачивать бутон, чтобы цветок быстрее рас-
крылся и стал красивым! Когда между нас-
тав ником и ребенком сформировалась при-
вязанность, темп развития его начинает опре-
де лять ся природной любознательностью и 
ин дивидуальными способностями. 

«Не перегружайте ребенка, чтоб не выз-
ва ть не гативное отношение к заня ти ям». 
Учебные нагрузки должны быть по силь-
ны и для нервной системы, и для интел лек-
туального потенциала. Необходимо разра бо-
тать  индивидуальную гибкую систему заня-
тий  с подростком. 

«Ищите положительные моменты». Не 
хо чется делать то, что не получается. Научите  
замечать пусть небольшие, но улучшения. 
Ус пех – лучший мотив в обучении.

«Поощряйте за старания, а не за 
результат». В любом деле важны после до-
ва тельные усилия и преодоление трудностей. 
Научить подростка этому – наверное, основ-
ная задача, которую ему решать сложнее, чем 
взрослым, по двум причинам: во-первых, 
опыт от вержения родными родителями под-
рывает веру в себя, а она лежит в основе 
нас той чивости и упорства. Во-вторых, 
имен но воля и терпение – качества, которые 
отсутствовали у кровных родителей этих де-
тей, и формировать их приходится «с чистого 
лис та».

«Верьте в ребенка». Вера в ребенка – это 
исто ч ник его жизненных сил и две трети бу-
ду щего успеха
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ҚАЗАҚ ЖƏНЕ ПАРСЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ҰҚСАСТЫҚТАРЫ МЕН 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бұл мақалада қазақ жəне иран халықтарының əдет ғұрыптарындағы ұқсастықтар мен 
ерекшеліктері жайында айтылған, сондай-ақ ондағы екі елдің элементтерінің бір-біріне 
жақындығы жайында берілген. 

Тірек сөздер: Наурыз, рухани, мейрам, молшылық, тоқшылық, элемент, жаңару

В данной статье рассматриваются сходства и особенности обычиев казахского и иранского 
народа, а также рассказывается о близости элементов двух народов.

Ключевые слова: Наурыз, духовный, праздник, обильность, достаток, элемент, 
обновляться

Similarities and peculiarities oftraditions of Kazakh and Iran people, also closeness of elements 
of two nations are considered in this article. 

Keywords: Nauryz, spiritual, a holiday, a profuseness, prosperity, an element to be updated

Қазіргі заманымыздың негізгі талабының 
бірі – жан жақты дамыған, яғни білімді де 
тəр бие лі, мəдениетті жəне өз мемлекетінің 
мə де ниеті мен тарихын жақсы білетін, оған 
жаны ашитын жастарды даярлау. Бұл қа-
зір гі еліміздің мəдени саясатының басты 
бағыттарының бірі. Соңғы жылдары осы ба-

ғыт қа байланысты жастардың шет елдерде 
бі лім дерін толықтыруларына, тəжірибе 
алма суы на байланысты көптеген іс-шаралар 
өткі зілуде. Елімізді əлемге таныту мемлекет 
тара пымен қоса сол шет елдерде білім алып, 
жұ мыс істеп жатқан қандастарымыздың да 
үле сі зор. Солар арқылы шет елдер қазақ 
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жұр тының мəдениетінің қандай екенін біле-
ді, таниды. Сондай-ақ шет елдерде білім 
алып, тəжірибе жинақтап, қазақ мəдениетін 
та нытумен қатар, өз мəдениетіміздің тари-
хын білу керек.

Мəдениет ұғымының ауқымы кең екенін 
баршамыз білеміз. Мəдениетте əртүрлі үр діс-
тер: материалдық, саяси əлеуметтік, көркем-
дік, моральдық құбылыстар қарастырылады. 
Сол себептен де əр салада жұмыс жасап 
жүрген маман иелері əртүрлі сала бойынша 
мəдениетке өз үлесін қоса алады. Мысалы, 
біз тіл мамандары шет тілдерде жазылған 
мағлұ маттармен таныс бола, өзіміздің мəде-
ниетімізге қатысты жайттарды жинай, са-
лыс тыра зерттей аламыз. Осылайша, мем-
лекетімізге өз үлесімізді қосамыз, өз хал-
қымыздың мəдени мол қазынасын толық ты-
ра мыз. 

Парсы мəдениеті – Азия аумағына кең тара-
ған жəне кеңінен ықпал еткен мəдениеттің 
бі рі. Тарих қойнауына қарасақ, Иран мен 
Тұ ран бұрынғы заманнан бері көрші болған, 
кей де дауласып, кейде достасып келген. 
Деген мен, бұл екі ел татуласу жақтарына 
аса мəн берген. Қазақстан мен Иранның 
ара сындағы мəдени байланыстар екі елдің 
өтке нін еске түсіреді. Авеста жəне Шаһнама 
кітаптарында осы екі елді байланыстыратын 
дəлелдер берілген [1, 75 б.]. Шығыстың не 
ба тыстың өзіне тəн мəдениеті бар екені хақ. 
Алай да, сол мəдениеттердің түпкі терең 
тамы рына көз салсақ, бір мəдениетке тəн 
эле менттерді екінші бір мəдениеттен көруге 
болатынына көзімізді жеткіземіз. Бұның 
бір неше себептері де бар, айтарлық тарихи 
оқиғаларға байланысты, сауда қатынасы ар-
қылы енген элементтер жəне көршілес жат-
қан елдердің əсерінен жəне т.б. себептер 
арқы лы енген элементтерді айтуға болады.

Парсы тілі жəне қазақ тілі, жалпы алғанда, 
пар сы мəдениеті мен қазақ мəдениеті ара-
сын дағы байланыстарға келетін болсақ, 
əсі ресе мəдениеттер арасындағы байланыс 
ертеректен басталғанын байқаймыз. Сон-
дық  тан əрбір бейбіт кезеңнің олардың тығыз 
экономикалық, мəдени байланыс жасау-

ларына мол мүмкіндік бергені де рас [2, 7 б.].
Парсы жəне қазақ халықтарын рухани 

туыс тырып отырған қасиетті Ислам дініне 
бай ланысты. Орталық Азия көшпелілері 
ара сында Ислам діні VII ғасырдың соңғы 
ши регінде тарала бастады. Бұл өңірде өзге 
кон фессиялар да кеңінен таралғанымен, 
жер гілікті тұрғындардың салттары мен ді-
ни ғұрыптары исламның əсерімен қа лып-
тас қан. Ұлы Жібек жолы арқылы мұсылман 
елдерімен қатынастың өрлей түсуі Орталық 
Азия өңірінде мешіттер мен ірі діни меке-
мелер жүйесінің кеңеюіне септігін тигізді. 
Сол кездерден бастап қазақ елі де нағыз мұ-
сылмандық қағидаларды қабылдап, құдайға 
құлшылық ететін болды [3, 80 б.].

Енді, біз осы орайда қазақ халқының 
мəдениетіндегі иран элементтері туралы қыс-
қаша мағлұмат беріп өтсек. Қазақ мəдениеті 
дегенде, ең алдымен біздің көз алдымызға 
«ки із үй, алтыбақан текпен қазақ жастары, 
қазақтың ұлттық киімін киген жастар» тағы 
басқалар елестейді. Бірақ, бұндай көріністі 
өкінішке орай, тек мерекелік іс-шаралардан 
ғана, əсіресе біз «Наурыз, ұлыстың ұлы кү-
нін де» көреміз. Шындығында, Наурыз көрі-
ні сі өте тамаша көрініс. Бəріміздің асы ға 
күтетін ұлы мерекеміз Наурыз. Бұл – иран-
дық тардың да ұлы мерекесі. Олар да осы 
мере кені асыға, қуана күтеді.

Наурыз мерекесі – өте көнеден келе жат-
қан мейрам. Күні бүгінге дейін жер ша рын-
дағы көптеген халықтардың дəстүрлі мей-
ра мына айналып отырған бұл мерекенің қа-
шан нан бері тойланып келе жатқанын дөп 
басып айту қиын.

22 наурыз – Ұлыстың ұлы күнi. Бұл күнi 
күн мен түн теңеледi. Табиғат та, Жер-Ана 
да, жан-жануар да түлейдi, жаңарады. Адам-
заттың бойында қан жүгiрiп, тал-теректер 
бүршiк жарады. Қазақтың сайын даласын 
Қы зыр баба кезiп, адам баласына құт-бере-
ке, бақ-дəулет сыйлайды. Самарқанның көк 
тасы ерiп, қасиеттi қара жер, қара то пы  рақ 
бусанады. Ұлы даланың төсiнде қыз ғал-
дақтар құлпыра өсiп, бел-белестерге қызыл-
ды-жасылды кiлем төселедi. Ұлан-байтақ 
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Қазақстанның халқы жетi түрлi дəмінен нау-
рыз көже жасап, ұлттық салт-дəстүр, əдет-ғұ-
рыптарды сақтап, ай бойы Ұлыстың Ұлы кү-
нiн тойлайды. Бүкiл Шығыс халқына ортақ 
бұл мейрамда араздасқандар татуласып, дүй-
iм халық, мұқым ел ауызбiршiлiкте болады.

«Наурыз тойының» басты мақсаты – ха-
лық қа молшылық, тоқшылық тілеу. Сол үшін 
де Наурыз көже беретін үйлер қазан-қазан 
кө же жасайды. Оны тойып ішіп, артығын, 
құй ып əкетуіңе де болады.

Əрине, Наурыз көженің белгілі бір ереже-
сі жоқ. Ең бастысы: бидай, тары, қамыр, ет, 
тұз, сүт, суы бар жеті дəмнен құралуы ке рек. 
Қалғаны əркімнің тұрмыс жағдайына бай-
ланысты. Сол үшін де халық Наурыз көженің 
қамын ерте ойластыратын болған. Сөйтіп 
нау рыз көжеге арнап соғымның жамбасын, 
жаясын, қазы-қартасын сақтайтын. Бұған қо-
са кəрі жілікті де сақтайтындар бар. Онысы 
қарттықтың белгісі сияқты. «Қартайғанша 
аман болайық!» деген тілектен болса керек. 

Наурыз (Ноуруз) иран халқының көнеден 
келе жатқан жəне де асыға күтер төл мерекесі. 
Наурыз яғни, жаңа жылды мерекелеу Иранда 
кең етек алған жəне бұл мерекені бүкіл бір ай 
бойы тойлайды. Сондықтан Наурыз мерекесі 
алдында да жəне жалпы наурыз мерекесінде  
іске асырылар шаралар мен осы мерекеге 
қатысты рəсімдер де өте көп. Мысалы: Нау-
рыз мерекесіне ғана тəн, өзіндік наным 
сені мі бар «һəфт син» деп аталатын жеті 
нəр седен тұратын наурыз дастарханы. Жеті 
нəрсе де «син» əрпінен басталады. Яғни: 
[сиб] алма, [серке] сірке суы, [сəнджед] 
бұршақ, [сəбзе] көк шөп, [секке] тиын, 
[сəмəну] халваның бір түрі жəне [сомақ] 
жиде [4]. Аталған Наурыз дастарханына 
қойылатын жеті нəрсенің əр қайсының 
өзіндік беретін ерекше мағыналары жəне 
мəні бар. Атап айтсақ: алма-жеміс мол 
болсын деген ниетпен, сірке суы – зұлымдық, 
бəле жаланы аластату мақсатында, бұршақ-
мейірімділік пен махаббат нышаны, сек-
ке – күй қуаттылықтың белгісі. Осы жер де 
иран халқы мен қазақ халқының Нау рыз-
ға байланысты ұқсас жатқан жері иран-

дықтарда «һафт син» дастарханы бұл Наурыз 
мерекесінің маңызды бөлігі болса, ал қазақ 
халқында «Наурыз көже» ұлыстың ұлы 
күні нің басты тамағы болып есептелінеді.
Қазақтарда Ұлыс күні жеті түрлі заттан-
соғымнан қалған сүр ет, езілген құрт, бидай 
(тары, күріш), пияз жəне сəбіз қосылған 
қазан толы «Наурыз көже» пісіріледі. Сүр ет 
– қыс тағамымен қоштасуды, ал құрамына 
ақ тың қосылуы – жаз тағамымен қауышуды 
(жаңа тіршіліктің басталуы мағынасында) 
біл діреді. Ирандықтар жеті нəрседен тұра-
тын тағам түрін қойса, ал қазақ халқы жеті 
нəрседен тағам əзірлеуде. Бұдан «жеті» 
саны нан екі халыққа да ортақ қасиеттілігін 
көруге болады.

Сондай ақ, иран халқы үшін «он үш» саны 
ба қытсыз сан болып табылады. Бұл санға 
иран дықтар ерекше мəн береді. Бұны «сиздəһ 
бэ дəр» (үйден тысқары он үш) делінетін 
на ным-сенімді іске асыру шарасынан бай-
қауға болады. Иран халқы фəрвəрдин айы-
ның он үшінші күні, яғни жаңа жылдың он 
үшінші күнінде бүкіл жанұясымен «он үш» 
біздің табалдырығымызды аттамасын де-
ген ниетпен көкке, өзен, көл жағасына, яғ-
ни табиғатқа шығып кетеді. Осы күні тұр-
мыс құрмаған қыздар арнайы жаңа жыл 
дастарқанына əзірленген «сəбзені» (көк шөп) 
тұр мысқа шығу ниетінде байлап «сиздəһ бэ 
дəр сал э дигəр бэ хане йе шоуһəр» (он үшін-
ші күнде келесі жылы күйеуімнің үйінде) 
деген жолдарды айтып ырымдайды. Иран-
дықтар Наурыз мерекесінен біраз күн бұрын 
осы «сəбзені» өсіріп, оны «сиздəһ бэ дəр» 
күніне дейін сақтап сосын оны суға ағызып 
жібереді. Бұндағы Ирандықтардың ойы осы 
«сəбзэ» жаман қасиеттерді бойына жинады, 
ен ді сумен сол жамандықтар кетсін дейді. 
Қа зақ халқы да «он үш» санына қатты көңіл 
бөл ген. Оған дəлел «он үш жас – мүшел ба-
сы», яғни қауіпті сан деп санаған. Иран хал-
қының тағы наурыз мерекесі кезінде, яғни 
жаңа жыл кезінде өткізілетін жаңа жылдық 
іс-шаралардың бірі - чоһар шанбэ йе сури-
деп аталады. Чоһар шанбэ йе сури ескі 
жыл дың соңғы сəрсенбісінде тойланатын 
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мейрам. Бұл мейрамды тойлау барысында 
иран дықтар үй ауласында, көше бойында 
қуар ған ағаштан үйме жасап, оны жағып, 
от тың айналасында билеп, оттың үстінен 
секіреді. Иран халқы (көбінесе жастар) 
оттың үстінен секіргенде мынандай өлең 
жол дарын айтады: «зəрдие мəн бэ то, сорһие 
то бэ мəн» (маған сенің қызыл алауың, саған 
ме нің бозғылттығым, бойымдағы сары түс) 
[4]. Бұл өлең жолдарын айтып оттан секі-
ру – менің бойымдағы ауру кетіп, сенің 
бойыңдағы жалындаған от маған берілсін 
де ген ниетте жасалынады. Мұндағы қызыл 
түс – денсаулық белгісі болса, ал сары түс 
ау ру, дерттің белгісі. Осылайша ирандықтар 
от пен бойларындағы ауруды аластатқан. От 
өшкеннен кейін күлін міндетті түрде ағын-
ды сумен ағызып жібереді. Яғни пəле-жала 
осымен кетсін деген ниетте. Осындай отқа 
табынуды қазақ халқынан да көруге бола ды. 
Бұрынғы кезде қазақ халқы Наурыз мере-
кесін тойлаған күні қараңғы түсе екі жерге 
үлкен-үлкен от жағатын болған. Адамдар 
жас ерекшеліктеріне қарай топ-топ болып, 
осы екі от ортасынан өтіп бара жатып, қол-
дарындағы бас жағына майлы шүберек ора-
ған таяқтарын тұтатып «алас, алас, пəледен 
қалас» деп айтып, айнала төңіректі отпен 
таза лап шығатын болған. Əрине көбінесе 
бұн дай іс-шараны жасы үлкен кісілер іс-
те ген, ал жастар жағы болса жанып тұрған 
от тан секіретін болған. Алайда, қазақ мəде-
ние тінде болған иранның оттан секіру эле-
ментін қазір көрмесекте, қазақ халқының əлі 
күн ге дейін отпен үйді аластауын, баланы 
ұшықтауын көруге болады. Яғни, бұл сол 
элементтің бір ұшқыны.

Осындай, қазақ мəдениетінен көрінетін 
иран элементтерінің бірі – қазақ тілінде 
кез десетін мыңдаған парсы тілінің сөздері 
мен қазақ халқы арасында кездесетін 
мыңдаған адам есімдерін де айтуға болады. 
Қазақ тілін де парсы жəне араб тілінен 
енген сөз дер ден саны, зерттеушілердің 
пікірлері бойын ша, шамамен 10-15 
пайызды құрайды. Бұ лар, негізінен ХҮШ-
ХІХ ғасырларда ен ген сөздер. Бұлардың 

қатарында жалпы абс трак тілік түсінік, 
оқу-ағарту жəне мə де ниет терминдері бар, 
мысалы адамзат [адамизад], айбат [Һəйбат], 
ғазал [ғəзəл], пешене [пешене], шарайна 
[чарайна], ақиқат [хағиғат], ақпарат 
[аһбар], ақырет [аһрет], аспаз [ашпаз], 
əдеп [одаб], əділет [одалат], бақша [бағче], 
ғашық [ошеғ], дана [доно], дариға [дариғо], 
дəреже [дəрəдже], дəстүр [дастур], жануар 
[джанвар], жаһан [джаһон], жұма [джоме], 
зерек [зирəк], нан [нон], патша [подэша], 
зындан [зендон] жəне т.б. [5].Қазақ тіліне 
енген парсы тілінің мыңдаған сөздерінің 
ішінде кеңінен əрі күнделікті біздің 
қолданып жүрген сөздеріміздің бірі – апта 
күндері. Парсы тілінде «шəнбе (сенбі), 
йекшəнбе (жексенбі), дошəнбе (дүйсенбі), 
сешəнбе (сейсенбі), чоһаршəнбе (сəрсенбі), 
пəнджшəнбе (бейсенбі), джомме (жұма)» 
бол са, қазақ тіліне бұл сөздер «дүйсенбі, 
сейсенбі, сəрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, 
жексенбі» түрінде енген. Қазақ тілінде де 
парсы тілінде де апта атаулары бірдей бол-
ғанмен аптаның басталуы əр елде əр қа-
лай. Мысалы, қазақ халқы апта күнін «дүй-
сенбіден» бастайды, ал иран халқы «сен-
біден». Алайда, қазақтарда бұрын ап та ны 
«сенбі» күнінен бастаған. Сондай ақ ата 
бабаларымыз жыл мезгілдерінің атау ла-
рында да парсы сөздерін қолданған. Мы-
са лы, олар қысты «зымыстан» парсыша 
«земес тан», ал жазды «табысқан», яғни 
пар сыша «табестан». Парсы тілінен қазақ 
тілі не кейбір сөздермен қатар -кер, -паз, би-, 
не- сы қылды жұрнақтары сөздерге тір ке ліп, 
əр-алуан жаңа сөздерді жасауға септігін 
тигізген. Мысалы, талап-кер, жауап-кер, 
айып-кер, айла-кер, ас-паз, өнер-паз, жыл-
нама, ауру-хана, ас-хана т.б. Сондай-ақ, 
пар сы тілінің болымсыздық жұрнағы би-, 
бей-, на-, не-, қазақ тіліндегі көптеген 
сөздерде пай даланылады; бей-бақ, бей-ғам, 
бей-шара, бей-таныс, бей-мəлім, бей-тарап, 
на-хақ, на-мəрт, на-разы т.б. Бұл сөздердің 
барлығы дер лік қазақ тілінде төл сөздеріндей 
қол да ныста, бұл аса зор мəдентиеттің ұзақ 
ға сыр лар бойғы сіңісудің нəтижесі болса 
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ке рек. Қазақстанның бас қаласының парсы 
тіліндегі «Астана» сөзімен аталғаны да жəне 
қа зақ валютасын «теңге» деп атауымыздың 
да Иран мəдениетінің ежелден келе жатқан 
əсе рінің əлде де күшті сезілетінін көрсетсе 
ке рек. «Астана» парсы сөзі «Астанэ» қазақ 
тілін  дегі негізгі беретін мағыналары «кіре 
бе ріс, патша сарайы, табынатын қасиетті 
жер» болып табылады, ал «теңге» сөзінің 
бе ре  тін мағынасы «ақша, күміс не алтын 
ти ын» жəне бұл сөз ауыз екі парсы тілінде 
«тəн ге» немесе «тенге» деп айтылады [6].

Қазақ тіліне шеттен ауысқан түрлі лек си-
калық элементтердің ішінде ең керекті орын 
алатын араб жəне парсы сөздері болып та бы-

лады. Қазіргі қазақ тіліндегі парсы лек си ка 
элементтерін негізінен екі топқа бөліп қара-
ған жөн деп білеміз. Бірінші топқа – қазақ 
тілі не ежелгі заманнан еніп, əбден сіңісіп, 
өзі нің алғашқы фонетикалық тұлғасын өз-
гер  тіп жіберген сөздер жатады. Мұндай 
лекси калық элементтердің шеттен ауысқан 
сөз  дер негізінен ұмытылып та кеткен деуге 
бо ла ды [7]. Екінші топқа – қазақ тіліне онша 
сіңі се қоймаған, бірақ қазақ оқушысына 
бұрын ғы қисса-дастандардан жақсы таныс 
араб-парсы элементтері жатады. Парсы сөз-
де рінің қазақ тіліне ауысуы талай-талай ға-
сыр ларға созылған ұзақ та күрделі тарихи 
про цесс болғанын естен шығармау керек.
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Мақалаларды журналға басып 
шығарудағы талаптары

Мақаланы «Ұлттық тəрбие» журналына тапсыру 
үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде ба-
сылып шыққан файл көшірмесімен кез келген электрон-
ды таратушыда өткізу керек. Дискетадағы ақпарат қағаз 
түрінде басылып шыққан ақпаратқа сай келуі кажет.

Мəтін Microsoft Word мəтіндік редакторда, Timas 
New Roman шрифтпен, шрифтің өлшемі № 12 терілуі 
қажет. Мақаланың көлемі 5-беттен кем болмауы тиіс. 
Беттің параметрлері: үсті – 2 см, асты – 2 см, сол жағы 
– 3 см, оң жағы – 1,5 см. Жоларалық интервал – дара 
(одинарный).

Мақала автордың аты-жөні, қызметі, ғылыми лауа-
зымы, мақаланың атын көрсетумен басталады, мақала-
ның соңында екі тілде түйін беріледі (егер мақала 
қазақ тілінде жазылса, онда түйін орыс жəне ағылшын 
тілдерінде, егер мақала орыс тілінде жазылса, онда түй-
ін қазақ жəне ағылшын тілдерінде жазылады т.с.с.). 
Мақала терілгеннен кейін автор өзі тексеріп, қателерін 
тү зеп, соңғы нұсқасын беруі қажет. Мақала мазмұнына 
автор өзі жауап береді.

Əдебиеттерге сілтеме міндетті түрде жасалсын. 
Олар мəтінде аталуына қарай таяқшада сан түрінде көр-
се тіледі. Мақаланың соңында берілетін əдебиеттер тізі-
мінде алдымен автордың аты-жөні, мақаланың немесе 
кітаптың аты, сонан кейін кітаптың жалпы мəліметтері 
көрсетіледі.

Мақаланың соңында қызмет жəне үй телефон нөмір-
лерін көрсетулеріңіз қажет. 

Түп нұсқалар, қойылған талаптарға сай келмеген 
жағ дайда баспаға қабылданбайды. Мақалалар кері қай-
тарылмайды жəне өңделмейді.

Мақаланы баспаға шығару ақысы университеттің 
кассасына төленеді немесе банк арқылы төлеуге бола-
ды. *Қойылған талаптарға сəйкес мақаланы журналға 
шығару бағасы 1500 теңге. 

Бір жылға жазылу бағасы 3104 теңге. Журналға 
жазылу «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жыл бойына 
жүреді. Индекс 74310

Требования к оформлению статей, 
публикуемых в журнале

Материалы для журнала «Ұлттық тəрбие» сдаются 
ответственному секретарю журнала в распечатанном 
виде с приложением копии файла на любом электрон-
ном носителе. Информация на электронном носителе и 
в распечаттаном виде должна быть идентичной.

Набор должен быть произведен в текстовом редакто-
ре Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 
12. Статья должна быть не менее 5 страниц. Параметры 
страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3 см, 
справа – 1,5 см. Междустрочный интервал – одинарный.

Статья должна начинаться с указания ФИО автора, 
занимаемой должности, ученой степени, названия ста-
тьи. В конце статьи обязательно наличие резюме на двух 
языках (если статья написана на казахском языке, то ре-
зюме должно быть написано на русском и английском, а 
если статья написано русском языке, то резюме следует 
писать на казахском и английском). Текст должен быть 
тщательным образом выверен и отредактирован автором 
после набора. Автор сам отвечает за содержание статьи.

Ссылки на литературные источники обязательны. 
Они даются в тексте цифрами в сносках по мере упо-
минания. В списке литературы, который дается в конце 
статьи, вслед за фамилией и инициалами автора идут на-
звание статьи или книги, а затем остальные выходные 
данные. 

В конце статьи необходимо указать номер служебно-
го и домашнего телефона. 

Оригиналы, оформление которых не будет соответ-
ствовать указанном требованием, к публикации не при-
нимаются. Статьи не возврашаются и не рецензируются. 

Материалы, поступившие в редакцию, в дальнейшем 
не будут использоваться в других изданиях.

Оплата за публикацию вносится в кассу университе-
та, либо производится по безналичному расчету. *Стои-
мость статьи в журнал 1500 тенге.

Подписная цена за год 3104 тенге. Подписка на 
журнал проводится в течение года в отделах «Казпоч-
та». Индекс 74310

*Реквизиты: РГП ПХВ Абай атындағы Қаз ҰПУ
ИИН KZ178560000000086696
БИН 031 240 004 969
РНН 600900529562
АГФ ОАО «БанкЦентрКредит»
МФО 190501719, код 16
Свидетельство о постановке на учет по НДС:
Серия 60305 № 0005741 от 13.01.04

Ескерту:

Жекелеген авторлардың журналда жарияланған 
мақалаларындағы пікір-ұсыныстары редакцияның 

түбегейлі көзқарасын білдірмейді. 
Мазмұнды, əрі мағыналы жазылған мақалалар ре-
дакцияда қара лып, ақысыз жарияланатын болады.

Примечание:

Мнения и предложения авторов статей опублико-
ванных в журнале могут не совпадать со взглядами 

и мнением редакции. 
Лучшие статьи по мнению редакции будут печатать-

ся в журнале бесплатно.
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Құрметті оқырмандар!
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