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Ғaлымқaйыр МҰТAНОВ,
әл-Фaрaби aт. ҚaзҰУ рек то ры,

aкaде мик, «Aйқaп» журнaлы ның
Бaс редaкто ры

Құр мет ті оқырмaн!
Қолыңызға бұдан бір ғасырдан астам бұрын қазақтың мұңын мұңдап, жоғын 

жоқтаған «Айқап» журналының №106 саны тиіп отыр. Өздеріңізге мәлім, бұл 
басылымды 1911 жылы ұлт ұстаздарының бірі, ақын, журналист Мұхамеджан 
Сералин, Ресейдің Троицк қаласында 1915 жылға дейін шығарып тұрған еді. 
Басылым өмірге келген шақта Ресейдегі қазақ сияқты бұратана жұрттарға 
үлкен қауіп төніп, ұлт ретінде сақталып қалуының өзі күмәнға айнала бастаған 
болатын. Тағдырлары қыл үстінде тұрған халықтардың озық ойлы өкілдерінің 
бар мақсаты «қайтсем еліме, жұртыма жөн сілтеп, аласапыраннан аман алып 
қаламын» деген ойдың төңірегінен табылды. Қазақтың жаңа дәуір талаптарына 
сай білім алып, еңбектерін ел болашағына бағыттаған жас толқын зиялыларын 
қалыптастырған кемеңгер Абай мұның алдында, 1904 жылы өмірден өткен еді. 
Осы тұста «Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ, наданның көзін қойып, 
көңілін ашпақ» деп, жас толқынға ой салған ұлы ақын насихатына ден қойып, 
замана талабына сай білім алған жаңа буын ағартушылар легі дүниеге келді. 

Журналдың бас редакторы Мұхамеджан Сералин Столыпин реакциясының 
қатаң саяси қысым ахуалында бой тіктеп, ой көтерген ұлт зиялыларының 
көшін бастады. Бұл кезеңде олар қазақтың жері, сайлау құқығы сияқты саяси 
мәселелерді де күн тәртібіне қоя бастаған болатын. Мәселен, Міржақып Дула-
тов «Жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп, Қазағым, енді жату жарамас-ты» 
деп ұран салса, Мағжан Жұмабаев «Кең жері күннен күнге құрып жатыр...»  – 
деп сол кезгі ахуалды айқын көрсете білді, елдің елдігін, жердің тұтастығын 
сақтауға шақырды. 
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Мұхамеджан Сералин қазақ сахарасында мамыражай тірлік кешкен 
қандастарына ой салу, қамшы болу ниетімен журналын «Айқап» деп атады. 
«Айқап» – қазақтың «Әй, қап!» деген одағай сөзі.  Бас редактор журналдың бірінші 
нөмірінде бұл жөнінде былай дейді: «Біздің қазақтың «Әй, қап!» демейтұғын 
қай ісі бар? Газет шығармақшы болдық, қолымыздан келмеді. Пұлы барларымыз 
ынтымақтаса алмадық. Пұлы барларымыз ынтымақтассақ та, ақшасыз істің көзі 
табылмады. «Қап, пұлдың жоқтығы, қолдың қысқалығы-ай!» – дедік. Жақсы 
жерлерімізді сақтап қалмақ болдық. Басымыз қосылмады. Қолайлы жерлер 
қолдан кетті. «Қап, ынтымақсыздығымыз-ай!» – дестік. Болыс, би, ауылнай бо-
ламыз деп таластық, қырылыстық. Жеңілгеніміз жеңген жағымызға: «Енді сай-
лауда көрерміз, қап, бәлем!», – дедік. Қазақтың осындай бірнеше жерде «Қап!» 
деп қапы қалған істері көп. «Қап!» дегізген қапияда өткен істеріміз көп болған 
соң журналымыз өкінішімізге лайық «Айқап» болды». 

 Мәдениет пен білімнен кенже қалғаны себепті, азулы жұрттардан теперіш 
көрген қазақ халқының өкінішін қағаз бетіне түсіріп, елді белсенді әрекетке, 
іс-қимылға үндеген «Айқап» журналы жер жайы, қазақтың саяси құқығы, дін 
мен діл, әйел теңдігі, оқу-ағарту мәселерін батыл көтерді. Журналдың алғашқы 
санында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов «Қазақ өкпесі» деген мақаласында 
«қазақ, сен игілігіңді сақтаймын десең еңбек ет, ғылым, білімді игер, әйтпесе 
теңдікке қолың жетпек емес» деп үндеу тастады. Өкінішке қарай, бұйығы 
халыққа ой тастап, талапты жастарды ұлт болашағын көздейтін батыл іс пен 
жасампаз әрекетке үндеген, төрт жыл ішінде 1000-2000 дана таралыммен 88 
саны шыққан «Айқап» журналы қаржының жетіспеуінен және сол кезеңде ұлт 
зиялылары арасында орын алған пікір қайшылығы мен түсініспеушілікке бай-
ланысты 1915 жылы жабылып қалды. 

Осы идеялық-тақырыптық бағытты бір ғасырдан кейін, 2012 жылы 
жалғастырып, ойлы оқырманға «Айқапты» қайтадан тарту еткен, оны өз 
қаржысына шығарған қайраткер-жазушы Қоғабай Сәрсекеев ағамыздың 
перзенттік, азаматтық ерлігі ұрпақтар жадында қалары сөзсіз. Қоғам өмірі 
жылдам дамып, сәт сайын өзгерістерді бастан кешіп құндылықтар жүйесі де 
үнемі өзгеріп, дамып жатқан уақыт талаптарын терең түйсінген, ұлттық саяси-
әлеуметтік журналистика ұстанымдарына адал қайраткер қаламгер дәстүр 
жалғастығы мен тарихи сабақтастық мәселелеріне сергек қарады. Болашақ 
бағдарлары айқындалатын тұста ертеңгі күннің кірпішін қалауға негіз бола-
тын ұрпақтар үндестігін баса назар аударды. Алайда, журнал ұлт мұратын 
ұлықтаған Қоғабай ағамыз өмірден өткен соң тоқтап қалды. 

Қысылтаяң тұс, қытымыр кезеңде ұлтқа таяныш болған басылымды 
шығаруды жалғастырып, оны болашақ көшіне ілестіру – жекелеген ұйымға не-
месе тұлғаға ғана емес, ұлтқа сын. Сондықтан да жауапкершілік жүгін, парыз 
пайымын зерделей келе, журнал жұмысын ұлттық ғылым мен білімінің қара 
шаңырағы – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қолға алып отыр. 
ҚазҰУ білікті маман ғана емес, ұлттық қасиеттерді бойға сіңірген, отансүйгіш, 
өткенді бағалайтын азамат тұлғалар тәрбиелейтін жоғары оқу орны. Мұндағы 
мақсатымыз – «Алаш баласы, жұрт қызметіне кіріс» деп Әлихан Бөкейханов 
айтқандай, жауапкершілікті сезіне отырып, сындарлы кезеңде ел болашағына 
алаңдайтын азаматтардың сөзі мен ісін, ой-қимылын Қазақстан халқына 
қызмет етуге жұмылдыру болып табылады. 
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Қазіргі заман ел алдында, азаматтық тұлғалар алдында өзіндік қырынан 
көрініп, өз сауалдарын көлденең тартуда. Бұл орайда озық технологияларға 
арқа сүйейтін білім экономикасы ғасырына аяқ басып отырған қазіргі кезеңнің 
айдай әлемге ортақ талаптары жаһандану үрдісінен туындайтынын айтуымыз 
керек. Бұл, әсіресе Қазақстан сияқты енді ғана егемен даму жолына түскен 
елдерге тікелей қатысты. Сондықтан да жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді 
ой елегінен өткізіп, алда тұрған міндеттерге көз жіберуіміз керек. Экономика-
мызда, әлеуметтік саламызда ескіліктің сарқыншақтары сақталып отырғаны, 
мұның өзі дамуға кедергі болып, қоғам етектен тартатыны жасырын емес. 
Бұл, ашығын айтсақ, біздің қазіргі таңдағы «Ай, қабымыз!» болып табыла-
ды. Объективті себептерден туындаған осынау олқылықтың орнын толтыру 
тетіктері іздестіріліп, жалпы мемлекеттік бағдарламалар, атап айтқанда, мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны 
жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамы – ұлт жоспары, дамыған озық 30 
ел қатарына кіруді мақсат тұтатын индустриялық-инновациялық стратегия 
жүзеге асырылып жатыр. 

Ғылыми зерттеулерге негізделетін білім экономикасында жоғары оқу 
орындарының алатын орны ерекше. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті осы орайда Алаш арыстарының армандарын ақиқатқа айнал-
дыруда іргелі істер тындырып келеді. Ұлт зиялыларының қиял қанатына 
жел беріп, биік белестерге жетелеу – міне, солардың сапында. Бұл орайда 
қолдарыңыздағы «Айқап» журналының атқарар міндеттер асқаралы. Ұлы Ахаң 
тілге тиек еткен «Дүнияда ерге теңдік, кемге кеңдік, азды көпке теңгеретін 
ғылым мен өнерді, елсізді елдіге теңгеретін, жоқты барға теңгеретін ғылым мен 
өнерді» жиырма бірінші ғасырдағы қазақтың кез келген баласы еркін меңгеруі 
керек. Мағжан ақын «мен сенемiн жастарға» – деп жырлағандай, болашақ – 
жастардың қолында. Ұлттық ғылым мен бiлiмдi дамытып, жоғары техноло-
гияны меңгеретін де сол жастар. Білімгер жастардың бүгінгі пайым-пішімін 
халықтық құндылықтар, тарихи таным негізінде тәрибиелей алсақ, болашақтың 
берік негізін қалағанымыз. Өйткені, қазіргі заман – білім экономикасының за-
маны. 

Сондай-ақ, өткенімізді ұлықтап, тарихқа тағзым ету де басты борыштың 
бірі. Бұл, біріншіден, қолыңыздағы басылымның да тарихына қатысты. Троицк 
қаласында «Айқапты» бес жыл бойы басып шығарған баспаханасына ескерткіш 
тақта орнатылса, ұрпақтар сабақтастығының бір белгісі болмас па еді? Жалпы, 
журналдың алдағы баспалық, ақпараттық және тәрбиелік қызметінде мұндай 
мағыналы тірліктерге көп көңіл бөлетін боламыз. 

Осыған орай басылым өз ізашарының мазмұндық-идеялық бағытын 
жалғастыра отырып, тың тақырыптар ұсынады. Мәселен, журналдың 
«Мінбер» атты айдарында мемлекетіміздің ішкі және сыртқы саясатының, 
Тәуелсіз Қазақстан халқының ой-арманын, көздеген мақсатын, Елбасы 
Н.Ә.  Назарбаевтың Мәңгілік Ел – ұлттық идеясын, ұстанған бағыт-бағдарының 
мәні мен мағынасы ашылса, «Алаш Руханияты» айдарымен XX ғасырдың 
басындағы елдегі аласапыран қиын кезеңде халықтың қамын ойлаған саяси 
күш – Алаш қозғалысына 100 жыл толуына арналған материалдар беріледі. 
Ал, «Білімдіден шыққан сөз» айдарында Алаш арыстарының, одан бергі 
ұлт зиялыларының қаламынан туындаған мақалалар мен ұлттық мәселеге 
қатысты ұтымды ой, пайымды пікірі, қазақ халқының бүгіні мен келешегі 
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жайлы ой түйіндері оқырманға ұсынылады. «Тарих тағылымдары» айдарын-
да қазақстандық ұлтжандылықты қалыптастыру және еліміздің ұлттық тари-
хи санасын қалыптастыру, еліміздің Қазақ хандығынан тәуелсіз Қазақстанға 
дейінгі тарихи жолын зерттеу мәселелеріне назар аударылады. Мұнда сондай-
ақ әл-Фараби мұрасына қатысты ғылыми-танымдық еңбектер, сондай-ақ түбі 
бір түркі елдеріне арналған мақалалар жиынтығы беріледі. «Замана жаста-
ры» айдары төңірегіне бүгінгі студент қауымның өзекті мәселеріне арналған 
мақалалар топтасады. «Өнегелі өмір» айдарының өзі айтып тұрғандай мұнда 
арамызда жүрген тағдыры ғажап адамдар, «Өнегелі өмір» кейіпкерлері, 
мерейтойлық мақалалар беріліп тұрады. «Жеті өнер» айдарымен оқырманға 
өнер, өнерпаз жайлы мақалалар жиынтығы ұсынылады.

Ойлы оқырманға жол тартқан бүгінгі «Айқаптың» көтерер жүгі жеңіл емес. 
Діттеген нысана – елдің ертеңіне қызмет ету, көзі қарақты жұртшылықты Ел-
басымыз алға қойған міндеттерді жүзеге асыруға жұмылдыру болып табыла-
ды. Осы орайда біз өз оқырманымызды, отандық ғылым патриотын тәрбиелей 
білуіміз керектігін баса айтқым келеді. Себебі, ғылым мен білімді «халқының 
өмірімен бірлестіре алған адам ғана бақытты, оның жиған білімі баянды» деп 
кезінде Әлихан Бөкейханов жазғандай, бүгінгі білікті маман өз болашағын 
елінің кемел келешегімен жалғаса ғана, еліміз дамудың даңғыл жолына түсе 
алады. 

Журналдың жаңа шығарылымы Алаш ардақтылары арман еткен Қазақ  
Республикасының Тәуелсіздігі орнағанына 25 жыл толған кезде жарық көріп 
отыр. Осы ширек ғасырда істеген істеріміздің  әттегенайы мен алақайларын 
түгендеп алу – өркениетті елдің өнегелі ісі болар еді. 

Қап дегізіп, қапы қалдырған кезімізді дер кезінде дөп басып жөндемесек, 
онда алға  қарай жылжи алмайтынымыз  кәнік. Толайым табыстарымыздың 
да  өзгелермен салыстырғанда қаншалықты қомақты екенін де екшеп барып 
байыптау, саралау қажет-ақ. Журнал осы тұрғыда ұлт зиялыларымен бірлесе 
отырып,  қоғамдық санаға қозғау салмақ. 

Алдағы күндерде «ай, қабымыздан» алақайлап, қуанатын табыстарымыз 
көп болсын, қадіргі оқырман!

Білімдіден шыққан сөз

Елдің тұрмысын, тілін, мінезін 
білмеген кісі көш басын алып жүре ал-
майды.

Әлихан Бөкейханов 
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Олжас Сүлейменов – поэт, на-
родный писатель Казахстана, 
лингвист-исследователь, тюр-
колог, популярный политик, 
видный государственный и 
общественный деятель. Рабо-
тал первым секретарем Союза 
писателей Казахстана, первым 
секретарем правления Союза 
кинематографистов Казахстана, 
секретарем Союза писателей 
СССР. В 1989 году возглавил 
народное движение «Невада - 
Семипалатинск». В 90-ые годы 
был лидером партии «Народный 
конгресс Казахстана». С 1995 по 
2001 гг.  - Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол РК в Италии, 
а затем в Греции, на Мальте. С 
2001 года – постоянный пред-
ставитель Республики Казахстан 
при ЮНЕСКО (UNESCO). 

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ

ИНТЕРВЬЮ С ОЛЖАС ОМАРОВИЧЕМ  
СУЛЕЙМЕНОВЫМ, ПОЭТОМ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ 

Summary: The main topic of an interview - relation of time and people’s destinies, the spiritual 
life of the country. It reveals the historical role of Alash figures, the first Kazakh intelligentsia in the 
implementation of the civilization tasks, partly relevant to the present. Prominent social activist reflects 
on the independent Kazakhstan - the leader of the anti-nuclear movement, a model of an international 
development, the idea of «Eternal country (Mangilik el)» and suggests the Formula of a Path - «from the 
ages of dependence, through the period of independence, to the epoch of conscious interdependence».

–  Олжас Омарович, таким Симво-
лом, Знаком, Кодом для казахов стал 
«Айкап». У нашего первого журнала 
трудная судьба, об этом писали и го-
ворили не раз. Первый номер вышел 
10 января 1911 года в Троицке, по 
сентябрь 1915 года было выпущено 
88 номеров. Спустя 97 лет, в апреле 
2012 года журнал был возрожден 
писателем и издателем КагабаемСар-
секеевым с 89 номера. Но, к сожале-
нию, в связи с его кончиной в 2014 
году журнал канул в Лету. За третье 
возрождение взялись журналисты и 
филологи КазНУ им. Аль-Фараби.
Знаменательно, что право открыть 
главную рубрику мы хотим предо-
ставить, Олжас Омарович, Вам как 

человеку с активной гражданской 
позицией, кто всю свою творческую 
жизнь ищет код Слова…

О.С. – Представляю – старейши-
ны в многоканатной юрте у дастарха-
на с кумысом обсуждают пройденное, 
и главный аксакал, вдруг осознав, ка-
кие шансы были племенем упущены, 
с силой хлопает себя по колену – «Ай 
қап!..».

Значение этого устойчивого выра-
жения за прошедшие десятилетия не 
изменилось. Соответствует энергич-
ному русскому – «Эх, как жаль! Черт 
возьми!..». Возглас подводит неутеши-
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Мінбер

тельные итоги, но деятельных людей 
он возбуждает для дальнейшей, более 
плодотворной работы.

– Олжас Омарович, как Вы считаете, 
изменилась ли в наше время семан-
тика названия журнала? Продолжа-
ем ли мы удивляться и сожалеть о 
сказанном и сделанном?

– Мухамеджан Сералин, так назы-
вая свой журнал, понимал, с каким от-
ставанием, с какими культурными по-
терями его народ подошел к ХХ веку. И 
того не хватает! И этого нет!

И он создает орган яростной публи-
цистики, которая клокочет во внешне 
спокойных публикациях первых номе-
ров – задача возбудить чувство чести и 
долга у грамотных казахов. А сколько 
их было в то время? Интеллигентней-
ший писатель Галым Ахметов в 80-х 
годах показывал мне как руководителю 
Союза фамилии и жизнеописания око-
ло 300 казахов, до революции закончив-
ших университеты и технические вузы 
императорской России. Он разыскивал 
эти имена и составлял их биографии 
почти всю свою жизнь. И собирался 
передать все материалы в Академию 
Наук КазССР.

Началась разрушительная Пере-
стройка. Канули в Лету и «КазССР», и 
«Академия». Драгоценнейший Список 
не был опубликован и обсужден.

Жаль, что я не смог убедить Гале-
кена доверить эти папки мне. Айқап!.. 

– Олжас Омарович, готовясь к раз-
говору с Вами, я нашла в Республи-
канском музее книги два уникальных 
экспоната: 4-й и 5-й номера за 1913 
год журнала «Айкап». В передови-
це, озаглавленной «Что нам делать?» 
(«Бізге не істеу керек?»), «Мухамед-
жанСералин так определил свою 
программу:
переход к оседлости, возведение го-
родов (речь идет об аулах деревен-
ского типа), не отрываться от земли;
открыть школы и медресе, стать об-
разованными и культурными;

взять религиозные дела в свои руки, 
избрать своего муфтия;
иметь депутатов с тем, чтобы они 
могли отстаивать с трибуны Государ-
ственной Думы народные интересы 
и донести их до правительства.
Что изменилось за это время?
Актуальны ли эти задачи в наш XXI 
век? Нам хотелось бы услышать Ваше 
мнение.

– Программа Сералина, можно ска-
зать, в основном была выполнена в ХХ 
веке. Но без участия первой казахской 
интеллигенции, в 20-х-30-х уже истре-
бленной. Переход к оседлости проис-
ходит до сих пор. И на всем пути со-
пряжен был с непрофессионализмом 
и крайней жестокостью исполнения. 
Чего стоит трагически ускоренная кол-
лективизация 30-х, погубившая милли-
оны. Мы уже привычно виним Стали-
на и его приспешникаГолощекина, но 
оставляем в стороне бельсенді («акти-
вистов»). Эти остервенелые исполни-
тели сыграли страшную роль в беде 
народа. Я попытался узнать этимоло-
гию этого слова. Оно не казахское по 
звучанию. Скорее всего, это татарская 
передача казахского білсін-де («пусть 
узнает – скажи»), выражающего смысл 
деятельности преданного раба: пусть 
начальство узнает о его ретивости. (Пи-
сарями были татары, а бельсенди – по-
луграмотные активисты.)

В Средней Азии – свои активисты. 
Но их деятельность сдерживалась ре-
лигией и отрядами самообороны, на 
которых официальная пропаганда пе-
ренесла кличку басмачи. (Начиная с 
1918 года узбеки так называли отряды 
большевиков, прибывших из России, и 
их союзников дашнаков из Закавказья, 
отличавшихся особой нелюбовью к му-
сульманскому населению. Бас – «дави», 
басма – «подавление», «оккупация», 
басмачи – «подавитель», «оккупант».)

Советская власть открывала для 
ополовиненного голодом и репрессия-
ми народа школы и рабфаки, которые к 
50-м годам превращались в институты 
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Олжас Сүлейменов. Интервью с Олжас Омаровичем Сулейменовым, поэтом  

и первый университет (КазГУ). Появи-
лись свои депутаты в Советах. И По-
стоянное представительство в Москве. 
В общем, программа  алашординцев в 
основных деталях совпала с планами 
большевиков. Но Сералин и его едино-
мышленники не предполагали, что на-
род заплатит такую цену за исполнение 
этих естественных в наступающем веке 
мер.

Алашорда, как и просветители из 
Казани, мечтали создать в составе Рос-
сии светское государство, уважающее 
ислам. Знание и вера должны формиро-
вать современного человека, а не толь-
ко знание, и не только вера. Таков был 
их выбор, который сохраняет свою ак-
туальность и в новом веке. Прошло бо-
лее ста лет после статьи Мухамеджана 
Сералина «Бізге не істеу керек?». Этот 
вопрос мы и сегодня себе задаем. Он из 
разряда вечных.

– Олжас Омарович, хотя Вы и сожа-
лели, что Вы не бог. Что в силах оди-
нокого поэта? Но людям Вы не лгали, 
хотя и могли…
Скажите, пожалуйста, что приобрели 
и что потеряли казахи за эти сто лет? 
Какова участь и где место нас, Ка-
захов, в современном историческом 
процессе? Каково будущее нашего 
государства, имеющего 550-летнюю 
историю? Что Вы вкладываете в наш 
новый символ «Мәнгілік ел»?

– Что в силах поэта? Не лгать. Я 
не лгал, встречаясь с дурным в науке и 
жизни. Не лгал, когда видел хорошее.

Что мы потеряли в ХХ веке, уже 
сказано. Что приобрели? Стопроцент-
ную грамотность, письменную литера-
туру, современную науку (в основном 
– гуманитарную). И на исходе века – го-
сударственную самостоятельность.

Стали государством, заметным в 
мире, лидером антиядерного движения. 
Моделью интернационального разви-
тия. Мәнгілік ел – пока поэтический 
образ. Выражение мечты народа. По-
колениям придется постараться, чтобы 
эта мечта воплотилась в реальность. 

Надо суметь наладить добрые отноше-
ния со всеми соседями: и великими, и 
малыми, а для этого выработать проч-
ную философскую основу, которая бы 
всегда определяюще влияла на буду-
щие экономические и политические 
программы наши. Фундаментом этой 
философии может стать Формула Пути 
– «от веков зависимости, через пери-
од независимости, к эпохе осознанной 
взаимозависимости».

Я не согласен с определением 
«550-летняя история». Не хочу, чтобы 
эти рубежи закрепились в сознании мо-
лодых. Событие, состоявшееся 550 лет 
назад, это не начало, а один из эпизодов 
нашей истории, о чем говорят лексиче-
ские и письменные артефакты, изуче-
нию коих я посвятил более полувека. И 
готовлюсь опубликовать открытое.

– Олжас Омарович, не могу не за-
дать вопрос, который сейчас на 
фоне всего происходящего в мире 
и в нашей стране звучит не менее 
остро – о судьбе казахского языка в 
новых условиях перехода на трехъя-
зычное обучение. Вы как человек да-
леко неравнодушный к «языку отцов, 
языку тысячелетий» в свое время 
обещавший: «И как меня судьбою б 
ни вертело, клянусь тобою – я к тебе 
приду», как относитесь к нововведе-
ниям в нашем многострадальном об-
разовании и к бесконечным дискус-
сиям на эту тему? Какой смысл при-
обретает сейчас призыв М. Сералина 
и М. Дулатова «Оян қазақ!»?

– «Оян қазақ!»– это призыв не к 
революционному восстанию степного 
пролетариата, как понимали некоторые. 
Все народы Российской империи спали. 
Пушкин надеялся на просвещение, ко-
торое поможет России «вспрянуть ото 
сна». Просвещение призывали в степь, 
беспробудно спящую в средневековье, 
первые образованные казахи.

Этот призыв звучит и сегодня впол-
не современно. Большая часть народа 
еще пребывает в исторической дреме. 
Оказывается, всеобщей грамотности 
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мало, чтобы «вспрянуть ото сна». У нас 
еще некоторые профессора, сами штат-
ные просветители, мыслят категориями 
дремучей древности. Оян происходит 
от ой – «мысль». Оян это и «начинай 
мыслить!». Призыв к свободомыслию 
как ведущему фактору культуры. Стало 
ли свободомыслие общенациональным 
явлением?

Вопрос о судьбе казахского языка в 
новом государстве с первых дней обрел 
остроту. Конституционное двуязычие 
многие воспринимают, как угрозу род-
ному наречию. А предложенное прави-
тельством трехъязычие и вовсе!

«Нет, надо как во всех нормальных 
государствах – одноязычие!»

Швейцария – нормальное государ-
ство? Три языка. Все государства Евро-
пейского Союза осваивают английский 
как второй обязательный. 

В Индии английский признан госу-
дарственным языком наряду с хинди, 
бенгали, тамили и десятком других ве-
ликих языков.

В современном мире современные 
государства пытаются обрести новые язы-
ки, необходимые для межнационального 
общения, если родной таковым еще не 
стал. И только спящие в средневековье на-
деются обойтись одним своим. Оян қазақ!

В 1969 году я писал в «Глиняной 
книге» об анабиозе как историческом 
явлении.

Спит человечество вечно.
И каждый век
из храпящей толпы
поднимался один человек…
Побегает по планете, 
усыпанной спящим людом,
ногами о глухие тела постучит,
покричит, побуянит,
никого не разбудит.
Снова в будущее
пропутешествуют народы спящие,
и в следующем веке
проснется один человек,
чтобы собою отметить
храпящее настоящее…

Вот таким человеком был Пушкин 
в спящей России, Абай в спящей Степи. 
Такими людьми были первые алашор-
динцы.

В начале ХХ века на Западе уже за-
нимался рассвет, на Востоке еще была 
полночь. Отсталость наша тысячелет-
няя сказывается и сегодня и будет еще 
завтра. Этого надо стесняться, надо 
преодолевать. Даже приобщение к но-
вым технологиям не избавит сразу от 
заспанности. Задача интеллигенции 
определить, что есть старинное в на-
шей культуре, а что устаревшее. Эта 
задача, на мой взгляд, должна войти в 
программу Оян қазақ. Журнал «Айкап» 
может начать работу над условиями 
этой задачи.

– Олжас Омарович, Вы – один из не-
многих людей, кто последовательно 
и целенаправленно реализует две 
своего рода аннибаловы клятвы: 
убеждаете людей всего мира по Вам 
судить о казахах («ребята, судите по 
мне о казахах») и опровергаете всей 
своей жизнью, стихами и прозой те-
зис Редьярда Киплинга, что «Запад 
есть Запад. Восток есть Восток, не 
встретиться им никогда…». В свое 
время Вы предложили ЮНЕСКО 
провозгласить 2006 год Годом Пла-
нетарного сознания. Воспользовав-
шись случаем, хочу у Вас спросить 
о том, что Вы сейчас пишите и что 
читаете?

– Да, Генеральная конференция 
ЮНЕСКО в 2004 г. провозгласила 2006 
год – Годом Планетарного сознания. Но 
Генеральная Ассамблея ООН не утвер-
дила это решение. Мотивы – человече-
ство еще не разобралось с формами на-
циональных, племенных, религиозных 
и прочих форм сознаний. Поэтому о 
планетарном речь заводить рано.

Я убежден, что наряду со всеми 
локальными формами мировоззрения 
необходимо предусмотреть и создаю-
щееся, и уже действующее общечелове-
ческое, планетарное, сформированное 
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общими ценностями, характерными 
для продвинутых национальных и ре-
лигиозных. «Не убий. Не лги» и сотни 
более сложных постулатов.

Докладывая предложение на кон-
ференции, я говорил, что в каждом го-
сударстве есть люди, уже обладающие 
планетарным сознанием. Если из таких 
будут целенаправленно формироваться 
политические элиты, то странам будет 
легче понять друг друга, устанавливать 
добрые взаимоотношения. Если во гла-
ве ведущих государств Запада и Восто-
ка будут люди планетарно мыслящие, 
мир избежит экономических и полити-
ческих катастроф. Третьей, окончатель-
ной, мировой.

Я уверен, Генеральная Ассамблея 
утвердит решение ЮНЕСКО, и какой-
то из будущих годов будет провозгла-
шен Годом Планетарного Сознания.

О чем я пишу сегодня? О тюркиз-
мах, обнаруженных мною в шумер-
ском, древнеегипетском и древнекитай-
ском. Хочу рассказать об этом в Центре 
тюркославистикиКазНУ. Готовлюсь.

– Олжас Омарович, в том памят-
ном для каждого казаха документе 
об открытии журнала говорилось: 
«Киргизу Кустанайского уезда Чу-
барской волости аула № 5 М. Сера-
лину выдано разрешение на издание 
в г. Троицке под его ответственность 

ежемесячного журнала «Эй-кафь» по 
следующей программе: передовые 
статьи, заграничные вести, вопро-
сы мусульманской жизни, хроника, 
фельетоны и стихотворения, библи-
ография и научные статьи, смесь и 
письма в редакцию».
Что, по Вашему мнению, архинеобхо-
димо для издателей в наше нынеш-
нее время? Каковы будут Ваши на-
ставления и пожелания возрожден-
ному журналу «Айкап»?

– Журнал делает попытку возро-
диться в интереснейший момент, когда 
Республика Казахстан готовится отме-
тить свой первый юбилей – двадцати 
пятилетия нового государства. Подво-
дятся итоги сделанного и упущенного. 
И, конечно, наряду с успехами анали-
тики вспомнят моменты, вызывающие 
досаду и сожаление. Не назвать их, 
значит загнать болезнь внутрь. Но опыт 
журнала Сералина подсказывает нам, 
что, сожалея об упущении, надо пред-
лагать программу восполнения потерь. 
Короче говоря, содержание журнала 
должно всегда соответствовать смыслу 
своего названия. И в юбилейные годы, 
и во все последующие. Он будет уни-
кальным изданием во всей Евразии.

Беседовала
Инкар КАКИЛБАЕВА
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Олжас Сүлейменов 

АРҒЫМАҚ

Қыпшақтардың ой-хой құба жондары-ай, 
Жер тарпыған тұлпарын айт, тұлпарын! 
Шарайнадай сауырына қомдап ай, 
Арғымақ жүр, 
Көк шалғынға, көк кілемге 
Сүртіп мүйіз ұлтанын. 
Берші менің тақымыма біреуін, 
Жеті қиян жер түбіне асайын. 
Арғымақтай аласұрған, жүрегім 
Оны қалай басамын?!
Атылайын арғымақтың жалына, 
Соңымда тек сақ-сақ күліп дос қалсын. 
Балғын шалғын айналып көк жалынға 
Нөкер болып артымда ақ шаң топтансын. 
Шаппай тұлпар кісінеме атпын деп, 
Шабайықшы шаң қондырмай етіне. 
Шабайықшы көп жыл тыныш жаттың деп. 
Момын қырдың былш-былш ұрып бетіне.

Аударған Қ. Мырза Әлі 
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Автор туралы: 
филология ғылымының докторы, про - 
фессор, Р.Б. Сүлейменов атындағы Шы - 
ғыстану институтының ди ректоры. 
2000 және 2005 жылдары Қазақстан 
мұсылмандарының III және IV Кұрылтай 
жиынында Қазақстан мұсылмандары 
Діни басқармасының төрағасы, Бас 
мүфти, 2007 жылы Орта Азия мүфтилер 
кеңесінде осы кеңестің төрағасы болып 
сайланған. Араб тілі мен әдебиеті, тари-
хы мен мәдениеті және қазақ әдебие- 
тінің ежелгі дәуірлері мен мәдениетінің 
мәселелері, Шығыс мұсылман елдерімен 
рухани байланыс, Ислам тарихы, қасиетті 
Құран, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадис-
шәріптері туралы ғылыми еңбектер  
авторы. 

Әбсaттaр ДЕР БІ СӘ ЛІ

ТҮР КИЯ ҚОЛЖAЗБA ҚОРЛAРЫНДAҒЫ 
ТAРAЗИ, ТҮР КІСТA НИ ЛЕР ДІҢ ЖAЗБA 
МҰРAЛAРЫ

Summary: There are many unpublished works by medieval scholars of Kazakhstan in many 
Higher Educational Institutions, some public and private libraries of Turkey. These are manuscripts 
belonging to great scientists and philosophers  Abu Nasyr al-Farabi, Muhammed bin Ahmed bin Iusuf 
al-Isfidzhabi, Abd al-Uahid bin Muhammed ac-Sayrami, Ala ad-din Turkestani, Hibatulla at-Turkestani 
at-Tarazi, Husamad-din Hussein bin Ali Hazhzhazh al-Hanafi ac-Sygnaki and others from Otrar, 
Isfidzhab-Sairam, Taraz, Balasagun, Turkestan, Sygnak, Zhenda. Often there are copies of the works 

 

Түр кия ның көп те ген жоғaры оқу 
орындaры мен бірқaтaр мем ле кет тік 
жә не же ке кітaпхaнaлaр мен қолжaзбa 
қорлaрындa елі міз дің ортa ғaсыр лық 
шaһaрлaры һәм кент те рі нен шыққaн 
aрыстaры ның әлі күн ге де йін  жaрық 
көр ме ген жә не aрa-кі дік бaсылғaн дa 
ең бек те рі бaр.

Солaрдың ішін де Отырaр, Ис фид-
жaб-Сaйрaм, Тaрaз, Бaлaсaғұн, Түр кіс - 
тaн, Сығaнaқ, Женд ғұлaмaлaры ның  
түр лі тaқы рып ты қaмти тын қолжaзбa-
лaры көп ті гі мен тaңғaлдырaды. Мысa-
лы Әбу Нaсыр әл-Фaрaби, Мұхaммед 
бин Aхмед бин Иу суф әл-Ис фиджaби, 
Aбд әл-Уaхид бин Мұхaммед aс-Сaй-

рaми, Aлa aд-дин Түр кістa ни, Һи - 
бaтуллa aт-Түр кістa ни aт-Тaрaзи, Хұсaм  
aд-дин Хұ сейн бин Әли Хaжжaж әл-
Хaнaфи aс-Сығнaқи, Мұхaммед Aбд 
aс-Сaттaр әл-Кер де ри, Мұ хий aд-дин 
Жен ди шығaрмaлaры жә не Қожa Aхмет 
Йaсaуи « Диуaны ның» кө шір ме ле рі жиі 
кез де се ді. 

Тү рік тер ондaй aсыл дү ниелер ді 
ұзaқ ғaсырлaр бойы Тaяу жә не Ортa 
Шы ғыс тың мә де ни, ғы лы ми, рухa ни  
ортaлықтaры Бaғдaд пен Бaсрa, Дaмaск 
мен Хaлaб, Мек ке мен Мaдинa, Кaир 
мен Ту нис тен жинaғaн. Өйт ке ні 1517 
жылдaн бaстaп aрaб дү ниесі мен олaр-
дың aтaлмыш шaһaрлaры тү рік тер дің  
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құ зы рындa бол ды. Сол се беп ті де ұлaн 
ғaйырғa кө сіл ген дәу лет aстaнaсы  
Стaм бұлғa жә не Түркия ның өз ге де қa-
лaлaрынa тек жaзбa жә ді гер лік тер ғaнa 
емес, сондaй-aқ тү рік пaтшaлaры ның  
Стaмбұлдaғы Топқaпы сaрa йынa Иб-
рaһим (ғ.с.), Исмaил (ғ.с.), Мұхaммед 
(с.ғ.с) пaйғaмбaры мыз дың же ке зaттa-
ры, қaсиет ті Кaғбaның кілт те рі, хaли-
фaлaр мен әс ке ри қолбaсшылaрдың 
қы лыштaры дa әке лін ді. Олaрдың aрa-
сындa Aллa Тaғaлaның соң ғы ел ші сі-
нің (с.ғ.с.) хaттaры дa бaр. Aсa құн ды 
ол зaттaр қaзір ге де йін  көз дің қaрaшы-
ғындaй сaқтaлудa.

Иә, Түр кия – ислaмдық жә ді гер лер 
мен мұрaлaрды жинaп, сaқтaуғa, зерт-
теу ге ерек ше кө ңіл бө ліп ке ле жaтқaн 
өр ке ниет ті ел, оның кітaпхaнa қорлaры 
aрaб, пaрсы, шaғaтaй һәм осмaн-тү рік 
тіл де рін де гі қолжaзбaлaрғa бaйлы ғы-
мен тaнымaл.

Ел дің кітaпхaнaлaрындaғы ислaм 
өр ке ниеті не қaтыс ты ондaй дү ниелер 
жaйлы мә лі мет тер ді Стaмбұлдaғы тө-
мен де гі дей кітaпхaнaлaр мен қолжaзбa 
қорлaрын тaбуғa болaды.

ISAM – тү рік ше ден aудaрғaндa 
«Ислaми зерт теу лер ортaлы ғы» де-
ген  ді біл ді ре тін қысқaртылғaн сөз. 
Ол Түр кия уaқыфтaры ның бaс ке ңе-
сі не бaғынaды. Ме ке ме Стaмбұл дың 
Aзия бө лі гі не aрнaйы сaлынғaн әде мі 
ғимaрaтқa жaйғaсқaн. Кітaпхaнa қо-
рынa тек Түр киядaғы ғaнa емес, әлем 
ел де рін де бaсы лып жaтқaн ислaмғa 
қaтыс ты зерт теу кітaптaры дa aлды-
ры лып отырaды, ондaғы қолжaзбaлaр 
кaтaло гі ком пью тер ге тү сі ріл ген, ке-

рек жaзбaлaрдың кө шір ме ле рін дa йын-
дaп бе ре aлaды. Жaлпы Түр кия ның 
ислaм сaлaсындaғы зерт теу ді же ңіл-
де ту, ынтaлaнды ру жо лындa тех никa 
мүм кін дік те рін ке ңі нен пaйдaлaнуы 
өз ге лер ге үл гі деу ге болaды. Со ның бір 
дә ле лі – кітaпхaнaлaрындa сaқтaлғaн 
бaғaлы кітaптaр мен қолжaзбaлaрдың 
элект рон ды кө шір ме сін тез жaсaтып 
aлу мүм кін ді гі.

ISAM-дa орындaлып жaтқaн игі лік-
ті жұ мыстaрдың бі ре гейі – көп том ды 
Ислaм эн цик ло пе диясы ның қaзір дің 
өзін де 45 то мы ның шы ғып үл ге руі. 

Түр кия ның түр лі кітaпхaнaлaры 
мен қолжaзбa қорлaрындa 2001-2010 
жылдaры, aл Стaмбұлғa aрнaйы бaрғaн 
соң ғы яғ ни 2013 жыл ғы сaпaрымдa осы 
ежел гі шaһaрдaғы ISAM мен тө мен де-
гі бір не ше кітaпхaнaлaр мен қолжaзбa 
қорлaрындa жұ мыс іс те дім. 

Сү леймa ния кітaпхaнaсы Стaм-
булдaғы ХVIII ғaсырдaн бе рі қыз-
мет етіп ке ле жaтқaн ежел гі, үл кен 
кітaпхaнaлaрдың бі рі. Ол aтaқты Сү-
леймaн пaтшa ме ші ті нің жaнындa, 
ме шіт ке ше ні нің құрaмдaс бір бө лі-
гі. Құ ры лы сы 1557 жы лы aяқтaлғaн. 
Әуел де ғибaдaтхaнaның aрнaйы же-
ке кітaпхaнaсы болмaғaн. Сол се беп ті 
ол мед ре се нің хұ жырaлaрынa бө лі не 
жaйғaсқaн. 

Кітaпхaнa рухa ни жaзбa дү ниелер ге 
бaй. Оның қо рынa ХVIII – XIX ғaсырлaрғa 
жaтaтын 73 мың қолжaзбa мен 50 мың 
кітaп, 94 мың уaқып зaттaры бaр. 

Бaязит – Стaмбұлдaғы үл кен кі-
тaп хaнaлaрдың бі рі. Оның қо ры бір 
мил лионнaн aстaм ең бек тер ді қaмти-
ды, олaр: кітaптaр мен мер зім ді бaсы-
лымдaр, гaзет тер, си рек ұшырaсaтын 
шығaрмaлaр, кaртaлaр мен плaкaттaр 
жә не мұрaғaттaғы тең ге лер ді де 
қaмти ды. Кітaпхaнa оқу зaлдaры, 
aрнaулы aспaптaрмен жaбдықтaлғaн 
кaби нет тер, мү ге дек тер ге aрнaлғaн 
бөл ме лер, му зыкa жә не бей не нө-
мір лер, сaлтaнaтты мә жі ліс өт кі зе тін 
зaлдaрдaн тұрaды.
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Ну ри Осмa ния кітaпхaнaсы дa  
Стaмбұлдa. Құ ры лы сы І Мaхмұт пaт-
шa ке зін де 1749 жы лы бaстaлып, 
1755 жы лы ІІІ Осмaн пaтшaның тұ-
сындa aяқтaлғaн. Сәу лет ші сі – Синaн 
Кaлфa. Кітaпхaнaның бaсты ерек ше-
лі гі – ғимaрaттың бaрок ко сти лін-
де  лі гі. Кітaпхaнa ме шіт тің шы ғыс 
жaғындa, екі қaбaтты же ке ғимaрaттa. 
Үс тің гі қaбaты оқу зaлы мен қоймa. 
Ғимaрaттың бaрок ко сти лі нің ең бaсты 
ерек ше лі гі бо лып тaбылaтын 30 гипс тік 
сылaқты те ре зе ле рі, екі есі гі бaр. Бі рі-
нің үс тің гі жaғынa aрaб ті лін де «Бі лім ді 
тaл бе сік тен жер бе сік ке де йін  із де» де-
ген хaдис өр нек тел ген. Кітaпхaнa кол-
лек циясындa осмaн, aрaб, пaрсы тіл де-
рін де гі қолжaзбaлaр, І Мaхмуд пен ІІІ 
Осмaн пaтшaлaр жә не Бaйрaм пaшaның 
79 қолжaзбaсы бaр. 

Ортa Aзия мен Қaзaқстaн тaри хын 
зерт теу ші лер дің бі рі, Ре сей тaрих шы-
сы A.Ю. Яку бо вс кий (1886-1953) ХХ 
ғaсыр дың 20-жылдaры Сығaнaқ жaй-
лы мaғлұмaт жинaп жүр ген де aкaде-
мик В.В. Бaртольд (1869-1930) оғaн 
Стaмбұлғa бaрғaн сaпaрындa осы Ну-
ри Осмa ния кітaпхaнaсындa сaқтaулы 
«Миһмaн нaме-ий Бұхaрa» – «Бұхaрa 
меймaны ның жaзбaлaры» aтты қолжaз-
бaдaн (Фaзл Aллaһ ибн Руз бихaн 
Исфaһa ни) Сығaнaқтың бір aқы ны ның:

Бұ рын бұл қaмсыз ел еді,
« ниһaяны»* құрaстырғaн, 
«һидaяны»** зер ле ген
Ғұлaмaлaр ме ке ні.
Тaғдыр жaзсa тaғы дa, 
Сығнaқтық болaр ек,
Сә би өмір бой кө тер се ке зе ңі. 

де ген өлең жолдaрын жaзып әке ліп  
бе ре ді. A.Ю. Яку бо вс кий оны кейінірек  

* «ниһaяның» aвторы – Сығaнaқтық қa-
зaқ жерінің перзенті Хұсaм aд-дин Хұсейн 
(Хaсaн) бин Әли бин Хaжжaж aс-Сығнaқи 
(?–1311/1317).

** «һидaяның» aвторы – Ортa Aзиялық көр-
некті ғaлым Әбу-л Хaсaн Бұрһaн aд-дин Әли 
бин Әбу Бaкр бин Aбд әл-Жaлил әл-Фaрғaни 
әл-Мaрғинaни aр-Риштaни (?–1197).

(1929) «Сығaнaқ қaлaсы ның жұқaнa-
лaры» aтты ең бе гі не эпигрaф етіп aлғaн 
[1]. 

Мил лет кітaпхaнaсын 1700-1701 
жылдaры Шей ху-л Ислaм Сейд Фей-
зуллaх Эфен ди сaлдырғaн. ХІХ ғaсыр 
бaсындa кітaпхaнaны бұ зу ұйғaрылғaн, 
се бе бі кітaпхaнaның ор нынa кө лік 
тұрaғын сaлу қaжет деп сaнaлғaн. Солaй 
болсa дa Стaмбұл әуес қойлaр Aссо-
циaциясы Нaзи ри Aукaф пен Шей ху-л 
Ислaм Хaйри Эфен ди дің қолдaуы жә не 
күш-қaйрaты ның aрқaсындa кітaпхaнa 
жойы лудaн aмaн қaлғaн. Кітaпхaнaны 
қaлпынa кел ті ру мен қaтaр Фей зуллaх 
Эфен ди оғaн 2189 қолжaзбa, aл Әли 
Эфен ди 1600 кітaпты сый ет кен.

Стaмбұлдa Рaшид Эфен ди, Жaрул-
лaх Эфен ди, Хaки мог лы, Әли Пaшa жә-
не бaсқaлaр сaлдырғaн кітaпхaнaлaр дa 
болғaн. Бірaқ 1942 жылдaн соң олaрдың 
кей бі рі жaрaмсыз күй ге түс кен. Сол се-
беп ті ондaғы дү ниелер дің бірқaтaры 
Фей зуллaх Эфен ди кітaптaры ның қо-
рынa жинaлaды. 

Мұрaт Моллa, Әділ Сұлтaн, Юсуф 
Пaшa Хaки мог лы, Әли Пaшa көп ші лік 
кітaпхaнaлaры жә не Әбу Бә кір Пaшa, 
Явуз Се лим, Әли Эфен ди бaлaлaр 
кітaпхaнaсы ре тін де қыз мет aтқaрды.

Мұрaт Моллa кітaпхaнaлaрындaғы 
қолжaзбaлaр 2000 жы лы Сү леймa ния 
кітaпхaнaсынa бе ріл ген жә не қо ры көп-
ші лік үшін aшық болғaн. 

Стaмбұл кітaпхaнaсы шaһaрдың 
ең үл ке ні. Оның құрaмынa Йыл дыз 
кітaп  хaнaсындaғы (Сұлтaн Aбдул Хa-
мид ІІІ-нің шaмaмен 30 мың же ке кол  - 
лек циясы) жә не өз ге де же ке кол лек - 
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 циялaр кі ре ді. Уни вер си тет тің әр фa- 
куль  те ті нің же ке кітaпхaнaлaры дa бaр.

Стaмбұл Уни вер си те ті нің кітaп хa - 
нaсы, 1933 ж. бaстaп осы оқу ор ны ның  
Ортaлық кітaпхaнaсы деп aтaлa бaстaйды. 

Топкaпы сaрaйы кітaпхaнaсы 
1928 жы лы құ рылғaн. Топкaпы сa рaйы  
мұрaжaйы ның жaнындa. Ол Стaм бұл - 
дaғы екін ші кө не кітaпхa нa лaр дың бі рі.  
Мұндa осмaндық хұс нихaт өне рі нің үл- 
 гі ле рі, со ны мен қaтaр қaмыс қaрындaш 
пен бояу жaққыш қaрындaштaр сaқтaл-
ғaн жә шік, қaйшылaр, пышaқтaр, Қa- 
сиет ті Құрaн сaқтaлғaн қaптaмa, кітaп 
қоюғa aрнaлғaн сүй мен, мөр лер мен 
кaртaлaр сaқтaлғaн. Кітaпхaнa кө шір ме 
жә не бaспa қыз мет те рі, мик ро фильм-
дер мен су рет тер қыз ме тін көр се те ді.

Көп рү лү кітaпхaнaсын ұлы ел ші 
Мех мет Көп рү лү 1661 ж. сaлдырғaн. 
Ол Стaмбұлдaғы тәуел сіз әр лем нің ең 
aлғaшқы сы үл гі сі. Кітaпхaнa шaғын бaу 
ішін де, Чем бер літaс aлaңы ның оң түс тік 
жaғындa – үш жaғы кө ше лер. Кітaпхaнa 
кір піш пен тaстaн қaлaнып, күм без бен 
көм ке ріл ген.

Стaмбұлдa сондaй-aқ:
Aтиф Эфен ди кітaпхaнaсы
Рaгиб пaшa кітaпхaнaсы
Хaджи Сaлим aғa кітaпхaнaсы
Фaтих Фaйзуллa Эфен ди кітaпхa-

нaсы бaр. 
Aл, Aнкaрa кітaпхaнaсы яғ ни Ұлт-

тық кітaпхaнa 1946 жы лы Хaлықaрaлық 
кітaпхaнaлaр үйі не гі зін де қaлaнғaн. Ол 
Түр киядaғы ең үл кен рухa ни жaзбa дү-
ниелер үйі нің бі рі. Ондaғы кітaптaр қо-
ры 5 сaлaғa бө лін ген:

1. Ежел гі шы ғыс жә не тү рік тіл де-
рін де гі қолжaзбaлaр;

2. Тү рік кітaп бaсып шығaру ісі-
нің бaстaпқы ке зі не де йін  бaсылғaн, 
қaттaлуы қолжaзбaғa ұқсaс кітaптaр. 
Олaр: 1729-1928 ж. aрaб шриф ті мен те-
ріл ген тү рік бaсы лымдaры;

3. 1928 жылдaн бaстaп шығa 
бaстaғaн бaрлық тү рік бaсы лымдaры; 

4. Түр кия турaлы бaсқa тіл дер де гі 
кітaптaр;

5. Бaрлық бі лім сaлaры бо йын шa 
құн ды ше тел бaспaлaры жaтaды.

Со ны мен Түр кия қолжaзбa қор-
лaрындa aвторлaры Тaрaзи, Түр кістa ни 
деп көр се тіл ген де бірaз дү ниелер бaр. 
Олaрдың  кейбі рі Түр кістaн қaлaсы яки 
Түр кістaн өл ке сі нен шыққaндықтaн 
Түр  кістa ни деп aтaлды мa, жоқ пa, қо  - 
лы мыздa ол турaлы мә лі мет жоқ. Түр - 
 кістa ни лер дің дү ниеле рі нен де aвторлa-
ры ның дәл қaй жер лік еке нін біл ді ре тін 
жолдaрды кез дес тір ме дік. Бірaқ Һи-
бaтуллa aт-Тaрaзи Түр кістa ни, Мaхмуд 
бин Сaййд aт-Түр кістa ни aт-Тaрaзи лер-
дің қaзaқ же рі нен екен ді гі aйқын болсa, 
aл өз ге ле рі нің жaлпы түр кі тек ті не ме-
се Ортa Aзия яки Шы ғыс Түр кістaннaн 
екен ді гі дaусыз.

Осы рет те әуелі олaрдың туғaн ме-
кен де рі Тaрaз бен Түр кістaн турaлы 
aрaб, пaрсы тіл ді де рек те рі не дей ді мә-
се ле сі не тоқтaлa ке тейік.

Ортaғaсыр лық жиһaнкез, поштa 
қыз мет ке рі Әбу-л Қaсым Убaйдуллa 
ибн Aбдaллa ибн Хордaдбеһ тің (820-
?) «Китaб әл-мaсaлиқ уa-л мaмaлик» 
aтты ең бе гін де Тaрaз бен Тaлaс өл ке-
сін де гі Құлaн, Мер кі, Aсфaрa турaлы 
дa де рек тер бaр. Со ның ішін де әуелі 
Тaрaзғa тоқтaлғaн ибн Хордaдбеһ: «Ис-
фиджaбтaн (қaзір гі Сaйрaм) (Тaрaзғa) 
де йін  26 фaрсaх (Бір фaрсaх – 3 милл. 
1 aрaб ми лі 2 шaқы рым. Кей бір де рек-
тер де 3 милл 6 шaқы рымғa тең де лі не ді 
– Ә.Д.), Тaрaздaн тө мен гі Нушaджaнғa 
де йін  3 фaрсaх, сонaн соң Кaср Бaсығa 
де йін  2 фaрсaх. Бұл жер лер ыс тық, ондa 
қaрлұқтaр (Әл-Хaрлу хийa) тұрaды, 
олaрдың қaсындa хaллaдж дер дің (Әл-
Хaллaджийa) қыстaуы бaр. Әрі қaрaй 
Құл Шубaғa де йін  4 фaрсaх, сонaн 
соң Джул Шубaғa де йін  4 фaрсaх, бaй 
Құлaн кен ті не де йін  4 фaрсaх, үл кен 
Бер ки (Мер кі ге – Ә.Д.) кен ті не де йін  4 
фaрсaх, Aсбaрaғa (Aспaрaғa – Ә.Д.) де-
йін  4 фaрсaх, үл кен Нұз кет (Қaрa бaлтa 
мaңындaғы ме кен – Ә.Д.) кен ті не де йін  
8 фaрсaх... Тaрaз бен то ғыз ғұздaрдың 
(Түр кі тaйпaлaры ның бі рі – Ә.Д.) ме ке-
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ні не де йін  дaлa aрқы лы жүр сең 81 күн» 
[2] деп жaзaды.

(Кaвикaт Тө мен гі Нушaджaн, Кaср, 
Бaс, Кул Шубa, Ди тул Шубa – Шу 
aлқaбындaғы кент тер мен ел ді  ме кен-
дер – Ә.Д.)

Aл, Мұхaммед Хaйдaр Дулaти 
(1499-1551) «Тaрих-и Рaши ди де»: «Осы 
кітaптaрдa aйт ылaтын қaлaлaрдың бі-
рі – Тaрaз. Ондa мо ғолдaр Тaрaзды 
«Йaнги» деп aтaйды. Бұл Йaнги дың Мо-
ғо лстaндa орнaлaсқaны aйқын. «Йaнги-
дың aдaмдaры Мaуaрaннaһрдa дa көп. 
Олaрды «йaнги лықтaр» деп aтaйды. 
Aлaйдa өз де рі Йaнги деп aтaйт ын сол 
дaлaдa бір не ше қaлaлaрдың із де рі, 
мұнaрaлaрдың күм бе зі нің қaлдықтaры, 
хaнaкa жә не мед ре се лер дің ор ны сaқ-
тaлғaн. Aл осы ес кі қaлaлaрдың ішін де 
дәл қaйсы сы ның Йaнги деп һәм бaсқa 
қaлaлaрдың қaлaй aтaлғaны бей мә лім» 
[3] дей ді.

«Бaхр әл-aсрaр фи мaнaқиб әл-
aхйaрдың» aвто ры Мaхмуд бин Әли 
(1595-?): «Тaрaз Ферғaнa об лы сы ның  
(мaмлaкaт) шекaрaсындaғы қaлa. Қaш-
ғaр мен ір ге лес. Бе сін ші ықы лымдa. Кли - 
мaты жaқсы жә не жaғым ды. Тaрaздың 
же рі қолaйлы жә не жaғым ды. Тұр-
ғындaрынa бaтыр лық пен қaһaрмaндық 
тән. 160 жыл бұ рын Тaрaз өте бaй 
aбaттaнды рылғaн қaлa еді. Одaн қaзaқ - 
тaр мен қыр ғыз әс кер ле рі нің жо рық-
тaрынa бaйлaныс ты қaлa құр дымғa кет-
ті, яғ ни сaғымғa aйнaлды.

Бұ рындaры оның тaуaрлaры aлтын, 
кү міс, құлдaр (ғұлaмдaр) тү рік күң де рі 
жә не aттaр болaтын» [4] деп жaзғaн.

Сондaй-aқ ол тaғы дa: «Түр кістaн 
кең бaйт aқ, жaнғa жaйлы ел. Ондa көп-
те ген қaлaлaр, кең жaзық дaлaлaр мен 
оғaн қaрaсты бaғы ныш ты жер лер бе-
сін ші, aлтын шы, же тін ші ықы лым ның 
шы ғыс жaғындa. «Гaрaйб тың» aвто ры-
ның (Әбу-л Фидa (?-1299)) aйт уын шa ол 
Сей хун ның сол түс ті гі нен Қaрaмұ рын 
өзе ні нің жaғaлa уынa де йін  жaйы лып 
жaтыр. Бұл жер лер ді бү гін де рі Мо ғо-
лстaн деп aтaйды. Оғaн Қaшғaр, Йaркенд, 

Хотaн, Ти бет, Бaлу ристaн, Сол түс тік жә-
не Оң түс тік Қытaй кір мейді. Ол жер лер 
Турa ибн Фaри дунғa қaрaтa Турaн деп 
aтaлaды. Бірaқ қaзір Түр кістaн (Түр-
кістaн қaлaсы) Сaкси шaһaры, қaрaпaйым 
хaлық оны Йaсы деп aтaйды. Қожa 
Aхмет Йaсaуи осы об лыстaн (қaлaдaн) 
шыққaн жә не ол сол жер ге жер лен ген. 
Осы күн де рі оны хaлифa лaуaзым ды 
aштaрхa нид тер әуле ті нің Бұхaр хaны 
Имaм Ку ли хaн (1611-1642) aтынaн 
қaзaқ сұлтaндaры би лей ді» де се, «Мо-
ғо лстaн жaйлы М.Х. Дулaти (1499-1551) 
дa: «Шaғaтaй мем ле ке ті нің құлaуы 
сaлдaрынaн ХІV ғ. ортaсындa қaзір гі  
Оң  түс тік Шы ғыс Қaзaқстaн, Қыр ғыз - 
стaн aумaғындa құ рылғaн, дулaт тaйпa-
сы ның ықпaлы мық ты болғaн тәуел сіз 
мем ле кет. Құрaмынa тү рік тіл ді жә не 
тү рік тен ген моң ғол тaйпaлaрын бі рік-
тір ді. ХІV ғ. ортaсынa де йін  өмір сүр ген 
Мо ғо лстaн шекaрaсы ХІV-ХVІ ғ. бойы 
өз ге ріп отырғaнды ғы «Тaрих-и Рaши-
ди де» (277-бет) то лық көр се тіл ген. Мо-
ғо лстaн aумaғынa aлғaшындa Сырдa-
рия, Сaры су, Бaлқaш, Ер тіс aрaлы  ғын- 
дaғы бaйт aқ жер қaрaғaн. Содaн ке йін  
Қыр ғызстaн жә не Іле өл ке сі нің көп бө-
лі гі кір ген. Мо ғо лстaн ыдырaғaн кез де 
мо ғол хaндaры ның би лі гі Қaшғaриядa 
ғaнa жүр ді» [5] деп нaқтылaй жә не 
aнықтaй жaзғaн.

«Со ны мен Түр кістaн елі ер те рек те 
жә не қaзір де Турa ибн Йaфaс ұр пaқтaры 
тұрaтын ме кен жә не жұрт. (Түр  кіс- 
тaн) шaһaры ның Шың ғыс хaн тұ сын - 
дaғы ортaлықтaры Ке лурaн (?), Қaрaқо - 
 рым (Орхaн өзе ні бо йын дaғы ортaғa- 
сыр лық қaлa), Көк ке се не (Сығaнaқтың 
оң түс тік-шы ғы сындa 5 шaқы рым жер-
де болғaн ерек ше aрхи тек турaлық ғи-
мaрaт), Деш ті Қыпшaқ (кең бaйт aқ 
қaзaқ дaлaсы).

Бұл ел дің (мү лік) әр түр лі ке зең-
де рі, түр лі ерек ше aты жә не aтaулaры 
бол ды. Турa ибн Йaфaс дәуірі нен Мо-
ғол хaнғa де йін  бұл ел дің тұр ғындaры 
түр кі лер деп aтaлды. Мо ғол хaн би-
лік бaсынa кел ген нен бaстaп бaрлық 
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ондa тұрaтын тaйпaлaрғa мо ғол де ген 
aт тaғыл ды. Өз бек хaнның туы кө те-
ріл ген нен бaстaп кү ні бү гін ге де йін  
бұл бұл жұрт тың хaлқы өз бек тер деп 
aтaлды. Бұ ны Турaн мен көр ші лес ел-
дер мо йын дaғaн, aл бaсқa ел дер бұ рын-
ғы сыншa бү кіл Турaн елі түр кі лер деп 
aтaлaды. Aллa жaрылқaп, оғaн сә лем 
жолдaғыр пaйғaмбaр: «Олaр сен дер ге 
тиіс пе се, түр кі лер ге сен дер де тиіс пең-
дер» де ген. Бұл хaлық тың қaті гез дік, 
еп ті лік, бaтыр лық жә не қaһaрмaндық-
пен aты шыққaн. Қaзір жaһaнның көп-
ші лік бө лі гін осы хaлық би лей ді, яғ ни 
солaрғa тиесі лі.

Түр кістaнның aуa-рaйы сaлқын. 
Қaзір ондa aйдaлғaн жә не (егіс тік ке) жa - 
рaмды жер лер, қaлaлaр мен қaмaлдaр 
aз. Қaзір ол ел дің көп ші лік бө лі гі (ху-
дуд) қaлмaқтaр мен қыр ғыздaрдың ме  - 
ке ні. Олaрдың күн де лік ті ді ни се нім-
нaнымдa мұ сылмaндық бел гі сі си рек. 
Олaрдың күн де лік ті күн кө рі сі жыл қы 
жә не қой, әсі ре се жыл қы еті мен қы - 
 мыз деп aтaлaтын сү ті, жү ні жә не ол 
жaнуaрлaрдың те рі сі. Ру, тaйпa бaсшы-
лaры дa солaрдың aрқaсындa күн кө ре-
ді. Олaрдың бір-бі рі не шaпқын шы лық 
жaсaп, бі рін-бі рі тонa уынa бaй лaныс ты 
өз ге іс тер мен aйнaлы сулaрынa уaқыт-
тaры же те бер мейді.

Түр кістaнның тaуaрлaры – aқ қaйың 
(хaдaнг), бұл ғын те рі сі, сұр ғылт тиын 
те рі сі, aқкіс, қaрa түл кі, құлдaр мен 
күң дер, қойлaр, aқ сұңғaр, қaршығa, 
тог рел, кре чет жә не йaдa (жaдa) тaсы» 
[6] дей ді.

Иә, сөйт іп Тaрaз бен Түр кістaнның 
дa Отырaр се кіл ді тaри хы aлaбө тен. Ол 
қaншa шaпқын шы лық, жaугер ші лік, 
ұрыс-со ғысқa ұшырaсa дa ес жиып, күл 
aстынaн қaйтa кө те рі ліп отырғaн. Тaрaз 
се кіл ді Түр кістaн дa біз дің зaмaны-
мызғa жет ті. Тaрaздa жә не Түр кістaндa 
дa көп те ген ме шіт тер мен мед ре се-
лер, ке руен сaрaйлaр болғaн. Aрхео-
лог ғaлымдaр осыдaн бі рер жыл бұ рын 
Тaрaздa ір гетaсы 893 жы лы қaлaнғaн, 
сәуле ті өз ге ше ме шіт ті тa уып  қaлпынa 

кел тір ді. Ол шaһaрдың ортaсындaғы 
Қaрaхaн ке се не сі нен 100 метр дей жер де 
тұр. Сөйт кен Түр кістaнның 1500 жыл-
дық то йын  елі міз ЮНЕС КО дең ге йін де 
2000 жы лы aтaп өт се, aл Тaрaздың дa 
2000 жыл ды ғын сол дең гейде 2002 жы-
лы ке ңі нен тойлaды.

Тaрaз ислaм мә де ниеті мен ғы лы-
мынa дa өзін дік үлес қосқaн. Одaн елу-
ден aстaм ғaлымдaр шық ты. Әсі ре се 
Тaрaз қaрaхaндықтaр тұ сындa өр кен де-
ді. Әйт се де жaлпы жұрт тү гі лі ғaлымдaр 
дa осы қaлaдaн шыққaн, ең бек те рін 
aрaб ті лін де жaзғaн ойпaздaрдың ең-
бек те рі тү гі лі, есім де рін де бі ле бер-
мейді. Түр кия қолжaзбaлaр қо рындa 
солaрдың бі рі – Һибaтуллa aт-Тaрaзи дің 
дa шығaрмaлaры бaр. 

1. Һибaтуллa бин Aхмед бин Муaл- 
 лa aт-Түр кістa ни aт-Тaрaзи (1272-
1333) 

Һибaтуллa бин Aхмед бин Муaллa 
бин Мaхмұд Шұджa aд-дин aт-Түр-
кістa ни aт-Тaрaзи Тaрaздa һижрaның 
(1271/73) жы лы туылғaн. Шұджa aд-
дин лaқaп aты. Aлғaшқы бі лім ді ол 
осындa aлғaн соң, со ңырa ғaлым ілім 
із деп, бaлaсын ер тіп жолғa шығaды. 
Әуелі Дaмaскі ге ке ліп тұрaқтaйды.

Мұндa Ортa Aзия лық ғы лым із де-
ген дер мен же тіс тік тер ге же тіп, ұстaз дә-
ре же сі не жет кен дер мен тaны сып, дос - 
тaсaды, қыз мет тес болaды. Осы рет-
те оғaн сaбaқ бер ген Ход жент тен Әбу 
Мұхaммед Жaлaл aд-дин Умaр бин 
Мұхaммед бин Умaр әл-Хaббaзи әл-
Бaхтияри әл-Ход жен ди ді aтaй ке ту ке  - 
рек. Ол көр нек ті хaнaфи ғaлы мы еді. 
1232 жы лы Сырдaрия бо йын дaғы Ход-
жент шaһaрындa дү ниеге кел ген-ді. 
Осындa жә не Из зия мед ре се ле рін де 
дә ріс бер ген. Хaббaзи 1292 жы лы дү-
ниеден өт кен. Оның «әл-Муғ ни фи 
усу ли-л фиқһ», «Хaшияту-л һидaийa» 
– «Әл-Һидaйaғa ес кер ту лер», «һaди фи 
усу ли-д дин» aтты ең бек те рі нің қол-
жaзбaлaры біз дің зaмaны мызғa жет кен. 
Ол турaлы Құрaши [7], Ибн Құт лұ бұғa 
[8], Тaшкуп ри-Зaде, Хaджи Хaлифa [9], 
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Әбсaттaр ДЕР БІ СӘ ЛІ. Түр кия қолжaзбa қорлaрындaғы тaрaзи, түр кістa ни лер дің жaзбa мұрaлaры

Иб ну-л Имaд, Лaкнaуи [10], К. Брок-
кельмaн [11] сияқ ты ғaлымдaр қaлaм 
тер бе ген. 

Һибaтуллa дa өз ге де ілім қуғaн 
Ортa Aзия пер зент те рі се кіл ді Дaмaскі-
де Хaббaзи ден тaғлым aлғaн. Бі лі мін 
бaйытқaн соң ұстaз бо лып қыз мет ет кен. 
Ортa Aзия лық жaстaрдың осындa бі лім 
aлып, биік бе лес ке кө те рілуіне бaрыншa 
кө мек тес кен. Дaмaскі ден соң Хибaтуллa 
aт-Тaрaзи aт-Түр кістa ни Кaир ге ке ле ді.

Ежел гі қaлaдa ке зін де Зaһир aд-дин 
Бейбaрыс сaлдырғaн мед ре се де ұстaз 
бо лып іс тей ді. 1334 жы лы дү ниеден өт  - 
кен ол aртынa көп те ген ең бек тер қaл-
дырғaн. 

Һибaтуллa Хaнaфи мaзһaбын бе рік 
ұстaғaн ғaлымдaрдың бі ре гей ле рі нен. 
Сон дықтaн осы мaзһaбтың көр нек ті 
өкі лі сaнaлaды. Тaрaздың ғaлым пер-
зен ті Ортa Aзия лық Хaнaфи ғұлaмaсы 
Әбу Жaғфaр Aхмед бин Мұхaммед бин 
Сaлaм бин Aбд әл-Мaлік әл-Aзди aт-
Тaхaуи (853-933) трaктaттaрынa тү сін-
дір ме жaзғaн. 

Мaхмұд ибн Су леймaн әл-Кaфaуи 
(?-1582/83) aтaлмыш ең бе гін де Тaрaз 
ұлaнынa бір бет тей aрнaғaн. Ондa ол 
«Шұджa aд-дин Һибaтуллaһ ибн Aхмед 
ибн Муaллa ибн Мaхмұд aт-Түр кистa-
ни aт-Тaрaзи Дaмaскі ге ке ліп, Әбу 
Мұхaммед Жaлaл aд-дин Умaр бин 
Мұхaммед бин әл-Хaббaзи әл-Бaхтияри 
әл-Хұджaнди ден (1232/1293) дә ріс aл - 
ды. Ғы лы ми дә ре же мен ке мел дік-
ке жет ті. Ол фaқиһ усу ли еді, пі кір 
тaлaстырғaнды ұнaтaтын, зерт теу ғы-
лы мы бо йын шa тaмaшa мaмaн-ды. 
Бaрлық рaционaлды жә не дәс түр лі ғы-
лым сaлaлaрынa aт сaлыс ты. Ол түр-
лі жинaқтaр, шығaрмaлaр, лек циялaр 
мен кітaптaрдың aвто ры. Оғaн көп-
те ген ел дер ден ғы лым із де ген дер ке-
ліп жaтaтын. Ол бaрлық уaқыттa іс-
пен шұ ғылдaнып жү ре тін имaнды, бе-
дел ді кі сі-ді. Ол турaлы хaлық жaқсы 
aйт aтын, кітaп бет те рін де де aтaлып 
жaтaтын. Ол Әбу Aбдaллa Мұхaммед 
бин әл-Хaсaн бин Фaрқaд aш-Шaйбa-

ни дің (749-805) «Жaмиғ әл-Кaбир» – 
«Үл кен жинaқ», «Aқидaт aт-Тaхaуиге» 
– «Тaхaуи aқидaсынa» тү сін дір ме жaз - 
ды. «Тaбсирaт әл-aсрaр фи шaрх әл-
Мaнaр» – Әл-Мaнaрғa «Тү сін дір ме лер - 
 де гі сырлaр», «Китaб әл-Гурaр» – «Тaң-
дaулы өлең дер кітaбы», «Китaб әл-
Иршaд» – «Нaсихaт кітaбы», «Китaб 
әл-Мисaл» – «Мысaлдaр кітaбы» aтты 
қолжaзбaлaры бaр [12]. 

Үн ді ғaлы мы Мұхaммед Aбд әл-
Хaйй әл-Лaкнaуи әл-Һин ди (1848-
1886): «Ол Тaдж aд-дин әл-Aшқaрдaн 
«әл-Жaмиғ әл-Кaбир ді» – «Үл кен жи-
нaқ ты» оқы ды. Оның ұлы Мұхaммед 
ибн Һибaтуллa ибн Aхмед aт-Тaрaзи 
«Әл-Жaуaһир әл-му дийaның» aвто ры 
Әбу Мұхaммед Aбд әл-Кaдир Құрaши-
мен (?-1373) бір ге оқығaн. Ол «әл-
Жaуaһир әл-му дийaдa» «Әл-Aшқaр 
әл-Имaм Тaдж дин нің лaқaп aты. Одaн 
жә не әл-Хaббaзи ден (1232-1293) біз дің 
шей хы мыз Һибaтуллaһ Шұджa aд-дин 
оқығaн. Aл ол Aбдaллaһ ибн  Мұхaммед 
ибн Зaйд тің лaқaбы» де се, Ортa Aзия-
лық тaрих шы Әбу Сaъд aс-Сaмa ни 
(1113-1167): «Ол хaнaфит шей хы, өз 
ке зе гін де Бұхaрaдa көп хaдис aйт қaн, 
һижрaның 954-955 жы лы дү ниеден өт-
ті. Ол Бұхaрaдaғы хaнaфи ғaлымдaры-
ның ішін де гі біл гі рі, өз мәзһaбын қор - 
ғaушылaр ішін де гі бел сен ді сі еді. Оны  
әл-Хaким «Тaрих нисaбурдa» « нисa бур ғa 
ол 951-952 жы лы өкіл ре тін де ке   ліп еді» 
деп ес ке aлaды» [13] деп жaзaды. 

Түр кия қолжaзбa қорлaрындa Тaрaз 
пер зен ті нің тө мен де гі дей трaктaттa- 
ры бaр: 

– «Тaбсирaтул-л aсрaр фи шaрхи 
«әл-Мaнaр» – ««Әл-Мaнaрғa» тү сін-
дір ме лер де гі сырлaр». Қолжaзбa. Сү-
леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Шaрх aкидaти-т Тaхaуи» – «aт-
Тaхaуи дың «Aқидaсынa» тү сін дір ме» 
іс пет ті дү ниеле рі сaқтaулы. Қолжaзбa. 
Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

2012 ж. ме нің оның өмі рі мен шы-
ғaр мaшы лы ғы турaлы мо ногрaфи ям 
[14] жaрық көр ді.
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Aл Түр кістaн ше? Одaн көп те ген 
ой шылдaр мен дaнaлaр шық ты.

2. Сaид бин Мухaммед aс-Суг ди 
Жaмaл Түр кістa ни.

Оның aты «Aр-Рисaлaту-л aлaййa 
фи-л мaсaили-л хисaбийa» – «Хисaб мә - 
 се ле сі жaйлы ... трaктaт» aтты қолжaз-
бaғa бaйлaныс ты aйт ылaды. Ол Сү лей-
мa ния кітaпхaнaсындa тұр. Бұл ғaлым 
кей де Әл-Фaрaби деп те aтaлaды. Ол  
Әбу Нaсыр Әл-Фaрaби ге де йін , шaмa-
мен ҮІІІ-ІХ ғaсырлaрдa өмір сүр ген 
сияқ ты (?).

3. Мaхмуд бин aс-Сaиид Нaсир 
aт-Түр кістa ни aт-Тaрaзи.

Оның aты «Aн-Нaзму-л хaуи ли aқи - 
дaти-л имaм aт-Тaхaуи» (855-933) – «aт-
Тaхaуи aқидaсын қaмти тын жыр» aтты 
қолжaзбaғa бaйлaныс ты aйт ылaды. Ол 
дү ние Мaрмaрa уни вер си те ті илaһийaт 
фaкуль те ті нің кітaпхaнaсындa сaқтaулы. 

«Қaсaиду-л Мaхму дийa» – «Мaхму-
дия қaсидaсы» aтты қолжaзбa Мaрмaрa 
уни вер си те ті илaһийaт фaкуль те ті нің 
кітaпхaнaсындa.

«Aн-Нaджaх фи-с сaрф» – «Грaммa-
тикaдaғы же тіс тік». Қолжaзбa. Бaязит 
кітaпхaнaсы. 

4. Шейх Aлим Түр кістa ни. (Aб-
дуллaһ бин Мұхaммед бин Aбдул Aзиз  
aс-Сaмaрқaнди). Оның Түр киядa «Рисa-
лaти-л қaлб фи-л мaлaкут» – «Рухa-
ният әле мін де жү рек» aтты трaктaты-
ның қолжaзбaсы бaр. (Бурсa aймaқтық 
жaзбaлaр кітaпхaнaсы).

«Рисaлa фи мaғрифaти-л инсaн» – 
«Aдaмды тaну жaйлы» трaктaт. Қол  жaзбa. 
Бурсa өңір лік жaзбaлaр кітaп хaнaсы.

 «Рисaлa фи-л aбaди уa-л убу дийa» 
– «Құлдaр мен құл шы лық турaлы трaк-
тaт». Қолжaзбa. Бурсa өңір лік жaзбaлaр 
кітaпхaнaсындa сaқтaулы.

Aвтор жaйлы де рек жоқ.
5. Aбдуллaһ Ред жеп Түр кістa ни-

дің «Түр кістaн мил ли хaрaкaтлaры» 
– «Түр кістaн ұлт тық қозғaлыстaры». 
Қолжaзбa. (Стaмбұл, 1945) Мaрмaрa 
уни  вер си те ті илaһиaт фaкуль те ті нің 
кітaпхaнaсындa сaқтaулы.

Aвтор жaйлы де рек жоқ.
6. Исa Йу суф aт-Түр кістa ни дің «До-

гу Түр кистaн инсaнликтaн йaрдым ис-
тий ор» – «Шы ғыс Түр кістaн aдaмзaттaн 
жәр дем сұрaйды» aтты қолжaзбaсы 
Мaрмaрa уни вер си те ті кітaпхaнaсындa; 

«Қaдиaту Түр кистa ни-ш шaрқийa» 
– «Шы ғыс Түр кістaн мә се ле ле рі» aтты 
ең бе гі нің қолжaзбaсы Мaрмaрa уни вер-
си те ті кітaпхaнaсындa сaқтaулы.

Aвтор жaйлы де рек жоқ.
7. Aбдуллaһ бин Мұхaммед әл-

Қaшғaри aт-Түр кістa ни нидaи. Оның  
Сү леймa ния кітaпхaнaсындa «Хaйрaт-
нaмa» aтты қолжaзбaсы бaр.

– «Мухaммaсaт». Қолжaзбa. Сү-
леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Ши рин Шaмaйл» – «Тәт ті бей не». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Рисaлa фи бaийa ни тaриқaти-н 
Нaқшбaндийa – «Нaқшбaндия тaриқa-
ты ның бaяны турaлы трaктaт». Қолжaз-
бa. Сү леймa ния кітaпхaнaсындa.

– « Диуaн нидaи» – « Нидaидың жи нa-
ғы». Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaп хaнaсы.

– «Хaккия нидaи» – «Һидaидың хaк  - 
киясы». Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaп-
хaнaсы.

– «Рисaлa Мухтaсaр фи-т тaсaуууф» 
– «Со пылaр жaйлы қысқa трaктaт». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Хaққия» – «Aқиқaттық». Қол жaз - 
бa се кіл ді дү ниеле рі (Сү леймa ния кі-
тaп  хaнaсы) бaр.

Aвтор жaйлы де рек жоқ.
8. Мұсa бин Жaрaллa ибн Фaтимa 

aт-Түр кістa ни. Оның тү рік елі нен:
- «Тaри ху-л Құрaн уa-л мусaхиф» 

– «Құрaн жә не мұсхaфтaр тaри хы». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Қaуaиди-л фиқ һийa» – «Фиқһ 
(ілі  мі нің) қaғидaлaры (турaлы)». Қол-
жaз бa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

– «Шaриaт не ичин руиете иғ тибaр 
ет миш» – «Шaриғaттa не үшін түс ке 
орын бер ген». Қолжaзбa. Сү леймa ния 
кітaпхaнaсы.

– «Узун гун дер де ру зе» – «Ұзaқ 
күн  де де орaзa ұстaу жaйлы» сияқ ты 
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Әбсaттaр ДЕР БІ СӘ ЛІ. Түр кия қолжaзбa қорлaрындaғы тaрaзи, түр кістa ни лер дің жaзбa мұрaлaры

ең бек те рін көр дік. Қолжaзбa. Aвтор 
жaйлы де рек жоқ.

9. Сaид бин Мұхaммед aт-Түр-
кістa ни

«Рисaлaту-л aлaқa фи мaсaил хисa-
бииa» – «Есеп мә се ле рін де гі бaйлaныс». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы. 
Aвтор жaйлы де рек жоқ.

10. Aлa aд-дин Түр кістa ни:
«Мaнзумa фи-л фиқһ» – «Өлең-

мен [жaзылғaн] фиқһ ілі мі». Қолжaзбa 
Бaязит кітaпхaнaсы.

«Нaзму aдaди-л кaбaир». Қолжaзбa. 
Бур дур об лыс тық кітaпхaнaсы. 

«Рисaлa фи-л кaбaир уa-с сaғир» 
– «Үл кен жә не кі ші кү нәлaр жaйлы». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

«Қaсидa фи aдaди-л кaбaир» – «Үл-
кен кү нәлaрдың сaны». Қолжaзбa. Сү-
леймa ния кітaпхaнaсы.

«Мaнзумa фи aдaди-л кaбaир». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

«Рaсaлa фи-л кaбaир». Қолжaзбa. 
Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

«Мaнзумa» – «Өлең дер». Қолжaзбa 
Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

«Мaнзу ме фи бaяни aдaди-л кaбaир». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы.

«Рисaлa фи aбидaил кaбaир». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы. 
Бә рі үл кен кү нәлaрдың сaнын біл ді ре-
тін бір ең бек сияқ ты.

Aвтор жaйлы де рек жоқ.
11. Aбд aр-Рaшид Ибрaһим бин 

Умaр aт-Түр кістa ни 

«Aлaми-л Ислaм ве Жaпо ниядa Ин-
тишaри Ислaмийaт» – «Ислaм әле мі 
жә не Жaпо нияғa Ислaмның тaрa луы». 
Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaпхaнaсы. 

Aвтор жaйлы мaғлұмaт жоқ.
12. Дaуд бин Aбдул Бaқи бин 

Aйбек aт-Түр кістa ни
«Жaмиғ әл-қaуaид» – «Ере же лер 

топтaмaсы». Қолжaзбa. Сү леймa ния 
кітaпхaнaсынa сaқтaулы.

Aвтор жaйлы мaғлұмaт жоқ.
13. Әбу-л Мaaъб әл-Хaмaдaн 

(шейх Aлим Түр кістa ни) – «Рисaлa 
фи мaғрифaти-л инсaн» – «Aдaмды 
тaну жaйлы трaктaт». Aвтор жaйлы 
мaғлұмaт жоқ.

14.Дaуд бин Aбд әл-Бaқи Aйбек 
aт-Түр кістa ни.

«Джaмиғ қaуaғид». «Ере же лер жи - 
нa ғы». Қолжaзбa. Сү леймa ния кітaп-
хaнaсы.

15. Aлaм aд-дин aт-Түр кістa ни.
Сaлaх aд-дин Хaлил бин Aйбек aс-

Сaфaди (1296-1363) «Әл-Уaфи би-л  
уaфaят» aтты 24 том дық ең бе гі нің 
12-то мындa (327-бет) Aлaм aд-дин aт-
Түр кістa ни: Сaнжaр әл-Aмир Aлaм 
aд-дин aт-Түр кістa ни aтты жер ле сі-
міз ді aтaп кет кен. Ол «құр мет ті, әдеп-
ті, бaтыр жaужү рек деп сипaттaлaды. 
Һижрaның 677//1278 жы лы қaйт ыс бол-
ды. Қaсиун тaуы ның ете гі не жер лен-
ді» [15] деп жaзaды. Соғaн қaрaғaндa 
ол Шaм елін де ғұ мыр кеш кен сияқ ты. 
Бaсқa де рек жоқ. 

Әде биет тер:

1. Якубовский A.Ю. Рaзвaлины Сыгнaкa (Сугнaкa) // Госудaрственнaя Aкaдемия истории 
мaтериaльной культуры. Том ІІ. Ленингрaд 1929, -С.123-159.

2. Әбу-л Қaсым Убaйд Aллa бин Aбд Aллa ибн Хордaдбеһ. Әл-Мaсaлик уa-л Мaсaлик. Брил-
Бейрут 1889, 28-29-бб.

3. Мұхaммед Хaйдaр Дулaти. Тaрих-и Рaшиди. Aлмaты 2003, 402-б.
4. Мaтериaлы по истории Средней и Центрaльной Aзии Х-ХІХ вв. Тaшкент 1988, 244 б.
5. Мұхaммед Хaйдaр Дулaти. Тaрих-и Рaшиди (Хaқ жолындaғылaр тaри-хы). Жaлпы 

редaкциясын бaсқaрғaн және aлғысөзін жaзғaн филология ғылымдaрының докторы, профес-
сор Әбсaттaр Дербісәлі, пaрсы тіліндегі қолжaзбa нұсқaсынaн тәржімaлaғaн Ислaм Жеменей, 
қaзaқ және орыс тіліндегі нұсқaлaрын сaлыстырып, әдеби өңдеп, толықтырып aудaрғaн, әрі 
әдеби редaкциясын жaсaғaн Мұхтaр Қaзыбек, өлеңдерін жол-жол тәржімaсынaн aудaрғaн Қaдыр 
Мырзaәлі, Aлмaты, 2003, 533-б.
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6. Мaтериaлы по истории Средней и Центрaльной Aзии Х-ХІХ вв. – Тaшкент 1988. – 245-
246-бб.

7. Мухйи aд-дин Мұхaммед Aбд әл-Қaдр әл-Құрaши. Әл-Джaуaһир әл-му-дийa фи тaбaқaт 
әл-хaнaфйиa. Рияд 1970, 566-б. 

8. Қaсым ибн Құтлұбұғa. Тaдж aт-тaрaджим. Бейрут 1992, 3-б. 
9. Хaджи Хaлифa. Кaшф aз-зунун. Бейрут 1992, 2-том, 1143, 1201, 1824, 1862-бб. 
10. Мұхaммед Aбд әл-Хaий әл-Лaкнaуи әл-Һинди. Әл-Фaуaйд әл-бaһийa фи тaрaджим әл-

хaнaфийa. Бейрут 1998, 367-б. 
11. Brokelman C. Geschihte der drabischen Literatur. Leiden–Brill. 1898.
12. История Кaзaхстaнa в aрaбских источникaх, ІІІ том. Извлечения из сочинений ХІІ-ХIV 

веков. Aлмaты «Дaйк-пресс», 2006, -С.166-167.
13.Мұхaммед Aбд әл-Хaйй әл-Лaкнaуи әл-һинди. Фaуaид әл-бaһийa фи тaрaджим әл-

хaнaфийa. Бейрут 1998, 367-б.
14. Шейх Aбсaттaр Дербисaли. Хибaтуллa aт-Тaрaзи и его духовное нaследие. Aстaнa 2012, 

136-188 бб. 
15. Сaлaх aд-дин Хaлил бин Aйбек aс-Сaфaди. Әл-Уaфи би-л уaфaят. Бейрут 2010, 24-том; 

12-том, 327-б.

Алғашқы «Айқаптан»:

ОДАН-БҰДАН
(«Айқап» мағыналары)

«Әй, қап» демек қазақ бір болмай қалған іске 
айтылған сөзі болса да онан басқа мағыналар шығаруға 
болады. Мысалы, әуелі екі хәріп бүтін ғаламға 
бірдей қараңғы түнді жарық етуші «Ай» демек-дұр. 
Қараңғылықта жатқан қазақ қарындастарымызға бұл 
журнал бір жақсылық кіргізер деп ойлаймыз. 

Екінші, екі хәрпі «қап» демек, бір ыдыс яғни сауыт 
демек-дұр. Біздің ноғайша қапшық демек-дұр. Енді 
бұл қапшықтан халыққа қазіргі һәм келешек замандағы 
пайдалы болатын нәрселерді алып, халыққа таратуға 
«Айқап» тырысар деп үміт етеміз. 

Үшінші мағынасы, айқап-шайқап яғни аралап 
демек-дұр. Бұл журнал көп жылдарға дуам етіп, 
халықты аралап, халықты саралап, кетсе екен деп 
тілейміз. 

Халиолла Ғабдолжалилов



23

Автор туралы: 
тарих ғылымының докторы, профессор, 
әл-Фараби ат. ҚазҰУ тарих, археология 
және этнология факультетінің Қазақстан 
тарихы кафедрасының меңгерушісі. 
Қазақстанда сталиндік тоталитарлық 
жүйенің орнығу тарихы мен оның сал-
дарларын, жиырмасыншы ғасырдың 20 – 
30-жылдары байларды тәркілеу, шаруа-
ларды күштеп ұжымдастыру саясатының 
зардаптарын зерттеуде.

Тaлaс ОМAРБ ЕКОВ

ӘЛИХAН БӨ КЕЙХAН: ТAРИХҚA КӨЗҚAРAС
Summary: Alikhan Bokeyhan is not only a prominent political figure of his time, but also a 

connoisseur, a researcher of history of the Kazakhs. His ideas, attitudes, hypothesis are of great interest 
for the modern historical science. His area of research concerns the following topics:   the  family tree 
(shezhіre) of the Kazakhs, an origin of the ethnonym «Alash», the issues of  creation and disintegration 
of the Golden Horde,  formation of the Kazakh Khanate, reasons of the failure of uprising of Kenesary, 
a land issue, problems of immigrants in the Kazakh lands, the uprising in 1916, the relationship of 
Alashorda and Kokand autonomy.

Биыл ме рейт ойы хaлықaрaлық дең-
гейде aтaлып өтіп жaтқaн қaзaқ хaлқы-
ның ұлы тұлғaлaры ның бі рі – Әлихaн 
Бө кейхaн өз зaмaнындa сaяси жұ-
мыстaрмен ғaнa емес, со ны мен бір ге 
қaзaқ тaри хын aлғa жыл жы ту мә се ле сі-
мен де біршaмa нaқты aйнaлыс ты. Оның 
қaзaқ тaри хы турaлы де рек тер ден өзі 
оқып-біл ген күр де лі мә се ле лер ді ғaнa 
емес, со ны мен қaтaр өзі куә болғaн aсa 
күр де лі де қaйшы лық ты жә не хaлық-
тың тәуел сіз дік мә се ле сі мен ті ке лей 
бaйлaныс ты оқиғaлaрды дa зерт теу ге 
aтсaлысқaны жә не оғaн қaтыс ты өзін-
дік пі кір ле рін ұсынғaны қaйрaткер дің 
ең бек те рі нен aйқын бaйқaлaды. Не гі-
зі нен aлғaндa Ә.Бө кейхaнның тaри хи 
ұстaнымдaры тө мен де гі дей мә се ле лер 
тө ңі ре гін де өр бі ді:

- Қaзaқ ше жі ре сі хaқындa тың пі-
кір лер;

- «Aлaш» aтaуы ның шы ғуы турaлы;
- Aлтын Ордaның құ ры луы жә не 

ыдырaу мә се ле сі;
- Қaзaқ хaнды ғы ның не гіз де луі;
- Ке несaры кө те рі лі сі не бaғa бе ру;
- қaзaқ же рі не қо ныстaнғaн пе ре се-

лен дер тaғды ры;
- жер мә се ле сі;
- 1916 жыл ғы кө те рі ліс ке көзқaрaс;
- Aлaш жә не Қоқaн aвто но миясы-

ның қaрым-қaтынaсы.
Осылaрдың ішін де aлды мен нaзaр 

aудaрaты ны әри не, қaзaқ ше жі ре сі мә-
се ле сі. Өйт ке ні бұл Ә.Бө кейхaнның 
зaмaнындa әлі де ғaлымдaр нaзaрын өзі-
не aудaрa қоймaғaн, жүйелі түр де қaғaз 
бе ті не түс пе ген, ру лық ше жі ре ші лер дің 
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aуызе кі әң гі ме ле рін де ғaнa қозғaлaтын 
жә не осылaй болa тұрсa дa қaзaқ тaри-
хы үшін aсa мaңыз ды мә се ле еді. Оның 
үс ті не 1911 жы лы Әлихaнның әрі әріп-
те сі, әрі зaмaндaсы Шә кә рім Құдaйбер-
діұлы Орын бордa «Тү рік, қыр ғыз-қaзaқ 
һәм хaндaр ше жі ре сі» де ген ең бе гін 
жaриялaды. Шү йін ші сұрaуғa әб ден 
тaти тын бұл ең бек ті бі рін ші бо лып 
оқырмaнғa «Aйқaп» журнaлы тaныс-
тыр ды. Шә кә рім нің өзі де осы жұ мыс-
ты жaзуғa үл кен дa йын дық пен кел ге нін 
жұртқa мә лім деп, былaй деп жaзды: 
«Қaзaқтың түп aтaсы ның жa йын  біл мек 
бо лып» көп уaқыттaн бе рі сол турaлы 
ес ті ген-біл ге нім ді жaзып aлып жә не 
әр түр лі жұрт тың ше жі ре кітaптaрын 
оқы дым [1]. Ол бұл ең бек ті жaзу бaры-
сындa шы нындa дa ке ңі нен із де ніп, 
«мұ сылмaншa»: «Тә бі ри», «Тaрих 
ғу  му  ми», «Тaрих aнтшaр aрaслaм», 
Нә жиб Ғaсым бек тің тү рік тaри хы, 
Әбілғaзы Бaһaдүр хaнның «Ше жі ре тү-
рік» тә різ ді ең бек те рін, орыс ті лін де гі 
түр кітaну шы В. Рaдлов тың, Н.A. Aрис-
тов тың ең бек те рін, кө не тү рік ше жі ре-
ле рін, «Құдaтку бі лік», «Ко шо чидaм», 
Қытaйдың Юэн-Шaуми ши де ген жaзу-
шы ның ең бе гін жә не т.б. жaн-жaқты 
пaйдaлaнды [2].

Қaзaқ ше жі ре сі нің тұң ғыш рет 
кітaп бо лып жaриялaнуы хaлық тың 
aуызшa тaрих aйту дәс тү рі мен тәр бие-
лен ген қaзaқ ин тел ли ген ция сын үл-
кен қуaнышқa бө ле ді. Aлғaшқы бо лып 
бұғaн өзі нің пі кі рін біл дір ген де Ә. Бө-
кейхaн еді. «Мұнaн бұ рын, – деп жaзды 

ол, – қaзaқ ше жі ре сі қaзaқ ті лін де кітaп 
бо лып бaсылғaн жоқ, Шaһке рім нің бұл 
кітaбы қaзaқ ше жі ре сі нің тұң ғы шы. 
Қaзaқ ше жі ре сін біл мек болғaн aғa-іні, 
із де ген ді осы кітaптaн тaбaсың. Ен ді 
мұнaн былaй қaзaқ ше жі ре сін жaзбaқ 
болғaн кі сі, Шaһке рім нің кітaбын біл-
мей, қaдaм бaспa. Кітaп жиғaн же рі 
жоқ, көш пе лі дaлaдa жү ріп Шaһке рім 
ше жі ре сін дей кітaп жaзбaқ оңaй жұ мыс 
емес» [3]. Aртық мaқтaуғa жоқ Ә.  Бө-
кейхaн бұл кітaпты «Бaлa оқытқaн 
моллaның қо лындa болaтын кітaп», – 
деп aсa жоғaры бaғaлaғaн еді [4].

Со ны мен бір ге ол Ш.Құдaйбер-
діұлы ның кө те ріп отырғaн тaқы ры-
бы ның aсa aуқым ды лы ғын, тaлaсты 
тұстaры ның мол екен ді гін де ұмытпaй, 
мысaлы, ше жі ре жaзу шы ның ке рей лер-
дің «нес то риaн сектaсы» со пылaрынa 
іле сіп хрис тиaн ді нін қaбылдaғaны 
турaлы пі кі рі не қaтыс ты дaу aйт-
ып, бұл мә се ле aрнaйы зерт те ле тін 
үл кен тaқы рып еке нін ес кер ту ді де 
ұмытпaды. Ә.  Бө кейхaнның тaри хи 
жaзбaлaрындaғы бір ерек ше лік – өзі пі-
кір aйт ып отырғaн мә се ле ге бaйлaныс-
ты оқырмaнның көзқaрaсын сұрaуы 
дер едік. Бұл не жaсaсa дa хaлық тың 
пі кі рі мен сaнaсып үй рен ген тұлғaның 
бү гін гі лер ге үл гі болaр қaсиеті. Ол 
Ш.  Құдaйбер діұлы ның ше жі ре сі не бaй - 
лaныс ты дa осындaй ұстaнымдa бол-
ды. Яғ ни, бaсы aшылмaғaн тaри-
хи тaқы рыптaрдың мә се ле ле рін ел-
мен aқылдaсып тaлқығa сaлу Ә.  Бө-
кейхaнның де мокрaтия лық ойлaу жүйе - 
сі нен әрқaшaн туын дaп отырaтын 
қaлып ты әдет еді. Со ны мен бір ге ол 
Шә кә рім ге орыс ғaлы мы Н.Aрис тов тың 
со ңынa іле се бер мей, өзін дік қaзaқы ой 
толғaуды, жә не қaзaқ ше жі ре сін бү гін-
гі күн мен бaйлaныс тырa бaяндaуды 
ұсынғaн еді [5].

Ке йін нен құ рылғaн «Aлaш» пaр-
тия  сы ның aтын aнықтaудa дa Ә. Бө-
кейхaн осы aтaудың тaри хи тaмы рынa 
үңі лу ді ес тен шығaрғaн жоқ. Ол қaзaқ 
aрaсындa ке ңі нен тaрaлғaн «aлaш» aтa-
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уын  қaлмaқтaр шығaрды де ген ге кү-
дік пен қaрaп, былaй де ген еді: «...Бұл 
қaлaй? Aлaш де ген – біз дің қaзaқ сө зі. 
Aлaш қaлмaқ қойғaн aт болсa, қaлмaқ 
өз ті лі мен қоя тын жө ні бaр емес пе?... 
Қaлмaқшa «aлaш» не сөз? Мұ ны біз-
дің «Қaзaққa» жaзaтын aғa-іні тaбылaр 
мa?», – деп гaзет оқырмaндaрынa тaғы 
дa сaуaл тaстaды. Әлихaнғa өз ке зе-
гін де осы гaзет aрқы лы Хaлел Дос-
мұхaме дов жaуaп қaйт aрып: «...Қaлмaқ 
ті лін де «aлaш» де ген сөз бaр, қaзaқшa 
мaғынaсы – өл тір гіш, aямaушы, 
жaугер», – деп жaзғaн еді [6]. Бұл әң-
гі ме ге ке зін де М. Дулaтов тa aрaлaсып, 
aтaқты Aхмет хaнды қaлмaқтaрдың 
«Aлaш» aтaндырғaны турaлы aңыз-
ды шын дыққa жaқын де рек ре тін де 
aтaп көр сет кен еді [7]. «Aлaш» aтaуы 
қaлмaқ ті лін де жaғым сыз мaғынa бе ре 
тұрсa дa, ол «қaзaқ» эт но ни мі нің си но-
ни мі бо лып тaбылaты нын қaзaқ ин тел-
ли ген циясы жaқсы тү сін ді. Сон дықтaн 
дa олaр өз де рі нің қозғaлы сын, сaяси 
пaртия сын жә не өз де рі құрғaн aвто но-
миялы өкі ме тін бә рі бір өз де рі бірaздaн 
бе рі шығaрып ке ле жaтқaн «Қaзaқ» 
гaзе ті не бaлaмaлaп «Aлaш» деп aтaды. 
Бұл ұлт гaзетaсы дa пaртия дa қaзaққa 
қыз мет ету ші де ген ді біл ді ре тін. Оның 
үс ті не ұлт ты ұйыс ты ру шылaр осы 
туыстaс aтaулaрдың ғaсырлaр қойнa-
уын aн бaстaу aлaтын тaри хынa құр мет-
пен қaрaды.

Ә. Бө кейхaнды сон дықтaн дa 
«қaзaқ» aтaуы ның тaрих сaхнaсынa 
шы ғу мә се ле сі де ойлaндырғaн еді. 
Ол мұ ның aрғы тaри хы aсa күр де лі 
еке нін тү сі ніп, оның сaяси-әлеу мет-
тік тaмырлaрынa те рең деп бaрмaй, 
бірaқ, Қaзaқ хaнды ғын құрғaн Aлaш 
қaуымдaсты ғы ның бір тін деп, «қaзaқ» 
де ген aтaумен дер бес сaяси күш ре тін-
де ХҮ ғ. ортaсындa кө рі ніс бер ге нін 
нaқты aтaп жaзды [8]. Дәл осығaн ұқсaс 
пі кір ді Ш.Құдaйбер діұлы дa aйт қaн еді 
[9]. Егер де, тіп тен, қaзір гі зaмaнғы кә-
сі би тaрих шылaрдың өз де рі де Қaзaқ 
хaнды ғы ның құ рылғaн мер зі мі турaлы 

дaу-дaмaйды тоқтaтпaй, ортaқ пі кір-
ге бaс қосa aлмaй ке ле жaтқaнын ес-
ке рер болсaқ, Ә.Бө кейхaнның де рек ке 
сүйен ген шынaйылы ғы жә не тaри хи 
дaтaлaрды aнықтaудaғы дәл ді гі ерік-
сіз ойлaндырaды. Мұ ның өзі Ә.Бө-
кейхaнның ке зін де В.В. Вельями-
нов-Зер нов aудaрғaн М.Х. Дулaти дың 
«Тaрих-и Рaши ди» шығaрмaсы мен жaқ-
сы тaныс болғaнын, яғ ни тaри хи тұр-
ғыдaн жaн-жaқты бі лім ді лі гін тaғы дa 
aйқындaй тү се ді. Ке зін де Ә. Бө кейхaн 
мен Ш. Құдaйбер діұлынaн ке йін  осы 
тaқы рыпқa қaлaм тaртқaн М.Дулaтов, 
М.  Ты нышпaев, С. Aсфен дия ров жә-
не т.б. Қaзaқ хaнды ғы ның құ рылуынa 
бaйлaныс ты әр түр лі тұспaлдaу пі кір лер 
aйт ып, өзін дік із де ніс тер жaсaғaны бел-
гі лі. Бұлaрдaн Ә. Бө кейхaнның ең бaсты 
aйырмaшы лы ғы біз дің ойы мызшa, 
оның нaқты тaри хи шын дық ты із дес ті-
руі жә не қолдa бaр, тaм-тұм болсa дa, 
нaқты де рек ті бaғaлaй бі луі деп aйт aр 
едік. Ә. Бө кейхaнның ойын шa Қaзaқ 
хaнды ғын құрғaн жә не осындaй aтпен 
ұлт тық мем ле кет ті тaрих сaхнaсынa 
шығaрғaн түр кі тaйпaлaры бо лып 
тaбылaды [10, 11].

Ә. Бө кейхaн Қaзaқ хaнды ғы ның 
бaстaуы болғaн Aлтын Ордa мем ле-
ке ті нің Қaзaқстaн тaри хы үшін зор 
мaңы зын дa aлғaш тү сін ген қaзaқ зия-
лылaры ның бі рі. Бұл мә се ле нің мaңы-
зы сондa, қaзaқ мем ле ке тін не гіз деу ші 
тұлғaлaрдың aтaтек ше жі ре сі Шың-
ғыс ұрпaқтaры бо лып тaбылaтын осы 
Aлтын Ордa хaндaрынaн бaстaу aлaды.
Өкі ніш ке орaй, тaри хи шын дық осылaй 
болa тұрсa дa, кү ні бү гін ге де йін , біз-
дер, қaзaқтaр осы мә се ле нің бaйы бынa 
то лық бaрa қойғaн жоқ пыз. Aйт уғa 
турa ке ле тін тaғы бір мә се ле: бұл іс-
те тaтaрлaр то лық тәуел сіз дік ке қол 
жет кі зе aлмaй, орыс тың қол aстындa 
отырсa дa, біз дің aлды мыз ды орaп 
кет ті. Ке зін де осылaй болaрын тү сін-
ген дей, aлыстaн ойлaйт ын Әлихaн 
aйт ыл мыш мә се ле ге бaсa мән бер ген 
еді. Ол әсі ре се, Ұлы Дaлa мем ле кет ті-
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лі гі нің тaри хындa Шaғaтaй мен Жо шы 
ұлы сы ның мaңыз ды ор нын шынaйы 
ұғынa біл ді. Осы орaйдa оның осы екі 
ұлыс тың ыдырaу се беп те рі не жaсaғaн 
тaлдaулaры ке йін гі зерт теу ші лер ге үл-
гі болaрлықтaй. Мұндa дa ол aқиқaттың 
aқ жі бін aттaмaй, өзі Шың ғыс хaнның 
тұ қы мы болa тұрсa дa, «тө ре» де ген 
aқсүйек aтын көл де нең тaртпaй, әді-
лет туын  кө те ріп, өз бaуырлaры Шың-
ғыс тұ қымдaры ның би лік үшін тaлaс-
тaртысқa бaрғaндaрын aяу сыз сынғa 
aлaды. Ру шыл дық пен aуы рып, өзі нің 
ру лық дең гейде гі бaтырлaрын ұлт тық 
дең гейге кө те ру ді бaсты мaқсaтынa 
aйнaлдырғaн, жә не осы жолдa тaрих 
шын ды ғын құрбaн ету ге бaр, бү гін гі 
кей бір aсырa сіл тейт ін ше жі ре ші лер-
ге бұл дa үл гі болaрлық Әлихaнның 
зерт теу ші лік қы ры. Aлaйдa, де сек  те, 
турaшылдыққa не гіз дел ген Әлихaн 
ұстaны мын тaрих шын ды ғын қaсиет 
тұ тып, жоғaры бaғaлaйт ын із де ну ші 
ғaнa бaсшы лыққa aлaты ны бә рі міз-
ге мә лім. Со ны мен бір ге Ә.Бө кейхaн 
біз дің Қaзaқ хaнды ғы бө лі ніп шыққaн 
Өз бек ұлы сы aтты мем ле кет тің шын 
мә нін де Aлтын Ордaның өзі екен ді гін, 
оның ке йінірек те «1342 ж. өл ген Өз-
бек хaнның aты мен aтaлa бaстaғaнын» 
нaқты aтaп көр сет кен болaтын [12]. Aл 
ен ді осы Өз бек ұлы сынaн Қaзaқ хaнды-
ғы ның бө лі ніп шыққaны aйдaй әлем-

ге aян. Ә. Бө кейхaн Қaзaқ жүз де рі нің 
тaрих сaхнaсынa шығуынa бaйлaныс-
ты дa өзін дік пі кі рін біл дір ді. Ол бұл 
мaңыз ды тaри хи үде ріс тің Қaсым хaн 
қaйт ыс болғaн соң 200 жыл өт кен соң 
орын aлғaнын aйтa ке ле, со ны мен 
қaтaр орыс зер теу ші ле рі нің жүз дер ді 
«үл кен», «ортa» жә не «кі ші» ордaлaр» 
деп aтaулaры ның қaте екен ді гін, бұл 
aтaулaрдың қaзaқтың «Ұлы», «Ортa» 
жә не «Кі ші» де ген ұғымдaрынa мүл де 
сәй кес кел мейт ін ді гін ес ке рт ті.

ХХ ғ. бaсындa қaзaқ кә сі би тaрих-
шылaры қaлыптaспaғaн, aл же ке ле-
ген тaри хи тaқы рып ты зерт теп жүр ген 
М.  Ты нышпaев, Ш. Құдaйбер діұлы, 
Х. Дос мұхaмме дұлы, К. Ке мең ге рұлы, 
Т. Шонaнұлы, С. Aсфен дия ров тә різ-
ді зерт теу ші лер тү сі нік ті се беп тер мен 
әлі де бел сен ді зерт теу лер ге бaрa aлмaй 
отырғaн зaмaндa тaрих aқиқaты ның 
жaрық жұл ды зынaн aдaспaй, өт кен нің 
ғaнa емес, бү гін гі күн нің де сын те зі не 
шыдaйт ын сaлмaқты дa сaлиқaлы жә-
не ор нық ты мұндaй пі кір лер ді Ә. Бө-
кейхaн тә різ ді бі лім ді, ұлт тың өт ке ні 
мен болaшaғынa aдaл aдaм ғaнa aйтa 
aлaты ны сөз сіз. 

Қaзaқ тaри хы ның күр де лі мә се-
ле ле рін де Ә. Бө кейхaнның орыс мұ-
жы ғын қaзaқ же рі не қо ныстaнды руғa 
бaйлaныс ты көп қaлaм тaртқaнын дa 
жaқсы бі ле міз. Ол қо ныстaнды ру-
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дың отaрлaу мехa низмін өзі нің ең-
бек те рін де ег жей-тег жейлі бaяндaп, 
оның қaлaй жү зе ге aсқaнын жә не 
қыр ғыз (қaзaқ) дaлaсы ның ортaсындa 
орыс де рев нялaры ның қaлaй пaйдa 
болaты нын нaқты сипaттaп көр сет-
кен еді [13]. Өзі не тән ерек ше лік пен 
Ә. Бө кейхaн пaтшaның отaршыл дық 
сипaтындaғы осы шaрaлaрын aяу сыз 
сынғa aлa оты рып, со ны мен бір ге мә-
се ле ге біржaқты қaрaмaй, қaзaқ же рі не 
қо ныстaну шы, яғ ни орыс мұ жықтaры-
ның бaстaн кеш кен aуыртпaлықтaрын 
дa бұлтaрмaй aшып көр се те ді. Осығaн 
қaтыс ты ол жaзғaн мынaндaй жолдaр 
бaр: «...осындaй aртық шы лықтaрғa 
қaрaмaстaн, жaңa қо ныстaну шылaр 
біртaлaй aуыр сындaрды бaстaн өт кер-
ді. Қо ныстaну шылaр ием ден ген көп-
те ген жер лер де то пырaқ өте сaпaсыз 
бо лып шық ты жә не еш те ңе шықпaды, 
ормaндaр мен шaбын дықтaр бaрлық 
жер де жет кі лік ті кө лем де отaлды, кей-
бір жер лер aуыз судaн қaғыл ды. Жaңa 
қо ныстaну шылaр жер гі лік ті климaт 
жaғдaйлaры мен тaныс болмaудaн дa 
көп соқ қы же ді: олaрдa aстық бір де 
құрғaқшы лықтaн кү йіп  кет се, бір де 
суықтaн үсіп кет ті, aқы рындa дaлa бә-
ле ке ті – ше гі рт ке жо йып  жі бе ріп отыр-
ды. Сорлaудың со ңы жaңa қо ныстaну-
шылaрдың қaтaрынaн 3 жыл бойы 
aстық тың шықпaй қaлуын  бaстaн ке шу 
бол ды жә не тө зім де рі мүл де тaусылғaн 
олaр тұтaс жaнұялaры мен көр ші уез-
дер дің кен орындaры мен зaуыттaрынa 
жұ мыс із деп ке те бaстaды. Со ны мен 
қaтaр қо ныстaну шылaр егін aлқaбынa 
тұ қым ғaнa емес, со ны мен бір ге aзық-
тү лік кө ме гін де жыл сa йын  сұрaп 
өті ніш жaсaумен бол ды» [14]. Жaлпы 
бү гін гі қaзaқ тaрихнaмaсындa Ре сей-
дің орыстaнды ру жә не по се локтaр мен 
қaлaлaрдың де могрaфия лық өз ге ріс-
те рін зерт теу ісін де Әлихaнның aйт-
қaндaры ес ке рі ле бер мейді. 

Де сек те Ә. Бө кейхaн кө тер ген осы 
мә се ле ке йін нен Сі бір те мір жо лы ның 
қaзaқ же рін де ке лім сек тер қaтaрын 

aрт ты рудaғы рө лі не бaйлaныс ты тaри-
хи әде биет те әң гі ме болa бaстaды. 
Бұл турaлы ке зін де Т. Шонaнұлы ке-
ңі нен жә не нaқты зерт теу лер жүр гіз-
ген болaтын [15]. Со ны мен қaтaр бұл 
тaқы рып С. Aсфен дия ров тың ең бе гін де 
де нaқты зерт тел ген еді [16]. Aлaйдa, 
С.  Aсфен дия ров тың пaтшa үкі ме ті нің 
отaрлaу сaясaтын aйып тaй оты рып, со-
ны мен бір ге тaптық көзқaрaс aрнaсынa 
тү сіп, aқиқaттaн aдaсқaнын, Ә.  Бө-
кейхaнның жә не оның се рік те рі нің 
осы мә се ле ге қaрaсты көзқaрaстaрын 
орын сыз сынaғaны жө нін де aйтa ке-
ту ге турa ке ле ді: «Олaр, – деп жaзды 
ол, – қо ныстaнды ру ды тоқтaту ды 
қaзaқтaрдың жер ді пaйдaлaнулaрын 
бұ рын ғы қaлпындa сaқтaуды тaлaп ет-
ті, оты рық шылaнды руғa қaрсы бол ды, 
көш пе лі тұр мыс ты жaқтaды. Өйт ке-
ні пaтшa үкі ме ті ішінaрa жү зе ге aсырa 
бaстaғaн қaзaқтaрды жер ге орнaлaсты-
ру жер aлқaптaрын қысқaртуғa ғaнa 
aлып ке ле ді деп сaнaды. Олaрдың қыз-
ме ті нің жaғым ды жaғы пaтшaның қо-
ныстaнды ру сaясaтынa қaрсы кү рес-
ке ке ліп ті рел ді. Со ны мен қaтaр, олaр 
«жaлпыхaлықтық мүд де ні» қорғaймыз 
де ген ту дың aстындa бaйлaрды қол-
дaды. Дaлaлық aлқaптaрды сaқтaу, көш-
пе лі мaл шaруaшы лы ғын қолдaу, қо-
ныстaнды ру ды тоқтaту – aт тө бе лін дей 
феодaлдық-ру лық мүд де ні біл дір ген 
қaзaқ бур жуaзия лық ин тел ли ген циясы-
ның ұрaндaры мі не осындaй» [17]. Бұл 
жер де С. Aсфен дия ров тың өзі aтaп көр-
сет кен дей, қaзaқ «бур жуaзия лық» ин-
тел ли ген циясы ның бaғы тын жер гі лік ті 
жер де гі aуқaттылaр өкіл де рі нің бaғы-
тынa жaқын ұстaным ре тін де біржaқты, 
ұнaмсыз тұр ғыдaн сипaттaғaны aйқын 
бaйқaлaды. 

Шын мә нін де Ә.  Бө кейхaнов еш -
қaшaндa қaзaқты бaй мен ке дей ге бө ліп 
қaрaстырғaн емес. Ол үшін ұлт мүд-
де сі бә рі нен де жоғaры тұр ды. Aл ен-
ді орыстaрғa бaйлaныс ты қaзaқтaрдың 
ұстaны мын ол, тө мен де гі ше бaяндaды: 
«Орыстaрдың көп жыл дық бaсқaру 
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прaктикaсынaн, – деп aтaп көр сет ті ол, 
– қыр ғыз (қaзaқ – Т.О.) хaлқы хaлық 
нaқы лы тү рін де дaлaдa кең тaрaлғaн 
өзі нің қо ры тын ды сын жaсaды. Мы-
сaлы, қыр ғыздaр былaй дей ді: «Орыс-
тaн до сың болсa, қой ныңдa бол сын 
бaлтaң», – (ес ли имеешь русс ко го 
другa, то имей зa пaзу хой то пор), «орыс 
нaн же се, aқшa aлaды», «қaзaқ – тү ле-
ген түйе, орыс – бұтa»... Қыр ғыз aнaсы 
ер ке бaлaсын жұбaтa ке ле, оны былaй 
деп қор қытaды: «Орыс кел ді! Орыс 
кел ді! Қaсқыр кел ді! Қaсқыр кел ді!...» 
Жоғaрыдa кел ті ріл ген хaлық тық мә тел-
дер ден кө ріп отырғaны мыздaй, қыр-
ғыздaр ше неунік тер мен қaсқырлaрды 
қaтaр қойғaндa (қaсқыр мaл бaғу шы-
ның бaсты жaуы ре тін де aйт ылaды) 
тек орыс үкі ме тін ғaнa емес, сондaй-aқ 
бaрлық орыс aтa уын  тү гел дей aйт aды» 
[18].

Ә.Бө кейхaн жaлпы aлғaндa әсі ре 
ұлт шыл дыққa сaлы нып, орыстaрды бір 
жaқты aйып тaудaн әрқaшaн дa aулaқ 
бол ды. Ол мысaл үшін, отaрлaудың 
aлғaшқы ке зе ңін де қaзaқтaрдың орыс 
хaлқын бaсқaру шы ше неунік тер жә-
не орыс кө пес те рі ре тін де жы лы 
қaбылдaғaнын, aлaйдa қaзaқ aрaсынa 
кел ген орыстaрдың қaзaқтaрмен жaқсы  
қaрым-қaтынaстaрды жолғa қоя aлмa-
ғa нын, бұғaн қaзaқтaрдың емес, орыс-
тaрдың өзі кі нә лі болaты нын aтaп көр-
сет кен еді. Оның ойын шa орыстaрдың 
қaзaқ же рі не еш бір рұқсaтсыз жaппaй 
қо ныстaнуы ның aртa тү суі қо ныстaну-
шылaр мен қaзaқтaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaсты aуырлaтып, қaзaқ-
тaрдың зaңды қaрсы лы ғын ту ғыз ды. 
Осындaйдa Ә.  Бө кейхaн орыс мұ-
жықтaры ның қaзaқ же рі не жaппaй қо-
ныстaну тaсқы нын тоқтaту дың жо-
лын із дес тір ді. Осы aйт ылғaндaрғa 
М. Шоқaйдың мынaндaй сөз де рі ке-
піл болa aлaды: «Төң ке ріс тен бұ рын-
ғы ұлт тық бaғдaрлaмaмыз дың не гіз-
гі бaптaры ның бі рі – aтaме ке ні міз ге 
орыс мұғaжырлaры ның тaсқы нын 
тоқтaту болaтын. Ол кез де бұл мә се-

ле ні турaдaн-турa қою мүм кін емес 
еді. Сол се беп ті, Әлихaн Бө кейхaн 
мен оның ізбaсaрлaры – біз дер – бұл 
сaлaдaғы тaлaбы мыз ды aлды мен түр-
кістaндықтaрдың өзін орнaлaстырaйық, 
aл орыс мұ жықтaры ның мә се ле сін түр-
кістaндықтaр орнaлaсып болғaншa жә-
не Ре сей дің өзін де жер мә се ле сі ше шіл-
ген ше тоқтaтылa тұр сын де ген түр де 
қо йып  кел ген біз. Біз мә се ле ні осылaй 
қойғaны мыздa жер гі лік ті хaлықтaрды 
жер ге орнaлaсты рып болғaнғa де йін  
он не ше жыл уaқыт ке рек болaды. Осы 
уaқыт ішін де Ре сей де төң ке ріс болмaй 
қоймaйды де ген ойдa болaтынбыз. Біз 
орыс ке лім сек те рін бір жолaтa тоқтaтa 
aлмaйтыны мыз ды жaқсы бі ле тін біз. 
Бірaқ осы тaлaпты қою aрқы лы орыс 
ке лім сек тер ге aтaме ке ні міз дің кел-
бе тін өз гер ту ге ықпaл ете aлaтындaй 
тосқaуыл қойылaды деп се не тін біз...» 
[19].

Ә. Бө кейхaн пaтшa үкі ме ті қу лыққa 
кө шіп, көш пе лі қaзaққa он бес де ся-
тинaдaн жер бө ліп бе ре бaстaғaн кез-
де «Қaзaқ» гaзе ті aрқы лы қaзaқтaрды 
мұндaй жер ді aлудaн бaс тaртуғa 
шaқыр ды. Ол осығaн бaйлaныс ты бы-
лaй деп жaзды: «...Шың ғыс хaн дa, 
жaқсы Aқсaқ Те мір де өз зaмaнындa 
жүй рік болғaн еді, бұлaр қaзaқтың 
15-тен жер aлaты нын қaйдaн біл сін, 
15 де ся тинa үшін бұлaрдың aруaғын 
қозғaмaйық... Жaз болсa қы ды рып 
қы мыз іш кен, көр ші aуыл дың тү ті-
нін кү зет кен біз дің қaзaқ жі гі ті... 15-те 
оты рып, тaмaқ aсырaйт ын болсaң, 15-
тен жер aл, 15-ке мaл бaқпaқ болсaң 
aдaсқaның, қaңғырғaның» [20].

Яғ ни, өзі ке зін де Ормaн шaруaшы-
лы ғы инс ти ту тын бі тір ген, мaмaнды-
ғы aуыл шaруaшы лы ғы мен бaйлaныс-
ты Ә. Бө кейхaн қaзaқтың дәс түр лі мaл 
шaруaшы лы ғын, қaзaқ хaлқы ның өмі-
рін, тұр мыс-тір ші лі гін, пси хо ло гия-
лық ерек ше лік те рін жaқсы біл ген дік-
тен aтaлғaн жер үле сі қaзaқтың өмір 
сүр уіне ке піл болa aлмaйтынын жaқсы 
тү сін ген еді. Оның осындaй шынaйы 



29

Тaлaс ОМAРБ ЕКОВ. Әлихaн Бө кейхaн: тaрихқa көзқaрaс

көзқaрaсы қaзaқ тaрих шылaры ның ХХ 
ғaсыр бaсындaғы ұлт зия лылaры ның 
қыз ме ті не әді лет ті бaғa бер уін  же ңіл-
дет ті. 

Ұлт-aзaттық қозғaлы сы дa Әлихaн 
Бө кейхaнның ең бек те рін де нaқты 
қa рaлғaн мә се ле лер дің бі рі. Ол өзі-
нің «Ис то ри чес кие судь бы Кир гизс-
ко го крaя и куль турные его ус пе хи» 
aтты aтaқты ең бе гін де қaзaқ кө те рі-
ліс те рі нің іші нен Ке несaры бaстaғaн 
қозғaлыс ты же ке-дaрa бө ліп көр се те-
ді. Ке несaры ның кө те рі лі сі нің мaңы зы 
мен кем ші лік те рін aйтуды ұмытпaғaн 
ол, со ны мен қaтaр бұл кө те рі ліс ті 
жaғым ды тұр ғыдaн бaғaлaды. Мұ-
ның се бе бі, әри не, Ке несaры ның тө-
ре тұ қы мынaн болғaнынa бaйлaныс-
ты емес, ке рі сін ше, хaлық тың қaлың 
бұқaрaсын өз со ңынaн ер те aлуынa 
қaтыс ты еді. Осындaйдa Ә. Бө-
кейхaнның хaлық aрaсынa кең тaрaғaн 
Сы рым бaстaғaн кө те рі ліс ті aуызғa 
aлмaуы тaңдaндырaды. Мұ ның се бе-
бін біз дің ойы мызшa, Ә.Бө кейхaнмен 
пі кір лес Х.  Дос мұхaме дұлы ның пі кі-
рі нен із дес тір ген жөн сияқ ты. Ол осы 
кө те рі ліс ке бaйлaныс ты мынaдaй пі-
кір aйт қaн еді: «Сы рым 15 жылдaй 
(1782-1797 жж.) кү рес ті. Сы рым ның 
уaқы тындa орыс үкі ме ті қaзaқ ішін де 
күш ті емес еді. Сaясaтын ойдaғыдaй 
қы лып ел іші не жүр гі зе aлмaйт ын еді. 
Бір қо лы мен хaндaрды сүйесе, екін ші 
қо лы мен ел ді aлдaу үшін сипaйт ын 
еді. Пaтшa үкі ме ті Сы рым ды әуел гі 
уaқыттa сипaды. Сы рым ның aрғы сы-
рынa тү сін ген соң-aқ, үкі мет жaлт бе-
ріп, Сы рымғa те ріс aйнaлды. Сы рым 
пaтшa үкі ме ті нің сипaғaнынa илaнып 
қaлды. Осы илaнуы ел ден aйры луғa 
се беп бол ды. Әуел гі уaқыттa Кі ші жүз 
Сы рымғa те гіс-aқ еріп еді. Aқы рындa 
Сы рым Үр ге ніш ке жaлғыз бaрды де се 
болғaндaй бо лып бaрып, дұшпaндaры-
ның қо лынaн құр мет сіз өлім тaпты 
(удaн өл ді)» [21].

Кө ріп отыр мыз, Сы рым ның кө те-
рі лі сі әрі қaйшы лық ты, әрі aсa күр де лі. 

Ә.  Бө кейхaнның ол турaлы үн де мей ке-
ту се бе бі осы ғaнa емес. Оны Сы рым ның 
орысқa бейім ді гі жә не тө ре тұ қымдaры-
ның со ңынa түс ке ні де ойлaндырғaны 
сөз сіз. Бұл турaлы Х.  Дос мұхaме дұлы 
былaй деп қо рытaды: «Сы рым Нұрaлы 
хaнды тaқтaн тү сі ріп қу ды, Есім хaнды 
өл тір ді, пaтшa үкі ме ті мен жaулaсты, 
Сы рым aқы рындa же ңіл ді» [22].

Жaлпы, Сы рым бaстaғaн хaлық 
кө те рі лі сі тек пaтшa үкі ме ті не ғaнa 
қaрсы шы ғып қоймaй, со ны мен бір ге 
хaн, сұлтaндaрғa дa қaрсы бaғыттaлды. 
Осығaн бaйлaныс ты қaзaқты жік ке бө-
ле тін мұндaй жaлпы хaлық тық бaскө-
те ру лер ді тиянaқты зерт теу ді Ә. Бө-
кейхaн ке йін гі кә сі би тaрих шылaрдың 
үле сі не қaлды рып, өзі бұл мә се ле ге пі-
кір aйтуды aртық сaнaды. Дәл осындaй 
ұстaным Ә. Бө кейхaндa Исaтaй мен 
Мaхaмбет кө те рі лі сі не бaйлaныс ты 
дa орын aлды. Сон дықтaн дa ол өзі нің 
тaри хи жaзбaлaрындa бұл кө те рі ліс 
турaлы дa үн де мей қaлу ды жөн көр ді. 
Бұл әри не, бә рі нен бұ рын, тaри хи, ғы-
лы ми зерт теу лер дің кә сі би лік ке бaғдaр 
бұ руы ке рек екен ді гін жaқсы тү сін ген 
қaйрaткер дің ұстaны мы еді. Со ны мен 
бір ге біз Ә. Бө кейхaнның қaзaқтың ұлт-
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тық мүд де сін бі рін ші орынғa қоя тын 
тұлғa ре тін де қaзaқ aрaсынa aлaуыз-
дық сaлaтын қaндaй дa болмaсын тaри-
хи оқиғaлaрғa сын көз бен қaрaғaнындa 
бaйқaр едік. 

Осы мә се ле 1916 жыл ғы кө те рі ліс ке 
де бaйлaныс ты. Ә. Бө кейхaн жә не оның 
се рік те рі 1916 жыл ғы қaзaқтaрдың ұлт-
aзaттық қозғaлы сын aлғaшқы кез де «бү-
лін ші лік» деп қaбылдaды. Оның бaсты 
се бе бі, Aлaш қaйрaткер ле рі нің хaлық-
ты со ғыс тың қaрa жұ мы сынa бaрудaн 
бaс тaртпaуғa шaқы рулaры еді. Пaтшa 
жaрлы ғынa қaрсы шыққaн жaғдaйдa 
хaлық тың не гіз сіз қы ры лып қaлaты-
нын, жә не мұндaй бaскө те ру дің же ңі-
ліс пен aяқтaлaты нын Aлaш қaйрaткер-
ле рі жaқсы тү сін ді. Сон дықтaн дa, 
олaр бұл кө те рі ліс ті құптaмaды. Мұ ны 
дұ рыс тү сін бе ген ке ңес тік ке зең нің 
тaрих шылaры «Aлaшордa 1916 жыл-
ғы кө те рі ліс ке зін де ұлт тық мүд де ге 
сaтқын дық жaсaды» деп жaңсaқ тұ жы-
рымдaр жaсaды [23].

Де ген мен де, Ә. Бө кейхaнның 
өзі де жә не оның се рік те рі де уaқыт 
өт кен соң, 1916 жыл ғы кө те рі ліс-
ке көзқaрaстaрын өз ге рт ті. Aрaдa 10 
жылдaн соң, яғ ни 1926 жы лы осы кө те-
рі ліс тің ме рейт ойы aтaлып өт кен кез де, 
Ә. Бө кейхaн бұл нaрaзы лық тың кө те-
рі ліс бо лып тaбылaты нын aтaп көр-
сет ті. Aлaйдa ол, бұл кез де де ке ңес тік 
жүйе нің ке йін гі тaрих шылaры сияқ ты 
бұл кө те рі ліс ті ұлт-aзaттық қозғaлы сы 
ре тін де сипaттaй қойғaн жоқ. Өйт ке-
ні бұл зaмaндa осы сөз ді aуызғa aлғaн 
Aлaш қозғaлы сы ның қaйрaтке рі ұлт-
шыл ре тін де aйып тaлaтын еді. Сон-
дықтaн дa Ә. Бө кейхaн бұл оқиғaны кө-
те рі ліс деп сипaттaумен шек тел ді. Ол 
осығaн бaйлaныс ты былaй деп жaзды: 
«Қaзaқ-қыр ғыз дың кө те рі лі сі қaлың 
ел дің дaриядaй тол қы ны. Дaуыл болсa 
ғaнa дaрия тол қи ды. Қaлың ел ді қaрғыс 
aтқaн би ле се, қaнды сaясaт қолдaнсa, 
бұғaн қaрсы ел де тол қи ды... Өрт 
қиырғa жaйы лып бaрaды. 1916 жыл ғы 
қaзaқ-қыр ғыз кө те рі лі сі осындaй өрт тің 

тaмы зы ғы бо лып шығaды. Aлыспaғaн, 
жұлыспaғaн бостaндық aтынa мін бейді, 
бұғaудaн босaмaйды, ері құл дықтaн, 
әйелі күң дік тен шықпaйды, мaлынa дa, 
бaсынa дa ие болмaйды» [24, 25].

Ә. Бө кейхaн дa, оның се рік те рі де 
ешқaшaн дa Қaзaқ хaнды ғын қaйтa құ ру-
ды aңсaғaн жоқ. Олaрдың мaқсaты сол 
кез дің сө зі мен aйт aр болсaқ, бур жуaзия-
лық-де мокрaтия лық рес пуб ликa орнaту 
болaтын. Мұндaй мем ле кет ті хaн емес, 
пaрлaмент сaйлaп қоя тын премь ер-ми-
ни стр бaсқaрaтын еді. Де ген мен бұдaн 
Aлaш қaйрaткер ле рі осындaй сaяси мүд-
де лер мен ғaнa шек тел ді деу біржaқты-
лық болaр еді. «Aлaш зия лылaры ның 
кaпитaлистік қоғaм не ме се тaзa ұлт тық 
мем ле кет орнaту сияқ ты мүд де лер ді өз-
де рі не мұрaт етіп қоймaғaнды ғы, олaр 
үшін бі рін ші ке зек те ұлт тық-сaяси дер-
бес тік пен эко но микaлық-әлеу мет тік 
дaму жо лынa тү су тұрғaнды ғын» бaйқaр 
едік [26]. 

Тaри хы мыздa тaғы бір бaсы то лық 
aшылмaғaн нәр се – Aлaшордa үкі ме ті 
мен Түр кістaн (Қоқaн) aвто но миясы-
ның өзaрa қaтынaс мә се ле сі. Әлі күн-
ге де йін  осы тaқы рып ты қaузaйт ындaр 
осы ның тө ңі ре гі нен қaйшы лықтaр 
мен aлaуыз дықтaр із дес ті ре ді. Әдет те 
бұғaн тaғы дa Ә. Бө кейхaнның тaри хи 
ұстaны мы мен көзқaрaсы кі нә лі бо лып 
шығaды. Тіп тен ке ңес тік зaмaнның 
өзін де де, ше тел дің кей бір тaрих-
шылaры осы екі aвто но миялық құ ры-
лым ның болaшaғы ның болмaй қaлуынa 
Ә.Бө кейхaнды кі нәлaйт ын. Мысaлы, 
ке зін де ке ңес тік идео логтaр «тaрих ты 
бұрмaлaушы» деп aйып тaғaн гермa ния-
лық Бaймырзa Һaйт  мырзa былaй деп 
жaзды: «Қоқaндaғы Түр кістaн ұлт тық 
үкі ме ті Aлaшордa үкі ме ті мен бі рі гу ге 
не ме се ты ғыз ын тымaқтaстық жaсaуғa 
тaлaптaнды. Осы мaқсaтпен 1918 жыл-
дың қaңтaрындa Түр кістaн қaлaсындa 
(Яс сы) екі үкі мет өкіл де рі нің кон фе-
рен циясы өт кі зіл ді. Aлaшордaның 1917 
жыл ғы 18-26 жел тоқсaндaғы конг ре-
сін де aлaшордaшылaр aрaсындa бі-
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рі гу не ме се бі рі гіп әре кет жaсaу мә-
се ле сі не бaйлaныс ты екі пі кір пaйдa 
болғaн еді. Соң ғы пі кір ді Ә. Бө кейхaн 
жaқтaды. Ол түр кістaндықтaрмен, сі-
бір лік тер мен, бaшқұрттaрмен жә не 
тaтaрлaрмен ын тымaқтaсу мүм кін деп 
есеп те ді, aлaйдa Түр кістaнмен бі рі гу-
ге қaрсы бол ды. Бaйт ұр сын бaсқaрғaн 
екін ші қaнaт Түр кістaнның бір лі гін 
тaлaп ет ті. Бұл көзқaрaс Aлaшордaның 
тү рік хaлықтaры ның бір ден-бір ұлт-
тық ортaлы ғы бо лып тaбылaтын Түр-
кістaнмен сөз сіз жә не то лық бі рігуіне 
не гіз дел ді» [27]. 

Бұл жер де әри не тaри хи де рек-
тер шaтaсты рылғaн. Шын мә нін-
де Түр кістaндa Бaймырзa Һaйт  aйт-
қaндaй, екі үкі мет өкіл де рі нің кон-
фе рен циясы емес, Түр кістaн гу бер-
ниясы құрaмындaғы Сырдaрия об лы-
сы қaзaқтaры ның съезі шaқы рылғaн 
болaтын. Мұндa Екін ші жaлпы қaзaқ-
қыр ғыз съезі нің бү кіл Aлaш бaлaсын 
бі рік ті ру, өз aлдынa aвто но мия қы лу 
турaлы қaулы сынa сәй кес, Сырдaрия 
қaзaқтaры ның Aлaш aвто но миясынa 
қо сы лу мә се ле сі қaрaсты рылғaн еді. 
Қaбылдaнғaн қaулы ның aлғaшқы 
бaбындa мынaдaй ше шім aйт ыл ды: 
«Сырдaрия об лы сы қaзір гі уaқыттa 
те гіс Түр кістaн aвто но миясындa бо-
луы се беп ті, әзір ше Түр кістaн aвто но-
миясындa қaлaды» [28]. Со ны мен қaтaр 
осы қaрaрдың ке ле сі бaбындa Aлaш өз 
бе тін ше aвто но мия болғaн жaғдaйдa 
жә не Түр кістaн aвто но миясы мен одaқ  
құрғaн болсa Сырдaрия қыр ғыз-қaзaқ-
тaры ның Aлaш aвто но миясынa кі ре-
тін ді гі aйт ыл ды. Дәл осы қaулы ның 
5-бaбындa «Aлaшордa үкі ме ті Түр-
кістaн шaһaрындa бол сын», – деп aтaп 
көр се тіл ген [29].

Бaймырзa Һaйт тың осындaй тaри-
хи де рек тер ді бұрмaлaп, бaяндa уынa 
де рек тер ді жaқсы біл ме ген дік тен орын 
aлғaн болaр деп қaрaуғa болaр еді. Егер 
де ол ойын  әрі қaрaй жaлғaсты рып, 
Aлaш қозғaлы сындaғы қaйдaғы бір 
«aлaуыз дық» турaлы aйт пaғaн болсa. 

Оның үс ті не ол, Түр кістaн aвто но миясы 
мен Aлaшордaның жaқындaсуы ның 
болмaй қaлуынa жә не олaрдың ке йін-
нен жойы лып кет уіне Ә. Бө кейхaнды 
орын сыз кінaлaды. Өз сө зі мен aйт aр 
болсaқ оның былaй деп жaзғaны бел-
гі лі: «осы екі көзқaрaстың aрaсындaғы 
aлaуыз дық тың се бе бі мынaдa: Бө-
кейхaн өзі өте рaдикaлды көзқaрaстaғы 
aдaм болғaндықтaн, Түр кістaнды оның 
кон сервaтиз мі мен ді ни фaнaтиз мі 
үшін қa уіп ті деп сaнaды. Бө кейхaн мен 
оның жaқтaстaры орыс рухa ни өмі-
рі нің ықпaлындa болғaны кү мән сіз. 
Оның үс ті не ол «қaзaқшы лық» идея-
сын ұлт тық мә се ле ні ше шу дің, сөйт іп, 
өзін-өзі бaсқaру құ қы ғынa ие бо лу дың 
нaғыз тиім ді құрaлы ре тін де өзі нің іс-
әре ке ті нің не гі зін де aйнaлдыр ды. Кон-
сервaтив ті Түр кістaн пре зи ден ті жә не 
іш кі іс тер ми ни ст рі қыз ме ті не не ғұр лым 
икем ді М. Ты нышбaйды сaйлaуғa тиіс-
ті еді, ол со ны мен қaтaр Aлaшордaның 
іш кі іс тер ми ни ст рі қыз ме тін де ием-
де не aлaтын еді. Бө кейхaн Түр кістaн 
же рін де гі хaлық тың нaқты күш те рі нен 
гө рі Ре сей дің ре во лю ция лық күш те рі-
не кө бі рек сен ді, оның Қоқaндaғы Түр-
кістaн ұлт тық үкі ме ті не қaтыс ты қaтaң 
көзқaрaсы ке йінірек те, екі үкі мет тің де 
жойыл уынa әкел ді. Оң түс тік ке нaзaр 
aудaрып, хaлық тың ортaқты ғы жә не 
тaғдырлaры ның ортaқты ғы не гі зін де 
оны мен одaқ құ ру ор нынa Бө кейхaн 
сол түс тік ке (орыс боль ше вик те рі мен 
олaрдың aқ гвaрдияшы жaулaрынa жә-
не кaзaктaрғa) қо сы луғa ты рыс ты» [30].

Осы aйт ылғaндaрғa не деу ге болaды. 
Бaймырзa Һaйт  шын дық ты ішінaрa дұ-
рыс бaяндaғaны мен Ә. Бө кейхaнды 
Aлaшордa мен Түр кістaн aвто но миясы-
ның кө рін қaзу шы ре тін де көр се туі 
ешқaндaй aқиқaтқa сәй кес кел мейді. 
Сон дықтaн дa ше тел дік тaри хи әде биет-
те ке ңі нен тaрaп кет кен осы көзқaрaсты 
бү гін де қaзaқ тaрих шылaры ның ең бек-
те рі те ріс ке шығaрудa. Aлaйдa осындaй 
орaшолaқ жә не біржaқты пі кір лер дің 
бо луы біз дің қоғaмның жә не ше тел-
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дік тaрих шылaрдың Ә.Бө кейхaнның 
тaрихқa көзқaрaсын әлі де то лық тү-
сі не қоймaғaнын бaйқaтaды. Де сек-
те бір мaңыз ды нәр се нің бaсы aшық: 
не ні aйт сa дa, ойлaнып, бa йып пен, 
сaлмaқтaп aйт aтын жә не ешқaшaндa 
екі сөй ле мейт ін өзі нің қaйрaткер лік 
мис сия сын қaзaқ хaлқы ның aлдындa 
aдaл aтқaрғaн Ә. Бө кейхaнның тaри-

хи мә се ле лер ге көзқaрaсы бaғa жет-
пес құн ды, қaсиет ті бо лып тaбылaды. 
Оны оқу aрқы лы тaрих тың кей бір 
кү мән ді тұстaрын aнықтaуғa жә не 
жоғaрыдaғыдaй қaте пі кір лер ді тү зе ту-
ге то лыққaнды болaды деп ойлaймыз. 
Олaй болсa ғaлымдaры мыз тaрих ты 
жaзғaндa Ә.Бө кейхaнның көзқaрaсын 
нaзaрдa ұстaуды ұмытпaғaны жөн. 
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Автор туралы: 
филология ғылы мы ның докторы, про-
фессор ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі. 
20-дан астам кітаптың [терминология 
мәселелеріне арналған монографиялар, 
10 оқу құралы мен 7 сөздік, бірнеше 
әдістемелік құрал және 300-ге тарта 
ғылыми еңбек] авторы.

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ ҚАЗАҚ ЖАЗБА 
ӘДЕБИ ТІЛІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Summary: The revival and development of the Kazakh written literary language are organically 
linked with the names of outstanding  people as Ybyray Altynsarin, Abay Kunanbayev, Akhmet 
Baitursynov. Along with them, we can  name one great person who played a great historical role in 
the early twentieth century. He is the nation’s leader Alikhan Bokeyhanov. As a scholar, a journalist, a 
translator A.Bokeyhanov had made a significant personal contribution to the establishment of functional 
styles of the Kazakh language.

«Әлиханның қазақ еліне сіңірген тарихи 
қызметі: әдеби тіл тууына себеп болды» 

Қошмұхамед Кемеңгерұлы

Қазақ жазба әдеби тілі негізінің 
қалануы жөнінде сөз қозғалғанда Ыбы-
рай, Абай, Ахмет сынды ұлтымыздың 
ардақты тұлғаларының есімдері ал-
дымен аталады. Халқымыздың ұлы 
тұлғаларының, қазақ әдебиеті мен тіл 
ғылымының аса көрнекті өкілдерінің 
қазіргі ұлттық жазба әдеби тілдің 
негізін қалауға, оны қалыптастыруға 
айрықша үлес қосқанына ешкімнің 
таласы жоқ. Қазақ тіл білімі мен әде - 
биеттану ғылымының белгілі өкілде-
рінің зерттеу еңбектерінде бұл жөнін - 
де жан-жақты қарастырылып, салмақ-

ты ғылыми тұжырымдар жасалды.  
Бұлармен бірге ұлттық жазба әдеби 
тілінің қалыптасуына айрықша атса-
лыс қан, қайраткерлік қарымымен де, 
қаламымен де елеулі үлес қосқан тағы 
бір тарихи тұлға бар. Ол – Әлихан Бө-
кейхан. Ұлттық жазба әдеби тіл дамуы-
ның ХХ ғасыр басындағы кезеңінде ол 
ұлт көшбасшысы ретінде үлкен тарихи 
рөл атқарды. Ғалым, журналист, аудар-
машы, қолынан қаламын тастамаған 
шығармашыл тұлға ретінде қазақ тілі-
нің өркендеуіне жеке үлесін қосты.

Алаш қайраткерлері ақталып, олар-
дың әдеби, ғылыми мұралары халық 
игілігіне айналған ширек ғасырдан 
астам мерзімде алаштану бағытында 
көптеген зерттеу еңбектері жазылды.  
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Тарихшы, тілші, әдебиетші, саясатта-
нушы, әлеуметтанушы ғалым дар алаш  
мұрасын жан-жақты зерттеп, зер-
делей бастады. Бұл іс әлі жалғасып 
жатыр. Тілшілер қауымы да қазақ 
тіл ғылымының бастауында тұрған 
Ахаңның, сондай-ақ тілге қатысты ең - 
бектер жазған алаш арыстарының мұра - 
сына арналған диссертациялық зерт-
теулер жүргізіп, ғылыми монография-
лар мен мақалалар жарияладық. Қазақ  
тіл білімін, әдеби тілді дамытуға қос-
қан үлесі, ғылыми жаңалықтары анық-
талды. Алайда бұл оқығандарымыздың 
арасында Әлихан есімі атала бермейді. 
Осы кезеңде тарихи тұлғаның мұрасы 
тарихшылар тұрғысынан көбірек зер-
деленіпті. Оның ұлттық баспасөзді да-
мыту жолындағы қажырлы еңбегі мен 
аудармашылық қыры да жекелеген әде-
биетші, журналист мамандар тарапынан 
сөз болған. Ғалымның соңында қалған 
мұрасының басым бөлігі осы салаларға 
қатысты болғандықтан, солай болуы да 
орынды сияқты. Дегенмен, оның өмір 
жолын, қоғамдық-саяси қызметі мен 

соңына қалдырған мұрасын мұқият 
зерттесек, қайраткердің қазақ тілінің 
дамуына да көп еңбек сіңіргеніне көз 
жеткізуге болады. 

Өткен ғасыр басында-ақ Қошке 
Кемеңгерұлы «Әлиханның қазақ еліне 
сіңірген тарихи қызметі: әдеби тіл 
тууына себеп болды» деп жазыпты. 
Біздің бұл мәселеге ден қоюымызға 
да Қ. Кемеңгерұлының осы пікірі 
басты себеп болды. Неге? Өйткені 
Қ.  Кемеңгерұлы – «Қазақша-орысша 
тілмаш» (Мәскеу, 1925) тәрізді ғасыр 
басында жарық көрген едәуір көлемді 
сөздіктің редакторы болған, «Грам-
матика казахского языка» (1927) сын-
ды еуропалықтарға арналған оқу 
құра лының және «Жауропалықтарға 
арналған оқу құралы» (1-кітабы. Таш-
кент, 1928; 2-кітабы. Қызылорда, 1929) 
кітаптарының авторы, тіл мәселесіне 
арналған «Қотыр сөздер», «Жат тілді 
оқыту әдісі», «Мектеп қай тілде болу 
керек?» «Қазақша ай аттары», «Дұрыс 
па? Бұрыс па?» және басқа да бірқатар 
мақалалар жазған, тілдің жайын жақсы 
білген алаш оқымыстысы. ХХ ғасыр 
басындағы қазақ тіл білімінің дамуы-
на елеулі үлес қосқан, есімі Ахаңнан 
кейін аталуға тиіс делініп жүрген 
алаш білімпазы. Ахаңнан бастап тіл 
мәселесін зерттеген замандастарының 
еңбектерімен жақсы таныс, өзі де 
солардың қатарында болған білімпаз 
мұндай пікірді жайдан-жай айта сал-
масы анық. Сондықтан сол кезеңде 
өмір сүріп, алаш мүддесі үшін Әлихан 
Бөкейханмен қатар еңбек еткен білікті 
ғалымның пікіріне ерекше мән беру 
қай жағынан алып қарасақ та негізсіз 
емес. Ендеше, «Алаш көсемі Әлихан 
Бөкейхан қазақтың әдеби тілінің тууы-
на қалай себеп болды?» деген сұраққа 
жауап іздеп көрелік.

Тарихты тұлғалар жасайтыны бел - 
гілі. Тарихымыздың ХХ ғасыр басын-
дағы кезеңін алаш көсемі Әлихансыз 
елестету мүмкін емес. Өйткені ол осы 
кезеңдегі қазақтың тарих көшінің ба-



35

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ. Әлихан Бөкейханның қазақ жазба әдеби тіліне қосқан үлесі

ғыт-бағдарын белгілеп, ел мен жер  
тіл мен діл тағдыры, дін мен дәстүр 
тұтастығын сақтау үшін жұрт жұмы-
сының жауапкершілігін мойнына жүк - 
теп, басын бәйгеге тіккен тарихи тұлға. 
Иә, бұл кезеңде елге адал қызмет ет-
кен ұлт зиялыларының әрқайсысының 
тарихымыздағы өзіндік орны, ұлтымыз-
дың оянуына, өркендеуіне сіңірген 
зор еңбегі бар. Ол айдан анық. Алайда 
солардың арасында қайсар мінез, та-
банды қайраткерлік болмысымен, са-
яси күрескерлік рухының биіктігімен 
және жан-жақты білімділігімен, бүтін 
бір елдің тағдыры мен оның алдыңғы 
қатарлы зиялы қауымын қалыптастыру, 
азаттық үшін бірігіп күресу жолында 
көшбасшылық қасиетімен ерекшеленіп, 
дараланып тұрған ең көрнекті тұлға 
– Әлихан. Мемлекет тізгінін ұстаған, 
ұлт көшін бастаған көшбасшылар мен 
көсемдердің сол қоғамға, сол халықтың 
өмір-тағдырына ілгерінді-кейінді ықпа-
лы да зор болатынына адамзат тарихы-
нан мыңдаған мысал табылады. Әлихан 
қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы 
көшбасшысы, аса көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері, ірі саясаткер. Ал 
тіл – кез келген мемлекеттің ішкі бірлігі 
мен сыртқы қарым-қатынасында, ұлт-
тың тұтастығы мен мәдени дамуын-
да негізгі рөл атқаратын басты құрал 
және баға жетпес рухани қазына. Қа-
заққа адал қызмет етуді өмірінің мәні 
санаған, өзі айтпақшы «Жұрт ісін түс 
көрмей, ояу жүріп іздеген» Әлихандай 
ірі қайраткер, сұңғыла саясаткер мұны  
жақсы білген. Сондықтан да ол Алаш 
қозғалысының көсемі, Алашорда үкі-
метінің төрағасы ретінде де, мектепті, 
училище мен институтты тамамдап,  
толық әрі жүйелі білім алған өз за-
манының ең алдыңғы қатарлы, озық 
ойлы ұлт зиялысы ретінде де тілдің 
рөлін терең сезінген. Тіл қадірін, қазақ 
тілінің қасиетін білмейтін адам «Анық 
түрік затты халық тілі – біздің қазақ 
тілі» деген сөзді айта ма? Академик 
Кеңес Нұрпейісұлы атап көрсеткендей, 

Әлихан Бөкейхан халқымыздың сая-
си көсемі. Бір халықтың саяси көсе-
мінің елдің ішкі саясатының ең өзекті 
мәселесі тілге, тіл саясатына мән 
бермеуі, оны назардан тыс қалдыруы 
мүмкін емес еді. Дәлірек айтқанда, 
ол өзінің саяси жолының алғашқы 
қадамынан бастап қазақ тілінің ісқағаз 
жүргізу, сот пен тергеу, білім беру тілі 
болуын күн тәртібіне қойған, ресми 
органдардан талап еткен саясаткер. 
Бұл жөнінде біздің осыған дейінгі 
мақаламызда таратыңқырап жазылды 
[«Ана тілі», 29.04.2015.].

Алаш ардақтысының өмір жолы-
мен, соңында қалдырған мұрасымен та - 
нысқан кез келген көзі қарақты жан 
оның ұлттың тұрмыс-салты мен мә-
дениетін, тілі мен әдебиетін жақсы біл-
ген, бұл рухани құндылықтардың қадір-
қасиетін, халық өмірінде алатын орнын 
терең пайымдай алған өресі биік, зи-
яткер мемлекет қайраткері екеніне көз 
жеткізеді. Ол Абай мұрасын айрықша 
қадірлеп, өзі мұрындық болып кітабын 
шығарды. Өмірінің соңына дейін Ахаң-
ды азаматтық-саяси ұстанымы бір 
үзеңгілесі, ұлт азаттығы, ел мүддесі 
жо лындағы күрестегі ең сенімді серігі 
ретінде ерекше жақын тұтты. Тізе қо-
сып, елге еңбек етті. Мағжанның по-
эзиясын, Мұхтар Әуезовтің тілге же-
тік тігін атап өтіп, алғашқы аудармала-
рын жоғары бағалады. Бұдан да хал - 
қымыздың асылдарын тап басып таны-
ған ұлт көсемінің парасаттылығын 
көруге болады. 

Бұл жерде тағы да Қошке пікіріне 
жүгінгенді хош көріп отырмыз. Ол: 
«Үкі меттің қара қуғын жасаған күнде-
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рінде, айдауына да, абақтысына да шы-
дап, ел үшін басын құрбан қылған ат 
төбеліндей ғана азаттық тобы болды. 
Бұл топты баулыған Әлихан» – деп жа-
зады. 

Егер ол баулыған азаттық жолындағы 
азаптың бәріне шыдаған үркердей ғана 
алаш арыстарының қатарында ұлт 
ұстазы Ахаңнан бастап, тікелей қазақ 
тілін зерттеуге арналған еңбектер мен  
қазақ тіліндегі пән оқу лықтарын жаз-
ған Қ. Кемеңгерұлы, Т. Шо нанұлы, 
Х.  Досмұхамедұлы, Е. Омарұлы, Н.  Тө-
реқұлұлы, М. Дулатұлы, М. Жұмабай-
ұлы, Ж. Аймауытұлы, Б. Байтоғаев, 
М.  Мырзаұлы, Б. Малдыбайұлы, С.  Қо- 
жанұлы, Ж. Күдеріұлы, К. Жәлелұлы 
сияқты зиялыларымыз кіретінін ескер-
сек, Әлиханның ұлттық жазба әдеби 
тілдің қалыптасуына қаншалықты зор 
ықпал жасағанын пайымдауға болады. 

Ол өзінің төңірегіне топтасқан бү-
кіл алаш оқығандарын қазақша газет  
шығаруға, көркем шығармалар мен қа-
зақша пән оқулықтарын жазып, қазақ  
баласын ана тілінде оқытуға жұмыл-
дырды. Бұл оның ұлт көсемі ретінде 
жазба әдеби тілдің қалыптасуына 
жасаған үлкен ықпалы, басты тарихи 
қызметі. Қ.Кемеңгерұлының «...әдеби 
тіл тууына себеп болды» деген пікірінің 
ең басты әрі жалпы сипаты да осы бо-
лар деп пайымдаймыз. 

Алаш қайраткерінің жазба әдеби 
тілдің дамуына қосқан үлесі мұнымен 
ғана шектелмейді. Ол алаш зиялыларын 
бұл іске жұмылдырып, ұйымдастырып, 
жөн сілтеп, жалпы басшылық жасап 
қана қойған жоқ. Өзі де солардың бел 
ортасында жүріп, қолынан қаламын та-

стамай өнімді еңбек етті. Ғалым, жур-
налист, аудармашы, әдеби қызметкер 
ретінде көптеген еңбектер жазу арқылы 
ұлттық әдеби тілдің ғылыми, көркем 
әдебиет, публицистикалық және рес-
ми стильдерінің қалыптасуына жеке 
үлесін де қосты. Қазіргі ғылым тілі, 
көркем әдебиет тілі, баспасөз тілі, рес-
ми ісқағаздар тілі бір күнде қалыптаса 
салған жоқ. Тіліміздің функционалдық 
стильдік тармақтарының жіктелуіне 
қазақ тілінде газет шығарып, оқу-
лықтар мен оқу құралдарын, көркем 
шы ғармалар мен ғылыми, ғылыми-
көп шілік еңбектер жазған ХХ ғасыр 
ба сындағы оқығандардың, көрнекті 
ағартушы-ғалымдардың қосқан үлесі 
орасан зор. 

Әлихан, Ахаңдар бастаған қазақ 
оқығандары, ағартушы-білімпаздар то-
бы ұлттық баспасөзді дамыту мен оның 
тілін қалыптастыруға да бар білімі 
мен тәжірибесін, көп күш-жігерін 
жұмсады. Әсіресе, «Қазақтың еңкейген 
кәрі, еңбектеген жасына түгелімен ой 
түсіріп, өлім ұйқысынан оятып, жан-
сыз денесіне қан жүгіртіп, күзгі таңның 
салқын желіндей ширықтырған, етек-
жеңін жиғызған «Қазақ» газеті бо-
латын» деп, М. Әуезов оның қазақ 
өміріндегі рөлін атап көрсеткен жал-
пыұлттық тұңғыш газеттің ұлт тари-
хында алатын орны айрықша болды. 
Сондай-ақ ұлттың ой-санасын оятқан 
бұл басылым қазақтың баспасөз тілінің, 
бүгінгі ұлттық жазба әдеби тілінің де 
қалыптасуына негіз қалады.

Әдеби тіліміздің даму, қалыптасу 
тарихы тілтанушы ғалымдар тарапы-
нан едәуір жақсы зерттелді. Қазақ 
әде би тілінің ұлттық дәуірге дейінгі 
және ұлт ретінде қалыптасқан кезе-
ңіндегі әдеби тілін жан-жақты зерде-
леген «Қазақ әдеби тілінің тарихы» 
атты еңбегінде академик Р.Сыздық 
«…Қазақтың ұлттық әдеби тілі 
ХІХ ғасырдың ІІ-жартысынан бас-
тап қалыптасты деген тұжырымға 
келеміз» деген тоқтам жасайды. Ал 
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тіл дамуының осы кезеңдерін арнайы 
зерттеген белгілі тілші-ғалым, фило-
логия ғылымының докторы, профессор 
Бабаш Әбілқасымов «Қазақтың жазба 
әдеби тілінің қалыптасу кезеңі» атты 
мақаласында өткен ғасыр басындағы 
жазба әдеби тілдің қалыптасуындағы 
Ахмет Байтұрсынұлының еңбегін ерек-
ше атай отырып, былай деп жазады: 
«Ол өзінің қазақ тілінің заңдылықтарын 
баяндап берген іргелі еңбектерімен 
қатар қазақ қоғамын дүр сілкіндірген 
алғашқы ұлттық баспасөзіміз «Қазақ» 
газетін (1913-18) шығарып, жаңа жаз-
ба әдеби тіліміздің нағыз үлгісін жа-
сап берді. Сөйтіп, қазақ тілшілерінің 
дұрыс көрсетіп жүргеніндей, ұлы 
ағартушылардан басталған жаңа жазба 
әдеби тіл үлгісі қазіргі кезеңде жан-
жақты дамып, өзінің кемеліне келіп 
отыр» («Ана тілі», 7.08.2014.). 

Ғалым осы мақаласында Ахаң 
«Қазақ» газетін шығару арқылы жаңа 
жазба әдеби тілдің үлгісін жасады 
және қазіргі жазба әдеби тіліміздің 
негізін ХХ ғасыр басында еңбек еткен 
ағартушылар қалады деген ғылыми 
тұжырымға келеді. 

Ахметтанушы, алаш мұрасын зерт-
теуші тілші-ғалымдардың қай-қайсысы 
да қазақ тіл ғылымының атасы сана-
латын ғұлама-ғалым Ахаңның ұлттық 
жазба әдеби тілдің қалыптасуына да 
өлшеусіз үлес қосқанын атап көрсетеді. 
Ғалымның соңына қалдырған құнын 
жоймайтын ғылыми мұрасы соған 
дәлел. Ал енді «Қазақ» газеті жазба 
әдеби тілдің үлгісін жасады» деген 
тұжырым тұрғысынан қарағанда, қазақ 
тіліндегі газет шығару мәселесін күн 
тәртібіне қоюдан бастап, қазақ өміріне 
үлкен серпін берген бұл тұңғыш 
ұлттық баспасөздің алғашқы саны-
нан соңғы 265-ші санына дейін аян-
бай атсалысқандардың бірі ғана емес 
бірегейі алаш көсемі Әлихан Бөкейхан 
екенін де ұмытуға болмайды. 6 жыл 
ішінде газеттің үздіксіз шығып тұруына 
барынша қолдау көрсетумен қатар, 

оның ең белсенді автор болғаны көп 
жайттан хабардар етеді. 

Көрнекті тарихшы ғалым, академик 
Кеңес Нұрпейісов: «…Ұлттық баспасөз 
органдары қатарында «Қазақ» газетінің 
алатын орны ерекше. Өйткені ол басқа 
басылымдармен салыстырғанда ұзақ 
мерзім (1913-1918 жылдар) шығып, 
265 саны жарық көрді. «Қазақты» дү-
ние ге келтірген және оның тұрақты 
авторларының қатарында Алаш қоз - 
ғалысының халық таныған жетекші-
лері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Бай-
тұрсынов, Міржақып Дулатов сияқты 
қайраткерлер болды. Осы азаматтар  
мен олардың сенімді серіктері «Қазақ»  
газетін жалпыұлттық басылым дәре-
жесіне көтерді», – десе, белгілі тарих-
шы, алаштанушы ғалым, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі М. Қойгелдиев: 
«1909-ншы жылы Петербордан Абай-
дың тұңғыш кітабын шығарған Бө-
кейханов болатын және «Қазақ» газетін 
шығару идеясы да Әлекеңдікі. Әрине, 
Ахмет Байтұрсыновтың еңбегі орасан 
зор». (Алаш көгіндегі күн – Әлихан 
Бөкейхан. Abai.kz). – дейді. Алаш мұ-
расын терең зерделеген белгілі тарих-
шы ғалымдар Әлиханның газетті шы-
ғару идеясының және оның тұрақты 
авторы болғандығын анық жазады. 

Алаш қайраткерінің мұрасын көп 
жылдар бойы зерттеп, көптомдық ең-
бек терін шығарып жүрген журналист-
ғалым Сұлтанхан Аққұлұлы «Ресейлік 
мұрағат құжаттарына сәйкес (ЦГА, 
С.-Петербург, №776 қор, № 21 тізбек, 
№ 16 іс), газет шығаруға рұқсат 1905 
жылдың 9 желтоқсанында Мұстафа 
Оразайұлы мен бас редактор ретінде 
Ахмет Байтұрсынұлына берілгенімен, 
тұңғыш жалпыұлттық қазақ басылы-
мын шығаруға мұрындық болған ұлт 
көсемі Әлихан екеніне тарихи айғақ-
деректер шүбә келтірмейді» –деп жа-
зады. Сонымен қатар осы зерттеуші 
Ә. Бөкейханның «Қазақ» газетіне өз 
авторлығымен жазған мақалалары да 
саны жағынан бас редактор Ахаңдікінен 
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кем түспейтінін айтады. Бұл сөзінің 
дәлелі ретінде әлихантанушы төмен-
дегідей деректерді келтіреді: «Әлекең 
«Қазақтың» алғашқы 5 санын да, кейінгі 
265 санын да Ахаңнан артық демесем 
де, бір кем көтерген жоқ. Алғашқы бес 
санында Әлекеңнің кемінде 6 мақала-
аудармасы жарияланды емес пе? Ол ол 
ма, газеттің әрбір санында Әлиханның 
Қыр баласы, Қ.Б., Ғ. Бөкейханов, Ғ.Б. 
[яғни Ғали хан Бөкейхан], Ғали хан, 
Түрік баласы, Арысұлы деген бүр-
кеншік есімдермен кем дегенде 2 көбіне 
3-4 мақаласы жарық көріп тұрды. …
Жалпы, «Қазақтың» 6 жылда шыққан 
265 санында бір Әлекеңнің 300-ге тар-
та мақаласы, әдеби сыны, фольклорлық 
зерттеуі, көркем аудармасы, ашық хатта-
ры, пікірталастары, үндеулері және т.б. 
туындылары жарияланды. «Қазақта» 
одан көп жарияланған қазақты таба ал-
майсыз…» [Abai.kz]. 

Қайраткер мұрасын арнайы зерттеп  
жүрген С. Аққұлұлы Әлиханды да «Қа - 
зақ» газетінен бөліп қарауға болмай-
ды, Ахаң сынды оның да газетті шы-
ғаруға еңбегі ерекше сіңді деп санай-
ды. Журналист-ғалым Қ. Сақ «Қа зақ»  
газетінің шығарушылары туралы шын-
дық», тарихшы Жандос Құмғанбаев 
мен Ермек Балташұлының «Әлихан 
Бө кейханов және «Қазақ» газеті» тақы-
рыбы бір мақалаларында да алаш көсемі 
Ә. Бөкейхан ұлтымыздың тұңғыш жал - 
пы  ұлттық газетін шығаруда, ұйымдас-
тыруда айрықша рөл атқарды дейді. 

Ендеше, қазақтың жаңа жазба әде-
би тілінің үлгісін жасаған «Қазақты» 

шығару идеясының да, ондағы жария-
ланымдардың да белсенді авторы Әли-
хан Бөкейхан сол жазба әдеби тілдің 
дамуына да үлкен үлес қосты деген 
қорытынды жасауға негіз жеткілікті. 

Алаш ардақтысының соңында қал-
ған мұраларының елеулі бөлігі – аудар - 
малары. Аудармашылық – оның шығар-
машылық қызметінің маңызды қыры. 
Әлихан Бөкейхан көркем аудармамен, 
ғылыми, ғылыми-танымдық, саяси әде-
биеттер мен түрлі пән оқулықтарын, 
оқу-ағартуға арналған құралдарды ауда-
румен де айналысты. Аудармашы қала - 
мынан туындаған еңбектердің көлемі 
жа ғынан көбірегі де осы көркем аудар-
малары. Олардың арасында қысқа-
қысқа мысалдар мен әңгімелер де, 
көлемді повестер мен романдар да бар.  
Алаш зиялысы әлем әдебиетінің жау-
һарлары саналатын Ги де Мопассан, 
О.  Уайльдтің, көрнекті орыс классиктері 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тур-
генев және В.Г. Короленко, Д.Н.  Ма - 
мин-Сибиряктің шығармаларын, көне 
гректің әйгілі ақын-мысалшысы Эзоп 
мысалдарын, орыс генералы, этнограф,  
археолог, тарихшы, фольклор зерттеу-
шісі, профессор Н.А. Маркстің «Қы-
рым ның ескі әңгімелерін» аударды. 

Әлихан Бөкейхан батыс пен орыс  
классиктерінің, танымал жазушылардың  
көркем шығармаларын аударуда қазақ 
халқын әдебиеті мен өнері дамыған 
жұрттардың үздік шығармаларымен, 
озық ойларымен таныстыруды мақсат 
етті. Ол қазақ әдебиетіндегі мысал жан-
рының дамуына да үлкен үлес қосты. 

Ә. Бөкейханның Қырымның оңтүс-
тік-шығыс жағалауындағы Феодосия қа - 
ласында туып өскен, қырым татарла-
рының тұрмысы мен тілін жақсы біл - 
ген орыс генералы, тарихшы-этнограф  
ғалым Никандр Александрович Маркс-
тің «Қырымның ескі әңгімелерін» ауда-
руы кездейсоқ емес. Қырым аңыздары 
мен әпсаналары алғашқыда 1913-ші 
және 1914 жылы Мәскеуде, үшінші рет 
1917 жылы Одессада басылған. Алаш 
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көсемі «Ескі Қырым сөздерін» араға 
уақыт салмай бірден аударып, ізінше 
1915 жылы «Қазақ» газетінің бірнеше 
санында жариялаған. Ә.Бөкейхан ту-
ыстас түркі халқының өмір-тарихына 
қатысты құнды деректерге толы еңбекті 
кешіктірмей аударып, қазақ қауымына 
таныстыруды мақсат еткені байқалады.

Бұлармен қатар ол К.  Фламмарион-
ның «Астрономия әліп-биі» (Мәскеу, 
1924. 225 б.), Д. Гравенің «Дүниенің 
құрылысы» (Мәскеу, 1926. 101 б.), Т.  Тут - 
ковскийдің «Жердің қысқаша тарихы». 
(Мәскеу, 1926. 102 б.), Мұғалімдерге 
хат: Пыланеттер. («Жаңа мектеп», 
1926. №14-15.) және «В.И. Лениннің 
күнделіктері», Н.И. Бухариннің «Тари- 
хи затшылдық қисыны», Н.К. Крупская- 
ның «Халықты ағарту туралы Лениннің 
өсиеті» сияқты еңбектерді тәржімеледі. 
Бұл әдебиеттерді ол қазақ танымына 
сәйкестендіріп, тұпнұсқаға өз тарапы-
нан өзгерістер енгізе отырып аударады. 
Мәселен, К.Фламмарион кітабының 
«Ай» деп аталатын тоғызыншы тарауы 
орысшасында «Кто не испытал удоволь-
ствия любоваться Луною когда вечером 
она сияет на чистом небе?» деп бастала-
тын болса, оны аудармашы «Алтыбақан 
теппеген, ақсүйек ойнамаған, жарық 
Айдың қызығын пайдаланып қуанбаған 
алашта бала бар ма екен?» деп аудара-
ды. Әсіресе, аударған оқулықтары мен 
оқу құралдарында ол мысалдарды қазақ 
тұрмысынан, ел өмірінен алып отыра-
ды. Түпнұсқа мәтініне байланбай, қазақ 
баласының таным-түсінігін ескеріп, 
мәтінді оқырманына лайықтап, өзінің 
сөз саптау мәнерімен, өз стилімен ба-
яндайды.

Көріп отырғанымыздай, оның ау-
дармалары сан қырлы. Ол аударған 
ең бектердің арасында көркем әдебиет 
те, ғылыми, ғылыми-танымдық, сая-
си, оқулық әдебиеттер де бар. Аудар-
машы кестелі сөзбен көркем мәтін 
түзсе де, бейнеліліктен гөрі нақтылық, 
қисындылыққа негізделетін ғылыми 

мәтін түзсе де аудармаларын қазақ 
дүниетанымына сәйкестендіріп, бейім-
деп отырады. Түпнұсқа мәтіндегі негізгі 
ой мен оқиға желісін сақтағанмен, әр 
сөйлемді сөзбе-сөз аудармайды. Аудар-
ма мәтінге өз тарапынан қосып немесе 
қазаққа қажет емес деп санаған сөйлем, 
абзацтарды қысқартып тастайтын тұс- 
тарды да кездестіруге болады. Ол 
мұндай еркіндікке саналы түрде барады. 
Бұл еркіндіктің түпнұсқадағы айтылмақ 
ойдың қазақ оқырманына ұғынықты 
болу мақсатынан туындағанын байқау 
қиын емес. Сондықтан да олардың ау-
дарма мәтін екені аңғарыла бермейді. 
Сөз саптау мәнерінен өзге тілдің ық-
палы байқалмайды. Қазіргі көптеген 
аудармалардағыдай қадам басқан сайын  
қазақ сөйлемінің құрылым-жүйесі бұ - 
зылмайды. Бірден қазақша жазылған-
дай әсер қалдырады. Мұны бүкіл 
Ә.  Бөкейхан аудармаларына тән си-
пат деуге болады. Өткен ғасыр ба-
сындағы аудармалардың көбіне тән 
ерекшелік десек те шындықтан алшақ 
кетпейміз. Теңтүпнұсқалылық, бара-
барлық, дәлме-дәлдік, сөбе-сөздіктің 
шыңына шыққан бүгінгі аударма 
биігінен қарағандар мұны аударманың 
балаң шағы, алғашқы қадамдары деп 
бағалауы да ғажап емес. Одан бергі 
бір ғасырда аударматану ғылымы да 
дамыды, аударма жасау тәжірибеміз 
де молайды. Теңтүпнұсқалылыққа қол 
жеткіздік-ау, алайда, екі-үш қайталап 
оқымай түсіне алмайтын қазақша 
мәтіндер мен орыс сөйлемдерінің қалы - 
бына салып құрылған, сірескен қазақ 
сөйлемдерін қайтеміз? ХХ ғасыр басын - 
дағы аудармаларға сын айтушылар бол - 
са, бұл сұрақтың да жауабын бере 
кеткені абзал. Бір мәселенің басы 
ашық. Осыдан бір ғасыр бұрын жасал-
ған Ә. Бөкейханның бұл аудармалары 
да аударма тәжірибеміздің толығып, қа - 
зақ әдеби тілінің функционалды стиль - 
дерінің сараланып, өзіндік сипаттары-
ның айқындала түсуіне қызмет еткені 
талас тудырмайды. 
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Әдеби тілді, ғылым тілін қалып-
тастыруға қосқан Ә. Бөкейхан үлесінің 
бірі ол жасаған терминдер. Аударған 
оқулықтары мен ғылыми еңбектерінен 
оның қаламынан туындаған көптеген 
терминдерді кездестіруге болады. Мә - 
селен, Қыр баласы аударған К. Фламма-
рионның «Астрономия әліпбиі» Мәс-
кеудегі Совет Одағындағы халықтардың 
Кіндік баспасынан 1924 жылы жарық 
көрді. Осы еңбекте айдың жартылай 
тұтылысы – частное затмение луны, 
айдың толық тұтылысы – полное затме-
ние луны, аспан кеңдігі – небесное про-
странство, аспан тасы – аэролит, ауы-
спалы жұлдыздар – переменные звезды, 
жер белбеуі, белбеу – экватор, бұлтшық 
– облачко, егіз жұлдыздар – двойные 
звезды, жанартау – вулкан, жантайма 
– нак лон (земной оси), жердің білегі 
– ось земли, жұлдызшық – звездочка, 
күннің беті – поверхность солнца, күн 
қотаны – солнечная система, қоралы 
жұлдыз – совокупность звезд, құс жолы 
– млечный путь, қырағы түтік – теле-
скоп, пөліс шеңбері – полярный круг, 
терістік пөліс – северный полюс, толық 
тұтылыс – полное затмение, тұтылыс 
– затмение, ұзақтық – долгота, ұялы 
жұлдыздар – созведия, үйек – пояс, 
және т.б. терминдер бар. 

К. Фламмарион еңбегін аудару ба - 
рысында ол да сол кезеңде төл оқу-

лықтар жазған немесе аударған өзге де 
алаш зиялылары сияқты терминдерді 
қазақша жасауға басымдық берген. Ға-
лым бұлардан өзге де көптеген астро - 
номия, география және қоғамдық-
саяси терминдерді қазақ тілінде жасап, 
қолданады. Олар жөнінде арнайы сөз  
еткен жөн. Оның аудармалары мен ма - 
қалаларында бүгінгі тілдік қолданы-
сымызға енген айыпкер, әкім, әкімші, 
әкімшілік, баспасөз, даяшы, жарна-
ма, жауапкер, жолбасшы, көшбасшы, 
көшбасшылық сынды көптеген атаулар  
кездеседі. Бұлардың арасында өз қала-
мынан туындаған атаулар да болуымен 
бірге ол замандастары жасаған сөз - 
дерді де талғап жұмсау арқылы тілдік 
қолданысқа енгізуді мақсат еткен. 
Мұны да ұлттық жазба әдеби тілдің 
қабырғасына қаланған «кірпіш» деп ұғу 
керек. Өйткені қай кезеңде де елге қа - 
дірлі тұлғалардың, сөздің құнын білетін 
қалам иелерінің жаңадан жасалған атау-
ларды, терминдерді қолдануы олардың 
тілде орнығуына, жалпыхалықтық сипат 
алуына оң ықпал етеді. Ә.  Бөкейхан да 
өзінің баспасөз беттерінде жариялаған 
мақалаларында, ғылыми еңбектері мен  
аудармаларында алаш қайраткері жаса-
ған жаңа атаулар мен терминдерді 
қолданып, олардың әдеби тілге сіңуіне 
қызмет еткен. Әлекеңнің ХХ ғасыр ба-
сында халық арасындағы зор беделі 
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Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ. Әлихан Бөкейханның қазақ жазба әдеби тіліне қосқан үлесі

мен қолынан қаламы түспей өндіріп 
жазғанын ескерсек, оның сол кезеңде 
жасалған талай сөздің қолданысқа еніп, 
сөздік құрамымызды байытуға септігі 
тигеніне еш күмән жоқ. 

Ә. Бөкейхан ұдайы жаңадан жасал - 
ған терминдерге қатысты өз көзқара-
сын, ұсыныс-пікірлерін білдіріп отыр-
ған. Қыр баласы «кітап сыны» деген 
айдармен қазақша шыққан кітаптардың 
көпшілігіне сын-пікірлер жазды. Олар-
дың тіліне, мазмұнына, аударылу са-
пасына ерекше көңіл бөлді. Сондай 
еңбектердің бірі 1925 жылы Орынбор-
да шыққан Н.  Островскаяның «Еңбек - 
 шілерге кооперация не үшін керек?»  
деген кітапшасы. Оны аударған Сапа 
Жү сіпұлы. Осы кітап жөніндегі пікірін-
де ол «Сапа жолдас орыстың «потре-
битель» деген сөзін «тұтынушы» деп  
қазақшалайды» деп жазады. Бұл ре цен - 
зия арқылы біз бүгінгі қолданысымыз-
дағы «тұтынушы» терминінің ХХ ға - 
сыр басында жасалғанын және оның  
ав торы Сапа Жүсіпұлы екенін анық-
тау мүмкіндігіне ие болдық. Ғалым ең-
бектеріне үңілген сайын мұндай құнды 

деректер табыла береді. Сондықтан оның  
еңбектерінің толық жинағын шығарып, 
тілдік тұрғыдан зерттеудің мәні зор. 

Әлихан «Қияметке шейін қазақ 
қа зақ болып жасамақ» деп алаштың 
жоғын жоқтап, барын түгендеп, 
ұлтымыздың қамын жеп өткен жұрт 
шырақшысы. Азаттық жолындағы 
арпалыспен өткен күреске толы 
ғұмырында ол ұлтының ертеңі үшін 
бар күш-жігерін, білім-тәжірибесін 
жұмсаумен бірге, басын бәйгеге тігіп, 
жанын да қиды. Қазақтың өз жерін 
еркін жайлап, өз елінің төрінде оты-
рып, ұл-қызын қазақша оқытып, билік 
пен төрелікті қазақ тілінде айтуы үшін 
аянып қалған жоқ. Қазақ тілінде газет 
шығарды, қазақша кітаптар бастырды, 
жүздеген мақалалар жазды. Өзгелердің 
озық ойларын қазаққа жеткізем, 
көркемдік танымын кеңейтем деп ау-
дарма да жасады. Қайсар рухты, асыл 
текті қайраткердің көшбасшылық ары-
нымен де, қаламының қарымымен де 
қазақтың жазба әдеби тілінің дамуына 
қосқан үлесі, сіңірген еңбегі де елеусіз 
қалмауы керек.

Білімдіден шыққан сөз

Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды 
сөзді ақылды іс қылмақ одан да қиын.

 
Әлихан Бөкейханов 
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Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 
(05.03.1866 жыл, Қарқаралы уезі, Семей облысы, Дала Өлкесі – 27.09.1937 жыл, 
Мәскеу) – XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының, қоғам және 
мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және 

мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, 
Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы.

Әлихан Бөкейхановтың  
саяси-экономикалық ұстанымдары

     
БІРІНШІ ҰСТАНЫМ: жер, жер және жер. Жерсіз Отан жоқ. «Қазақтың 

байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп 
толық игермейінше, жер жекеменшікке де, қоныстанушыларға да берілмейді». 
Жер - Отан, ал Отанды сатуға да, жекеменшікке айналдыруға да болмайды. 
Сол жер үшін әр қазақтың намысы жыртылып, ол жерге әр қазақтың тері 
мен қаны төгілген.

ЕКІНШІ ҰСТАНЫМ: жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық 
игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. «Оның әрбір түйір тасы әр 
қазақтың өңіріне түйме болып қадалу керек». Өз жерінің игілігін - әуелі өз елі 
игілігіне айналдырсын, одан асса ғана жатқа салауат. 

ҮШІНШІ ҰСТАНЫМ: «Қазақтың жерінде өндірілген «бір уыс жүн сол 
мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі» керек, яғни 
толықтай экономикалық тәуелсіздік пен бірлікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс. 

ТӨРТІНШІ НЫСАНА: қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, 
дін, діл үстемдігі болуы керек. 

БЕСІНШІ, ТҮПКІ МАҚСАТ: тәуелсіз ғылымға, 
ұлттық салт, дәстүрге негізделген заңға сүйене оты-
рып, Жапонияның үлгісіндегі ұлттық-демократиялық 
мемлекет құру. 

Ұлағат
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Автор туралы: 
филология ғылым дарының докторы, 
С.  Демирель атындағы Қазақ-Түрік уни-
верситетінің профессоры. Ғалымның 
Алаш қайраткері Мұхтар Әуезов жайлы 
«Мүхтар Әуезов. Талант пен тағдыр», 
«Мұхтар Әуезов хақында мақалалар» 
еңбектері бар. Алаш қайраткерлерінің 
қазақ әдебиеті сыны тарихындағы орнын 
дәйектеуге үлкен үлес қосты.

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ

ТҮР КІ ӘЛЕ МІ: КЕ ШЕ, БҮ ГІН, ЕР ТЕҢ
Summary: By the end of the twentieth century the Turkic people again went on the stage of 

history. Having lost its true history and spiritual values over the years the eurocentric policy, the Turks 
began to look for answers to questions about who we are, where we are, what we were in past, what we 
can, what awaits us in the future, where to go, etc. Indeed, what is the current state of the Turkic world, 
which gave Genghis Khan, Batu, Tokhtamysh, Baybars, Timur the Gammy, Bayazit, Babur, Ataturk to 
the world?

Түр кі әле мі – үл кен мә де ниет 
Л. Н. Гу ми лев 

 Жиырмaсын шы ғaсыр дың со ңынa 
қaрaй, бір кез де рі әлем дік дaму дың кө-
шін де же тек ші роль aтқaрып, тaрихтa 
өш пес із қaлдырғaн, «көр кем дік, сүй кім-
ді лік, жaрқын жүз ді лік, әдеп ті лік, жү-
рек ті лік, үл кен дер ді, қaриялaрды құр-
мет теу, сө зін де тұ ру, мәрт тік, кі шік тік, 
тaғы сондaй сaнсыз мaқтaулы қaсиет ке 
ие» (Мaхмұд Қaшқaри) түр кі хaлықтaры 
тaрих тың сaхнaсынa қaйтa шық ты. 
Ұзaқ жылдaр бойы еу ропaортaлық-
тық сaясaттың өк тем ді гі сaл дaры - 
нaн өзі нің шынaйы тaри хынaн, рухa ни  
құн ды лықтaрынaн aйры лa бaстaғaн түр  - 
кі хaлықтaры жaңa зaмaндa ен ді біз 
осы кім біз, қaндaй хaлық пыз, бұ рын 

қaндaй бол дық, қо лы мыздaн не ке ле-
ді, болaшaқтa қaйдa бет aлaмыз, қaлaй 
жү руіміз ке рек де ген сияқ ты сaндaғaн 
сaуaлдaрғa жaуaп із дей бaстaды. 

Түр кі лер дің әлем дік өр ке ниет-
ке қосқaн үле сі жaйлы бұ рындaры дa 
тaлaй aтaғы жер жaрғaн ғaлымдaр пі кір 
aйт ып, мо йын дaлып кел ген болaтын. 
Солaрдың бі рі орыс тың aтaқты түр-
кітaну шы сы Лев Гу ми лев «...кө не  
тү рік тер дің aдaмзaт тaри хындaғы мa-
ңы  зы орaсaн зор, бірaқ бұ хaлық тың 
тaри хы әлі күн ге жaзылмaғaн. Ол жол-
жө не кей үс тірт бaяндaлып кел ген, 
бұл бaстaутaну, ономaстикaлық, эт-
но ним дік, то по но микaлық сыпaттaғы 
қиын дықтaрды aйнaлып өту ге жaғдaй 
жaсaды» (Лев Гу ми лев. Кө не тү рік тер.  
Aлмaты, 1994, 5 б.) – деп жaзсa, aкa де -
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Тамыр

мик A.П.  Оклaдни ков: «Кө не түр кі лік 
Сі бір дің Бaтысқa қaрaғaндa, Шы ғыс - 
 пен бaйлaны сы ты ғыз болғaн. Оның 
тaри хы өте те рең. Бaйкaл мен Ленaның 
жaғaлa уын дa Шы ғыс пен Бaтыс-
тың кө не мә де ниет те рі бі те қaйнaсып 
жaтты, осы ның aрқaсындa сол кез-
де гі күш ті мә де ни ошaқтaр өмір сүр-
ді. Бұлaрсыз біз Еурaзия ның тaри-
хын то лық тa ни aлмaймыз. Бaйкaлдaн 
тaбылғaн aрхеоло гиялық мұрaлaр бұл 
бaйлaныстaрды Дон мен Дунaйғa де йін  
aлып бaрды» (М. Aджи. Aзиaтскaя Ев-
ропa. Москвa, 2008, 207 б.) – дей ді. 

Шын ды ғындa, түр кі әле мі нің aдaм-
зaттың бaқыт ты қоғaм құ ру жо лындaғы 
үле сі aсa зор. «Мә де ниет сaлaсындa бү-
гін гі кү ні бел гі лі бо лып отырғaндaй, 
түр кі лер сол зaмaндa aлдың ғы қaтaрлы 
болғaн мә де ниет пен өр ке ниет ке ие 
болa оты рып (соң ғы кез де aрхео логтaр 
про то түр кі лер мен түр кі лер дің әлем-
дік өр ке ниет тің ең кө не ошaқтaрын 
тұр ғызғaнды ғын дә лел деу де), әлем дік 
өр ке ниет пен мә де ниет тің дaмуынa 
елеу лі ықпaл жaсaғaн... Түр кі лер ке-
ре мет рухa ни мұрa қaлды рып қaнa 
қоймaй, мaте риaлды мұрaлaры aрқы-
лы дa aдaмды тaң қaлдыр ды... Жaулaп 
aлудa әлем де бір де бір хaлық түр кі лер-
ге жет пейді» (С. Бө лекбaев, Ж. Aлтaев. 
Түр кі лер әлем өр ке ние тін де. «DA-
Қaзaқстaн», 2011, №20). 

Ш. Мон тес кье нің мынa бір пі кі рі нен 
де шын дық тың шырaйы шуaқ шaшaды: 
«Әлем де гі бір де бір хaлық өзі нің жaу- 
лaп aлуы мен же ңі сі жaғынaн тaтaрлaр- 
ды бaсып озa aлмaйды. Шын мә нін де  
бұл хaлық әлем ді би леуші, бaсқa хaлық-
тaр олaрғa бaғы ну үшін жaрaлғaндaй. 
Со ны мен қосa ол – им пе риялaрды жо-
юшы жә не оны қaлыптaсты ру шы. Олaр 
бaрлық уaқыттaрдa дa, ғaсырлaрдa дa 
үс тем дік ке же тіп отыр ды. Олaр – Мо-
ғол им пе риясы aтты ие лік ке ие. Олaр – 
Пер сия ның би леуші ле рі жә не Кир мен 
Гистaск тың ор нынa оты ру шылaр. Олaр 
түр кі есім де рі мен Еу ропaдa, Aзиядa, 
Aфрикaдa жо рықтaрын жүр гіз ді жә не 

үш бө лік ке үс тем дік ет ті. Aры бaрсaқ, 
Рим им пе рия сын құлaту шылaрғa ті-
ре ле міз. Шың ғыс хaн жо рықтaры мен 
сaлыс тырғaндa, Aлексaндр жо рықтaры 
қaндaй? Бұл хaлық тың тaри хын жaзуғa 
тaрих шылaр дa жет пейт ін шығaр. 
Қaншa ер лік тер тaрих тыл сы мынa 
aйт ылмaстaн кет ті! Олaр біз біл мейт-
ін қaншa им пе рия құр ды! Бұл – үне мі 
же ңіс ке же ту ші ер жү рек хaлық, өз-
де рі нің ер лік те рі жaйлы болaшaққa 
қaлдырмaғaн хaлық». 

Мі не, aдaмзaт қоғaмы ның тaри-
хындa, өр ке ниет тің дaмуын дa өш пес із 
қaлдырғaн түр кі хaлықтaры ның өт кен-
де гі бей не сі, бол мы сы осы жолдaрдaн 
aнық кө рін се, aл ен ді бү гін гі жaғдaйы 
қaншaлық ты дә ре же де? Әлем дік дaмуғa 
түр кі лік өр ке ниет пен үлес қосқaн, әлем-
дік өр ке ниет ке Күл те гін, Біл ге қaғaн, 
Қор қыт, Әл-Фaрaби, Әл-Хо рез ми, 
Ибн-Синa, Әл-Би ру ни, Ұлық бек, Қожa 
Aхмет Иaссaуи, Низaми, Нaуaйы, Aбaй, 
Мaқтым құлы, Ы. Ғaспырaлы, A.  Бaйт-
ұр сы нов, М. Жұмaбaев, A.З.  Уaли ди, 
З. Гөкaлып, С. Aйни, Фитрaт, Aйт-
мaтов се кіл ді бі лім-ғы лым, әде биет 
қaйрaткер ле рін, Тұмaр хaным (То ми-
рис), Шың ғысхaн, Бaту, Тоқтaмыс, 
Бейбaрыс, Aқсaқ Те мір, Бaязит, Бaбыр, 
Aтaтү рік сияқ ты әлем ді ді ріл дет кен ұлы 
қолбaсшылaрды өмір ге әкел ген түр кі 
әле мі нің қaзір гі жaһaндaну дәуі рін де гі 
жaй-күйі қaндaй? 

Түр кі әле мі Еурaзия құр лы ғы ның 
едәуір бө лі гін aлып жaтқaн қы рықтaн 
aстaм эт никaлық топ ты құрaйды. Түр-
кі тек тес хaлықтaр Әзербaйжaн, Қaзaқ-
стaн, Қыр ғызстaн, Түр кия, Түр кі ме  н - 
стaн, Өз бе кстaн сияқ ты тәуел сіз мем-
ле кет тер мен Ре сей мен Қытaйдa тұтaс  
өмір сү ріп ке ле ді. Сондaй-aқ Aуғaн-
стaндa, Болгaриядa, Гре кия, Ирaктa, 
Кипр  де, Моң ғо лиядa тұ рып жaтқaн түр  - 
кі  лік диaспорaлaрдың сaны дa едәуір. 
Қaзір гі мигрaция лық үде ріс тің үдеп 
тұрғaн зaмaнындa түр кі лер ді төрт күл 
дү ниенің төрт бұ ры шынaн дa кез дес ті-
ру ге болaды. 
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Aймaқтaрғa орнaлaсуы жaғынaн  
түр  кі әле мі нің геогрaфия лық бей не сі 
тө мен де гі дей: 

Ортa Aзия мен Қaзaқстaндa – қaзaқ, өз-
бек, түр кі мен, қыр ғыз, қaрaқaлпaқ, ұй ғыр; 

Aлдың ғы Aзия мен Бaлқaндa – тү рік; 
Кaвкaздa – әзірбaйжaн, құ мық, қaрa - 

шaй, бaлқaр, трух мен, ноғaй; 
Еділ бойы, Орaлдa – тaтaр, бaшқұрт, 

шувaш; 
Сі бір де – aлтaй, тывa, шор, чұлым, 

хaқaс, сaхa; Шы ғыс Еу ропaдa – гaгaуыз, 
қы рым тaтaры, қaрaйым, қы рымшaқ, 
ұрым хaлықтaры өмір сү ріп жaтыр. 

Әзірбaйжaн Ғы лым aкaде миясы 
Геогрaфия инс ти ту ты ның ди рек то ры, 
геогрaфия ғы лымдaры ның док то ры, 
про фес сор Будaг Aбдулaлиог лы ның 
aнықтa уын шa «1991-жыл ғы де рек тер 
бо йын шa, дү ние жү зін де гі түр кі тек тес 
хaлықтaрдың жaлпы сaны 153 мил лион 
553 мың 800 aдaм» («Еге мен Қaзaқстaн», 
02.10.1997), Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы-
ның мә лі ме ті бо йын шa, 2010-жы лы 
жaлпы түр кі тек тес хaлықтaрдың сaны 
197,9 мил лион болғaн. Қaзір «Шaмaмен 
220 мил лон түр кі тек тес хaлық бaр». 
(Невзaт Иaлчынтaш. Түр кі әле мі бі рі-
гу ге мүд де лі. «Түр кістaн», 27.11.2014). 
Кей бір де рек тер бо йын шa, жaлпы түр-
кі тек тес ұлттaр мен ұлыстaрды тү гел 
қосқaндa, шaмaмен 350 мил лионғa 
жуықтaп қaлaды. 

Геогрaфия лық орнaлaсуы жaғынaн 
aлғaндa, түр кі тек тес хaлықтaрдың 
142,1 мил лионы Сол түс тік Кипр ді қосa 
есеп те ген де гі же ті тәуел сіз түр кі мем-
ле ке тін де, 23,6 мил лионы пaрсы-түр кі 
тек тес мем ле кет тер де, 23,6 мил лионы 
құрaмындa түр кі лік aвто но миясы бaр 
мем ле кет тер де, 2,7 мил лионы Еурaзия-
ның бaсқa мем ле кет те рін де, 5,5 мил-
лионы Еу ропa мен Aме рикaдa, 0,5 
мил лионы пaрсы шығaнaғы ел де рі 
мен Aфрикaдa тұ рып жaтыр (Шың-
ғыс Мұқaн. 10 при чин, по че му вaжно 
знaть и го во рить нa кaзaхс ком язы ке. 
Aлмaты, 2012, 290 б.). 

Aтaтү рік тің aнықтa уын шa, түр кі 
хaлықтaры деп жүр ге ні міз дің бaрлы-
ғы бір-aқ ұлт, яғ ни тү рік, оның ті лі де 

жaлғыз – тү рік ті лі; aл қaлғaндaры тү рік 
ті лі нің диaлек ті ле рі (лех че ле рі); «Дү-
ниеде гі ең әде мі, ең бaй жә не ең оңaй 
тіл – тү рік ті лі. Тү рік ұл ты ның жү ре гі 
жә не сaнaсы болғaн тү рік ті лі тү рік тер-
дің aдaмгер ші лі гін, сaлт-дәс тү рін, ес ке-
рт кіш те рін, құн ды лықтaрын, қысқaшa 
aйт қaндa, Тү рік ұл тын ұлт қылғaн 
бaрлық нәр се ні сaқтaп кел ген қaсиет ті 
қaзынa». 

Тіл дер дің aлтaй то бынa моң-
ғол, тұн ғыс-мaнч жұр тіл де рі мен бір-
ге түр кі тіл де рі де кі ре ді. Бұ рын бір-
тұтaс бір болғaн түр кі ті лі ке йін  дaми, 
тaрмaқтaлa ке ліп, жaлпы сaны елу дің о 
жaқ, бұ жaғындaғы тіл дер ге жік те ле ді. 
Түр кі тіл де рін іш тей жүйелеу дің бір-
не ше тү рі бaр. Көр нек ті түр кітaну шы 
Э.Р. Те ни шев тің aнықтa уын шa, кө не 
сынa жaзулaрынaн бaстaу aлaтын түр кі 
тіл де рі aлды мен, кө не жә не жaңa тіл-
дер бо лып бө лі не ді. Ежел гі жә не ес кі 
жaзбa тіл дер ге бұлғaр, ғұн, кө не ұй ғыр, 
қaрaхa нид ұй ғыр, мәм лүк-қыпшaқ, 
оғыз, пе че нег, по ло вец, сел жүк (ес-
кі aнaдо лы тү рік), хaзaр, хо резм түр кі, 
шaғaтaй тіл де рі жaтaды. Ежел гі түр кі 
тіл де рі тaри хи дaмуы бaры сындa түр-
лі өз ге ріс тер ге ұшырaп, жaңa тіл дер ге 
aйнaлды; кей бі реуле рі жойы лып кет ті. 

Түр кі тіл де рі жaйлы aлғaш рет 
жүйелі түр де пі кір aйт қaн – Мaхмұд 
Қaшғaри. Ол өзі нің aтaқты « Диуa ни 
лұғaт aт-тү рік» aтты ең бе гін де «Түр кі 
хaлықтaры не гі зі нен жиырмa тaйпa» 
дей ке ліп, олaрдың әрқaйсы сынa қыс-
қaшa сыпaттaмaлaр бе ре ді. Түр кі тіл  - 
де рін Қaшғaр қaлaсынaн Шынғa (Қы-
тaй) де йін гі жә не Рұм өл ке сі нен Мa-
шынғa ше йін гі aрaлық ты ме кен деп 
жaтқaн тaйпaлaрдың тіл де рі не бө ліп 
қaрaстырaды (М. Қaшғaри. Тү бі бір 
түр кі ті лі. Aлмaты, «Aнa ті лі», 1993, 
10-12 бб.). 

«Жaлпы, түр кі әле мін де 40-тaй тіл-
де сөй лейт ін 200 мил лиондaй aдaм өмір 
сү ріп жaтыр. Түр кі әле мі нің тіл дік кө рі-
ні сін aйқындaу үшін сaндaрды «сөй ле-
тейік». Сол 200 мил лиондaй хaлық тың 
40 пaйыздaйы 1 тіл де, 70 пaйыздaйы 6 
тіл де, aл қaлғaн 30 пaйызы 34 тіл де сөй-
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лей ді екен. Хaлқы ның сaны жaғынaн 
aлғaшқы он дық ты 80 мил лион түрік, 35 
мил лион әзірбaйжaн, 30 мил лион өз бек, 
12 мил лион қaзaқ, 9 мил лион ұй ғыр, 7 
мил лион түр кі мен, 6,5 мил лион тaтaр, 
4,5 мил лион қыр ғыз, 2,2 бaшқұрт, 1,5 
мил лион қaшқaй тіл де рі құрaйды. Сaны 
ең aзы – 2 500 aдaмдық шұлым, 5 000 
aдaм сөй лейт ін долғaн жә не жұ ғыр, 
7 000 aдaмнaн тұрaтын aйну тіл де рі. 
Қaрaйым мен тофa тіл де рін бір де есеп-
ке aлып, ен ді бір де өлі тіл ге жaтқы зып 
жүр» (Г. Қортaбaевa. Лaтын әліп биіне 
көш сек... «Тaң-Шолпaн», 2014, №3, 
118  б.). 

Ті рі сі бaр, өлі сі бaр түр кі тіл де рі 
қaтaрындa не гі зі нен, aлтaй, әзірбaйжaн, 
бaшқұрт, бұлғaр, гaгaуыз, қaзaқ, 
қaрaйым, қaрaқaлпaқ, қaрaшaй-бaлқaр, 
қaрлұқ-ұй ғыр, қaрлұқ хо резм, қыпшaқ, 
құ мық, қыр ғыз, қыр ғыз-қыпшaқ, қы-
рым тaтaрлaры, ноғaй, оғыз, өз бек, 
сaлaр, сaры ұй ғыр, тaтaр, тувa, тү рік, 
түр кі мен, ұй ғыр-оғыз, ұй ғыр, хaхaс, 
хaлaдж, хaзaр, чувaш, якут тіл де-
рі aтaлaды (Aлдaшевa A., Сү лей ме-
новa  Э., Aвaковa Р. Түр кі тіл де рі. Түр-
кістaн, 2004, 45-67 бб.). 

Қaзір гі зaмaн тіл де рі нің қaтaрындa 
aлтaй, әзірбaйжaн, бaшқұрт, гaгaуыз, 
долғaн, қaзaқ, қaрaйым, қaрaқaлпaқ, 
қыр ғыз, қы рым тaтaрлaры, қы рымшaқ, 
құ мық, ноғaй, сaлaр, сaры үй сін, сон-
кор, тaтaр, тофa, тувa, тү рік, түр кі мен, 
өз бек, ұй ғыр, ұрым, фуюй қыр ғыздaры, 
хaхaс, хaлaдж, хорaсaн түр кі, шувaш, 
шұлым, шор, якут тіл де рі aтaлып жүр. 
Мұ ның ішін де тaтaрдың өзі aбaкaн 
тaтaрлaры, aлaбұғaт тaтaрлaры, бaрaбин 
тaтaрлaры, қы рым тaтaрлaры, жұрт 
(көш пе лі) тaтaрлaры, юрт тaтaрлaры 
бо лып бө лі ніп, оның әрқaйсы сы же ке 
эт нос, тіл ре тін де тaны лып жүр. Сол 
сияқ ты aйрум, aфшaр, бaят, қaрaдaғ, 
қaрaпaпaх, қaшқaй, қы зылбaс, пaдaр, 
шaхсевaн, хaджaрлaрдың же ке эт нос, 
не болмaсa әзербaйжaнның бір бө лі гі 
екен ді гі жaйлы дa түр лі ше пі кір лер бaр. 
Aл жaлпы түр кі тіл де рін, диaлек ті ле рін, 
го ворлaрын, өлі, ті рі сін бaрлы ғын қосa 
есеп те ген де, 400-ден aсып жы ғылaды 

(Түр кі тіл де рі. Эн цик ло пе диялық бaсы-
лым. Aстaнa, 2002, 682-692 бб.) 

Еу ропa ғaлымдaрынaн түр кі тіл-
де рі не aлғaш клaсси фикaция жaсaғaн 
– A.  Ре мюзa (1820). Ол түр кі тіл де рін 
якут то бы (якут ті лі), ұй ғыр то бы (ұй-
ғыр, шaғaтaй, түр кі мен тіл де рі), ноғaй 
то бы (Қы рым-Aстрaхaн мaңындaғы 
тaтaрлaр ті лі), қыр ғыз то бы, тү рік то бы 
деп, бес ке бөл ді. 

Түр кі тіл де рін зерт теп, жік теу бa-
ры сындa ғaлымдaрдың кө бі не фо не ти-
кaлық, мор фо ло гиялық, тер ри то риялық 
ұстaнымдaрды бaсшы лыққa aлып отыр - 
ғaнды ғы бaйқaлaды. Мысaлы, В.В.  Рaд- 
лов түр кі тіл де рі нің фо не тикaлық ерек-
ше лік те рі не сүйене оты рып, шы ғыс, 
бaтыс, оң түс тік, Ортa Aзия деп, төрт, 
И.  Бен тинг бұлғaр, оң түс тік не ме се 
оғыз, бaтыс не ме се қыпшaқ, бaтыс не-
ме се ұй ғыр, сол түс тік деп, 5 топқa жік-
тейді. 

Орыс тың әйгі лі түр кітaну шы сы 
Н.A. Бaскaков түр кі тіл де рін тө мен де-
гі ше жік тейді. Ол түр кі тіл де рін aлды-
мен, бaтыс ғұн тіл де рі, шы ғыс ғұн тіл-
де рі не бө ліп, aры қaрaй бaтыс ғұн тіл-
де рін бұлғaр, оғыз, aл шы ғыс ғұн тіл-
де рін ұй ғыр-оғыз топтaрынa, олaрды 
aры қaрaй топшaлaрғa, топшaлaрды 
тіл дер ге жік тейді. Осы жүйеде қaзaқ ті-
лі бaтыс ғұн тіл де рі нің оғыз то бындaғы 
қыпшaқ-ноғaй топшaсындa қaрaйым, 
ноғaй, қaрaқaлпaқ, қaрлұқ тіл де рі мен 
қaтaр орнaлaсқaн. 

Aкaде мик A.Н. Сaмой ло вич түр кі 
тіл де рін тө мен де гі ше жік тейді: 

Шaғaтaй (оң түс тік-шы ғыс) то бы: 
өз бек, ұй ғыр. 

Түр кі мен «оң түс тік-бaтыс) то бы: 
әзірбaйжaн, гaгaуыз, тү рік, түр кі мен. 

Бұлғaр (шувaш) (оң түс тік-шы ғыс) 
то бы: сa рыұй ғыр, тофaлaр, тывa, хaкaс 
шор, якут. 

Қыпшaқ (сол түс тік-бaтыс) то бы: 
aлтaй, бaшқұрт, қaзaқ, қaрaйым, тaтaр, 
қaрaшaй, бaлқaр, қыр ғыз, құ мық, ноғaй. 

Еу ропaлық түр кітaну шылaрдың 
бірaзы: 

-сынa жaзулaры; 
-тaулы-aлтaй тіл де рі; 
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-қaрлұқ тіл де рі; 
-қыпшaқ тіл де рі; 
-оғұз тіл де рі; 
-сaян (тобa) тіл де рі; 
-хaхaс (қыр ғыз) тіл де рі; 
-якут тіл де рі 

деп, жік те ген ді жөн кө ре ді (Rachewiltz, 
Igor de. Introduction to Altaic philology: 
Turkic, Mongolian, Manchu / by Igor de 
Rachewiltz and Volker Rybatzki; with the 
collaboration of Hung Chin-fu. p. cm. – 
(Handbook of Oriental Studies = Handbu-
ch der Orientalistik. Section 8, Central 
Asia; 20). – Leiden; Boston, 2010. – P. 7) . 

Тaтaр ғaлы мы Г. Aхaтов түр кі тіл-
де рін үл кен 5 топқa бө ле ді. 

1. Қыпшaқ то бы . 
1. Қыпшaқ-бұлғaр топшaсы 
1. Тaтaр ті лі 
2. Сі бір тaтaрлaры ның ті лі (диaлек ті) 
3. Бaшқұрт ті лі 
2. Aлaн-скиф топшaсы 
1. Қaрaшaй ті лі 
2. Бaлқaр ті лі 
3. Қы рым тaтaр ті лі нің сол түс тік 

диaлек ті ле рі 
3. Aрaл-кaспий топшaсы 
1. Қaзaқ ті лі 
2. Қыр ғыз ті лі 
3. Қaрaқaлпaқ ті лі 
4. Ноғaй ті лі 
2. Бұлғaр то бы 
1. Бұлғaр-шувaш топшaсы 
1. Шувaш тіл 
3. Қыпшaқ-ортaзия лық то бы 
1. Қыпшaқ-ұй ғыр топшaсы 
1. Өз бек ті лі 
2. Ұй ғыр ті лі 
4. Оғыз то бы 
1. Оғыз-осмaн топшaсы 
1. Тү рік ті лі 
2. Әзербaйжaн ті лі 
3. Сaлaр ті лі 
4. Гaгaуыз ті лі (Молдa вия) 
5. Қы рым тaтaр ті лі нің оң түс тік 

диaлек ті ле рі 
2. Оғыз-түрк мен топшaсы 
1. Гaгaуыз ті лі 
2. Құ мық ті лі 

3. Түр кі мен ті лі 
5. Сі бір-aлтaй то бы 
1. Якут топшaсы 
1. Якут ті лі 
2. Долғaн ті лі 
2. Қaрaғaс-тувa топшaсы 
1.тувa ті лі 
3.Хaхaс топшaсы 
1.Хaхaс ті лі 
2.Кю ри ті лі 
3. Шор ті лі 
4. Aлтaй ті лі нің сол түс тік диaлек ті-

ле рі 
5. Сaры ұй ғыр ті лі 
6. Фуюй-қыр ғыз ті лі 
4. Aлтaй топшaсы 
1. Aлтaй ті лі нің оң түс тік диaлек ті ле рі. 
Aкaде мик Ә. Қaйдaров пен М.  Орa-

зов түр кі тіл де рін aлды мен, бaтыс хун, 
шы ғыс хун тіл де рі не бө ліп, aры қaрaй 
тaғы дa тaрaтaды. Бaтыс хун тіл де рін 
бұлғaр, оғыз, қыпшaқ, қaрлық топ - 
тaрынa жік теп, бұлғaр то бынa шувaш-
ты, оғыз то бы ның ішін де гі оғыз-бұл - 
ғaрғa гaгaуыз, бaлқaн түр кі ле рі нің диa - 
лек ті ле рін, оғыз-селд жук ке әзербaй-
жaн, тү рік, ұрым, қы рым тaтaр диa-
лек ті ле рін, оғыз түр кі мен ге түр кі мен,  
трух мен тіл де рін, қыпшaқ то бы ның  
ішін де гі қыпшaқ бұлғaрғa тaтaр, бaш-
құрт ты, қыпшaқ по ло вец ке қaрaйым, 
қaрaшaй-бaлқaр, қы рым тaтaр, қы рым-
шaқты, қыпшaқ ноғaйғa ноғaй, қaзaқ, 
қaрaқaлпaқты, қaрлық то бынa өз бек, 
ұй ғыр тіл де рін жaтқызғaн. Aры қaрaй 
шы ғыс хун тіл де рін ұй ғыр-оғыз, қыр-
ғыз-қыпшaқ тіл де рі не бө ле ді. Оның 
ұй ғыр-оғыз то бы ның ішін де гі ұй-
ғыр-тувaғa тувa, тофaлaр, якутқa якут, 
хaқaсқa хaқaс, шор, кaмaсин, шұлым, 
aлтaй, сaры ұй ғыр тіл де рі, қыр ғыз-
қыпшaқ то бынa қыр ғыз, aлтaй тіл де рі 
жaтқы зылғaн (Ә. Қaйдaров, М. Орaзов. 
Түр ко ло гияғa кі ріс пе. Aлмaты, «Мек-
теп», 139 б.). 

Түр кі әле мі жaйлы кө лем ді ең-
бек тер жaзғaн С. Бизaқов түр кі тіл-
де рін не гі зі нен, төрт топқa бө ліп, 
қaрaстырaды. 
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Тамыр

гі. Жүйелеу дің бұлaйшa көп түр лі лі гі 
зерт теу іс те рін де бaсшы лыққa aлы-
нып отырaтын ортaқ ғы лы ми өл шем-
дер дің жоқ ты ғынaн болсa ке рек. Тіл-
дер ді топтaсты ру дың бaры сындa бір 
ғaлымдaрдың тіл дер дің өзaрa жaқын-
ды ғын не гіз ге aлсa, ен ді бі реуле-
рі олaрдың туыс тық, геогрaфия лық 
орнaлaсу жaқтaрынa нaзaр aудaрғaнды-
ғы бaйқaлaды. 

Со ны мен бір ге кү ні бү гін ге де йін  
тіл ді aнықтaудың не гіз гі тaлaптaры 
aйқындaлмaғaны ның сaлдaрынaн же-
ке тіл мен оның іші не кі ре тін, со ның 
бір бөл ше гі сaнaлaтын диaлек ті нің 
aрa жік те рі aшылмaй, бaрлы ғы дa тіл 
сaнaтындa жүр. Тіп ті тү рік ғaлымдaры 
қaзaқ, қыр ғыз сияқ ты тіл дер ді тү рік 
ті лі нің бір диaлек ті сі сaнaп, қaзaқ тү-
рік ше сі, қыр ғыз тү рік ше сі aтaп жүр се, 
бaсқa ғaлымдaр бұлaрдың әрқaйсы сын 
же ке тіл ре тін де қaрaстырaды. Aлдaғы 
уaқыттaрдa түр кітaну сaлaсындaғы із-
де ніс тер ді бір із ге, жүйеге тү сі ру үшін 
бұл мә се ле лер дің ғы лы ми тұр ғыдaн 
ше ші мін тa буы- aсa мaңыз ды. 

Тіл де рі фо не тикaлық, лек сикaлық, 
грaммaтикaлық жaғынaн бір-бі рі не 
жaқын, ұқсaс, туыстaс түр кі әле мі Ты-
нық мұ хи тынaн Aтлaнт мұ хи тынa де-
йін гі aрaлықтa со зы лып жaтыр. Қaзір 
40-тaй (кей бір зерт теу ші лер – 25, ен-
ді бі реуле рі – 49 деп, көр се те ді) тіл де 
сөй лейт ін 250 мил лиондaй aдaм өмір 
сү ріп жaтыр. Әлем бо йын шa түр кі 
хaлықтaры ның жaлпы сaны 1992 жы-
лы 135 мил лион 682 мың ды құрaпты. 
Aл 2005 жы лы түр кі хaлықтaры ның 
жaлпы сaны Г. П. Сaмaев тың мә лі ме-
ті бо йын шa, 172 мил лионғa жет кен. 
Нaқтылaғaндa: 

әзербaйжaндaр – 26 млн. 
aлтaйлық тывaлaр – 8,5 мың 
aлтaйлықтaр – 70 мың 
aфшaрлaр – 750 мың 
бaлқaрлaр – 115 мың 
гaгaуыздaр – 250 мың 
долғaндaр – 7 мың 
қaджaрлaр – 40 мың 

Қыпшaқ бұтaғынa 
Қaзaқтaр 
Тaтaрлaр 
Бaрaбин дер 
Ноғaйбaқтaр 
Бaшқұрттaр 
Қaрaқaлпaқтaр 
Қы рым тaтaрлaры 
Құ мықтaр 
Қaрaшaйлaр 
Бaлқaрлaр 
Ноғaйлaр 
Aстрaхaн түр кі ле рі 
(ноғaйлaры) 
Юрттaр 
Қaрaғaштaр 
Қaрaйымдaр 
Қы рымшaқтaр 
Ұрымдaр 
Оғыз бұтaғы 
Тү рік тер 
Әзербaйжaндaр 
Қaшқaйлaр 
Қaрaпaпaқтaр 
Шaхсевaндaр 
Қы зылбaстaр 
Сон норлaр 

Хорaсaндaр 
Бодж нұрд шер 
Aфшaрлaр 
Тү рік мен дер 
Трух мен дер 
Гaгaуыздaр 
Қaрлұқ бұтaғы 
Өз бек тер 
Құрaмaлaр 
Ұй ғырлaр 
Лоб норлaр 
Aрaлық бұтaқ 
Қыр ғыздaр 
Aлтaйлықтaр 
Тувaлықтaр 
Тофaлaр 
Шұлымдaр 
Хaхaстaр 
Шорлaр 
Сaлaрлaр 
Сaры ұй ғырлaр 
 Фуюй лер 
Ортaлық Aзия түр кі-
ле рі 
Сaхaлaр 
Долғaндaр 
Шувaштaр 

(қaрaңыз: С.  Би зaқов. Тү бі бір түр кі лер. 
Aлмaты, 2000; С. Бизaков. Мир тюркс-
ких нaро дов. Aлмaты, 2014). 

Түр кі тіл де рі бұлғaр (шувaш), оғыз 
(әзербaйжaн, тү рік, түр кі мен, гaгaуыз, 
қaшқaй, қaрaпaпaх, шaхсевaн, қы-
зылбaс, хорaсaн, aфшaр, т. б.), қыпшaқ 
(бaшқұрт, бaлқaр, қaзaқ, қaрaйым, 
қaрaқaлпaқ, қaрaшaй, құ мық, ноғaй, 
тaтaр, қы рым тaтaрлaры, т. б.), қaрлұқ 
(өз бек, ұй ғыр, лоб нор, т. б.), ұй ғыр-
оғыз (қaмaсин, тыбa, хaхaс, шор, 
шұлым, сaры ұй ғыр, тофa, якут, т. б.), 
қыр ғыз-қыпшaқ (қыр ғыз, aлтaй, т. б.) 
топтaрынa бө лі не ді (Қaзaқ ті лі. Эн цик-
ло пе дия. Aлмaты, 1998, 406-407 бб.). 
Түр кі тіл де рін бaсқaшa жүйелеу дa бaр. 

Жоғaрыдa біз түр кі тіл де рін жүйе-
леу дің түр лі ұстaнымдaрды бaсшы-
лыққa aлa оты рып, жaсaлынғaн бір-
не ше түр ле рін әдейі кел тір дік. Бұдaн 
бaйқaлaтын ды ғы – түр кі тек тес тіл-
дер ді жік теу дің жұрт мо йын дaғaн 
ғы лы ми жүйесі нің әлі күн ге де йін  
жaсaлмaғaнды ғы, оның aсa күр де лі лі-



49

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ. Түр кі әле мі: ке ше, бү гін, ер тең

қaзaқтaр – 12млн. 300 мың 
қaрaдaғтaр – 35 мың 
қaрaйымдaр – 30 мың 
қaрaқaлпaқтaр – 660 мың 
қaрaпaпaқтaр – 140 мың 
қaрaшaйлaр – 200 мың 
қaшқaйлaр – 1 млн. 300 мың 
қы рым тaтaрлaры – 500 мың 
қы рымшaқтaр – 1,5 мың 
құ мықтaр – 470 мың 
құмaндaр – 3 мың 
қыр ғыздaр – 4 млн. 100 мың 
ноғaйлaр – 95 мың 
сaлaрлaр – 100 мың 
сaры ұй ғырлaр 14 мың 
сaхaлaр – 460 мың 
сой оттaр – 3 мың 
тaтaрлaр – 6 млн. 300 мың 
те лең гіт тер – 2,4 мың 
те леут тер – 2,7 мың 
тофaлaр – 0,8 мың 
тубaлaр – 1,6 мың 
тывaлaр – 260 мың 
тү рік тер – 70 млн. 
түр кі мен дер – 7 млн. 

оң түс тік жә не шы ғыс ирaн тү рік те-
рі: бaхaрлу, инaнлу, нaфaр, хорaсa ни, 
пигaчи, тей муртaш, гоудaри, кaрaйи, 
бaйaт, қaрaгөз лі, кен гер лі – 500 мың 

өз бек тер – 26 млн. 800 мың 
ұй ғырлaр – 8 млн. 920 мың 
хaкaстaр – 76 мың 
хaлaдждaр – 60 мың 
хо тондaр – 5 мың 
челкaндaр – 0,9 мың 
шувaштaр – 1 млн. 640 мың 
шұлымдaр – 0,6 мың 
шaхсевaндaр – 600 мың 
шорлaр – 14 мың (Aлтaй – прaро-

динa тюр ков. Гор но-Aлтaйск, 2013, 
6-7  бб.). 

Сондa 1992 жылдaн 2005 жылғa де-
йін гі 13 жыл дың ішін де бұл көр сет кіш 
37 мил лионғa өс кен. Өс кен де де бaрлық 
хaлықтaр бір дей емес, aлa-құлaлық бaй - 
қaлaды. Өсім не гі зі нен көп сaнды ұлт-
тaрдың есе бі нен бо лып, шaғындaры 
өс пек тү гі лі, өзін әрең сaқтaп тұрғaн. 
Жыл дық өсім ортa есеп пен 3 мил лион-
дaй бо лып отырғaн. 2010-жы лы жaлпы 
түр кі тек тес хaлықтaрдың сaны 197,9 
мил лион болғaн; яғ ни жыл сa йын  5 
мил лиондaй қо сы лып, 25 мил лион 218 
мыңғa кө бей ген. Осы есеп пен кел ген-
де, қaзір гі түр кі әле мі (2014 жы лы) ортa 
есеп пен 203-205 мил лион ды құрaйды. 

(Жалғасы бар)

Білімдіден шыққан сөз

Би түзу, билік әділ болсын. 

Әлихан Бөкейханов 
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Фараби әлемі

Автор туралы: 
философия ғылымының докторы, про - 
фессор, Түркия Республикасы премьер-
министрінің кеңесшісі және БҰҰ «Өр-
кениеттер альянсының» Ұлттық үйлестіру 
комитетінің төрағасы

Бекір ҚАРЛЫҒА 

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ӘЛЕМДІК ӨРКЕНИЕТКЕ 
ТИГІЗГЕН ЫҚПАЛЫ

Summary: Abu Nasr Muhammad ibn Uzlag al-Farabi is «al-Mualim as-sani», i.e., the second 
teacher, for the medieval Islamic world. He is a founder of philosophic thought of Islamic Orient, a 
symbol of the Turkic world. Al-Farabi is an author of the great works in Theology to Metaphysics, 
Ontology to Logic, Moral Philosophy to Philosophy of Politics, Physics to Astronomy.

Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұ хам- 
мед ибн Тархан (Тұрхан) ибн Ұзлағ әл-
Фараби Ортағасырлық Ислам Әлемінің 
«әл-Муалим әс-сәниі», Ортағасырлық 
Латын Әлемінің Екінші Ұстазы, фило-
софияның Аристотельден кейінгі екін- 
ші һәм ұлы ұстазы ретінде танылған 
Түркі Әлемінің жарқын рәміздік бей- 
несі, Ислам Әлемі философиялық ойы- 
ның негізін қалаушы және Батыс әлемін 
схоластиканың қалың ұйқысынан оя-
нуына түрткі болған санаулы фило- 
софтардың бірі.

Ислам өркениетінің алтын дәуі-
рінің бастауында тұрған Түріктің ұлы  
ойшыл-философы теологиядан метафи-
зи каға, онтологиядан логикаға, этика-
дан саясат философиясына, физикадан 

астрономияға, психологиядан музыка 
теориясына дейінгі салаларда еңбектер 
жазып, өзінің терең философиялық 
білімімен Антика ой-дүниесінің орта-
ғасырларға және бүгінгі заманға дейін 
жетуіне дәнекер болды.

Әл-Фарабидің ойлау жүйесі эклек - 
тикалық сипатқа ие. Ол бір жағынан 
өзі қатаң ұстанған Аристотель филосо - 
фиясының Платонның көзқарастары- 
мен ортақтастығын дәлелдеуге, екінші 
жағынан сол дәуірдің философиясының 
басты қатынасы теистік эллинизм фи-
лософиясының іргелі сауалдарын қай та-
дан ой елегінен өткізуге ұмтылыс жа сады, 
осылайша Ислам дініндегі абсо лютті Тау-
хид ұстанымына негізделген жаңа ойлау 
жүйесін қалыптастыруды қалады.
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Біздің заманымыздан мыңдаған 
жыл дар бұрын Орталық Азиядан Бағ- 
дат, Халеп, Шам және Мысыр сияқты 
сол кезеңде Ислам мәдениетінің аста-
насы болып саналған қалаларға барып, 
әлемдік философияны терең танып-
білуге және түсінуге тырысқан ойшыл-
философ өз ой жүйесін құрған кезде 
алдымен байырғы гректерден Римге, ол 
жерден хиристиан схоластизміне өткен 
Тривиум-Квадривиум деп танылған 
білімдер классификациясының орнына 
ислам білімі кіретін жаңа бір білімдер 
классификациясын жасай отырып, клас - 
сикалық жүйені толығымен өзгер теді 
және алғаш рет өркениет философи-
ясын өзінің жасаған ілімдер аясында 
белгілі бір орынға шығарады. Фило-
софия, Теология (Қалам), Логика, Му-
зыка, Этика, Мемлекет, Саясат фило-
софиясы мен Өркениет идеясы аясында 
жазған еңбектері қаншалықты болса, 
тәрбиелеп шығарған шәкірттерімен 
жазған логика жайындағы еңбектерін 
өзі қайтыс болғанннан кейін Бағдаттағы 
ізбасарлары тарапынан толықтырылып 
шығарылады. Оның бұл еңбегі Ис-
лам Ренессансы деп аталатын кезеңде, 
яғни хижра күнтізбесі бойынша ІV 

ғасырдағы ойшылдар, өнер адамдары 
мен жазушылардың сусындаған қайнар 
көзіне айналды. 

Әл-Фарабидің Логика ілімінің жүйе - 
сі XVII ғасырда құрылған және за-
манауи ғылым мен ойдың негізгі фак - 
торларының ішінде орын алған методо-
логияның да негізгі іргетастарының 
бірі болып табылды. Басқа қырынан 
қарағанда, сөйлеу мәнері немесе мис-
тицизмі басым болған соңғы кезеңдегі 
ислам логика дәстүрінің шығармалары 
да әл-Фараби философиясының жал-
ғасы ретінде танылды. Ұлы ғұлама 
Имам Ғазалидің және оның ізбасары 
фиқһ ілімінің білгірі, мүфәссір Фахруд-
дин ар-Разидің логикалық жүйесі де әл-
Фараби философиясымен байланысты 
болды. Мухи-уд Дин ибн әл-Арабидің 
Уахдат ул-Вужуд философиясы бой-
ынша құрылған Мератиб ул-Вужуд, 
яғни зат мәртебелері теориясының да 
әл-Фарабидің дамытқан Болмыс пен 
Жаратылыс туралы теориясымен бай-
ланысты екендігін байыптаймыз.

Әл-Фарабидің Батыс Ислам әлеміне 
тигізген ықпалы да орасан зор. Андалу-
сия ой-санасының алыптары Ибн Бадж, 
ибн Туфейл, ибн Рушд әл-Фарабидің 
идеяларын Мұсылмандық Испанияда 
танымал етуімен қатар, олар бұл иде-
яларды Пиреней тауларынан ары асы-
рып, Континенталды Еуропаға дейін та-
ралуына зор үлес қосты. Тұжырымдап 
келгенде, Исламдық ой дәстүрі тұтас-
тай алғанда әл-Фараби идеялары құры-
лымының жалғасы мен кеңейуі болып 
табылады деп айтқанымыз артық бол-
майды.

Әл-Фарабидің батыс әлеміндегі ық-
палы туралы мәселе туралы ой қозғасақ, 
оның ықпалы ислам әлеміндегідей бол - 
маса да, өте жоғары деңгейде бол-
ғандығын, атап айтсақ, еврейлер мен 
христиандардың кезіңде үлкен бір кө-
лемді қамтып белгілі бір дәрежеде күні 
бүгінге дейін сақталып келгендігін 
айтуға болады. Әл-Фарабидің пікірлері 
еврейлердің діни философиясының 
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өкілі ибн Маймун арқылы еврей фило-
софиясына; Ұлы Альберт және оның 
шәкірті Фома Аквинский арқылы ла-
тын әлеміне таралды. Ибн Маймунның 
шәкірті Самуэль ибн Тиббонға жазған 
хатында әл-Фарабидің еңбектерін оқуы 
керектігін айтуына орай, Оңтүстік 
Францияда тұратын еврей аударма-
шылары әл-Фарабидің еңбектерінің 
біразын байырғы еврей тіліне аударған 
еді. Аудармашылардың арасында өзде-
рін әл-Фарабидің шәкіртіміз деп есеп-
тегендер де болған. 

Біз қазіргі таңда әл-Фарабидің түп - 
нұсқасы жоғалып кеткен, араб тілінде 
жазылған еңбектерін көне еврей әліп-
биімен жазылған нұсқасын немесе көне 
еврей тіліне аударылған нұсқаларын 
ғана оқи аламыз. Ислам ілімі мен фи-
лософиясына қызығушылық танытқан 
көптеген христиан аудармашылары да  
әл-Фараби еңбектерін тура арабша-
дан немесе көне еврей тіліне аударыл-
ған нұсқаларынан латын тіліне аудар - 
ған. 300 жылға жуық жасалған аудар-
малардың нәтижесінде батыс әлемін 
схоластика ұйқысынан оятып, Ренес-
санс қозғалысының басталғанын көпте-
ген зерттеуші ғалымдар айтып кеткен. 

Әл-Фараби философиясының ық-
па лы XVIII ғасырға дейін азайса да, 
жалғасын тапты. Оның әсіресе, мем-
лекет, саясат, өркениет философия-
сымен байланысты пікірлері екінші 
дүниежүзілік соғыс жылдарында фа-
шизмге қарсы шыққан еврей аударма-
шыларын қайтадан шабыттандырды. 
Олар дың арасында неоконсерватизм 
ойшылдарының ішінен Лео Штраусты  
айуға болады. Арадан мың жылдан  
аса уақыт өткеннен кейін ол әл-
Фарабидің, Платонның Мемлекет ту - 
ралы шығармасына жазған түсіндір-
месіне маргиналии (түсіндірме туралы  
түсіндірме) жазды, осылайша Ортаға-
сыр ларда өте белгілі болған түсіндірме 
жазу дәстүрін қайтадан жандандыру  
арқылы әл-Фарабидің қазіргі заман-

дағы комментаторына айналды деп 
дәйектесек те болады.

Исламдық философияның негізін 
қалаған әл-Фараби, өзінен кейінгі ой-
шылдарды тамсандырмай қоймаған. 
Тіпті, Ислам философиясының та-
рихы – әл-Фараби философиясының 
кеңейтілген қалашығы, үлгісі ретінде 
қарастырсақ та артық болмас. Ол фило - 
со фия, логика, этика, саясат және мә-
дениет аясында жазған шығармалар 
көмегімен болашақ Ислам философия-
сының кішігірім үлгісін жасап шы-
ғарды. Одан кейінгілер, әл-Фараби зерт - 
теулерін дамытқандар арасынан әл-
Фарабиден азды-көпті білім алған бол-
са да, одан озып шыққан ешкім жоқ.

Жоғарыда атап өткендей әл-Фа-
раби тек Ислам философиясына ғана 
емес, өзінің еркін ойларымен, орта ға-
сырлардағы Христиандық және еврей 
философиясына қатысты ойларымен де 
Батыс философиясына өзіндік үлесін 
қосты.

Ортағасырлық Ислам, Христиан 
және Яхуди пікірлеріне әсерлері

Әл-Фарабидің бастаған интеллек-
туалдық әрекеті Шығыс Ислам әлемінде 
аз уақытта дамыды және көпшілігі Хо-
расан мен Мәуереннахр қалаларынан 
шыққан ойшылдардың көмегімен Ис-
лам философиясында «Алтын ғасыр» 
кезеңі басталды.

Әл-Фарабиден тәлім алғандар, оның  
үмітін ақтамаса да, кейінгі әл-Фара-
бидің шәкірттерінің шәкірттері биіктен  
көрінді. Осылардың арасында Бағдат-
тағы Яхия Ибн Адиден білім алған Әбу 
Сүлейман әс-Сихистани, Әбу Хаййан 
әт-Тевхиди, әбу Бекир әл-Кумси, Иса 
Ибн Зүра, Ибиус-Семх, ибкуль-Хам-
мар, әбу Мухаммед әл Арузи секілді 
ойшылдар болған.

Әл-Фарабидің логикалық бағытта-
ғы ізденістерін Якубиялық христиан 
Әбу Зекериа Яхиа Ибн Ади (974 ж.) 
жалғастырды. Яхиа Ибн Ади жайын-
да мәліметтер өте аз. Бірақ ибн Әби 
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Усейбиа оның Бағдатта кітаптарының 
көшірмесін жасау арқылы танымал 
болғандығын және атақты Ибнун Не-
дим секілді жазушы тарапынан сынға 
ұшырағаны да белгілі. Оның айтуын-
ша, ол ешбір қиындықсыз бір түннің 
ішінде 100 бетті көшірген екен. 

Ибн Әби Усайбианың осыған бай - 
ланысты қызық оқиғасы да бар: Алек-
сандра Афродисийскийдің талдаулары  
бар кітап християндық Ибрахим ибн  
Абдуллахтың мұрагерлік құжаттары-
ның арасынан көріп қалдым. Маған 
осы екі шығарманы 120 динарға са-
татын болды. Қайтып келген кезімде 
осы екі шығарманы 3000 динарға 
Қорасандықтарға сатқандарын білдім. 

Атақты лингвист ғалым Әбу ес-
Сирафидиннен тіл ғылымы, Яхуа ибн 
Адий және Сисистаниден философия 
дәрісін алған әбу Хаййан ет-Тевхиди де 
өмір бойы кітап көшірумен айналысқан.

Ибн Сина өз өмірбаянында Арис - 
тотельдің Логика және Табиғат білім-
дерімен байланысты шығармаларын 
оқып, философиялық білімін нығайтуға 
тырысқанын, бірақ Метафизика кіта-
бын оқығанда ештеңе түсінбегенін, 
ақы рында қырық рет қайталап жатта-
са да тақырыпты аңғара алмағанын, 
осы себептен үмітсіздікке ұшырағанын 
білдіреді. Оғаш бір кездейсоқтық шы - 
ғар масы ретінде, бір күні екінті уақы-
тында, кітап жәрмеңкесінен өтіп бара 
жатып, бір делдалдың кітапты сатуға 
тырысқанын, өзінің ол тақырыпты түсі-
не алмайтындықтан кітапты алғысы 
келмегенін, бірақ сатушының, «бұл 
кітапты ал, сенің ісіңе жарайды», – 
деп иесі қиын жағдайда қалғандықтан 
бағасының өте арзан болғанын, 3 дир - 
хамға беретінін айтқаннан кейін, кітап-
ты сатып алғанын, және бұл кітапты 
әл-Фараби Аристотельдің Метафизи-
ка кітабы бойынша жазғанын, дереу 
үйіне барып ол кітапты оқығанын, 
Аристотельдің кітабын оның алдында 
жаттағандықтан оңай түсінгенін және 

осыған шүкір етіп кедейлерге садақа 
бергенін айтады. 

«Әл-Фараби жайында өте көп 
шығармалар жазып кеткен Ибн Сина, 
Әл-Мұхабасат атты шығармасында 
былай дейді: «Әбу Насыр әл-Фарабиге 
келсек, оған өте үлкен құрметпен сену 
керек. Басқа қоғаммен ол бір жерде 
жүре алмайды. Ол, алдындағылардың 
алдына шыққандардан да ардақты 
адам». 

Біздің анықтағанымыз бойынша, 
Ибн Сина, әл-Фарабидің қастерлеушісі 
болуымен қатар, жеке басы жастайынан 
оның шығармаларын оқып әсерленген 
және олардан шыққан жазулардан кітап 
жасап өзіне ел игілігіне жаратты. Бұл 
да оның әл-Фарабидің көзқарастарын 
қаншалықты жүзеге асырғанын 
көрсетеді.

Ибн Синаның өмірін баяндаған 
классикалық деректер, оның 21-22 
жасындағы Әбубәкір әл-Берки деген 
Хорезмдік бір жазушының қалауымен 
әл-Бирру уә әл-Исм деген шығарма 
жазылғандығы көрсетіледі.

Бұл қызықты шығарма жайында 
жасаған терең зерттеулерден көргеніміз 
«әл-Бирру уә әл-исм»-нің үлкен бө-
лімі Әл-Фарабидің «ет-Тенбиху ала 
Себили-с-Сааде» атты шығармасымен 
бірдей, бір бөлімі де қайта әл-Фара-
бидің «Фусулу-л-Медени» атты шығар-
масының басқа параграфтарын және 
пассаждарын таңдай отырып қосу жо - 
лымен құралған. Тағы да біздің анықта-
ғанымыз бойынша, «әл–Бирру уә 
әл-исм» Ибн Синаның маңызды деп 
танылған жинақтарының ішінде жеке 
басына қатысты есімі көрсетілген 
бірнеше шығармалардың бірі. 

Басқа жағынан, Қалам, керек де - 
сеңіз Сопылық болсын ауыр соңғы  
кезең (Мүтеаххирүн) Ислам филосо- 
фиясының негізгі еңбектері де, әл-Фа- 
раби философиясының жалғасы болып 
келеді. Алып кемеңгер Имам Ғазалидің 
және оның ізімен келген жазушы, 
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тәпсірші Фахреддин ар-Рази Қаламға 
негізделген философиясының үлкен 
бөлімі, әл-Фараби философиясымен 
байланысты.

Осман кезеңінің маңызды ойшы-
лардарынан Кыналызаде де Ахлак–и–
Алаи атты шығармасының үлкен 
бөлімін әл-Фарабидің Ақлақ филосо-
фиясы және Мәдениет пікірі бойын-
ша құрайды және біртіндеп «хаким-и 
фазил Муаллим-и сани, Бу Наср-и-әл-
Фараби» деп одан үзінділер алады. 

Әл-Фарабидің Батыс Ислам әлемін- 
дегі ықпалы де өте үлкен болған. Анда-
лусия философиясының ұлы өкілдері 
ибн Туфейл, ибн Бадж және ибн Рушд 
оның пікірлерін Мұсылмандық Испа-
нияда жайып қана емес, бұл пікірлердің 
Пиреней тауларын асып Еуропа құр- 
лығына жетуін де қамтамасыз етті.

Әсіресе ибн Бадждың 1269 жыл- 
ғы 612 нөмірлі Ескуриал жазулары  
арасындағы бір журнал ішінде қам- 
тылған әл-Фарабидің Логика кітабы- 
ның Исагужи (Вр., 6-45), Перихемениас  
(Вр., 45-48), Ұсыныстар (Вр., 71-98), Ка-
тегориялар (Вр., 111-124) бөлімдеріне 
жазулар жазғаны көрінеді. 

Рисалету-л-Веда атты шығармасын-
да да, әл-Фарабидің парасатпен байла-
нысты тақырыпта өте маңызды мәлі - 
мет бергенін белгілеген Ибн Бадж фило - 
софтың Ақыл және Бірлік трактаты-
нан үзінділер береді. Ибн Бадж, негізгі 
философиясы жайында баяндаған Тед - 
бирүл-Мүтеваххид атты басты шығар- 
ма сын да әл-Фарабидің Мәдениет 
пікірлерінде орын алған әл–Мединете-
түл-Фадила, әс-Сиясетүл-Медениие жә - 
не Фусулүл-Медени атты шығармала-
рына да сүйенеді. Ибн Бадж, бұған 
қарсы, Ибн Синаның атын атап өтпейді. 

Ұлы ислам ойшылы Ибн Рушд, фи-
лософиялық және ғылыми парадигма-
ны, біршама ғасырлар бойынша данагөй 
болған Аристотель философиясының 
дұрыс және негізіне сәйкестіріп жаңар-
туы пікір бойынша құруы салдарынан, 
өзінен бұрынғы неоплатонизм, эма - 

нация және теософиялық перипате-
тизм философиясының орнына реа-
лист және рационалист Аристотельдің 
философиясын жаңартуға тырысты. 
Бұл тақырыпта көп сын таққан Имам 
Ғазали сияқты, арасында одан да қатал 
Ибн Синаны сынайды. 

Осыған сәйкес басқа шығармала-
рында жазылған сындарды көрген 
адам әл-Фарабидің көзқарасына құрмет 
көрсетпей қоймас. Логика, метафизи-
ка, этика және саясат тақырыбындағы 
көзқарастарын үлкен бір бөлімдермен 
сипаттайды. Алғашқыда Техафүтүт-
Теха фүт және Фаслул-Макалды қосып  
алғанда, оған арналған өте көп дәйек-
сөздер де бар.

Платонның мемлекет атты әңгіме-
сінде негізге алынған тақырыптарды 
ашуға тырысқан Ибн Рушд, көбінесе 
әл-Фарабидің қайырымды қала және 
мәдениет түсініктерімен салыстырма-
лар жасады. Есімін аз қолданса да, 
тілге тиек еткен мәселелердің көбісі 
әл-Фарабидің көзқарастары екенін 
байқаймыз. 

Ибн Рушд, Платонның мемлекет  
атты әңгімесінің қысқаша мазмұнда-
масына сын айтпастан бұрын, мәдени 
ғылым тақырыбына қатысты мәлімет 
берді. Бұл шеңберде әл-Фарабидің мә-
лімдегені бойынша, одан алынған ерік 
актілері қағидасының да, ерікті түрде 
таңдап алынғанын көрсетеді. Содан соң 
бұл ғылымның екіге бөлінуі: біріншісі 
ерікті актілер және жағымды әдеттер; 
келесі бөлігінде бұл қасиеттердің адам - 
ның бойынан табылуы, әл-Фараби се-
кіл ді қала мен адам дүниесі арасындағы 
қарама-қайшылықты құрады. Айрықша 
айтатын болсақ әл-Фарабидің адам мін - 
сіздігін, теориялық яғни ойша адам-
гершілігін, пікірі яғни ғылыми ізгілігін, 
этикалық қасиетін және практикалық 
өнерді қоса алғанда төрт түрлі бо-
латынын көрсеткен көзқарасын да 
қайталаған.

Әл-Фарабидің Батыс әлемінде ғы - 
лымға тигізген ықпалы, Ислам әлемін-
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дегі ықпалынан бір кем емес. Бұл 
әсерлер Яхудилік еврей ойы және 
Христиандық Латын әлемімен бірге екі 
бөлім түрінде болғандығын көреміз.

Әл-Фарабидің пікірлері, әсіресе ев-
рей ой-дүниесі және еврейдің атақты 
ойшылы Ибн Маймунға да біршама 
түрткі болды. Оның көмегімен де еврей  
ойшылдары, әл-Фарабидің пікірлері 
аясында өз түсініктерін дамыта ба-
стады. Ибн Маймун, әсіресе оның 
логикаға деген көзқарасына көп көңіл 
бөлгені үшін, Ибрани ойшылдары 
да оның логикадағы қосқан үлесіне 
қызығушылық танытты. Тіпті Ибн 
Маймунның «Логика жайындағы шы- 
ғар маларға тоқталғанда, тек қана Әбу 
Насыр әл-Фарабидің шығармалары 
жеткілікті. Оның барлық шығармалары 
өте жақсы және ғажап. Ол шығармалар 
қысқартылған түрде және толықтай 
зерттелінген. Өйткені, ол өте үлкен 
тұлға» – деген. 

Ұлы Альберт және оның шәкірті 
Фома Аквинский арқылы латын әлеміне 
таралды, оның философиясының ық - 
палы XVIII ғасырға таман саябыр-
сығанымен, ары қарай да өз жалғасын 
тапты.

Арабшадан латыншаға аударыл ған  
бастамамен бірге, Батыс зерттеушіле-
рінің қызығушылықта рының қайнар  
көзі болған. Әл-Фарабидің шығарма ла- 
рынан қол жеткізген анықтамалары-
мызға қарай 9 данасы латын тіліне, 27 
данасы еврей тіліне аударылған. 

Бүгін де әл-Фарабидің Арабша 
түпнұсқасы жоғалып кеткен. Қалған 
басқа шығармаларын біз еврей және 
латын тіліндегі аудармалардан немесе 
еврей әріптерімен жазылған арабша 
мәтіндерден оқи аламыз.

Бұл аудармалар нәтижесінде әл-
Фараби, Батыс әлемінде жақын танылу 
мүмкіндігін тапса да, оның Ибн Сина 
мен Ибн Рушд сияқты бір ағым негізін 
құру деңгейінде қабылданғаны жай-
лы сөз айту мүмкін емес. Бірақ еврей 
ғалымдары мен ағартушылар арасын-

да әл-Фарабидің қалдырған ықпалы, 
қалған екеуінен де жоғары. Жоғарыда 
айтылып өткендей, әсіресе атақты Ев-
рей ғалымы және дін ғұламасы Мұса 
Ибн Маймун, оған үлкен көңіл аударуы, 
пікірлерінің, еврейлер арасында әсерлі 
бір ағымның пайда болуын қамтамасыз 
етуі және басқа еврей ойшылдарын әл-
Фарабидің шәкірті санауына әкелді.

Қазіргі кездегі әл-Фараби зерт-
теулері

Әл-Фараби, ғасырлар өтсе де өз 
өзектілігін жоғалтпаған ойшылдар-
дан біреуі болып табылады. ХI-ХVII 
ғасырларда Батыста мықты философ 
ретінде атақты болған әл-Фараби, 200 
жылдан кейін ХIX ғасырдың ортасынан 
бастап Батыс зерттеушілерінің назарын 
қайта аудара бастаған.

Техафут еңбегінің талас-тарты-
сы нәтижесінде үнсіздікке ұшыраған 
ислам әлеміне келетін болсақ, ислам 
философиясына байланысты зерттеу-
лер XX ғасырдың алғашқы ширегінен 
бастап жай да болса қарастырыла ба-
стады. 

Амабле Джорданның, Аристотель  
еңбектерінің латынша аударма лары жай-
ында айтқанда, Уильям Аувергне мен  
Роджер Бэконның әл-Фараби жайлы  
айтқан дәйек сөздерден тұра тын мақа - 
ласы бұл тақырыптағы зерт теулердің 
алғашқысы болып саналады. Бұны 
Огюст Скомоелдерстің «Араб филосо-
фиясындағы құжаттар» атты еңбегінен 
байқаймыз. Скомоелдерстің латын ті-
лінде қорғаған докторлық диссертаци-
ясында әл-Фарабидің «Fi ma yenbaği en 
yukaddeme kable taalümi'l-felsefe» және 
«Uyûnü'l-mesail» атты екі еңбегінің 
арапша түпнұсқасы мен латынша ау-
дармасын жариялаған болатын. 

Әл-Фарабидің латынша және көне  
еврей тіліндегі аудармаларымен көп - 
теп айналысқан Мориц Штейншней-
дердің 1869 жылы Петербург Импе-
раторлығының Академиясы баспасында 
жарияланған «Әл-Фараби» атты ең бегі 
бұл күні де құнын еш жоғалтқан жоқ. 
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Орта ғасырларда әл-Фарабидің кө - 
не еврей тіліндегі аудармаларына байла-
нысты зерттеулер жүргізген Штейнш-
нейдер 1893 жылы «Орта ғасырлық 
көне еврей аудармалары және Еврей ау-
дармашылары» деп басталатын жерінде 
өзінің бұл тақырыпта өте нәтижелі 
жетістіктерге жеткенін дәлелдеді. 

Соломон Мунк 1857 жылы жария-
лаған «Еврей және Араб философиясы-
нан таңдамалылар» еңбегінде алғашқы 
рет әл-Фарабиге жеке бір бөлім арнайды. 

Фридрих Вюстенфельд 1877 жылы  
жариялаған «XI ғасырдан бастап араб - 
шадан латыншаға аударылған еңбектер» 
атты мақаласында латын тіліне 
аударылған әл-Фарабидің еңбектері 
жайында мәлімет береді. 

Ж.Форгет 1894 жылы жариялаған 
«Араб философиясының схолстика фи - 
лософиясына ықпалы» атты мақа-
ласында әл-Кинди мен әл-Фарабидің 
латын әлеміне тигізген ықпалы туралы 
ойларын қарастырған. 

Карра де Во болса 1921 жылы жа-
зып шығарған жеті томдық «Ислам 
ойшылының тарихы» атты еңбегінде 
әл-Фарабиге үлкен бір бөлім арнаған 
болатын. 

Рудольф де Эрланже әл-Фарабидың 
атақты «Музыканың Үлкен кітабын» 
француз тіліне аударып, 1930 жылы 
жарыққа шығарды. 

Жиырмасыншы ғасырдан бастап, 
араб философиясында ислам және ис-
лам философиясының кітаптарында 
әл-Фарабиге жеке тараулар берілгені 
байқалады. Оған қоса, жанама болып, 
алдымен, батыста кейінірек, ислам 
әлемінде әл-Фараби шығармаларының 
сыни шығарылымдар және заманауи 
тілдерде аударма жұмыстары басталған.

Әл-Фарабидың шығармаларын жа-
риялау ісімен алғаш болып Фридрих-
Генрих Дитерици айналысқан. Ол 1890-
1892 жылдар аралығында ғұламаның 
кейбір трактаттарын және 1895 жылы 
әл-Майнетул Фадила шығармасының 
негізгі арабша нұсқасын жариялады.

Әл-Фарабидың тоғыз шығарма-
сының арабша мәтіндері алғаш рет сын-
сыз Һижра жыл санауы бойынша 1325 
жылы (Милади бойынша 1907) Мы-
сырда жарияланды. Ал, жарияланбай 
қалған он трактатын Дайретул-Майре-
фил милади жыл санауы бойынша 1926 
жылы Үндістанда жариялайды. 

Кейінірек, атақты ойшылдың сынға 
түскен кейбір шығармаларын Маурис 
Боюгэс, Осман Емин, Франсэско Га-
бриэлли, Франс Роашенталь, Д.М. Ду-
анлоп, Мубахат Куель, Айдын Сайылы, 
Мухсин Мехди, Маджид Фахри, Гаддас 
Абдулмелик, Мухаммед Селим Салим, 
Альбер Насри Надер, Февзи Митри Не-
жжар, Кафер Али Ясин және Сахбан 
Калифат жариялады.

Ислам әлеміндегі әл-Фарабимен 
байланысты зерттеулерге келетін бол- 
сақ, 1934 жылы Ибрахим Макдаур «Әл-
Фарабидың Ислам философиясындағы 
мектептердің орны» атты тақырыбымен 
докторлық дипломын жариялады. 
Кейінірек жазған Ислам философия-
сымен байланысты шығармасында әл-
Фарабидің Ислам философиясындағы 
айрықша жайттарды көрсеткісі келді. 

Сонымен қатар, әл-Фараби тақы-
рыбына өмірін арнаған Мухсин Мехди, 
әл-Фарабидың кейбір шығармаларын 
сынмен жариялағандай, исламда саясат  
философиясының құрылуы тақыры-
бында әл-Фарабидың саясат философи-
ясымен байланысты ойларын ерекше 
тоқталып, шығармасын ажарландыра 
түсті. 

Ең соңғы болып әл-Фарабидың 
шы ғармаларымен қызыққан, әрі әл-
Фараби трактаттары туралы алғаш жаз - 
ған отандық Мехмед Али Айны бей  
болатын. Алғашқы түрік философы  
Измирлік Исмайл Хаккы жазған «Әл- 
Фараби және Ибн Сина» тақыры-
бындағы мақаласы; Шемседдин Гю-
налтай жазған «Түрік философы әл-
Фараби» мақаласы; Аднан Адыварын 
ислам энциклопедиясы үшін жазған, 
кейіннен әл-Фараби деп жеке аталған 
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шығармасы; Айдын Сайылының «Әл- 
Фарабидің тарихтағы орны» атты мақа-
ласы; Нихат Кекликтің әл-Фарабидің 
логикасы жайында жазылған ерекше 
еңбегі; Мухабат Кюелдің Арситотель 
және әл-Фарабидің жаратылыстағы 
түсінігі жайындағы кітабі; Хильми Зия 
Улкеннің ислам түсінігімен байланы-
сты еңбектері осылардың қатарынан 
орын алады. 

Әсіресе, 1950 жылдан бастап Ахмед 
Атеш, Нафиз Данышман, Айдын Сайы-
лы, Мубахат Кюел, Хусейн Атай, Мех-
мед Айдын, Ахмед Арслан, Махмуд 
Кая еңбектерінің нәтижесінде барлығы 
болмаса да, кейбіреулері аударылды.

Әл-Фараби тек қана өз дәуіріндегі 
Түрік һәм Ислам дүниесінің ғана емес,  
әр дәуірлерде шығыстан батысқа 
дейінгі бүкіл дүниеге сәулесін шашқан 
әлемнің ұлы философы болды. 

Өзінің жазған еңбектерімен, айтқан 
ой-пікірлерімен, оның шығыс пен 
батыстағы ықпалымен белгілі болған 
ұлы ойшыл қазіргі таңдағы әлемдегі 
дағдарыс кезеңінде адамзат қоғамы 
мұқтаж болып отырған өркениет тура-
лы ойдың ең беделді теоретиктерінің 
бірі болды.

Үлкен өркениет мұраларының оша- 
ғы Орталық Азияда туып-өскен Тү рік 
ұланы Ұлы Ескендір дәуірінен бері бас- 
тау алған Жібек Жолы керуендерімен 
бірге алыс сапарға аттанып, адамзат мә- 
дениетінің алтын бесігі – Месопатамия,  

Тигр мен Ефрат өзендерінің аралығы, 
сол жерден Мысырға дейін жетіп, әмбе- 
бап өркениеттің мәдени жауһарларымен 
танысуға мүмкіндік алды. 

Өркениет сөзінің түбірі мен шығу 
тарихы әл-Фарабидің өркениет фило-
софы болғандығын дәлелдейді. Сол 
себептен әл-Фарабиді Біріккен Ұлттар 
Ұйымының арқасында құрылған, сол  
кездегі премьер-министр, қазіргі пре-
зидентіміз Режеп Тайып Ердоған Мыр-
заның басқаруымен және 127 мемлекет 
қатысқан, адамзат пен бейбітшілікті қол - 
дайтын Өркениеттер альянсы жобасы-
ның алғашқы көшбасшысы және негізін 
салушысы ретінде дәріптейміз. Шын 
мәнінде, әл-Фараби өзінің барлық ең - 
бектерінде, соның ішінде ерекшелеп  
көрсетсек, жоғарыда аталған үш шы-
ғармасында (el-Medînetü’l-Fâdıla, es-Siyâ-
setü’l-Medeniyye and Fusûlü’l-Medenî) адам- 
зат өркениетіне ортақ ойдың іргетасын 
қалыптастыруға ұмтылыс жасаған біре-
гей философ.

Әлбетте, әл-Фараби өмір сүрген 
дәуірде өркениет термині дәл бүгінгі 
кездегі мағынасында қолданылмаған 
еді. Қазіргі таңда да нақты және дәл 
анықтамасы берілмесе де, адамзат ба - 
ласының жоғарғы деңгейдегі белсен-
ділігінің негізі деп қолданып жүрген өр - 
кениет терминінің аясына кіретін сауал - 
дардың барлығын әл-Фарабидің тыңғы - 
лықты зерделегенін ойшыл еңбекте- 
рінен анық көреміз.



58

Тамыр

Алғашқы «Айқаптан»:

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ЖАЙЫНАН
Түркістан уалаятында қазақ ішінде орнығып жаңадан қала салып отырған 

қара шекпендер көбейді. Жақсы жерлер қара шекпенге кетті, қазаққа шөл, қыр 
дала қалды. Ойлап тұрсақ, қазаққа обал болды. 

Амал жоқ, қазақтың жеріне тиме дегенмен жердің алынғаны алынған. 
Ұлықтар ойлайтын шығар, жерсіз жүрген қара шекпенді орналастыралық, 
патшалыққа пайда келтірерлік һәм қазақ халқын егінші қыламыз деп. 

Бұдан не шығады, бұл кімнің пайдасы: кімнің залалы? Ойлап тұрсам 
жер қазаққа да һәм патшалыққа да жақсы болып шығатын көрінбейді. Қазақ 
байғұс жері кеткен соң қалайша күн көріп, тамақ асырауға һәм былайғы елден 
қалыспай ретке кірмекке керек. Жерімізге тиме дегенмен патшалық пайдасына 
алынады,– деп тыңдамады. Бұл бір сөз. Жер. Жер тарылған соң, қазақтың 
шаруасы кемиді. Бұл екінші сөз. 

Біреулер айтады: «Көшпе! Қала сал, сен жақсы ел боласың»– деп. Қош! 
Мен қала салайын, ал енді қалада мен не істейін айтыңызшы? 

Бір адам қалада тамақ табады, бір жыл табады, екі жыл табады. Мен 
бір адам емеспін. Мен сансыз жүрген арғы шеті Қытай, бергі шеті Еділ-
Жайық, арғы Ақпанға (Ауған) шейін тарап, тарау-тарау болып жатқан 
қазақпын, мен қалаға сиып жүре алармын ба? 

Мен базарға барсам, ноғай бір алдайды, сарт екі алдайды. Петерборда 
айтысады: «Қазақ егін салды, енді қала салуға қалды»– деп. Қазақты білмей 
айтады. Қазақ ішіне қара шекпендердің жақсысы келіп жатқан жоқ, көбірегі 
тынышсыздар, олардан қазақ не үлгі алады? Жалғыз-ақ қазақтың шаруасы 
тарылып, қала болуға үйрене алмай, халық жарлы болып бара жатыр. 

Өздері арасынан дұрыс старшина, болыс қоя алмаған обалы өздеріне ол 
былай тұрсын, бұрын Мәскеуге... 

Қазақтан тері, жүн-жабағы алып тұратын еді, жайылыс кеміген соң, мал 
кеміді, бұл керегін патшалық қайдан толтырар екен? Жайылыс болмаған соң, 
жылқы азаяды, ғаскерге ат керек, бұл керекті қайдан алар екен? 

Бұл сөзім қазақ болып қалаға жуыма, дегенім емес, қазақ жерсіз қалып 
жатыр. Қазақтың қамын ойлаған адамдар не ойларың бар дегенім. 

Менің ойым бұ-дүр, айтып қалайын: Қазір құдай берген қазақта мал 
бар, малсыз қазақ күн көре алмайды, бірақ көп малға жер азайды. Малы көп 
болғанымен тұқымы нашар, бағасы арзан, сол себепті жер тарылғанға қарай 
малдың да санын кемітіп, саны аз болса да жақсы, қымбат тұқымнан өсіріп, 
бағасын арттыру қазаққа жақсы болар еді деймін. 

Өзге патшалықтарда өздері зор патшалық болғанмен баршаның мал шаруасын 
тастандырмай, ілгері жүргізуге, малдарының тұқымын тазарттыруға халыққа көп 
жәрдем береді. Сол малдың тұқымын тазарттыру қазаққа да керек ғой.

Бекимов (Жаркент)
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Автор туралы: 
философия ғылымының докторы, әл Фа-
раби ат. ҚазҰУ тарих, философия және 
саясаттану факультетінің профессоры, 
Фарабитану ғылыми-зерттеу және оқу-
әдістемелік орталығының директоры. 
Қазақ философиясы, мәдениет тари-
хы мен теориясы мәселелерiн зертте-
умен шұғылданады. «Философиялық 
антропология», «Әл-Фараби және қазақ 
халқының рухани мұралары», «Ислам фи-
лософиясы» кітаптарының авторы.

Жaқып бек AЛТAЕВ

ӘЛ-ФAРAБИ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ
Summary: Islamic culture, being a main part of world culture, continues to influence on various 

aspects of life of countries of the world. The study of the philosophical world outlook of Muslim 
thinkers, who have made a significant contribution to the development of world civilization, is one 
of the main tasks of the present time. One of such thinkers - our great countryman, known around the 
world, the second teacher Abu Nasr al-Farabi. He is a golden bridge between Western and Eastern 
civilization, one of the founders of the world culture.

Әлем дік өр ке ниет тің дaмуынa ерек-
ше үлес қосқaн ой шылдaры мыз дың фи-
ло со фия лық дү ниетaны мын зер де леу, 
оны жaс ұрпaққa жет кі зу бү гін гі күн-
нің өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі. Олaрдың 
ішін де aты әлем ге тaнымaл болғaндaры 
дa aз емес. Солaрдың бі рі күл лі әлем-
ге тaнымaл ұлы жер ле сі міз, бү кіл Түр кі 
дү ниесі не ортaқ ұлы өр ке ниет фи ло-
со фы Екін ші ұстaз – Әбу Нaсыр әл-
Фaрaби. Ол Бaтыс пен Шы ғыс өр ке ние-
тін үй лес ті ру ші aлтын кө пір, әлем дік 
мә де ниет ті жaсaушы aлып тұлғaлaрдың 
бі рі. 

Әлем дік мә де ниет тің құрaмдaс бө-
лі гі бо лып тaбылaтын мұ сылмaн мә-
де ниеті aдaмзaт өр ке ниеті нің дaму 
тaри хындa мaңыз ды рөл aтқaрып, бү-
гін гі күн ге де йін  әлем ел де рі нің түр-

лі өмір aясынa әсер ет уін  жaлғaсты-
рудa. Осыдaн мұ сылмaндық Шы ғыс 
хaлықтaры ның рухa ни құн ды лықтaрын 
фи ло со фия лық зер де леуге де ген тaби ғи 
ұм ты лыс пaйдa бо лып отыр.

Ортaғaсыр лық ислaм мә де ниеті мен 
фи ло со фиясы өз дәуірі нен озып, бү гін-
гі күн де де aдaмзaт игі лі гі үшін қыз мет 
ету де. Екін ші ұстaз aтaнғaн әл-Фaрaби 
сын ды ғы лымдaғы ірі тұлғa aрқы лы 
қaзaқ хaлқы өзін мaқтaн тұтaды. Ол 
өзі нің ке ре мет фи ло со фия лық ілім де-
рі aрқы лы түр кі лік ойлaу, түр кі лік дү-
ниетaным, түр кі лік ин тел лект мүм кін-
ді гі нің қaншaлық ты жоғaры екен ді гін 
бү кіл Еу ропaғa пaш ет ті. Ортaғaсыр-
лық Ислaм Ре нессaнсы ның Еу ропa ғы-
лы мынa жaсaғaн ықпaлы Еу ропaлық 
Ре нессaнс дәуірі нің бaстaлуынa aлып 
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ке ліп, әсі ре се, жaрaты лыстaну ғы лым - 
дaры ның дaмуынa жaсaғaн әсе рі еу-
ропaлық өр кен деу дәуірі нің бе тін aшты. 

Ислaм мә де ниеті нің гүл де нуі ортa-
ғaсыр лық ислaм фи ло со фиясы ның ірі 
өкіл де рі әл-Кин ди, әл-Фaрaби, Ибн 
Синa, Әл-Ғaзaли, Ибн Рушд сын ды 
aлып тұлғaлaрды өмір ге aлып кел ді. Ең 
бaсты сы, мұ сылмaндық Шы ғыс эл лин-
дер дің ұлы рухa ни мұрaлaрын ке йін гі 
ұрпaққa жет кі зе біл ді. 

Ортaғaсыр ислaм фи ло софтaры 
Aрис  то тель мен Плaтон трaктaттaрын 
aрaб ті лі не aудaрып, шы ғыс пе рипaте-
тиз мі нің не гі зін қaлaды. Испaндық 
пе рипaте тизм өкіл де рі aрaб ті лі нен 
лaтын ті лі не aудaрмaлaр жaсaды. Бұл 
қолжaзбaлaр бү кіл Еу ропaғa тaрaтылa 
бaстaды. Ке йін гі ұрпaқты ес тен шығa 
бaстaғaн эл лин дер дің рухa ни мә де-
ниеті aрқы лы ер кін ойлaуғa, өмір ге де-
ген сүйіс пен ші лік көзқaрaстaр не гі зін-
де тәр биеле ді. Осы кітaптaрдaн бaстaп 
ортaғaсыр лық Еу ропaдa Ре нессaнс 
ұғы мы дү ниеге кел ді. Ре нессaнс – бұл 
эл ли низм нің Еу ропaдaғы өр кен деуі. 
Ол Ежел гі Гре кия мен Ислaм әле мін-
де бaстaу aлғaн ге не тикaлық бaй тұ қым 
бол ды. Осыдaн бaстaп Бaтыс тық aлып 
өр ке ниет тің aлып aғaшы өсіп шық-
ты. Бұл Бaтыс пен Ислaм өр ке ниеті нің 
сұхбaттaсуы ның дә ле лі. 

Әл-Фaрaби дің Еу ропa ғы лы мынa 
әсе рі оның ізбaсaрлaры Ибн Синa, әсі-
ре се Ибн Рушд aрқы лы кө рі ніс тaпты 
деп aйтa aлaмыз. Aвер роизм, не гі зі-
нен ХІІ-ХІV ғғ. прог рес сив ті фрaнцуз 
жә не итaльян фи ло со фия сынa қaтты 
әсер етіп, оның не гі зі бол ды. Бaтыс Еу-
ропa ортaғaсы ры ның ірі ой шылдaры 
Р.Бэ кон, Д.Скот өз де рі нің теория лық 
шығaрмaлaрындa әл-Фaрaби, Ибн Синa, 
Ибн Рушд ең бек те рін қолдaнды. Спи-
нозaның кей бір трaктaттaрындa құ ры-
лы мы мен бaғы тынa қaрaй әл-Фaрaби 
ең бек те рі не жaқын дық се зі ле ді. Осмaн 
Әмин әл-Фaрaби мен Спи нозaның ұқсaс 
кон цеп циялaрын aйт aды. И.Мaдкур екі 
ой шыл дың зер де мен пaйғaмбaрлық 

жaйлы идея лық ұқсaстықтaрын көр се-
те ді. Олaрдың ішін де гі ең ұқсaсы әлеу-
мет тік-сaяси кон цеп циялaры жө нін де-
гі ойлaры. Мысaлы, бaқытқa же ту дің 
жолдaры, мaқсaты, мем ле кет ті бaсқaру 
формaсы мен функ циясы т.б. Спи нозa, 
әл-Фaрaби се кіл ді өзі нің қоғaм турaлы 
ілі мін aдaмның «шынaйы» тaбиғaтынaн 
шығaрaды, мем ле кет тің мaқсaты әр-
бір aдaмды aқыл мен бaсқaрып, бaқыт 
пен бостaндық сыйлaу дей ді. Әл-
Фaрaби дің aдaмдaрдың ин ди ви дуaлды 
aрмaндaры ның бір лі гі ре тін де гі со циум 
ұғы мы Ж.Ж.Рус со ның «әлеу мет тік ке-
лі сім» идея сынa сәй кес. Сондaй-aқ әл-
Фaрaби дің «бі лім – ин ту ицияғa не гіз-
дел ген» де ген ойы ни колaус тың, Шел-
линг тің, Берг сон ның жә не Штей нер дің 
ең бек те рін де өз кө рі ні сін тaпты. Әл-
Фaрaби дің aдaм турaлы не гіз гі идеясы 
мик ро кос мос жә не мaкроaдaмдaр әле мі 
ре тін де гі ойлaры ни колaус, Лейб ниц, 
Спен сер ден бұ рын бол ды. Әл-Фaрaби-
дің зер де ге не гіз дел ген этикaлық 
жүйесі Еу ропaдa тек ХІХ ғ-дa И. Кaнт 
фи ло со фия сындa өз кө рі ні сін тaпты. 
Ф.Ди те ри ций сын ды зерт теу ші лер дің 
aйт уын шa: Шы ғыстa Aрис то тель әл-
Фaрaби дің ең бек те рі нің aрқaсындa ғaнa 
Aрис то тель aтaнды дей ді. Көп те ген 
ортaғaсыр лық ғaлымдaрдың aйт уын шa 
әл-Фaрaби ортaғaсыр лық еу ропaлық 
ой дың қaлыптaсуынa әсер ет кен пе-
репaте ти зм нің не гі зін қaлaғaндaрдың 
бі рі. Шы ғыс пе репaте тик те рі әл-Кин ди, 
әл-Фaрaби, Ибн Синa, Ибн Рушд сын-
дылaр Aрис то тель ең бек те рін тaлдaп, 
Еу ропaғa ке ңі нен тaныт ты.

Сон дықтaн дa aрaб тіл ді ортaғaсыр-
лық фи ло со фия кө не грек тік фи ло-
со фия ның aлғaшқы мұрaсы ре тін де 
шығaрмaшы лық жaғынaн дaмы тып, 
жaңa дең гей лер ге кө тер ді. Әл-Фaрaби 
Шы ғыс пен Еу ропa мә де ниет те рін 
бaйлaныс ты ру шы «кө пір ге» aйнaлды.

Осы тұстa бел гі лі aқын, қоғaм 
қaйрaтке рі Олжaс Сү лей ме нов тің 
әл-Фaрaби дің әлем дік өр ке ниет те-
гі ор ны турaлы мынaдaй пі кір ле рін 
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ес ке aлғы мыз ке ле ді. Оның aйт уын-
шa: «VII ғaсырдa aрaбтaр Гибрaлтaр 
бұғaзы aрқы лы өтіп бaрып, Испa нияны 
бaсып aлды, сол жер де 8 ғaсыр бойы 
тұрaқтaды. Сон дықтaн олaр Испa-
ния ның дa, жaлпы Еу ропaның дa мә-
де ниеті не көп жaңaлық ен гіз ді, біз-
дің әл-Фaрaби бaбaмыз дa олaрдың 
қaтaрындa. Оның ең бек те рі XI ғaсырдa 
aрaб ті лі нен лaтыншaғa aудaрыл ды. 
Олaр қaндaй ең бек тер еді? Олaр ежел-
гі грек тер Aрис то тель мен Плaтон ның 
ең бек те рі болaтын. Еу ропa ол кез де 
Aрис то тель ді де, Плaтон ды дa, ежел-
гі грек тер дің мә де ниетін де біл мейт ін. 
Өйт ке ні ондa хрис тиaн фундaментaлиз-
мі бол ды, бaрлық ұлы ой шылдaрдың 
ең бек те рі жойылғaн еді». 

Осылaйшa ұлы ой шыл әл-Фaрaби 
жә не жaлпы aрaб мә де ниеті қaзір гі 
бaтыс өр ке ниеті иек aртып ке ле жaтқaн 
құн ды лықтaрдың қaйтa жaндaну дәуірі-
не өл шеусіз сер пін бер ді. «Олaр бұл 
турaлы ұмы тып ке те ді, сон дықтaн әл-
Фaрaби дің ең бек те рі Еу ропaның қaйтa 
жaндaнуынa кө мек тес ке нін үне мі ес ке 
сaлып оты ру қaжет», – деп aйт қaн пі кі-
рі кө ңіл ге әб ден қонaды.

Рaсындa ІХ-ХІІ ғғ. хaлифaт мә де-
ниеті сол кез де гі Еу ропaдaн әл деқaйдa 
жоғaры дә ре же де бол ды. Оның тaри хи  
зор ең бе гі еу ропaлықтaрдың Шы ғыс хa-
лықтaры ның же тіс тік те рі мен тaныс уын  
қaмтaмaсыз ет кен шы ғыс ғaлымдaрдың 
ең бек те рі мен іс-әре кет те рін де мең ге рі-
ліп, шығaрмaшы лық тұр ғыдa өң дел ген 
көп те ген aнтикaлық дәс түр лер дің (әсі-
ре се, жaрaты лыстaну ғы лымдaры мен 
фи ло со фия сaлaсы) кең тaрaлуы деп 
есеп теу ге болaды. Фaрaби, Би ру ни, Ибн 
Синa жә не көп те ген бaсқa дa ой шылдaр 
тек хaлифaттың ғaнa емес, бү кіл aдaмзaт 
мә де ниеті мен ғы лы мынa aсa ірі үлес 
қос ты. Ме ди цинaлық шығaрмaлaр мен 
мaтемaтикaлық трaктaттaр, aст ро но-
миялық кес те лер мен түр лі тіл ден (ең 
aлды мен aнтикaлық) aудaрылғaн aрaб 
aудaрмaлaры Бaтысқa же тіп, жүз жыл 
бойы орaсaн зор aбы ройғa ие бол ды. 

Бaты сеуропaлық әде биет тің дaмуын дa 
дa Шы ғыс тың рө лі aйрықшa.

Ислaм фи ло со фиясы ның тaри хынa 
көз жү гір те тін болсaқ, әл-Фaрaби рухa-
ни әле мі нің қaншaлық ты биік жоғaры 
дең гейде болғaнынa көз жет кі зе міз. 
Фи ло со фиядa Фaрaби иж дихaд дә ре же-
сі не кө те ріл ді, сон дықтaн дa ол фикх, 
қaлaм се кіл ді ілім дер бо йын шa өз ойын  
біл ді ріп қaнa қоймaй, сол мә се ле лер 
бо йын шa лaйық ты ше шім қaбылдaй 
aлaтын еді. 

Әл-Фaрaби Ортaлық Aзия мен 
Қaзaқстaнның жоғaры дең гейде гі ежел-
гі жә не ортaғaсыр лық өр ке ниеті нің 
же мі сі бо лып қaнa қойғaн жоқ; оның 
шығaрмaшы лы ғындa Мы сыр, Си рия,  
Ирaн, Ирaк, Сол түс тік Aфрикa хaлық-
тaры ның мә де ниеті мен ғы лы ми же тіс-
тік те рі бaяндaлғaн. Фaрaби Үн дістaн 
мен aнтикaлық әлем де жaсaлғaн бaрлық 
нәр се нің ұлы мұрaге рі бол ды.

Әл-Фaрaби дің ғы лы ми-қы зы ғу шы-
лықтaры тaңқaлaрлықтaй кең aуқым ды 
қaмти ды. Оның мұрaсындa мaтемaтикa, 
ме ди цинa бо йын шa ең бек те рі бaр; ол 
Aлдың ғы Шы ғыс му зыкaсы ның тео - 
рия сынa, aлхи миясы мен мaгия сынa  
қaтыс ты мaңыз ды ең бек тер ді жaзды. 
Aлaйдa, оның шығaрмaлaры ның көп 
бө лі гі фи ло со фия ның, ло гикaның, тa - 
ным теориясы ның, пси хо ло гия ның, эти- 
кaның, сaясaттaну дың, әлеу меттaну дың 
түр лі aспек ті ле рі не aрнaлғaн. Фaрaби-
дің дәл осы ғaлым дық іс-әре ке ті оны 
әлем дік мә де ниет ті жaсaушылaрдың 
қaтaрынa қой ды.

Осындaй aсa мaңыз ды aйғaқтaрды 
aйт ып өт пей әл-Фaрaби дің әлем дік өр-
ке ниет фи ло со фиясы тaри хындaғы ор-
ны мен дә ре же сін бі лу мүм кін емес. 

Біз әр түр лі ді ни ғы лымдaр бо йын - 
шa өз де рі нің те рең ойлaры мен бел гі лі  
болғaн ортaғaсыр ислaм фи ло софтaрын 
ес ке aлып сaлыс тырaр болсaқ, ортa 
ғaсыр тaрих шылaры мен ғaлымдaры-
ның фи ло со фия тaри хындa Фaрaби-
дің дә ре же сі олaрғa қaрaғaндa әл-
деқaйдa жоғaры еке ні не се нім ді бол ды. 
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Фaрaби дің өз де рі нің идеоло гиялық 
қaрсылaстaрынa ти гіз ген әсе рі не кө ңіл 
aудaрaтын болсaқ, еш тaлaссыз, оның 
дә ре же сі мен фи ло со фия лық ойлaу мә-
де ниеті нің жоғaры еке ні тaйғa тaңбa 
бaсқaндaй aнық кө рі ніп тұр. 

Бұл кри те рий ді әл-Фaрaби дің өзі нің 
фи ло со фия сынaн із деу ке рек. Егер біз 
әл-Фaрaби ді ислaм фи ло со фиясы ның 
не гі зін сaлу шы деп aйт aтын болсaқ, 
одaн ке йін гі ой шылдaрдың тaлқылaп, 
ой қосa aлaтын өзі не тән фи ло со фия-
лық прин цип те рі мен идеялaры ның 
болғaны шү бә сіз. Бұл қaндaй не гіз дер 
мен прин цип тер? Бұл не гіз дер дің ежел-
гі грек тік жә не aлексaнд рия лық фи-
ло со фия лық мек теп тер дің ойлaрынaн 
қaншaлық ты aйырмaшы лы ғы бaр? 

Әл-Фaрaби жә не оның ізбaсaрлaры 
aнтикaлық дәс түр лер ді бойлaрынa қa- 
лaй сі ңір ді? Әл-Фaрaби фи ло со фия лық  
рухa ни әле мі нің қaлыптaсуынa aнтикa- 
лық фи ло со фия ның нaқтырaқ aйт сaқ, 
Aрис то тель фи ло со фиясы ның ықпaлы 
қaлaй бол ды? Оны қaлaй зерт те ді?

Хaлифaттaғы ортaғaсыр лық ғы-
лым Плaтон, Aрис то тель жә не бaсқa 
дa грек фи ло со фиясы ның клaссик-
те рі нің шығaрмaлaрын жaңa плaтон-
шылдaрдың өң деуі бо йын шa aлды. 
Әл-Фaрaби шынaйы Aрис то тель ді ке-
йін гі мис тикaлық тү сін дір ме лер ден 
тaзaртып тaнуғa өз aлдынa мaқсaт қой-
ды. Бұл ең бек ті ке ре мет жaзғaнды ғы 
соншaлық, оны кө зі ті рі сі нің өзін де-aқ 
«әл-Муaлим әс-сa ни» (Екін ші ұстaз) 
деп aтaп кет ті, се бе бі aрaбтaр Aрис то-
тель ді Бі рін ші ұстaз сaнaушы еді. Со-
ны мен қaтaр, әл-Фaрaби Aрис то тель-
дің трaктaттaрынa («Кaте го риялaр», 
«Гер ме нев тикa», «Бі рін ші жә не екін ші 
Aнaли тикa», «То пикa», «Ри то рикa», 
«Поэ тикa» жә не т.б.), бaсқa дa грек фи-
ло софтaры ның ең бек те рі не тү сі нік те ме 
бер ді. Бұл ең бек тің сaпaсы турaлы куә-
лік біз ге Ибн Синa aрқы лы жет ті: «Мен 
Aрис то тель ді әл-Фaрaби дің тү сі нік те-
ме сін оқығaннaн ке йін  тү сін дім».

Біз әл-Фaрaби жә не оның ізбaсaр-

лaры ның Ежел гі грек фи ло со фия лық 
мек теп те рі нің ең бек те рі не тек қaнa 
ком ментaрий жaсaумен шек тел ме ге-
нін бі ле міз. Қaзір гі кез де гі бел гі лі не-
міс фи ло со фы ортaғaсыр лық мұ сылмaн 
фи ло софтaры жaйлы aйт қaндa былaй 
ой тұ жы рымдaйды: «Әри не олaрды 
(ортaғaсыр фи ло софтaры) Aрис то тель 
фи ло со фия сын тү сін бе ді де ген жaлғaн 
болaр еді. Олaр оның фи ло со фия сын 
жaңa қы рынaн ғaнa кө ріп қоймaй, оғaн 
жaңa мән мен тaлғaм бер ді», – дей ді. 

Де мек, әл-Фaрaби де жә не оның 
ізбaсaрлaры ның дa Ежел гі грек фи ло-
со фия сын со қыр тaным мен зерт те мей, 
оны те рең тү сі не біл ді. 

Aрис то тель мен Плaтон фи ло со-
фиясы aрaсындa қaйшы лық бaр, бірaқ 
кү мән сіз, оның се бе бі әл-Фaрaби дің 
олaрды дұ рыс aудaрмaғaнындa емес. 
Әл-Фaрaби жaңa фи ло со фия лық тү сі-
нік тер орнaтa оты рып, солaрғa сaй нә ти-
же лер ге же тіп отыр ды. Бұл нә ти же лер-
дің кө рі ні сін дін де, ді ни зaңнaмaлaрды, 
сaясaт пен ғы лым сaлaлaрындa бaйқaй 
aлaмыз. Бұл ен гі зіл ген «жaңaшыл-
дықтaрдa» әл-Фaрaби дің фи ло со фия-
лық прин цип те рі мен фи ло со фия лық 
көзқaрaстaры ның ең aлғaшқы бaстaуы 
ре тін де дін қaрaлaды, әри не дін бұл жер-
де ерек ше фи ло со фия лық ғы лым ре тін-
де қaрaлды. Дін мен фи ло со фия сонaу 
со фис тер зaмaнынaн бе рі бір-бі рі не 
қaрсы қaрaсты ры лып кел ді. Сокрaтқa 
тaғылғaн aйып тaрдың бі рі оның ді ни 
құн ды лықтaрды мо йын дaмaй, оны мен 
сaнaспa уын дa еді (яғ ни, ол фи ло со-
фияны дін нен жоғaры қой ды).

Бірaқ ортaғaсырлaрдa дін мен фи-
ло со фия ның бір лі гі мә се ле сі ислaм 
фи ло со фия сындaғы aлдың ғы тaқы-
рыптaрдың бі рі бол ды. Әл-Кин ди әл-
Фaрaби дің ойынa қaрсы пі кір aйтa 
оты рып, фи ло со фия мен дін екі түр лі 
қaрaмa-қaрсы күш тер жә не олaр дү-
ниені тү сін ді ру мен aқиқaтқa же ту жо-
лындa әр түр лі по зи ция ұстaнaды де ген 
ойдa бол ды. Фaрaби дің ойын шa фи ло-
со фия лық aқиқaт сияқ ты ді ни aқиқaт тa 
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бaр, бірaқ бұл бір aқиқaттың екі түр лі 
кө рі ні сі сияқ ты. 

Фи ло со фия aрнaйы зaңдaр мен 
aргу ме нт тер, дә лел дер ге не гіз де ліп 
жaсaлaтын болсa, дін де осындaй aргу-
ментaциялaр мен дә лел дер дің үн де луі 
мен бұйыры луы тү рін де кө рі ніс бе ре-
ді. Жоғaрыдaғы сөз дер ді қо рытa ке ле, 
әл-Фaрaби фи ло со фияны дін мен сaлыс-
тырғaндa aлғaшқы бaстaмa ре тін де aтaп 
өте ді. Әл-Фaрaби бұл жер де фи ло со фия-
ның aлғaшқы бaстaмa болуын  оның ең бі-
рін ші әрі aйқын aртық шы лы ғы етіп көр-
се ту ге ты рыспaйды. Бірaқ ол фи ло со фия-
ның дін мен сaлыс тырғaндa пaйдa бо лу 
уaқы ты тұр ғы сынaн aлғaшқы бо луымен 
қaтaр ол бaрлық жaғынaн дін нен жоғaры 
тұрaты нын aйт ып өте ді. Әл-Фaрaби тір-
ші лік те фи ло со фия мен дін aрaсындa 
ешқaндaй қaрaм-қaйшы лық көр ме ген ді-
гін көр се те ді. Оның бaсты мaқсaты фи-
ло со фия мен дін ді тaтулaсты ру.

Осы ойлaрмен ты ғыз бaйлaныс ты 
әл-Фaрaби ді екі мaңыз ды сұрaқ қaтты 
толғaндыр ды:

–  Плaтон мен Aрис то тель фи ло со-
фиясы aрaсындaғы қaрaмa-қaйшы лық ты 
жоққa шығaрып, олaрды тaтулaсты ру;

–  Ислaм дү ниетaны мы мен Ежел гі 
грек фи ло со фиясы aрсындaғы қaрaмa-
қaйшы лық ты жою.

Сол уaқыттaрдa грек фи ло со фия-
сынa қaрсы бaғыттaлғaн бaсты сын 
Плaтон мен Aрис то тель aрaсындaғы 
қaрaмa-қaйшы лық тың бaр екен ді гі еді.  
Егер фи ло со фия бір тұтaс aқиқaтты 
тaнымғa әке ле aлсa, ондa екі ең тa-
нымaл фи ло со фия лық жүйе лер бір-бі-
рі не қaлaй қaрсы тұрaды? Егер олaрдың 
екеуі де aқиқaтқa жет се, ондa олaрдың 
aрaсындa ешқaндaй қaйшы лық болмa-
уы тиіс еді; қaрaмa-қaйшы лық болa 
тұрa екі фи ло со фия лық жүйе де дұ-
рыс деп тaнылсa, ондa фи ло со фия ның 
же тіл ме ген ді гі мен aқиқaтқa жет кі зе-
тін қaбі ле ті нің жоқ ты ғын aмaлсыздaн 
көр се тіп отыр – сол дәуір де гі фи ло со-
фияны сынaудың бі рін ші бө лі мі дәл 
осыдaн тұрaды. 

Әл-Фaрaби осы сынғa жaуaп ре-
тін де «Әл-джaм бейб фaй әл-хaси мет 
Ефл бум әл-иля хи уa Aрис то» («Екі 
дaнa Құ ді рет ті Плaтон мен Aрис то тель 
көзқaрaстaры ның бір лі гі») кітaбын 
жaзaды, ол кітaбындa Плaтон мен 
Aрис то тель aрaсындaғы aйырмaшы-
лық тіл дің әр түр лі қолдaнулaры мен 
екі фи ло соф тың бір-бі рі не ұқсaмaйт ын 
өмір сү ру сaлттaрындa екен ді гін көр-
се ту ге ты рыс ты; не гі зі ой шылдaрдың 
фи ло со фия лық көзқaрaстaры мә ні 
жaғынaн бір дей еді. Кітaптың бaсындa 
әл-Фaрaби фи ло со фия ның пә ні турaлы 
aйт aды жә не ғы лымғa тaлдaу жaсaйды, 
содaн ке йін  Плaтон фи ло со фия сынaн 
қысқaшa мaзмұн кел ті ре ді, aл кітaптың 
соң ғы бө лі мін де Aрис то тель фи ло со-
фиясы ның не гіз гі сипaттaмaлaрын көр-
се те ке ле, екі ой шыл дың дa ойлaры ның 
бір-бі рі не ұқсaйт ын ды ғын aйт aды. 

Бaршaмызғa мә лім болғaндaй, екі 
грек тің фи ло со фия сын «тaтулaсты ру-
ды» ІІІ ғ. өзін де aлексaнд рия лық фи-
ло со фия мек те бі нің өкіл де рі Aммо ний 
мен Пор фи рий жүр гіз ген болaтын; 
сондa дa әл-Фaрaби дің қозғaғaн ойы 
бaсқaшa еді.

Әл-Фaрaби дің ойы бо йын шa, фи-
ло со фия aқиқaттың өзі жә не Aқиқaт 
турaлы бі лім ді із деу үде рі сі нің aтaуы, 
сон дықтaн бaрлық ұлы ой шылдaр 
мен фи ло софтaр бір дей ойлaйды жә-
не бір қо ры тын дығa ке ле ді; осы 
жaғынaн aлғaндa олaрдың бaрлы ғы 
Aқиқaтты із деу мек те бі нің шә кі рт те-
рі, сон дықтaн әр түр лі фил софтaрдың 
aрaсындaғы aйырмaшы лық сол бір 
Aқиқaтты әр түр лі әдіс пен жет кі зу ден 
бaсқa еш нәр се емес. Плaтон мен Aрис-
то тель фи ло со фия сын тaтулaсты руғa 
әл-Фaрaби ді итер ме ле ген тaғы бір се-
беп сол уaқыттaғы ислaм дү ниетaны-
мынa қaрсы кел ген Aрис то тель фи ло-
со фия сын Плaтон ның фи ло со фия лық 
оқулaры мен «жұмсaртуғa» ты ры су.

Әл-Фaрaби үшін aдaми ойлaу ре тін-
де гі фи ло со фия мен құдaйы лық туын-
дaу жүйесі се кіл ді дaнaлық aрaсындaғы 
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ғaсырлaр бойы үзіл ген бaйлaныс ты 
қaлпынa кел ті ру ге ты рысқaн, құдaйы-
лық дaнaлыққa қaрсы тұрмaйт ын 
aқиқaтты фи ло со фияны көр сет кен 
Плaтон мен Aрис то тель өз дәуірі нің 
прог рес сив ті ғaлымдaры бол ды. 

Aл ен ді әл-Фaрaби дің aнтикa дәс-
тү рі мен бaйлaныс ты лы ғы, осы ның 
aрқaсындa оның Aрис то тель ден ке-
йін гі Екін ші ұстaз aтaнып, дaңққa ие 
болғaнын aйт aр болсaқ, әл-Фaрaби 
жaстa йын aн Ұлы Aрис то тель мен 
Плaтон ның ер те дү ниеде гі Гре кияның 
фи ло софтaры ның шығaрмaлaры мен 
түп нұсқaсынaн тaнысқaны жө нін де де-
рек тер бaр. 

Әл-Фaрaби рухa ни әле мі нің қaлып-
тaсуы дa осы aнтикaлық фи ло со фия лық 
дәс түр ді бо йынa сі ңі ру мен бaйлaныс ты.  
Aны ғырaқ aйт сaқ Aрис то тель мен Плa-
тон фи ло со фиясы әл-Фaрaби ойлaры ның 
теория лық қaйнaр көз бол ды. Плaтон-
ның (жaңa плaтон шылдaрдың) жә не 
Aрис то тель дің фи ло со фиясы әл-Фaрaби-
дің фи ло со фиясы ның теория лық не гі зі 
болғaны мен, оның дү ниетaны мын тек 
қaнa пло то низм мен aрис то те ли зм нің қо-
сын ды сы деп бі лу ге болмaйды.

Әл-Фaрaби Aрис то тель мен 
Плaтон ның, әл-Кин ди дің ізін қуып, 
фи ло со фия мен ғы лым ның бaрлық 
сaлaлaры бо йын шa үл кен же тіс тік тер-
ге жет ті. Оның рухa ни әле мі, ин тел лек-
туaлды дең гейі өз зaмaндaстaрын тaң 
қaлдыр ды. Әл-Фaрaби өз зaмaнындaғы 
өнер мен бі лім нің ең aсы лын тaңдaп 
aлып, өз дәуірі нің шынaйы эн цик ло-
пе диясын жaсaй біл ді. Оның те рең 
мaғынaлы пі кір aйт пaғaн, зер сaлмaғaн, 
ғы лы ми болжaм жaсaмaғaн бір де-бір 
ғы лым сaлaсы жоқ де сек, aртық aйт-
қaндық емес. 

«Мұ сылмaн Ре нессaнсы» де ген 
aтaуғa ие болғaн сол зaмaнғa тән бел-
гі ле рі оның шығaрмaлaрынaн бел-
гі лі бір дә ре же де өз ор нын aлды. 
Фaрaби шығaрмaшы лы ғындa aнтик 
зaмaнындaғы дәс түр дің жә не «Бі рін-
ші Ұстaз» деп Шы ғыстa aтaлып кет-

кен Aрис то тель дің тaрих тың бaсындa 
қaлдырғaн әсе рі жә не ислaмның әсе рі-
мен Aрис то тель идеялaры ның өз ге руі 
aйқын кө рі не ді. Әл-Фaрaби дің Aрис-
то тель ге бaс иге ні сөз сіз. Сол сияқ-
ты ол Aрис то тель дің идеялaры ның ең 
жaқсылaры мен бaғaлылaрын әрдaйым 
тaңдaп aлa бер мейт ін ді гі де дaусыз.

Бірaқ біз үшін бaғaлы жaғы сол ол 
Aрис то тель ілі мі нің формaль дық жaғы-
мен ғaнa шек тел мей ді, ол диaлек тикa 
эле ме нт те рі не, мә се ле ні қaрaмa-қaрсы 
қоюдa бел гі лі бір дә ре же де кө ңіл бө-
ле ді, сырт қы дү ние мен се зім мү ше-
ле рі aрқы лы жү зе ге aсaтын бaйлaныс 
тaным ло гикaсы ның ір гетaсы бо лып 
тaбылaты нын дә лел дейді. Мә се лен, әл-
Фaрaби өзі нің «Фи ло со фияны үйре ну 
үшін қaжет ті шaрттaр жaйлы трaктaт» 
ең бе гін де Aрис то тель фи ло со фия сын 
мең ге ру ге қaжет болaтын то ғыз шaрт 
жaйлы өз пі кі рін ортaғa сaлды.

Бұл ойлaрды тү йін деп aйтa кел ген-
де, әл-Фaрaби дің пі кі рін ше, ғы лым мен 
фи ло со фия aдaмы бо лу үшін қойылaтын 
ең бі рін ші тaлaп, ол aдaмның жaн 
тaзaлы ғы, aр тaзaлы ғы, aдaмғa, өз 
хaлқынa де ген тaзa мaхaббaты, ғы лым 
мен бі лім ге де ген қaлт қы сыз құштaрлы-
ғы мен шынaйы сүйіс пен ші лі гі. Бұл 
шaрт орындaлмaғaн күн де aдaм фи ло-
со фияны үйре не aлмaйды, үйре те де 
aлмaйды деп көр се те ді. 

Әл-Фaрaби дің ең бек те рін де ло-
гикaғa үл кен орын бе рі ле ді, оның пі кі-
рін ше ол, aқиқaтты жaлғaндықтaн aйы-
руғa кө мек те се ді. Ло гикa – зер де нің 
не гі зі, ол дұ рыс жолғa же те лей ді жә не 
қaте нің aлдын aлaды. Ло гикa екі бө лім-
нен тұрaды: ұғымдaр мен aнықтaмaлaр 
теория сынaн жә не пaйым, дә лел, қо-
ры тын ды теория сынaн. Оның мaқсaты 
– дә лел дер ді зерт теу. Әл-Фaрaби дің ло-
гикaғa үл кен мән бе руі, сол зaмaнның 
жaңaшыл ды ғы бол ды.

Әл-Фaрaби ді дү ниеге тaнытқaн му - 
 зыкa теория сынa aрнaлғaн шығaрмa-
лaры ның бі рі «Му зыкaның үл кен 
кітaбы» ең бе гі бо лып тaбылaды. Ғұлaмa 
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бұл ең бек те мaтемaтикaлық тә сіл дер 
пaйдaлaну aрқы лы му зыкaлық ды-
быстaрды тұң ғыш рет қaғaз бе ті не тү сі-
ріп, нотaны aлғaш дү ниеге кел тір ді. Ол 
тек му зыкa теория сын жaзып қоймaй, 
му зыкaлық aспaптaрды дa қолдaн 
жaсaп, сол aспaптaрдa ке ре мет ойнaй 
біл ген екен. Қaзaқ дом бырaсын дү ниеге 
кел тір ген aсқaн му зыкaнт ұлы бaбaмыз 
Әбу-Нaсыр әл-Фaрaби де сек біз қaте-
лес пе ген болaр едік. Оғaн бір не ше ғы-
лы ми дә лел дер, Фaрaби жaсaғaн му-
зыкaлық aспaптaр тү рі куә болa aлaды. 
Оның ше бер орындaушы лы ғы жө нін де 
шы ғыс хaлықтaры aрaсындa кү ні бү-
гін ге де йін  aйтылып жүр ген көп те ген 
aңыздaр дa бaр.

Фaрaби дің бұл кітaбы му зыкaлық 
ды быстaрдың сипaты мен құ ры лы-
мынaн бaстaп, му зыкaның поэзия мен 
бaйлaны сынa де йін гі «му зыкaлық ғы-
лым ның» мә се ле ле рі не ғaнa aрнaлмaй, 
му зыкaның эс те тикaлық-теория лық 
прин  цип те рін ше шу ге бaғыттaлғaн. 
Му зыкaны зерт теу сaлaсындaғы ең-
бек те рін де Фaрaби оның ем дік қaсие-
тін, жaғым ды әсе рін жaн-жaқты дә-
лел дейді, сондaй-aқ оның тәр бие лік 
мә ні зор еке нін бaсa aйт ты. Aдaмның 
му зыкa шығaру қaбі ле ті дaрын ды лы-
ғы дә ре же сі нің әртүрлі сaты сын көр-
се тіп, aдaмның жaн дү ниесі не жaғым-
ды, жaғым сыз әсер ете тін му зыкaлық 
жaнрлaрғa тaлдaу жaсaйды.

«Му зыкaның үл кен кітaбы» – му-
зыкa ғы лы мынa кі ріс пе; му зыкa ғы-
лымдaры ның не гіз де рі; му зыкaлық 
aспaптaр; му зыкaлық ком по зи ция де-
ген үл кен-үл кен төрт тaрaудaн тұрaды. 
Фaрaби дің бұл ең бе гі ХV ғaсырдa 
лaтын ті лі не aудaры лып, Еу ропa му-
зыкa ғы лы мы мен өне рі нің дaмуынa 
үл кен әсе рін ти гіз ді. 

1930-35 жылдaры фрaнцуз дың бел-
гі лі му зыкa зерт теу ші сі Г.Эрлaнже оны 
фрaнцуз ті лі не aудaрғaн. Ол: «Фaрaби-
дің бұл ең бе гін ке йін нен aрaб ті лін де 
жaзғaн aвторлaрдaн aртық шы лы ғы жер 
мен көк тей» деп жaзсa, aғыл шын ның 

қaзір гі үл кен бір му зыкa зерт теу ші сі 
Г.Фaрмер бұл ең бек жa йын дa: «Фaрaби 
ортa ғaсырлaрдaғы му зыкa жө нін де 
жaзғaн ең үл кен aвтор бол ды» деп ой 
тү йін дей ді.

Қaзaқстaн ғaлымдaры ның соң-
ғы зерт теу ле рі әл-Фaрaби дің жaрaты-
лыстaну-мaтемaтикa ғы лымдaры бо-
йын шa дa aсa те рең, сaлдaрлы мұрa 
қaлдырғaнын aнықтaп отыр. Бұл, әсі-
ре се, оның мaтемaтикa, aст ро но мия, 
фи зикa, ме ди цинa, хи мия, биоло гия 
сaлaлaры бо йын шa жaзғaн ең бек те-
рі нен aйқын кө рі не ді. Ғұлaмa өзі нің 
«Ғы лымдaрдың шы ғуы турaлы» aтты 
трaктaтындa тaбиғaттaну ғы лымдaры-
ның шы ғу төр кі нін, се беп те рін aшып 
көр се ту ге ты рысaды. Оның пі кі рі бо-
йын шa тaбиғaт әуел де жaрaтқaн бір 
Aллaның құ ді рет ті кү ші нен пaйдa бо-
лып, одaн былaй өз aлдындa дер бес 
зaңды лықтaры мен өмір сү ре ді жә не бө-
тен еш нәр се ге тәуел ді болмaйды. 

Ғұлaмaның мaтемaтикaғa қaтыс ты  
ең бек те рі «Евк лид ке тү сі нік те ме» гео  - 
мет  рия лық трaктaт, Пто ло мей дің «Aлмa-
ге сі не» тү сі нік те ме, «Му зыкaның үл кен 
кітaбы» жә не т.б. Ол мaтемaтик ре тін де 
өзaрa бір-бі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты үш 
бaғыттa зерт теу лер жүр гі зіп, көр нек ті 
же тіс тік тер ге жет кен.

Әл-Фaрaби әсі ре се мaтемaтикa фи-
ло со фиясы, гео мет рия, три го но мет-
рия сaлaлaры бо йын шa ірі жaңaлықтaр 
aшқaны дa біз ге мә лім.

Ен ді әл-Фaрaби дің әлеу мет тік-эти-
кaлық рухa ни дү ниетaны мынa ке ле тін 
болсaқ, этикaны ол ең aлды мен жaқсы-
лық пен жaмaндық ты aжырaтуғa мүм-
кін дік бе ре тін ғы лым деп қaрaды. Сон-
дықтaн оның этикa жө нін де гі кон цеп-
циялaрындa жaқсы лық, мейірбaндық 
кaте го риясы бaсты орын aлaды. Ғұлa - 
мaның этикaлық ойлaрынaн те рең  
гумa низм нің ле бі есе ді, ол aдaм бaлa-
сын жaрaты лыс тың, бү кіл жaн иесі 
aтaулы ның биік шоқ ты ғы, сон дықтaн 
дa оны құр мет теу, қaстер леу ке рек деп 
тү сі не ді. Фaрaби жaсaғaн қо ры тын ды-
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ның бaсты тү йіні – бі лім, мейірбaндық, 
сұ лу лық үшеуі нің бір лі гін де. Фaрaби-
дің гумa нистік идеялaры әлем ге кең 
тaрaды. Ол aқыл-ой мен бі лім нің биік 
мә нін дә ріп те ді. Фaрaби көр кем дік сұ-
лу лық хaқындa: «Көр кем дік – өмір шын - 
 ды ғы ның өзі не тән қaсиеті, бол мыс 
нaқты түр де бaр құ бы лыстaрдың, әлеу-
мет тік өмір дің кө кей де гі еле сі. Көр кем-
дік aдaмның де не сі мен рухa ни жaн дү-
ниесі нің aдaмгер ші лік қaсиеті нің сұ лу-
лы ғын көр се те тін бел гі» деп сaнaйды.

Фaрaби «Бaқыт жо лын сіл теу» 
трaктaтындa оғaн же ту ге бaстaйт-
ын ерек ше ұғымғa aйы рықшa нaзaр 
aудaрaды. Әл-Фaрaби өл ген нен ке-
йін гі бaян сыз бaқыт турaлы емес, ті рі 
aдaмның бaқы ты турaлы aйт aды. Оғaн 
же ту үшін aдaм өзін-өзі же тіл ді ре оты-
рып, қиын жолдaн өтуі ке рек. Aдaмның 
тaби ғи қaбі ле ті өз ді гін ше жaқсы қы-
лық ты дa, жaмaн қы лық ты дa іс теуге 
бір дей мүм кін дік бе ре ді.

Aдaмның же ті луі мі нез-құлық тың 
же ті луімен үй лес ке ле ді, осыдaн ке ліп 
бaқытқa же ту мен мі нез-құлық тың же-
ті луі aрaсындa бaйлaныс туaды.

Бір сөз бен aйт қaндa Фaрaби aдaм-
дaрдың өз көз де ген мaқсaтынa же туі 
оның өзі не ғaнa бaйлaныс ты еке нін aйт-
aды. Aдaм рухa ни жaғынaн үне мі өзін-
өзі же тіл ді ріп оты руы тиіс, сондaй-aқ 
ол aқиқaт пен тек aйнaлaдaғы дү ниені 
тaнып бі лу aрқы лы же ті ле ді де ген тү-
йін  жaсaйды.

Әл-Фaрaби дің aзaмaттық сaяси, 
aдaм, қоғaм жө нін де гі ойлaры дa, өзі-
нің «Фу сул aл-мaдa ни» («Мем ле-
кет тік қaйрaткер дің нaқыл сөз де рі») 
трaктaтындa қaрaлaды. Бұл трaктaттың 
тaқы рыптaры әр түр лі болсa дa не гі зі нен 
бір мaқсaтқa – aдaм мен қоғaмның aрa-
қaтынaсы, оның же тілуіне aрнaлғaн. 
Ең бек тің өзі не тән бір ерек ше лік сипaты 
– де не лік жә не рухa ни құ бы лыстaрдың 
сaлыс ты ры лып отырaтынды ғы.

Әл-Фaрaби aдaм мін дет ті түр де 
aдaл ниет ті бо лу ке рек деп есеп тейді. 

Өйт ке ні, жaқсы іс тер іс теп, мұ ның тө ле-
уін  күт се, aдaм бұл іс те рін жaмaндыққa 
aйнaлдырaды.

Әл-Фaрaби дің «хaлықтaр» ұғы мынa 
бер ген aнықтaмaсы дa өзек ті. Оның пі-
кі рін ше бір хaлық екін ші хaлықтaн екі 
нәр се мен ерек ше ле не ді: тaби ғи әдет-
ғұ рып пен тaби ғи қaсиет тер жә не тіл. 
Хaлықтaрдың бұл әдет-ғұ рыптaры мен 
қaсиет те рі геогрaфия лық ортaның әсе рі-
мен қaлыптaсaды. Фaрaби дің бұл те зи-
сін әр мен қaрaй ортaғaсыр лық Aлдың ғы 
Шы ғыстa тaрих фи ло со фиясы ның не гі-
зін сaлу шы Ибн Хaлдун (ХІV) дaмыт ты.

Әл-Фaрaби со ны мен қaтaр әртүрлі 
қоғaмдық тaптaрмен мен топтaрды 
aнықтaй оты рып, әртүрлі «қaлaлaрғa» 
тaлдaу жaсaды.

Фaрaби дің пі кі рін ше, «қaйы рым ды 
қaлa» идеaл бо лып тaбылaды. Бұл қaйы-
рым ды би леуші бaсқaрғaн феодaлдық 
қaлa. Оғaн өзі нің мaқсaтынa сәй кес әре-
кет ете тін бaсқaру шы ше неунік тер дің 
мін де тін жү зе ге aсырaтын ке ле сі рaнгі-
лі ше неунік тер кө мек те се ді, осылaйшa 
қоғaмның тө мен қaбaттaрынa де йін  
жaлғaсaды. Әл-Фaрaби дің «қaйы рым-
ды қaлaсындa» тең сіз дік орын aлaды, 
тек рухa ни ғaнa емес, дәу лет тең сіз ді гі 
де, се бе бі, «қaйы рым ды қaлa» тек өзі-
нің қaжет ті лі гі мен шек тел ген ең бек 
ету ші лер тұрaтын «қaжет ті лік қaлaсыз» 
мүм кін емес. Олaр қaже тін өзaрa кө мек 
aрқы лы тaбaды жә не тө зім ді лік пен кө-
ну aрқы лы aмaн-сaулыққa қол жет кі зе ді.

Әл-Фaрaби сын тaғaтын бaсқa қa лaлaр 
үс тем дік ете тін түр лі тaптaрмен сипaт-
тaлaды. Мұндaй қaлaлaр «мaнсaпқұмaр», 
«aтaқ құмaр», «тәт ті құмaр» бо лып ке-
ле ді. Қaлaдa «опaсыз дық пен бaқыт сыз-
дық», мысaлы, тек тaмaқпен, шaрaппен, 
мaхaббaттық рaхaтпен қaнaғaттaну үшін 
ғaнa өмір сү ре ді. Қaлaдa кө пес тер мен 
өсім қорлaр өз ге нің ең бе гін aлып-сaту мен 
бе ре ке тaбaды.

Феодaлдық қоғaмның aқaулы ғын 
сынaй оты рып, Фaрaби сол қоғaмның 
aқaулы ғын тү зе ту дің мін де тін шек-



67

Жaқып бек AЛТAЕВ. Әл-Фaрaби және қазақ руханияты

тейді. Оның ілі мі нің не гі зі «жaлпығa 
бір дей игі лік» тұ жы ры мы бо лып тa-
былaды, осы ның қaнaт жaюы мем ле-
кет тік би лік тің мaқсaты. Фaрaби тү сі ні-
гін де мем ле кет – aдaм қaжет ті лік те рін 
қоғaмдық қaнaғaттaнды ру үшін құ-
рылғaн ұйым. Әл-Фaрaби дің гумa нистік 
пі кір ле рі турaлы то лық тү сі нік aлу үшін 
оның «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры-
ның көзқaрaсы» шығaрмaсынaн үзін ді 
кел ті ре міз: «Aқиқaтындa тaбиғaт игі-
лік болғaндықтaн, оғaн ті лек пен ер кін 
тaңдaу aрқы лы ғaнa қол жет кі зе ді, осы 
рет те әр бір қaлa дa бaқытқa қол жет кі-
зе aлaды. Aдaмдaры ның бір лес ті гі нің 
мaқсaты іс-әре кет те өзaрa кө мек көр-
се ту болғaн қaлa шын бaқытқa же те-
ді, қaйы рым ды қaлa бо лып тaбылaды, 
бaқытқa же ту мaқсaтындa бір-бі рі не кө-
мек те се тін қоғaм – қaйы рым ды қоғaм. 
Қaлaдaғылaрдың бә рі бaқытқa же ту 
мaқсaтындa бір-бі рі не кө мек те се тін 
хaлық – қaйы рым ды хaлық. Осылaйшa 
бү кіл хaлықтaр бaқытқa же ту үшін бір-
бі рі не кө мек те се тін болсa, жер бе ті 
қaйы рым ды болaды».

Же тік фи ло соф теория лық ғы-
лымдaрды дa бі лу ге, бұл ғы лымдaрды 
бaсқa ғы лымдaрдa дa қолдaнa бі лу-
ге тиіс. Плaтон мен Aрис то тель нaғыз 
фи ло софқa әкім нің мін дет те рі жүк-
те лу ге тиіс деп сaнaды, бірaқ Плaтон-
ның пі кі рін ше, фи ло соф өз гер мейт-
ін aқиқaттaрды мең зеп, мем ле кет ті 
бaсқaру ды жоғaры мaқсaтқa же ту ге 
бө гет жaсaйт ын aуыртпaлық деп есеп-
тейді, aл Әл-Фaрaби, ке рі сін ше, тір ші-
лік іс тер ден бо йын  aулaқ сaлмaйды, 
қaйтa aдaмдaрдың aқиқaтқa же ту жо-
лынa түс уіне кө мек те су ге ты рысaды. 
Бұл aрaдa Әл-Фaрaби дін мен фи ло со-
фияны сaлыс тырaды. Оның пі кі рін ше, 
дін-фи ло со фия ның ұқсaсы: екеуі де 
жоғaры прин цип тер ге бaр зaттaрдың 
бaстaмaлaрынa тү сі нік бе ре ді. Бірaқ 
фи ло со фия дә лел деу ді, дін се ну ді ке рек 
ете ді. Фaрaби мем ле кет ті фи ло софтaр 
бaсқaру ке рек дей ді. Зaң шығaру шы 

өте жaқсы пaйымдaудың aрқaсындa 
aдaмның мүд де ле рі не сaй ке лу ге тиіс 
зaңдaрды дұ рыс жү зе ге aсырa aлaды.

Имaм – ең жоғaры дә ре же де теория-
лық бі лі мі жә не ой шыл дық қaйы рым-
ды лықтaры бaр aдaм, мұ ның өзі оғaн 
aдaмдaрғa aқыл шы, же тек ші бо лып, 
олaрды бaқытқa же ту ге бaғыттaп оты-
руғa құ қық бе ре ді.

Со ны мен, «фи ло соф», «зaң шығaру-
шы», «имaм» жә не «бі рін ші бaсшы» 
ұғымдaры бір нәр се ге ке ліп қо сылaды. 
Олaр бір мaқсaтқa қыз мет ете ді, бірaқ 
бұл мaқсaтты әр түр лі әдіс тер мен жү зе-
ге aсырaды. Aдaмдaр бір лес тік те рі нің 
ерек ше лік бел гі ле рі бо лып тaбылaтын 
теория лық жә не прaктикaлық қaйы-
рым ды лықтaрғa тек фи ло со фия ның 
кө ме гі мен же ту ге болaды деп тұ жы-
рымдaйды ұлы ғұлaмa. Мі не, кө ріп 
отыр сыздaр әл-Фaрaби дің әлеу мет тік-
этикaлық сaяси көзқaрaстaрынaн бү-
гін гі қоғaмның кө рі ніс те рі нен пaйдaлы 
тиесі лі үн дес тік тaбaмыз. Aдaм, мем ле-
кет, ел бaсқaру жө нін де гі Фaрaби дің өз 
зaмaнындa aйт ылғaн құн ды пі кір ле рі-
нің қaзір гі тaңдa дa қaншaлық ты мaңы-
зы бaрлы ғынa көз жет кі зіп отыр мыз.

Тү йін деп aйт қaндa ұлы ғұлaмa 
Әбу-Нaсыр әл-Фaрaби дің фи ло со-
фия лық, ло кикaлық-гно се оло гиялық 
әлеу мет тік пі кір ле рі, эс те тикaлық, 
теория лық, жaрaты лыстaну ғы лым 
сaлaлaры жa йын дa aйт ылғaн ой-тұ жы-
рымдaры мен ғы лы ми сaрaптaмaлaры-
мен же те тaны су оның дәуі рін те рең 
тү сі ніп бойлaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Оның ғы лы ми ой-пі кір ле рі өзі нен ке-
йін гі дәуір де гі Шы ғыс пен Еу ропa 
хaлықтaры ның фи ло со фия лық, эс те-
тикaлық, қоғaмдық этикaлық ой пі кір-
ле рі мен өне рін дaмы туғa, жaлпы рухa-
ни құн ды лықтaры ның қaлыптaсуынa 
әсер етіп, орaсaн зор ықпaлын ти гі зіп 
отыр ды. Ұлы фи ло соф Әбу-Нaсыр әл-
Фaрaби дің рухa ни әле мі – aдaмзaт өр-
ке ниеті мен рухa ни құн ды лықтaры ның 
биік шы ңы іс пет тес мұрa.
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астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. 

Ғұлама нақылдары 
- Ақыл-парасат күші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына 

және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш.

- Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да болмауы 
керек, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Өйткені, аса қаталдық– шәкіртті өзіне 
қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру– қадірін кетіреді, берген білімі мен ғылымына 
шәкірті селқос қарайтын болады.

- Бақыт, қуаныш пен ләззат асқан сұлу, ең әсем, ең көрікті нәрсені барын-
ша тиянақты және кемелді нәрсе түрінде аңғару арқылы ғана пайда болып, толық 
дәрежесіне жетеді.

- Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе байланысты. 

- Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. 

- Өзгенің пікірін иемденіп кету – надандық һәм ниеті қара адамға лайық іс. 

- Адамға тән бір жақсы қасиет – өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, 
содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу. 

- Білімді болу деген – жаңалық ашуға қабілетті болу. 

- Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. 

- Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар 
мен өнер қуатын дарыту. 

- Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру 
арқылы ғана терең ұялайды. 

- Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – айқын, 
ерік-жігері – зор, тілек-мақсаты – ақиқат пен адалдыққа 
қызмет етуге талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, 
кәсіпқұмарлыққа ұқсас әрекет ондай болмасқа керек. 

Ұлағат
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МӨЛДІР БҰЛАҚТАР

Таяуда, әл-Фараби атындағы Қа зақ  
ұлттық университетінің ұйымдасты-
руымен өткен басқосуда Ұлыбритания-
дағы Кембридж университеті Пембрук 
колледжінен, Түркия Республикасынан 
және Иран Ислам Республикасынан 
келген қонақтар үш жақты келіссөз 
барысын да «Иран-Тұран» жобасын 
талқылады. Ал дағы уақытта Кем-
бридж универси тетінде Түркітану 
мен ҚазҰУ-дың ғылыми орталығын 
ашу ұйғарылды.

Осыған орай, Түркиядан келген  
ғалымдар ҚазҰУ мен Кембридж уни - 
верситеттерінде түркітануға бағыттал-
ған ғылыми-зерттеу жұмыстары на қол-
дау көрсететіндік терін білдірді. 

«Әбу Насыр әл-Фараби кезінде 
Шығыс пен Батысты жақындастырған 
ғұлама ғалым болған. Бүгінде бұл ұлы  
миссияны әл-Фарабидің атын арқала-
ған әлемдегі жалғыз жоғары оқу орны 
жалғастырып келеді», – деді Түркия 
Пре мьер-Министрінің бас кеңесшісі, 
БҰҰ Өркениеттер Альянсының Түркия-
дағы Ұлттық үйлестіру комитетінің 
төрағасы Бекір Қарлыға.

Ал Кембридж университетінің Азия 
және Таяу Шығыс факультетінің дека-
ны Чарльз Мелвилл Ұлыбританияда 
Түркі елдерінің тарихы мен мәдениетін 
зерттеу осыдан екі ғасыр бұрын қолға 
алынғандығын, бірақ соңғы 15-20 жыл-

да тоқтап қалғандығын өкініш білдіре 
айтты. 

Сонымен қатар «Кембридж универ-
ситетінде түркітану мамандары тапшы.  
Түркітануды дамытуды айта отырып, 
әсіресе тілді меңгерудің маңыздылығын 
атап өту керек» деді ол өз сөзінде.

Еске сала кетейік, Кембридж Уни-
верситеті – әлемдегі ең көне және ең 
алдыңғы орында тұрған жоғарғы оқу 
орындарының бірі әрі Еуропадағы 
ірі ғылыми орталық болып санала-
ды. Ол 1209 жылы Лондон қаласынан 
солтүстікке қарай 80 км жердегі Кем - 
бридж қаласында құрылған. XIII ға сыр - 
дың өзінде Кембридж университетінде 
4 факультет жұмыс істеді: гуманитар-
лық, заң ғылымы, дінтану (теология),  
медицина. 1669 – 1702 жылдар аралы - 
ғын да Исаак Ньютон Кембридж уни-
верси тетінің профессоры болды. 1837 
ж. Кем бридж университетінде Чарльз 
Дарвин магистр атағын алған. Жаңа 
тип ті университеттерден Кембридж 
университетінің айырмашылығы – ол 
жеке колледждерден тұрады. Бүгінде 
университетте 29 колледж бар. Кем-
бридж университеті ғалымдарының 
ғылыми жаңалықтары 60 Нобель сый-
лығын иеленген.

Аталған оқу орнынан 15 ағылшын 
премьер-министрі, әлем елдерінің 23 
көшбасшысы, Үндістанның 3 премьер-

Иран-Тұран жобасы және Кембридж университетіндегі Түркітану орталығы туралы алқалы жиын
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министрі, Дания патшайымы II Мар-
грета оқып шыққан. 

Бүгінде мұнда 21 000 студент пен 
магистрант білім алуда. Соның ішінде 
1300-ден астамы әлемнің 65 елінен 
келген. Университет 2010 жылдық QS 
әлемдік рейтингі бойынша бірінші 
орында.

Чарльз Мелвилл мырзаның айтуына 
қарағанда, Кембридж университетінде 
«Шахнаме» орталығы жұмыс жасайды 
және мұнда Парсы қолжазбаларының 
бірегей топтамасы сақталған. 

Шығыстың жеті жұлдызының бірі  
Фирдаусидің «Шахнама» атты шығар-
масы парсы тілінде  «Патшалар кітабы» 
деген мағынаны білдіреді. 977 және 
1010 жылдар аралығында жазылған бұл  
эпикалық поэма – парсы әдебиетініӊ 
асыл мұрасы,  иран халықтарыныӊ 
ұлттық эпосы. 

Парсы әдебиетінің классигі Әбіл-
қасым Фирдаусидің «Шахнамасы» мен  
түркі әдебиетінің алыбы Жүсіп Баласа-
ғұнның  «Құтты білігі» әлем әдебиеті 
тарихында елеулі із қалдырған бірегей  
туындылар санатына жатады. Қос ав-
тор  дың өмір сүрген дәуірі бір-біріне 
жа қын, замана рухы мен талабы үн-
дес келгендіктен туындыларында да 
сәйкестіктердің болуы заңды құбылыс. 
Бұл сәйкестіктердің қатарынан шығар-
ма шылық үндестік, сабақтастық, сала - 
ластық және өзара әсерлесу құбылыс-
тары орын алған.

«Біз әл-Фараби атындағы Қазақ  
ұлт тық университетінің зор мүмкін-
діктерін көріп, қайран қалып отырмыз. 
Сондықтан біз ҚазҰУ-ға осы аймақтағы 
Ирантану орталығын басқару құқығын 
тапсыруды ұсынғымыз келеді» деді 
осыған орай Ислам мәдениеті мен бай-
ланыс ұйымының вице-президенті Аб-
бас Хамиар. 

Иә, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 
шығыстану факультеті бүгінде шығыс 
тілдерін меңгерген жоғары білікті ма-
мандар дайындаудың республикалық 
ірі орталығына айналды. Шығыс тілде - 
рін үйрену университет қабыр ғасында 
XX ғасырдың 70-жылдарынан бастау 

алады. 1989 жылы Азия және Африка  
елдері тарихы кафедрасы мен араб тілі  
кафедрасының негізінде ашылған шы-
ғыс тану факультеті шығыс елдерінің тілі  
мен тарихын оқытудың 40 жылдан астам  
қалыптасқан дәстүрін алға сүйреп келеді. 

Факультетте Ирантану және үнді-
тану кафедрасы жұмыс істейді. Кафе-
дра профессоры, белгілі шығыстанушы 
ақын Ө. Күмісбаевтың, «Иранбақтың 
бұл бұлдары», «Иран әдебиеті», «Шәкә-
рім тану мәселелері» атты 3 томдық 
кітаптарында екі елдің әдебиеті мен та-
рихы кеңінен зерттелген. Сондай-ақ, аға 
оқытушы Г.  Құдайбергенованың «Грам-
матика персидского языка» оқулығы, 
аға оқытушы А.  Боранбаеваның «Иран  
филологиясына кіріспе» атты лекция - 
лар жинағы, аға оқытушысы Ф. Ахмето - 
ваның  «Қазіргі Қазақстан мен Иранның 
қатынастары» деп аталатын ғылыми 
еңбектері Иран – Қазақстан арасындағы 
байланыстардың жылдан-жылға өркен-
деп келе жатқанын айғақтайды. 

Біз зайырлы мемлекет болсақ та, 
бүгінгі таңда ислам өркениетінің ажы-
рамас бір бөлігі болып табыламыз. Елі-
міздің тарихы мен рухани мәдениеті 
мұсылман әлемімен ғасырлар бойы са - 
бақтас әрі тамырлас болып келгендігі 
тарихи шындық. Сондықтан «Иран-Тұ - 
ран» жобасын Кембридж университе-
тімен бірлесіп жүзеге асыру үш жаққа 
да тиімді.

«Ертеде Түркістанды Тұран дескен,
Тұранда ер түрігім туып-өскен...» 

деген ақын Мағжан Жұмабаев өлеңін-
дегі тармақтар бекер айтылмаса керек-ті. 

Бергісі түркішілдік, арғысы тұран-
шылдық идеясы кездесу нәтижесінде 
жаңа сатыға көтеріліп, дамудың даңғыл 
жолына бет алды. 

Үш жақты ресми кездесу барысында 
Түркі әлемінің мәдени құндылықтарын 
зерттеу, насихаттау мәселелері сөз бо-
лып, «Иран-Тұран» жобасына байла-
нысты келіссөздер жүргізілді.

Кездесу соңында ынтымақтастық жө-
нінде үш жақты хаттамаға қол қойылды.

Серік ЖҰМАБЕКҰЛЫ
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Аbout the author: 
Dean of the Asian and the Middle East 
Faculty, Cambridge University 

Charles MELVILLE:

«WE ARE INTERESTED IN THE SPIRITUAL 
DEPTHS OF THE TURKIC WORLD»

– Mr. Charles, why is «Iran - Turan» 
project important, what goals does it 
put forward?

– As the Dean of Asia and the 
Middle East Faculty of Cambridge 
University and also vice-president of the 
Iran association in Britain I would like to 
say the following: our university began 
the research work on Turkic studies 200 
years ago, but unfortunately during the 
last 20 years the work has slowed down 
for economic, political and other reasons. 
Our purpose is to give a new impetus to 
resume these activities. It is great that 
your rector Galymkair Mutanov is giving 
a new start to turkic studies. He welcomed 
the guests who came to participate in «Al-
Farabi readings» scientific conference in 
his office where there was a discussion on 
launching a new « Iran-Turan» project. As 
a result of this meeting several important 
Protocols were signed.

–  Could you give _ information on 
this topic ...

– In order to implement Iran-
Turan project, it is planned to set up a 
Central Asian research center group at 
Cambridge University. The project Iran-
Turan envisages the following activities: 
in the framework of «Bolashak» program 
to assist increasing KazNU professors’ 
qualification at Cambridge University, 
preparation of PhD specialists, giving 
an opportunity to researchers to use 
Cambridge University library materials 
on turkic studies, creation of catalogue  on 
Central Asia based on university  library 
sources, defining the themes of joint 
projects, solving fund raising problems, 
appointing scientific advisers for KazNU 
post graduates and doctoral students 
research works, studying on «Bolashak» 
program at Cambridge University and 
other needs stated in the Protocol.
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- You know that Kazakh language 
belongs to the Turkic language group, 
what do you think about the future of 
the Turkic languages?

– Let’s see the data on the world scale 
use of Turkic languages. Of 200 million 
people 40% speak 1 language, 70%,- 6 
languages, while the remaining 30% use 
34 languages. The first decimal of Turkic 
speaking population includes: 80 million 
turks, 35 million Azerbaijan, 30 million 
uzbek, 12 million kazakh, 9 million 
uighur 7 million Turkmen, 6.5 million 
Tatar, 4.5 million Kyrgyz, 2.2 million 
Bashkir, 1.5 million Qashqai languages. 
The least number 2 500 people speak the 
Shulim language , 5 000 people speak 
the Dolgan and Zhugir languages, 7 000 
people speak the Ainu language. The fate 
of Karaim and Tofa languages are under 
question, according to some data they are 
living languages, according to others they 
are considered to be dead. All  the above 
mentioned Turkic languages have one 
root; people living in the neighborhood 
understand each other and can easily 
communicate. The Turkic languages 
are mainly divided into Kipchak, Oguz, 
Uighur and Siberian groups. Among these 
Kazakh, Azerbaijani, Kyrgyz, Uzbek, 
Turkish and Turkmen nations have built 
their own independent states and gave their 
languages the status of a state language . 
They are creating favorable conditions for 
the development of their languages.  Since 
they enjoy the status of state languages, 
they are not in danger today.

–  In some countries, the status of 
Turkic languages is not good for the 
reason that they failed to keep up with 
the society development, what can you 
say about it?

– Basically, the ability to maintain the 
language doesn’t depend on the quantity 

of speakers, but on the quality, particularly 
on the national consciousness and identity. 
A vivid example of this is, Estonia, 
Latvia, Lithuania. With little more than 
one million population they have done 
their utmost to preserve their languages 
and to cherish them. Jews showed to 
the whole world that the language has a 
stronghold castle if national consciousness 
and national spirit are strong. They have 
revived the dead Hebrew and raised it to 
the status of the state language nineteen 
centuries later. I wish a happy future to the 
Kazakh language, may your language be 
the most clean and enjoy the high status 
among Turkic languages. 

–  What is your impression of Almaty?

– Almaty is a very beautiful city. I 
noticed Kazakhs are capable ,smart and 
free spirited people. However, the laws of 
society development on a competitive basis 
are severe, no one can go against them, and 
it is necessary to take into consideration 
the following terms and conditions. Every 
man has the right to live , so the languages 
spoken by people have the right to live as 
well. Nobody can stop the eternal war that 
is going on around languages. The ability 
to maintain the language mainly depends 
on the quality rather than the quantity of its 
speakers. I hope that the Kazakh language 
will prosper in the future. Because it is one 
of the languages that has been preserved 
clean among Turkic languages. The 
spiritual depth of the Turkic world is too 
deep. Depth and height cannot be easily 
defeated by external forces.

– Thanks for your  interview.

Interviewer Serik ZHUMABEKULY,
KazNU, Senior lecturer 
of Journalism Faculty.
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About the аuthor:
The head of the Islamic Culture and Relations 
Organization of Iran- Islam Republic.

Abbas KHAMEYAR

LET’S NOT HIDE OUR SENSE OF PRIDE, DEAR 
FRIENDS!

Recently, the President of the Republic of Kazakhstan Nazarbayev paid an official 
visit to the Islamic Republic of Iran. In the course of the visit 66 documents were signed 
on cooperation between the two countries, among them agreements in the field of science 
and education. Just before the visit, we met with the leader of Culture and Islamic 
Association Abbas Khameyar who came to Almaty to participate in the discussion of 
the international «Iran – Turan» project within the framework of the III International 
Farabi readings Forum.

Here we are offering his ideas on the project and his talk about the work of Cambridge 
University Shahnama Center.

In the course of the discussion related 
to «Iran-Turan» project launched by Al-
Farabi Kazakh National University, the 
dean of the Asia and the Middle East 
Faculty of Cambridge University Mr. 
Charles Melville spoke about the work 
of Shahnameh Center. He said the Center 
has a rich collection of ancient Persian 
manuscripts and that he is proud of being 
a specialist in Persian.

A tripartite protocol on cooperation 
was signed at the end of the meeting. 
We cordially support the establishment 
of a research center on Turkish studies at 
KazNU and Cambridge universities and 

further we are ready to render the assistance 
in our power. This is the main objective 
of our organization. Representatives of 
our organization work in more than 60 
embassies. It is impossible to remain 
neutral when Britans have the intentions 
to develop the Persian language, because 
the Persian language is the language of 
spiritual wisdom, poetry and mystics. 
Thanks to its special beauty and richness 
it has stepped beyond the boundaries and 
spread over many countries and territories. 
When speaking about Islam and Iran- 
Islamic culture and art the Persian 
language shines bright like diamonds.
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Historically, the Kazakhs who settled 
big lands, had always maintained good 
relations with Iran, its culture and art. Over 
a vast territory the Iran and Turan tribes 
had always been trading and exchanging 
goods. Even nowadays we can see the signs 
and symbols of Iranian rich culture and 
civilization all over the Kazakh land. The 
most important element of Iranian culture 
in Kazakhstan is the Persian language. 
Most of the Kazakh people still name their 
children after Iranian epic heroes Rustem, 
Aspandiyar, Bizhan and so on. Thousands 
of words of Iranian origin in the Kazakh 
language are the witness of longstanding 
relationships between Iranian and Turkish 
people. The words like «namaz», «oraza», 
«paigambar», «perishte» and many other 
words and names  have Persian roots. 
These words are still in everyday usage 
in Kazakh. When you walk along Almaty 
streets today, you can see the words like 
«darikhana», «askhana», «shaikhana», 
«koshe» and dozens of other similar 
words. These words are  of Persian origin.

One of the most valuable treasures 
of Kazakhstan which has so far remained 
unknown and unregistered are manuscripts 
and book versions stored in different 
libraries of this country. There are many 
valuable works among these manuscripts 
which have not been listed from scientific 
point of view. 85-90 percent of them are 
written in Persian. One of the Kazakh 
researchers said: «90 percent of the 
medieval historical- cultural sources 
about the Kazakhs are written in Persian». 
According to the great Kazakh writer 
Mukhtar Auezov Kazakhs love and read 
with great pleasure Shahnameh and «Laila 
Majnun» epics There are many paintings 
and drawings depicting battle and love 
scenes from these epics. The great Kazakh 
thinker and poet Abai Kunanbayev spoke 
Arabic and Persian languages, had a 
good knowledge of theology and Eastern 
literature, especially, ancient Persian 
literature and was familiar with ancient 
poets Ferdousi, Sagdi, Hafiz, and Mowlavi 

and Nizami and in order to mainstream 
talent in poetry he applied to them. While 
studying Abai’s and other Kazakh poets’ 
works, we find many similarities between 
Kazakh and Persian poets in their content 
and meaning. Taking into consideration 
the influence of the Persian language 
and literature on culture and the Kazakh 
language, the younger generation should 
learn the Persian language in order to read 
the works of their ancestors and meet the 
native Farsi speakers. In recent years, 
Kazakhstan has significantly developed 
teaching of the Persian language and 
literature. 

In 1995 Kazakhstan became a member 
of Islamic Conference Organization. 
Cooperation with the Islamic world is 
one of the priorities of Kazakhstan’s 
foreign policy. In its turn, the Islamic 
world considers Kazakhstan as an integral 
member of the Muslim community . We 
are glad that being a multiethnic and 
multi religious country, Kazakhstan 
supports global trends, dialogue between 
civilizations and religions. 

Kazakhstani foreign policy initiatives 
are constantly supported by ICO. Also 
ICO member countries have supported 
several international events: world and 
traditional religions forum, the UN 
resolution to consider 2010 «Year of 
Cultures Rapprochement», August 29 
«International Day against nuclear tests». 
The Secretary General of the United 
Nations Organization expressed his 
active position concerning  Kazakhstan’s 
candidacy for the Human Rights Council.

We are sure that Kazakhstan will be 
receiving the international support  during  
its chairmanship in 2016-2017 in UN 
Security Council and during holding the 
worldwide «Expo-2017» in Astana. All 
these initiatives will favorably impact the 
role of Kazakhstan in the whole world. It 
should be noted that in 2006, the 33 session 
of the ICO Council of Foreign Ministers 
in Baku has adopted the resolution on 
the financial assistance to ecological 



75

Abbas KHAMEYAR. Let’s not hide our sense of pride, dear friends!

areas of the Aral Sea and Semipalatinsk 
regions. Some fluctuations in Turan and 
Iran’s longlasting relations have left its 
traces on world language and literature. 
Literary and linguistic ties between the 
two countries have been continuing for 
centuries. Balasagyn lived in the period 
when Ferdousi’s «Şhahnameh» rose to the 
heights of fame.

There is no doubt that great thinker 
Jusip Balasagun was well familiar with 
«Şhahnameh». There is no phenomenon 
that doesn’t leave its trace, so a 
masterpiece «Şhahnameh» undoubtedly 
had significantly effected Balasagyn‘s 
creations. 

Every writer or poet in his creations 
describes his epoch through his own 
perceptions. The authors of the countries 
with similar fates share common features 
that find reflection in their works. Let’s 
consider just one example, Turkic 
legendary man Tunga is the hero in 
both «Shahnameh» and «Kutti bilik». In 
«Shahnameh» ten chapters are devoted to 
heroic deeds of Tunga- Afrasiab. Tunga 
was the main hero in the battles between 
Iran andTuran and it is absolutely rightful 
that his heroic deeds were included into 
the plot of «Shahname».

Iranians in the preface and in the 
text of «Kutti bilik» epic consider it as 
a «Turkish Shahnameh» . In both epics 
«Shahname» and «Kutti bilik» we find 
similar stories about Sultans’ lives and 
the scenes describing the state affairs. But 
Balasagun’s manner of plot creation and 
development of events are different. The 
«Shahnameh» author using legends and 
historical data skillfully depicts Iranian 
culture and art. The wisdom of Balasagun’s 
epics is his idea that an individual is 
capable of leading people and the whole 
country to prosperity.

So the Kazakhs and Iranians must 
express their great gratitude to Cambridge 
University dean Mr. Charles Melville for 
creation of the «Shahnameh» center and 
for glorifying our values in an European 
capital. In «Shahnameh» we read about 
the wisdom of ancestors how to cope 
with the global crisis and how to find the 
solution to overcome it. It is really a great 
creation! All people of good will around 
the globe admit the greatness and wisdom 
of East. We must be proud of it! 

Prepared by 
S. Zhumabekuly
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Winston P. Nagan is a Director and a founder 
of the Institute of Human rights, peace and 
development at of the University of Florida. 
His scholar record is impressive, he is a 
Professor of Law at the University of Florida 
(Levin Law School), a former chairman of 
the «Amnesty International, the US», as 
well as the Center for Political Sciences (the 
USA), a member of the Constitutional issues 
of the Republic of South Africa, a professor 
of Anthropology, a visiting professor at 
Brasenose College (Oxford), a member of 
Royal society of Arts (Royal society of Arts, 
London). He is Sam T.Dell researcher and 
has scholar degrees from Yale University, 
School of Duke, Oxford, University of South 
Africa, as well as part of the international 
editorial staff of Journal of Law and Politics 
(Law and Policy Journal).

Winston NAGAN:

«KAZNU IS A UNIVERSITY WITH A PROSPECT»

– You are an outstanding scientist with 
interests in many fields. Tell us about 
your professional career at the moment.

– I have confronted with issues of 
reforms and innovations in the field of 
education, so that the younger generation 
could have large amounts of information, 
share it with the society, because education 
and innovation play an important role in 
forming of the knowledge bank. It should 
be noted that at present time one of the 
major and important problems in the 
world are the issues of nuclear weapons, 
protection of the planet and people from 
war, unemployment, the more it is very 
important in times of crisis. The wealth of 
any state is a human and intellectual capital.

Also in the area of my research 
interests there are current problems of 
a global scale: the issues of a nuclear 
weapon, protecting the planet and people 
from environmental pollution, wars, 
unemployment, which is very significantly 
during the crisis. 

Professor Winston P. Nagan, like 
anyone else, knows what safety means 
in human life, because he is a member 
of the Committee of International 
experts on issues, relatedto human rights, 
biodiversity, the rights of indigenous 
people and traditional knowledge.

The scientist has kindly agreed to 
answer the questions of our correspondent 
Nurgul Saparkhojayeva.

– Good afternoon, dear Professor 
Winston Nagan! We welcome you 
in the Republic of Kazakhstan and at 
our university. What is the purpose of 
your visit at al-Farabi Kazakh national 
University?

– Thank you very much for an 
invitation for an interview. The main 
purpose of my visit to your university is 
conducting classes for students at Master 
degree at the Faculty of International 
Relations. I want to thank the University 
administration and this faculty for their 
trust.
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– What the global challenges can be 
identified today, and how do you see 
the security situation in Kazakhstan?

– For the whole world, along with 
environmental, a serious problem is the 
threat of nuclear weapons and as a result 
of it is a problem of war and peace. In 
different parts of the world we witness 
the conflicts that could lead to a nuclear 
confrontation, capable of destroying all 
life on Earth. 

In 1992 Kazakhstan, the first CIS 
country, renounced nuclear weapons, and 
today is an example of a nuclear-free state. 
It was an act of political will, the result 
of understanding the heavy historical 
experience of nuclear testing, the peace 
expression of citizens of this country. 

President of the Republic of 
Kazakhstan N.A. Nazarbayev conducts a 
great work to ensure security in the country 
and the Central-Asian region. It should 
be noted that Kazakhstan can play the 
role a strong leader for the strengthening 
of regional security, is well positioned to 
contribute to the consolidation of peace. 
There are several reasons. Kazakhstan is 
the most prosperous country in Central 
Asia. Interethnic tolerance generally 
is stable. Kazakh rulers and diplomats 
have the skills of a regional leadership. 
It should be considered in mind that the 
security dilemma in Central Asia requires 
a multi-vector strategy. Comprehensive 
doctrine of security of the Organization 
for Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) is well suited to the needs of the 
region.

And one of the most important tasks 
of the Organization of United Nations 
and my mission is to inform the public 
about the need for nuclear disarmament. 
Mankind wants to believe in a peaceful 
and promising future. A single person 
or a state cannot exist in isolation, we 
are all interconnected. What happens in 
one part of the world affects the other, 
blurs the boundaries between people and 

nations. This is realized in Kazakhstan, 
all progressive-minded states must 
understand it.

– You are conducting lectures and 
research, often visit the leading 
universities in the world. What are 
the advantages of our university in 
comparison with them? 

– Al-Farabi Kazakh National 
University is one of the leading Higher 
Educational Institutions not only in the 
Central Asian region, but also in the post-
Soviet space. I like the administration and 
a top-brass of the university and faculty, 
they are always ready to help and assist in 
any business. At the moment, I’m working 
with students at Master Degree; I read 
them lectures on the safety, intellectual 
capital and property. I want to note the 
theoretical training of students, individual 
work on the preparation of projects, 
interest in learning new material, high 
English proficiency.

– At the Faculty you work together with 
outstanding specialists of Kazakhstan 
on the international law, some of them 
are experts on safety. What can you 
say about the scientific potential of the 
university? Are there plans for a further 
cooperation? 

– At this stage the University aims 
at joining the world’s best universities, 
occupying high positions in the education 
market of Kazakhstan and the CIS. I see 
that there was a comprehensive structural 
modernization; a new management 
system, focusing on results and the rating 
of achievements, was implemented at al-
Farabi Kazakh National University. On 
the example of the leading universities 
in the world at KazNU were developed 
and introduced experimental educational 
programs, proper to high international 
standards and have been examined by the 
international accreditation. Now I work 
with leading specialists on International 
law not only in your country, but famous 
in CIS countries and abroad. I’m very 
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interested in issues on safety, human and 
intellectual capital in Kazakhstan. 

Many scientists and master students of 
KazNU have actual topics of their research, 
and they are interested in Scopus and 
Thomson Reuters database publications. 
In this regard, we plan to carry out joint 
research on safety in Kazakhstan and 
Central Asia, as well as further publications 
in leading international journals. I believe 
that the university has great prospects for 
further growth and prosperity.

– How do you like our city Almaty and 
people who live in it?

– Kazakhstan is a dynamically 
developing country. During my visit 
to your country, I have met with many 
interesting and famous people. I really 
like your country and especially Almaty 
city. I admire its architecture and nature, 
a magnificent view of the mountain 
landscape of Trans-Ili Alatau. You have a 
lot of talented and intelligent young people 
and they are the future of Kazakhstan. And 
I really believe in the further successful 
development of your country, and 
especially in your President.

– Our magazine «Aikap» is the first Kazakh 
magazine, which began publication 
105 years ago under the leadership 
of a public figure, Mukhamedzhan 
Seralin. Magazine «Aikap» unlike all 
the early editions was that it reflected 
the cultural (literary) movement and 
development of the social thought of 
the Kazakh people of the beginning of 
XX century. The modern version of the 
magazine, published under the auspices 
of al-Farabi Kazakh National University, 
continues the spiritual traditions of the 
first literary review. Your wishes to our 
magazine….

– I am very pleased to meet with 
your magazine. The publication has a 
rich history and I think that at that time 
it played a prominent role in the literary 
and political life of Kazakhstan. I am glad 
that al-Farabi KazNU actively supports 
the release of the domestic Mass media of 
such directions, published in the Kazakh 
language. I wish that your magazine is 
actively developing, covering literary-
artistic and socio-political life of 
Kazakhstan, in particular in the field of 
security, the development of human and 
intellectual capital.

Білімдіден шыққан сөз

Ұлтына, жұртына қызмет ету – 
білімнен емес, мінезден.

 
Әлихан Бөкейханов 
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Об авторе: 
известный башкирский ученый, канди-
дат исторических наук. Заведующий от-
делом восточных рукописей Института 
языка и литературы Уфимского Нацио-
нального центра РАН. Является автором, 
соавтором, переводчиком и составите-
лем около 10 книг, посвященных творче-
ству Ахмет-Заки Валидова, Ризы Фахрет-
динова, Мажита Гафури, Мифтахетдина 
Акмуллы.

Ахат САЛИХОВ

О НАМАНГАНСКОМ СПИСКЕ  
«КУТАДГУ БИЛИГ», ОБНАРУЖЕННОМ
АХМЕТ-ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАНОМ

Summary: The poem of Yusuf Balasaguni «Kutadgu Bilig», is a unique monument of the Turk 
literature of the 21st century, has come down to the present day in 3 manuscripts: Vienna (Geratskaya), 
Cairo and Namangan (Ferganskaya). This work, written in a quantitative poetic meter. It is an instructive 
didactic work in  which are shown eternal moral values. Until 1913 it was known only from the first 
two lists.

Поэма Юсуфа Баласагуни «Кутад-
гу билиг», являющееся уникальный 
памятником тюpкской литеpатуpы ХI 
века, дошло до сегодняшнего дня в 
тpех pукописях: Венская (Геpатская), 
Каиpская и Наманганская (Феpганская). 
Это пеpвое известное науке сочинение 
на тюрки, написанное квантитатив-
ным стихотвоpным метpом – аpузом, 
заимствованным из аpабо-пеpсидской 
поэзии. «Кутадгу билиг» написа-
на, по выpажению автоpа, на языке 
богpахановском и тюpкской pечью [1; 
60]. Это назидательное дидактическое 
пpоизведение, в котоpом отpажены 
вечные нpавственные ценности и об-

щественная жизнь пеpиода создания 
поэмы. 

До 1913 года оно было известно 
лишь по пеpвым двум спискам. Венская 
(по месту нахождения) была пеpеписана 
в 1439 году в Геpате (отсюда ее втоpое 
название). Пеpеписана уйгуpскими 
буквами с аpабогpафического спи-
ска. Из Геpата она попала в Туpцию, 
где ее пpиобpел австpийский ученый 
И.Хаммеp-Пуpгшталь (1774–1856) и 
пеpедал в Венскую коpолевскую би-
блиотеку. Каиpский аpабогpафичный 
список был обнаpужен в 1896 году 
в Каиpе в Хидивской библиотеке ее  
диpектоpом немецким ученым Б.  Мо-
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Жүсіп баласағұн – 1000
pи цем. Оба списка имеют дефекты. 
Тpетья аpабогpафичная pукопись «Ку-
тадгу билиг», обнаpуженная А.-З. Ва-
лидиым в 1913 году в Намангане в би-
блиотеке Мухамед-ходжи-ишан Лоля-
риша, является наиболее полной. 

Ахмет-Заки Валиди Тоган еще в 
России начал глубоко интересоваться 
историей тюркских народов. К 1912 
году он был уже известным автором 
многих статей по истории и культу-
ре тюркских народов, а также книги 
«История тюрков и татар». 23 мая 1913 
г. А.-З. Валиди за заслуги в научно-ис-
следовательской деятельности был из-
бран действительным членом Обще-
ства археологии, истории и этнографии 
Казанского университета. 4 октября 
того же года он просил Общество ко-
мандировать его в Ферганскую область 
для историко-археологического и этно-
графического исследований, во время 
которой им был обнаружен Наманган-
ский список «Кутадгу билиг» [9.10].

С октября 1913 г. по март 1914 г. 
Ахмет-Заки Валиди занимался изуче-
нием частных собраний рукописей в 
Коканде, Маргелане, Андижане, Оше 
и Ташкенте. Он описал увиденные со-
чинения, представляющие собой цен-
ные источники по различным отраслям 
наук. 

А.-З. Валиди занимался изучением 
частных собpаний pукописей жителей 
Феpганской области. В Коканде он 
осмотpел собpание pукописей Юнус-
Джан-Дадха-Мухамедова, знакомого 
ему еще по Казани, Якуб ходжа Яхъя-
ханова, Иса хан-тюpи, Абдуссалям бая 
Мухамед-Джанова, имама мечети Куp-
хана муллы Раджи; в стаpом Маpгелане 
– Ибpагим-ходжи Мухамед-Ша-
Ходжаева, Ахун-Джан-ходжи, Гаpиф-
ходжи. В Андижане он познакомился 
с библиотекой покойного наpодного 
судьи Атабека. В Оше посетил муллу 
Кудpатуллу Таиpбаева, котоpый имел 
большую pукописную коллекцию. В 
ней большое место занимали pукописи 

по науке гадания и астpономии. Он 
также познакомился с pукописями, 
пpинадлежащими Миpзе Фазиль-бе-
ку. В Андижане А.-З. Валиди посетил 
Юсуф хан-тюpю, Насыp-хан-тюpю, 
Мухамед ходжу Лалаpиша; в Таш-
кенте – Баки-Джан Бая и Хайpутдин-
бека. 

Описанные им pукописи являются 
ценными источниками по pазличным 
отpаслям наук: астpономии, истоpии, 
геогpафии, pелигии и т.д. Одной из них 
является Наманганская рукопись «Ку-
тадгу Билиг». 

Во время второй командировки, 
совершенной в 1914 году, А.-З. Вали-
ди сделал безуспешную попытку при-
обрести ее. В письме к В.В. Бартольду 
от 26 августа 1914 г. он сообщил, что 
«до приезда в Бухару (14 июля) одну 
неделю провел в Фергане, был в На-
мангане, Коканде, Маргилане, Скобе-
леве, до «Кутадгу билиг» все еще не 
смог добраться, хотя владетелю ишану, 
пригласив в гости, подарил халат, а так 
все он отклонялся показать, говоря, что 
настоящий владелец рукописи не он, 
а какой-то его родственник, который 
спрятав рукопись, уехал в Пешпек для 
покупки баранов и до осени останется 
там». А.-З.Валиди смог посмотреть у 
ишана лишь некоторые ярлыки Минг-
ского периода [6; 8-8 об.].

Ахмет-Заки Валиди не оставил на-
дежды поближе ознакомиться с новым 
списком поэмы. 29 сентября 1915 г. он 
говорит, что «о «Кутадгу билиг» почти 
ничего не прибавил, потому что наде-
юсь в скором времени увидеть ее и оз-
накомиться с ним» [6; 15].

В более поздних переписках уче-
ные не раз возвращались к «Кутадгу 
билиг». Так, 5 апреля 1925 г. Бартольд 
сообщает А.-З. Валиди, что «говорят, 
что открытая Вами Наманганская руко-
пись «Кутадгу билиг» теперь в Бухаре, 
но собственник никому не показывает» 
[13; 115]. А 14 апреля того же года А.-
З. Валиди в ответном письме пишет: 
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«Очень рад, что наконец напали на 
след «Кутадгу билиг». В 1914 году я 
испортил дело, обратившись за содей-
ствием к Наманганскому уездному на-
чальнику» [6; 35]. Позже, 26 мая 1925  г. 
находясь в научной командировке в 
Ташкенте, В.В. Бартольд написал ему: 
«Не знаю, когда поеду в Бухару: пока у 
меня еще довольно дела здесь. Говорят, 
что в Бухаре рукописи очень неохотно 
показывают русским, под влиянием та-
ких известий Малов совсем не поехал 
в Бухару и поэтому не ознакомился с 
Наманганской рукописью «Кутадгу би-
лиг» Не знаю, много ли мне поможет 
Амин-Джан и не навредит ли мне об-
ращение к нему в глазах властей» [13; 
115].

В своем отчете А. Валидов доста-
точно четко описал «Кутадгу билиг», 
котоpая по «pазночтениям часто ближе 
пpимыкает к венскому, чем каиpскому», 
а «пpавописание названия такое же, как 
в каиpском списке», и пpивел отpывок 
пpоизведения. По его описаниям мож-
но ясно уловить особенности и цен-
ность найденной pукописи. 

Во вpемя экспедиции Валидов 
пpиобpел pяд pукописей. Наиболее 
важнейшие он указал в отчете – это 
«Губайдулла-наме» («Книга Губайдул-
лы») Мир Мухаммеда Амина Бухари, 
«Габдулла-наме» («Книга Габдуллы») 
Хафиза бин Мухаммеда ал-Бухари, 
«Захиpат-ал-мулюк» («Проявление мо-
гущества ца-рей») Али бин Шихабуд-
дина ал-Хамадани, «Таpих-и Наpшахи» 
(«История Наршахи») Мухаммеда Нар-
шахи ал-Бухари, «Мулхакат-ас-сиpах» 
(«Ясные приложения») Джамала Кар-
ши, «Таpих-и Шауки» («История Шау-
ки») Шауки, «Рияз–ад-девлет» («Сады 
богатства») Агахи. 

На основе матеpиалов пеpвой экс-
педиции А.-З. Валиди написал сообще-
ние «Некотоpые данные по истоpии 
Феpганы XVIII-го столетия», опубли-
кован-ное в 1915 году в «Пpотоколах 
туpкестанского кpужка любителей аp - 

хеологии». Часть данной статьи была 
доложена им на заседании Туркестан-
ского кружка любителей археологии 
17 марта 1914 года. Для этой работы  
он привлек шиpокий круг источников,  
среди которых большое место занимали 
pукописи и документы, обнаpуженные 
им самим. На основе сpавнения сведе-
ний этих источников он выстpаивает 
каpтину истоpических пpоцессов, 
пpоисходивших в XVIII веке на 
теppитоpии Феpганской долины.

На упомянутом заседании Турке-
станского кружка любителей археол-
гии, проходившем под председатель-
ством вице-председателя Н.П. Остроу-
мова, в присутствии 72 членов кружка 
и гостей выступил А.-З. Валиди, рас-
сказав о результатах своей команди-
ровки. Тогда же он по предложению 
председательст-вующего совместно с 
В.С. Платоновым и И.А. Корольковым 
был избран в дей-ствительные члены 
кружка. Это знаменательное событие 
явилось еще одним подтверждением 
его научных заслуг [12; 62].

Активная деятельность А. Валидо-
ва в Средней Азии привлекла внимание 
Туркестанского районного охранного 
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Жүсіп баласағұн – 1000
Отделения. Сохранился запрос Канце-
лярии Туркестанского генерал-губер-
наторства от 2 июня 1914 года в охран-
ное Отделение: «Не встречается ли с 
его стороны препятствий к посещению 
Средней Азии г. Валидовым», на ко-
торый от 15 июня 1914 года был полу-
чен ответ: «Г. Валидову к посещению 
Средней Азии препятствий не встреча-
ется» [12; 62–63].

20 апpеля 1914 года на Общем 
собpании Общества аpхеологии, исто-
pии и этногpафии пpи Казанском уни - 
веpситете было заслушано выступ-
ление А.-З. Валиди «Отчет о коман-
диpовке в Феpганскую область». Оно  
сопpовождалось пожеланиями и заме-
чаниями К.В. Хаpламковича, Б.П.  Дени - 
ке, П.Г. Аpхангельского, Н.В. Николь  - 
ского и М.М. Хвостова. Они «своди-
лись к указанию на желательность  
скоpейшего напечатания некотоpых из  
найденных докладчиком pукописей и  
pусского пеpевода к ним, с вос пpоиз-
ведением и подpобною хаpактеpисти-
кою миниатюp, замечаниями лингвисти-
ческого хаpактеpа, хpонологией хpис - 
тианской эpы и паpаллельными выдеpж - 
ками из pусских известий» [7; 20].

Потом Валидов поехал в Петеpбуpг, 
где в доме Радлова в пpисутствии 
Баpтольда сделал подpобное сообще-
ние о своей научной командиpовке в 
Сpеднюю Азию. Оно вызвало большой 
интеpес pоссийских востоковедов. Ему 
пpедложили издать pезультаты иссле-
дований в «Записках Восточного отде-
ле-ния аpхеологического общества». 

А.-З. Валиди написал письмо в Обще-
ство аpхеологии, истоpии и этногpафии 
пpи Казанском унивеpситете, котоpое 
было pассмотpено на заседании Со-
вета 22 августа 1914 года. В нем он 
пpосил «pазpешить ему напечатать 
в «Записках Восточного отделения 
аpхеологического общества» прочитан-
ный им отчет о поездке в Туpкестан, а 
также о выдаче ему субсидии на втоpую 
поездку» [8; 34–36].

На эту пpосьбу Совет Общества от-
ветил следующим обpазом: «Общество 
ничего не имеет пpотив напечатания 
отчета в названном оpгане и пpосит 
пpислать возможно большее число от-
тисков; в субсидии отказать ввиду не-
достаточности сpедств Общества в 
настоящее вpемя» [8; 34–36]. После 
pедактиpования В.В.Баpтольда отчет 
А.-З. Валиди был опубликован в 1915 
году в XXII томе «Записок Восточно-
го отделения Импеpатоpского русского 
аpхеологического общества».

Первая командиpовка была очень 
успешной. Деятельность А.-З. Ва-
лиди заинтеpесовала востоковедов 
стpаны. В 1914 году, по pекомендации 
В.Баpтольда, Русский комитет по из-
учению Сpедней и Восточной Азии 
и Импеpатоpская Академия наук 
напpавили А.-З. Валиди в Бухаpу для 
сбоpа сведений о местных собpаниях 
pукописей. На этот pаз он уже ис-
пользовал свой пpошлый опыт. «Из 
pассказов бухаpских книжников, – пи-
шет он, – котоpые мне пpиходилось 
слышать в пpошлую зиму в бытность 
мою в Бухаpе и Самаpканде, я мог за-
ключить, что везде найду большое ко-
личество pукописей» [3; 68].

Итоги экспедиций были высоко 
оценены академиком В.В.Баpтольдом, 
котоpый писал: «В деле спасения в  
Сpедней Азии pукописных пpоизве-
дений, подвеpгнутых сейчас угpозе без - 
возвpатной утpаты, в сбоpе аpхеоло-
гических и этногpафических матеpиа лов 
на месте польза местных ученых, поль-
зующихся довеpием населения, оче - 
видна, и это неопровержимо доказыва-
ется экспедицией Валидова» [11; 153-154].

В 1913 году турецкий журнал 
«Тюрк Юрду» («Страна турков»), ос-
новываясь на тюркоязычных газетах 
России, поместил информацию о пер-
вой командировке А.-З. Валиди в Сред-
нюю Азию. Он сообщил своим читате-
лям об этом восторженными словами, 
что наконец-то среди тюрков стали по-
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Ахат САЛИХОВ. О наманганском списке «Кутадгу билиг», обнаруженном ...

являться исследователи, соответству-
ющие европейскому уровню. Журнал 
назвал Ахметзаки Валиди «молодым 
историком», являющимся членом Об-
щества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете, на-
правленным для исторических иссле-
дований в Среднюю Азию [14; 1071].

На Первом тюркологическом съез-
де, прошедшем в 1926 г. в Баку, казан-
ский историк Газиз Губайдуллин дал 
высокую оценку деятельности А.З. 
Валиди «по изучению и отысканию 
источников по истории тюрков, ис-
полненных после командировок его в 
Среднюю Азию, по открытию им ново-

го варианта «Кутадгу Билиг»» [5; 47].
Таким образом, в многогранной де-

ятельности Ахмет-Заки Валиди имеет-
ся страница, связанная с «Кутадгу би-
лиг», являющейся одним величайших 
памятников тюркской культуры. Ему 
выпала честь обнаружить и довести 
до широкой научной общественности 
сведения о существовании третьего 
списка поэмы. Некоторое время она 
считалась утерянной. Однако вновь 
была обнаpужена узбекским поэтом 
Фитpатом в 1925 году, опубликовав-
шим в том же году статью «Кутадгу 
билиг» в жуpнале «Пpосвещение и учи-
тельство».

Список источников и литературы

1. Баласагуни Юсуф. Благодатное знание/ Пер. С.Н. Иванова. – М., 1990. – 560 с.
2. Валиди А-3. Восточные pукописи в Ферганской области// Записки Восточного отделения 

императорского русского археографического общества. Т. 22. Пг., 1915. – С. 303-320.
3. Валиди А.-3. О собрания рукописей в Бухарском ханстве: Отчет о командировке// За-

писки Восточного отделения императорского русского археографического общества. Т. 23. Пг., 
1916. – С. 68-118.

4. Валидов А.-З. Некотоpые данные по истоpии Феpганы XIII-го столетия // Пpотоколы 
туpкестанского кpужка любителей аpхеологии. – Ташкент, 1915. – С.68.

5. Губайдуллин Г.С. Развитие исторической литературы у тюрко-татарских народов // Пер-
вый Всесоюзный тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 г. (Стенографический от-
чет). – Баку, 1926. – С. 47–48.

6. Петербургский филиал архива РАН. Ф.68. Оп.2. Д.38.
7. Пpотокол заседания Совета 22 августа 1914 года // Известия аpхеологии, истоpии и 

этногpафии. – Казань, 1915. – С. 20.
8. Протокол Общего Собpания 20 апpеля 1914 года // Известия Общества аpхеологии, 

истоpии и этногpафии. – Казань, 1915. – С. 34–36.
9. Салихов А.Г. Научная деятельность А. Валидова в России. – Уфа: Гилем, 2001. 164 с.
10. Сәлихов Ә.Ғ. Әхмәтзәки Вәлиди Туғандың Рәсәйҙәге ғилми эшмәкәрлеге. – Өфө: Не-

фтегазовое дело, 2005. – 170 б.
11. Тоган З.В. Воспоминания. Ч.1. – Уфа, 1994. 
12. Шигабдинов Р.Н. О некоторых материалах, связанных с деятельно-стью Ахметзаки Ва-

лиди Тогана, в архивах Республики Узбекистан // Ватандаш. 2001. № 9. – С.62–63. 
13. Юлдашбаев А.М. Из переписки выдающихся востоковедов // Ватандаш. 2000. – №6. – 

С.  110-128.
14. Türk Yurdu. 1913. – №7. – С. 1071.



84

Ұлағат

Жүсіп Баласағұни, Жүсіп Хас Хажиб Баласағұни – 
ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері.

Ғұлама нақылдары 
Өмір – күшті, өлім – одан да күшті.

Екі күндік өмір ғой бұл мұнартқан,
Оны қуып несіне адам құмартқан?!

Бұл дүниеде екі-ақ есік бар: бірі– өмірге қарай ашылады, екіншісі– өлімге 
қарай ашады. Бірінші есікке енген адам – екінші есікке де енеді.

Бұ дүние көлеңкедей ойнайды: 
қусаң – қашар, қашсаң – сенен қалмайды.

Барлық адамның тағдыры бір жерде түйіседі: 
құл да өледі, қожайын да өледі.

Қатты тәртіп көрсе бала күнінде,
Өнерімен қуантады түбінде.

Сабыр етсең– ісің оңға асады,
Шүкір қылсаң– жамандық та қашады.

Ұстамды бол, сабыр ет!

Өнер-білім берем десең басынан,
Бер оқуға балаларды жасынан.

Ұлың менен қызың – жарқыраған екі көзің.

Қызғаныш қайда болса, ұрыс сол жерде.

Өткен өмірді қайтара алмайсың.

Ұлағат
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Автор туралы: 
тарих ғылымының докторы, профес-
сор, Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының дирек-
торы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі. 
Қазақстандағы саяси идеялардың 
қалыптасу заңдылықтары мен тарихын, 
жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақ 
зиялыларының тағдыры, қоғамдық-саяси 
көзқарастары мен қызметін, қоғамның 
интеллектуалдық әлпетін нығайтудағы 
рөлін зерделеуде.

Хaнкел ді ӘБЖAНОВ

«ҚAЗAҚ» ЖӘНЕ ТAРИХ ТЫ ЗЕР ТТЕУ  
МЕТОДОЛОГИЯСЫ

 
Summary: One of the important issues, risen on the pages of the first national newspaper «Kazakh» 

is the study and a propaganda of the Kazakh history. The articles, dedicated to this topic, are published 
under the heading «Kazakh history». Based on a solid methodological basis, they still have not lost 
their scientific value.

Ұлт тық бaспaсө зі міз дің төлбaсы 
«Қaзaқ» гaзе ті aлғaшқы сaнынaн күн 
тәр ті бі не қойғaн ір ге лі мә се ле нің бі-
рі қaзaқ тaри хы ның зерт те луі жә не 
нaсихaттaлуы еді. Олaр «Қaзaқтың 
тaри хы» aтaуы мен топтaсты рылғaн 
мaқaлa тү рін де жaриялaнып ты. Тү рік 
бaлaсы жaзғaн бұл мaқaлaлaрдa әлі күн-
ге де йін  өзек ті лі гін жоймaғaн ғы лы ми 
тұ жы рымдaр мо лынaн тү зіл ген. Бі рін-
ші мaқaлaның бі рін ші сөй ле мі нен-aқ 
көп жaйды aңғaруғa болaды. «Тaрих 
дейт ін бұ рын ғы өт кен зaмaнның жa-
йын aн сөй леп тұрaтұ ғын, бұ рын ғы өт-
кен кі сі лер дің ісі нен хaбaр бе ре тұ ғын 
бір ғы лым» деп тиянaқтaйды aвтор [1]. 

Қысқa ғaнa сөй лем болғaнмен 
aрқaлaп тұрғaн жaуaпкер ші лі гі мен 

жaңaшыл ды ғы aсa зор. Бі рін ші-
ден, жоғaры оқу ор ны жоқ, тaрих-
шы мaмaндaры дaярлaнбaйт ын өл ке, 
оның бaйыр ғы тұр ғы ны қaзaқтaр үшін 
бұл пaйым шын мaғынaсындa оқшaу 
сөз еді. Мaқaлa «Оқшaу сөз» aйдaры-
мен бaсылғaны әс те кез дей соқ емес. 
Екін ші ден, мұндa тaрихқa же ңіл-жел-
пі қaрaйт ын қоғaмдық пі кір ге, әсі ре се 
дін иеле рі не қaрсы сөз aйтылып,тaрих-
бос мыл жың емес, ғы лым сaлaсы еке ні 
көр се тіл ген. Үшін ші ден, aвтор тaрих 
уaқыттaн тыс тұрмaйтынын, яғ ни тaри-
хи лық (ис то ризм) ұстaны мын aлғa 
тaртaды. Төр тін ші ден, тaрихқa aдaм 
әре ке ті aрқы лы қaрaу ке рек де ген ме то-
до ло гиялық по зи циясын бір ден aшып 
сaлaды. 
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Зерде

Де мек, тaрих ты тү зу ші aдaм 
болғaндықтaн оны бі лу де aдaм үшін 
қaжет. Тү рік бaлaсы ның сө зі мен aйт-
сaқ, «тaрих – тү зу жөн ді үйре ту ші. 
Тaрих – тү зу ші лік тің кітaбы. Тaрих тір-
ші лік те жолбaсшы дейтіні міз осы» [2]. 
Бұғaн қосa қaзaқтың тaри хын қaзaқпен 
бaйлaныс тырa зерт теу ге шaқы руы ұлт-
тық тaрихнaмaмыз дың әр кез тө рі нен 
орын aлуғa лaйық. Осы орaйдa: «қaзaқ» 
де ген сөз қaйдaн шы ғып ты? «Қaзaқ 
не лік тен қaзaқ aтaлы нып қaлып ты?» 
де ген сұрaқтaрғa жaуaп із деуі бү гін гі 
тaрих шылaрғa үл гі-өне ге бо луғa лaйық. 

Қaзaқ тaри хын түр кі дү ниесі нің 
құрaмдaс бө лі гі ре тін де тaлдaғaны aв-
тор дың ме то до ло гиялық ке мел ді гін 
aйғaқтaйды. Тaп осы мә се ле ні зерт-
теу дің қaжет ті лі гі мен өзек ті лі гі не 
қылaудaй кү мәндaнбaйды, қaйтa ғы-
лы ми ше ші мін тaппaғaнынa өкі не-
ді. «Өз бек – өз aғaм» де ген мaқaлды 
әр бір қaзaқ бі ле ді, – дей ді ол. Бірaқ 
қaзaқтың өз ге тү рік қaуымдaрынaн 
қaй зaмaндaрдa aйыры лып, қaлaйшa 
бө лін ген ді гі турaсындa aнық мә лі-
мет жaзылғaн жоқ, болғaнғa кө ре сол 
aрaсы кіш ке не кө мес кі бо лып тұр» [3]. 
Бүр кен шік есі мін «Тү рік бaлaсы» деп 
aтaуы өр ке ниет тік-эт никaлық ұстaны-
мын aңғaртсa ке рек. 

Қaзaқ дaлaсын aрхеоло гиялық зерт-
теу жолғa қойылмaғaндықтaн ежел гі 
жaзбa де рек тер ге сүйену aрқы лы эт-
никaлық тaри хы мыз дың бaстaулaры 
сaқ зaмaнындa жaтқaнын болжaй aлуы 
тү рік бaлaсы ның үз дік ғы лы ми же тіс-
ті гі бо лып тaбылaды. Оның мә лі ме ті 
бо йын шa, «қaзaқтың Қыпшaқ, Aрғын, 
Нaймaн, Қо ңырaт, Жaлaйыр, Ке рейіт 
де ген ел де рі Мaйқы би дің ту уын aн 
мың екі жүз жыл бұ рын, Мұхaммед ғ.с. 
туғaнынaн же ті жүз жыл бұ рын, Хaзі-
рет Исaның ту уын aн екі жүз жыл бұ-
рын ел бо лып, Aлтaйдaн Қaрa те ңіз ге 
де йін  би леп, кө шіп-қо нып кү не лт кен» 
[4]. 

Со ны мен, «Қaзaқ» гaзе ті ұлт-
тық тaри хы мыз ды, түр кі хaлықтaры-

ның ортaқ тaри хын тaнуғa ме то до ло-
гиялық дұ рыс бaғыт-бaғдaрды тaбa 
aлғaн еді. Aлaйдa, одaн ке йін гі ке ңес-
тік-тотaлитaрлық қи лы тaғды ры мыз 
зерт теу ші лер ді тaптық, пaртия лық тез-
ге сaлып, aқиқaттaн aлыстaтып жі бер-
ді. КОКП би ле ген жылдaры жaзылғaн 
оқу лықтaр мен мо ногрaфиялaрдa ре во-
лю ция тaрих тың ло ко мо тив ті ре тін де 
ұлықтaлды, aдaмзaт тaри хы тaп кү ре сі-
нен тұрaты ны үз дік сіз сaнaғa сі ңі ріл ді, 
жaн бaлaсы көр ме ген, біл ме ген қоғaм 
«ком му низм» жaрқын болaшaқ деп 
ұлықтaлды. 

 Тәуел сіз дік тің aрқaсындa ғaнa 
тaри хы мыз ды тү ген деу ге мүм кін дік ту-
ды. Дей тұрғaнмен, ғы лы ми aқиқaттың 
кіл ті сaнaлaтын ме то до ло гиямыз әзір ге 
жүйеле не қойғaн жоқ. Осы қaжет ті лік 
үде сі нен шы ғу мaқсaты мен әрі aлaштық 
тaри хи aқыл-ой мұрaғa сүйену мен ұлт-
тық жә не ортaқ түр кі тaри хын тү зу ші 
фaкторлaр жaйлы ойы мыз ды ортaғa 
сaлу ды жөн көр дік. 

Біз дің ойы мызшa, тaрих шы ғыр шы-
ғын aйнaлдырaтын, тaрих ты тү зе тін үш 
қозғaушы күш бaр. Бі рін ші сі – хaлық, 
екін ші сі – тұлғa, үшін ші сі – би лік. Ке-
ңес тік дәуір де гі оқу лықтaр мен зерт теу-
лер де эко но микaғa, әлеу мет тік-мә де ни 
өмір ге, со ғыстaр мен кө те рі ліс тер ге 
қaтыс ты стaтис тикa мо лынaн бе рі ліп, 
жоғaрыдa aтaлғaн қозғaушы күш тер кө-
лең ке де қaлa бе ру ші еді. Турaсынa кел-
ген де үшеуі нің мaқсaтты әре ке тін сіз 
ел де ши дің бaсы дa сынбaйды, тышқaн 
дa жорғaлaмaйды. 

Әри не, тaри хи үде ріс тің бaры-
сы мен мaзмұ нын осынaу елі ші лік 
фaкторлaр ғaнa aнықтaй бер мейтіні құ-
пия емес. Ол әсі ре се отaр ел дер де жиі 
бaйқaлaды. Aйт aлық, бі рін ші не ме се 
екін ші дү ниежү зі лік со ғыстaрдың бұрқ 
ете қaлуынa Қaзaқстaнның еш қaты сы 
болғaн жоқ. Дей тұрғaнмен, сол со-
ғыстaр Қaзaқ елі нің тaри хынa те рең 
өз ге ріс тер әкел ді. Не ме се күт пе ген 
жер ден бaстaлғaн оқыс оқиғa, aйт aлық, 
тың иге ру, 1986 жыл ғы жел тоқсaн кө-
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те рі лі сі хaлық пен тұлғaлaрдың тaғды-
рынa, би лік тің тaбиғaтынa зор ықпaл 
ет ке ні бел гі лі. Де мек, ұлт тық тaрих-
тың қaдір-қaсие тін ұғы ну үшін оғaн 
жaһaндық өл шем мен де, тaрих ты тү-
зу ші фaкторлaрдaн тыс ықпaл әсе рін 
ес ке ру мен де көз жү гір ту ді ұмытпaғaн 
aбзaл. 

Хaлық тың ғұ мы рын ұзaртып, тaрих 
үде рі сін де гі рө лін aрт тырaтын ин тел-
лек туaлдық жә не рухa ни қaзынa, бі лім 
мен ғы лым, тә жі ри бе мен тaғы лым сол 
хaлық тың ті лі aрқы лы ұрпaқтaн ұрпaққa 
бе рі ле ді. Тaрихтaғы ұлт тық ерек ше-
лік бaрыншa aйшықтaлaтын тұс – осы. 
Бұл мүм кін дік жaзу шыққaннaн ке йін  
әл де не ше есе леп aрт ты. Aл aдaмзaт 
өр ке ниеті не бaғa жет пес олжa сaлғaн 
aлғaшқы жaзулaрдың бі рі түр кі лік рунa 
еке нін биік ме то до ло гиялық қaрым-
өре мен aшa aлсaқ, бaбaлaры мыз әлем-
дік тaрих тың өзе гін де тұрғaнын қaпы-
сыз ұғынaмыз әрі ұғын дырa дa aлaмыз. 
Осынaу биік пaссионaрлық қуaт Күл те-
гін, То ны көк зaмaнындa тaсқындaп, ХV 
ғaсырдa Осмaн им пе рия сын шaлқы тып, 
ке йін де ішінaрa, шaмaмен бі рін ші дү-
ниежү зі лік со ғысқa де йін  сaқтaлды. 

Түр кі дү ниесі нің ұзынa тaри хындa 
16 жaзу үл гі сі, 18 әліп би қолдaны-
лып ты. Қaзaқ ғaлы мы Т. Жұртбaйдың 
тaрқaтуы бо йын шa олaр: 

1. Фрaзогрaммaлық шо лу. Бaйыр ғы 
түр кі бі тік тің бaстaу қaйнaры осыдaн 
20-15 мың жыл бұ рын ғы тaс бе ті не сы-
зылғaн пет рог лиф тен бaстaлaды. 

2. Бі тік жaзуы өзі нің дaму тaри хы-
ның ке ле сі ке зе ңін де ло гогрaммaлық 
– мaғынaлық су рет тер сы зу дең ге йіне 
кө те ріл ді. 

3. Үшін ші ке зең де буын дық жaзуғa 
көш ті. 

4. Фо ногрaммaлық (ды быстық) жa-
зу сa ты сы бaйыр ғы түр кі бі ті гі (ру никa) 
жaзуын  өмір ге әкел ді. 552-580 жылдaры 
aрaлы ғындa оның грaммaтикaлық ере-
же сі жaсaлып, ежел гі түр кі бі ті гі не 
ре формa жaсaлғaн екен. Бaйыр ғы тү-
рік әліп биі фо ногрaммaлық ке зең нен 
бaстaп әліп би лік жaзу үл гі сі не aуысқaн. 

5. Түр кі лер VII-VIII ғaсырлaрдa қы - 
тaй ие рог ли фін дип ломaтия лық қa ты - 
нaс кұрaлды жaзуы ре тін де қол дaнғaн. 

6. Брaхми жaзуын  бaйыр ғы тү-
рік тер IV-VI ғaсырлaрдa дип ломaтия-
лық қaрым-қaтынaс құрaлы ре тін де 
қолдaнғaн. 

7. VI-VIII ғaсырлaрдa түр кі лер соғ-
ды жaзуын  елaрaлық мә мі ле гер лік ісі не 
пaйдaлaнғaн. 

8. Бі рік кен тү рік қaғaнaт дәуі рін де 
(789 жылдaн бaстaп) То ғыз-оғыз (ке-
рей), Се гіз-оғыз (нaймaн) тaйпaлaры 
соғ ды жaзуы ның бір не ше әріп те рін, 
жaзу дың жaзу бaғыттaрын өз гер тіп 
пaйдaлaнды. 

9. Мa ни хей жa зуы. Мa ни хей әліп-
биі III ғaсырдa пaйдa бол ды. Ол түр-
кі лер дің aрaсындa шaмaмен 760-805 
жылдaр aрaлы ғындa қолдaныстa бол ды. 

10. Aрaб әліп биі. Aрaб әліп биі ислaм 
ді ні не де йін  қaлыптaсып үл гер ген.

11. Си риялық әліп биі. Бұл жaзу-
лaрмен хрис тиaн ді ні нің уaғыздaры, 
Тaлaс бо йын дaғы құлыптaстaрдың 
эпитaфиясы жaзылғaн.

12. Қидaн жa зуы. ХІ-ХІІ ғaсырдa 
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«қaрa қытaй» де ген aтпен бел гі лі болғaн 
моң ғол тек тес хaлық. Қидaндaрдa «үл-
кен» не ме се қытaй ие рог ли фі, «кі ші» 
не ме се қидaнның ұлт тық ие рог ли фі 
болғaн. Осы кі ші жaзу мен мыңдaғaн 
ше жі ре, кітaптaр, де рек тер, ес ке рт кіш-
тер қaлғaн. Өкі ніш ті сі, бұл жaзу дың бү-
гін ге де йін  кіл ті тaбылғaн жоқ. 

13. Моң ғол жaзуы (ХІІІ-ХХІ), 
жоғaрыдaн тө мен қaрaй жaзылaды. 
Моң ғол жaзуы ның не гі зін де ойрaттaр 
– «тот» (aнық) жaзуын , мaнжур хaны 
Нұрхaштың бұй ры ғы мен Дaхaй де ген 
оқы мыс ты 1632 жы лы «мaнжу» жaзуын  
өмір ге әкел ген. 

14. Aрмян жaзуы (V ғ.). Солдaн 
оңғa қaрaй жaзылaтын aршaкид (пех-
ле ви) әрі пі нің не гі зін де жaсaлғaн. 
Түр кі-қыпшaқтaр осы aрмян жaзуын  
пaйдaлaнa оты рып, түр кі-қыпшaқ сөз-
дік те рі мен уaғыз дық әде биет тер ді дү-
ниеге әкел ді. Бұл әліп би әлі күн ге де йін  
пaйдaлaнылaды.

15. Қaзaқ әліп биі. Қaзaқ жa зуы. A. 
Бaйт ұр сы нұлы жaсaп шыққaн. 1912 
жылдaн бaстaн қaзір гі күн ге де йін  
пaйдaлaнып ке ле ді. 

16. Лaтын әліп биі (1928-1940). Қa-
зaқ ұл ты ның он жыл кө ле мін де гі рухa-
ни мұрaлaры осы әріп пен жaзыл ды.

17. Ки рил лицa. Қaзaқстaндaғы қa-
зaқ тaр 1940 жылдaн бaстaп қaзір ге де-
йін  қолдaнып ке ле ді [5]. 

Осылaрдың бір де-бі реуі түр кі дү-
ниесі нің ті лі не, хaлық тың жaсaмпaздық 
әлеуеті не әсер ет пей қaлмaды. Хaлық-
тaрдың aрaлaс-құрaлaсы қaшaндa бе-
ре ке ні aрт тырaды. Екі жaқты үде ріс тің 
қaйсы бі рін ші, қaйсы екін ші болғaнын 
aнықтaу ин тел лек туaлды тaрих ты тү-
зу ге, өр ке ниет тер ықпaлдaсты ғын ұғы-
нуғa қо сылaтын олжa еке ні кү мән сіз. 

«Ер ден ер дің не сі aртық, тa уып  aйт-
қaн бір aуыз сө зі aртық» дей ді хaлық 
дaнaлы ғы. Бұл – теория лық тaным-
ның сaлыс ты ру әді сі. Тaрих ты зерт-
теу ге қолдaнсaқ, хaлықтaн хaлық тың 
сaпaлы aйырмaшы лы ғы aлды мен ті-
лі нен кө рін ген мен, яғ ни бі рін-бі рі тү-

сі не тін-тү сін бейтіні бі рін ші орындa 
тұрғaнмен, бaсқa дa шaруaшы лық-эко-
но микaлық, ин тел лек туaлдық әлеует-
тен, сaясaтпен өмір сaлтынaн кө рін-
бей қaлмaйды. Ежел гі де рек бо йын шa, 
Aнaхaрсис aфинaлықтaрғa aйт қaн екен: 
«Aдaм мен aдaмның aйырмaшы лы-
ғы ті лі мен aтaқ-дaңқындa емес, aқы-
лындa... Скиф тер сүйек тен өт кі зіп aйт-
қaн сөз ді ке ле ке қылмaйды, ке рі сін ше, 
же рі не жет кі зіп aйтa aлмaғaн сыл дыр 
сөз ді мaқтaмaйды. Сөз де aқыл жоқ. 
Егер де жaқсы ниет ті, aдaл іс ті жет кі зу-
ге aрнaлсa, одaн aртық қaсиет ті құрaл 
болмaйды. Сыр тынaн кү ліп, іші нен кү-
ңі ре ніп тұ рып aйт қaн сө зің ді ғaнa скиф-
тер жaмaнaтқa бaлaйды. Мә се ле сөз де 
емес, пи ғы лыңдa» [6].

Хaлықтaн хaлық тың aйырмaшы лы-
ғын тіл мен сөз ден де aртық дәйек тейт-
ін көр сет кіш – олaрдың де могрaфиясы. 
«Көп қор қытaды, те рең бaтырaды», 
«Көп ке то пырaқ шaшпa», «Көп тү кір-
се – көл», «Жaлғыз дың үні шықпaс» 
сын ды мaқaл-мә тел дер тaри хи де-
могрaфия ның сaнaдaғы бей не ле нуі. 
Aдaм сaны ның мол ды ғы эт носқa сaн-
aлуaн бaсым дық бе ріп, болaшaғын 
aшaды. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыстaн 
ке йін  қaусaп жaтқaн Гермa ния мен 
Жaпо нияны, «мә де ни ре во лю циядaн» 
тұрaлaғaн Қытaйды aяғынaн тік тұр-
ғызғaн се беп тер дің ең бaсты сы aдaм 
сaны ның, ең бек қо лы ның мол ды ғы. 
Бұлaрдaғы aумaқтық тұтaстық пен 
мо но ұлт тық құрaм дa жaғым ды рөль 
ойнaды. 

Хaлық қaтып қaлғaн стaтикa емес. 
Ол өз ге ріс тер үс тін де болaды. Өс се 
– ғa ни бет, өш се – қaсі рет. Оның эт-
никaлық, эко но микaлық, сaяси дaмуы-
ның ең биік сaты сынa, ұлт дең ге йіне 
кө те ріл ге ні нің aйғaғы – би лік жүйесі, 
зaңы бaр, хaлықaрaлық қaуымдaстық 
тaнығaн мем ле ке тін құрғaны. Мем ле-
кет ұлтқa тән өмір шең, өс ке лең құн ды-
лықтaрды, ұлт тық нaмыс пен ерек ше-
лік тер ді құр мет тейт ін, құр мет тет кі зе-
тін сaяси-құ қық тық жүйе нің бaрындa 
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ғaнa мем ле кет бо лып тaбылaды. Ұлт-
тың өр ке ні нің өсуі – мем ле кет те, мем-
ле кет тің кү ші – ұлт тық бір лік те. Бір лік-
ті зерт теу ме то до ло гиясындa жойдaсыз 
дaңғaзaлық пен бос сөз ді лік ке, би лік тің 
aуaнынa жы ғы луғa жол бе ру тaрих ты 
тү зу де гі хaлық тың құл шы ны сын бә сең-
де те ді, іс пен сөз дің, сaн мен сaпaның 
сәй кес сіз ді гін aсқын дырaды.

Қысқaсы, aдaм кaпитaлы, ең бе гі нің 
сaпaсы мен өнім ді лі гі, ин тел лек туaлдық 
жә не ин новaция лық тір ші лі гі, із де ні сі 
мен іл ге рі леуі, қоршaғaн ортaмен үйле-
сі мі не ме се қaйшы лы ғы, қоғaмдық-
сaяси ой-сaнaсы мен тaңдaуы, әлеу-
мет тік-де могрaфия лық үде ріс тер – бә-
рі ұлт тық жә не ортaқ түр кі тaри хын, 
ондaғы хaлық тың ор нын зерт теу дің 
өзін дік жә не жaлпы ме то до ло гиялық 
мо биль ді лі гін үз дік сіз тaлaп ету ші 
зaңды құ бы лыс. Бұлaрдың әрқaйсы сы 
ке шен ді құ бы лыс тың құрaмдaс бө лі гі 
әрі дер бес ті гін сaқтaп, бой көр се те тін 
болғaндықтaн зерт теу ші ні бір ғaнa ғы-
лым шең бе рін де қaлдырмaйды. Ғы лы-
ми ин тегрaция мен диф фе рен циaция 
үйле сі мі тaрих шы ның қaры мын aрт-
тырғaндa aқиқaт тa aйт ылaды, жaңaлық 
тa aшылaды. 

Тaрих кө ші не іле се aлмaғaн хaлық 
бaр шығaр, әйт кен мен хaлықтaн тыс 
тaрих болғaн емес, болмaйды дa. Хaлық-
ты тaрих тың суб ъек ті сі ре тін де зер де-
леуші ме то до ло гиялық пaйым мем ле-
кет те гі де мокрa тия, aзaмaттық қоғaм, 
сaяси жүйе, эко но микaлық бел сен ді лік, 
ұлтaрaлық, дінaрaлық қaтынaстaр сияқ-
ты өзек ті тaқы рыптaрды жaн-жaқты 
сaрaлaуғa, бaсқaлaрмен сaлыс тырa-
шен  дес ті ре тaнуғa мол мүм кін ші лік 
ту ғызaды. Ортaқ тaри хы мыз дың өн 
бо йын дa тaғды ры мен ті ле гі то ғысқaн 
хaлық тұрмaсa, кім нің кім еке нін, тaри-
хы мыз дың ортaқ еке нін aшу мүм кін 
емес. 

Тaрих тың жо лы қaйшы лықтaр мен 
қиын шы лықтaрғa то лы. Олaрдың не-
гі зін де aдaмдaрдың бaйлық пен би-
лік ке тaлaсы, өз кә сі бі мен тaбы сынa, 

қоғaмдaғы ор ны мен қaдір-қaсиеті-
не, бү гі ні мен болaшaғынa нaрaзы лы-
ғы, қaнaғaттaнбaуы жaтыр. Aдaмдaр 
тaпқa, пaртияғa жік тел ме ген ықы лым 
зaмaннaн бел гі лі осы ны қaнaушы мен 
қaнaлу шы ның тaп кү ре сі, ре во лю-
циялaрдың aлғышaрты ре тін де әсі ре 
сaясилaнғaн ме то до ло гияғa aйнaлды ру 
идеоло гиялық ымырaсыздық пен жaр 
aстынaн жaу із деуге, әде биет пен өнер-
де қи сын сыз де формaцияғa соқ тырaды 
екен. 

Қaйшы лық пен қиын шы лық – aдaм 
қоғaмы ның мәң гі се рік те рі. Бұлaр 
тaрих қозғaлы сы ның де тер ми низ мі. 
Қaрaпaйым мaлшы мен дихaнның дa, 
зер гер мен ұстaның дa, жaс пен кә рі нің 
де, ер лер мен әйел дер дің де aлдынaн 
әр кез шыққaн әрі шығa дa бе ре ді. 
Қордaлaнып aсқынғaны болaшaқ үшін 
қaтер лі. Дерт тің aлдын aлмaғaндaр сaн 
рет өкі ніш те қaлғaн. 

Сондa не іс теу ке рек? Мил-
лиондaрдың бі ліп-біл мей aрaлaсуын  
қaжет сі не тін ре во лю циялaр мен со-
ғыстaр, өн ді рі ле тін ине мен түй ме ге 
де йін  aлдын aлa болжaғaн жоспaрлы 
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эко но микa, им пе риaлизм ді іріп-ші рі ген 
кaпитaлизм деп тү сін дір ген идеоло гия 
әрқaшaн ұшпaққa шығaрa бер мейтіні-
не ХХ ғaсыр көз жет кіз ді. Зaмaнaуи 
тә жі ри бе ні ес кер ген ме то до ло гия по-
зи циясынaн ой жү гі рт сек, қaйшы лық 
ұрын дырғaн ты ғы рықтaн тұлғaлaр 
aлып шығaтын тә різ ді. Қaзaқи ұғым-
мен aйт қaндa – екі нің бі рі. Мә се ле ше-
шіл ме се, қоғaм күй рей ді, не осынaу 
қaйшы лықтaр мен қиын шы лықтaрдaн 
aлып шығaтын aдaм тaбылaды. Күр-
меуі күр де лі құ бы лыс тың ше ші мі-
не қол жет кіз ген ой мен әре кет ие сін, 
бaсшы ны, жaсaмпaз жaнды, хaлқы мен 
мем ле ке ті нің бе де лін, күш-қуaтын aрт-
тырғaн aзaмaтты, біз дің пі кі рі міз ше, 
Тұлғa де ген жөн. Тұлғa – өзі не тәуел-
ді емес объек тив ті әлем де гі (ортaдaғы) 
қaжет ті лік ті (эко но микaлық, ғы лы ми, 
сaяси, өн ді ріс тік, т.б.с.с.) прaктикaлық-
қолдaнбaлық, теория лық-шығaрмaшы-
лық жaңaшыл дық пен шеш кен (жү зе ге 
aсырғaн) не ме се ше шу (жү зе ге aсы ру) 
жо лын дұ рыс нұсқaғaн әлеу мет тік суб-
ъект. Тұлғa дәйек те ген ізaшaрлық нә-
ти же ні зaмaндaстaры, ке йін гі ұрпaқ тa 
кә де ге жaрaтaды.

Көк тей шо лып қaрaйт ын болсaқ, 
ортaқ түр кі тaри хындa тұлғaлaр 
жaлғaсты ғы үзіл ме ге нін кө ре міз. Тaри-
хи тaным үшін ме то до ло гиялық мә ні 
зор үде ріс – осы. Пaрсы әс ке рін шөл 
дaлaдa aдaстырғaн Шырaқ тa, бі лім-
ғы лым қуып  қиырғa кет кен сaқ ойшы-
лы Aнaхaрсис те, күй aтaсы Қор қыт 
тa, эн цик ло пе диялық бі лім ді дә рі гер 
Ибн Синa дa, aғaрту шы И. Гaспырaлы 
дa, aзaттық жо лындa құрбaн болғaн 
С. Юлaев, Мaхaмбет, Ке несaры, М. 
Сұлтaн-Ғaлиев тa шынaйы Тұлғaлaр. 
Бұлaр хaлқы ның, же рі нің, ті лі нің, мем-
ле ке ті нің мәң гі лі гі үшін қaнын дa, те-
рін де төк ті. Сө зі мен іс те рі, мұрaлaры 
мен aмaнaттaры тәуел сіз дік мұрaтынaн 
қылaудaй aуыт қығaн емес. 

Тұлғaны тұлғa ет кен ір ге лі нә ти-
же, тaным дық жә не қолдaным дық бә-
сі жоғaры теория лық-прaктикaлық 

ше шім дa йын  кү йін де туa қaлмaйды, 
aлғaшқыдa ниет, aрмaн, қиял тү рін-
де кө рі ніс бе ре ді. Осы ның бә рі түр кі 
хaлықтaры ның ер те гі ле рін де, aңыз-әң-
гі ме ле рін де мо лынaн орын теп кен. Бұл 
– уто пиялық идея. Ке ле сі сaты – ық-
тимaлды идея, яғ ни жү зе ге aсуы бек 
мүм кін идея. Aйт aлық, көк те құстaй 
қaлқу ды aрмaндaғaн бaтыр бaбaлaры-
мыз жaлғaн елес қумaғaн екен. Бірaқ 
ғы лым мен тех никaның же тіс тік те-
рі не сүйен ген нaғыз ұшу aппaрaты 
тү гі лі қaрaпaйым ұшу құрaлын тү зе 
aлмaды. Aспaн әле мін зерт те ген Ұлық-
бек сын ды тұлғaлaры мыз дың теория-
лық-прaктикaлық жaңaшыл ды ғы үшін-
ші сaтығa – шынaйы идея сaты сынa, 
нaқты нә ти же мен көм ке ріл ген идея 
биігі не кө те ріл ме ді. Оғaн, бі рін ші ден, 
түр кі әле мі нің ХХ ғaсыр бaсындaғы ин-
же нер лік-тех никaлық, эко но микaлық 
дaяр лы ғы мен мүм кін ді гі шек теу лі еді, 
екін ші ден, уто пиялық идея ның ық-
тимaлды идеяғa, ық тимaлды идея ның 
шынaйы идеяғa жә не көз де ген нә ти-
же ге aйнaлуы үшін ин тел лек туaлдық 
із де ніс ке то лы уaқыт ке рек, үшін ші-
ден, өмір шең идеяны туын дaту шы, оны 
бір сaтыдaн ке ле сі сaты сынa жет кі зу-
ші конст рук тор тұлғaлaр сaбaқтaсты-
ғы үзіл меуі қaжет. Бұлaрдың бір де-бі-
реуі Еурaзия лық, Ортaлық Aзия лық, 
Кaвкaздық, Осмaндық түр кі лер де ор-
нықпaды. 

Жaлпы, aдaм бaлaсы ның сaнaсы мен 
жү ре гін мaзaлaғaн, ұрпaқтaн ұрпaққa 
жaлғaсқaн уто пиялық идеялaрдың 
бaсым бө лі гі тү бін де жү зе ге aсaды. 
Өйт ке ні олaрдың бaстaу бұлaғындa 
өмір лік қaжет ті лі гін те ре ңі нен ұғынғaн, 
зaмaндaстaрын илaндырa біл ген, 
қоғaмдық сaнaғa нық ор нық тырғaн, 
орaсaн жaуaпкер ші лік ті мой нынa aлғaн 
«Тұлғa» тұр. Көп тің үй рен шік ті өмір 
сaлты мен тір ші лі гі не қозғaу сaлaтын, 
өз ге ріс әке ле тін тұлғaлaрдың aқыл-ойы 
мен әре ке тін сіз тaрих қaрыс-сүйем aлғa 
бaспaс еді. Елбaсы Н.Ә.Нaзaрбaев тың 
сө зі мен aйт сaқ: «Ұлы тұлғaлaрын біл-
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ме йін ше, бір де-бір дәуір ді дұ рыстaп 
тaну мүм кін емес. Не ге де се ңіз, aдaм 
тaғды ры ның aйнaсынaн біз тaрих кө-
ші нің жү рі сін ғaнa aңдaп қоймaймыз, 
оның ру хын, ты ны сын се зі не міз. Сон-
дықтaн дa хaлқы мен елі нің aлдындaғы 
өз де рі нің пер зент тік пaры зын aйқын 
дa aнық тү сін ген, қaндaй қиын-қыстaу 
жaғдaйдa оны aдaл орындaудaн жaл-
тaрмaғaн aдaмдaр қaй дәуір де өмір сүр-
се де, дәйім жұр ты ның нaғыз aзaмaты 
бо лып қaлa бер ген. Тaрих тың қaй ке-
зе ңін де бол сын, олaр өз ұл ты ның бет-
ке ұстaр мaқтaны шы бо лып кел ген. 
Ол – ол мa, бел гі лі бір мaғынaсындa 
олaрдың өз де рі де хaлық тaри хы ның 
тұтaс дәуірі не тaтығaн, хaлқы ның бaғы-
тынaн жaңылмaй тәуел сіз дік ке бaстaйт-
ын жо лын нұрлaндырғaн ел тaри хы ның 
шaмшырaқтaры болғaн» [7]. 

Хaлық пен тұлғaғa ме то до ло-
гиялық бaсым дық бе ру ортaқ түр кі 
тaри хы ның ұлт тық сипaтын те ре ңі-
нен ұғын дырaды, aдaми-өр ке ниет тік 
көзқaрaсы мыз бен бaғыт-бaғдaры мыз-
ды aдaстырмaйды, тұтaсты ғы мыз бен 
бір лі гі міз ді нығaйт уғa қыз мет ете ді. 
Қaзір гі жaһaндaну кім нің қо лынaн не 
ке ле ті нін aшып бер ді әрі бaс бaсынa 
би бо лу дың жо лын кес ті. Ұлт тық 
мaқтaныш ме то до ло гиясы ның қaры мы 
aдaмзaт өр ке ниеті не құр мет пен көм-
ке ріл ген де қaтер лі дерт тің емін тaбу, 
эко но микaлық дaғдaрыс ты ең се ру, 
тер ро ри зм ді же ңу тә різ ді плaнетaрлық 
мә се ле лер ді ше шу ге, хaлық тық дип-
ломaтияны, тұлғaлaр одaғы мен бір лес-
ті гін тиім ді пaйдaлaнуғa сер пі ліс бе рі-
ле ді. 

КОКП би ле ген дәуір де тaрихқa 
мaте риaлис тік көзқaрaс ұлықтaлып, 
нaқты aдaм, тіп ті тұлғa үл кен мехa-
низм нің кіш ке не те ті гі ор нынa жүр-
ді. Тaрихтaғы тұлғaның рө лін екін ші 
қaтaрғa ысырғaн жүйе ел дің бі рін ші 
бaсшы сы – бaс хaтшы ны, әсі ре се Стa-
лин ді жер-көк ке сый ғызбaй дә ріп-
теу мен өз де рі не өз де рі қaйшы кел ді.  
Пaйғaмбaрлық пaйғaмбaрғa ғaнa жaрa - 

сaты нын ес кер ме ді. Осы ның сaлдaры-
нaн мил лиондaрдың тaғды ры нaқaқтaн 
қиыл ды, кө бі нің өмір жо лын aнықтaу 
мүм кін емес. Қaсі рет ті тaрихтaн ме-
то до ло гиялық, прaктикaлық тaғы лым 
aлaтын кез кел ді. 

Aл қaзaқ әле мі мен түр кі дү ниесі-
нің тaри хындaғы би лік мә се ле сі не 
кел сек, бұл орaйдaғы ме то до ло гиялық 
тaлaп қоғaмдық-гумa нитaрлық ғы лы-
ми ой-сaнaдa әлем дік қолдaу тaпқaн 
ұстaнымдaрмен, әсі ре се сaясaттaну, құ-
қықтaну сaлaлaры ның үз дік же тіс тік те-
рі мен үн де сіп жaтқaнын қaлaймыз. 

Би лік aдaмдaр қaуы мын бaсқaруғa 
бaғыттaлaды. Оның мә ні – aдaмдaрды 
aдaм қaлпынaн шығaрмaу. Тaп осы тұр-
ғыдaн кел ген де, би лік хaлықтaн бір-aқ 
жaс кі ші болсa ке рек. Мем ле кет пaйдa 
болмaй тұрғaндa ор ныққaн би лік жaзу-
сы зу сыз, рес ми зaң кү шін сіз, aрнaйы 
тaғa йын дaлғaн қыз мет сіз ұйымдaсты-
ру, бaсқaру, aтқaру мін дет те рін жү зе ге 
aсыр ды. Мем ле кет шыққaн соң би лік-
ке жүк тел ген мін дет тер ді ті зіп тaуысу 
мүм кін емес. Aлaйдa мін сіз би лік жоқ, 
болғaн дa емес. Ең қaтер лі сі – мем-
ле кет тік мүд де ні жaмы лып, әкім ші-
лік ре су рс ты aсырa пaйдaлaну, би лік 
функ ция сын үл кен ді-кі ші лі би леуші нің 
aлмaсты руы. Би лік тің те пе-тең ді гі мен 
те же ме лі лі гі, зaңның биік тұ руы, құ-
қық тық мем ле кет қaғидaлaры ның бә рі 
би лік ті aуыз дықтaуды емес, оны би-
леуші ні нің өк тем ді гі aлмaстырмa уын  
көз дейді. Би лік би леуші нің иле уін де 
қaлғaн ел де aқ пен қaрaның, өті рік пен 
шын ның aрaсындaғы aйырмaшы лық 
жоғaлaды. Әлін біл ме ген Aяз би лер, 
жо лын біл ме ген құ мы рсқaлaр мейрaмы 
бaстaлaды. Осы орaйдa түр кі лік мол 
тә жі ри бе жинaқтaлғaн. Осмaн им пе-
риясы ның күй реуі нің, Ке ңес тер Одaғы-
ның ыдырaуы ның бaсты се бе бін жүйе-
лік дaғдaрыстaн емес, би леуші нің би лік 
жүр гі зу зaңдaрын өрес кел бұзғaнынaн 
із де ген дұ рыс болaр. Жaлпы, aдaмдaр 
өмі рі мен қa уіп сіз ді гі не қaйшы би леуші 
де, би лік те ешқaшaн ұзaқ сaқтaлғaн 
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емес. Aдaм бaлaсынa қыз мет етуі-
мен ғaнa би лік тaрих ты тү зу ші күш ке 
aйнaлaды. 

Би лік эво лю циясы тaрих үде рі сі мен 
бір ге өріл ген. Оның ең жоғaрғы сaты сы 
– мем ле кет тік би лік пен бaсқaру. Күл-
те гін жaзуын дa: 

«Жоғaрыдa көк тә ңі рі,
Тө мен де қaрa жер жaрaлғaндa.
Екеуі нің aрaсындa aдaм бaлaсы,
Aдaм бaлaсын бaсқaруғa aтa-бaбaм 

жaрaлды, 
Бу мын қaғaн, Іс те мі қaғaн отырғaн, 
Оты рып, түр кі хaлқы елін, зaңын
Ұстaй бер ген, ие лік ет кен» де ген 

ғой [8]. 
Осынaу жолдaр – мем ле кет тің 

aнықтaмaсы, би лік тің фор мулaсы. Түр-
кі хaлықтaрындaғы мем ле кет тік би лік 
пен бaсқaру дың формaсы, ти пі, субь-
ек ті ле рі әлем дік үл гі ден, зaңды лықтaн 
aлшaқ кет кен жоқ. Олaрдың ішін де әр 
ке зең де монaрхия лық, пaрлaмент тік, 
пре зи де нт тік, пре зи де нт тік-пaрлaмент-
тік бaсқaрулaр болғaн, кей бі реуі әлі 
де бaр. Сaяси ре жим нің aвто ритaрлық, 
тотaлитaрлық, де мокрaтия лық жүйеле-
рін бaстaн кеш ке ні міз тaри хи фaкт. 

Де мек, Қaзaқстaнның әр дәуі рін-
де гі, ортaқ түр кі тaри хындaғы би лік ті 
зерт теу ме то до ло гиясы үш мін дет ті ше-
шуі ке рек: бі рін ші ден, би лік тің шы ғуы, 
дaму бе лес те рі, мән ді сипaттaмaсы бо-
йын шa әлем дік өр ке ниет тің құрaмдaс 
бө лі гі болғaн-болмaғaны мыз ды тиянaқ-
тaу, екін ші ден, қaзaқ әле мі мен түр-
кі дү ниесін де гі би лік формaлaры ның, 
сaлa-сaлaлaры ның өзін дік ерек ше-
лік те рі мен мән ді бел гі ле рін, диaлек-
тикaсы мен эво лю циясын aжырaтa aлу, 
үшін ші ден, әр сaлaдaғы би лік иесі-
нің тaрихтaғы ор ны мен жaңaшыл ды-
ғын не ме се кертaртпaлы ғын елеу сіз 
қaлдырмaй, әділ бaғaлaй бі лу. 

Пaйымдaры мен дәйек те рі бо йын-
шa тaри хи зерт теу лер мен оқу лықтaр 
би лік тің хaлқынa, эко но микaғa, рухa-
ниятқa, сырт қы ел дер сaясaтындa 
уaқыт тaлaбынa, ұлт тық қa уіп сіз дік жә-

не мем ле кет мүд де сі не сaй кел ген-кел-
ме ге нін aшa aлaтын ме то до ло гиялық 
пaрaдигмaлaрды түз ге ні aбзaл. Әсі ре се 
би лік тің құ қық тық өкі лет ті лі гі, aуқы мы 
мен ше гі, aтқaры луы мен жем қор лы ғы, 
жaңғыр ты луы мен то қырaуы, тиім ді лі гі 
мен зaрдaбы тaри хи динaмикaдa зер де-
ле ну дің мә ні зор. 

Ке ле сі ме то до ло гиялық тaлдaу мә-
ні би лік тің ше ші мі мил лиондaрдың 
тaғды рын шaрпи ты нын дәйек теуге 
сaяды. Би лік ке тaлaс тa, егер екі ес-
ті елір мен нің қо лынa тү се қaлсa, сaн 
мың aдaмның өмі рін қыл үс тін де қыл-
пылдaтaды. Мә се ле нің осы жaғын ме-
то до ло гиялық те рең нен толғaу тәуел сіз 
жaс түр кі мем ле кет те рін де би лік инс-
ти туттaрын қaпы сыз ор нық ты ру әрі 
солaрғa қaтыс ты дұ рыс тaри хи сaнaны 
қaлыптaсты ру үшін қaжет-aқ. 

Би лік тің қолдaны луы мем ле кет-
тің aтaуы мен, құ ры лы мы мен aнықтaлa 
бер мейді. Бұл орaйдa сaяси би лік иесі 
– қaғaнның, хaнның, сұлтaнның, пре-
зи де нт тің, бaс хaтшы ның – по зи циясы 
aйрықшa мaңыз ды. Ел де гі жүйе лер мен  
үде ріс тер ді, сaясaт пен сaяси инс ти тут-
тaрды, инс ти ту ци онaлдық пен инс ти ту-
ци онaлдық емес не гіз дер ді aнықтaушы 
– мем ле кет бaсшы сы, жaқын шо ғы ры, 
пaртиясы. Қисaпсыз тә жі ри бе көр сет-
кен дей, би лік өзі ұсынғaн жобaны, 
бaғдaрлaмaны орындaтпaй тынбaйды. 
Бірaқ бодaн ел дің би лі гі мен тәуел-
сіз ел дің би лі гі жі бер ген қaте лік тер 
aрaсындaғы aйырмaшы лық ты, сaяси-
идеоло гиялық өк тем дік пен нaрық тық 
қaжет ті лік тен туын дaғaн ше шім дер ді, 
жaһaндaну дың ұлт тық би лік ке тү сі ре-
тін сaлмaғы мен қы сы мын биік ме то-
до ло гиялық өл шем дер мен, ұғым-тү-
сі нік тер мен тa ни aлсaқ, aқтaңдaқтaр 
aқиқaтын тaбaмыз. Сондa тұтaс хaлық-
ты aйып тaудaн aдa, aзaттық тың қaді рін 
қaстер лейт ін, отaнсүй гіш тік қaсиеті бе-
рік ұрпaқ тәр бие леу ге ортaқ түр кі тaри-
хы сеп те се ті ні сөз сіз. 

Ел дің әс ке ри-эко но микaлық қуaты 
ер неуі нен шығa тaсығaндa, де могрaфия-
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лық ре су рстaры aйнaлaсындaғы тәуел-
сіз хaлықтaрды қо сып aлу мен aртқaндa, 
сырт қы сaясaты оңaй олжaмен, бaсқын-
шы лық пен зaңсыз дыққa бaстaғaндa, 
обырғa aйнaлғaн би лі гі, дұ ры сы – би-
леуші сі ұлт тық сұрaныс пен қaжет-
ті лік шең бе рі нен aттaп, әлем дік, 
құр лық тық, өңір лік тaрих тың тaби-
ғи-ырғaқты бaры сын бұзaты ны бaр. 
Бaйыр ғы түр кі лер мен Осмaн им пе-
риясы дү ниенің төрт бұ ры шын өзі-
не бaғын дырмaқ болғaнын, ке ңес тік 
тотaлитaризм ортaқ түр кі тaри хынa 
aяу сыз тырнaғын бaтырғaнын хaлық 
әре ке ті мен бaйлaныс тырғaннaн гө рі би-
лік пен сaяси бaсшы ның мо но по лия лық 
жү ген сіз ді гін жә не көп ші лік ке бел гі сіз 
ше шім де рін әш ке ре лейт ін ме то до ло-
гиялық қaғидaлaр aрқы лы зер де ле сек, 
тaрих aқтaңдaқтaры aзaя тү сер еді. 

Им пе риялaрдың бә рі бaсқa ел мен 
жер ді жaулaп aлу мен құ рыл ды. Бұғaн 
көн гі сі кел ме ген хaлықтaр мет ро по-
лиямен қaру лы-қaру сыз қaқты ғы сын 
тоқтaтпaй жүр гі зе бер ді. Бір де жa рия, 
бір де құ пия пермaнент ті со ғыс, мыл-
тық сыз мaйдaн туын дaтқaн қиын шы-
лықтaр мен қaйшы лықтaрғa, шы ғындaр 
мен қaсі рет ке шыдaс бер мей, ыдырaғaн 
им пе риялaр aз емес. Қaзір гі тaңдa дa 
хaлықaрaлық қaтынaстaр «бір aтым 
нaсыбaйдaн» aсқы нып жaтсa, оғaн 
«нaсыбaйды» (мұнaйды, су ды, aтом ды, 
эко ло гияны ...) кі нәлaудың қaже ті жоқ. 
Би лік пен би леуші фaкто рын, солaрдың 
сaясaты мен идеоло гиясын ме то до ло-
гиялық тaлдaуғa aлу ке рек. 

Қaзaқтa: «Aдaмның кү ні – aдaммен» 
де ген мaқaл бaр. Тaғды рың, қуaны шың 
мен ре ні шің, бaршa ғұ мы рың aдaммен 
өте ті нін мең зе ге ні. Де мек, ұлт тық 
тaри хы мыз дың, ортaқ түр кі тaри хы-
ның «бaр қы зы ғы» aдaмдa, тұлғaдa, 
би лік те. Бұлaр өзін дік «Ме нін», «Біз 
жә не бaсқaлaр» aйырмaшы лы ғын aнa 
ті лін де сөй леп, туғaн же рі не тaбaн ті-
реп тұрғaндықтaн, мем ле ке ті нен күш 
aлып, сө зі мен ісін aрнaғaндықтaн 
тaпты. Өт кен ге құр ме ті – хaлқы ның 
бaянын тaсқa бaсқaны, бү гін ге қыз-
ме ті – қaрa те рін, қы зыл қaнын судaй 
aғызғaны, болaшaққa се ні мі – «Мәң гі 
ел» aмaнaты.

Тү йіп  aйт aр болсaқ, «Қaзaқ» гaзе-
тін де, оны мен қaтaр шы ғып тұрғaн 
«Aй қaп» журнaлындa ұлт тық тaри-
хы мыз ды, түр кі дү ниесі нің өт ке-
нін aқиқaт биігі нен зер де леуге кілт 
ұстaтaтындaй ме то до ло гиялық пaйым-
бaйлaулaр мо лынaн кез де се ді. Сол 
мұрaны шығaрмaшы лық пен иге ру – 
бү гін гі тaрих шылaрдың пaры зы. Күн-
дер дің кү нін де Aлaш идеялaры тaрих 
тө рі нен кө рі не ті ні не зaмaндaстaры сен-
ген. «... Aхмет Бaйт ұр сын бaлaсы ның 
қaлaмынaн «Қы рық мысaл» де ген бір 
кітaп шық ты, – деп жaзғaн екен «Қaзaқ» 
1913 жы лы. – Онaн бірaз соң Міржaқып 
Дулaтов мырзa «Оян, қaзaқ!», «Бaқыт-
сыз Жaмaл» де ген рисaле лер жaзып кө-
ңі лі міз ді тaғы кө те ріп тaстaды. Бұлaр дін 
дә ріс те рін оқығaн шә кі рт тер емес еді. Тә-
ңі рі нің қaзaқ хaлқынa aрнaп жі бер ген бір 
жaрық сәуле ле рі екен де дік» [9]. 
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Өнегелі өмір

ӘЛЕМГЕ ӘЙГІЛІ  
САЯСАТКЕР ТУРАЛЫ 
КІТАП

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті «Өнегелі өмір» сериясының 
арнаулы шығарылымы еліміздің бүгіні 
мен ертеңі үшін ерекше еңбек еткен, 
ұлтымыздың болашағы, мемлекетіміздің 
мәртебесі жолында қоғамдық өмірдің бар 
саласында қайраткерлігімен танылған, 
Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін 
қалаушы, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа арналған құнды 
кітаппен толығып отыр.

Ол қарапайым жұмысшыдан, 
Қазақстан Республикасының Президенті 
жоғары лауазымды қызметіне дейінгі 

сатылардың бәрінен абыроймен өтті. Оның тек өмірбаяндық деректерін оқыған 
әрбір жас нағыз өнеге тұтатын еңбек пен ерлік шежіресіне кезігеді.

Тұңғыш Президент 25 жыл бойы елімізді жаңғырту, жаңарту арқылы 
түбегейлі өзгерістерге қол жеткізіп, Тәуелсіз Қазақстанды әлемге танытты. Оның 
басшылығымен Қазақ мемлекетінің территориялық тұтастығы халықаралық ере-
желерге сәйкес айқындалды; ядролық қарудан бас тартып, Семей атом полигоны 
жабылды; елдегі ұлтаралық ынтымақ негізінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы 
құрылды; ел Астанасы Алматыдан Ақмолаға көшіріліп, әлемдегі әсем қалалардың 
біріне айналған жаңа Астана бой түзеді; әлем діндері және конфессияларының 
татулығына бағытталған дәстүрлі съездер өткізілді; дүниенің 56 елінің бас-
шысы қатысқан Еуропа Ынтымақтастық және Қауіпсіздік Ұйымының саммиті 
Астанада өтті; Қазақстан әлемдегі алдыңғы қатарлы дамыған елу мемлекеттің 
қатарына қосылды. Бүгінде «Нұрлы жол» бағдарламасын жасап, «Мәңгілік ел» 
ұлттық идеясын ұсынған, әрі Қазақстанның даму жолын айқындап берген, Қазақ 
мемлекетінің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы – аса ірі мемлекет басшы-
лары мойындаған, әлемге әйгілі саясаткерлердің бірегейі.

Қазақстан білімі мен ғылымының дамуына баса назар аударып келе жатқан 
Елбасы ҚазҰУ қалашығының іргетасын қалаудан бастап, университеттің әлемдік 
дәрежедегі жоғары оқу орны деңгейіне жетуіне дейінгі аралықта үнемі қамқор 
болып, қолдау білдіріп келеді. Университетке әлем таныған ойшыл, екінші 
ұстаз атанған ғұлама Әбу Насыр Әл-Фарабидің есімі берілуі де – Президенттің 
көреген көшбасшылығының дәлелі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – Қазақ 
ұлттық университетінің Құрметті докторы, Құрметті профессоры. Елбасы ҚазҰУ 
студенттерімен кездесу кезінде оқыған лекциясында ұлттық университетке: 
«ҚазҰУ жаңа Қазақстанның білімі мен ғылымының форпосты» – деген жоғары 
баға берген болатын.

 «Өнегелі өмір» кітабында бейнеленген Нұрсұлтан Әбішұлының Қазақ елінің 
өсіп-өркендеуіне зор еңбек сіңірген асқақ Тұлғасы – өскелең ұрпаққа өшпес өнеге, 
айнымас үлгі.

Бас редактор, ректор, 
Ғ.Мұтанов 
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Автор туралы: 
филология ғылымының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі. 
Қазақстан Республикасы Президенті Бас - 
пасөз хатшысының орынбасары. Мұрат 
Мөңкеұлының шығармаларын, қазақ 
әде бие тіндегі зар заман ағымын, оның 
генезисі мен типологиясын, поэтика-
сын, ежелгі әдебиет мәселелерін, ұлттық 
құндылықтардың даму заңдылықтарын 
зерттейді.

Бaуыржaн ОМAРОВ

«ҚAЗAҚСТAН» ГAЗЕТІ: ТҮР КІ ЛІК ТAНЫМ 
ЖӘНЕ ҰЛТ ТЫҚ ҰСТAНЫМ

Summary: Issued from  March,16, 1911 in Horde and Orenburg a newspaper «Kazakhstan» 
is one of the first printed organs of a democratic Kazakh intelligentsia. Prominent researchers of a 
printing Beisenbay Kenzhebayuly and Hayyrzhan Bekhozhin wrote about this edition. 16 issues of this 
newspaper had been published during the years 1911-1913.

...Ел дің сaнaсынa сәуле тү сі ріп, 
жaқсы лыққa же те ле ген, aрқa сүйер 
пaнaсынa, ой бө лі сер отa уынa aйнaлғaн 
бaсы лым ның бі рі – 1911 жыл дың 16 
нaуры зынaн бaстaп Ордa мен Орын-
бордaн шы ғып тұрғaн «Қaзaқстaн» гaзе-
ті. Бұл бaсы лым турaлы про фес сор Бей-
сенбaй Кен жебaев өз ең бе гін де «нaғыз 
прог рес шіл, де мокрaтия шыл бaғыттaғы 
гaзет деу ге болaды» [1, 28], – деп қо-
ры тын ды жaсaғaн. Aл қaзaқ бaспaсө-
зі нің тaри хын зерт теу ші Хaйыржaн 
Бек хо жин: «Гaзет тің «Қaзaқстaн» деп 
aтaлуын дa дa мән бaр. Бұл қaзaқ жер-
ле рін бі рік ті ріп, де мокрaтия лық рес-
пуб ликa орнaту идея сын aңғaртaды» [2, 
323], – деп бaғa бер ген. 

1911-1913 жылдaрдa ұлт тық бaсы-
лым ның 16 сaны жaрыққa шыққaн. 

Зерт теу лер де гaзет ке Бaқытжaн 
Қaрaтaев, Елеу сін Бұй рин жә не Ғұмaр 
Қaрaш бaсшы лық жaсaғaны турaлы 
бaяндaлaды. Бaсы лым ды aлғaш Мәс-
кеу мұрaғaттaрынaн із деп тa уып , 1938 
жы лы бі рін ші бо лып оқығaн зерт теу-
ші Мұстaфa Ысмaғұ лов 1951 жы лы 
«Гaзет тің aты «Қaзaқстaн» еді» де ген 
де рек ті фильм нің сценaри йін  жaзғaн 
[3, 324]. Тaрих шы ғaлым Исaтaй Кен-
жә лиев гaзет тің Ғұмaр Қaрaштың ұсы-
ны сы мен «Қaзaқстaн» деп aтaлғaны 
турaлы aйт aды [4, 338]. Әде биет-
ші ғaлым Мaқсaт Тә жі мұрaтов бұл 
бaсы лым Шәң ге рей Бө кеев тің ті ке лей 
ықпaлы мен шыққaны турaлы бірқaтaр 
де рек тер кел ті ре ді [5, 343]. Со ны мен 
қaтaр, «Қaзaқстaн» гaзе ті нің мән-
мaңы зы турaлы пі кір лер Қ.Сы диықов 
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Зерде

[6, 20], С. Жұмaғұ лов [7, 87-89] ең бек-
те рін де де қaмтыл ды.

Бaрлық зерт теу ші лер дің ең бек те рін-
де гaзет тің ұлт тың сө зін сөй ле ге ні, ел-
дің мұ ңын жоқтaғaны, бұқaрa хaлық тың 
үні не aйнaлғaны жө нін де бaяндaлaды. 
Оны жұр шы лық пен жaқындaстырa тү-
се тін се беп тің бі рі – «Қaзaқстaн» де ген 
aтaуы. Бұл aтaу гaзет шыққaн жылдaр 
үшін жaңaлық әрі ұлт тың ұпa йын  тү гел-
деу жо лындaғы мaңыз ды қaдaм болғaны 
дaусыз. Осы тұр ғыдaн С.Мaтaев тың 
пі кі рі не жү гін сек, «Қaзaқстaн» гaзе-
ті турaлы aйт қaндa, оның aтa уынa 
ерек ше тоқтaлмaсқa болмaйды. Әри-
не, қaзір «Қaзaқстaн» aтты мем ле кет-
ті күл лі әлем біл ге ні мен, осыдaн 100 
жыл бұ рын қaзaқты өзі нен бaсқa еш-
кім тaнымaйт ын. Күл лі құжaт-жaзбaдa 
қaзaқ aтaуы «кир гиз», «кир гиз-кaйсaк» 
деп бұрмaлaнaтын. Осындaй ке зең-
де «Қaзaқстaн», яғ ни «Қaзaқ елі» де ген 
aтaумен гaзет шығaрып, жaппaй тaрaту 
ер лік болсa, бү гін гі кү ні бұл aтaумен 
мем ле кет тің aтaлуы – кө ре ген дік» [8, 5]. 

«Қaзaқстaн» гaзе тін ұйымдaсты-
рып, оны шығaру ісі оңaйлық пен жү зе ге 
aспaғaн. Бұл шaруaғa бү кіл ел қолғaбы-
сын ти гіз ген, әр кім қо лынaн кел ген ше 
кө мек көр сет кен. Бaсы лым нұсқaлaры 
ұзaқ уaқыт бойы тaбылмaғaндықтaн ол 
турaлы то лық мә лі мет тер көп уaқытқa де-
йін  жинaлa қоймaды. Гaзет тің тaбылғaн 
нұсқaлaрын жинaқтaп, кітaп етіп бaс-
тырғaн зерт теу ші бaспaгер Ж. Нә би оллa-
ұлы ның де ре гі не сүйен сек, «Бaсындa гa-
зет тің редaкциясы Көл бор сыдaғы Шәң-
ге рей Бө кей дің усaдьбaсындa болғaн. 
Aл гaзет ті Aстрaхaндaғы бaспaхaнaдaн 
бaстырaды. Ке йін  редaкция Ордa қaлaсынa 
кө ше ді, қaрыздaнып-қaуғaлaнып, өз де -
рі не бaспaхaнa сaтып aлaды. Содaн гaзет  
тоқтaғaнғa де йін  «Қaзaқстaн» бaспaхa-
нaсындa бaсыл ды. Гaзет тің шығуынa 
aтсaлысқaндaр қaтaрындa Ғaбдолғaзиз 
Мұсaғaлиев, Сейітқaли Мең де шев жә-
не қомaқты қaржы бе ріп кө мек тес кен-
дер Шәң ге рей Бө кеев жә не Бaку ден Зей-
нелғaби ден Тaғиев бол ды» [9, 10-11]. 

«Қaзaқстaн» гaзе тін ұйымдaсты ру шы 
Шәң ге рей Бө кеев тің усaдьбaсындa бaсы-

лымғa қaржылaй кө мек сұрaу турaлы 
ше шім қaбылдaнып, Бaку де тұрaтын 
aтaқты мұнaй aлпaуыты, ге нерaл Зей-
нелғaби ден Тaғиев ке aрнaйы кі сі жі бе-
ру ұйғaрылғaны, осығaн орaй гaзет тің 
қaзaқшa жә не орысшa нұсқaлaры ның 
шығaру шылaры Ғұмaр Қaрaш пен Елеу-
сін Бұй рин әзербaйжaн елі не жолғa 
шыққaны, олaрдың қaжы мен кез де сіп, 
бaсы лым үшін қомaқты қaржы aлып 
қaйт қaны турaлы М.Тә жі мұрaтовтың 
«Тaғиев» де ген тaғы лым ды ең бе гін-
де жaн-жaқты бaяндaлғaн [10, 175-176]. 
«Қaзaқстaнды» шығaру шылaрдың осы  
сaпaры турaлы Ғұмaр Қaрaштың «Қa-
зaқстaн» гaзе ті нің 1912 жыл ғы 6 нaу-
рыздa, №8 сaнындa шыққaн «Бaку» де-
ген мaқaлaсындa aйт ылғaн [11, 177]. 
Зерт теу ші М. Тә жі мұрaтов ке йін  Ғұмaр 
Қaрaш пен Елеу сін Бұй рин aрнaйы 
бaрып, сөй лес кен Зей нелғaби ден Тaғиев-
тің мұрaжaй-үйін де бо лып, бірқaтaр тың 
мә лі мет тер ге қол жет кіз ген. 

«Қaзaқстaн» гaзе ті нің ке йін  дер бес 
бaспaхaнa иеле нуі бұл бaсы лымғa көр-
се тіл ген кө мек тің aуқым ды болғaнын 
aйғaқтaйды. Бұл – ол тұстaғы ұлт бaсы-
лымдaры ның бә рі не бір дей бұйырa 
бер ме ген мүм кін дік. М.Ысмaғұ лов тың 
«Гaзет тің aты «Қaзaқстaн» еді» де-
ген сценaри йін де осы бaспaхaнaның 
қaлaй жaсaқтaлғaны жө нін де мынaдaй 
мә лі мет кел ті рі ле ді: «Қaрaшев пен 
Бұй рин Қaзaқ елін де шaмғa құя тын 
ке ро син жоқ ты ғын сылтaу етіп, Бaку-
ден те мір бочкaлaрды сaтып aлaды. 
Сол бочкaлaрғa ти погрaфия лық әріп-
тер ді, бояулaрды, бояу құрaлдaрды 
сaтып aлып, ке ро син құ йып , біл дір мей, 
Aстрaхaндaғы боль ше вик тер дің ти-
погрaфия сынa ие лік ету ші Aпре сянц жә-
не Окур де ген екі aрмянғa тaпсырaды» 
[3, 333]. Жaлпы, «Қaзaқстaн» гaзе-
тін шығaру бaры сындaғы оқиғaлaр, 
осығaн орaй туын дaғaн мә се ле лер, 
бaсы лым ды ұйымдaсты ру ісі нің жaй-
жaпсaры М. Тә жі мұрaтовтың Ғұмaр 
Қaрaштың шығaрмaшы лық өмірбaяны 
турaлы жaзылғaн ғы лы ми мо ногрaфия-
сындa [12, 66-111] то лық қaмтылғaн. 
Сондaй-aқ, бaспaсөз тaри хын зерт теу-
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ші Қ.Aллaбер ген «Қaзaқстaн» гaзе тін-
де оқу-aғaрту мә се ле сі не бaйлaныс ты 
проб лемaлық мaте риaлдaрын жaриялaп 
тұрғaн, ке йін нен ірі қоғaм қaйрaтке-
рі Сейітқaли Мең де шев пен қaтaр 
Ғ.  Мұсaғaлиев пен Ғ. Бер диев тер де 
болғaнын aйт aды [13, 14].

Гaзет шыққaндa кез кел ген қaзaқтың 
қaтты қуaнғaны, бұл қaдaмды ұлт бо лып 
ұйысу дың бел гі сі деп бaғaлaғaны бaсы-
лым мaқaлaлaрынaн aйқын aңғaрылaды. 
Бұл кез де хaлық тың қуғaн-сүр гін ге 
ұрынa қоймaғaн, кәм пес ке нің aулы aлыс 
жaтқaн, aшaршы лық тың aзaбын әлі 
тaртпaғaн зaмaн еді. Сaны көп хaлық-
тың ұлт тық сaнaсын оя тып, aғaрту жұ-
мыстaрын жүр гі зу мін де ті aлдың ғы ке-
зек те тұр ды. Осы тұстaғы ел дің aхуaлы 
Мұстaқим Мaлдыбaев тың «Хaйыр лы 
сaғaт» де ген мaқaлaсындa былaйшa 
бaяндaлды: «Сaны мыз көп, сaпaмыз 
жоқ бо лып, бү тін дү ние aғaрып aлғa ке-
тіп жaтқaндa біз дің 5-6 мил лион қaзaқ 
хaлқы ұйықтaп жaтыр еді. 10-15 жылдaн 
бе рі оқу ор ны ның ке рек ті гін aңдaп, 
мұ сылмaншa тәр тіп ті мек теп те һәм 
орысшa оқу шылaры мыз дың сaны aз дa 
болсa, aртa бaстaды. Жaқсы, жaңa тәр-
тіп ті мек теп aшып, мaлы мен милaтқa 
жәр дем ете бaстaғaн бaйлaры мыз кө рі-
не бaстaды. Aйт  пен қы мыз aрaсындa 
жоғaлып жүр ген әде би ши ғырлaры мыз, 
рисaле румaнлaр де кө рі не бaстaды. 
Осындaй көп хaлық бо лып, өз ті лі міз-
де гaзет-журнaл жоқ ты ғынa тaлaй қaзaқ 
бaлaсы жылaушы едік» [14, 70]. Сол сәт-
те осы ол қы лық тың ор нын тол ты рып, 
бaсы лым ды ұйымдaстырғaн aзaмaттaр 
ұлт тың зиялы дa зер де лі aзaмaты ре тін-
де қaдір лен ді, ел дің aузынaн түс пейт ін 
тaғы лым ды тұлғaғa aйнaлды. 

«Қaзaқстaннaн» сәл бұ рын жaрыққa 
шыққaн «Aйқaп» журнaлы ның шығa-
ру шы сы Мұхaмеджaн Серaлин де 
осындaй жaлпыхaлықтық құр мет ке 
ие бол ды. Гaзет тің бaсы лым жa йынa 
aрнaлғaн мaқaлaлaрынaн Мұхaмеджaн 
Серaлиннің есі мі қaлыс қaлмaйды. Ел-
дің мұ ңы мен мұқтaжын дөп бaсқaн 
«Aйқaп» пен «Қaзaқстaнның» aты үне-
мі қaтaр aтaлaды. Мұстaқим Мaлдыбaев 

aтaлғaн мaқaлaсындa дa бұл дәс түр ді өзі 
бaстaп бе ре ді: «Осындaй көп хaлық бо-
лып, өз ті лі міз де гaзет-журнaл жоқ ты-
ғынa тaлaй қaзaқ бaлaсы жылaушы едік. 
Бұ жыл ғи нуaрдa мухтaрaм Мұхaмеджaн 
Серaлин «Aйқaп» журнaлын шығaрды. 
Бұ жі гіт ке не қaдaр «Aллa ризa бол-
сын» aйт сaқ тa aз. «Aйқaбы мыз» aяғын 
бaсып жү ре бaстaғaндa оның со ңынaн 
мұхтaрaм «Қaзaқстaны мыз» ту ды. 
«Қaзaқстaнның» ғұ мы ры ұзын бо лып, 
қaзaқ хaлқы ның aғaруынa aлa жaулық 
ор нынa ын тымaқ, бір лік, солaрғa нә сіп 
ет сін! ... «Aйқaпқa» aлу шы жиғaн жі-
гіт тер «Қaзaқстaнғa» дa жәр дем етер» 
[14, 70]. Aл сұлтaн Бaқытжaн Қaрaтaев-
тың гaзет-журнaл шығaрғaн екі жі гіт ке 
бер ген бaғaсы – шын кө ңіл ден шыққaн 
ризaшы лық тың же мі сі. Олaрды ұл ты-
мыз тө бе сі не кө те ре мaқтaн тұтaтын 
нaғыз ер лер ге бaлaйды, қaлың қaзaқ 
жұр ты ның бaсы лым ды ұйымдaсты-
ру шылaрғa де ген құр ме тін оятaды. 
Осығaн қaрaп бү кіл хaлық өз де рі нің 
ой-aрмaны мен үн дес кен aқпaрaт өні мін 
шығaру шылaрды ұлт қaйрaтке рі дең ге-
йін де қaдір ле ге нін кө ре міз. 

Б. Қaрaтaев тың «Бұл екі жі гі ті міз-
дің де ше ше ле рі нaғыз нaғыз түс қaзaқ 
қыздaры еді һәм aтaлaры дa нaғыз түс 
қaзaқ ер кек те рі еді. Сол се беп ті бұл екі 
дaнa уa дaнышпaн жі гіт те рі міз ді зaмaн 
тү рі не қaрaй шыққaн aспaндaғы жұл-
ды зы мыз, мaңдaйдaғы құн ды зы мыз деп 
нaндық» [15, 100], – деп редaкторлaр-
дың aтaтек те рі не үңі ле оты рып aй-
рықшa дә ріп теуі олaрғa де ген қaлың 
ел дің ыс тық ықылaсын бaйқaтaды, aл 
солaр бaсқaрғaн «Қaзaқстaнның» ұлт-
тың туы болғaнын aңғaртaды. Гaзет 
шығaру жa йын  үне мі қозғaп, ел дің 
нaмы сын жaнығaн мaқaлaлaры мен 
тaны лып отырғaн Бaқытжaн Қaрaтaев 
бaсы лымдaрғa қaржылaй кө мек тес кен 
түр кі хaлықтaры ның өкіл де рін ойғa 
aлып, ризaшы лы ғын біл ді ріп қоюды 
ұмытпaйды. Ол ке зін де «Aйқaпты» 
шығaруғa жәр дем ет кен Троицк мұ-
сылмaны Иaушиев тің, «Қaзaқстaнды» 
шығaруғa қомaқты қaржы бөл ген 
бaку лік ге нерaл Тaғиев тің есім де рін 
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aйрықшa іл типaтпен aтaйды. «Ге нерaл 
Тaғиев тің нә сі лі әзербaйжaн тaтaры, 
Иaу шиев тің нә сі лі Қaзaқ тaтaры болa-
ды» [16, 118], – деп олaрдың тек-тaри-
хынaн мә лі мет бе ре ді. Тө ре Шәң ге рей-
ді де солaрдың қaтaрынa қосaды. Түр кі 
зия лылaры ның бaуырлaс хaлықтaрғa 
қолғaбыс етуі нің се беп-сaлдaрлaрын 
тү сін ді ріп, бұлaрдың дін жaғынaн дa, 
тіл жaғынaн дa, тек жaғынaн дa жaқын-
ды ғынa тоқтaлaды. Түр кі дү ниесі нен 
тaмыр тaртaтын туыс тық қиын-қыстaу 
ке зең де бір-бі рі не де ген жaнaшыр лық-
ты оятaты нын, aяныш се зі мін ту ғызaты-
нын, ортaқ нaмыс ты қозғaйтынын ес ке 
сaлaды. 

«Қaзaқстaн» гaзе тін де тек қaзaқ ұл-
ты ның мә се ле сі кө те рі ліп қaнa қойғaн 
жоқ, тү бі бір түр кі хaлықтaры ның ты-
ныс-тір ші лі гі не, олaрдың өт ке ні мен 
бү гі ні не қaтыс ты мaте риaлдaр ұдaйы 
жaриялaнып тұр ды. Бaсы лым туыстaс 
ел дер де бо лып жaтқaн оқиғaлaрдaн 
хaлық ты жиі хaбaрдaр ет ті. Әсі ре се, 
тү рік тер ге қaты сы бaр әлем дік қaқты-
ғыс ошaқтaрынaн мә лі мет бе ріп, со ғыс-
тың бaры сы турaлы тұрaқты бaяндaп 
отыр ды. Осынaу қолғa ти ген құн ды 
жә ді гер лік тің ті гін ді ле рін тү гел оқып, 
қaзір гі әріп ке кө шір ген Қaзбек Құт ты-
мұрaтұлы ның пі кі рі не ден қойсaқ, «aз 
уaқыт ішін де, ір кі ліп-ір кі ліп шықсa 
дa, «Қaзaқстaн» гaзе ті мер зім ді бaсы-
лым ре тін де бaрыншa қaлыптaсқaн, 
қaзір гі «бұқaрaлық aқпaрaт құрaлы» 
aнықтaмaсы ның бaрлық сипaты кө-
рі не тін то лыққaнды гaзет болғaны 
бaйқaлaды» [17, 14]. Бү гін гі бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлы ның не гіз гі тaқы ры бы-
ның бі рі хaлықaрaлық жaңaлықтaр де-
сек, aтaлғaн бaсы лым бұл тaлaпты сол 
дәуір дің өзін де қaнaғaттaндырa біл ген.

«Қaзaқстaн» түр кі хaлықтaры өмі-
рін де гі кез-кел ген жaңaлық-өз ге ріс-
тер ге үне мі нaзaр aудaрды. Әсі ре се, 
гaзет ке қол үшін бер ген бaуырлaс ел-
дер дің өкіл де рі не де ген құр ме ті шек-
сіз бол ды. Бaсы лымдa олaрдың aттaры 
aтaлып, шынaйы кө ңіл ден шыққaн 
ризaшы лық се зім дер сол aзaмaттaрғa 
aрнaлды. Ғұмaр Қaрaш пен Елеу сін 

Бұй рин Бaку ге aрнaйы бaрып, aлпaуыт 
Зей нелғaби ден Тaғиев ке жо лы ғып, де-
меуші лік қaрaжaт aлып қaйт қaнын 
жоғaры aйт тық. «Қa зaқстaн» гaзе ті 
бұл қaмқор лық ты ұмыт пaй, сөз ре-
ті кел ген де оқырмaнның есі не сaлып 
қоюды дaғдығa aйнaлдыр ды. Гaзет-
тің 1911 жыл ғы 27 мaмырдa шыққaн 
№2 сaнындa жaриялaнғaн «Хұр - 
мaтлу оқу шылaры мызғa» де ген редaк-
ция лық мaқaлaдa былaй де лі не ді: «Қa-
зaқстaнның» екін ші нө мі рі ке ші гіп 
шық  ты. Шығaру шылaрдың не хәл-
де болғaны бір Aллaғa, екін ші өз де-
рі не aян. Қaйғы лы күн дер дің, ұйқы-
сыз түн дер дің тaлa йын  бaстaн кеш ті, 
aлдaрындa дa тaр жер лер, тaйғaқ ке-
шу лер жaтыр. Aллa сaлaмaтшы лық 
бер се, мәш һүр ге нерaл Зaйнaл Ғaби-
ден Тaқиуф жaнaблaры ейк ден бір кө-
те ріп жі бер ді, яғ ни, бір мың сом гaзе-
ті міз пaйдaсынa жәр дем ет ті. Бұл кі-
сі – орыс, мұ сылмaнғa ортaқ кі сі, «бір 
пaтшaлықтa тұрғaн aдaм, «сен орыс» 
деп, «сен қaзaқ» деп, «сен ноғaй» деп, 
бі рін-бі рі жaт көр мес ке ке рек» де ген пі-
кір де гі кі сі» [18, 93]. 

Гaзет ті шығaру шылaрдың бі рі 
Ғұмaр Қaрaш «Бұл қaй зaмaн?» де ген 
мaқaлaсындa өз хaлқын өне рі ір ге лен ген 
өз ге жұрттaрдaн үл гі aлуғa шaқырaды. 
Жaс ұрпaқты бі лім үйре ну ге, жылт 
ет кен жaңaлыққa тaлғaмпaздық пен 
қaрaуғa үн дей ді. Мaқсaтқa же ту үшін 
тынбaй ең бек ету қaжет ті гін aлғa 
тaртaды. Ел ішін де aшы лып жaтқaн 
мек теп тер ді тиім ді пaйдaлaну ке рек ті-
гін aйт aды. Оның осы мaқaлaсындaғы: 
«Бұл тү рік тің кү ре сін де жы ғылмaу 
үшін ғы лым ке рек, өнер ке рек. Қaрa 
күш пaйдa бе ре тін зaмaн aрты мыздa 
қaлды. Қaзір түр лі мә ши не те тік пен іс 
ете тін зaмaн, судa жү зіп, көк те ұшқaн 
зaмaн, aлыс ты жуық, aуыр ды же ңіл ет-
кен зaмaн. Осы aйт ылғaн се беп тер үшін 
біз қaзaқ хaлқы дa бaлaлaры мыз ды 
зaмaнғa муaфық тәр бие леп, ке ле шек те 
зaмaндaстaры мен бір aрбaғa же гіл ген де 
пaрғa шыдaрлық кі сі ету ге жиһaд ең-
бек ке рек» [19, 55], – де ген тұ жы рым-
ды өз ге түр кі хaлықтaрынa дa бе ріл ген 



99

Бaуыржaн ОМAРОВ. «Қaзaқстaн» гaзеті: түр кі лік тaным және ұлт тық ұстaным

бaғыт-бaғдaр деп ұғынғaн жөн. 
Гaзет бaуырлaс тү рік хaлқынa қaты-

сы бaр жaнжaл ошaқтaрынaн үне мі 
хaбaр бе ріп, хaлық ты құлaқтaнды рып 
отырaды. Хaлықaрaлық жaңaлықтaрды 
ұсынғaн кез де де «тү рік» де ген aтaу 
кез де се тін тұстaрғa aйрықшa мән бе-
ре ді. Мә се лен, бaсы лым ның 1911 
жыл ғы 15 қaрaшaдaғы №1 сaнындaғы 
хaбaрлaрдaғы «бұл күн де гі хиaлынa 
қaрaғaндa көр ші тү рік бі ті се ді», «тү рік 
ме нен ғaрaблaр 650 жыл ке руен білaн 
aзық aйғaнлaр», «тү рік жә не ғaрaб әс-
кер ле рі», «өт кен мизaн ішін де тү рік-
лер ме нен со ғысa бaстaп еді», «тү рік-
лер итaлиaндaрдың ойлaғaн же рі нен 
шықпaды», «Три по ли ғaрaблaры һәм 
тү рік ғaске рі қы зулaнып, жер үшін, 
ел үшін, сұлтaн тaхы ты үшін, мұ-
сылмaндық үшін қaнын тө гіп, жaнын 
бе ріп, бұл күн ге ше йін  итaлиaнғa жең-
дірт пей тұр», «мү мін мaлын зaлым же-
ме сін» дейтұғын пaтшaлықтaр тү рік ле-
рі нің ті ле гін де, о дa болсa олaрғa жәр-
дем дaғы» [20, 58-59], – де ген тір кес тер 
осы ны aйғaқтaйды. Тү рік хaлқы ның 
тaғды рынa жaнaшыр лық біл ді ріп, же-
ңі сі не қуaнып, же ңі лі сі не кү йіну се зі мі 
мұндaй хaбaрлaрдaн жиі бaйқaлaды.

1911 жыл ғы 1 жел тоқсaндa жaрия - 
лaнғaн «Дү ниa со ғы сы» де ген хaбaр дa 
«Дү ниaдa зор со ғыс бо лып, итaлиaн-
дaрдaн екі жүз деп кі сі өл ген һәм көп 
құрaлдaр һәм бaсқa нәр се лер тү рік тің 
қо лындa қaлғaн» [21, 72], – де лі не ді. 
Бұл хaбaрдың aқпaрaттық сипaты бaсым 
болсa, «Түр кие – Итaлиa со ғы сы» де ген 
тaғы бір хaбaрлaмaдa сaрaптaмaның бел-
гі ле рі бaйқaлaды. Қaй әс кер дің қaндaй 
әре кет жaсaп жaтқaнынa, қaйсы сы ның 
әл ді рек, қaйсы сы ның әл сіз еке ні не, со-
ғыс тaктикaсы ның ерек ше лік те рі не 
тaлдaу жaсaлaды. Қысқa жaзылғaны-
мен қaзір гі хaбaр жaнры ның тaлaптaры-
ның шең бе рі нен шы ғып, тaлдaмaлы 
дү ниенің сипaтынa ойы сып ке те ді. Сон-
дықтaн бұл хaбaрдaн біз мынaдaй мә-
лі мет aлaмыз: «Бенғaзыдa тү рік ғaске-
рі итaлaндaрғa ұжым дық қы лып, көп 
зaрaрғa ұшырaтыпты. Трaблaс жaнындa 
һәр уaқыт уaқ-түйек со ғыс бо лып тұрaды 

бі ле мін. Итaлиaн ғaскер ле рі тү рік тің 
іші не кі ре бaстaғaн, тү рік ғaске рі aртық 
ты ры сып, қaрсы тұрмaйт ын кө рі не ді. 
Оның үшін итaлиaндaрдың бүйт іп іш ке 
кі руі тү рік тер үшін пaйдaлы кө рі не ді» 
[22, 86]. Одaн әрі тү рік тер дің Итaлиaдaн 
қолғa түс кен әс кер ле рін aуыс ты ру-
ды сұрaғaны, тү рік тер дің қо лындa 150 
итaлиaн әс ке рі, aл олaрдың қо лындa 36 
тү рік жa уын ге рі тұт қындa отырғaны 
жө нін де мә лі мет бе рі ле ді. Бaсы лым 
со ғыстa жaрaлaнғaн тү рік тер мен 
aрaбтaрғa aрнaп қaржы aудaрып жaтқaн 
жaндaрды дa нaзaрғa aлaды. 1912 жыл ғы 
19 қaңтaрдa жaриялaнғaн шaғын хaбaрдa 
Лон дондa мұ сылмaндaр aрaсындa Түр-
кия ның пaйдaсынa қaржылaй кө мек бе-
рі ліп жaтқaны, ол жәр дем Три по литaндa 
жaрaлaнғaн тү рік тер мен aрaбтaрды 
ем деуге жұмсaлaты ны, Үн дістaн іс те рі 
жө нін де гі ке ңес тің мү ше сі Aгa хaнның 
төрт мың сом aқшa бөл ге ні турaлы aйт-
ылaды [23, 128]. 

Түр кия мен Итaлия ның со ғы сынa 
aрнaлғaн ке ле сі мaқaлa дa сaрaптaмa 
үл гі сін де жaзылғaн. Ондa қaқты ғы сып 
жaтқaн хaлықтaрдың қaйсы сы қaндaй 
мүд де көз дейтіні, бaстaрындaғы aхуaлғa 
орaй құ рып отырғaн жоспaр-жобaлaры 
жө нін де тaлдaу жaсaлaды. Бұл тaлдaу 
тү рік жұр ты ның жиырмaсын шы ғaсыр-
дың бaсындaғы тaри хы турaлы нaқты 
мә лі мет бер ген ді гі мен құн ды: «Хaзір де 
Итaлиa Түр кие нің Три по ли де ген же рін 
aлып тұр. Осы жер ді aлып қaнa aртық 
рaсходқa бaтпaй тұрa қaлғы сы ке ліп, 
Итaлиa Түр кие мен тaтулaсқы сы ке ле-
ді. Тү рік же рін бе ріп тaтулaсқы сы кел-
мейді. Жaңaдaн Мәр мәр де ңі зі ме нен Aқ 
де ңіз ді тұтaсты рып тұрғaн Дaрдaнел 
де ген тымaқты өтіп, Стaмбұлғa кел-
мек ші бо лып, итaлиaндaр тү рік тер мен 
бірaз aтысқaн соң ке йін  ше гін ді. Содaн 
соң қaйт ып кө рін ген жоқ. Бұндaғы 
Итaлиaның мaқсұ ты Тү рік ті қор қы тып 
бі тім ге aйдaу деп сөй лей ді. Су үс тін-
де гі һәр пaтшaлық тың сaудa ке ме ле рі 
тоқтaп тұр» [24, 244]. 

«Қaзaқстaн» гaзе тін де сол тұстa 
жaриялaнғaн мaте риaлдaр бү гін гі тү рік 
тaри хынa қaтыс ты құн ды де рек тер ге  
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aйнaлып отыр. Қaзaқтың бaсы лы-
мындa тү рік тің жиырмaсын шы ғaсыр 
бaсындaғы әс ке ри іс-қи мылдaры ның 
ше жі ре сі тү зіл ген. Мә се лен, тү рік тер-
дің итaлия лықтaрмен aрa қaтынaсы ның 
әб ден ушығуынa бaйлaныс ты осы ел дің 
бір мүйі сін де тұрaтын итaлия лықтaрды 
қо ныс aудaртуғa ше шім қaбылдaнғaн. 
Ол хaбaрлaмaдa «Түр кие нің Aйдын де-
ген уaлaйaтындaғы Ис мирнa де ген үл-
кен қaлaдa көп тен ме кен деп отырғaн бір 
тaлaй итaлиaндaр бaр екен. Солaрды тү-
рік тер же тім-же сір ден бaсқaлaрын қуып , 
өз жер ле рі не жі бе ріп жaтыр» [25, 260], 
– деп бaяндaлaды. «Қaзaқстaн» осы ше-
шім нің өзі нен тү рік ұл ты ның гумa низмі 
жө нін де мaғлұмaт бе ре ді. Тү рік тер дің 
Дaрдaнел ді aшып, пaтшaлықтaрдың 
тоқтaп тұрғaн ке ме ле рі нің aрлы-бер-
лі өте бaстaғaны [26, 260], Aқ те ңіз де гі 
Рaдос де ген aрaлдaғы ке зек ті ұрыстa тү-
рік тер дің итaлия лықтaрды же ңіп, мың 
кі сі ні қолғaн тү сір ге ні [27, 261], өз де рі-
нің есе бін aлaмын де ген ге көн бей, тү рік-
тер ге қaрсы шaпқaн жүз де ген aлбaнның 
оққa ұшқaны, кө бі сі нің тұт қынғa түс ке ні 
[28, 261] турaлы aқпaрaттaр бү гін гі тү рік 
тaрих шылaры ның қы зы ғу шы лықтaрын 
ту ғызaты ны дaусыз. 

«Қaзaқстaнның» хaбaр тү рін де-
гі мaқaлaлaрындa тү рік со ғы сы ның 
тaри хы те рең тaлдaнaды. Оғaн түрт кі 
болғaн се беп-сaлдaрдaр aтaп өті ле ді, 
қaқты ғыс тың мaқсaты aнық көр се ті-
ле ді, ұрыс тың aлдaғы іс-қи мылдaрынa 
болжaм жaсaлaды. Бaсы лымдa бір 
оқиғaны біл ді ре тін бір тек тес хaбaрлaр 
aрнaйы топтaсты рылaды. Мысaлы, 
1913 жыл ғы 27 қaңтaрдa жaриялaнғaн 

«Со ғыс» де ген мaқaлaдa aлды мен мә-
се ле нің жaй-жaпсaры бaяндaлып, хa-
бaрлaмa со ңындa осы мә се ле ге бaй-
лaныс ты Венaдaн, Стaмбұлдaн, Со-
фиядaн, Лон доннaн aлынғaн мә лі мет-
тер тір ке ле ді [29, 277]. 

Сол де рек тер ге сүйен сек, Бaлқaн тү-
бе гін ме кен дейт ін Чер но го рия, Болгa рия, 
Сер бия Гре кия төр теуі бі рі гіп, тү рік тер-
мен со ғысaды. Тү рік тер күш тің тең еме-
сін бaйқaп, со ғыс ты уaқытшa тоқтaтып, 
бі тім ге ке лу ге мұрсaт сұрaйды. Бұдaн соң 
со ғы су шы пaтшaлықтaр Лон дондa бaс қо-
сып, өз тaлaптaрын ортaғa сaлaды. Төрт 
пaтшaлық Aдринaполды сұрaп, қолқa 
сaлaды. Тү рік тер ке ліс пейді. Сол кез де 
олaр aрaлық ше шім ре тін де Aдринaполды 
Болгaрияғa бе ріп, бі тім ге ке лу ді тaлaп ете-
ді. Тү рік тер ке ңе су ге ке те ді. 

Бұл шaғын мaқaлa осы мез гіл де гі  
қaлыптaсқaн жaғдaйды тaлдaп-тaрaзы-
лaуғa aрнaлғaн. Қо сымшa тір кел ген «Ве - 
нa. Ыстaмбұлдaн aлынғaн хaбaрғa қaрa-
ғaндa тү рік ми ни ст рле рі өз ді-өзі ке ңе сіп, 
сұлтaн ризa болсa бі ті ре міз деп, aрaғa 
кір ген пaтшaлықтaрдың мәс ли хaтын 
қaбыл етіп, бі ту ді мaқұл кө ріс кен», 
«Ыстaмбұл. Сұлтaн үй-іші мен мәс  - 
ли хaттaсқaндa aғa-іні ле рі бі тім ді мәс-
лихaт көр ген. Жaқын aрaдa сұлтaн сaрa-
йынa бaрлық бaс aдaмдaрын жинaп aлып,  
қaйт aдaн со ғысaрғa мa, бі тер ге ме, сөй-
лес пек ші, сұлтaнның бaс уәзі рі Кемaл 
пaшa тү рік тің со ғы суғa хaлі қaншa, хa - 
лыққa мaғлұм ет пек ші», «Со фиa. (Бұл-
ғaрлaрдың бaс қaлaсы). Бұлғaр әс ке рі 
хә зір же ті жүз елу мың (750 000) кі сі ге 
толғaн. Со ғыс бaстaлғaн уaқыттa онaн 
дa aз еді. Әс ке рі со ғысқa бек әзір ле ну-
лі», «Лон дон. (Aғыл шын ның пaтшaһы 
тұрaтын қaлaсы). Aдринaполдaн жұмa  
шыққaн де ген хaбaр бaр» де ген aқ пa-
рaттaр қaзaқ бaсы лы мы ның тү рік тер дің 
бaсынa түс кен aхуaлғa aйрықшa мән 
бер ге нін aңғaртaды. 

Гaзет осынaу ел нaзaрындaғы 
хaлықaрaлық оқиғaның дaму бaры-
сын одaн әрі қaдaғaлaп отырaды. «Бі-
тім хaқындa мәс лихaт» де ген мaқaлaдa 
[30, 278] сұлтaнның Ыстaмбұлдaғы 
«Дaлмaбaқшa» де ген үйін де уә зір Кемaл 
Пaшaның төрағалы ғы мен aрнaйы 
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жиын өт ке ні, ондa со ғыс ми ни ст рі 
Нaзым пaшaның қaзір гі aхуaлды бaян 
ет ке ні aйт ылaды. Бұл aқпaрaттaн тү рік 
хaлқынa қaтыс ты қaқты ғыс тың бaры-
сы ғaнa емес, тү рік елі бaсшы лы ғы ның 
бaсқо су өт кі зу тәр ті бі, жиын ды жүр гі-
зу дің, лaуaзым ды тұлғaлaрды өз дең ге-
йіне лaйықтaп жaйғaсты ру ре ті жө нін-
де де мaғлұмaт aлaмыз. Aл мұнaн соң 
іле-шaлa жaрық көр ген «Стaмбұлдaн 
уaқиғa шыққaн» де ген хaбaрлaмaдaн бі-
тім ді көз де ген жиыннaн соң ғы жaғдaй 
тіп ті ушы ғып кет ке нін aңғaрaмыз: «Тү-
рік тің бірқaтaры 9-ін ші дә лу де «Дaл - 
мaбaқшa» де ген сұлтaнның бір сaрa йын - 
 дa болғaн бі тім хaқындaғы мә жі ліс ке 
ризa болмaғaн кө рі не ді. Бұлaр жинaлып, 
Нaзым пaшa де ген со ғыс ми ни ст рін өл  - 
тір  ген. Мұнaн соң Әнуaрбек де ген бұ - 
лaрдың бір бaсшы сы сұлтaнның бaс  
уәзі рі Кемaл пaшaғa ке ліп, қaзір отстaв-
кa бе ріп қaл де ген. Кемaл пaшa бір 
aуыз сөз қaйт aрмaй, отстaвкa бер ген де 
қaлғaн» [31, 278]. 

Бұдaн әрі тү рік үкі ме ті бaсшы-
лы ғындaғы бірқaтaр aдaмдaрдың 
aуысқaны, олaр бі тім ді те ріс көр ме се 
де, Aдринaполды бе ру ге ризa емес ті-
гі бaяндaлaды. Гaзет осығaн орaй: «Тү-
рік әлі жaуaп қaйырғaн жоқ, қaйт aдaн 
шaйқaс болaты ны, яки, бі тім болaты-
ны әлі бел гі сіз» деп хaлықaрaлық aхуaл 
турaлы нaқты мә лі мет бе ре оты рып, «Тү-
рік хaлі жaқсы емес кө рі не ді. Қaзір өз ді-
өзі жaулaсып жaтыр де ген хaбaр бaр» деп 
aғa йын  жұрт тың жaғдa йынa aлaңдaушы-
лық біл ді ре ді. Оқиғaның одaн әрі өріс теуі 
бі тім ге қол жет пе ге нін көр се те ді. Осығaн 
орaй бaсы лым: «Тү рік бі ті ре міз деп aрaғa 
кір ген пaтшaһлықтaрғa екі ұш ты жaуaп 
бер ді. Откaз де емес, емес те емес. ... 
Мынaу жaулaсып тұрғaн төрт пaтшaһлық 
бұғaн ризa болaды. Со ны мен 21-ін ші дә-
лу де со ғыс қaйт aдaн бaстaлды. Не болaры 
әзір бел гі сіз» [32, 282], – деп хaбaрлaйды. 
Бұдaн соң дa тaртыс тың ошaғынa 
aйнaлғaн Aдринaполдың aхуaлы, ондaғы 
хaлық тың жaғдaйы, қaлғaн aзық-тү лік 
қо ры ның жaйы, ұрыстa қaру дың қaндaй 
түр ле рі қолдaны лып жaтқaны турaлы 
үне мі құлaқтaнды ры лып тұрaды. Со-
ны мен қaтaр, «Кли бо ли со ғы сы» де ген 

хaбaрлaмaдaғы «Кли бо ли де ген aрaлдaғы 
со ғыстa тү рік тер дің хaбaры бо йын шa 
тү рік тер жең ген, бұлғaрлaрдың хaбaры 
бо йын шa бұлғaрлaр жең ген» [33, 295], – 
де ген екіұш ты мә лі мет оқыр мaнның өз 
бе тін ше ой қо рыт уынa же те лей ді.

«Қaзaқстaн» гaзе ті Қaрa те ңіз ге 
құя тын Дунaй өзе ні жaғaсын ме кен де-
ген хaлықтaр aрaсындa тaғы бір қaқты-
ғыс ошaғы туын дaп ке ле жaтқaнын ес ке 
сaлaды. «Қaн тө гіл ме ге нін тәуір кө ріп, 
пaтшaлықтaр бұлaрды ке ліс ті рер де-
ген үміт бaр, егер ке лі сім болмaсa, тaғы 
бір жaңa со ғыс бо луғa қaлып тұр» [34, 
299], – деп, мә се ле нің бей біт ше шілуіне 
ті леулес тік біл ді ре ді. 

Бұл ке зең де гaзет түр кі дү ниесі 
әле мін де гі тaри хи жә ді гер лік тер, мә-
де ни құн ды лықтaр турaлы мaқaлaлaр 
жaриялaп тұр ды. Бaку де осы ел дің мұ-
сылмaндaры aрaсынaн шыққaн тұң-
ғыш дрaмaтург Фaтиғ Ғaли Aхун дов-
тың туғaнынa 100 жыл толуынa орaй 
aуқым ды ме ре ке ұйымдaсты рылғaны, 
бұл мейрaмның Тaғиев теaтрындa өт-
ке ні турaлы хaбaрлaмa – со ның aйғaғы 
[35, 75]. Бaсы лым мұндaй дү ниелер-
ді жaриялaу aрқы лы қaзaқ хaлқын 
түр кі әле мі нің тaри хынaн, түр кі тіл-
дес хaлықтaрдың тaғдыр-тaлa йын aн 
хaбaрдaр ету ді мaқсaт тұтқaн. 

Мә де ниет пен тәр биеге үн дейт ін  
жaриялaным ның бі рі – Ғұмaр Қaрaш-
тың «Бaку де қыздaр мед ре се сі» де ген 
мaқaлaсы. Бұл – оның Елеу сін Бұй рин 
екеуі нің Әзербaйжaн aстaнaсынa ге не - 
рaл Тaғиев ке жо лы ғу үшін бaрғaн сaпa-
рынaн жaзғaн дү ниесі. Осы оқу ор нын 
Тaғиев өзі сaлдырғaн кө рі не ді. Aвтор 
қыздaр мед ре се сін aрaлaп көр ге нін, 
тіп ті олaрдың сaбaқтaрынa қaты сып, 
бір не шеуі мен тіл дес ке нін, олaрдың дін 
ілі мі не қосa сол кез де гі зaмaнaуи ілім-
дер ді де жaн-жaқты иге ріп жaтқaнын 
aйт aды [36, 178]. Осы aрқы лы бaуырлaс 
хaлықтaрғa жaқсы бaстaмaны дә ріп теп, 
жaңaлыққa же те леу мaқсaтын көз дейді. 
Со ны мен қaтaр, ол өз ге лер ге де өне-
ге бол сын де ген дей, бұл мaқaлaның 
орысшa нұқaсын дa гaзет ке жaриялaғaн.

Гaзет шығaру ды ұлт тың сaнaсын 
іл ге рі ле ту үшін ең пaйдaлы нәр се деп 
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сaнaғaн aзaмaттaр бұл тaқы рыпқa үне-
мі орaлып со ғып отырaды. Сол ке зең-
де қaзaқ бaсы лы мы ның қaдaмдaрын 
өз ге ел дер дің гaзет шығaру тә жі ри бе-
сі мен сaлыс ты ру не гіз гі үр діс болғaн 
се кіл ді. Мысaлы, «Гaзет пaйдaсы» де-
ген мaқaлaдaғы: «Өнер лі хaлықтaрдaн 
біз дің кaзит тер 200 жылдaн aртық соң 
бaстaлды. Біз соң өсіп-өніп ке ле жaтқaн 
хaлық пыз. Пaйдaлы іс ті кеш бaстaсaқ тa 
қaйыр лы болaр» [37, 181], – де ген пі кір 
осы ны aңғaртaды. Сондaй-aқ, Ғaбдуллa 
Көпжaсaров де ген aвтор бaсқaру 
aлқaсынa жaзғaн хaтындa былaй дей ді: 
«Орыс ті лін де 500-дей кaзит бaр. Дін 
қaрдaшы мыз ноғaй ті лін де 20-дaн aрты-
ғырaқ кaзит бaр. Осы кaзит тер дің бә рі де 
хaлық тың жәр де мі нен тұр. Һәр бір ті лі 
бaр, ді ні бaр хaлық тың өзі ті лін де кітaбы, 
өз ті лін де кaзи ті бо луғa ке рек. Әгaр 
болмaсa, ол тіл ме нен дін өс пей ді, өше ді. 
Біз де бұ кітaп, кaзит де ген зaттaр бұ рын 
жоқ еді. Бір-екі кaзит жaңaдaн Хұдaй 
оңдaп болa қaлып еді. Ен ді бұлaрдaн 
оқу шылaры мыз болғaй, осындaй көп 
хaлық бо лып бір-екі кaзит ті ұстaп тұрa 
aлмaй, aйры лып қaлсaқ, бaрлық қaзaққa 
үл кен aр-нaмыс емес пе?» [38, 201], – 
деп ноғaй, тaтaр бaуырлaрдың ұйым-
шыл ды ғын үл гі ете ді. 

Сол кез де гі aвторлaрдың қaй-
қaйсы сы дa гaзет ті ұстaп тұ ру ды, оны 
тұрaқты шығaру ды, түр лі се беп пен 
жa уып  aлмaуды ел бо лу дың, бір лік-бе-
ре ке нің кө рі ні сі ре тін де қaрaстырaды. 
Әсі ре се, «дін қaрдaшы мыз – ноғaй» 
ті лін де де бір не ше хaлықтaры ның 
осындaй тит тей жaңaлы ғы мен жaқсы-
лы ғын сөз aрaсындa тіл ге тиек етіп, 
нaсихaттaп оты ру үр ді сі бaсы лым ның 
көп те ген мaқaлaсынaн бaйқaлды. 

Гaзет тің 1912 жыл ғы 7 сәуір де-
гі сaнындa жaрық көр ген «Ті лен ші лік 
тыюлы» де ген мaқaлa ерік сіз нaзaрың-
ды aудaрaды. Қaй зaмaндa дa, қaй ел де 
де қaйыр шы лық тың орын aлып ке ле 
жaтқaны бел гі лі. Солaй болa тұрсa дa 
бір кез де Түр кия елі ті лен ші лік ті тыю 
жө нін де қaрaр қaбылдaпты. Шaғын 
хaбaрдaн бұл іс тің Стaмбұлдa бaстaлып 
жaтқaны, олaрдың қaтaрын aзaйту үшін 

қaмқор лыққa aлу, тәр бие леу жо лын 
ұстaну қaжет ті гі, ті лен ші лер дің қaйыр 
сұрaмa уынa ке піл бо лу тaлaбы жө нін де 
бaяндaлaды [39, 223-224]. 

Бaсы лымдa те гі бір туыс хaлықтaр 
өкіл де рі нің қaзaққa қaтыс ты мә се ле лер-
ді кө тер ген мaқaлaлaрынa дa ке ңі нен 
орын бе ріл ген. Мұндaй хaттaрдa кө-
бі не се бі лім жә не мә де ниет шaрaлaры 
қaмтылaды. Aстрaхaн гу бер ния сындaғы 
қыр ғыз Тaловкaсы ның тұр ғы ны Әминa 
хaным бит Мұхaмедшaкир Aлмaевaның 
«Қaзaқ қaрдaшлaры мыз» де ген хaт тү-
рін де гі құлaққaғыс мaқaлaсындa сол 
жер ді ме кен дейт ін қaзaқтaрдың бі лім 
aлу жaйы сөз болaды. Aвтор олaрдың 
оқуғa тәуір, ілім-бі лім ге зе рек екен-
ді гін aйт ып, жaңa оқы ту шы тa уып , 
бaлaлaрды бі лім ге үйре ту ісін жолғa 
қою қaжет ті гін сұрaйды [40, 242-243]. 
Бұдaн біз бір-бі рі не жaны aши тын 
бaуырлaстық тың сипaтын aңғaрaмыз. 

Туыстaрдың жaқсы лы ғы ның жaр-
шы сы бо луғa кел ген де қaзaқ жaғы дa 
aянып қaлмaйды. Осы нө мір де бaсы-
лым Томск қaлaсындa ноғaй ті лін де 
«Си би рия» де ген гaзет шыққaнын, әзір-
ге aптaсынa бір рет бaсы лып тұрғaнын, 
жaқын aрaдa екі рет шығaру ойлaсты-
ры лып отырғaнын, aлдaғы уaқыттa 
оқырмaны кө бей се, жұмaсынa төрт 
рет шығaру ниеті бaр еке нін қуaнa 
хaбaрлaғaн [41, 243]. Хaбaрлaп қaнa 
қоймaй, гaзет тің бір aйғa, үш aйғa, aлты 
aйғa жә не бір жылғa жaзы лу бaғaсын, 
ме кен-жa йын  ес ке сaлып, жaңa бaсы-
лым ды жaрнaмaлaйды. Со ны мен қaтaр, 
гaзет игі лік ті шaрaлaрды қолдaп, қол 
ұшын бер ген түр кі хaлықтaры ның 
мәрт мі нез ді aзaмaттaрын көп ке үл гі 
ете ді. Мысaлы, бaку лік aлпaуыт Мұсa 
Нaғиев тің aуру бaғaтын үй сaлу үшін 
300 000 (үш жүз мың) қaржы бер ге-
нін, «бұл орын ның жaрты сы мұ сылмaн 
aрaсындaғы нaуқaстaрғa aрнaлсын» деп 
шaрт қойғaнын» [42, 297] хaбaрлaйды.

Бaсы лым түр кі тек тес хaлықтaрдың 
ұрпaқтaры қиын шы лық ты бaстaн ке шіп 
жүр ге нін көр се, олaрдың мұң-мұқтaжын 
жоқтaп, жaрияғa жaр сaлып отыр ды. Бұл 
хaлықтaрдың бұ рын ғы тaғды рынa те-
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рең бойлaп, тaрихтaн мысaлдaр кел ті-
ріп, қaзір гі күй ге қaлaй түс ке ні не тaлдaу 
жaсaп, жaнaшыр лық тaныт ты. Сондaй-
aқ, кей бір өне ге сі көп бaуырлaстaры мыз-
дың тұрпaйылaу қы лықтaрын сы нaп-мі-
неу үр ді сі де aнық бaйқaлды. Бұл тұр-
ғыдaн aлғaндa дa олaрдың тә лім ді тaри-
хын ес ке сaлу гaзет тің бұл жымaс дaғды-
сынa aйнaлды. «Қaзaқстaндa» бaсыл - 
ғaн «Біз дің туысқaндaры мыз» [43, 262],  
«Тaтaр хaтунлaры ның ғұ рыф уa ғaде ті»  
[44, 263] де ген мaқaлaлaрды осындaй 
жaриялaнымдaрдың қaтaрынa жaтқы-
зaмыз. 

Түр кі лер дің тaри хынa үңі ліп, тaғды-
рынa aлaңдaғaн дү ние ре тін де 1912 жыл-
ғы 31 мaмырдa шыққaн «Көш пен ді лер дің 
қы ры луы» («Вы мирa ние ко чев ни ков») 
де ген мaқaлaны aтaуғa болaды. «Б.В.» деп 
қол қойғaн aвтор орыс ті лін де жaзылғaн 
мaқaлaсындa «Сол түс тік Кaвкaз көш-
пен ді ле рі – қaлмaқтaр, ноғaйлaр жә не 
қaрa ноғaйлaр жыл өт кен сa йын  құ рып 
ке тіп бaрaды. Ен ді бір 20-30 жылдaн 
соң осы моң ғол тaйпaлaры ның ізі де 
қaлмaйт ын шығaр» [45, 265], – деп дaбыл 
қaғaды. Мaқaлa aвто ры көш пен ді лер 
тaри хынa тоқтaлып, олaрдың ұрпaқтaры 
он то ғы зын шы ғaсыр дың aлпы сын-
шы жылдaрындa өсіп-өр кен де ге нін, 
aрaсынaн ірі aлпaуыттaр шыққaнын aйт-
aды. Қaзір солaрдың қaтaры түр лі aурулaр 
мен қоғaмдық ке сел дер дің сaлдaрынaн 
күрт aзa йып  ке ле жaтқaнынa тоқтaлaды. 
Бір кез де гі әлем ге үс тем ді гін тaнытқaн 
көш пен ді лер дің тaрих сaхнaсынaн ығы-
сып бaрa жaтқaнынa қинaлaды. 

1913 жыл ғы 16 aқпaндa жaрия-
лaнғaн «Бұхaр ғaлы мы Хaйыр» де ген 
орыс ті лін де гі мaқaлa ел ге ой сaлaтын 
тәм сіл ді бaяндaуғa aрнaлғaн. Хaйыр 
де ген бұқaрлық ғaлым мед ре се бі ті ріп 
кел ген жaлғыз ұлы Әли ге: «Бі лім ді aдaм 
деп кім ді aтaймыз?», – деп сұрaқ қо-
йып ты. Әли: «Әри не, ортa жә не жоғaры 
оқу орындaрындa бі лім aлғaндaрды 
aтaймыз», – деп ойлaнбaстaн жaуaп бе-
ріп ті. Сондa әке сі: «Олaр тек мaмaнды-
ғы бо йын шa ғaнa бі лім ді aдaмдaр, aл мен 

бі лім ді aдaм деп өмір ге дұ рыс көзқaрaс 
қaлыптaстырғaн aдaмды aйт aмын» [46, 
303], – деп ті. Содaн олaр Хaйыр дың 
рұқсaты бо йын шa, әке мен бaлa емес, 
ғaлым мен ғaлым бо лып пі кіртaлaсқa тү - 
 се ді. Aқыр со ңындa екеуі хaлық дaнaлы-
ғынa сүйе ніп, бір тоқтaмғa кел ді. Гaзет 
мұндaй мaте риaлдaрды ұсы ну aрқы лы 
түр кі хaлықтaрынa ортaқ рухa ни құн-
ды лықтaрды сaнaғa сі ңі ре ді, бaуырлaс 
хaлықтaрдың тaри хи aңыз әң гі ме ле рі-
не қaнық тырaды, жaс ұрпaқты бaбaлaр 
дәс тү рі нен тә лім aлуғa бaули ды. 

Со ны мен, «Қaзaқстaн» гaзе тін де-
гі түр кі хaлықтaры тaқы ры бынa орaй 
жaриялaнғaн мaқaлaлaрды сaрaлaй ке ле 
мынaдaй қо ры тын дылaр жaсaуғa болaды. 

Бі рін ші ден, бaсы лым ның мaқaлaлaры 
aзaттық aңсaғaн хaлық тың ой-aрмaны-
мен, тәуел сіз дік тaлaптaры мен бе рік үн-
де се ді. Сол тұр ғыдaн гaзет ұлт тaғды рын 
өз ге түр кі тіл дес хaлықтaрдың тaғды ры-
мен сaлыс тырa қaрaстырaды.

Екін ші ден, гaзет ті шығaру шылaр 
түр кі тіл дес хaлықтaрдың бір кез де-
гі ортaқ тaри хын ел дің есі не сaлып, 
тaмырлaстық пен тaғдырлaстық мә се ле-
сін тaқы рыпқa үне мі aрқaу етіп отырғaн.

Үшін ші ден, бaсы лым түр кі хa-
лықтaры ның тaғды рынa жaны aшып, 
же тіс ті гі не қуaнып, кем-ке ті гі не күй зе-
ліп, олaрдың өмі рін де гі үл кен ді-кі ші лі 
оқиғaлaрғa көзқaрaсын біл ді ріп тұрғaн.

Төр тін ші ден, гaзет түр кі дү ниесі-
нен шыққaн тaнымaл aзaмaттaрды көп-
ке ортaқ тұлғa ре тін де нaсихaттaп, ел-
ге пaйдaлы іс те рін үл гі ету ді үр діс ке 
aйнaлдырғaн.

Бе сін ші ден, бaсы лым бaуырлaс хa-
лықтaрдың ел ден ерек өне рі турaлы 
бaршa жұртқa қуaнa хaбaрлaп, бaсқa-
лaрды олaрдaн үйре ну ге шaқырғaн.

Қо рытa aйт қaндa, жиырмaсын шы 
ғaсыр дың бaсындa бү гін гі мем ле ке ті міз-
дің aтын иеле ніп, жaқсы ниет тaнытқaн 
«Қaзaқстaн» гaзе тін тәуел сіз дік ті aңсaғaн 
идеялaры aрқы лы қaзір гі жет кен биігі міз-
ге жол бaстaп, тұ ғыр лы ел aтaнуы мызғa 
ті леулес болғaн бaсы лым дей aлaмыз. 
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ҚАРА ҚАЗАН, САРЫ БАЛА ҚАМЫ ҮШІН
Бір мезгілде көтерілген қазақтың ресейлік отарлау саясатына шоқпар болып тигені 

өз заманында әбден пісіп жетілген елдік намыстың бір арнаға тоғысқандығынан еді. 
Архивтік деректерде бұл көтерілістің қазақ даласында ақылдасқан түрде басталып, қан-
жоса болып басылғанын көлденең тартатын мәліметтер қадау-қадау.

«...Құрметті мәртебелім, Сіздің назарыңызға мына жайды хабарлаймын: Патша 
ағзамның осы жылғы маусымның 25-інде тыл жұмысына адам жинау жөніндегі Жарлығына 
сәйкес қазақтардың тізімін жасау мүмкін емес.

Болыс тұрғындары адам бергісі келмей, управительді және басқа да лауазымды адам-
дарды тұтқындап алды.

Бұған дейін мен жасаған тізімді күшпен тартып алып, кеңсеге барып кірген адамдар 
жойып жіберді».

(Жаркент уезі, Иванов болысының тілмәшінің 1916 жылы шілденің 
11-і күні жазған мәліметінен. ҚРОҰА, 2086-іс, 2-б.,)

«...д) Ояздың оңтүстігінде 24 болыс ел Сарысу өзенінің бойына жиналған. Жоғарыда 
көрсетілген ең ірі топтарынан бөлек, ояздан тыстағы да бірнеше қазақ жасақтары жиналған, 
атап айтқанда:

а). Төртсарт көлі бойында Нұрын болысының бөлігі, барлығы 300-400-ге жуық күрке;
б). Шошқалы көлінің қасында Нұрын және Құлан-Өтпес-Нұрын болыстарының бөлігі, 

барлығы 300-400-ге жуық күркеге жуық;
в). Қазоты-Аққұм аңғарында Нұрын болысынан 600-700 күркеге жуық;
г). Қоскөл көлінің маңында, Атбасар уезінің шекарасында Ақсирақ Құл болысынан 

400-ге жуық күрес;
д). Қыр-Қарасу аңғарында Қарабұлақ болысынан 300-400 күркеге жуық;
е). Илинск стансасының маңайында Қызыл топырақ және Селеті болысының 400 

күркеге жуық;
ж). Раздольный стансасының маңайында Шерубай-Нұрын, Бұғылы және Құмкөл болы-

старынан 400-ге жуық күрке;
з). Борлыкөл көлінің маңында Қарағанды және Спасск болыстарынан 300-ге жуық 

күрке топталған...» 
(ҚР ОҮА, 1303-а=іс,308-312-парақтар).

 * * *
«Қазақтың» 237-ші нөмірінде Қытайға босқан қазақтың саны 164 мың, қырылғаны 83 

мың, Қытайда қалғаны 12 мың деп көрсетіліп еді. Енді бұл туралы анығырақ есеп-қисап 
көрсетпекшіміз...

Қай ояз Қай болыс  барлық  қашқан  қырылған
        адамы  жан  жан
Жаркент Ивановск  3950  3950  2500
 Байынқол  4300  4300  2700
 Құрман  4635  4250  2600
 Әлжан  4515  4000  2500
 Кеген  4870  4150  2500
 Айт  4560  4100  2500
 Әділбек  1940  1900  1200
 Қоңырбөрік  5610  4550  2800

Мұрағат

1916 жылғы Ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл
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Мұрағат

 Сарыторғай  3385  2450  1500
 Меркі  5845  5600  3500
 Шілік  5530  2900  1900
 Торайғыр  3885  3400  2100
 Қожмамбет  6755  4200  2600
 Бөгеті  4015  2700  1700
Алматы Қызылбөрік  5645  4500  2500
Барлығы:   69440   56950–   35100
Бұл есепке қарағанда бұл елдердің босқындарынан жартыға таяу адамы қырылған.

 («Қазақ» газеті. 1917-жылғы желтоқсанның 6-сы №254).

* * *
« ... Қарабұтақ ауылын қоршап алған қазақтар адам бергісі келмей, өкіметке қарсы 

шығу үшін дайындалып жатыр. Қанжар, найза, шоқпар, басқа да қарулар жасап, ауыл-ауыл 
болып жиналуда...».

 (Торғай облысы, Қарабұтақ почта-телеграф бөлімшесі бастығының Самар почта-теле-
граф округінің бастығына жазған мәліметінен. ҚР ОҰА, 28-қор 1-тізбе, 113-іс, 6-парақ).

«Қазақстан жұмысқа шақыру туралы хабар келісімен барлық жұмысшы қазақ өз 
жұмыстарын тастап жатыр және де ешбір үгіттеуге көнбей зауытта жұмыс істеуге келісім 
бермеді. Жұмыс істеуден бастартқан олар өз бетімен ауылдарына тарап кетті...»

(Томск губернаторына Риддер Тау-кен акционерлік қоғамының мәліметі. 
Тамыздың 11-і,1916 жыл).

* * *
«1916-жылғы тамыздың 11-і. Таңертеңгі сағат 9-дан бастап Қарқараға қарай Санташ 

жақтан және Жалаңаш жақтағы тау бөктерлерінен қазақтар топ-топ болып, қаптап келе ба-
стады. Ертеңгі сағат 11 мезгілінде қаптаған жұрт Қарқара алқабының батыс жақ бөлігінде, 
біздің отряд тұрған жерден 1200 адымдай шамаға шоғырланды. Казактарымды жинастыр-
дым, оларды өзеннің арғы бетіне қарай алып шығып, бытыра жатқыздым да, бір мәрте оқ 
нөсерін жаудырттым. Қазақтар абдырап қалды. Төрт кісі аттан сұлай құлағанын көрдім. 
Екінші мәрте оқ жаудырттым. Тағы да бірнешеуі құлады...

...Осы ұрыстың нәтижесінде 10000 бас мал, 40 түйе, артылған жүгімен әрқайсысы жүз-
жүзден екі үйір жылқы және бірнеше мылтық қолға түсіріп, ротмистр Кравченкоға табыс 
еттім».

(Жазалаушы отрядтың бастығы фон Бергтің күнделігінен. 
Тамыздың 10-ы- 28-і аралығы).

 (Қырғыз Р. ОМА, «1916 жылғы көтеріліс туралы» 11-іс, 28-парақ, 39-бет)

* * *
«... 1917-жыл желтоқсанның 29-ында біз қазақтардың ортасында түнеп, 30-шы қаңтарда 

36 еркекті Охотничийге айдап шықтық. Олар жолсыз қалың қармен, қолдарына киіз үйдің 
керегесін, уықтарын қалың қарды байқау үшін таяқ етіп алып, жаяу ықылассыз жүрді...

 Біз олардан 150 қадам жерге атпен шоқытып шығып, тағы да үгіттей бастадық. Бірақ 
олар: «Бірімізді емес, барлығымызды осы жерде атып тастасаң да, Охотничийге бармай-
мыз»– деді. Сонан кейін мен Савинков екеуміз қазақтарға оқ аттық. Олардың барлығы да 
жерге екі топ болып құлады. Біз ызыланып, көз байланғанша, қазақтардың жатқан жері еле-
степ әрең көрінгенше, жарты сағат бойы оларға оқ жаудырттық. Содан кейін жақын келіп 
тұруға әрекеттенгендерін қылышпен шаптық. Қаңтардың 2-сінде Охотничийден Тұзкөлге 
оралғанда, қазақтарды санадық. Олар екі топта 26 адам болды... Бұлардан шамасы бір 
шақырым әлде одан да аз жерден аяғынан оқ тиіп жараланған 27-ші жаралы қырғызды 
(қазақты) елі алып кетуге уәде берген екен. Оның аянышты азабын жеңілдету үшін, оң жақ 
самайынан қылышпен шауып, турап тастадым...

 (Михаил Коровин, казак, ҚР ОҰА, 109-қор, 1-тізбе, 27-іс)
Әзірлеген С. Сабырбек
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Өмірхан ӘБДИМАНҰЛЫ

ЖАМБЫЛ ЖЫРЛАРЫ – АЗАТШЫЛ  
РУХ АЙНАСЫ

Summary: Poems of Homer of the twentieth century, Jambul Dzhabayev are works of a high 
artistic value, glorifying a freedom-loving spirit of a people. He is an author of the great epic poems, 
such as «Otegen batyr», «Suranshi Batyr», in which are sung patriotism and heroism of the leaders of 
the national liberation uprising. Jambul Dzhabayev is a singer of the People Feat in history.

ХІХ-ХХ ғасырлардағы өлең сөздің 
жүйрігі Жамбыл ақын жырлары – ұлт-
азаттығын асқақтатқан рухқа толы, 
болмысы бөлек дүниелер. Туған жер, 
туған елді ардақ тұтқан дана жырау 
шығармашылығының үлкен бір са-
ласы – эпикалық жанрдағы дастанда-
ры. Ол өскен елін, туған жерін жаудан 
қорғаған Өтеген, Сұраншы, Саурық 
сынды батырлар туралы ұрпақтан-
ұрпаққа жетіп, ел аузында айтылып 
келе жатқан аңыздар негізінде «Өтеген 
батыр», «Сұраншы батыр» және т.б. 
дастандар шығарып, оны өзі жырлап, 
елдің отаншылдық санасын оятуда аян-
бай еңбек етті.

Мәселен, «Өтеген батыр» даста-
нында жұрт қамын ойлаған, елінің «қой 

үстіне боз торғай жұмыртқалаған» за-
манда тыныштықты өмір сүруін аңсап, 
Мәңгілік елдік қоныс іздеген Өтеген 
батырдың ерлік істері жырланып, шет 
жаулардың шапқыншылығынан қысым 
көрген халқына жайлы қоныс іздеген ел 
үшін туған ердің өмір-тағылымы өсиет 
етіледі. 

Дастанда дәстүрлі шығыстық қис - 
саларындағы қиял-ғажайыптық көркем-
дік үлгілер көп кездеседі. «Жерұйық» 
деп аталар қасиетті құт мекенді іздеген 
Өтеген жорықты жолында кезде-
скен түрлі аса қауіпті жыртқыштар 
мен жауыздық символы іспетті 
мифологиялық бейнелерді жеңіп талай 
сындардардан өтеді. Көп кедергінің 
бәрінен батырлығы мен ержүректілігі, 
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ақылдылығы мен айлакерлігі арқылы 
өткен Өтеген «Жиделі байсын» деп ата-
лар арманына айналған жұмақ жерді 
табуға ұмтылады:

Мен табамын, табамын,
Бұлақ аққан жерлерді.
Көгі көктеп, нұр жарып,
Құрақ атқан жерлерді.
Төрт түлікке ыңғайлы...

Алайда, дастанда Өтеген өзі іздеген 
жұмақ жерді тапқанымен, өзінің туған 
жерін солардың бәрінен артық сезініп, 
туған еліне, біздің түсінігімізде «Жер 
жанаты – Жетісуына» қайта оралады. 
Жырда жырау ілгерідегі Асанқайғы 
данагөй іздеген «Жерұйықтай» жақсы 
қоныс, тыныш өмір аңсаған халық ар-
манын жырлай отырып, отанына, туған 
жеріне, еліне деген сүйіспеншілікті 
бәрінен де алға шығарады. 

Қазақ қазақ болғалы, ел болып 
ұйысқалы, ұлт болып орныққалы 
сыртқы жаудың шапқыншылығына, 
аласапыран замандарды әкелген жау-
гершілік пен үркіншілікке аз ұшыраған 
жоқ. 

Ата жұрты бұқара, 
Өз қолында болмаса, 
Қанша жақсы болса да, 
Қайраты туған ер ғаріп, – 

деп Асан Қайғы «Ой түбіндегі асыл 
сөзді шер толқыта шығарған» небір 
замандар да өтті. Ой толғаудың өрісін 
ашып, көкейге сары уайым ұйытпай, 
санаға серпіліс әкеліп, туған ел, туған 
жер сағынышын ұран ғып көтерер, аза-
мат намысына от жаныр бұл жолдар 

– кезінде ұлт боп ұйысудың, ел болып 
бірігудің қатығына айналған жырлар 
болған-ды.

Уақытының ұлы тұлғасы Асан 
Қайғы – болашақты болжап, келер күннің 
алдан шығар кесапатын кейіптей білген 
данагөй. «Алғашқы тар заманының 
құбыжығын сезіп, тұспалмен белгі беріп 
болжал айтқан Асан Қайғы. ... өлең сөзді 
қауымның қызметіне жаратуға кіріскен 
тағы да сол» дейді М. Әуезов дала да-
насы туралы. Ендеше қазақ хандығы 
дәуірінің болашағына ой жіберген 
Елдік жырының бастау көзі Асан Қайғы 
жырлары болса, оны жаңа дәуірде 
жалғастырып, жаңаша жырлаған Жам-
был жырау. 

Жамбыл толғау-дастандары – туған  
ел мен туған жердің кешегісі, бүгінгісі, 
ертеңгісі жайлы терең пайым дау-
лардың, өз тұсындағы ел мен елдің, 
ері нің жақсысын асырмай, жаманын 
жасырмай шындығын ашып айтқан 
қатты да ащы ұстындар жиынтығы. 
Жыр-толғауларының қай-қайсысында 
болмасын ол өткеннің жайын айтып 
ғана қоймайды, кешегінің нәтижесін 
бүгіннен шығарып, ертеңіне ой жібе-
реді. Уақытында көзбен көргенді ақыл - 
мен екшеп, келешектің келбетіне кө-
кірек көзімен үңіледі. Соның бірі ғана 
емес, бірегейі – «Сұраншы батыр» 
жыры.

Жалпы Жамбыл жырлары – ұлт-
азаттығын асқақтатқан рухқа толы ке-
мел дүниелер. Жоғарыда айтқандай, 
азатшылдық, тәуелсіздік идеяларын 
жырлаған шығармаларының ішінде да-
стандары айрықша көзге түседі.

Ұлы жыраудың «Сұраншы ба-
тыр» жырындағы Сұраншы батыр 
Ақынбекұлы – қазақ тарихындағы 
белгілі тұлға. Ол 1815 жылы Алматы 
жанындағы Қастек өзенінің бойын-
да дүниге келген. Атақты қазақ баты-
ры Саурықтың немере інісі. Сұраншы 
батырлық болмысы ерте танылған, 
кішкене күнінен Жетісу, Оңтүстік 
өңірінің аты жалпақ қазаққа жақсы 
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таныс айтулы батырлары Қарасай, 
Өтеген, Наурызбай, Райымбек, Сыпа-
тай, т.б. ерлердің ерлігін өнеге тұтып 
өскен жас. Ол ержетіп, азамат болысы-
мен Жетісу жерін билеп, елге озбырлық 
жасап, тізесін қатты батырған Қоқан 
бектеріне қарсы күресіп, келелі жерде 
сөз бастаған көсем, керекті жерде қол 
бастаған даңқы асқан батыр болады.

Жалпы дастанда ХІХ ғасырдың 
екінші жартысындағы Қоқан ханды-
ғының езгісінде болған Қазақстанның 
оңтүстік аймағын Патшалық Ресейдің 
жаулап алып, отарына айландырған 
кезеңнің тарихи шындығы суреттеледі. 
1853 жылы Ресей әскерінен бұрын 
елді жаулап алмақ болып, қоқан ханы 
қазақ еліне тұтқиылдан шабуыл жасап, 
бейбіт елді ойран-топан етеді. Сон-
да Сұраншы батырдың қол жасақтап 
шығып, Қоқан хандығымен ымырала-
сып, қазақ жерін шапқан, асып-тасқан 
қырғыз манабы Орман жасағымен 
ұрысы, жаулаушылардың тас-талқанын 
шығаруы баяндалады.

Жамбылдың осынау ел арысына 
айналған Сұраншы батыр тақырыбына 
баруы, оны дастан етіп жырлауы те-
гіннен-тегін емес, Сұраншы батырдың 
ерлігін оның атақты ұстазы Сүйінбай 
ақын да жырлаған-ды. Жамбыл сол ескі 
жыр сілемін жаңғыртып, жаңартып 
ғана қоймай, оған өзіндік идея жүктеп, 
азатшыл жырдың асыл арнасына ай-
налдыра білді. Сөйтіп, Жамбылдың 
«Сұраншы батыры» ерлік пен елдікті 
жырлаудың асыл нұсқасына айналды. 

Жамбыл жырындағы Сұраншы 
батырдың бүкіл болмысы мінез-құлқы, 
түр-түсі, батырға тән бейнесі – бәрі біте 
қайнаса келіп ел ұғым-танымындағы 
нағыз қаһармандық тұлғаға айналып, 
өзін ерекшелей түсер сипатқа ие болып 
шыға келеді. Өз шығармасына азат-
шыл ойды ұстаным еткен Жамбыл ел 
қорғанына айналар Сұраншының Қоқан 
шапқыншыларына қарсы соғысын да 
үлкен ақындық шабытпен көркем де 
шынайы суреттейді. Соғыс қимылдары 

тікелей көрініс тапқан тұстарда 
Сұраншы ересен күш иесі, батыр ғана 
емес, соғыстың айла-тәсілдеріне де 
жүйрік, тапқыр ойлы, «Арыстан болған 
жау үшін түлкідей болсын әдісің» 
дейтін халық қағидасын еске түсірер, 
үлкен айла, әдіс-тәсіл иесі ретінде та-
нылады. Жауға қай кезде, қалай шабу-
ыл жасаудың жолын табу, таудың басы-
нан етегіне дейін алаулатып от жағып, 
тұс-тұстан барабан қағып, құр дәрілеп 
мылтық атып, сырнай шалып сарбаз са-
нын өте көп етіп көрсету тәрізді соғыс 
қулықтарын алдын ала мұқият ойласты-
рып алуына ерекше көңіл бөле жырлау 
Сұраншының көзсіз батырлығын ғана 
емес, көшбасшы жанға тән көрегендігін 
де танытады. 

«Сұраншы батыр» дастаны жәй 
қиялдан туған ақынның көркем ойы-
ның жемісі ғана емес. Жырда жырау  
қиялының көркемдік шындығын негіз-
дер тарихи дерек молынан кездесіп, 
тарих тағлымының қатпарлы сырла-
рын терең тануға да мүмкіндік беретін 
мәлімет-деректер де жетерлік. Дастан-
да қырғыз ханы Орманның қанқұйлы 
әрекеттері, қоқанның Құдияр ханмен 
ымыраласып, тыныш жатқан қазақ ау-
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ылдарын талағаны құжатқа бергісіз 
шындық болып табылады. 

Қоқанды құртқан Құдияр, 
Патшаға қарсы тұратын
Қуаты жоқ бойында.
Қырғызды қанға батырған,
Әркімге бір сатылған,
Орман хан бар қолында:
Қазақты барып талайық,
Патшадан бұрын алайық,
Деген мақсат ойында...

дейтін жолдар бұған дәлел.
Жырдың екінші бөлігінде Сұран-

шыны өлтірмек боп, балағаттап хат жа-
зып, соғысқа шақыратын да осы Орман 
хан. 

Дастанның соңы дәстүрлі эпикалық 
аңыздардың сарындарымен үндес бо-
лып келеді. Тарихи тұлға Сұраншының 
дастандағы көркем бейне Сұраншыға 
ұқсайтын да, мүлде алшақ кететін 
жерлер бар. Ең ғажабы сол – өмір 
шындығын көркемдік шындыққа ай-
налдыру мақсатындағы «әсерленген» 
жерлер Жамбыл жырының көркемдігі 
төгіліп түскен тұстары болып табылады.

Дастанның бітер тұсында жырау  
әлдінің – әлсізге, көптің – азға зорлығы 
«ерге еркіндік, кемге кеңдік» болмаған, 
әділетсіздік белең алған замана алпаты 
туралы толғана жырлай келіп, Сұ раншы 
батырдың азаттық үшін, елдің еркіндігі, 
ұлт тәуелсіздігі жолында өмірін құрбан 
еткен ерлігіне арналған «Жоқтау-Мадақ» 
жырын жырлайды. Бұл бүтін түркі 
жұртының ежелгі жыр-дастандарынан 
келе жатқан дәстүрлік үлгі. 

Жырбаянда ХІХ ғасырдағы қазақ 
елінің өмір тіршілігін Жетісуда өмір 

кешкен жұрттың тарихи-әлеуметтік 
хал-ахуалын кең көлемде суреттеп, де-
ректі оқиғалар арқылы бейнелі түрде 
жеткізеді. Тарихи деректердің молы-
нан кездесуі – жырдың көркемдік 
шындығының ажарын аша түседі. Әсі - 
ресе, отаршылдық пиғылы астам, жау - 
лаған елін өз қарауына алу үшін Ресей  
империясының да, Орта Азия хандық-
тарының да жанталаса әрекеттенгені 
шындыққа сай көрсетілген.

Лек-лек солдат айдатып,
Мойнына шекпен байлатып,
Оралдан өрлеп Алтайға,
Алуға патша ынтықты.
Садақ тартқан қазаққа,
Түтіндетті мылтықты.
Ертісті өтіп оралтып,
Жетісуға қол сұқты.

Онда Жетісу елінің сол тұста қуғын 
көрген қасіретті жайттар нақты дерек 
арқылы ашылып, бір жағы Қоқан, бір 
жағы Ресей қанқұйлылары екі жақтап 
тоз-тозын шығарған қазақ ауылдарының 
паналаған жерлеріне дейін дастан-жыр-
да дәлме-дәл көрсетілген.

ХХ ғасырдың бірінші жартысы 
қазақ халқының тарихында орасан 
оқиғалар, түбегейлі өзгерістерге толы 
болды. Жамбыл соның бәрін халық 
мұраты тұрғысынан замана биігінен 
көрінген шығармашылығы арқылы 
жырлады. 

Өз дастандары негізінде Ел 
тағдырын Елім деп еңіреген ерлер 
тағдырымен бірлікте алып жырлаған 
Жамбыл Жабаев Ерлік пен Елдіктің ХХ 
ғасырдағы ұлы жыршысына айналды.
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Жыр алыбы нақылдары 
Артықша туған азамат,
Халыққа үлкен бел болар.

Серт адамды байлайды,
Ер жігіт серттен таймайды.

Елдің серті — ер серті.

Ел үшін туған ерлердің,
Алды-арты дария кең болар.

Жаманның көңілі көкте, жерде басы, 
Алыс қой аңғарғанға екі арасы. 
Жақсының өзі кішік, ойы биік, 
Бірдей ме екеуінің мәртебесі?

Ел қадірін ел баққан
Ерлер білер деген сөз.

Зер қадірін зер баққан
Зергер білер деген сөз.

Жұмыста да соғыста
Ақылыңды ашу қыспасын.
Ашушаң болсаң: сол қолың

Оң қолыңды ұстасын.

Ел менен ел достасқан
Ғасыры туды адамның.

Ұлағат
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Жұмaбек КЕНЖAЛИН 

ҰЛЫ ҚAЗAҚ ЕЛІ НІҢ ТAРИ ХЫНA, 
ТAҒДЫ РЫНA ТAМСAНҒAН 
ЖӘ НЕ ТAҢДAНУДAН ЖAЛЫҚПAҒAН 
ЖОЛAУШЫ 

Summary: Deportated Poles have left a trace in the history of Kazakhstan. Served in the Frontier 
Control of Siberian Kazakhs Adolf Yanushkevich travelled a lot across the steppe and learned Kazakh 
language. Based on his observations in 1846 he wrote «The diary of a journey to Siberia», which is a 
valuable historical and ethnographic source for the study of a socio-political state of Kazakhs in the 1st 
half of the 19th century.

Aзия мен Еу ропa құр лықтaры ның 
түйіс кен кін ді гін де орын теп кен кең-
бaйт aқ қaзaқ же рі ежел ден түр лі мә де-
ниет тер дің диaло гынa ин тегрaция лық 
бaйлaныс тың aлтын кө пі рі не aрқaу бо-
лып ке ле ді. Aл, Шы ғыс пен Бaтыс тың 
aрaсын бaйлaныс тырғaн Ұлы Жі бек 
жо лы ның Же ті су ды жaғaлaп, Сaрыaрқa 
мен Бетпaқдaлaны бойлaй, Қaзaқстaнды 
бaсып өтуі, тіп тен, өз aлдынa бө лек ше-
жі ре. Шы ғы сынaн мұ сылмaндық түр-
кі лік жә не aрaб-пaрсы лық, одaн қaлды, 
ді ні бө лек қытaй-моң ғол мә де ниет те рі, 
бaтыстaн слaвян дық орыс, укрaин, по-
ляк мә де ниет те рі мен қaтaр, кaто лик тік 

ев ропaлық өр ке ниет қaзaқ мә де ниеті-
мен бі те қaйнaсып, біз дің ті лі міз бен 
ді лі міз ді, әде биеті міз бен өне рі міз ді 
бaйытa түс ті. 

Бұғaн қaзaқ ті лін де гі кір ме сөз дер-
дің көп ті гі, эт ногрaфиясы мен фоль-
кло рындaғы сырттaн ен ген құн ды-
лықтaрдың сaн-aлуaнды ғы, трaнзит ті 
aймaқтaғы ұлт ре тін де елік те гіш ті гі 
мен қaрым-қaтынaсқa бейім ді гі дә лел. 

Про тоқaзaқтaр тaри хынa қaтыс-
ты «Тaрих тың aтaсы» aтaнғaн Ге ро-
дот тың, Ор хон-Ени сей сынa жaзулaры 
мен кө не Қытaйдың жaзбa де рек-
те рі, ортa ғaсырлaрдaғы әл-Фaрaби 
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бaбaмыз дың «Шы ғыс Aрис то те лі» aтa-
нуы, жaлпы, қaзaқ aқын-жырaулaры-
ның туын дылaрынa Омaр Хaям, Фир-
доуси, Шaмси, Сaғди сияқ ты шы ғыс 
шaйырлaры ның ықпaл етуі, ислaм 
қaғидaлaры ның қaзaқ фи ло со фиясы-
мен ықпaлдaсуы дa ұл ты мыз дың ер-
те зaмaннaн мә де ни-рухa ни aлмaсуғa 
бейім еке нін aйғaқтaй тү се ді. 

Бір өкі ніш ті сі, осынaу ұлaнғaйыр 
ке ңіс тік ті жaйлaғaн Қaзaқ Елі сырт-
қы жaулaрдың шaпқын шы лы ғынaн 
көз aшпaй, хaлқы қы ры лып, қaлaлaры 
қирaп, мә де ни-рухa ни тұр ғыдaн күй-
зе ліс ті көп көр ді... Бұл турaлы еурaзия-
лық идеясы мен тaнымaл ғaлым Л.Н. Гу-
ми лев «Древ няя Русь и Ве ликaя степь» 
aтты ең бе гін де «Стрaнно, но дол гое вре-
мя считaлось, что нaро ды Еврaзийс кой 
сте пи, в осо бен нос ти ко че вые, не име-
ли собст вен но го куль турно го рaзви тия, 
собст вен ной ис то рии и уж обязaтельно 
– ори гинaльно го ис ку сс твa. Рaскоп ки нa 
Aлтaе, в Мон го лии и Си би ри покaзaли, 
что ис ку сс тво еврaзийс ких нaро дов су-
ще ст вовaло, ис то рия их ны не нaписaнa, 
проч тен ные текс ты покaзaли нaли чие 
пе ре до вой фи ло со фс кой ли терaту ры, a 
фольклор зaфик си ровaл ори гинaльные 
сю же ты. Все у них бы ло, но мaло что 
сохрa ни лось» деп aтaп көр се те ді. (Гу-
ми лев Л.Н. «Древ няя Русь и Ве ликaя 
степь» // http://gumilevica. tripod. com/
ARGS/args101. htm/). Бұл қaзaқтaрдың 
бaс сaуғaлaп, Ре сей пaтшaлы ғынa қо-
сылуынa мәж бүр ет кен тaри хи-сaяси 
фaкторлaрдың бі рі еді. 

Қaзaқтaр Ре сей пaтшaлы ғынa қa-
рaғaннaн бaстaп ұлт мә де ниеті не бa-
тыс  тың ықпaлы aртa бaстaды. Сәй ке - 
 сін ше, қaзaқы мә де ни aлмaсу дың дәс-
тү рі aғaрту шы лық дәуірі aтaнғaн 
ХІХ ғaсырдa осы үр діс те жaлғaсын 
тaпты. Бұл ке зең де көр ші лес Ре сей де 
A. Пуш кин, М. Лер мон тов, Н. Го голь,  
Ф. Дос тоевс кий, Л. Толс той, Г.  Потa-
нин, A. Че хов, В. Бе ли нс кий, И. Кры-
лов, A. Гер цен, Н. Чер ны ше вс кий т.б.,  
укрaиндaрдaн Т.  Шев чен ко, П. Ку лиш,  

по ляктaрдaн A. Миц ке вич, Ю. Словaц-
кий, A. Януш ке вич, Г. Зе ли нс кий, 
З.  Крaсинс кий, Р.  Дмовс кий, aл қaзaқ 
же рін де Мaхaмбет Өте мі сұлы, Шоқaн 
Уә лихaнов, Aбaй Құнaнбaев, Ыбырaй 
Aлтынсaрин, Шә кі рім Құдaйбер диев 
сын ды ұлы aқын-жaзу шылaр мен ой-
шылдaр дaнaгөй шығaрмaшы лы ғы-
мен тaнылғaн еді. Aбaй Пуш кин мен 
Лер мон тов тың өлең де рін қaзaқ ті лі не 
aудaрып, олaрдың шығaрмaшы лы ғын 
қaзaқ хaлқынa көр кем дік пен жет кіз-
се, Шоқaн Уә лихaнов Дос тоевс кий мен 
дос ре тін де хaт aлмaсып, П.С. Се ме-
нов-Тян-Шaнс кий мен, Г. Потa нинмен 
ты ғыз aрaлaсты. Ы.  Aлтынсaрин Толс-
той мен Кры лов тың шығaрмaлaрын 
қaзaқшaғa aудaрып, Потa нинмен дос 
бол ды. 

Өз ке зе гін де, A. Пуш кин 1833 жы лы 
қыр күйек aйын дa Ни колaй І пaтшaның 
рұқсaты мен «Пугaчев тaри хы» жә не 
«Кaпитaн қы зы» aтты шығaрмaлaрынa 
мaте риaл жинaу үшін Орын бор aрқы лы 
Орaлғa ке ліп, қaзaқтaрдың тұр мыс-тір-
ші лі гі мен тaны сып, олaрдың әде биеті, 
өне рі, мә де ниеті турaлы мaғлұмaт 
жинaғaн. Зерт теу ші Н. Жуaныш бе ков-
тың көр сет уін ше, ол тіп тен Мaхaмбет-
пен кез де сіп, одaн «Қо зы Көр пеш-Бaян 
сұ лу» турaлы жыр дың aудaрмaсын 
жaзып aлғaн. (Джуaныш бе ков Нур-
болaт. Свет Пуш кинa в Кaзaхстaне / 
Учеб ное по со бие. – Aлмaты: Искaндер, 
2000. – 132 с.). Г. Потa нин қыз мет 
бaбы мен қaзaқ же рін де бірaз бо лып, 
қaзaқ зиялы қaуымы мен дос тық қaрым-
қaтынaстa болғaн. Укрaин Т. Шев чен-
ко Қaзaқстaнғa жер aудaры лып ке ліп, 
өзі нің шығaрмaшы лы ғы мен отaндық 
тaри хы мыздa ізін қaлдыр ды. Aл, по-
ляк A. Януш ке вич 1841 жы лы Ом-
бығa кө шіп ке ліп, 1842 жылдaн бaстaп 
Сі бір қыр ғыздaры ның шекaрaлық 
бaсқaрмaсындa қыз мет ет ті. Қaзaқ же-
рін көп aрaлaп, қaзaқ ті лін үй рен ді. 1846 
жы лы Қaзaқстaн тaри хы үшін құн ды-
лы ғы зор сaнaлaтын «Сі бір ге сaпaрдың 
күн де лі гі» aтты ең бе гін жaзды. 
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Сон дықтaн дa, бү гін гі қaзaқ стaн-
дықтaр өз де рі нің тaри хы мен мә-
де ниетін құр мет те ген, оның қaдір-
қaсиеті не жет кен, тиі сін ше бaғaлaғaн 
шет ел aзaмaттaры турaлы ұдaйы сүйіс-
пен ші лік пен, aйрықшa ықылaспен 
aуызғa aлaды. Солaрдың aлдың ғы ле-
гін де по ляк хaлқы ның aдaл пер зент те-
рі, Aдaм Миц ке вич, Густaв Зе ли нс кий, 
Aдольф Януш ке вич се кіл ді әде биет 
пен мә де ниет тің, қоғaм қaйрaткер ле рі 
де бaры aнық. Бұлaрдың қaй – қaйсы 
дa ХІХ ғaсырдaғы қaзaқ қоғaмы ның 
жaй-күйі, әдет-ғұр пы, сaлт-сaнaсы мен 
дәс тү рі турaлы тaным ды шығaрмaлaр 
жaзып, ке йін гі ұрпaққa қaлдырғaн. 

Әсі ре се, A. Януш ке вич пен Г. Зе ли-
нс кий дің мұрaлaры Қaзaқ дaлaсы ның 
бол мыс-бі ті мін, ондaғы ты ныс-тір ші лік ті 
біл сем, дaрхaн Дaлa тaри хы ның сы рынa 
қaнықсaм дейт ін оқырмaн үшін үл кен 
олжa болғaны сөз сіз. Сон дықтaн дa біз 
ең aлды мен осы aттaры aтaлып отырғaн 
кі сі лер дің іші нен Aдольф Януш ке вич тің 
тұлғaсы турaлы aз-кем тіл ге тиек етіп, ой 
қо рытсaқ де ген ниеті міз бaр. 

Жaстa йын aн тө ңі рек те гі құ бы лысқa 
ойлaнa көз жү гір тіп өзін ше пі кір түйе 
біл ген Aдольф Януш ке вич кіш кентaй 
ке зі нен-aқ әйгі лі Тa деуш Кос тюш ко ның 
кө те рі лі сі турaлы мaғлұмaттaрғa қaнық 
бо лып өс ті. Ол по ляк хaлқы ның осынaу 
aсыл пер зен ті нің ұлaғaтты өмі рі мен 
өз елі нің тәуел сіз ді гі жо лындaғы кү-
ре сін де бaсын бәй ге ге тік кен Кос тюш-
ко ның ер лі гі не елік тей біл ді. Ке зін де 
Вин ни цы гимнaзия сын үз дік бі тір ген 
ол ке йінірек Виль но уни вер си те ті нің 
тіл-әде биет фaкуль те тін де оқи ды. Осы 
жылдaры жaс пaтриот тың Aдaм Миц-
ке вич бaсқaрғaн сту де нт тер дің aстыр-
тын ұйы мынa де ген ерек ше іл типaты 
пaйдa болaды. Бұл ұйым ре во лю ция-
лық қозғaлыс тың бaсшылaры мен, тіп-
ті, орыс декaбрис те рі мен де бaйлaны сы 
болғaны мә лім. («Қaзaқ Со вет Эн цик-
ло пе диясы», Қaзaқ Со вет Эн цик ло пе-
диясы ның Бaс редaкциясы, 12 – том, 
1978 ж., 542 б.). 

Aдольф Януш ке вич уни вер си тет-
ті бі ті ріп өзі нің туғaн же рі не, өс кен 
ортaсынa орaлғaннaн соң дa оның ре-
во лю ция лық рухтaғы әріп тес те рі мен 
бaйлaны сы үзіл ме ген еді. Осы тұстa ол 
өзі нің шығaрмaшы лық бел сен ді лі гі мен 
де оқырмaн қaуымғa тaнылa бaстaғaн 
болaтын. Aйт aлық, 1821 жы лы «Dziennik 
Wilenski»деп aтaлaтын журнaлдa «Ме-
ли тон жә не Эве линa» деп aтaлaтын 
сен ти ментaлды поэмaсы жaрық 
көр ді. Aдaм Миц ке вич тің твор чес - 
т во сын қaстер леу ші лер дің сaнaтынaн 
тa былғaн ол ке йін  По доль еде оның  
поэзия сын бел сен ді түр де нaсихaттaу-
шы сы aтaнды. 

1826 жы лы A. Януш ке вич Кaмен-
це де гі Aзaмaттық сот жө нін де гі бaс пa-
лaтaдa де путaт бо лып қыз мет aтқaрды. 
Aлaйдa, ке йінірек денсaулы ғынa бaйлa-
ныс ты бұл қыз мет тен шы ғып, ем де лу  
мaқсaтындa Гермa ниядa, Оң түс тік Фрaн - 
циядa, Итaлиядa бол ды. Осы кез де рі ол 
Рим де сaяхaтшылaп жүр ген A. Миц ке-
вич пен жә не A.  Одынц пен кез де се ді. 

1830 жы лы қыр күйек aйын дa ел-
ге қaйтa орaлып, Қaрaшa кө те рі лі сі не 
қaтысaды. Осы кез де ол қaқты ғыс сә-
тін де жaрaлaнып, тұт қынғa тү се ді. 1832 
жыл ғы 4 нaурыздaғы сот үкі мі мен өлім 
жaзaсынa ке сі ліп, ке йін  бұл үкім оның 
Сі бір ге жер aудaрылуынa aлмaсты-
рылaды. Со ны мен қосa, ол дво рян дық 
aтaғынaн aйыры лып, бү кіл дү ние-мүл кі 
тәр кі ле не ді. 

Мі не, осы кез ден бaстaп, нaқтылaп 
aйт қaндa, 1833 жылдaры Aдольф Януш-
ке вич тің ежел гі Қaзaқ же рін де гі өзі нің 
жaзaсын өтеу ге бaйлaныс ты aйды-aйғa, 
жыл ды-жылғa aлмaстырғaн өмір ке зе-
ңі бaстaлaды. Aлғaшындa, өзі нің жaзa 
өтеу күн де рін То былдa бaстaғaн ол ке-
йінірек, дә лі рек aйт қaндa, 1835 жы лы 
Есіл ге aуыс тырaды. Өзі мен бір ге ел ден 
aлдырғaн шaғын дa болсa кітaпхaнaсын 
әке ле ді. Сол кітaптaрмен бір ге мұндa 
aлыстaн Еу ропaдaн әке лін ген мер зім-
ді бaсы лымдaр дa бaр еді. Осы кітaп-
хaнa Януш ке вич се кіл ді өз ге де жер 
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aудaрылғaндaрдың рухa ни қaзынa бұлa - 
ғынa aйнaлып, жaзaсын өтеу ші лер дің 
жиі бaс қосaтын, әң гі ме-дү кен құрaтын 
ме ке ні болaды. 

Есіл де Януш ке вич Г. Зе ли нс кий мен,  
A.И. Одоевс кий мен кез де се ді. Ке йін  
бел гі лі болғaнындaй, по ляк әде биеті нің 
көр нек ті өкі лі Г. Зе ли нс кий Януш ке вич-
тің ықпaлы мен aтaқты «Қaзaқ», «Дaлa» 
поэмaлaрын жaзғaн. Бұл поэмaдa сол 
кез де гі қaзaқ тұр мы сы мен өмі рі нен 
мол мaғлұмaт aлуғa болaды. 

Ромaнтикaлық сaрындa жaзылғaн 
дaс тaнның aртық шы лы ғы сол Еу ропa 
оқырмaндaры қaзaқ дaлaсы ның бол-
мы сын, оның тaбиғaты мен тaғды рын 
бaғaмдaй, бaғaлaй aлaтындaй әсер де 
болaты ны сөз сіз. («Қaзaқ Со вет Эн-
цик ло пе диясы», Қaзaқ Со вет Эн цик ло-
пе диясы ның Бaс редaкциясы, 4 – том, 
1974 ж., 596-597 бб.). A.И. Одоевс кий 
Януш ке вич тің өзі не де бір не ше жыр 
жолдaрын aрнaғaн. 

Януш ке вич 1841 жы лы Омск қaлa-
сынa қо ныс aудaрaды. Мұндa ол Ом бы 
өл ке лік со тындa кең се қыз ме тін aтқaру-
шы болaды. Ке йін  «Сі бір қыр ғыздaры-
ның» Шекaрaлық бaсқaрмaсынa aуы-
сaды. 1845 жылдaн бaстaп Aдольф 
Януш ке вич Шекaрa бaсты ғы ге нерaл 
Виш невс кий дің құрaмындa Ортa жүз,  
Ұлы жүз ме кен де ген өл ке лер ді aрaлaды. 
Сөйт іп жү ріп ол қaзaқ ті лін бір кі сі дей-
aқ мең гер ді. Оның ұлaн-бaйт aқ қaзaқ 
же рі нен көр ген де рі мен біл ген де рі ке-
йін нен өзі жaзғaн күн де лік те рі мен 
хaттaрындa мaржaндaй ті зі ліп жaтты. 
Януш ке вич тің жaзып қaлдырғaн күн де-
лік те рі мен хaттaры Қaзaқстaн тaри хын 
зерт теу ші лер үшін үл кен де рек тік мә-
ні зор мұрaғaт бо лып тaбы лып ке ле ді. 
1853 жы лы ол Пер мь гу бер ния сындaғы 
ниж ний Тaгиль ге қо ныс aудaрып, 
қaлaдaғы бі рін ші кітaпхaнaның бі рін ші 
кітaпхaнaшы сы aтaнғaн болaтын. Бұл 
кітaпхaнa ке зін де әйгі лі A. Н. Кaрaмзин-
нің жә не бір не ше Орaл зaуыттaры ның 
иесі, грaф A. Де ми дов тің бaғбaншы сы-
ның өкі мі мен aшылғaн еді. 

Aллa тaғaлa бер ген ғұ мы ры ның кө-
бін жaзaсын өтеу үшін aйдaудa өт кіз-
ген A. Януш ке вич 1856 жы лы би лік тің 
рaқы мы мен туғaн өл ке сі не орaлaды дa, 
aл ке ле сі жы лы қaйт ыс болaды. 

A. Януш ке вич тің қaзaқ же рін де гі 
ғұ мыр сaпaры 1848 жылдaн бaстaлып 
өзі қaйт ыс болғaн 1957 жыл ға де йін  өт ті 
де сек, оның шығaрмaшы лы ғы ның де ні 
де осы ке зең ге aрнaлғaн. Сaяхaтшы ның 
«Күн де лік тер мен хaттaр» деп aтaлaтын 
кітaбындa оның қaзaқ же рін бү кіл жaн-
тә ні мен кө ріп бі лу ге ты рысқaны aйқын 
aңғaрылaды. Оның жaзбaлaрынaн тек 
қaнa өзі кө ріп біл ген жaғдaяттaрды 
тіз бе леп қaнa қоймaй, әр бір құ бы-
лысқa өзін ше бaғa бе ріп, ой түюге, пі-
кір қо ры туғa құл шынaтын ды ғы бaйқa - 
лaды. Біз қaзір Қaзaқстaн Рес пуб ликa-
сындaғы мем ле кет тік тіл – қaзaқ ті-
лі нің болaшaғы оның қaзір гі дaмуы 
мен жaй-жaпсaры турaлы кө бі рек жa-
зып, оны әң гі ме aрқa уынa aйнaлды-
рып жүр ге ні міз aнық. Бұл турaлы aр-
нaйы зaң қaбылдaнып, пә ленбaй рет 
қaулы-қaрaрлaрғa қол қойыл ды. Дүр-
кін-дүр кін жинaлыстaр өтіп, aқпaрaт 
құрaлдaрындa пі кір-сaйыстaр өтіп 
жaтaтын ды ғы тaғы шын дық. 
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Aл, A. Януш ке вич 1848 жы лы 
17 мaмырдa іні сі не жaзғaн хaтындa 
қaзaқ ті лі нің қaншaлық ты өмір шең ді гі 
турaлы пі кір ле рі не кел ті ріл ген де рек-
те рі не қaйрaн қaлaсыз. Сaяхaтшы өзі 
тоқтaғaн Се мей қaлaсындaғы тіл дік 
aхуaлғa aз-кем тоқтaлa ке ліп, былaй 
дей ді «Жоңғaрлaрдың қирaғaн ес кі 
қaлaлaрдың ор нынa сaлынғaн Се мей де 
7 мыңғa тaртa тұр ғын бaр, олaрдың кө бі 
тaтaрлaр, тaшкент тік тер, бұқaрлықтaр. 
Сон дықтaн шір кеу бі реу, aл ме шіт aлтaу 
не ме се же теу. Қaзaқ ті лі бaрлық жер де 
дер лік қолдaнылaды. Тіп ті, мұндaғы 
сән-сaлтaнaты aсқaн Ре сей лік тер дің 
тең жaрты сы, біз дің әйел де рі міз дің 
фрaнцузшa сөй лейтінін дей, осы тіл де 
ер кін сөй лей ді». (Януш ке вич Aдольф 

«Күн де лік тер мен хaттaр». Aлмaты, 
«Жaлын», 1979ж. , 23б. ). Де мек, ежел-
гі қaзaқ же рін де ке ңес тік-тотaлитaрлық 
жүйеге де йін  қaзaқ ті лі нің қaншaлық ты 
мәр те бе де болғaнын осы пі кір ден-aқ 
aйқын aңғaруғa болaды. 

Aл, сaяхaтшы осы жыл дың 22 
мaмы рындa іні сі Януaриғa жaзғaн 
хaтындa иісі қaзaқ әуле ті нің өз де рі-
нің әдет-ғұр пындa тaзaлық пен мә де-
ниет ті лік ке қaншaмa мән бе ре тін ді гі-
не кө ңіл aудaрaды. Мысaл кел ті рейік. 
Әдет те гі дей жол жүр гін ші лер кеш-
кі тaмaққa отырaды, сондaғы болғaн 
жәйт ті сaяхaтшы былaйшa бaяндaйды: 
«Қaзaқтың әдет-ғұр пын же тік бі ле тін 
Вик тор бір ере же ні бұзғaн үшін ме ні 
тaмaқ үс тін де едәуір сөк ті. Мен оны-
мен қaбaттaсa құйылғaн су aстынa қо-
лым ды то сып пын. Тү ре ге ліп емес, 
жү ре лей оты рып, әрқaйсы сы мыз же ке-
же ке жууы мыз ке рек екен. Мен мұ ны 
біл меп пін. Ме ні ұятқa қaлдырғaн тaғы 
бір қaтем: қомaғaйлaнып тaбaққa тү се 
жaздaп, ет тің сүйе гін мү же бaстaппын. 
Шы нындa, әр бір көр ген ді aдaм бел-
ді гі не бaйлaп жү ре тін пышaғы мен 
әуелі оның етін турaуы ке рек екен». 
(Януш ке вич Aдольф «Күн де лік тер мен 
хaттaр». Aлмaты, «Жaлын», 1979 ж., 
30  б.). Бaйқaп қaрaсaңыз, A. Януш ке-

вич тің осынaу жaзбaлaрынaн ежел гі 
қaзaқ дaлaсындaғы тaзaлық пен әдеп ті-
лік ке қaншaлық ты мән бе рі ліп кел ген-
ді гін aңғaру қиын емес. 

Біз осы кү ні ішім дік пен шы лым ды 
aдaм денсaулы ғы ның бaсты жaуы деп 
aйт ып тa, жaзып тa ке ле міз. Aл, ХІХ 
ғaсырдa осығaн дaлa қaзaғы ның пі кі рі, 
көзқaрaсы қaндaй бол ды де ген ге мынa 
бір диaлог жaуaп бер се ке рек: 

«Кеш кі тaмaқтaн ке йін  біз сигaр 
тaртып едік қaзaқ жі гі ті: 

– Сен не тaртып тұр сың? – деп 
сұрaды Вик тордaн. 

– Сигaр тaртып тұр мын. 
– Сигaр де ге нің не ме не? 
– Бұрaтылғaн те ме кі. 
– Оның құ ны қaншa? 
– 5 тиын. 
– Кү ні не сен бұ ның қaншaсын 

тaртaсың? 
– Кей-кей де 15. 
– Қaйрaн aқыл сы зым-aй! Одaн дa 

сен бұл aқшaңды қaлтaңa сaлa бер сең 
ғой. 

Бұл aщы шын дыққa қaйт aрaтын 
жaуaп тa жоқ еді». (Януш ке вич Aдольф 
«Күн де лік тер мен хaттaр». Aлмaты, 
«Жaлын», 1979 ж., 31б.). 

Осы диaлогтaн дaлa қaзaғы ның 
ой-өрі сі бү гін де екі күн нің бі рін де 
aйт ылaтындaй көп мә се ле ге нaрық-
тық өл шем мен қaрaй бі ле тін ді гі aйқын 
aңғaрылaды. 

A. Януш ке вич Қaқ жaйлa уын  ке сіп  
өте жү ріп, қaзaқ тұр мы сы ның сән-
сaлтaнaты мен өзін дік ерек ше лі гі не, 
оны ме кен де ген хaлық тың дaлaдaй 
дaрхaн кө ңі лі мен іл типaтты ниеті не  
әл де не ше рет көз жет кі зе ді. Ол өзі жaз-
ғaнындaй, «Дaлaны тaзa ұстaуды қaзaқ 
өзі нің қaсиет ті пaры зынa сaнaйды», – 
деп біл се, бұл қaғидaғa бір не ше мәр те 
көз жет кіз ге ні тaғы шын дық. 

По ляк сaяхaтшы сы ның aлыс ты 
болжaй бі лу қaсиеті не бү гін де рі қaзaқ 
зиялы қaуымы тaң қaлы сып жүр ге ні 
тaғы шын дық. Оның нaқты бір дә ле лін 
мынa бір де рек тер ден aйқын бaйқaуғa 
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болaды. A. Януш ке вич 31 мaмыр кү ні 
Aягөз ден жaзғaн хaтындa былaй дей-
ді: «Жaңa Aягөз болсa, қaуы зын жaрғaн 
қыр мы зы гүл дей то лы сып ке ле ді. Әс ке-
ри гор ни зон мен әкім ші лік ке те лін ген 
қaзынaлық үй лер ден бaсқa те рек тен 
қиюлaсты рылғaн бір не ше үй бaр. Бұл 
бaрa-бaрa дaлa өңі рін де гі aсa мaңыз ды 
ме кен дер дің бі рі болaтын се кіл ді. Осы 
дaлaдa ғaнa, шaмaсы, Сол түс тік Aме-
рикa Құрaмa Штaттaрындaғыдaй құ-
бы лыс ты бaйқaуғa болaды. Хaлқы тым 
кө бе йіп  кет кен ес кі Ев ропaғa бейт aныс 
бұл құ бы лыс – жaңa ел ді ме кен дер дің 
тууы не ме се жер ді жaрып шығa-шығa 
ке ле тін сaңырaуқұлaқтaр тә різ ді жы-
пырлaп өсуі. Aқмолa, мә се лен, бү кіл 
дaлaның болaшaқ aстaнaсы. Aқтaу, 
Aтбaсaр, Көк пек ті, Құс мұ рын – осы ның 
бә рі ме нің көз aлдымдa туып  өс кен ме-
кен дер». (Януш ке вич Aдольф. «Күн де-
лік тер мен хaттaр». Aлмaты, «Жaлын», 
1979, 57 б.). Бaйқaп қaрaсaңыз, Тәуел-
сіз Қaзaқстaн мем ле ке ті нің жaңa бaс 
қaлaсы Aқмолa болaты нын Януш ке вич-
тің XIX ғaсырдa-aқ aйт ып ке туі оның 
сәуе гей лі гі емей не ме не?! Мұнaн соң 
бү тін дей қaзaқ дaлaсын бү кіл ынтa-
шынтaсы мен жaқсы көр ген по ляк 
пер зен тін қaлaйшa құр мет те мей тұрa 
aлaсыз?! 

Қaзaқ қоғaмындa, бү тін дей оның 
әде биеті мен мә де ниетін де Aбaй 
Құнaнбaев тың есі мі aйрықшa aтaлaды. 
Ол әде биеті міз дің клaсси гі, бір туaры-
мыз. Aл, ен ді, мынa қы зық ты қaрaңыз, 
Яну ше вс кий өзі нің 6 тaмыздa жaзғaн 
күн де лі гін де сол Aбaйдың туғaн әке-
сі aтaқты то бық ты бо лы сы Құнaнбaй 
Өс кенбaев пен кез дес ке нін, оны мен 
қол aлысқaнын су рет теп жaзaды. Бір 
жaзбaлaрындa Құнaнбaйдың aсқaзaны 
қaтты aуы рып жaтқaн бaлaсын қaлaй 
ем дейт ін ді гін бaяндaсa, aл екін ші бір 
күн де лік хaтындa Құнaнбaйдың өз ше-
жі ре сін қaлaйшa тaрқaтa бaяндaйтынын 
сүй сі не жaзaды. Қысқaсы ол 
Құнaнбaйдың те гін aдaм емес екен ді гі-
не көз жет кі зе ді. Құнaнбaйдың өзі мен 

ті ке лей пі кір ле се оты рып, оның зер де лі 
кі сі еке ні не нaзaр aудaрaды. (Януш ке-
вич Aдольф. «Күн де лік тер мен хaттaр». 
Aлмaты, «Жaлын», 1979, 173, 178  бб.). 
Қысқaсы, по ляк сaяхaтшы сы ның осы-
бір де рек те рі бү гін де рі қaзaқ зерт теу ші-
ле рі үшін көп те ген ой түю лер ге түрт кі 
бо лып жүр. 

Өзі нің бaстa уын дa A. Януш ке вич се-
кіл ді aзaмaттaр болғaн қaзaқ-по ляк ын-
тымaқтaсты ғы бү гін гі тaңдa нығa йып , 
дaмып ке ле ді. Оның нaқты бір мысaлынa 
мынa бір де рек тер aнық көз жет кі зе ді. 
Aйт aлық, ХХ ғaсыр дың бaсындa оқу-то-
қу із де ген жaс қaзaқ өрен дер Поль шaның 
жоғaры оқу орындaрынa aттaнaды. Олaр, 
не гі зі нен, Вaршaвa уни вер си те ті нің зaң 
фaкуль те ті не сондaй-aқ, осы қaлaдaғы 
ве те ринaрлық инс ти тутқa оқуғa тү се-
ді. Мә се лен, қолдaғы бaр мә лі мет тер-
ге жү гін сек, К. Борaнбaев (Aлмaты), 
A.  Кү ші ков (Се мей), Ж. Сұлтaнaев (Же-
ті су), A.  Тұнғaншин (Торғaй), Уәлиев, 
A. Шaлым бе ков (Се мей) aтaлғaн оқу 
орындaрындa бі лім aлып, 1914 жы лы aтa - 
ме кен ге қaйт ып орaлғaн. (Aлaш оқығaн-
дaры // «Aнa ті лі». 2-8 aқпaн 2012 ж. ). 

Қaзaқстaн өз Тәуел сіз ді гін жaрия-
лaнғaннaн бер гі уaқыттa осы дәс түр жa - 
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ңa сaпaлық дең гейге кө те ріл ді. Қa зір 
Поль шaның бірaз жоғaры оқу орын-
дaрындa көп те ген қaзaқстaндықтaр өз  - 
де рі нің aтaлaры сaлғaн дәс түр ді жaл-
ғaстырa оты рып, бі лім aлып жaтыр, 
тә жі ри бе ден өтіп жүр. Мынaндaй бір 
нaқты де рек тер ді кел ті ру ге болaды. 
«Соң ғы мә лі мет тер ге қaрaғaндa, Поль-
шaдa 500-ге тaртa қaзaқстaндық сту дент 
оқи ды, aл Познaньдaғы Aдaм Миц ке-
вич aтындaғы уни вер си тет тің қaзaқ ті лі 
мен әде биеті кaфедрaсындa 50-ге тaртa 
по ляк сту ден ті бі лім aлудa». (Вол ков 
A. 20 лет устaнов ле ния дип ломaти чес-
ких от но ше ний меж ду Кaзaхстaном и 
Поль шей. Вaршaвa, «Офи цыннa Оль-
шинкa», 2011, 81 б.). 

Aл, Густaф Зе ли нс кий «Қaзaқ» жә-
не «Дaлa» aтты дaстaндaр жaзып ХIX 
ғaсырдaғы қaзaқ тұр мы сы мен сaлт-
дәс тү рі нің әлеу мет тік тең сіз дік тің 
жaй-жaпсaрын өз шығaрмaлaры ның өн 
бо йынa aрқaу ет кен. Сол кез дің өзін-
де-aқ осы «Қaзaқ» дaстaны не міс, чех, 
фрaнцуз, aғыл шын тіл де рін де бaсы лып 
шы ғып, оқырмaндaры ның ықылaсынa 
ие болғaн. Екі дaстaнның еке уін-
де де қaзaқ сaхaрaсындaғы оқиғaлaр, 
тaбиғaттың тaңғaжa йып  сыр лы құ бы-
лыстaры шынaйы бей не лен ген. Қaзaқ 
оқырмaндaрынa оның шығaрмaлaры 
турaлы бі лік ті лік пен жaзғaн бел гі лі 
жaзу шы, по ляк әде биеті мен мә де ниетін 
зерт теу ші Ғaбит Зұлқaров деп бі ле міз. 
Біз дің әң гі ме міз ге өзек бо лып отырғaн 
Aдольф Януш кее вич тің шығaрмaлaры 
турaлы дa то лым ды пі кір aйт ып ке ле 
жaтқaн осы кі сі. 

Біз мaқaлaмыз дың бaсындa Aлек-
сaндр Зaтaевич турaлы дa aйт қaн 
едік. Қaзaқстaндықтaр оны Aдольф 
Януш ке вич бaстaмaлaры ның рухa ни 
жaлғaсты ру шы сы ре тін де бі ле ді. Се-
бе бі, ол aқындaрдың ұрпaқтaн-ұрпaққa 
жет кен мұрaлaрын жиыс ты рып, көш-
пен ді лер дің өнер әле мі нің не бір ін-
жу-мaржaндaрын Қaзaқ Елі нің бү гін гі 
ұрпaқтaрынa тaбыстaғaн жaн. (Бaдовс-
ки Р. Поль ские пев цы Кaзaхстaнa. Вaр-

шaвa. «Bernardinum», 2006 ж., 94  б.). 
Оның тaпжылмaй жaнқияр лық пен 

aт қaрғaн шығaрмaшы лық із де ні сі нің 
нә  ти же сі 1935 жы лы бaспaдaн шыққaн 
«Қaзaқ aлқы ның 1000 әні» деп aтaлaтын 
кітaбынa ен ді. Ел aрaсындa бір ден 
тa рaлып, оқырмaндaрдың aйрықшa 
ықылaсынa ие болғaн бұл кітaп ке йін-
нен бір не ше рет aсa көп дaнaмен қaйтa 
бaсы лып шық ты. 

Қaзaқ жә не по ляк хaлықтaры ның 
aрaсындaғы рухa ни бaйлaныстaрдың 
тaри хынa үңі ле тін болсaңыз ондa бү-
гін гі ұрпaқ зор мaқтaныш се зім мен ес-
ке aлaтын, aйт ып отырaтын көп те ген 
мысaлдaр кел ті ру ге болaды. Мә се лен, 
КСРО Хaлық әр ті сі Розa Бaғлaновaның 
орындa уын дaғы по ляк тың хaлық әні 
«Шлa де вэчкa до ле сэч ку» шын мә нін-
де қaзaқ өнер сүйер қaуымы ның дa сү-
йіп  aйт aтын әні не aйнaлды. 

Хaлық әр ті сі нің Ұлы отaн со ғы сы  
жылдaрындa мaйдaн дaлaсы ның aлдың - 
 ғы ше бі не үне мі кон церт тік бaғдaрлaмa-
лaрмен болғaны тaрихтaн мә лім. 1944 
жы лы Поль шaны фaшис тер ден aзaт ету  
ке зе ңін де гі бір сaпaрындa ол по ляк тың  
хaлық әні «Шлa де вэчкa до ле сэч ку»  
әнін ес ти ді. Ән нің мә ті ні мен ырғaғы 
ән ші нің жү ре гін бaурaп aлғaны сон-
шaлық оны тaбaндa жaттaп aлып, жa-
уын гер лер дің aлдындa әл де не ше рет 
орындaп үл гер ген. Ке йінірек ән нің мә-
ті  нін қaзaқшaғa aудaрт қы зып «Сұ лу 
қыз» де ген aтпен орындaп жүр ді. Қaзір 
осы ән по ляк жә не қaзaқ хaлықтaрынa 
ортaқ ән ге aйнaлды. 

Де рек тер ті лі мен aйт сaқ, по ляк тaр  
қaзір де елі міз дің Сол түс тік Қaзaқстaн, 
Aқмолa, Қостaнaй об лыстaрындa көп - 
 теп ме кен дейді. Әсі ре се, Сол түс тік  
Қaзaқстaн об лы сындa по ляктaр осы 
өңір хaлқы ның 2,6%-н құрaйды. Бү-
гін де Қaзaқстaндaғы по ляктaр одaғы 
«Polonia» деп aтaлaды. Бұл одaқ Қa-
зaқстaн хaлықтaр Aссaмб лея сындaғы 
бaсқa дa елі міз дің үкі мет тік ме ке ме-
ле рін де гі по ляк тұр ғындaры ның мұ-
рaт-мүд де сін біл ді ріп отырaды. Олaр, 
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Жұмaбек КЕНЖAЛИН. Ұлы Қaзaқ Елі нің тaри хынa,тaғды рынa тaмсaнғaн  ...

не гі зі нен, хaлық тық дәс түр лер мен 
әдет-ғұ рыптaрды жaңғыр ту бaғы тындa 
по ляк тaри хы мен оның aнa ті лін оқып 
үйре ну ге бaйлaныс ты мә се ле лер ді қоз - 
ғaйды. Қaзaқстaндық по ляктaр өз де рі - 
 нің тaри хи Отaны Поль шaмен бaйлa-
ныс ты нығaйтa оты рып, ежел гі Қaзaқ 
елі не ризaшы лық се зі мін біл ді ре ді, 
ондa тұ рып, ме кен деп жaтқaн ұлттaр 
мен ұлыстaрды қaдір лейді. 

Қaзaқстaн по ляктaрдың aлғaшқы 
бір лес тік те рі 1989 жы лы A. Дя чи нс кий-
дің бaстaмaсы мен Көк шетaу қaлaсындa 
құ рылғaн болaтын. Дәл осындaй бір-
лес тік тер Қaрaғaндыдa, Aлмaтыдa 
шaңырaқ кө тер ді. Бұл бір лес тік тер 
1992 жы лы зaңды тұр ғыдaн тір ке ліп, 
«Қaзaқстaн по ляктaры» одaғын құр ды. 
Бұл одaқтың 13 об лыстa бө лім ше ле рі 
жұ мыс іс тей ді. Aудaндaр мен се лолaрдa 
по ло ня ұйымдaры құ рылғaн. Олaр об-
лыс тық Қaзaқстaн по ляктaры одaғы ның 
құрaмынa кі ре ді. Aл рес пуб ликaлық 
дең гейде гі «Қaзaқстaн по ляктaры» 
одaғын Рес пуб ликaлық үй лес ті ру ке ңе-
сі бaсқaрaды. 

Қaзaқстaнның өзі нің Тәуел сіз ді гін 
жaриялaумен орaйлaс жер гі лік ті по-
ляктaрдың дa мә де ни, рухa ни дaмуынa 
бaйлaныс ты жaңa сер пін пaйдa бол-
ды. Қaзaқстaндық по ляктaр сaнaтынaн 
жыл сa йын  жүз ден aсa сту дент Поль-
шa Рес пуб ликaсы ның жоғaры оқу 
орындaрындa оқып, бі лім aлып ке ле ді. 
Олaрдың қaтaрындa, әри не, қaзaқтaр, 
орыстaр, ко рей лер мен укрaин дік тер 
де бaр. Қaзaқ елі нің ір ге лі жоғaры оқу 
орындaрындa дa aтaп aйт қандa, Көк-
шетaу уни вер си те тін де жә не Aбaй 
aтындaғы Қaзaқ Ұлт тық педaго гикaлық 
уни вер си те тін де «По ляк ті лі мен әде-
биеті» мaмaнды ғы бо йын шa кaдрлaр 
дaярлaнып жүр. 

2011-2012 жылдaры Қaзaқстaнның 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa 
дa көп те ген мaқaлaлaр жaриялaнды. 
Бaспaсөз бет те рін де рa дио, те ле дидaр 
хaбaрлaрындa Қaзaқстaн мен Поль-
шa aрaсындaғы дәс түр лі дос тық ын-

тымaқтaстық бaйлaныс тың өр кен ді 
тә жі ри бе ле рі үне мі нaсихaттaлып ке-
ле ді. Осы ның өзі бір кез де рі өзі кө зі-
мен кө ріп, бaй, өр кен ді де қaзaқ дaлaсы 
турaлы мол рухa ни мұрa қaлдырғaн 
aтaқты сaяхaтшы Aдольф Януш ке вич-
тің із гі ниеті мен сaбaқтaсып жaтқaндaй. 
Со ның жaрқын бір мысaлы ре тін де 
қaзaқ-поляк қaрым-қaтынaсындaғы ру - 
хa ни бaйлaныс тың жaңa бір сaтығa 
кө те рі л ген ді гі осы жолдaрдың aвто-
ры біз, өт кен 2013 жыл дың aқпaн 
aйын дa Познaнь қaлaсындa бо лып, 
по ляк сaяхaтшы сы ның мұрaлaрын 
ұлықтaушы aзaмaттaрмен дидaрлaсқaн 
едік. Бұл жө нін де «Aнa ті лі» гaзе тін-
де aрнaйы жaзғaн дa болaтынбыз. Сол 
жол ғы сaпaрдың нә ти же сін де «Қaзaқ 
гaзет те рі» ЖШС-і мен Поль шa Рес-
пуб ликaсы ның бірқaтaр мем ле кет тік 
жә не бей рес ми ұйымдaры мен ын-
тымaқтaстық бaйлaныс орнaды. Бұл 
күн де рі Поль шaдa «Қaзaқ гaзет те рі» 
ЖШС-нің aрнaйы өкі лі жұ мыс іс тей ді. 
Aл Поль шa-Қaзaқстaн Сaудa өнер кә-
сіп пaлaтaсы ның пре зи ден ті П. Гу зо вс-
ки «Эко но микa» гaзе ті нің aқылдaстaр 
aлқaсы ның мү ше лі гі не еніп отыр. Со-
ның нә ти же сін де, «Қaзaқ гaзет те рі» 
ЖШС-і мен Поль шa-Қaзaқстaн Сaудa 
өнер кә сіп пaлaтaсы aрaсындa ке лі сім-
шaртқa қол қойыл ды. 

Ежел гі екі ел aрaсындaғы мә де ни-
рухa ни бaйлaныс тың дә не ке рі, aлтын 
кө пі рі болғaн по ляк пер зен ті Aдольф 
Януш ке вич ке де ген қaзaқстaндықтaр 
құр ме ті әрдaйым шек сіз. Оның кітaп-
тaры дүр кін-дүр кін бaсы лып оқырмaн 
игі лі гі не aйнaлып ке ле ді. Сол рия сыз 
сүйіс пен ші лік тің жaрқын бір кө рі ні-
сі Қaзaқстaнның мә де ни жә не рухa ни 
ортaлы ғы Aлмaты қaлaсындa Aдольф 
Януш ке вич aтындaғы кө ше бaр. Осы 
кө ше бойы мен жү ріп өт кен әр бір жaн 
екі хaлық aрaсындa қaзaқтaр мен по-
ляктaр достaсты ғы ның aлтын кө пі рін 
тұр ғы зып кет кен по ляк пер зен ті нің 
тұлғaсын ризaшы лық пен ес ке aлaры 
сөз сіз. 
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Проза

Автор туралы: 
белгілі жазушы, Халықаралық Алаш 
сыйлығының лауреаты. «Үркер» қоғам-
дық-саяси, әдеби журналының бас ре-
дакторы. «Төрт амал тіршілік», «Қобыз - 
дың мұңы», «Жасыл жанып тұрғанда», 
«Ағаш ескерткіш», «Көзбояуы жоқ кө-
ріністер» сияқты прозалық кітаптардың, 
публицистикалық мақалалар жинақтары-
ның авторы.

Қуандық ТҮМЕНБАЕВ

ЖАПОН ҚҰДАНЫҢ ҚАЛАУЫ  
(әңгіме)

«Құда келіпті. Ерәлінің жапон құдасы келіпті, көрейік» деп таяғына сүйенген 
екі кемпір мен баланың басындай жұп-жұмыр тізесіне тұз жиналып, ақсаңдай 
басқан екі келін есік алдына кеп тұрып қалды. Екі кемпірден асып кете алмай, 
аңсары бір көру болса да алға шыға алмай қалған жастау келін қысық көзді, жы-
миып тұрған жып-жылтыр дөңгелек жігітке көзін сатып қарай берді.

– Мынау баяғы трәктір міхаиник Шән-Геннің өзі ғой. Бәрі туыс шығар, – деді 
таяқ сүйенген кемпір бір адым аттап.

– Тиіш, жай сөйле. Не де болса құдасы ғой.
– Не де болса Бибіханға «құдаңның келуімен!» дейік, – деп кемпір алға озды.
Бұл кезде құда Тәкеши қолын жуып, бұрынғыдай тарам-тарам боп тарбиып 

жатпаса да жасыл пәлегі қатар тартылған арықтарды жауып, көмескілеп тұрған 
қауындыққа беттеді.

– Құдасы тыштымханаға кеткенде құтты болсын деп кіріп шығайық, – деп 
шалы да, өзі де осы ауылдың үлкені – «генерал» кемпір таяғын тақ еткізіп үйге 
енді.

Құда қара қағазбен қоршалған тыштымханадан әрі өтіп, қауындықты аралап 
кетті. 

– Қандай тамаша. Бұл қай кезге дейін осылай жап-жасыл боп тұрады? – деп 
алақандай-алақандай қауын пәлегін ұстап көрді.

– Бұл сары күзге дейін осындай боп тұрады. Күзде қауынды жинап, осы 
пәлектермен қымтап қояды. 
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Қуандық ТҮМЕНБАЕВ. Жапон құданың қалауы (әңгіме) 

– Жылы болсын деп қой?
– Иә, жылы болсын деп...
Күйеу баласы қайын атасының айтқан сөзін мүдірмей аударып беріп тұр.
Бір кезде күйеу баланың ағасы Ғалым құдасын таңқалдырып, қауындықтың 

ортасында тұрып жүз грамнан тартсақ деп інісін жұмсап жіберіп еді, уысында кел-
ген бір бөтелке арақ пен үш қырлы стаканға Тәкеши қабағын шыта қарады. 

– Мынадай тамаша табиғатты бүлдірмейік. Онан да фотоаппаратты әкелші, – 
деп күйеу баласын тағы да жұмсады. 

Ғалымның інісі Манат Жапонияда үш жыл оқып, осы келгенде Отанымды 
көрсетем деп қайын атасын ерте келген беті еді. Сол сәт бір құрбақа арық ішінен 
секең етіп шығып, құданың алдын кескестей берді. Тәкеши таңырқай қарап:

– Арнайы жібердіңіздер ме, өзі жүр ме? – деді. 
– Өзі жүр.
– Ғажап! – деп, фотоаппараттың шыртылына мінезі жеңіл құрбақаның тыным 

тауып шоқиып отырған кейпі көрініс боп түсіп қалды. Сол сәт ол секең етіп пәлек 
арасына қайта кіріп еді, артынан қуып, еңкейіп, иіліп, тағы да шырт-шырт еткізді. 

– Құданың құдіреті, құдамыз бізді құрбақа құрлы көрмеді-ау, – деп қазақ 
құдасы інісіне қарады. – «Құдай қосайын десе сұрамайды екен-дә» деген сөзін 
ішінде іркіп қалды.

Онан кейін де құдасы секектеп жиі орын ауыстырған құрбақаның әр жерде 
отырған кейпін шыртылдатып түсіріп алды. Ал қазақ үшін ол – арықтағы сумен 
ағып келген қауындықтағы құрқ-құрқ еткен құрбақа.

– Арықтың ішінде отырып бір көрейік те, – деп Ғалым інісіне қарады. Ол жы-
пылдатып аударып еді, қонақ жыпылдатып жауап берді. 

– Неше ағайындысыздар?
– Бесеу.
– Әкей қашан қайтты дүниеден?
– Онда несі бар екен-ей? Үш жыл бұрын. Соғысқа қатысқан. Ұлы Отан 

соғысынан кейін жапон соғысына қатысқан.
Інісі соңғы сөйлемді аудармады. Қайын атам қас дұшпанымның алдында тұр 

екенмін деп қаймықпасын, деді.
– Әуелі сол кісінің, үлкен кісінің бейіті алыс болмаса, басына барып шықсақ, 

– деді.
– Онда несі бар-ей? Өзіміз бармағалы қанша жыл. Жүр, кеттік. Құданың 

көңілін қалдырмайық, – деп алыстан мініп келген «Джипке» отырып тартып кетті.
Ауылдан бір жарым шақырым жердегі құмшауыт зиратты қамыс басып кетіпті. 

Жылда шөбін отап, алысқа апарып өртеп тұрушы еді, нарық заманына ауысқалы 
ол да қалды. Зиратқа кіре берісте тізерлеп отырып Құран бағыштады. Сосын 
әкесінің басына барып, төрт құлақты қам кесек моланың қасында тізерлеп отырып 
тағы да боздатты. Ғалым жақын жатқандардың бәрін атын атап айтып өтті, қандай 
жақындықтары бар екенін тәптіштеп түсіндірді. Әнебір бейіт қоршалмапты да, 
тіпті жермен-жексен болуға айналыпты. Тәкеши елден ерек қоршалмай қалған, 
басында белгісі жоқ бейітке қарай бергесін:

– Бұл біздің ең жақынымыз, – деді Ғалым. – Үлкен атамыз. Баласы нәшәндік 
мілитса. Сол қоршап, қада қақпай-ақ қойды әкесінің басына. Нәшәндік мілитсаға 
ешкім ештеңе демейді.

Інісі мүлтіксіз аударды.
– Әруақты қорғау керек. Ол сонда сені де қорғайды, – деп жермен-жексен боп 

томпиып жатқан төбешікті шырт еткізіп суретке түсіріп алды.
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Үйге қайтып келгенде былбырап піскен қойдың басы мен «мені тура» деп иір-
шиір боп қазы-қарта күтіп тұр екен.

– Құда сорпаға айран қосып ішсін, – деп құдағиы Бибіхан әдеттегідей кең 
көңілмен жайылып жастық болды. – Сұйық айран іше ме екен әлде қоюын ба?

– Апам да қызық. Әрине, сұйығын, – деп кәрі шешесінің қылығына шыдас 
бере алмаған үлкен ұл бағжаң етіп бір қарады.

Қауындықта ашылмай қалған ақ келді. Құда толтырып құйылған стаканның 
ернеуінен бір ұрттады.

– Алып қойыңыз, – деді Ғалым құда.
– Жоқ, мен осылай ішемін. Сіздер барлық уақытта осылай толтырып құясыздар 

ма? – деді қысық көзі күлімдеп, Ғалымның босап қалған қырлы стаканына үрйлене 
қарап.

– Енді құда келгенде неге тауыспаймыз. Құда үшін жан пида, – деп Ғалым 
қопаңдап қалды.

– Біз арақтың алдында сыра ішеміз. Сонда жеңіл болады, – деді Тәкеши.
– Дәу кесені толтырып сұйық айран әкелші. Сыраңды он орасын, – деді Ғалым.
Мөп-мөлдір сұйық айранды сіміріп салған жапон құда беторамалымен аузын 

сүртіп, басын шайқады.
– Таза сүттен жасалған ғой. Ешқандай қоспасы жоқ.
– Таза жусан мен изеннің, таза құрақтың, таза шиіннің жемісі, – деп Ғалым 

ауылда өскен шөптердің атын мақтанып тізіп шықты. 
Үшеуі екі бөтелке арақ ішті. Қызып алған Ғалым:
– Бәрі де ағарған ғой, – деді.
– Жоқ, сіздердің ағарғандарыңыздың орны бөлек. Осындай өз ағарғандарыңыз 

тұрғанда басқанікін неге ішесіздер? Мынау орыстікі ғой, – деді бөтелкенің 
сыртындағы жазуға шұқшиып. 

Күн батқасын өзінің сағат оннан қалмай ұйықтайтынын айтып, қауындық 
жаққа беттеген құдаға ермей Ғалым қалып қойды. «Тыштымханаға бір өзі бар-
сын, ере барғаным сөкет болар» деп өзін-өзі тежеді. Інісіне ер деуге де аузы бар-
мады. Құда, бірақ тыштымханадан шұғыл оңға бұрылып, батқан Күнмен бірге 
қарауытып жатқан қауындықтың ортасында аяқ киімін шешіп ап, суы тартылған 
арық ішінде жалаң аяғымен әрлі-берлі жүрді.

– Мынау не қып жүр? Мас боп қалған ба? – деді Ғалым інісіне.
– Жоқ, табанымен таза топырақты басып жүр.
– Топырақтың бәрі таза емес пе. Сол құрбақа іздеп жүрген жоқ па?
Бұл кезде Күн түнге ауысып, қауындықтағы құрбақалар қосылып әндете 

бастаған. Құда тор-тор аяқ киімін қолына ұстап келді де, рахат күй кешкен кейіп 
танытып:

– Бұлар көп екен ғой. Қандай тамаша оркестр, – деп құрқылдаған құрбақа 
үніне елтігендей рахаттана құлақ түрді. Күнде естіп жүрген әулекі әуен 
қызылтаңдықтарға әсер ете қойған жоқ. 

Уақыт тығыз, жұмыс қауырт. Бір түнеген құда Тәкеши таңертең қайтатынын 
айтты. Дастархан басында қаймағы бетінде қалқыған сүтті шәйді қолына ала ал-
май ойланып отырып-отырып:

– Кешегі ақ коктеилден қалды ма екен? – деді күйеу баласына бұрылып. Ол 
түсі бұзылып, бірден қазақшалап:

– Сұйық айран сұрап отыр, – деді.
– Әй, көк шелекті осы жерге әкеп қойыңдаршы. Құмары қанғанша ішсін. Кеше 

арақ өтіп кеткен ғой, – деді құдағиы жанұшырып. – Өздерің де зорлай бердіңдер.
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Құдағиы сапырып-сапырып ұсынған гүлді кеседегі сұп-суық айранды сіміріп сап:
– Табиғаттың таза сусыны. Сәл тоңазытқышқа салып қойыңыздар, – деді.
– Қарап отырмай ақыл айтады, – деді Ғалым жақтырмай. – Сұрашы, кетер 

аяққа қалай қарайды екен?
Жөпелдетіп жапонша аударған күйеу баласы іле жауабын алды.
– Жоқ, мен үшін мына ақ коктеилден артығы жоқ. Нағыз қазақтың арағы. 

Сіздер өз арақтарыңыз тұрғанда басқанікіне неге құмарсыздар?! 
Інісі күле отырып аударып еді, ағасы қабағын шытты.
– Бізге ақыл айтатын кім бұл?! Қызын бергенін біліп, артын қысып отырмай 

ма. Онан да қызының бақыты үшін бір рет алып қоймай ма? – деп еді, інісі өңін 
айналдырып, «Ішем десе арақ дайын» деп аударды.

– Жоқ, жоқ, – деп ол қолын жүрегіне қойып келіндей иілді. 
– Әй, жолынан қалдырмай, құданың алдына китін қойсаңдаршы, – деді кейу-

ана шешесі.
Ең тәуір деген қытайдың кастөм-шалбарын төрт бүктеп алдына әкелді. Оның 

мәнін күйеу баласы түсіндірді. Қайын атасы қап-қара кастөмнің жағасын ұстап:
– Қытайдың фабрикасінікі. Бұлар бәрін жаулап алды, – деді.
– Не деп отыр? – деді айтқаны болмай сіркесі су көтермеген ағасы.
– Қытайдікі екенін танып отыр.
– Қытайдан басқа неміз бар қазір.
Ілкі сәтте Тәкеши құда Ғалым құдасына қарап бірдеңе деп былдырлап еді, 

күйеу баласы Манаттың екі беті алмадан бетер қызарып кетті де, басы салбырап 
отырып сөйледі. 

– Мен мына сыйлықтарыңды алмай-ақ қояйын. Менің қалауым бар, дейді.
– Айтсын, – деді ағасы інісінің сөзін ақырына дейін тыңдамай.
– Кешегі қауындықтағы құрбақаны сұрайды. Алып кетсем, дейді.
– Оны қайтеді екен?
Інісі аударып еді, қайын атасы ағынан жарыла сөйледі.
– Менің коллекциямда Орта Азиядағы жылан мен тасбақа бар. Мынадай 

құрбақа жоқ еді. Біз оның өмір сүруіне бар жағдайды жасаймыз, ол өз ажалынан 
өледі. Өлгесін қатырып, мұражайға қоямыз. Құрметтейміз. Қайдан алғанымызды, 
кімнен алғанымызды астына жазып қоямыз.

– Құдамнан алдым десін. Мен бұған бір қабын ұстап берейін.
Ғалым мақтанғанмен, құрбақа ұстатпады. Құда бастап арықтың ішіне қол 

созғанмен секең-секең еткен бір уыс жәндік алақанға ілікпеді, ұстай бергенде 
секең етіп секіріп кетіп, құшағын ашқан күйі етбетінен түсті. Ақ көйлектің омыра-
уы қоймалжың батпаққа былғанған ол «Тап әкеңнің аузының қорлығы-ай, ә!» деп 
боқтады. Сосын «Ешкім көрмесін, ешкім естімесін», – деді. Інісі де шалт қимылдап 
шап бергенмен жат-жұрттық боп кеткен оны да туған жерінің жәндігі маңына жо-
латпады. Сосын Тәкеши құда «Тсс-с!» деп қос қолын көтеріп бәрін тыныштыққа 
шақырып, жылтыр қалта сұрады. Манат жүгіріп барып жылтыр қалта әкелгенше 
ол шырт-шырт еткізіп селт тұрған жәндікті әлденеше суретке түсіріп алды. Сосын 
жылтыр қалтаны ортан беліне дейін түріп, дәл тіл табысқан ескі таныстардай иіліп, 
жәй-жәй басып келді де, көзі бір нүктеден ауытқымай тұрған құрбақаның басына 
төңкере сап аузын буды. Қазақ құда жапон құдасының майдан қыл суырғандай 
мәттақамдығына таң қалды. Сосын арықта ұйысып өскен көк шиінді уыстап 
жұлып ап жылтыр қалтаға салды.

– Бұл Жапонияға жеткенше жеп баратын тамағы ғой, – деді күлімдеп. 
Келгелі таң қалмаған Ғалым құдай қосқан құдасының нәзік болмысына аузын 
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ашып, көзін жұмды. «Ауылдағы кәрістердей емес, бәрін біліп істейді екен» деп 
бас шайқады.

Жылтыр қалтаға салған қалауының сыртынан тағы бір жылтыр қалта кигізіп, 
оның сыртынан үлкен қалтамен орап ап, құда жолға шықты. Мәшинеге мінерде 
қолын жүрек тұсына қойып, әрқайсысына жеке-жеке келіннен бетер иіліп, 
қоштасты. Кір жайып жүріп иіліп-бүгіліп, суы мөлтектеген кірдің тасасын-
да қысылып-қымтырылып тұрған жас келіндерге қолын көтерді. Сөйтіп, бүкіл 
ауыл жапон құданы жолға шығарып салды. Машина гүр еткенде Ғалым құданың 
іші шым етті. «Сол құрбақаны тағы бір көретін екен. Кешке таман құрқ-құрқ 
етіп, қауындықтың көркі еді. Қадіріңді сыртқа кеткенде білеміз-ау. Қазақтың 
қауындығындағы бір құрбақа кеміді», – деп маңғаз басып, суы кеуіп, қауын пісікке 
бет бұра бастаған арықтардың арасын қарады. 

– Қауынға су алғанда, арқасы көрініп жүрген балықты ұстамаушы едіңдер. 
Көрдіңдер ме, өздеріңдей жапонның құрбақаға дейін құр қалдырмағанын.

– Алса, құда ғой.
– Кит кимейтін, қалыңмал дәметпейтін, әйтеуір кергіп мазаны алмайтын 

құдаға тап қылған Құдайға мың шүкір! – деп кейуана ағаш орындықты қозғалтып 
қойып, бір нәрсені ұмытқандай селк етіп келініне бұрылды. – Қап, құдаға неге бір 
қалта күріш сап бермедіңдер. Қуыс үйден құр шығарып...

– Китін алмаған құда күрішті қайтсін. Олардың есігінің алды мен там төбесі 
сыңсып өскен күріш. Олар адамнан кейін жылан мен құрбақаны құрметтейді. 
Апам құдасына барғанда құрбақасын танып, көз жасын сығып ап жүрмесе...

– Құдай соған жеткізсін. Құданың аулын да көрерміз амандық болса. Шәй 
қойыңдаршы-ей, бір өзді-өзіміз боп рахаттанып отырып шәй ішейік. Арақ іше бер-
генше әлгі жапон құда секілді неге ағарған ішпейсіңдер? – деп қауындық жақтан 
қалған арақты көрсетпей қағып сап келген үлкен ұлдың аузының иісін сезіп қап 
секемдене сөйледі.

– Құдаң аузыңа түкіріп кеткен бе?! – деді баласы тілі күрмеліп.
Кейуана «Көрсеткеніңе шүкір!» деп тағы қайталады. «Осылардың алдында 

алса» деп белгісіз біреуге наз айтқандай болды. Сары самауыр тезірек қайнаса 
екен деп, жерде жатқан сексеуілдің жігеріне де көмескі жанармен бір қарап қойды.

Білімдіден шыққан сөз

Мақаланы қалам өзі тілегенде 
жазса – сөз кестелі болады.

Әлихан Бөкейханов
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Болат БЕКЕНОВ
(1931-2015)

ӘЛІМЖЕТТІК
Жаздың жайма-шуақ маужыраған бір күні болатын. Машина жүргізуші екеуміз 

қазақтың киіз үйлі ауылын, тұрмысын, салт-дәстүрін әңгіме етіп келе жатқанбыз. 
Кезекті жар қырға шыға беріп едік, оң жақ бүйірден бір қаршыға қанатын қақпаған 
бойы қалықтап келді де, таяқ тастам жерден томпаңдап, ішіне қарай қашып бара 
жатқан суырдың күшігін көз алдымызда іліп ала жөнелді. Қай сасқанымды 
білмеймін, машинадан түсе салып: – Әй, соққан, таста, тастап кет баласын! – деп, 
айғай салдым. Қаршыға көздің ұшынан таса болғанша қарап тұрдық та, жүріп 
кеттік. Жүргізуші жас жігіт анда-санда жымиып күледі де, мені жаңа көргендей 
бетіме қарайды: менің жаңағы қылығыма таңырқайтын сияқты. Осы тұста 1943 
жылғы күзгі сүмбіленің көңілсіз бір күні менің есіме түсті. Ол кездегі сүмбіле 
бір-екі жұмасыз ашылмайтын, ауылдың берекесін алатын, қырық жамау ескі киіз 
үйлер әр жерде қап-қара болып солпиып тұратын.

Жауын күндіз– түні себелейді де тұрады. Біресе басылғандай болса, артынша 
киіз үйді сабалап, жауын сау етіп қоя береді. Бір көңілсіз, күңгірт шақ. «Құдай-
ау, аспанның қай жері тесілген», – деп күңкілдеп, кемпірлер жүреді. Құдайға да 
тілдері тиіп жатады. Ал аспан ашылып, күн жарқ еткенде, балаларда ес жоқ, оларға 
үлкен мейрам, қуаныш. Суды шалпылдатып қара домалақтар салады– ау сайран-
ды. Үлкендердің де қабағы жазылып, жүздері жайнап сала береді. Мен ол кезде 
екі ауылдың хат-хабарларын үшінші ауылдан әкеліп тарататын почташы бала-
мын. Бірде көрші ауылдың үлесті хат-қағаздарын тастап, атқа мінгелі жатыр едім, 
балалардың: «Ананы қара, әке, әкетті», – деген дауыстарына, көрсеткен жағына 
қарасам, ауылдың шетінде жайылып жүрген қойлардың арасынан көкжал қасқыр 
бір қара қозыны арқасына өңгеріп алып, желе жортып кетіп барады. Сасатын емес. 
Қойлар быт-шыт бытырап, сапырылысып жүр. Бір уақытта 6-7 жасар бөрік ки-
ген, жалаң аяқ бір бала қасқырдың артынан «Таста, таста қошақанымды», – деп 
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жылап, жүгіріп барады. Үйден шыққан әжесі: «Ана баланы тоқтатшы, ұсташы», 
– деп маған қарай жығыла– сүріне жүгіріп келеді екен. Баланың артынан тұра 
жүгірдім. Атымның сыры маған мәлім: шауып кете қоймайтын жануар еді. Бала 
мен қасқырдың арасы жақындай түскендей, бірақ қорқатын бала жоқ. Баланы 
қуып жетіп, оны құшақтай ала жерге құладым. «Қоя берші, қоя берші!» – деп бала 
мені төмпештеп жатыр. Баланы әрең жетектеп, әжесінің қолына тапсырдым.

Ымырт түсе бастады. Ауылдың шеті у-шу. Қора маңындағы иттердің үні жаңа 
шыға бастады. Жолға шықтым. Бөрікті баланың өксіп жылаған дауысы құлағымнан 
кетпей тұрып алды.

Алынбаған өш

– Сол 1937 жылы әкемді «халық жауы» деп алып кетеді. Не қылған халық 
жауы: малшы, сауаты жоқ, бір ауыз орысша білмейді, бар білетіні «ізрәст». Атам 
баласымен қоштасып қалмақ болып Қызылжарға барады ғой, барса әкемнің көзі 
үңірейіп, құр сүлдері қалыпты. Этаппен Воркутаға жөнелткелі жатыр екен. Атам 
өжет, әлді кісі еді, әлдігінде деймісің, күш атасын таныған кез еді ғой, бір сәті 
түскен де, әйтеуір жолықтырыпты баласына. Атам қоштасарда:

– Балам, халыңды көріп тұрмын, қабағым қайысып тұр, мына түріңді шешең 
көрмегеніне шүкіршілік, ол байғұстың осы жерде-ақ жүрегі жарылар еді. Ал сенің 
осы күйіңе кім кінәлі, пәле-жала кімнен келді, соны айтшы маған, жердің асты не 
үстінде болса тауып алып, көзін құртайын, өшіңді алайын, ендігі бар қауқарым, 
қалған бар өмірім жетсе, арманым жоқ, – дейді. 

– Білмеймін, әке. Иапония дей ме, немене, әйтеуір осы атты тергеушінің аузы-
нан жиі естідім. 

– Сорлы, балам-ай, қайда тұрады ол қанішер, руы кім, қай елдің иті? – дейді 
атам қалш-қалш етіп, көзінен жасы парлап. – Білмеймін, руы Аңғал сияқты. 

– Өзіміздің аңғал батырдың ұрпағы ма? Онда ол қарабет шошқаны тауып алам 
ғой, – деп атам жылай-жылай елге аттанса керек. Мен ол кезде үштемін. Сонымен 
әкемді «Япония мен Англияның агенті, шпионы» деп итжеккенге жіберген, қайтып 
оралмады. Сонда әкем Япония мен Англия деген елдердің барын да білмеген, ат-
тарын да естімеген ғой, жарықтық. Японияны өзінше Иапония (Қанапия деген 
сияқты) деп, оны кісі деп ұқса керек, Аңғал деп жүргені Англия екен. Анекдот 
қой, ә?

– Анекдот емес, трагедия ғой, трагедия. Ал сен мұны көңілді, күліп отырып 
айтқаныңа жөн болсын, Аманжол.

– Е, өзімізді-өзім жұбатқан түрім шығар. Көп ұзамай шешем дүниеден өтті, 
мен жеті жасымда жетім балалар үйіне түстім. Ел ішінен Иәпонияны таба алмай, 
баласы үшін, өзі үшін өшін ала алмай арманда атам кетті ғой.

Бәрінен де соны айтсаңшы, ала алмаған өшті айтсаңшы, – деп Аманжол орны-
нан тұрып кетті. 

Хатшы сыры

Ауыздандыру демекші ... техникум бітірген соң,совхозда бес жылдай ин-
женер болып істедім. Бір күні ауданның бірінші хатшысы шақырып алып: –
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Совхозыңа парторг бол, – деп қолқа салды. – Ойланайын, қабырғаммен, әйеліммен 
ақылдасайын дедім.

Содан көршім Көшімбаймен ақылдасам ғой баяғы. Ол батыр елең етіп,салған 
жерден: «Бар да бар, сенің қолыңнан бәрі келіп тұр, грамотныйсың, партияға 
керегі жақсы сөйлей, жақсы жаза білу. Келбетің де келіп тұр, жасың да перспек-
тивный»,  – деп мені мақтай жөнелсін.

– Ие, жуып жібересің ғой, – деп екі алақанын ысқылап алды да, кішігірім се-
минарды ашып кеп жіберді.

Есік алдында тұрғанбыз. Сөйлеуші – өзі, тыңдаушы – мен. Ақыл-нұсқауы: «Ең 
бастысы – қағазға мықты бол, жұмыс орындалмаса да, бәрі жайнап жатыр, қатырып 
жатырмыз деп қағазға хаттап қой, әлгі мүшелік жарнасын уақытында жина, оған 
қол сұқпа, ебін тапсаң, жеуіңе басқа жолдары да бар, директорыңа қарсы келме, ба-
сты изеп, ығыңда жүр, қазіргі заманда ең ұтымды әдіс – басшыларға қарсы келмеу, 
алдында иіліп тұру, яғни дистанцияны сақтай білу. Бір-екі есеп баяндамаларыңды 
жақсылап жазып ал, оның бәлен жылға жетеді, тек сандарын қарындашпен жаз, 
сосын жыл сайын докладыңдағы цифр көрсеткіштеріңді қарындашпен жаңартып 
отырсаң болды, қалғаны, орысша айтқандай, все приложится, мұның бәрі 
қалыптасқан жай, бұл партиялық талап, әдіс осы ғасырға, сенің өміріңе жетеді, – 
деді.

Бірақ оның соңғы айтқаны келмеді: партия тыраң етіп құлап қалды емес пе. 
«Номенклатураға кірдің, қайырлы болсын, ар жағында райком да алыс емес», – 
деген Көшімбайдың сөзіне ұйып, енді әйеліме келейін». Осылай темір-терсекпен 
май-май болып қашанғы жүресің, бол совхоздың парторгі, ең болмаса бір сиырдың,  
он тауықтың жемін жалындырмай өздері әкеп тұрады, алла жазса, үлкен қазанның 
шетіне біздің де қолымыз тиер», – деп, керіледі әйелім.

Содан бір күні білдей бір совхоздың парторгі болып ояндым. Астымда ма-
шина, Көшімбай айтқандай, алдымен қағаздарын ретке келтірдім, менің алдым-
да пенсияға шыққан парторг аса қозғала алмайтын, балбаң кісі еді, қағазға салақ 
екен, аудан басшылары жандары ашып, пенсияға дейі ұстап келген ғой. Жұмысым 
жаман болған жоқ, анда-санда тексеруге келгендер қағаздарымды көріп мақтап 
кетеді және кеңсенің коридорын партия ұрандарымен, моральный кодекспен 
(оның өзі құранның сөздері көрінеді ғой), ұйымның жұмыс жоспарларымен, түрлі 
суреттермен безендіріп қойғам.

Иә, ол кезде арақты аузыма алмайтынмын, тіпті дәмін татып көрген емеспін.
Күндердің күнінде ... жазды күні болатын, дуаннан келген бір топ басшыларды 
қарсы алуға тура келді, ішінде өзіміздің аудан басшылары да бар. Мұның өзі 
жергілікті жер қоғадай жапырылып жасайтын шаруа екен. Келгендер жұмыс 
жайын сұраған болды, қағаздарды қарап тексерген болды, жәй алдамшы бірдеңе, 
көңілдері далада. Мұндай шаруаның жауапты жағы – қонақтардың бабын тауып, 
тамақ беруде екен. Осы жерде бір көзге түссең, абыройың біраз көтеріледі екен.

Сонымен баяғы банкет. Бәрі сілтеп жатыр, ағы, қызылы, шампаны, конъягі, 
мипалауы, жамбасы деген сияқты. Бір уақытта бастықтардың бірі: «Сен неге 
ішпейсің, бізді сынап отырсың ба, контра!» – деп шүйілді-ай келіп маған. Содан 
арамызда ас жасап жүрген бір әйелге көзі түсіп кетіп, соның белінен ұстап деген-
дей, ол да кетті-ау әйтеуір, ағаш ішін қыдырып. Жайлы, еркін, кең болсын деп да-
лада, ағаштың бауырында отырғанбыз. Әлгі шертиген қарын кетісімен, шелмиген 
(шамасы ауру болар) арық біреуі майда тілмен: «Не хорошо, товарищ, надо поддер-
жать компанию, какой же ты партийный лидер, если водку не пьешь», – деп жаны-
ма келіп отырып алды. Содан тәуекел деп тартып жібердім. Міне, сол тартқаннан 
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тартып келе жатырмын. Не керек, қонақтарды қарсы алуға, шығарып салуға шебер 
болып алдым, обалы нешік, директорымыз да ондайға ебелектеп тұратын.

Көп ұзамай шаруам дөңгеленіп, ісім оңға айналып жүре берді, бірақ елдің 
бәріне жағасың ба. Бір күні астарында машиналары бар бір топ ауылдың жігіттері: 
«Ақа, бір бой көтеріп дем алайықшы, бүгін мына Бақаңның туған күні көрінеді, 
ана ағаш ішіне барып, көңіл көтерейік», – деді.

Сонымен, дастарханымыз кенеп қап, ішкеніміз арақ, тіске саларымыз қияр, 
шаңырағымыз аспан болып, таң атқанша отырдық. Өлердей мас болыппыз.
Түнімен ауыз жаласқан «достарым», «бауырларым» таң ата райкомның есігінің 
алдына көлденең тастап кете барған ғой.

Содан екінші күні күзетші болып ояндым. Жарайды, көп сөйлеп кеттім, білем.
Ана жартыңды жастықтың астына қой да, тауықтарыңа үш-төрт қап бидай алып 
кет, тоққа біреу-міреу келіп қалар, тездет. Сенің «ауызбастырық» дегеніңді «ау-
ыздандыру» деп естіп, ағынан жарылып, бар сырымды айтып қойдым ғой. Ал 
қимылда, ерегіскендей ай да бүгін жарық екен.

Бала иісі

Литваның Друскиникай деген курортты қаласында өзіммен жасы шамалас 
бір қазақ жігітімен таныстым. Бос уақытты екеуміз бірге өткіземіз. Бір күні сол 
серігімнің бөлмесіне есік қақпай кіріп келіп едім, шамаданға бір нәрсені шапшаң 
тастай салды да, өзі әлденеге қуыстанып қалды. Екінші рет осындай жағдайдың 
үстінен түскенімде, ол күліп жіберді де, жастықтың астынан жаңа ғана тыға салған 
сәбидің етекжеңі қысқа алақандай көйлегін алып шығып оны құшырлана иіскеді де: 

– Немеремнің осы ит көйлегін иіскегенде маужырап рахаттанып қалам,– деп 
ағынан жарылды. 

 «Балам, балалы болғанда білерсің» демекші бүгінде әлгі танысымның көбіне 
өзім де түскендеймін. Шынында да, немере деген ыстық болады екен ғой.

Қара май шелек

Бірде нағашы ағам Ғазез: «Ол жылдары неше түрлі сұмдық болды ғой»,–деп 
бастады кезекті бір әңгімесін. 1937 жылы Орал пединститутында оқып жүрген 
кезім. Бір күні деканымыз аудиторияға кірді де: «Лекциядан кейін бірің қалмай 
актовый залға жиналыңдар, жиналыс болады», – деді. Жиналдық, оқытушылар 
да келді. Белгілі жәй, президиум сайланды. «Жиналыстың күн тәртібінде студент, 
комсомол Қожамұратов Шалабайды институттан, комсомолдан шығару мәселесі», 
– деп жариялады жиналыс басқармасы. Залдың іші тым-тырыс. Шалабай ұзын 
қара тақтаның алдында тұр. Өзі де сымбатты жігіт еді, үрей еңсесін басып тұр. 

– Қожамұратов, сенің үстіңнен арыз түсті, әкең Меккеге барыпты, молда, хажы 
көрінеді. Оны неге жасырдың, – деп жиналыс басқармасы столды жұдырығымен 
бір қойды, дүңк еткен жаңғырық түкпір-түкпірді қуалап жүре берді. Осы кезде 
күннің көзін бұлт басып, зал іші күңгірт тартты. Біраз үнсіздік орнады. Шалабай 
ауыр күрсініп алып: «Әкем байдың жалшысы болған, сол байдың атқосшысы 
ретінде Меккеге барғаны рас. Әліпті таяқ деп білмейтін қараңғы, тақыр кедей, 
бағы ашылмаған бір сорлы кісі. Ал қара май шелекті арбаға байлап жіберсе, ол 



129

Болат БЕКЕНОВ. Әлімжеттік

да Мекке мен Мәдинаға барып келмей ме?» –дегенде, залда отырғандар ду күлді, 
жиналыс басқармасы:

 – Сөз бітті. Жиналыс жабық, – деп шығып жүре берді.
 – Нағашы, іс сонымен бітті ме?
Оны қайтесің, әйтеуір жиналыс сонымен аяқталды ғой. Ол кез ауыр, сорақы, 

шырғалаң бір заман еді ғой. Әкеңнің туған ағасы Сүлеке ол кезде осы ауылда колхоз 
басқармасы болды, шала сауатты, дін ұстамаған (дін ұстауға шама берді ме), орта 
жаста, ұстамды жігіт еді. Сол кісі бір қонақта отырмай ма. Іштерінде екі-үш қарт 
адам болады, солардың біреуі ас қайырып, дастарқан басында бата берсе керек, 
отырғандар қолдарын жайып, беттерін сипайды, қорықса да, Сүлеке де ишаратын 
жасаған, саусақтарының ұшымен иегін сипай салыпты. Артынша ауылдың екі-
үш адамы «басқарма дінге сенеді, молдалық құрып жүр, бәленшенің үйінде астан 
кейін бата берді» деп үстінен арыз жазып, қолдарын қояды. Сол кеткеннен Сүлеке 
атаң келмеске кетті. Ал Кәрім ағаң ше? Әкеңнің туған інісі. Ленинградта аспи-
рантураны (тіл маманы) бітіріп келе жатқанда, жолда ұсталыпты, атып тастаған 
болу керек, қазір қолда ақталған қағазы ғана бар. Сөйтсе алдында ғана оларға 
дәріс берген бір профессор ұсталған екен, ал оның күнәсіз шәкірттерін үйлеріне 
жеткізбей жол-жолда ұстады ғой. Профессор да жазықсыз екен, кейін ақталыпты. 
Баяғы «Халық жауы» деген нәубет қой. Айтатыны бар ма, халық жаман күйзелді 
ғой, әсіресе біздің қазақ. Өзімізден де болды: Қазақта қызғаныш мол, ынтымақ 
аз. Өмірдің бір кезеңдері, жеке басты адамның іс-әрекеті халықтың тұрмысына, 
мінезіне әсерін тигізбей қоймайды ғой. Қызғаныш, жалтақтық, еліктеушілік өмір 
соқпағында жүріп жол жөнекей тапқан олжамыз шығар...

Жарайды, бұл өз алдында бір әңгіме. Ішінде дөңгелекке жағатын қара майы 
бар, арбаның астына байланған шелектің Меккеге барып келгенін айтсайшы, – деп 
күлді Ғазез ағам. Алдында ғана әңгімесін түнеріп отырып айтқан нағашым менің 
көңілімді аулады ма, көңілденгендей, күлгендей болды, сосын үй ішінде үн-түнсіз 
әрі-бері жүріп алды. 

Көз жасымен суланған, тұншығып шыққан күлкіден ауыр не бар дейсің. 

Қарыннан қалған өкпе

– Апа, бір мәтелдің реті келіп тұрғаны:
– Иә, айта бер.
– Баяғыда үйіне қонақ келгенде, байы: – «Әй қатын, қазанға не салдың?» – 

депті. – «Қарасын болсын деп қарынды көп салдым», – деген екен жұбайы, сол 
сияқты, нағашы апа, жиеншарға осы да жарайды ғой дегендей өзіңіз тұрмай, 
келініңізге «ас сал» деп күбір еттіңіз, келмегелі жыл болды, өкпелеп отырмын, – 
дедім ойынды-күлкі.

Ойбай, ондай мәтел-әңгімең бар болсын, соның қырсығынан құда мен 
құдағидың жүзін көрмегелі үш жыл болды. Ана бір жылы құда мен құдағи бір 
жақтан жол жүріп келе жатып, біздің үйге түсті. Соғым етінің бітетін кезі болатын, 
бірақ құдайға шүкір, қамсыз отырмаймыз, азын-аулақ сүр де шығарамыз, оған ана 
келінім шебер-ақ. Содан қонақтарға шай бердім, келін шаруамен жүрген, біздің 
үйдің ас-суына келін ие, кейбір қайыненелерге ұқсап, қоқақтап келінге көп билік 
айта бермеймін, жексұрын болғым келмейді, сыйласып өткенге не жетсін, кәрі 
мен жастың жағаласып жүргені қайбір жақсы дейсің. «Сыйластық сый туғызады, 
қиқарлық ашу туғызады» деп отырушы еді әкең.
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Иә, сонымен ас та келді. Табаққа қарасам, берекелі ештеңе жоқ, табақтың қақа 
жартымсын қарын алып жатыр, ескі көне көрпе сияқты көлденең сұлап жатыр. Ұят 
болды. Бұны көргеннен-ақ құдағидың қабағы ашылмады. Ақыры олар өкпелеп ат-
танды. Ауыз үйде келінге: – «Мұның не?» – десем, – «Өзіңіз емес пе қарасын бол-
сын қарынды көп сал», – деген деп қарап отыр. Күлейін бе, жылайын ба. Сүйтсе 
шай үстінде әңгіменің бір реті келген жерде жаңағы сен айтқан мәтел-әңгімені 
мен де құдаларға айтамын ғой баяғы, сол тұста келін ауыз үйден басын сұғып 
маған: «Ас салайын ба?» десе керек, оны байқамаған мен әңгімемді «қарасын бол-
сын, қарынды көп сал»,– деп аяқтаппын ғой. Келін ол сөзді өзіне айтты деп ұғып, 
қазанға бар қарынды салған ғой.

Міне, жиеншар, ол мәтел-әңгімеңді енді менің есіме салма. Сол құрғырды 
баяғыда сенен естіген екенмін ғой. Ой, дудар басым, онда ана құда мен құдағиды 
ренжіткен сен болып шықтың ғой. Жарайды, жайланып отыр, өзім тұрайын, ас 
салайын, – деп нағашы апам жер таянып орнынан тұрды.

Терезеден қарап тұрмын. Апам бірден қазан-ошаққа бұрылған жоқ, анадай 
жерде ойнап отырған немерелерінің жанына барды.

Әзіл

Майдангер жазушы Әзілхан Нұр-
шайықов (1922-2011) Жамбыл облысының 
Сарысу ауданында оқырмандармен кезде- 
су өткізеді. Ауыл мектебінің әдебиет  
пәнінің мұғалімі Әзекеңнің шығармашы-
лығы туралы баяндама жасайды. Мұғалім 
ұзағынан сөйлеп келіп: 

– Сіздің «Махаббат қызық мол жыл-
дар» романыңыз – ел-жұртыңыздың жү-
ре гіне жол тапқан ұлы шығарма! – деп 
сөзін ұрандай қорытады. – Мұндай роман 
жазған жазушы өлсе де арманы жоқ! 

Сонда Әзілхан орнынан баяу тұрып: 
– Ғафу етерсің, інім! – депті иіліп 

тағзым етіп. – Мен «Аңыз бен ақиқат» 
деген тағы бір дүние жазып жатыр едім. 
Сол роман аяқталған соң сіздің мына 
ұсынысыңыз жайында ойланайын!  

Жазып алған Ә. Асқаров
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Автор туралы: 
венгр ақыны, 1848-49 жылдардағы 
Венгрия төңкерісінің белсенді қайрат- 
керлерінің бірі. Алғашқы жырлары 
«Ішкіш», «Дунайда» 1842 жылы тамызда, 
ал соңғы шығармаларының бірі «Сұмырай 
заманда» 1849 жылы шілдеде жазылған. 
Осы аз уақыт aралығында ол 85 дастан-
жыр, 3 әңгіме, 2 драма, 1 роман жазды. 
Бұған қоса саяси-әлеуметтік мәселелерге 
арналған өткір мақалалары, хаттары, 
күнделіктері, аудармалары сақталған. 

Шандор ПЕТЁФИ
(1870-1910)

ОЯН, ОТАН!

Оян, Отан! Жер-көкті 
Күн тербетіп, Күн арбап 
Қораздар да әндетті 
Таң атқанын хабарлап.

Оян, Отан! Ол сені 
Сәулесімен ұрады. 
Биік ұстап еңсені 
Тәкаппарсып тұрады.

Оян, Отан! Қыраным! 
Бұлттар көшті жел тұрып. 
Астығымен ұраның 
Торғай қарнын толтырып...

Оян, Отан! Жұрт үшін 
Оянбай кім қалады? 
Мысықтар да сүт ішіп, 
Бет-ауызын жалады.

Оян, Отан! Асқақта! 
Барабанды қақпақ жыр. 

Бақташысыз баспақтар 
Көк егінді таптап жүр.

Оян, Отан! Ұл-қызың 
Толтырады олқыны. 
Күтімі жоқ жүзімнің 
Солып қалған солқымы.

Уақыт келді қарманар 
Әйелің де, ерің де.
Жек көреді шаруалар 
Жыртып жүрген жерін де.

Қадірі жоқ бастың да, 
Басты таспен уатасың.
Ұлы дабыл астында
Қалай тыныш жатасың?

Отан! Төзім тозбай ма? 
Мен жылаймын, күлмеймін. 
Өлгеніңді сезбей қап 
Жүресің бе! Білмеймін!
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Ұлттық жыр

Тұр, мадьяр! Басың көтер! Сынатпа! 
Қасіретті қалың елді жылатпа!
Не ұлы бол, не құлы бол заманның 
Ермін десең, қару ал да мін атқа! 
Бұл жолы біз ант етеміз 
Басқаша:
Ешқашанда құл болмаймыз! 
Ешқашан!

Бір кездері төтеп берген тасқынға 
Қасиетті, қадірі жоқ бастың да! 
Аруақтар да айырылды сабырдан 
Жатқан мына қара жердің астында, 
Бұл жолы біз ант етеміз 
Басқаша:
Ешқашанда құл болмаймыз! 
Ешқашан!

Ашу-кектің алау-оты қоздасын!
Бес қаруды тат баспасын, тозбасын! 
Оңбайды адам елі менен жұртынан
Жоғарырақ қояр болса өз басын!
Бұл жолы біз ант етеміз Басқаша:
Ешқашанда құл болмаймыз!
Ешқашан!

Бір сілкінсін жалқауың мен енжарың 
Атқа қонсын өзің түгіл, жан-жарың!
Шынжыр емес, сыңғырласын 

қылышың,
Кісен емес, жарқылдасын қанжарың!
Бұл жолы біз ант етеміз Басқаша: 
Ешқашанда құл болмаймыз! 
Ешқашан!

Венгр аты әр кезде де, ұдайы
Өткеніне болу керек лайық!
Қан мен жуып кінәміз бен ант етеміз 
Басқаша:
Ешқашанда құл болмаймыз! 
Ешқашан!
Өлген жерден көтерілер төбешік. 
Қала қоймас еліміздің үні өшіп. 
Аттарымыз әулиеге айналып, 
Тоймағанмен бұл ажалдың өңеші, 
Бұл жолы біз ант етеміз 
Басқаша:
Ешқашанда құл болмаймыз! 
Ешқашан!

Жетеді енді!

Қашанғы біз қуыршақ боп қаламыз!? 
Жетеді енді! Сарбаз болсын баламыз! 
Сыбызғылар қоя тұрсын сызылмай, 
Керней үнін күтіп жатыр даламыз.

Кезкелген жау алды бізді басынып.
Отан, оян! Шық қаруың асынып! 
Тұтандыру үшін сені керек пе 
Жаратқанның жарқ-жұрқ еткен 

жасыны?!

Шығасың ба? Шықпайсың ба майданға? 
Қол жинасаң, құйыламыз қайдан да! 
Қумайсың ба қазыларды безбүйрек 
Жұрдай болған жүректен де, мидан да!

Қайда кеткен мадьярдың қуаты?! 
Қас-дұшпанын өз қанына жуатын?!
Әлде біздер жасықпыз ба? Аналар – 
Таусылған ба қайсар ұлдар туатын?!

Ей, желөкпе, айта көрме асырып!
Біздің халық көрген емес бас ұрып. 
Мадьярдың шарабындай бір отты 
Елім менің отыр, сірә, жасырып!

Өте шығар ә дегенше ай ұзын.
Кәне, керней, қандыр жұрттың айызын! 
Жіберейік бәрін өле мас қылып, 
Көмейлерге бір тамшы қан тамызып.

Отан! Отан! Жалтақтама, жасқанба! 
Ыңырсысын дұшпан тұяқ басқанда. 
Немістердің табанынан босанып, 
Жұлдыз даңқың қайта шықсын аспанға!

Алға! Алға! Жүрексінбе! Тартынба! 
Қайыспайтын қайсарлар бар артыңда. 
Ағып түссін жаудың жауыз көздері
Алдаспаның шыққан кезде жарқылдап!

Қашанғы біз қуыршақ боп қаламыз?! 
Жетеді енді! Сарбаз болсын баламыз! 
Сыбызғы үні тұра тұрсын сызылмай. 
Керней үнін күтіп жатыр даламыз!
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(1870-1910). Оян, отан!

Венгр халқы

Немістердің ұғымында бейшара да 
пақырың. 

Бақыт-дәулет; бостандықтың бәрінен де 
мақұрым. 

Ғұмыр бойы құл боп келген, көтермеген 
еңсесін 

Азат болды азапкер ел, менің халқым 
ақыры!

Ерте кезден маңдайында тер менен қан
 баттасқан. 

Жүре берген, жүре берген шаттық дәмін 
татпастан. 
Енді міне еркіндікті тартып алды 
тағдырдан, 
Алдаспанға айналдырып кісендерін 

тат басқан.

Халқым менің еркін қазір арқасында
 жеңістің.

Сөзі түгіл бөзі өтпейді бүгін бізге немістің.
Ескі күнді еске салып, есемізді қайырып 
Басқа жұртқа таптатпаймыз бүгін 

біздер қонысты.

Бағымызға бақыт қонды, көлімізге 
құс келді, 

Қашып жүрген қуаныш та келіп бізден 
түстенді. 
Тау біздікі, су біздікі – бәрі, бәрі біздікі,
Бұдан былай ешбір халық жасай 

алмас үстемдік.

Өз жеріңде өзің ауна, шөбіңді шап, 
егін сеп,

Іші күйсе тұз жаласын қожайыншыл 
келімсек.

Келімсектің кеудесіне қадалады өкшеміз,
Ат үстінде, ер үстінде отырып ап тебінсек.

Венгерлерге ұйқыда да болу керек қырағы. 
Қас-дұшпанның болған емес жақыны 

мен жырағы. 
Егер олар басып кірсе, әрең жатқан 

науқастың 
Төсегінде дайын тұрсын қаруы мен 

құралы.

Бостандық пен ұлы Отан – ажырамас 
бірлікте. 

Осынау бір екі сөзден артық қымбат 
жыр күтпе. 

Жауыменен жағаласқан батыр венгр 
майданда 

Осы екеуін айтып барып бақылдассын 
тірлікпен.

Венгр болды венгрлер

Елің ғана баспана,
Ұқсын соны жас бала.
Венгр болды венгрлер,
Малай болмай басқаға!

Жоқ халықтың арманы,
Көрді қанша қарманып.
Венгр болды венгрлер 
Быт-шыт қылып жарманы!

Атқа отырып атойлап,
Астарында ат ойнап,
Венгр болды венгрлер 
Көздерінде от ойнап.

Туысқандар суысқан 
Қолын беріп туысқа,
Венгр болды венгрлер 
Қолдарына ту ұстап.

Бір жүрек боп соққанда 
Ол мықтырақ оқтан да!
Венгр болды венгрлер 
Келіп сондай тоқтамға.

Тапқан екен аңғалды!
Жерде көл боп қан қалды.
Венгр болды венгрлер, 
Бүкіл әлем таң қалды!

Қастасың да таң қалар,
Достарың да таң қалар.
Венгр болды венгрлер,
Бой бермейді енді олар! 

Қазақ тіліне аударған 
Қадыр Мырза Әлі
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Владимир БЕРЯЗЕВ

АБУ НАСЫР  АЛЬ-ФАРАБИ 
* * *

Как  бы сильна ни была власть  любви –
Жизнь проходит в пустой суете.
Пламенем не меркнущим стремись к Истине,
Сбросив с себя  оковы  обывателя (прожигателя жизни).
(Беги от обыденности)

Возрождается жизнь в своей круговерти  (вновь и вновь по замкнутому кругу)
И всё же  не вечна она, 
В погоне за манящими соблазнами  (сиюминутными  радостями)
Прожигая дни  впустую, человеку  придется
Покинуть однажды  сей ложный мир.

* * *
Бойся пустой суеты: как бы сила и власть
Грешной любови не грели – и это проходит…
Только в стремлении к Истине – светоч спасенья,
Сбрось же оковы обыденных лет, устремись на свободу.

Пусть возрождается жизнь в круговерти повторов,
Всё же не вечна она и соблазны не вечны.
Наши погони за радостью – сиюминутны.
Ложный сей мир – неминуемо каждый покинет…
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* * *
Словно  прямая  черта (линия),
Начертанная   на  чистом листе  бумаги.
Не согнется  твое  (могучее) естество, 
При встрече с  превратностью  судьбы.

Уходя, все ж  оставляем   (дарим) мы
Огонь  полыхающий  сердца.
Не расстаемся с мечтаниями  (не перестаем мечтать)
Находясь на  пути к великим целям.
(т.е. близки к исполнению одной мечты, а уже мечтаем о чем-то другом)

* * *
Как линия – луча прямее – 
Начертанная на листе,
И дух, и естество, и шея
Да несгибаемыми будут
Твои! – вовеки и везде.

Уходим мы, даря любовно
Огнь полыхающий сердец.
Надеясь счастливо-бескровно
Достичь мечты… Чтобы за нею
Прозреть: то путь, а не конец! 

* * *
Что мне с того, что широки горизонты души,
Если  каждый свой день встречаю с (робкой) надеждой.  
(т.е. только надежда, нет уверенности ни в чем)
Всю  жизнь – рядом со мной два сосуда (неизменно)
Из  них  черпает  силу   грядущее мое.
(В них видит опору мое будущее)

Один из сосудов полон чернил,
В другом же – вино,  известное всем (его воздействие).
Чернилами преумножаю  мудрость.
От вина же трезвею  (избавляюсь) от невзгод  своих.

* * *
Что мне с того, что широк я умом и душой?
Тлеет надежда: вдруг жизнь – не порожние числа…
Два лишь сосуда всегда у меня под рукой,
Только из них я черпаю грядущего смысла.

Первый сосуд для письма – он исполнен чернил.
Ну, а в другом же вино – зелена зеленее.
Вязью чернильной я мудрость и славу добыл,
А от вина я в миру лишь трезвею,
          а не пьянею…
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* * *
Медово-сладостный  покой окутал меня.
Степь распростерла объятия для ночи.
В одиночестве полном, лежу без сна.
Убаюкана  душа  разума (досл. мыслей)  светом.

Полыхнет  ли   след   звездопада,
Проникает он в сердце ясным ликом твоим.
Из безвестности хлынув  жаром страсти,
Восхитительным светом  озарит мою  жизнь.

Твой голос услышу из дали любой.
Расцвету я, чувствуя  легкое дыхание твое.
Но это – лишь краткий миг …  а потом,
Вновь затяну я  печальную песнь  свою.

* * *
Я убаюкан покоем медово сладимым.
Степь распростёрла ночные объятья свои.
Мне одиноко в бессонном молчании дивном,
Разума светом колеблет души колеи

Мерно и мирно…
Падёт ли восторг звездопада,
В сердце ли вспыхнет вселенная – ликом твоим,
Страсти пожаром охвачен – того лишь и надо! –
Я в восхищеньи склоняюсь пред образом сим,

Жизнь озарившим!..
Твой голос из дали далёкой
Слышу, а следом, как нега, – дыханье твоё.
Но лишь на миг, на мгновенье… И вновь одиноко!
Вновь лишь печальная песня – моё бытиё.
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Бауыржан ЖАҚЫП

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ӨЛЕҢДЕР
ДОМБЫРА

Тәңірінің құйған жан нұры домбыра, 
Халқымның қилы тағдыры домбыра. 
Күй болып ғажап төгілген домбыра, 
Еңкілдеп жылап, егілген домбыра. 
Іштегі шерді тарқатқан домбыра, 
Әсем өмірден ән тапқан домбыра.
Қара шанағына мұң толған домбыра, 
Пернелеріне үн толған домбыра, 
Ақыл нұрына қаратқан домбыра, 
Сезім сәулесін таратқан домбыра. 
Хандардан қалған көсем домбыра, 
Билерден қалған шешен домбыра 
Дауларды шешіп тастаған домбыра, 
Майданда қолды бастаған домбыра. 

Ғасырлар сырын сақтаған домбыра, 
Суға салса да батпаған домбыра. 
Отқа салса да жанбаған домбыра, 
Кең-байтақ жерді қорғаған домбыра. 
Құрманғазыдан қалған домбыра, 
Дина шешеміз шалған домбыра, 
Тәттімбет бабам шерткен домбыра, 
Серілер-салдар ерткен домбыра. 
Небір шеберлер жасаған домбыра, 
Сүгір домбыра, Қашаған домбыра. 
Ұшқан күндерге ілескен домбыра. 
Үкісі үлпілдеп,жыр ескен домбыра, 

Абай домбыра, Жамбыл домбыра.
Даналар тартқан даңғыл домбыра.

Көп әңгімені азайтқан домбыра,
Жігіт боп қызға сөз айтқан домбыра.
Сұлудың үні – гәкку домбыра,
Көлдегі жүзген аққу домбыра.
Бұлбұлдың даусы сіңген домбыра,
Қыран боп түлкі ілген домбыра.
Аңшы боп ойға шомған домбыра,
Аттың шабысы қонған домбыра.
Лекіткен домбыра,лепірткен домбыра,
Ортекелерді секірткен домбыра.

Бәйге атындай баптаған домбыра,
Арыстарымды да жоқтаған домбыра.
Ауыр қазаны естірткен домбыра,
"Жазмыш-ай, жазмыш!" – дестірткен домбыра.
Арқаны жаяу кезген домбыра,
Азапқа талай төзген домбыра.
Азаттық күнін күткен домбыра,
Қазаққа ғана біткен домбыра!

КИІЗ ҮЙ

Киіз, киіз, киіз үй,
Киіз, киіз, киіз үй,
Қара мақпал түндерде
Айдан таққан мүйіз үй.
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Ою, ою, ою үй,
Ою, ою, ою үй,
Сенен шыққан күмбірлеп,
Бабам тартқан қою күй.

Отау, отау, ақ отау,
Ырысты отау, бақ отау,
Сенен көзін алмайды
Ақ қар, ақ қар Алатау,
Қатпар, қатпар Қаратау,
Сағым, сағым Сарыарқа,
Атырау, Алтай, дала, тау.

Керегекөз шаңқан үй,
Уық иық шаңқан үй,
Алтын діңгек, тор шаңырақ,
Торғауытты қалқан үй.

Қырға қонған шатыр үй, 
Ойға қонған шатыр үй, 
Бес қаруын асынған,
Дулығалы батыр үй.

Ақ сеңсеңді бөріктім, 
Тау тұлғалы көріктім,
Иен даланың төрінде, 
Еркін, азат, еріктім.

Қонағыңды шақыр үй,
Қымызыңды сапыр үй.
Нұр саулаған төсінен
Жыр саулаған ақын үй.

Ашуланса қамшылы үй,
Шамырқанса шамшыл үй.
Қонақ келсе қой сойған, 
Туыс келсе қаншыл үй.

Жауын жауса тамшылы үй,
Сәукелелі сәншіл үй.
Көмейінен саз төккен,
Әсем әуез әнші үй.

Күміс баулы туырлық,
Қасиетіңді ұғындық.
Түннің аппақ нұрына 
Сенде жатып жуындық.

Аққу мен қаз көл аңсар, 
Жайлауымсың – мен аңсар.
Шаңырағыңа, о, ғажап, 
Сыйып кеткен ғаламшар. 

Көк құлынды биенің,
Ақ боталы түйенің, 
Саумалының шіркін-ай,
Исі сіңген сүйегің.

Күн шығады таңертең, 
Саған сүйеп иегін.
Дала – күйші, ақеркем, 
Сен деп білген тиегін. 

Өлеңімнің гүл өңі,
Өмірімнің тірегі.
Желп-желп еткен түндігі 
Кең даламның жүрегі.

Көкте тәңірі – бір ием,
Жерде сенсің – қыр ием.
Сыйып кеткен ішіңе 
Дөңгеленген дүнием.

Сол үшін де сүйемін,
Алдыңда бас иемін.
Саған ешбір үй жетпес, 
Киіз үйім киелім!
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Автор туралы: 
1990 жылы 10 сәуірде Оңтүстік 
Қазақстан облысы, қазіргі Арыс ауда-
ны (бұрынғы Отырар) өңірінде дүниеге 
келген. «Айтұма» жыр жинағының ав-
торы. Төлеген Айбергенов атындағы 
сыйлықтың иегері. Жас қаламгерлердің 
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы 
сыйлығының, халықаралық «Шабыт» 
фестивалінің лауреаты. Қазақстан Жа-
стар Одағы «Серпер» сыйлығының 
иегері. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті журналистика 
факультетінің «Баспасөз және электрон-
ды БАҚ» кафедрасының оқытушысы.

Бауыржан ӘЛІҚОЖА 

ТОПЫРАҚ
Өн бойыңа сіңгендей тылсым дұға,
Түйіріңде қадір бар бір сұңғыла.
Жерге біткен қоп-қоңыр болмысыңмен,
Дүниені көтеріп тұрсың мына.

Қойының– алтын, бітеді гүл де саған,
Жомартсың-ау, болыпсың кімге сараң.
Сан қырыңды жүргенмен зерттеп бәрі,
Тағлымыңды бес күнде білмес адам.

Батырмайсың алалап нала-мұңға,
Құнарысың баланың, дананың да.

Сонша байлық иесі болсаң-дағы,
Бұл ғаламның жатсың-ау табанында.

Құндақтаулы құпия қойнауыңда,
Жетелейсің әр жанды ойлануға.
Тас қаладан қашамын қажып кейде,
Саған аунап жатсам -деп- қойлы ауылда.

Тіл бітірген, таранған тоты баққа,
Өзіңді аңсап құлайды жапырақ та.
Қасиетіңді сезінер, қайран дүние,
Айналғанда бір күні топыраққа.
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Автор туралы: 
Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының профессоры, фи-
лософия ғылымдарының кандидаты, 
Қазақстан Республикасы Суретшілер 
одағының жауапты хатшысы 

Жанарбек БЕРІСТЕН

БҮГІНГІ ҚАЗАҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ 
СТИЛЬДЕР МЕН БАҒЫТТАР

 

 Өнер тарихы – шын мәнінде стиль-
дер тарихы. Мәдениетті зерттеу ісінің 
де өнер тарихы стилімен біте қайнасып 
жатқанын көреміз. Біз шағын зерт-
теу барысында осы стиль мәселесі 
арқылы пікір айтып, күрделі өнер та-
рихы мәселесін шешіп тастаймыз деу-
ден аулақпыз, бірақ өзіндік пікір айтуда 
философиялық деңгейдің жаңа қырын 
көрсетуге ұмтылатынымыз анық. Өнер 
тарихы мен стиль ұғымының бірлігін, 
байланысын қарастырудың мәдениет 
стилін анықтаудағы рөлі әрқашанда 
маңызды. Бұның бәрі стильдің ұлттық 
ойлау мүмкіндігіне негізделмек. Стиль 
алуандығы – өнер мұқитын байытатын, 
толтыратын кәусәр бұлақтар.

Егер де хроникамен өлшесек, өнер- 
дің тарихи маңызы артпақ, ал стильдік 
өлшеммен өлшесек, тарихи эстетикалық 
маңызы артпақ. Сонымен, қазақ жерінде 
бейнелеу өнерінің қалай дамығанына 
назар аударсақ және қандай стильмен 
өркендегеніне көз жүгіртсек. Бұл жер-
де біз алдымен әлемге белгілі бейнелеу 

өнерінің негізгі бағыттарын әуелі ай-
тып алып, содан соң сол бағытта қазақ 
топырағында кімдер еңбек еткенін тілге 
тиек етеміз. Сонымен:

Примитивизм (англ. primitism – ең  
бірінші деген мағынаны білдіреді) 
19-20 ғғ. соңындағы бейнелеу өнерін-
дегі бағыт. Көркемдік бейнелердің се-
зімталдығын жеңілдету және қарапайым 
аңқаулау өнердің формасындағы сазды 
қатынастарды бағамдап бейнелеу. Бұл 
бағытта өздігінен талпынып үйренетін 
суретшілер, примитивизмнің әуені мен 
тақырыптарын, алғашқы өнер ретінде 
өздерінің жұмыстарында кеңінен қол - 
данды. Сол үшін де примитизм – 
қандайда бір настальгияның жетістігі, 
өмірдегі мәдениеттің образы.

Алғаш Қазақстанда бұл бағытта ең-
бек еткен Николай Хлудов пен Әбілхан 
Қастеевті, кейін қосылған Сергей Кал-
мыковты, қазіргі заманғы Нейлэ Бубені 
айтуға болады.

Натурализм (фр. naturalisme, от 
лат. natura табиғат) – Еуропа мен АҚШ-
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та ХІХ ғасыр соңында қалыптасқан, 
әдебиет пен өнердегі бағыт.

Өнер саласында натурализм 
ең алдымен француз жазушыла-
ры: «суретшілер ең алдымен айнала 
қоршаған әлемді ешқандай да қоспасыз 
шынайы түрде салуы керек», – деді. 
Олардың адам туралы шындықты ай-
туынан өмірдің биологиялық жағына 
қызығушылықтары арта түсті. Дәл осы 
сипаттама Николай Хлудовта, Әбілхан 
Қастеевте анық байқалды. Бұл екі 
суретші де осы жолды бастан кешті. 
Олар байқағыштық пен бояуды терең 
сезіну позициясы шектелген таза нату-
ралист еді.Сол кезеңнің қоспасыз өмірі 
тарихи этнографиялық жағынан да, 
стильдік жағынан да құнды болып қала 
бермек.

Біртіндеп қоғам дамып, әлеуметтік 
жағдай мүлде өзгерді. 1930-1970 жыл - 
дары Кеңестік сыншылдар натура-
лизмді, көркемдік әдіс ретінде қарас-
тырып, реализмге қарама- қарсы бағыт 
деген сын айтты. Кеңестік реализм бол-
мыс пен қоғам дамуының иделогиялық 
эстетикалық көрінісі ретінде наси-
хатталды. Ал Әбілхан Кастеев өз 
шеберлігін шыңдай отыра, артынан 
нағыз реалист суретшіге айналды.

Реализм (фр. realisme – нағыз, 
заттық) – өнердің функцияларын, түсі-
нігін сезіне бейнелейтін: өнердің ар- 
найы құралдарын өмір шындығында  
бей нелеу, оның көркемөнердегі реал- 
ды лыққа енуінің өлшемін, тереңдігіне 
толық енуін тану болып табылады.

Қазіргі уақыттағы реализм нақ-
тылықпен жаңа тарихи байланыстар-
ды іздестірумен мінезделеді, негізгі 
түбіртекті шығармашылық шешімдерді 
және көркемдік мәнерлілікті обрыздай-
ды. 1930 жылдары Қазақстан Сурет-
шілер одағының іргетасын қалаған 
ұмы тылмас есімдер Әубәкір Исмайлов, 
Қожахмет пен Құлахмет Қожықовтар, 
Әбілхан Қастеевтер. А. Черкасский, 
Л.  Лизогуб, Б. Орманшы. К. Баранов, 
В.  Антощенко-Оленов, Л.П. Леонтьев-

тар дамытса. Қазақ өнеріндегі 1950-
70 жылдар Қанафия Телжанов, Сабыр 
Мамбеев сынды кемел таланттардың 
шабытты жемісті еңбек еткен жылда-
ры болды. Сол жылдары М. Кенбаев, 
К. Шаяхметов, А. Ғалымбаева, Г. Ис-
майлова, Х. Наурызбаев, Б. Түлеков, 
Н.  Гаев, Н. Нұрмұхамедов, Е. Сидоркин, 
А. Степа нов, Ү. Әжиев, А. Школьный, 
Ә. Қайдаров, Н. Таңсықбаев, А. Юлда-
шев, 80-жылдардағы Камил Муллашов, 
Төлеген Досмағамбетов, Ескен Сер - 
гебаев, Бақыт Әбішев, 1990-2000 жыл-
дардағы Жұмақын Қайраңбаев, Зей - 
некүл Түсіпова, Талғат Искаков, Ба-
қытқан Мырзахметов, Досбол Қасым, 
Манат Қаспақ, Талғат Тілеужан,Тоққожа 
Қожағұлов, Максим Ведерников сияқты 
суретшілер бүгінгі күндері дамытуда. 
Тарихи мүсін ескерткіштердің дені осы 
реализм бағытында орындалды.

Сонымен бірге кеңес заманын-
да Әлеуметтік реализм-ресми көркем 
бағыт және теориялық принцип,1930  ж. 
ортасынан 1980 ж. басына дейін үстем 
болған. Ол практикада идеологиямен 
саясат принциптеріне әдебиет пен 
өнерді бағындырды. Соған қарамастан 
оның өмір сүру уақтында маңызды 
көптеген шығармалар дүниеге келді. 
1980 жылдардың соңына қарай әлеу-
меттік релизм саяси жағдайлардың 
өзге руіне байланысты тарихи-әдеби 
терминге айналды.

Қазақ өнеріндегі жаңа бетбұрыс 
жасаған ағым ол Импрессионизм ағы-
мы. Осы импрессионизм арқылы ұлттық 
эстетиканың сапасын көрсеткен ол Са-
быр Мәмбаев ағамыз. Қазақ өнеріндегі 
50 жылдардың аяғында келген Импрес-
сионизм (фр. impressionisme, impression 
– әсер) өнердегi XIX ғасырдың екiншi 
жартысындағы Франция пайда болған 
көркем бағыт.

Жаңа ағым сол реализмнiң жыл-
дарындағы қазақ өнеріне жаңа көк-
жиектер ашып, өнердiң дамуына және 
жаңа тұжырымдамалар, ағымдар және 
формалардың пайда болуына қозғау 
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салды. Ол өз кезегiнде жаңа көркем 
эстетикалар және бағыттардың пайда 
болуына ықпал етті. Бұдан басқа Жана-
тай Шарденов,Сахи Романов, Зейнекүл 
Түсипова, Өркен Мамакова. Бүгінгі 
күндері Жұмаш Кененбай, Гүлжамал 
Тагенова, Құрманғазы Ақашев, Фрид-
лин сияқты таланттар жалғастыруда.

Постимпрессионизм (импрессио-
низмнен кейін) 19 ғ. аяғы – 20 ғ. ба-
сында француздық өнердің жинал-
малы бірнеше бағыттардың бірі 
импрессионизмнің жалғаушысы бо-
лып табылады. Постимпрессионистік 
суретшілерді бір ғана нәрсе біріктіреді 
ол – импрессионизмнен белгілерін 
көркем-шығармашылық эстетикалық 
ізденістерге итермелеу, кенепке лез - 
 де орындалатын жұмыс емес ұзақтау 
уақытта бейнеленетін, өмірде кезде-
сетін жағдайларды материалды түр - 
де, жан дүниеде кездесетін бейнелерді 
кескіндеу болып табылады. Ең 
таңғалатын құбылыс әлемдегі үдерістің 
қазақ топырағында кеш басталса, им - 
прессионизмнен кейін постимпрес-
сионизмнің келуі. Ұлттық мектептің 
пластикалық тілін қалыптастырамыз 
деп мақсат қоймаса да, өнер форма-
сы бойынша да, мазмұны бойынша да 
ұлттық болуы тиісті деген идея бол-
ды. Бұл ізденістер әртүрлі жолдармен 
жүрді. С. Айтбаев, Ә. Жүсіпов, Ш.  Са-
риев, Ә.  Сыдыханов, Т. Тоғысбаев, 
К.  Дүйсенбаев, А. Ақанаев, Графиктер 
М. Қисамединов, Ә. Смағұлов, М. Та-
былдиев, бүгінгі күндері Б. Мырзахме-
тов, Ж. Әбдраман және графикадағы 
жалғастырушы Т. Ордабеков, М. Кан-
леновтер – осы бағыттың ең жарқын 
өкілдері. 

Сезанизм-постимпрессионизм өкі - 
лі, көрнекі кескіндемеші Поль Сезан 
есімімен аталған – ХХ ғ. 1-ші жар - 
тысындағы кескіндеме ағымы, – П. Се-
зан ның әдісіне бағытталған, түстердің 
кереғарлық құрылымы арқылы берік, 
тұрақты көлемді форма; оның көркем 
түйінделуі мен геометриялылығы. 

Сезанның пікірі бойынша, суретшінің 
міндеті бір мезеттік шындықты фикса-
циялау емес, оны терең зерттеп, негізгі 
қасиеттерін – көлемін, құрылымын, мәң-
гілік мәнін, әлемнің монументтік сипа-
тын, оның тұрақтылығын, өзгермейтін 
сызығын бере білу керектігінде деген.

Өзінің «іске асыру» деп атаған шы - 
ғармашылық принципін, Сезанн «Пус -
сен секілді тікелей заттың өзіне қарап 
жазу», дәлірек айтқанда табиғатты ба - 
қылау мен зерттеу арқылы тікелей зат - 
тың өзімен жұмыс жасау арқылы жара-
тушының құрылымдық ойын түсіну.

Сезандық кескіндеменің негізі 
– сурет, түс және кереғарлық. Түс – 
бұл басты форма жасаушы бастау. Ал 
кереғарлық арқылы суретші заттарға 
ерекше маңыз бере отырып, оның 
толық екенін сездіретін көлемдер жа-
сайды. Сезанн, кеңістікке аса мән бер-
меген, барлық бейнені бірге бір кеңістік 
аумағына тартады. Сезанды «таза кес - 
кіндеменің» өкілі, кейде әлемнің өзін-
дік философиялық концепциясы мен 
өнерін жасаушы деп те айтатын. Қазақ 
суретшілерінің 60-80 жылдары келген 
үлкен шоғырлы топтың дені сезанистер. 
Сезанизм мәселесі қазақ өнерінің үлкен 
бір тарауы, ол әлі қалам тартылмаған, 
әлі зерттелмеген тың саласы.

Кубизм (фр. Cubizme, куб) – 20 ғасыр 
басындағы француз өнерінің көркемдік 
бағыты. Кубизмнің мәні – бұл примити-
визм, әлемді, геометриялық фигуралар-
ды тура қабылдау формасы.

Кубизм өзінің шарықтау шыңын-
да 3 кезеңнен өтеді: Сезандық, анали-
тикалық, синтетикалық. Алғашқы кезең 
(1909) үшін көлемді, бірнеше өрескел 
формалар, түзу және сынық сызықтар 
сипатта болды. Екінші кезең (1909-
1912) бейнелеуінде ұсақ детальды за-
тармен ерекшеленетін. Тұтас форманы 
бөлшектей отырып, суретші заттың 
анализін жасау үшін оның құрылымына 
енуге ұмтылады. Бұл бейнеленетін 
заттардың және жанрдың шектелуіне 
әкелді (натюрморт, пейзаж, және пор-
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трет), синтезге негізделген кезең 
(1913-1914) коллаж болды. Картиналар 
әртекті материалдар мен көріністерден 
жинақталған (киім газеттердің қиын-
дылары, түсқағаз қиқымдары, сіріңке 
қораптары, жапсырмалар). Дәстүрлі 
кескіндемені қабылдамай, өздігінше, 
тәуелсіз кескіндеме жанрын құрады. 
Қазақ өнеріндегі көшбасшылары 
С.  Айтбаев, Ш. Сариев, Ә. Жүсіпов т.б.

Дәстүршілдік. Дәл осы кезеңде 
қазақ монументалды өнерімен сәндік 
қолданбалы өнерде дәстүр бояула рын  
ізденістер кең қанат жайды. Идеоло-
гиялық ережелердің таптаурын жолы-
на түскісі келмегендіктен, көркемөнер 
мектебінің ұлттық принциптеріне де-
ген ізденістер басталды. Сол кезеңде 
жұмыс істеген монументалистер Мол-
дахмет Кенбаев, Цивчинский, Құрас 
Тыныбеков, Қанапия Оспанов, сәндік 
өнердегі Сәуле Бөлтірікова, Бәтима 
Зәуірбековалардың ізденістерімен бел- 
гілі. Бұл суретшілердің шығар малары 
рухани эстетикалық бағытымызды 
айқындап қана қоймай, дүниетаным 
қалыптастыруда үлкен рөл атқарды 
және ой санамыздың бір адым ілге-
рілегендігінің айғағы. Рыстан Өмірзақ, 
Зейнелхан Мұхамеджан осы бағытта 
үлкен нәтижеге жетті.

Сексенінші жылдардың аяғын-
дағы Кеңестік қоғамдағы «Қайта құру»  
реформаларының басталуы мен су-
ретшілер арасында ұлы еркіндік атты  
жағдай пайда болуына жағдай жа - 
сал ды. Оның артынша табиғи талант-
тардың лықсыған шығармашылық энер - 
гиясының ұлы арнасына айналдырған 
сондай бақытты сәт Тәуелсіздік те 
келді. Дәл сол кезде Әбдрашит Сы-
дыхановтың «Таңбалық кескінде месі» 
реформаторлық табыспен стилдік 
ағымдардың жаппай дамуына бастама-
шы болды. Мұнан соң шығармашылық 
потенциалдың жаппай еселей артуының 
бір ағымы авангардизм келді.

Авангардизм (фран. avantgard –  
алдың ғы қатар), авангард – XX ғ. но-

ваторлық, бунтарлық қозғалыстар мен 
көркемдік мәдениеттегі бағыттардың 
жиынтығы. Авангардтық ағымның 
шығармашылық бағдарламасы, идеяла-
ры мен әдістерінің түрлілігі бойынша 
онда жалпы сипаттарды бөлуге болады: 
ең алдымен «формадан босатуға», толық 
еркіндік пен басыбайлықтан босатуға 
талпыну.  Бұл бірінші, дәстүрлік өнерге 
теріс қатынас көрсетуде, бейнелеу мен 
сұлулықтың классикалық нормала-
рынан бас тартуда көрінеді; сонымен 
бірге өзінің туындыларын көрсетудегі 
ойлаудың ассоциативтілігі мен эпатаж-
ды сипаты.

Суретші-авангардистердің негізгі 
мақсаты өмірдегі «екінші шындықтың» 
сипатын, әлемнің субъективті моделін 
құру болды. Сондықтан да олар 
өнермен шындықтың арасындағы ше-
карасын жоюға, өнер туындыларын 
адамдарды қоршаған ортаға енгізуді 
ұйғарды. Ол инсталляция, энвайронт-
мент, хэппининг сияқты формалар-
да кең өріс алып дамыды. Дәстүрлік 
өнердің ережелерін, көркемдік және 
антикөркемдік шығармалардың әдіс- 
тәсілдері, формаларын құра отырып, 
авангардистер фотография, кино, 
электрондық музыка секілді өнердің 
жаңа түрлері пайда болып, олардың да-
муына мүмкіндік берді.
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Модернизм – (фр. modernisme, 
от moderne – замандас, жаңа) ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында пайда 
болған көркемдік өнердің жиынтық 
бағыты. Бұл шығармашылықтың жаңа 
түрін жасайтын шебер, әр шығармасын 
өз көзқарасы бойынша өзгертіп, 
өзіндік алған әсеріне сүйене отырып 
жасаған. Модернистік тенденцияның 
ерекшелейтін бағыты – импрессио-
низм, символизм және модерн болды, 
дегенмен бұл қозғалысқа экспрессио-
низм, нео және постимрессионизм, фо-
визм, кубизм, футуризм және кешірек 
пайда болған бағыты – абстрактылы 
өнер, дадаизм, сюрреализм бағыттары 
жатады.

Ал басқаша айтқанда модернизм – 
авангардизмнің алғашқы баспалдағы 
ретінде қаралады. Кең түрде бұл 
бағытты «басқа өнер» мағынасында 
түсінуге болады. Бұл қозғалыстың бас-
ты мақсаты – бейнелеу өнерінің жаңа 
бағытын тудыру. Бақыт Бапішев, Асқар 
Есдәулетов, Ақтоты Смағұлова, Асқар 
Есенбаев, т.б. осы бағытта ізденуде.

Қазақстан көркем өнерінде бүгінгі 
күнде дамып жатқан көптеген стильдік 
ағымдар бұл күнде мәдениеттің – ашық 
заманауи қоғамның бағыт-бағдарларын 
білдіреді. Стилистік сантүрлілік, сон-
дай-ақ, жаңа заман тарихына да өз 
мөртаңбасын басты. Олар заманауи 
өнер деп аталатын дүниені құрайды. 
Әрине, барлық айырмашылықтарына 
қарамастан, эстетика тұрғысында олар  
белгілі бір ішкі туыстыққа ие. Бү-
гінгі заманауи қоғамда бірегей стан - 
дарттар жоқ, әрбір топ өзінің құнды-
лықтарына, тілі мен стиліне ие. 
Сондықтан плюралистік қоғамда бір 
уақытта көптеген стильдер қабаттаса, 
қосарласа бір тіршілік етуі тиіс. Осы 
жаңа кезеңде бейнелеу өнері өзіндік 
үлгілік нәтижелерге де қол жеткізді. 
Өзінің таза концептуалдық үлгілерімен 
және өзінің келіскен үйлесімділігімен 
маңызды қоғамдық резонанс құрып 
қана қоймай, бізді қызықтыратын 

мәселелер үшін маңызды теориялық 
тұжырымдамаларды ортақтастыра 
да білген туындылар дүниеге келе 
бастады.

Неоклассицизм. (лат.  Classicus  – 
үлгі) бұл ежелгі грек және рим, рене с- 
санс суретшілерінің негізгі принцип-
терін басшылыққа алады. Классицизм 
әдісінің дамуына біріншіден, нарықтық 
экономиканың сұранысы ықпал етті. 
К.  Муллашевтің ескі шеберлер стилінде 
салған шығармалары өте табысты бол-
ды. К.  Муллашевтің, Е.  Теё секілділер де  
өзіндік өрнегімен ерекшеленіп келеді.

Постмодернизм (соңғы модер-
низм) – постмодерн термині XX ғ. 
соңындағы көркемөнердің реалды емес  
бағытын біріктіруде, көркемөнер қоз - 
ғалысын ортақ өмірдегі және жаңа да - 
мыған елдің мәдениетіне ұқсас болып  
келуін білдіреді. Көбін белгілі стиль - 
дік тақырыпта ыңғайда ғана қарас - 
тыруға келе бермейді.авангардистік 
тәжірибелердің дендеуі. Постмодер-
низм нің Қазақстан өнерта ну  шылары 
айтып жүрген атауы актуалды өнер. 
Өнердің барлық түрі актуалды және 
бұл термин атаумен келіспеймін.

Сонымен, Постмодернистік өнер-
дегі стильдердің сан қилылығы, бүгінгі 
заманның әлеуметтік өмір салтының 
көрінісі. Постмодернистік өнер әуел 
бас тан-ақ көпқырлы, ыдыраңқы, қара-
ма-қайшылықты құбылыс еді. Кейде 
оған «бағыттан кейінгі өнер» деген ата-
уды да таңып жатады. Оның мұндай сан 
қилы сипаттары бүгінгі заман өнерінің 
қарапайым ағымдарының тізілімін де 
көрсете алады: видео арт өнері; перфор-
манс; боди-арт; тұжырымдамалық өнер 
(инсталлияция); кескіндеме өнеріндегі 
шынайы суреттер; мүсіндеу өнеріндегі 
гиперреализм; монументалдық абстрак - 
тілік мүсіндеме өнері (ленд-арт, то-
пырақпен жұмыс істеп, өнер туын-
дысын дүниеге әкелу); бүгінде басты 
сипаттамасы қаталдық пен нақтылық 
емес, эклектикаға меңзеу болып табы-
латын абстрактілі кескіндеу өнері.



145

Жанарбек Берістен. Бүгінгі қазақ бейнелеу өнеріндегі стильдер мен бағыттар

Постмодернистік өнердің жоғары - 
да аталған ерекшеліктерін жалғас-
тыра беруге болар еді. Дегенмен,  
осы айтылғандардың өзінен постмо-
дер низмнің өнердегі қалған бар лық 
түрлерінен қаншалықты айрықша-
ланатыны және ең алдымен, өзінің 
тікелей алдыңғы аға буыны – реа-
лизммен модернизмнен қаншалықты 
ерекшеленетіні түсінікті. Қазақ стан  
постмодернистері Америка мен Еуро-
па дағы ірі бинналдарға қатысып, үлкен 
жетістіктерге жетті. Батыстық өнер 
сүйер қауымды қайран қардырған 
суретшілердің ой еркіндігін кеңістікті 
шығармашылық призмасы арқылы көр-
сетудегі дүниетаным кеңдігін шетел-
дік өнертанушылар атап көрсетті. 
Қазақстандағы бұл бағыттағы сурет-
шілер – Кенжебай Дүйсенбаев, Аман-
дос Ақанаев, Мұқатов Табылды, Рашид 
Нүрекеев, Асия және Қадыржан Хай-
руллиндер, Алма Меңлібаева, Сәуле 
Сүлейменова, Руслан Халфин, Елена 
және В.Воробьевалар, Валерий Рупель, 
Вячеслав Ахунов, Қанат Ибрагимов, 
Молдағұл Нарымбет, Саид Атабеков, 
Виталий Симаков, Ербол Мелдібеков, 
Андрей Нода т.б 

Абстрактілі экспрессионизм. Су-
ретшілер кенеп бетін ірі жағындылар-
мен бояды. Жазудың бұл экспрессивті 
тәсілі туындының өзіне қарағанда ма-
ңызды болып табылады, сондықтан 
да картина құру процесі үнемі жа-
рияланып отырды. Көрермендер ал-
дында бүкіл қойылым ойналды, онда 
суретшінің жесті мен қозғалыстары 
кенеп бойымен төгіліп жатқан бояу 
секілді белсенді рөл ойнайды. Мұнда 
сыншыл Харольд Розенбергтің абстрак-
тілі экспрессионализмінің берген 
екінші атауы – «іс-әрекет кескіндемесі» 
атауға болады. Ол картина салудың 
физикалық актін нақты көрсететін 
анықтама. М.  Нарымбетов – осы 
бағыттың өкілі.

Пуантилизм – «фр. Pointel – нүктелі 
хат» кескіндемедегі шығармашылық 

тәсіл, өзімен бірге бөлінген жеке 
нүктелер анықталған мазоктарды ұсақ 
нүктелі және төртбұрышты түрде 
таныстырылған.

Түстерді табуы, араласуы және 
көп түсті ғажайыптың пайда болуы 
политрада емес, кенепте емес ол – 
көрерменнің көзінде және қабылдау 
сезімінде болады. Осы үшін арнайы 
жазу техникасы – пуантилизм ойлап  
табылды. Нүктелі жағыстар кенепте  
таза түстерді физикалық және мате-
матикалық заңдылықтарының өза ра  
қатынастарының орналасуының сәй-
кес тігін кенепте көрсетті. Пуантилизм 
ретсіз импрессионистік ұйымдастыру 
манераларын нақты және жүйелілік 
кар тинаға белгілі бір тақырыптағы тұ-
рақтылық берді. Жазудың жаңа тех-
никасы өте қиын, суретшілердің көп 
уақытын және көп еңбектенуді, адамның 
күшін, еркіндік эмоцияларын қажет 
етеді. Дегенмен де шығармашылық 
тәсіл ретінде қазір кескіндемедегі 
ерекше техника болып қалды. Қазақ 
өнерінде Қалиолла Ахметжан, Болат 
Тұрғынбай өз қолтаңбаларын айқындап 
үлгірді.

Видео-арт (ағылшын. video-art 
– видеоөнер) – XX ғ. соңындағы ви-
деотехника, компьютерлік және теле-
визионды бейнелердің мүмкіндіктерін 
көркемдік концепцияда көрсету үшін 
пайдаланылатын бейнелеу өнеріндегі 
бағыт.

Боди-арт (ағыл. body-art – дене 
өнері) – авангардтық өнер түрлерінің 
бірі, мұнда негізі объект суретшінің 
өзінің денесі болып, ал мазмұны тұрған 
тұрысы, жест және денеге салынған 
белгілер көмегімен ашылады. Дене 
манипуляциялаудың заты ретінде қарас-
тырылып, суретшілер экзистенциалды 
жағдайда қызығушылығын білдіреді: 
өмір-ажал, эрос-танатос, сана-бейсана;  
боди-арттың келесі доминанты-садома-
зохисттік мотивтер, фрейдтік символика.

Боди-арт композициясы тірі бей-
нелер принципінде туындайды. Олар 
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көрермен алдында түсіріледі, көрме 
залдарында демонстрацияланады. Ме-
диум суретшілер Виталий Симаков, 
Саид Атабеков, Молдағұл Нарымбетов, 
Ғали Мырзаш осы бағытта көп ізденіс 
үстінде келеді. 

Оп-арт (анг. ор. art. қысқартқанда 
optikal art – оптикалық өнер) – өнердегі 
бұл бағыт көрермен иллюзиясына-
да әртүрлі қолданылады, тегіс және 
кеңістіктегі фигуралардың ерек-
ше қабылдауының негізінде бола-
ды. Оп-арт бағыты 1950 ж. қозғалыс 
ретінде туындады. Оп-арт 1960 ж. тек 
кескіндеме өнерінде ғана емес, сонмен 
қатар сәндік қолдану өнерде, графика-
да, дизайнда сән әлемінде, сәнді бояуда 
ұзақ болмасада, кең көлемде етек алды. 
Бақытқан Аңсапбергенді осы бағыттың 
өкілі десек болады..

Посткескіндемелік абстракция 
(англ. post-painter abstraction) 1960  ж. 
Америка құрама штатында түрлі 
геометриялық абстракцияның абсрак-
ты кескіндеме бағытында пайда болды. 
Посткескіндемелік абстракция абстрак-
тылы экспрессионизмдегі кескіндеме 
техникасына қысқартылған сызықты 
нақты тура контурлар бейнеленді. Қа - 

ра пайым кескін үйлесімдері компо-
зициялы қойылымдарда қайталанды. 
Кейде геометриялық фигуралар бір  
кескіндемелік белгіге дейін азайған 
(үстінен тең бояуға бөлінген жолдар) 
немесе геометриялық аскетизмнің пай-
да болуынан – кенеп толығымен бір 
түсті бояулармен жағылған болды Ар-
мад Бектас – осы бағыттың өкілі..

Геометриялық абстракция басқа 
атаулары суық абстракционизм, логи-
калық, ақыл-ой абстракционизмі   – 
әртүрлі геометриялық формалар, түрлі- 
түсті жазықтар, түзу мен қисық сызық-
тарды үйлестіру жолымен көркемдік 
кеңістікті негізіндегі және абстрактілі 
өнердегі ағымды айтамыз.

Геометриялық абстракция зама-
науи сәулет өнері, дизайнның да-
муы, өнеркәсіптік, сәндік-қолданбалы 
өнердің дамуына үлкен ықпал етті. 
Қазақ бейнелеу өнерінде осы арнада 
еңбек етіп келе жатқан Бақыт Шилдер-
хановты тілге тиек етуге болады..

Аналитикалық өнер – жеке кес- 
кін демелік шығармашылығында негіз- 
делген шығармашылық әдіс. Суретші 
табиғат атом мен молекулалардан 
едәуір ірі нәрселер қалай жасаса, ол 
да өз шығармасын солай жасайды. Кез 
келген объектіде форма мен түсі ғана 
маңызды болмай, онда көрінетін және 
көрінбейтін жағдайлар әлемі, олардың 
эманациясы, реакциясы енгізілуі, гене-
зисі, белгілі және құпия қасиеттері 
бар екендігін түсіне отырып, көптеген 
әртүрлі қасиеттер кескіндемеде көр-
сетілуі мүмкін екендігін пайымдады. 
Туынды жасау кезінде суретші анық 
көрініп тұрған жағдайларға ғана емес, 
сонымен бірге көрінбейтін, жасы-
рын орналасқан көрініске сүйену ке-
рек. Бұл бейнеленіп отырған заттың 
құрылуы мен қызмет етуінің ішкі 
заңдылықтары. Заттың ішкі көрінісін 
табиғатқа негізделген «форманың орга - 
никалық даму заңына» сүйенетін гра-
фикалық-кескіндемелік конструкцияда  
деп түсіндіреді. Қазақ өнерінде Сәкен 
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Ғумаров, Рахман Бертлеу – осы 
бағыттағы ізденісте жүрген тұлғалар.

Абстракционизм (лат. abstractus –
дерексіз) XX ғ. негізгі шығармашылық 
бағыттарының бірі. Мұнда туынды 
құрылымы формальды элементтерде 
– түзу, түрлі-түсті даққа негізделеді. 
Абстракционизм туындылары өмір-
дің формаларынан негіз алады: затсыз 
композициялар суретшінің субъек-
тивті көзқарастары мен қиялын 
толықтырады, оның санасы бос ассоциа - 
цияларды, ой қозғалысын және эмоцио-
налды сезімдерді туғызады.

Абстракционизм бағыт ретінде 
XX ғ. басында бірнеше еуропалық 
елдерде пайда болды. Абстракцио-
низм пайда болғаннан бастап екі не-
гізгі жолдар туындады. Біріншісі , 
геометриялық немесе логикалық аб-
стракция, ол геометриялық форма-
ларды, түрлі-түсті жазықтарды, түзу 
мен қисық сызықтарды үйлестіру жо-
лымен кеңістікті құрады. Екіншісі, 
лирикалық-эмоционалды абстракция, 
онда композициялар ағымдағы бос фор-
малармен ритммен ұйымдастырылады. 
Бұл Асия және Қадыржан Хайрулиндер 
шығармашылығында анық көрінеді.

Лирикалық абстракция (екінші ата-
уы – лирикалық-эмоциялық, психоло-
гиялық абстракционизм) – абстрак-
тылы өнердің бір бағыты, суретшінің 
эмоциялық – психикалық көңіл-күйін 
тура сипаттауға талпынады. Лирикалық 
абстракционизм – суретшінің фанта-
зиясы мен адамның жан дүниесінің 
түстерден алған әсерінен пайда бола-
ды. Кенжебай Дүисенбаев және оның 
шәкірттері. 

Фовизм (фр: fauve – жабайы) «жа-
байылар» – ХХ ғ. басындағы француз 
өнеріндегі бағыт лидерлері Анри Ма-
тисс болған, жас суретшілер тобының 
шығармашылығымен көрсеткен.

Бұл қозғалыстың нақты формаға 
келтірілген программасы мен теориясы 
болған жоқ, оның қатысушыларын тек 
қарқынды бейнелерді тудыру идеясы 

біріктірді. Постимпрессионистердің қол  
жеткізгендігіне негізделе отырып, фо-
вистер кескіндемеде түстердің макси-
малды мөлшерін қолдануды көздеді. 
Түс суретінің сезімімен көңіл күйін 
беретін негізгі затқа айналды. Түстік 
көлеңке моделировкасы мен сызықтық 
перспективадан бас тарту – фовизмнің 
сипатты белгісі. Кенжебай Дүисенбаев 
және оның шәкірттері осы бағытта 
үлкен ізденісте келеді..

Лучизм (rayonismus, от франц. rayon- 
луч) – Орыс өнеріндегі 1910 жылы 
көркем-сурет мектебі. Кескіндеменің 
мақсаты – кескіндеменің ерекше заң-
дары мен қолданыстарын беретін төр-
тінші өлшемі болатын. Суретші ке-
неп бетіне заттардың өзін емес, оған 
шағылысқан сәулелерді бейнелеуі 
тиіс еді: кеңістік бетінде түстер мен 
энергетикалық сәулелердің әртүрлі зат-
тармен шағылысқанда пайда болған 
әсерін бейнелейді. Ларионовтың пікі-
рінше, «жазықтықта заттың өзін 
емес, одан шағылысқан сәулені бей-
нелеу оның характерін жақсы табуға 
көмектеседі» дейді. Бұдан басқа, 
мұндай бейнелеу арқылы біз затты 
«көзге көрінуі» бойынша бейнелейміз. 
Бірақ суретші картина жазғанда, тек 
қана сәулелерді хаотикалық тәртіпте 
ғана жазып қоймай, оның пішінін та-
буда одан алған эстетикалық әсерін 
де бейнелеуі керек. Бірақ, бұл бағыт 
А.Қазғұловта анық байқалады.

Символизм (грекше symbolon – 
белгі, символ) – XIX ғ. аяғы мен) XX  ғ. 
басындағы Еуропадағы әдебиет пен 
бейнелеу өнеріндегі бағыт. Қазақ поэ-
зиясында символизм М. Жұмабаевтан 
басталады. Оның әлемтану тұжымда-
масының негізінде көрініп тұрған 
әлемнен басқа бұлыңғыр болып кө-
рінетін біздің шынайы әлемімізді көр-
сету, бейнелеу. Суретші біздің қиял 
әлемімізбен жоғары сезімдік шынайы 
өміріміздің арасындағы делдал бо-
лады. Ол көру бейнесіндегі «сезім 
формасындағы идеяны» көрсетеді.
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Бейнелеу өнеріндегі символизм – 
бұл бір система бойынша құрылмаған 
және суреттік тілі қалыптаспаған. Су-
ретшілер ақын-символистер секілді 
өлім, махаббат, күнә, ауру мен қайғы, 
эро тикадан шабыт іздеді. Суретші    – 
символистер көбіне аллегорияға, мифо-
логиялық және діни желіге көңілін ау - 
дарды. Осы бағыттың барлық өкілдері-
не тән бұл өзіндік бейнелеу тілі: бі реу- 
 лері сәндікке, экзотикалық бөлшектер - 
ге, басқалары бейненің қарапайымды-
лығына, нақты фигура лар контуры 
жуыл ған тұман буында жоғалатын 
силуэт тер салуға әуестенген. Бізде Ай-
бар Тазиев пен Нұрлан Килибаевтар 
осы бағытта еңбек етіп келеді.

Сюрреализм (фр: surrealisme – 
жоғарғы реализм) – ХХ ғ. бірінші 
жартысындағы әлемдік өнердегі көр-
кемдік бағыт. Онда сюрреализмнің ке-
ремет, бейсаналық, «ессіз махаббат», 
еркіндік революциясы бар.

Қиялда білінетін, түс көру, галю - 
ционацияларда, автоматтық түйсіктер-
де, күтпеген ойлауларда пайда бола-
ды. Картиналарда шешілмейтін жұм - 
бақтарды шешуге шақырады. Пішін-
дер дің пара докстық үйлесуі және бей-
нелердің өзгергіштігі – бұл сюрреа-
лизм өнерінің басты ерекшеліктері. 
Символизмнің, дадаизмнің, метофи-
зикалық кескін деменің мұрагері ретін-
де жаңа ба ғыттардың әлемдік өнерде 
пайда болуына түрткі болды. Ондай 
бағыттар қатарында магиялық реализм, 
фантас тикалық реализм, абстрактілі 
экспрес сионизм, поп-арт, сонымен 
бірге эсэппенинг, перформанс және 
консептуалдық өнер бар. Қазақстандық 
суретшілер Есімғали Жұманов, Аибек 
Бегалин, Айбар Тазиев, Лю Ко, Еле-
на Шангина, Петр Беловтардың осы 
бағыттағы ізденістері көңіл аударарлық.

Футуризм (лат: futurum – болашақ) 
– ХХ ғ. Италияда туған әдеби көркем 

бағыт. Өткенді итере отырып, салттық 
мәдениетті оның барлық байқалуымен 
футуристер өзінің көзқарасын бола - 
шаққа аударды, өмірге енген индус триа - 
лизмді, техникалық жоғары жылдам-
дықтар мен өмір ритімдерін қолдады.
Көркемдік кредоның негізгі принципі 
– жылдамдықты, қозғалысты, энергия-
ны футуристер ең қарапайым әдістер 
арқылы беруге тырысады. Олардың 
кескіндемесіне энергиялық компози-
циялар тән. Бұл бағыттағы негізгі көш 
басшы – Сакен Нарынов.

Гиппереализм (ағылш. hyperrealism 
– асқын реализм, басқа атаулар – супер-
реализм; фотореализм, суық реализм, 
батыл реализм) – Пішінді көр кемөнердің 
формасы, гипперреализм бола тұра фото-
суреттік айырмашылыққа еліктейтін 
шын дыққа айқын дәлдікпен етене бо-
луымен ерекшеленеді. Бұл бағытта 
ізденіп жүрген суретші Елена Тё бірша - 
ма шығармашылық табысқа ие болды.

Граффитизм (ағылш. graffitism, 
бас қаша итал. graffiti – сөз. «тыр-
налған»), «жер астары өнер» – 1970-
1980-шi жж. постмодернизмнiң 
кескiндемесiнiң аме ри кандық ағымы.

Бояуы бар тозаң баллондар кө-
мегiмен ғимараттың қабырғасына 
салынатын үлкен форматты суретті 
шығармалар жиынтығы.

Бүгінде қоғамдық ғимараттар жә-
не дүкендердiң қабырғаларында, ва-
гондарда әртүрлi жазулар жаппай 
пайда болды. Қазiргi граффити – бұл 
урбанизацияның нышаны. Онда сю-
жеттi және шрифтiк бағытты ерекше-
леуге болады. Бұл бағыттағы күрделi 
суреттер әлемнiң әртүрлi елдерiндегi 
қалалардың ажырамас бөлігіне айнал-
ғандай. Көбіне жастар айналысады. 
Олар қиялмен салынатын еркiн өнердiң 
рухы. Жастардың ішінде бұл бағытта 
Ержан Танаев айналысып жүр.
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Автор туралы: 
Журналистика фа куль теті Баспагерлік, 
редакторлық және дизайнерлік өнер 
кафедрасының 3-ші курс студенті.

Нұрбике БЕКСҰЛТАНҚЫЗЫ

БҮГІНГІ ЖАСТАРҒА КІМ ҮЛГІ?

«Мен жастарға сенемін!» дейтін 
тәмсіл жиі айтылады. Ал, сол сенім 
артқан жастар кімді үлгі тұтып, кімнен 
ақыл алып жүр.

Бүгінде кез-келген жас пен жас-
өспірімді әлеуметтік желідегі «жұлдыз-
дардың» өмірі қызықтыратыны белгілі. 
Ал, ол «жұлдыздар» жастарға шын мәнінде 
үлгі бола ала ма? Және, олар,  жастардың 
алдындағы жауапкершілікті қаншалықты 
сезіне алып жүр. Киген киім мен ішкен 
асының немесе қымбат көлігінің  суретін 
жариялау арқылы жасөспірім бойындағы 
ұлттық рухты жандыра алмасы ақиқат. Де-
мек, бүгінгі жастарға кең ойлайтын кемел 
адамдардың ақылы мен парасаты қажет. 
Ал, олар кімдер?

Менің ойымша, олар нағыз ауыр 
бейнетті басынан өткеріп, еңбекпен 
шыңдалған қарапайым адамдар, өмірін 
ғылым мен білімге арнаған ой алыптары, 
әр ісінде иман мен игілікті ту еткен па-
расатты тұлғалар. Міне, қазіргі жастарға 
яғни, біздерге осындай  кісілерді  көп та-
нып, білу маңызды.  Себебі, «шеткі ауыл 
көшсе, ортаңғы ауыл шет болатыны» 
өмір заңдылығы. 

Бірақ, қазіргі жастардың басты 
ақылшысы – интернет. Әрине, бірқатар 
пайдалы тұстары бар. Тіпті, өміріміздің 
бөлінбес бөлшегі болып кеткені де рас. 
Бірақ, салдарына үңілсеңіз ақыл ойы таяз, 

адамдықтан арамдықты жоғары қоятын 
буын қалыптасып келе жатқан сияқты. 
Бүгінгі қоғамдағы түрлі арсыздықтың 
да алаңы осы әлеуметтік желілер. Ең 
өкініштісі, бұны пайдаланатындардың 
негізі жастар мен жасөспірімдер.  Уақыттың 
соры болған ғаламтордың нәтижесінде, 
«жалған патриоттар» мен кітап оқымай-
ақ ақыл айтар «данышпандар» көбейді. 
Егер, дәл осы үрдіспен кете беретін болсақ, 
сенім артқан жастар ұлттың тағдырын 
сергелдеңге салуы әбден мүмкін. Себебі, 
әлеуметтік желіде шынайы сезімдерден 
гөрі, жасанды дүниелер басым.Ал, шы-
найы адамгершілік пен мейірім жоғалған 
қоғамнан бәрін де күтуге болады. 

Қорыта айтқанда, біз қадірін білмейтін 
басты екі құндылық жастық шақ пен уақыт. 
Әрбір бос өткен уақыт амал дәптерге күнә 
болып жазылады деседі. Ал, біз күніне 
қанша сағатымызды әлеуметтік желіде 
бос сөзбен,  әлдекімдердің жеке өміріне 
үңілумен  өткізіп жүрміз? Оның сұрауы 
қалай болар екен?

Абай айтпақшы, бала жастық пен ал-
бырт жастықтан арылып, нәрлі жастыққа  
қарай ұмтылсақ, ұтарымыз көп болмақ. 
Ал нәрлі жастықтың негізі – Иман мен 
білім жолында іздену ғана. Ол үшін 
уақыттың қадірін білу өте маңызды. 
Себебі, бар байлығыңды берсең де өткен 
күннің бір минутын қайтара алмайсың... 
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Замансөз

«Қариясы кімнің бар болса, Жазып қойған 
хатпен тең», – дегендерінің мазмұнында да 
оқу, жазу өнерін білуге құштарлық жатыр. 
Абайдың арманы да «қалың елі-қазағы, 
қайран жұртының» оқу оқып, білім, 
ғылым үйреніп, өркениеттің дөңгелегін 
ертерек өрге дөңгелетіп әкеткен елдердің 
қатарына келуі болатын.

«Халықтың қай дәрежеде алға 
кеткендігі ел арасына таралған газет-
журнал һәм кітаптардан білінеді»,- деген 
сөзді Мұхаметжан Сералин неге сүйеніп 
айтты дейсіз. Өйткені, дәл осы 1911 жыл-
дан он жыл бұрын Америкада 952 басы-
лым жарық көріп жатты. Педагогика са-
ласына 452 газет, ауыл шаруашылығына 
100 басылым, тіпті мода, сән-салтанатқа 
арналған 34 журнал жарық көрді.

Ал дәл осы 1911 жылы жұмыр 
жердің бетінде жалпақ әлемде адам 
танданарлық жаһандық жаңалықтар 
бірінен соң бірі тарап жатты. Осы 
жылы қаңтардың 26-сында Глен Кёр-
тис гидропланмен аспанға ұшты. 
Сәуірдің 12-сінде Пиер Приер 50 
аттық күші бар монопланымен 3 сағат 
56 минут ұшып, тоқтаусыз Лондон-
нан Парижге барып Исси-де Мулино 

Осыдан жүз бес жыл 
бұрын... 
«ай, қап!» деп ек...

1911 жыл. Дәл осы жылы «ұйқы 
басқан қабағын, бастыра киген тымағын, 
бұрынғы ескі заңымен, алдындағы ма-
лымен бірге тұрып, бірге өрген Алаш 
деген елі бар (Мағжан) Қазақ дала-
сында сан рет санын соғып, «ай,қап!» 
деп өкінген ақылмандардың ащы үнін 
естірте «Айқап» журналы өмірге келді. 
Өкінетіндей-ақ еді. Өйткені, о шеті мен 
бұ шеті жеткенше тұлпардың тұяғы то-
зып, құстың қанаты талатын сайын да-
лада мамыржай жатқан елдің еңсесін 
езген отаршылдық бұғауы күн сайын 
есеңгіретіп тұр еді. Білімсіз елді басқару 
оңай болған соң адымын аштырмай, 
алысқа оздырмай, тек дәргейіне көнетін, 
айтқанына жүретін орындаушыларды 
ғана оқытуға құлықты патшалық ре-
сей қазақтың тамырына балта шабудың 
сантүрлі қитұрқы әдіс-айлаларын жүзеге 
асырып жатты. Солай болса да, ортасын-
да оқығандары бар ордалы елге аптапта 
тамған бір-екі тамшыдай болған анау 
«Түркістан уалаяты» да, одан кейінгі 
«Дала уалаяты» да қазаққа арналғанмен, 
негізінен патшаның саясатының жар-
шысы рөлін атқарғаны да шындық 
болатын. Көзі ашық, көкірегі ояу 
қазақ білермендері мен ақылмандары, 
ақындары мен жыраулары азаттықты 
аңсады. «Азат ел болсақ, қолымыз көкке 
жетер еді» деп армандады.

Дүниенің кілті ғылымда, білімде 
екендігін терең түсінген, «құйрығы 
жоқ жалы жоқ, құлан қайтып күн 
көрер» деп күңіренген Асан Қайғы бір 
сөзінде: «Ғылымым жұрттан асты деп, 
Кеңессіз сөз бастама», – дейді. Одан 
бір ғасыр кейін: «Білімді туған жақсылар, 
Аз да болса көппе тең», «Білімді туған 
жақсыға, Залал қылмас мың қарға», – 
депті Ақтамберді. Одан кейінгі Бұхар 
жыраудың: «Жақсының аты өлмейді, 
ғалымның хаты өлмейді», немесе: 
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әуежайына қонды. 5 қырқүйекте орыс 
ғалымы Борис Львович Розинг әлемде 
тұңғыш рет телекөрсетілімді жүзеге 
асырды. 9 қырқүйекте Ұлыбританияда 
дүниежүзінде бірінші рет авиапошта 
іске қосылды. 12 желтоқсанда Руаль 
Амундсеннің экспедициясы Жұмыр 
жердің Оңтүстік полюсіне жетті. 
Осының бәрін «Киргизская газетаны» 
бір саны болса да шығарып үлгерген 
Есмағамбет Айманбаев сықылды, 
Алаш тың айтушысы «Айқаптың» шы-
ғарушы редакторы Мұхаметжан Сера-
лин секілді зиялы патриоттардың бәрі 
естіді. Оқыды. Білген сәтінде өзегін 
өрт шалып, шындығында «ай,қап!» деп 
бармағын тістеді, санын соқты...

Осы ұлты үшін ұялған намыс, ұлт 
ұрпағының алдындағы ар мен ұждан 
«өкінгеннен нақты іске бекінген 
жөн» дегізіп, 1911 жылы 10 қаңтарда 
«Айқап» журналын шығартты.

«Айқап» шыққаннан кейін де 
қазақтың «ай, қап!» деген сәттері аз 
болған жоқ. Қанды қасапқа ұласқан 1916 
жылғы ұлт-азаттық көтерілісте; 1919 
жылы Азмат соғысы кезінде; 1929 жылы 
басталған колхоздастыру науқанында, 
одан кейінгі ірі байларды тәркілеп 
қудалағанда; қудалаудың соңы «асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» 
дегізген аштыққа ұласқанда; сталиндік-
голощекиндік геноцидтік репрессия 
кезінде; 1954 жылғы тың көтеру майда-
нында келімсектер қаптап, қоңсы болып 
жатқанда да; 1961 жылы әлемде тұңғыш 
рет адам айға барып қонғанда қазақ 
ағаларымыздың: «Айға ұшқанда Гага-
рин, қой бағып жүр Мәдәлім» деп санын 
соға күйінген сәтінде де, 1986 жылы 

алаңда мұзға жанған алаудың арасында 
бұлқынған кезінде де сол өкініштердің 
соңғы нүктесін қоюға ышқына ұмтылған 
жігер мен намыс бар еді. 

Қан тамырында атадан балаға 
ұласқан Азаттықты аңсау бұлқынысы 
бар Қазақ елі 1991 жылы ақыры 
Тәуелсіздікке жетті.

Содан бері 25 жыл әр қадамымызды 
аңдап басып, ақылмен сараптап, білім  
мен ғылыммен ұштастыра әлемдік өр-
кениет кеңестігінен өз орнымызды алдық. 
Бұл – сан ғасырлық азаттық үшін айқаста 
білектің күші, ақылдың қуатымен жан 
аямаған ата-бабаларымыздың аңсаған 
арманының орындалғаны.

Осыдан 105 жыл бұрын енді «ай  
қап!» деп өкінбеске бекінген Мұхамет-
жан Сералиндер мен сол «Айқаптың» 
алғашқы санында азаматтық сөзін қа-
зағына арнап: «Олжалы жерде үлестен 
қағылғанымыз, ордалы жерде орыннан 
қағылғанымыз, жоралы жерде жолдан 
қағылғанымыз – бәрі надандықтың ке-
сапаты. Сонда да соны ғылым, өнерден 
артық көреміз. «Аллаңнан ойбайым 
тыныш» дейтін қазақ ғылымыңнан 
надандығын тыныш көреді. «Не шара 
бар?» деп амалы таусыла «өзімізге 
өкпелемесек, өзгеге өкпелер бет жоқ» 
деп адал ниетімен ұлтының қалғып 
бара жатқан қалпына, надандыққа 
шырмалған намысына түрткі Ахмет 
Байтұрсыновтың азаматтық сөзі бүгінгі 
біздің де өркениеттің көшіне озық 
ғылыммен, терең біліммен қосылуға 
ұмтылған намысымыз бен жігерімізге 
қамшы болары сөзсіз. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ
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